
 علي نجفي توانا
در همين ج��ا الزم اس��ت به 
آقاي رئيس��ي باب��ت حذف 
عملي تبصره ماده 48 قانون 
آيين دادرسي كيفري تبريك 
عرض كنم. اين اقدام نش��ان 
از اتخاذ ي��ك رويكرد جديد 
در دس��تگاه قضا است. موارد 

مترقي ديگري هم در سند امنيت قضايي ذكر 
شده است كه مانع اقدامات خارج از چارچوب 
خواهد ش��د؛ از جمله آنها منع ش��كنجه و 
بازداشت خودسرانه اس��ت. اين موارد مورد 

تأييد حقوقدانان است. 

اين نكته را هم بايستي مورد 
اش��اره قرار دهم كه س��ند 
امنيت قضاي��ي، اگرچه يك 
اقدام بسيار بجا و مورد اعتناي 
مراجع قضايي خواهد بود، اما 
چون قانون نيست، نمي تواند 
در اح��كام دادگاه ه��ا مورد 
استناد مستقيم قرار بگيرد. 
براي رفع اين مشكل پيشنهاد مي كنم رئيس 
دستگاه قضا يك نهاد فراقوه اي متشكل از 
قضات و وكالي مجرب تش��كيل دهد تا بر 
اجراي اين سند در چارچوب قوانين جاريه 

نظارت داشته باشند | صفحه 3

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يک شنبه 27 مهر 1399 - اول ربيع االول 1442

سال بيست و د  وم- شماره 6051 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

یادداشت سیاسی

نگاه

دیدگاه

»صلح « به زور سر نیزه معیشت!

صلح تحمیلي، جنگ تحمیلي

تحريف براي تحمیل تسلیم

محمد اسماعیلی

كبري آسوپار

محمدجواد اخوان

حس��ن روحان��ی طی هف��ت س��الی كه 
رئيس جمه��ور كش��ورمان ب��وده بار    ه��ا 
رويداده��ای مهم صدر اس��الم نظير صلح 
حديبيه، قيام امام حس��ين)ع( و صلح امام 
حسن)ع ( را به گونه ای نقل كرده كه انتقادات 

فراوانی را به همراه داشته است. 
او در آخري��ن موضع گيری، ش��رايط امروز 
جامع��ه را با زم��ان حيات امام حس��ن)ع( 
تطبيق می دهد و گزاره »مردم خواهان صلح 
با دشمن هستند « را عنصر واحد در هر دو 
مقطع زمانی معرفی می كند: »عده ای به امام 
حسن)ع( گفتند چرا صلح كرديد؟ حضرت 

گفتند مردم صلح رو می خواستند.« 
1-  - نخستين وجه تشابه در دو برهه زمان 
امام حسن )ع( و دوران فعلي »نقش پذيری 
خواص و فرماندهان« اس��ت، به طوری كه 
عامل تحميل صلح در زمان امام حسن )ع( 
رؤساي قبايل )نخبگان تصميم ساز( بودند 

و عامل صلح امروز »عمدتاً مس��ئوالني« 
هستند كه رو به س��وي اشرافيت اسالمي 
آورده و از فرهنگ مقاومت خسته و دلسرد 

شده اند. 
در بره��ه كنوني بخ��ش قاب��ل توجهي از 
مسئوالن تصميم ساز و تصميم گير كشور 
تالش مي كنند با ايجاد عملي��ات رواني- 
اقتصادي، صلح را به م��ردم تحميل كنند 
مشابه رويكردي كه رؤساي قبايل در دوره 
حيات امام حسن )ع( اتخاذ كردند تا صلح 
را به امام حس��ن )ع(  بقبوالنند، به طوري 
كه با نقش آفرينی خواص آن دوره، اكثريت 
مطلق لش��كر را از همراهي امام پش��يمان 
كردند و نخست در شبي كه فرمانده آخرين 
سفارشات جنگي را در محل اجتماع گوشزد 
مي كن��د، قرار بع��د از نماز صب��ح را ملغي 
مي كنند چرا كه معاويه با وعده هايي آنها را 

تطميع مي كند. | بقيه در صفحه 2

»اگر يار و ي��اوري مي يافتم، حكومت را 
به معاوي��ه واگذار نمي ك��ردم. « همين 
عبارت از امام حسن)ع( براي درك اينكه 
صلح بر ام��ام جامعه اس��المي تحميل 
شد، كفايت مي كند. با اين حال، بررسي 
برخي جزئيات اين رويداد مهم تاريخي 
مي تواند دانش تحليلي و سياس��ي ما را 
براي الگوگيري از س��يره سياس��ي امام 

حسن)ع( باال ببرد. 
امام حس��ن)ع( در مقام رهبر يا خليفه 
جامعه آماده نبرد با معاويه ش��ده بودند؛ 
نه آنكه ايش��ان خواهان جنگ در درون 
جامعه باش��ند، بلكه از اي��ن رو كه پس 
از ش��هادت امام عل��ي)ع(، معاويه بناي 

سركشي گذاش��ت و نه تنها تن به بيعت 
با امام حس��ن)ع( ن��داد، بلك��ه خود را 
براي خالفت شايسته تر خواند و مهم تر 
آنكه با لشكركش��ی به كوفه آماده نبرد 
با امام ش��د. از سركش��ي و عدم بيعت را 
ش��ايد بتوان به مصلحت، گذشت؛ اما با 
لش��كري كه تا نزديك مرك��ز حكومت 
آمده و آماده جنگ است، چه بايد كرد؟ 
اين گونه شد كه امام نيز به تجهيز سپاه 
خود پرداختن��د، اما وقايع ب��ه گونه اي 
پيش رفت ك��ه در برابر ام��ام گزينه اي 
جز امضاي توافق با معاوي��ه و واگذاري 
 حكومت ب��ه اي��ن شورش��ي قدرتمند 

نبود. | بقيه در صفحه 2

سخنان رئيس جمهور بار ديگر حاشيه ساز 
ش��د. درس��ت در روزهايي ك��ه كاهش 
 ارزش پ��ول ملي و ت��ورم ناش��ي از آن، 
موج��ي از نگراني ه��ا را در خص��وص 
معيش��ت م��ردم فراه��م آورده، آق��اي 
روحاني در تبيين��ي تأمل برانگيز و البته 
بي اساس از تاريخ اس��الم، نشاني غلطي 

به جامعه ارائه ك��رد. وي كه پيش از اين 
نيز حماسه عاش��ورا را به  نوعي مذاكره 
ديپلماتي��ك تقليل داده ب��ود، اينك به 
بهان��ه س��الگرد ش��هادت امام حس��ن 
مجتبي)ع( قرائتي جديد و البته عجيب 
 از صل��ح تحميلي ب��ر آن حض��رت ارائه 

كرده است. | بقيه در صفحه 2

»صلح امام حسن« را 
با ترس تفسیر نکنید

قضادراتاقشيشهاي
»سند امنيت قضايی« با تکيه بر اصول مترقی فقهی و آموزه های نوين حقوق بشری از سوی رئيس دستگاه قضايی ابالغ شد. شفافيت بدون اغماض، گرانيگاه اصلی سند 

امنيت قضايی است. اجرا و نظارت بر اجرای اين سند منجر به احيای عملی حقوق عامه و عدالت اجتماعی می شود. سند امنيت قضايی با استقبال جامعه حقوقی هم مواجه 
شده است. نگاهی گذرا به 37 ماده اين سند، اميد  ها برای تحول جدی در دستگاه قضايی را پررنگ تر از هميشه کرده است

كرامت انساني و حقوق بشر در جاي جاي سند امنیت قضايي ديده شده  است

   اجتماعی

    برخورد با اراذل و اوباش هميش��ه يكي از وظايف 
اصلي و مهم نيروي انتظامي است و هر زماني كه نيروي 
انتظامي در اين زمينه خوش درخشيد -كه هميشه هم 
خوش درخشيده است- رضايت مردم و شهروندان را 
به دنبال داشته، به طوري كه در گزارش هاي ميداني 
هميش��ه با قدر داني مردم از نيروي انتظامي روبه رو 
مي شويم و گاهي اين ابراز قدرداني را با نصب بنرهايي 

در حمايت از پليس مي بينيم

    »پليس جوان«، »سرنخ« و »شليك نهايي« آثاري 
 بودند كه در ارائه چهره اي مقت��در و مردمي از پليس 
موفق عمل كردن��د اما آثاري هم بودن��د كه پليس را 

عنصري مقابل جامعه تصوير مي كردند

    يادداشت سردار رحيمی، رئيس پليس 
 پايتخت، درباره خدمت بي منت به جامعه 

امریکاو ارتقاي امنيت و ثبات داخلي کشور
آمادهسناریویتقلب

رضایتعمومی
ازعملياتپليس
عليهاوباش

    گسترش بيماري كرونا به حدي رسيده كه بيمارستان هاي 
تهران را وارد يك بحران تمام عيار كرده اس��ت. معاون آموزشي 
دانشگاه علوم پزش��كي تهران در توئيتي از طوفان خطرناكي از 
كرونا خبر داده كه بيمارس��تان هاي پايتخت را درنورديده است. 
معاون تحقيق��ات و فناوري وزارت بهداش��ت هم روز گذش��ته 
 از بي اثر بودن چه��ار داروي مع��روف بر درمان كرون��ا خبر داد. 
سپاه استان تهران در اقدامي ويژه براي مقابله با افرادي كه نسبت به 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در اماكن عمومي بي توجه هستند، 
گروهي را با نيروي انتظامي و كادر درماني و پزشكي تشكيل داده تا 

آنها را با امر به معروف و نهي از منكر ارشاد كنند | صفحه 3

با هدف لبيک به ندای رهبرفرزانه انقالب در کمک به اقشار 
آسيب ديده ناش�ی از ويروس کرونا، مرحله سوم رزمايش 
کمک مومنانه با توزيع ميليون ها بسته حمايتی و معيشتی در 
سراسر ايران با همکاری بسيج و مردم در دهه آخر اجرا شد. 
به گزارش خبرگزاری بسيج، توزيع بيش از يك ميليون و 900 هزار 
بسته معيشتی بين نيازمندان از سوی سازمان بسيج سازندگی در 
كل كش��ور، توزيع 14 هزار و 940 بسته معيشتی در شهرستان 
كرمان، 950بسته معيشتی در ابهر،  1۲۶ هزار بسته معيشتی و 
بهداشتی در سمنان، 3هزار و 800 سبد غذايی و لوازم التحرير در 
استان سيستان و بلوچستان، يك ميليون بسته معيشتی در استان 
فارس، ۶500 بسته معيشتی در شهرقدس،  40 هزار پرس غذای 
گرم در بين نيازمندان كردستانی، ۲ هزار و ۲44 بسته معيشتی و 
تعداد 150بسته لوازم التحرير بين دانش آموزان نيازمند اصفهان، 
5۲0 بسته حمايتی و معيشتی و هزار پرس غذای گرم در جلفا، 
500هزار بسته معيشتی در قالب رزمايش مواسات بين نيازمندان 
استان البرز، 1۲0 بسته معيشتی در بين اقشار نيازمند كرمانشاه، 
۲۲0 بس��ته كيف و لوازم التحري��ر بين دانش آم��وزان نيازمند 
كهگيلويه و بويراحمد، اجرای ط��رح »لبخند رضايت« با توزيع 
400 بسته لوازم التحرير در گيالن، توزيع ۷50 بسته لوازم التحرير 
بين دانش آموزان نيازمند استان لرستان و كمك يك ميليارد و 
400 ميليون ريالی خيرين در استان مازندران از جمله كمك های 

مؤمنانه بسيجيان در دهه آخرماه  صفر بوده است.

بحران تمام عیار كرونا

ندای همدلی بسیجیان با مردم 
در کمک های مومنانه

 »پليس خوب« در سينما 
پرفروش تر از »پليس بد«

  رضا سرآباداني
 با مطالعه و بررس��ي سند 
امنيت قضاي��ي چند نكته 
مثب��ت در آن مش��خص 
مي شود كه مي توان گفت 
براي نخستين بار در نظام 
حقوقي و قضاي��ي ايران به 
اين مس��ائل به طور جدي 

پرداخته شده اس��ت. اولي��ن نكته مثبت 
ارائ��ه تعريفي از امنيت قضايي اس��ت كه 
در اين سند به طور هوش��مندانه صورت 
گرفته است . اصوالً در حقوق ايران گرچه 
در بند 14 اصل س��وم قانون اساس��ي به 

امني��ت قضاي��ي اش��اره 
گرديده اس��ت، ولي ت��ا ب��ه 
امروز علماي حقوق تعريف 
مشخصي از امنيت قضايي 
ارائه نداده ان��د و تنها به ذكر 
برخ��ي مصادي��ق آن اكتفا 
كرده اند، اما در اين س��ند به 
تعريف امنيت قضايي به طور 
هوشمندانه اقدام شده اس��ت و در مقدمه 
آن بيان م��ي دارد: »امنيت قضايي حالتي 
است كه در آن حيثيت، جان، مال و كليه 
امور مادي و معنوي اشخاص مورد حمايت 
قانون و مصون از تعرض باشد« | صفحه 3 

 از انديشه هاي نوين تا دادگاه هاي شیشه اي 
در سند امنیت قضايي

  محمدعل�ي جداري 
فروغي

 براي اينكه بتوانيم دستگاه 
قضاي��ي م��ورد اعتم��اد 
داشته باشيم، بايستي قانون 
و مجري خوب داشته باشيم. 
هر چ��ه قانون متناس��ب و 
درست باشد، ولي مجري و 

ناظر قانون ناتوان از اجراي آن باشند، راه به 
جايي نخواهيم برد. در اين بخشنامه مواردي 

براي رفع اين موضوعات آمده است. 
حق رس��يدگي علني، حق بهره وري از 
خدمات قضايي، حريم خصوصي و موارد 

مشابه آن بايد در عمل به 
طور صحيح به اجرا درآيد. 
از آنجا كه با توجه به قانون 
اساس��ي كلي��ه اصح��اب 
دعوي حق برخ��ورداري 
از وكي��ل را دارن��د، اي��ن 
مهم بايستي وفق ابالغيه 
جديد رئيس دستگاه قضا 
عملياتي شود.  نظاره گري آحاد جامعه 
به رون��د دادگاه ها كه در س��ند امنيت 
قضايي به آن اشاره شده است، نكته مهم 
سند ابالغي است كه بايد به طور جدي 

بر اجراي آن نظارت شود | صفحه 3

 جمع آوري يکجاي اصول مترقي 
كار  بجايي  است

 يک نهاد از وكال و قضات
بر اجرای سند نظارت كند

اظهارات جهت دار و قابل تأمل رئيس جمهور درباره صلح امام حسن)ع(، بار ديگر 
روحاني را در مظان تحريف و تفسير شخصی رفتار ائمه عليهم السالم قرار داد. 
رئيس جمهور پيش تر )مهر ماه سال 93( در اجتماع مردم زنجان نيز حماسه 

عاشورا را به  نوعي مذاکره ديپلماتيک تقليل داده و گفته بود: »درس کربال هم 
درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازين است« | صفحه 2

صفحه 14

صفحه 3

صفحه 16

 مراسم عزاداري شهادت امام رضا )ع( 
با حضور رهبر انقالب

مراسم عزاداري روز شهادت حضرت امام علي بن موسي الرضا 
عليه الس��الم صبح روز گذشته در حس��ينيه امام خميني با 

حضور رهبر معظم انقالب اسالمي برگزار شد. 
 در اين مراس��م ك��ه ب��دون حض��ور جمعيت برگزار ش��د 
حجت االسالم عابديني س��خنراني كرد و محمود كريمي به 

ذكر مصيبت و مرثيه سرايي پرداخت. 

 ترامپ: مقابل بد    ترين نامزد تاريخ انتخابات شکست بخورم
امريکا را ترک می كنم

ترامپ گرفتار تکرر »سودای تماس ايران« 
صفحه 15



  گزارش

یک بار دیگر برداشت سیاست زده رئیس جمهور از »صلح امام حسن)ع(« با واکنش ناظران روبه رو شد 

»صلح امام حسن« را با ترس تفسیر نکنید 
اظهارات جهت دار و قابل تأم�ل رئیس جمهور 
درباره صلح امام حس�ن)ع(، بار دیگر روحاني 
را در مظ�ان تحریف و تفس�یر ش�خصی رفتار 
ائم�ه )ع( ق�رار داد. تحری�ف و تفس�یري ک�ه 
مي کوش�د، زندگي امامان معص�وم را آن گونه 
که مي خواهد تفس�یر کند، نه آن گونه که بوده 
است. رئیس جمهور پیش تر )مهر ماه سال 93( 
در اجتماع مردم زنجان نیز حماس�ه عاشورا را 
به  نوعي مذاکره دیپلماتیک تقلیل داده و گفته 
ب�ود: »درس کربال ه�م درس تعامل س�ازنده و 
مذاک�ره در چارچوب منطق و موازین اس�ت«. 
روحاني در جلس��ه هيئت دولت روز چهارش��نبه 
گذشته گفته بود: » از امام حس��ن )ع( هم بايد ياد 
بگيريم. او امام صلح و امام پيوند بود؛ او امامي بود كه با 
ايجاد وحدت براي حفظ اساس اسالم گام برداشت. 
وقتي برخ��ي از اصحاب امام حس��ن آمدند با زبان 
معترضانه كه چرا قبول كرديد و چرا صلح كرديد؟ 
چرا در برابر ط��رف مقابل پيم��ان را امضا كرديد؟ 
حضرت فرمود: ”اني رأيت هوي معظم الناس علي 
الصلح“، گفت جامعه اسالمي كه شما 10 نفر نيستيد 
شما 20نفري كه اينجا پيش من آمديد دنياي اسالم 
نيستيد. من در مسجد براي مردم سخنراني كردم و 
ديدم اكثريت قاطع جامعه صلح مي خواهند و وقتي 
مردم اين را مي خواهند صلح را انتخاب مي كنم. اين 
راه امام مجتبي است، امام مجتبي به ما مي آموزد 
مرد جنگ باشيم به روز جنگ و مرد صلح باشيم به 
روز صلح. اگر در روز صلح جنگيديم و اگر در جنگ 
صلح كرديم هر دو خطا و اشتباه است. به موقع بايد 

بايستيم و بجنگيم به موقع بايد صلح كنيم. «
   تفسیر دین با انگیزه هاي شخصي!

آيت اهلل حس��يني بوش��هري، دبير ش��وراي عالي 
حوزه هاي علمي��ه روز گذش��ته در واكنش به اين 
قرائت از سيره امام حسن مجتبي )ع( تصريح كرد: 
»برخي به دليل منافع و انگيزه هاي شخصي دين را 
وارونه تفسير و خود و پيروان خود را دچار مشكل 

مي كنند.« 
حسيني بوشهري با اشاره به آسيب هاي دينداري 
گفت: »برخي آسيب ها مي تواند انسان را از دينداري 
دور كند و حتي به دين گريزی برساند، كساني كه 
دينداري فصلي و مقطعي دارند و كس��اني كه تك 
بعدي به دين نگاه مي كنند ديندار واقعي نيستند.« 
دبير شوراي عالي حوزه هاي علميه با هشدار نسبت 
به انحراف خواص اظهار داشت: »اگر خواص جامعه 
و مدعيان متولي بودن دين دچار انحراف شوند هم 
دينداري آنها و هم دينداري ارادتمندان و پيروان آنها 
دچار آسيب سختي خواهد شد، بايد هميشه مراقب 
باشيم آسيب ها متوجه ما نشود و دين ما در معرض 

تهديد قرار نگيرد.«
 وي عدم شناخت صحيح دين را از آسيب هاي ديگر 
دينداري دانست و ادامه داد: »جهل و شناخت ناقص 
از دين انس��ان را ديندار نمي كند، برخي دين را در 
مباحث مادي منحصر مي دانند و توجهي به جنبه 

اخروي ندارند، برخي نيز تنها به بعد اخروي توجه 
مي كنند و نمی دانند دين براي دنياي انس��ان هم 

برنامه دارد.« 
آيت اهلل حسيني بوش��هري ابراز داشت: »انقالبي با 
اين عظمت در ايران اسالمي به وجود آمده كه نتيجه 
سرمايه گذاری انبيا و اولياي الهي و پاكان و خوبان بوده، 
اما كساني كه دينداري ناقص دارند تحت تأثير افراد 
و تفكراتي قرار مي گيرند و به چيزي كه بايد پايبند 
باشند نيستند و به گونه اي ديگر رفتار مي كنند«. وي 
عدم استقالل فكري و تبعيت كوركورانه از ديگران را 
از ديگر آسيب هاي اين مسير دانست و عنوان كرد: 
»كساني به ظاهر ديندار هستند اما تقليد كوركورانه 
مي كنند، در اسالم تقليد و تبعيت غيرمتخصص از 
متخصص داريم اما اگر انس��ان به شخصيت زدگي 

مبتال شود دين او آسيب مي بيند.« 
   صلح امام حسن، زمینه ساز قیام امام حسین 

شد
امام جمعه قم از برداشت هاي نادرست از دين به عنوان 
يكي ديگر از آسيب هاي دينداري نام برد و خاطرنشان 
كرد: »برخي به دليل منافع و انگيزه هاي شخصي دين 
را وارونه تفس��ير كرده و خود و پيروان خود را دچار 

مشكل مي كنند، اين افراد اسالم و آيات را تفسير به 
رأي مي كنند و برداشت هاي خود را ارائه می دهند 
كه واقعيت ندارد. گاهي عده اي در جامعه بر اساس 
برداشت نادرست يك فرد راهي را انتخاب مي كنند 
كه از دين و دينداري فاصله دارد، بايد تبيين صحيح از 
اسالم داشته باشيم و تا زماني كه آگاهي نداريم نبايد 
مسائل اسالم را در ابعاد مختلف سياسي و اجتماعي 

و ... تفسير كنيم.« 
دبير شوراي عالي حوزه هاي علميه با تسليت شهادت 
امام حسن)ع( اظهار داشت: »اگر امام مجتبي)ع( با 
معاويه از سر ناچاري وارد صلح مي شوند نبايد تفسير 
نادرست داشته باشيم چرا كه صلح ايشان زمينه ساز 
قيام امام حس��ين)ع( بوده اس��ت.« وي همچنين 
سالروز شهادت امام رضا)ع( را تسليت گفت و ادامه 
داد: »مأمون براي از بين بردن حركت انقالبي اهل 
بيت)ع(، امام رضا)ع( را به طوس آورد اما حضرت از 
اين فرصت هم براي تبيين و ترويج اسالم ناب استفاده 

و با مناظره هاي خود دشمنان را منكوب كردند«. 
    وضعیت امروز، مزد ترس است

واكنش به سخنان رئيس جمهور تنها به دبير شوراي 
عالي حوزه هاي علميه هم متوقف نش��د و حسن 

رحيم پور ازغذي، كارش��ناس تاريخ اسالم و عضو 
شوراي عالي انقالب فرهنگي در جمعي دانشجويي 

به اين سخنان واكنش نشان داد. 
به نوشته رجانيوز، در يك نشس��ت دانشجويي با 
حس��ن رحيم پور، يكي از پرسش��گران از وي در 
خصوص اظهارات جديد رئيس دولت س��ؤال كرد 
كه با پاسخ قابل تأمل رحيم پور ازغدی  رو به رو شد. 
»... اين وضعيت كه امروز مي بينيم، مزد ترس است. 
امروز همه جا و همه تيپ مردم، يكصدا شده اند كه 
اعتماد به دشمن دين و دنياي مردم، عين نفسانيت 
و خالف عقالنيت بود. شايد تنها دستاورد مفيد اما 
ناخواسته تجربه شكس��ت خورده ديپلماسي اين 
شيخ، همين باشد كه براي تاريخ ايران مي ماند. اما 
وقتي نوبت به غارت دين مردم هم برسد، سكوت، 

حرام تر مي شود.  
 شما درست مي گوييد. با وعده سراب، اقتصاد كشور 
را به اينجا رساندند. پيش تر، معيشت و دنياي مردم 
را برجامي كردند، حال نوبت به برجامي كردن دين 

مردم رسيده است. «
   نس�بت س�ازش را ابت�دا معاویه ب�ه امام 

حسن)ع( بست
عضو شوراي عالي انقالب فرهنگي ادامه داد: »اكنون 
لحظه اي بود كه بايد كمترين شجاعت مسئوليت پذيری 
را داشته باشند و ديگر حريم پاك اهل بيت)ع( را به وهم 
و ترس خود نيااليند. اما اين نخستين بار نيست كه به 
امام حسن مجتبي)ع(، ستم می رود. نسبت سازش را 
اولين بار معاويه به ايشان بست تا خوارج و افراطيون را 
بر ايشان بشوراند. مظلوم بزرگ همه دوران ها، حسن 
بن علي)ع( است. شيعه حسن )ع(، آن است كه عاقبت 
چون حسن)ع(، به دست دش��من، به شهادت رسد 
و خون باال بياورد. تعجبي نيست اگر غرب باوران در 
وقت پاسخگويي، دين و دنياي مردم را قرباني كنند. 
من امثال قاس��م س��ليماني را واجد روحانيت و اهل 
معنا مي دانم . مردم دارند تاوان توهم و وعده های چند 
سياستمدار با ضريب هوش��ي پايين را می دهند كه 
معلوم شد نه تنها مفهوم عزت و اقتدار ملي را نمی دانند 

بلكه سياست بين الملل هم نمی دانند. «
رحيم پور ازغدي تصريح كرد: » در پايان هش��ت 
سال مديريت آرمان ستيزان، وقتي براي معلق زدن 
و طلبكار شدن نمانده، ضمن آنكه ديگر كسي هم 
پشت سرشان نمانده و با تخيالت و دروغ های شان 
تنها مانده اند. در س��ال های حاكميت اين ورژن 
از روحانيت، درجه اعتماد ب��ه لباس روحانيت به 
طرز بي س��ابقه اي تنزل يافت. اقتصاد برجامي و 
ديپلماسي ترس، دركنار دزدي هاي بي سابقه اي 
كه اين سال ها از بيت المال شد، ضربات سنگيني 
به دين و دنياي مردم زد. شانس مردم ما را ببين 
كه آن يكي مي خواهد با آنجليناجولي، خودشان 
دو نفري مشكالت جهان را حل كنند و اين يكي، 
در پايان هش��ت س��ال حكومتش هن��وز منتظر 
ترحم ترامپ و تعهد اوبام��ا و اميد جديدش، جو 

بايدن است. «
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      یادداشت

      خبر

   ادامه از صفحه یک 
بنابراين، نقش اصلی تحمي��ل صلح به حاكميت 
سياسی كشور مجموعه ای از سياستمداران اجرايی 
هستند كه با اعمال فشار به مردم، آنها را ابزار فشار 
به حاكميت كرده اند، در صورتی كه امام حسن)ع( 
را عم��وم مردم )و بعض��ا فرماندهان ايش��ان( كه 

تطميع شده بودند وادار به صلح كردند. 
2- دو وجه تشابه دو مقطع زمانی، »ارتباط پنهانی 
فرماندهان با دشمن«و »اثرگذاری عمليات روانی 
بر روی جامعه « است.  گروهی از سران قبايل كوفه 
و فرماندهان امام اگر چه با ايشان بيعت كردند، اما 
پنهانی به معاويه نامه نوشتند و اعالم وفاداری كردند 
و خواهان تشديد فشار    ها عليه امام و مردم هم پيمان 
با ايشان ش��دند. ش��بيه نقش نخبگان آن زمان را 

می توان در شرايط كنونی جست وجو كرد. 
ديگر آنكه، عمليات روانی معاويه در جهت شوراندن 
مردم عليه راهبرد امام حسن)ع( بسيار مؤثر بود، 
تا جايی كه به فاصله چند ساعت معاويه اكثريت 
مردم را ب��ا تهديد-تطميع از دور ام��ام دور كرد. 
ش��بيه آنچه امروز در ابعاد اقتصادی، معيش��تی 
و سياس��ی قابل تأمل اس��ت، به طوری كه تالش 
می شود به مردم ديكته ش��ود كه پافشاری نظام 
روی مبانی انقالبی عامل مشكالت كنونی است و 

صلح پايان دهنده وضع موجود است. 
3- پافشاری رئيس جمهور و مقامات ارشد دولت 
روی گزينه های »صلح«، »س��ازش« و»مذاكره « 

نشان می دهد كه »استانداردسازی رفتار ايران « يك 
»باور تعميق يافته « و»غيرقابل تغيير « است و قاعدتاً 
باور    ها به راحتی تغيير نمی كند و صاحب باور معتقد 
است برای ايجاد تغييرات زيربنايی بايد هزينه های 
فراوانی پرداخت كرد كه مشكالت امروز كشور تنها 

بخش كم اهميت آن و پله نخست است. 
اين تكرار تعمدی، نش��ان می ده��د مهم  ترين و 
ويژه     ترين راهبرد دولت جهت اداره كشور »مذاكره 
با غرب « با هدف پايان دادن به مناقشات فی مابين 
است. اين تنها يك پروسه نيس��ت كه با تعهدات 
مااليطاق برجامی و هزينه های فراخ اقتصادی – 
معيشتی ناشی از آن خاتمه يابد، بلكه يك پروژه 
بلند مدت است كه مشكالت گسترده اقتصادی 
نظير گرانی، تورم، ركود و بيكاری تنها يك مرحله 
از آن است و در ادامه بايد جامعه در انتظار تكامل 

مراحل از پيش طراحی شده باشد. 
بنابراين، منتقدان نبايد اينگونه تصور می كنند كه 
با هشدار و تذكر می توانند مس��ير دولت را تغيير 
دهند چرا كه تغيير »باور ش��كل گرفته طی 42 
س��ال « تقريباً غير ممكن است و گام های صورت 
گرفته طی هفت س��ال اخير برای عادی س��ازی 
روابط ميان اي��ران – غرب پ��ازل از قبل طراحی 
شده اس��ت كه برجام تنها يك قطعه از آن است 
و تالش می ش��ود نهايتاً منتهی به تغيير ماهيت 

انقالب نيز شود. 
4- اظه��ار چندباره س��خنان اينچنين��ی حاوی 
مجموعه ای از پيام های داخلی و خارجی است. از 
جمله اينكه به افكار عمومی اين پيام منتقل می شود 
كه كشور از هر نظر در بن بست قرار گرفته است آنهم 
با ارائه سخنانی كه حاوی مفاهيمی نظير »راه های 
دور زدن تحريم    ها به بن بست رسيده است«، »منابع 
و درآمدهای ارزی و غير ارزی كشور به نقطه صفر 
رسيده است«، »خزانه كشور خالی است« و »ذخاير 

راهبردی كشور رو به اتمام است.« 
موازی با اين ادبي��ات در برهه های مختلف تعمداً 
احتمال رويارويی نظامی با اياالت متحده برجسته 
می شود و مصداق آن نيز »برجام سايه جنگ را از 

سر كشور برداشت« است. 
ق��رار دادن مردم در چنين تعارض دست س��ازی 
ترس و اضطراب عمومی به وجود آورده و مردم را به 
اصل مذاكره مجدد به رغم تمام هزينه های امنيتی، 
سياسی و اقتصادی راضی می كند، چرا كه مردم 
احساس می كنند در ش��رايط جنگی قرار دارند و 
صلح با تمام پيامدهايش از جنگ اقتصادی امروز و 

جنگ محتمل نظامی فردا به صرفه تر است. 
تضعيف روحيه ما می توانيم و به جای آن تالش برای 
ايجاد احساس خود كوچك بينی ملی در بين جامعه 
يكی از اثرات قطعی اتخاذ چنين ادبياتی است. از داليل 

اصلی و اساسی جدا شدن قسمت های مهمی از خاك 
ايران و از بين رفتن استقالل ملی در دو دوره قاجاريه و 
شاهنشاهی ايجاد روحيه »خودكوچك بينی عمومی« 
بود كه مهم  ترين مصداق آن انعقاد عهدنامه های بين 
المللی نظير عهدنامه پاريس، گلستان، تركمنچای، 
آخال و گلداسميت اس��ت كه طی آن قسمت های 
مهمی از خاك ايران به دس��ت كشورهای انگليس، 
امريكا و روسيه رسما جدا شد يا جداسازی بحرين و 
هبه كردن كوه های آرارات توسط رژيم شاهنشاهی 
نيز نتيجه مستقيم حاكم شدن چنين روحيه ای در 

كشور است. 
5- پيام اصل��ی اتخاذ چنين ادبيات��ی خطاب به 
خارج از كشور می تواند باشد. تطابق ناقص دو برهه 
زمانی مورد بحث، به معنای اظهار ضعف و ناتوانی 
در مقابل غرب و ترغيب و تشويق آنها به افزايش 
فش��ارهای اقتصادی- سياس��ی اس��ت. دستگاه 
محاسبه سنجش كاخ سفيد پافش��اری معنادار 
دولت ب��ر گزاره    هايی را  كه مفه��وم »مذاكره « را 
منتقل می كنند ب��ه معنای تمايل ش��ديد برای 
مذاكرات جديد و چشم پوشی از اصول و مبنايی 

است كه بر اساس آن انقالب شكل گرفته است. 
اينكه مقامات ارش��د دولت امريكا طی هفته های 
اخي��ر از عالقه وافر ط��رف ايرانی ب��ه دور جديد 
مذاكرات فی مابين، س��خن می گوين��د می تواند 
ناشی از همين پيام های علنی  باشد كه خود عامل 

اصلی گسترده شدن تحريم هاست. 

ترامپ جنایتكار و آدمكش ادعا و اظهار مي کند 
که با اقدامات وحش�یانه من امریكا امروز امن تر 
اس�ت و بعد از شهادت شهید س�لیماني امریكا 
امن تر ش�ده، اگ�ر امریكا امن تر ش�ده چ�را در 
پایگاه هاي تان عین بید مي لرزید و در پیام هاي تان 
خواه�ش مي کنی�د که لخت�ي فرص�ت دهید. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرتيپ پاسدار محمد 
حجازي، جانش��ين فرمانده نيروي قدس سپاه در 
پنجمين اجالسيه مجاهدين در غربت اظهار داشت: 
»در اس��الم مفاهيم بلندي وجود دارد كه در جاي 
جاي قرآن و سخنان اهل بيت از آنها به عنوان مفاهيم 

ارزشمند واال و گران سنگ ياد شده است. مفاهيمي 
چون جه��اد، مقاومت، هج��رت، ايثار، ش��هادت و 
ش��جاعت مورد تكريم قرار گرفته و از آنها به بزرگي 
ياد شده اس��ت.«  اجالس بين المللی مجاهدين در 
غربت، عنوان اجالسي است كه در راستاي تكريم و 
تجليل از حماسه آفرينان و مجاهداني كه در غربت، 
پرچم جهاد في سبيل اهلل را در كشور هاي خط مقدم 
با دشمن، به دوش گرفته اند برگزار مي شود  .حجازي 
در اين اج��الس بيان كرد: »مفهومي ب��ه نام صلح، 
صلح طلبی و صلح خواهی وج��ود دارد كه گاهي با 
تسليم مقابل بيگانگان اشتباه گرفته مي شود.« وي با 

تأكيد بر اينكه تحقق اهداف الهي بدون جهاد و تالش 
ميسر نمي شود، ادامه داد: »گاهي اين صلح با تسليم 
طلبي و سازش و نرمش مقابل بيگانگان اشتباه گرفته 
مي شود. صلح اگر از موضع حكمت، عزت و مصلحت 
باشد نه تنها مردود نيست بلكه بسيار پسنديده است 

و اسالم آن را تأييد مي كند.« 
جانشين فرمانده نيروي قدس سپاه در بخش ديگري 
از سخنان خود بيان كرد: »ترامپ جنايتكار و آدمكش 
ادعا و اظهار مي كند كه با اقدامات وحشيانه من امريكا 
امروز امن تر است و بعد از شهادت شهيد سليماني 
امريكا امن تر ش��ده، اگر امريكا امن تر ش��ده چرا در 

پايگاه هاي تان عين بيد مي لرزيد و در پيام هاي تان 
خواهش مي كنيد كه لختي فرصت دهيد.« حجازي 
گفت: »اگر امن تر شده كجا فرار مي كنيد و براي چه 
پا به فرار گذاش��تيد؟ اگر مالحظات انتخاباتي نبود 
امروز يك سرباز در امريكا نبود. ترامپ جنايتكار تصور 
مي كند كه با اين جنايت ها در امنيت به سر مي برد. 
خير، آنها بايد بايس��تند و تقاص جنايت هاي خود 
را بپردازند.« س��ردار حجازي تصريح كرد: »جريان 
مقاومت هميش��ه بوده و ادامه خواهد داشت. خط 
مقاومت، پيروزي و مقاومت بود و آنچه نصيب دشمن 

شده عقب نشينی و پسرفت بوده است.« 

»صلح « به زور سر نیزه معیشت!

  جانشین فرمانده نیروي قدس سپاه خطاب به امریكا: 
اگر با شهادت سردار سلیماني امنیت آورديد، چرا فرار مي كنید؟!

 تحريف براي تحمیل تسلیم
  ادامه از صفحه یک 

  بنا بر متن منتشرشده در پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري آقاي روحاني 
گفته است: »از امام حسن )ع( هم بايد ياد بگيريم. او امام صلح و امام پيوند بود؛ 
او امامي بود كه با ايجاد وحدت براي حفظ اس��اس اسالم گام برداشت. وقتي 
برخي از اصحاب امام حسن آمدند با زبان معترضانه كه چرا قبول كرديد و چرا 
صلح كرديد؟ چرا در برابر طرف مقابل پيمان را امضا كرديد؟ حضرت فرمود: 
“اني رأيت هوي معظم الناس علي الصلح”، گفت؛ جامعه اسالمي كه شما 10 
نفر نيستيد ش��ما 20 نفري كه اينجا پيش من آمديد دنياي اسالم نيستيد. 
من در مسجد براي مردم سخنراني كردم و ديدم اكثريت قاطع جامعه صلح 
مي خواهند و وقتي مردم اين را مي خواهند صل��ح را انتخاب مي كنم. اين راه 
امام مجتبي است، امام مجتبي به ما مي آموزد مرد جنگ باشيم به روز جنگ 
و مرد صلح باشيم به روز صلح. اگر در روز صلح جنگيديم و اگر در جنگ صلح 
كرديم هر دو خطا و اشتباه است. به  موقع بايد بايستيم و بجنگيم به موقع بايد 
صلح كنيم .« اما اشكال اين تلقي از تاريخ اسالم كجاست؟ اوالً او با »امام صلح« 
خواندن امام مجتبي )ع(، براي صلح ايشان اصالتي ذاتي قائل مي شود. حال  آنكه 
بر اساس تعاليم انساني نه جنگ اصالت دارد، نه صلح و آنچه اصالت دارد انجام 
تكليف الهي در مسير حق و حق طلبي است. بر اين اساس است كه حضرت امام 
راحل )ره( در تبيين صلح امام حسن )ع( از آن با عنوان »صلح تحميلي« ياد 
مي كنند. عالوه بر اين به كار بردن تعبير »امام صلح«، ممكن است اين تلقي را 
نيز ايجاد كند كه »امام جنگ« هم وجود دارد كه هر دو تعبير با توجه به آنچه 

اشاره شد غلط است. 
ثانياً آنچه آقاي روحاني به  عنوان دليل پذيرش صلح تحميلي از سوي حضرت 
مطرح مي كند، از اس��اس در تعارض با حقايق تاريخي اس��ت. در واقع آنچه 
دليل اصلي تحميل صلح به حضرت بود، همان چيزی است كه بايد موجب 
عبرت آموزي براي آقاي روحاني و ديگر كارگزاران اجرايي نظام باشد. خيانت 
برخي كارگزاران حضرت همچون كندي )طاليه دار لشكر( و عبيداهلل بن عباس 
)فرمانده لشكر( ايشان را ناچار به ترك مخاصمه و پذيرش صلح تحميلي كرد. 
خيانت اطرافيان تا آنجا پيش رفت كه بيم ترور و حتي تسليم كردن ايشان به 
دشمن مي رفت. چنانكه امام )ع( در پاسخ اعتراض عبيداهلل بن زبير به صلح 
فرمود: »واي بر تو! چه مي گويي؟ مگر ممكن است من كه فرزند شجاع ترين 
مردان عرب هستم و فاطمه، سرور زنان جهان، مرا به دنيا آورده است، از كسي 
بترسم. واي بر تو! هرگز ترس و ناتواني در من راه ندارد. علت صلح من، وجود 
ياراني همانند تو بود كه ادعاي دوستي با من داشتيد، ولي در دل، نابودي مرا 

آرزو مي كرديد. « )حياهًْ االمام الحسن )ع(، ج 2، ص  .280(
آقاي روحاني كه تلويحاً شرايط كنوني را با دوره صلح تحميلي به امام حسن )ع( 
مقايس��ه مي كند، آيا مي تواند توضيح دهد كه مصداق ي��اران خيانتكار آن 
حضرت كه به دش��من گرا داده و با ترك ياري، حض��رت را وادار به پذيرش 
شرايط دشمن كردند در شرايط كنوني چه كساني هستند؟ آيا تشبيه شرايط 
كنوني به آن دوره كنوني در مجموع به سود آقاي روحاني است و يا زيانش؟ 
چنانكه امام خميني )ره( در خصوص نقش ياران خائن امام مي فرمايد: »امام 
حسن - سالم اهلل عليه - آن قدر گرفتاري كه از اين دوستان و اصحابش داشت 
از ديگران نداشت. اصحابي كه توجه نداشتند كه امام زمان شان روي چه نقشه 
دارد عمل مي كند، با خيال هاي كوچك شان، با افكار ناقص شان در مقابلش 
مي ايستادند و غارتش كردند و اذيتش كردند، و - عرض مي كنم كه - شكستش 
دادند، معاهده با دشمنش كردند و هزار جور بساط درست كردند. « )صحيفه 

امام، ج 9، ص: 30(
ثالثاً نكته اي را  كه آقاي روحاني به آن اش��اره نمي كند، بدعهدي دشمن در 
ماجراي صلح تحميلي به حضرت اس��ت. چنانكه مطابق مستندات تاريخي 
معاويه صراحتاً تعهدات خود را زير پا گذاش��ت و بدان نيز تصريح كرد. اساساً 
ماجراي صلح حضرت ازآن جهت مهم اس��ت كه براي ابد مؤمنان بدانند كه 
دشمن غدار قابل اعتماد نيست و حضرت امام حسن )ع( نيز باآنكه بي وفايي 
دشمنش را مي دانست، اما براي ثبت در تاريخ و روشن شدن براي همه، اين 
تحميل را پذيرفت. حال كه آقاي روحاني و همفكرانش به جز مستندات تاريخي 
متعدد در تاريخ اسالم و انقالب اسالمي، يك بار نقض عهد و خيانت دشمن را 
در ماجراي »برجام« ديده اند چرا باز به دنبال امتحان كردن اين راه بي فايده و 

پرهزينه هستند؟!
رهبر معظم انقالب  اسالمي در سخنراني ای به مناسبت سالگرد ارتحال امام )ره( 
از دو سناريوي توأمان دشمن در »تحريم« و »تحريف« نام بردند. به نظر مي رسد 
برخي چهره ها و جريانات داخلي با هر نيتي در حال تكميل پازل دشمن در اين 
دو سناريو هستند كه يكي از مصاديق آن تحريف تاريخ اسالم براي پيشبرد 

نيات سياسي خاص است. 
اينك اين نوشتار را با جمالتي از بيانات امام راحل عظيم الشأن )ره( به پايان 
مي بريم: »قصه امام حس��ن و قضيه صلح، اين هم صل��ح تحميلي بود؛ براي 
اينكه امام حسن، دوستان خودش، يعني آن اشخاص خائني كه دور او جمع 
شده بودند، او را جوري كردند كه نتوانست خالفتش را بكند، صلح كرد؛ صلح 
تحميلي بود. اين صلحي هم كه حاال به ما مي خواهند بگويند، اين است. بعد از 
اينكه صلح كردند، به حسب روايت، به حسب نقل، معاويه به منبر رفت و گفت كه 
تمام حرف هايي كه گفتم، من قرار دادم، زير پايم؛ مثل پاره كردن اين مرديكه 
آن قراردادها را. آن صلح تحميلي كه در عصر امام حسن واقع شد، آن حكميت 
تحميلي كه در زمان اميرالمؤمنين واقع ش��د و هردويش به دست اشخاص 
حيله گر درست شد، اين ما را هدايت مي كند به اينكه نه زير بار صلح تحميلي 

برويم و نه زير بار حكميت تحميلي« )صحيفه امام؛ ج 20، ص 119-118(.

مجتهد شبستري: 
آدرس مشکالت كاخ سفید نیست

اینكه هم�ه مش�كالت را به س�مت تحریم ه�ا حواله دهیم و منش�أ 
همه مش�كالت را کاخ س�فید بدانی�م، مطابق ب�ا واقعیت نیس�ت و 
باید پذیرفت برخي مش�كالت ناش�ي از بي تدبیري مسئوالن است. 
حجت االس��الم جواد مجتهد شبس��تري، عضو مجلس خبرگان رهبري در 
گفت وگو با مهر، درباره گفته هاي اخير رئيس جمهور پيرامون جنگ اقتصادي، 
تحريم و ارتباط شرايط اقتصادي فعلي با عدم تصويب FATF اظهار داشت: 
اينكه آقاي رئيس جمهور فرمودند ما در دوره هاي گذشته فقط تحريم داشتيم 
و جنگ اقتصادي از سال 9۷ آغاز شده است بايد گفت، تحريم ها شايد تشديد 
شده باشد اما جنگ اقتصادي امريكا عليه ايران از سال 91 يعني زماني كه براي 
اولين بار امريكا بانك مركزي ايران را تحريم كرد، شروع شده است. اين تحريم 
بانك مركزي و تحريم نفت خودش نوعي جنگ اقتصادي است كه از سال 91 

شروع شده است. بنابراين، اين فرمايش او نياز به توجه دارد. 
وي تصريح كرد: در خصوص بخش��ي از صحبت هاي رئيس جمهور مبني بر 
اينكه منتقدان دولت واقعيت ها را تحريف نكنند، بايد مصداقي صحبت كرد. 
كجا تحريف صورت گرفته و كدام منتقد دولت تحريف كرده است؟ اينكه دولت 
و بعضي از مس��ئوالن تاب انتقاد را ندارند يك واقعيت است. به هر حال براي 
مسئوليت شرح صدر الزم است. مسئول در نظام اسالمي بايد  انتقادپذير باشد   
نه اينكه   به منتقدان حمله كند. اين رفتار مطابق شأن يك مسئول در نظام 
اسالمي نيست. عضو مجلس خبرگان رهبري افزود: اما اينكه گفته شود بخشي 
از شرايط اقتصادي ناشي از عدم تصويب FATF است با صحبت هاي مسئوالن 
خود دولت مانند رئيس بان��ك مركزي و برخي مس��ئوالن اقتصادي دولت 
هماهنگي ندارد. آنها خودشان گفتند كه در صورتي هم كه FATF تصويب 
نشود و حتي ايران در ليست سياه قرار گيرد در شرايط تحريمي تأثيري بر نظام 
پولي و مالي ندارد زيرا نقل و انتقال پول خارج از شبكه بانكي انجام مي شود. 
اينكه اين مطلب چگونه با صحبت رئيس جمهور قابل جمع است را نمي دانم. 
مجتهد شبستري خاطرنشان كرد: به هر حال شكي در اينكه با امريكا جنگ 
اقتصادي داريم وجود ندارد اما اينكه همه مشكالت را به سمت تحريم ها حواله 
دهيم و منشأ همه مشكالت را كاخ سفيد بدانيم، اين سخن مطابق با واقعيت 
نيست . بايد بپذيريم قسمتي از مشكالت ناشي از بي تدبيري ها، ندانم كاری ها، 

عدم كفايت و برنامه ريزي برخي مسئوالن و عدم آينده نگری است . 

 صلح تحمیلي، جنگ تحمیلي
    ادامه از صفحه یک 

لش��كر معاويه نيامده بود كه بجنگد؛ آمده بود كه قدرت نمايي كند، مردم را 
بترساند و با توطئه و پول پاشي و نفوذ و با دوگانه صلح و جنگ، امام را تحت 
فشار قرار دهد و توافق را تحميل كند. جاسوسان معاويه در ميان مردم از قدرت 
س��پاه او مي گفتند و به موازات اين توطئه هاي مكارانه، رشوه هاي ميليون 
درهمي خرج مي شد تا خواص و عوام س��پاه امام را بخرد- كه خريد. امام با 
كدام فرمانده به جنگ معاويه مي رفت؟ مردم هم خسته، پراكنده و چند دسته 
بودند؛ اشباه الرجالي كه يك روز پي جنگ بودند، روزي پي سازش. براي جنگ 
بيعت مي بستند و وقت نبرد، ميدان را خالي مي كردند. امام با كدام لشكر به 

جنگ معاويه مي رفت؟
اينگونه شد كه رهبر جامعه اسالمي مجبور به واگذاري حكومت به شورشي 
شام شد. ايشان اگر مي جنگيد و خود و سپاهيانش كشته می شدند در نگاه بي 
بصيرت مردم آن زمان، خليفه اي مقتول بود كه از عهده سركوب يك شورش در 
قلمرو حكومتش برنيامده و تازه مردم را هم به كام مرگ برده است و نه مقتول 
شهيدي همچون امام حسين )ع( در عاشوراي 11 سال بعد كه از نگاه مردم، 
به حق مقتول مظلوم شهيدي بودند كه مقابل خليفه اي غاصب و ميمون باز قيام 

كرده تا حقي غصب شده را باز پس گيرد. 
توافق صلح با معاويه به امام حسن )ع( تحميل شد، آن چنان كه بازگرداندن 
مالك اشتر از پاي خيمه معاويه در جنگ صفين به امام علي  )ع( تحميل شد. 

اما نتيجه اين توافق تحميلي چه بود؟
پيمان شكنی معاويه و عدم اجراي تعهداتي كه در توافقنامه بر عهده او بود، از 
قضا نشان مي دهد كه چگونه مردم در تحميل صلح بر امام، اشتباه رفتند و به 
كسی كه نبايد، اعتماد كردند. مهر معاويه پاي اين توافقنامه، نه تنها تضميني 
براي اجراي تعهداتش نشد، بلكه از قضا برخي خواسته هاي طرف مقابل را 
پذيرفت، چون مي دانست قرار نيست اجرا كند و هر چه هم كه موجود است، 
فقط روي كاغذ است. طبق متن توافق قرار ش��د معاويه طبق سنت خدا و 
رسول خدا عمل كند كه نكرد؛ قرار شد براي خود جانشين تعيين نكند كه 
كرد؛ توطئه نكردن عليه امام هم يكي ديگر از بنده��اي توافق بود كه نحوه 
شهادت امام حسن  )ع(  براي اثبات عدم اجراي آن كفايت مي كند. در نهايت 
هم پيمان شكنی معاويه و جانشيني يزيد پس از مرگ او، منجر به شكل گيري 
قيام خونين عاشورا و بريدن سر امام معصوم و ولي خدا در زمين شد. اين نتيجه 
صلح تحميلی است. وگرنه كه كجاي مشی و سيره اختياري ائمه اين بود كه 
حق حاكميت ولي خدا بر مردم را و در نتيجه امور مس��لمانان را به ملعوني 
ستمگر واگذار كنند؟! هم ازاين رو است كه از قضا، نتيجه توافق امام با معاويه، 
به ما اثبات مي كند كه تن ندادن به تصميم امام مسلمانان و تحميل صلح بر او 
به قدر تحميل جنگ خطرناك خواهد بود. فراتر از آنكه تصميم امام مسلمانان 
بر صلح است يا جنگ يا مقاومت، اين تصميم بايد در يك فضاي آزاد و ضمن 
مشورت با عقالي قوم گرفته شود. اگر به رهبر جامعه اسالمي در اتخاذ تدابير 
نظامي، اعم از صلح يا جنگ، اعتماد شد، آن وقت آن تصميم مي تواند به عنوان 
سيره عملي امام معصوم مورد الگوبرداري قرار گيرد. وگرنه كه مي توان گفت 
هيچ فرمانده دشمن را در جنگ نظامي نكشيم، چون امام علي )ع( هم به مالك 

گفت معاويه را نكش و برگرد!
صلح تحميلي با دش��من بدون در نظر گرفتن برابري تعهدات و امتيازات و 
ضمانت اجرايي تعهدات دشمن، الجرم به جنگ تحميلي مي انجامد. آن چنان 
كه صلح با معاويه، به عاشورا رسيد. اگر مردم پاي تصميم امام مي ايستادند، 
خواص خيانت نمي كردند و امام حسن )ع(، نه از موضع رهبري بي سپاه و بي 
فرمانده و زخم ترور مثاًل خودي بر تن، بلكه از جايگاه خليفه اي قدرتمند با 
سپاهي عظيم و آماده رزم پاي ميز مذاكره با معاويه مي رفتند، كسی كه بايد 
به شرايط طرف مقابل تن مي داد، معاويه بود؛ اويي كه عقب مي نشست و ديگر 
خواب خالفت نمي ديد، معاويه بود. با قدرت است كه مي توان هم مانع جنگ 
ش��د و هم تن به توافق و مذاكره مدنظر دشمن نداد. وگرنه همين صلح امام 
حسن و معاويه به ما مي آموزد كه اعتمادي بر امضاي دشمن بي تقوا نيست و او 
به عهد خود وفا نمي كند و سرانجام هم كار را به عاشورا مي رساند. صلح تحميلي 

به جنگ تحميلي مي انجامد؛ به نام صلح است، اما به جنگ مي رسد. 

رئیس مجلس در یادواره شهداي خدمت و امنیت: 
مشکالت امروز حاصل تصمیم هاي غلط

 و باور نکردن جوانان است
وقتي م�ال حرامي در زندگي وارد ش�ود، وقتي در سیاس�ت هاي 
پولي و مالي به درس�تي تصمیم نگیری�م و رویكردهاي مان غلط 
باش�د و وقتي در رویك�رد اقتصادی م�ان به م�ردم و جوانان مان 
اعتماد و باور نداش�ته باشم، حاصل آن مش�كالت فعلي مي شود. 
به گزارش سپاه نيوز، دكتر محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس شوراي اسالمي 
در »يازدهمين يادواره ش��هداي خدمت و امنيت« )ش��هيدان شوشتري و 
محمدزاده( كه روز پنج شنبه در مشهد مقدس برگزار شد، با بيان اينكه شهيد 
شوشتري و شهيد محمدزاده و شهداي وحدت ديگر هم خون دل خوردند و 
هم خون خود را براي خدمت به مردم دادند، بيان داشت: »اينها تربيت يافته 
جهاد و شهادت هستند. تربيت يافته فرهنگ خدمت به مردم. شهيد شوشتري 
در مجاهدت خود به همه ما آموخت آنچه مهم است انسانيت انسان است و 
باور هاي مكتب قران و احترام به مردم. شهيد شوشتري يك انقالبي واقعي بود 
و تحت تأثير قبيله گرايي و دست و گروهي قرار نگرفت و براي او هميشه رهبر 

انقالب و مردم موضوعيت داشت .«
رئيس مجلس شوراي اس��المي با بيان اينكه خداباوري و مردم باوری تنها 
در دفاع مقدس نيست، گفت: »اين خداباوری و مردم باوری در سيستان و 
بلوچستان و قرارگاه شرق كشور هم هست. شهيد سليماني به همه ما آموخت 
كه خداباوری و مردم باوری در مبارزه با استكبار در اقصي نقاط دنيا و جنوب 
غرب آسيا و كشور هاي اسالمي هم هس��ت و خدا همان خدا است. آنها به 
ما آموختند كه در سياستگذاری در اقتصاد و فرهنگ خدا همان خداست 
بنابراين اگر ما خداباور باشيم حتماً تورم و مشكالت اقتصادي هم قابل حل 
است.« قاليباف با بيان اينكه سنت هاي الهي در هيچ زماني تغيير پيدا نخواهند 
كرد، بيان داشت: »سنت هاي الهي اين نيست كه براي امنيت باشد و اما براي 
صنعت نباشد. براي حوزه اجتماعي باشد و اما براي اقتصاد نباشد؛ اين سنت ها 
براي همه بشريت پابرجاست. هر گروهي كه به سنت هاي الهي اعتقاد پيدا كند 
پيروزي حق آن است«. وي با بيان اينكه سنت هاي الهي تبديل نمي شوند، 
بيان داشت: »هيچ وقت تبصره اي به سنت هاي الهي زده نمي شود بنابراين 
اساس انقالب اسالمي و انديشه انقالب اسالمي هم بر همين سنت هاي الهي 
ماندگار بود؛ و هر جا بر اين سنت هاي الهي باور داشتيم موفق شديم و هر كجا 
در رويكردهاي مان به اين مسئله باور نداشتيم شكست خورديم و كارمان دچار 
مشكل شد و مي بينيد اين مشكالت را ... بنابراين راه برون رفت از مشكالت 
همين است. امروز اگر ما در اقتصاد دچار چالش هستيم، به اين دليل است كه 
باور به اين سنت هاي الهي نداريم.« قاليباف اظهار داشت: »به هر حال وقتي 
مال حرامي در زندگي وارد شود، وقتي در سياست هاي پولي و مالي به درستي 
تصميم نگيريم و رويكردهاي مان غلط باشد و وقتي در رويكرد اقتصادی مان 
به مردم و جوانان مان اعتماد و باور نداشته باشم حاصل آن مشكالت فعلي 
مي شود.«  رئيس مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: »مطمئن باشيد كه 
اگر اين مسير را انتخاب كنيم و نگاه مان و باورمان به سنت هاي الهي باشد و 
تكيه مان به مردم خودمان باشد. موفق خواهيم بود. اگر ايران قوي مي خواهيم، 
ايران قوي وقتي اتفاق مي افتد كه تك تك مردم ايران قوي باشند و اين اقتدار 
و امنيت را به وجود مي آورد«. رئيس مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه ما 
بايد فرصت را براي مردم و جوانان فراهم كنيم، تصريح كرد: »ما به پشتوانه 
همين جوانان امروز در فناوری و صنعت دفاع جزو پنج كشور دنيا هستيم. 
جوانان ما انواع مختلف موشك ها را مي س��ازند؛ اين جوانان وقتي تصميم 
گرفتند، ماهواره درمدار ق��رار دادند و اين يعني مردم باوری. متأس��فانه ما 
اين فرصت را در اقتصاد از جوانان مان گرفته ايم برخي در اقتصاد به مردم و 

مردم باوری اعتقاد ندارند.« 



تحول در دس�تگاه قضايي يك نقشه راه عملياتي 
كم داشت كه حاال و با ابالغ »سند امنيت قضايي« 
محقق شده است. سند 37 ماده اي امنيت قضايي 
با تكيه ب�ر اصول فقهي از يك ط�رف و آموزه هاي 
نوي�ن حقوق�ي از ط�رف ديگر، رس�مًا و اساس�ًا 
حق�وق عامه را ارتقا مي بخش�د. بازس�ازي چهره 
دس�تگاه قضايي با اجراي س�ند امني�ت قضايي 
از ديگ�ر نتايج اب�الغ جديد رئيس دس�تگاه قضا 
است. كرامت انساني و حقوق بش�ر در جاي جاي 
س�ند امنيت قضايي ديده شده اس�ت. اين سند، 
شعاري و كلي گو نيست؛ با ش�ناخت از وضعيت و 
ايرادات موجود در مراجع قضايي و ش�به قضايي، 
شيوه هايي ارائه شده اس�ت كه ماحصل آن بهبود 
كاركردي در مسائل متناظر با دستگاه قضا است. 

دادرس��ي عادالنه و ب��دون تبعي��ض، غايت القصواي 
پي ريزي حقوق در جوامع امروزي است. اگر دادرسي 
عادالنه نباش��د و رس��يدگي ها در مراج��ع قضايي و 
ش��به قضايي با تبعيض صورت بگي��رد، هيچ كدام از 
حق ه��اي بش��ري اس��تيفا نخواهند ش��د. قضاوت و 
دادرسي، پله آخر حقوق بشر اس��ت، اگر اين پله آخر 
منطقي و محكم بنا نش��ده باش��د، عماًل ساير حقوق 
اشخاص و نهادها بدون ضمانت اجرا و رها شده است. 
اتقان قضا و دادرس��ي، روح حقوق است كه اگر از آن 
گرفته ش��ود، مواد و تبصره هاي قانوني، نوشته هايي 

بي جان و بي خاصيت خواهند بود. 
 يك كاسه كردن عملياتي اصول دادرسي

در قانون اساسي كشورمان و ساير قوانين مانند آيين 
دادرسي كيفري و آيين دادرسي مدني، اصولي ذكر 
شده اس��ت كه رعايت آنها الزمه دادرسي منصفانه 
است، اما اين اصول در قوانين پراكنده گاهي بدون 
ضمانت اجرا ذكر شده اند، گاهي هم به قدري پشت 
گوش انداخته ش��ده اند كه در عمل ب��ه يك قانون 
متروك تبديل و نسخ ضمني ش��ده اند. تشتت اين 
اصول مهم دادرسي از ديگر معايب حال حاضر نظام 
حقوقي كشورمان است. سند امنيت قضايي با ذكر 
يكجا و عملياتي اين شاقول هاي رسيدگي قضايي، 
جان تازه اي به اصول دادرسي بخشيده است.  ازجمله 
اصولي كه در سند امنيت قضايي درج شده، عطف به 
ماسبق نشدن قوانين و مقررات يا قبح عقاب بالبيان، 
قانوني بودن جرم و مجازات، ش��فافيت، اس��تقالل 
قضايي و بيطرفي، برابري در مقابل قانون، رسيدگي 
و دادرس��ي در مهل��ت معق��ول، رس��يدگي علني، 
بهره من��دي از خدمات حقوق��ي، حريم خصوصي، 

منع مطلق ش��كنجه و رفتاره��اي تحقيرآميز، منع 
محاكمه مجدد، اعتراض و تجديدنظرخواهي، منع 
بازداش��ت غيرقانوني و خودس��رانه و برخورداري از 
امكانات اعم از رفاهي و بهداشتي در طول دادرسي 
كيفري  اس��ت كه  براي آنها راهكاره��اي عملياتي 
تبيين شده اس��ت. بخش عم��ده اي از اين اصول به 
صورت متفرق در فقه اسالمي و قوانين نظام حقوقي 
كشورمان وجود داشته و س��ند امنيت قضايي آنها 
را استخراج و يك كاسه كرده اس��ت. پرپيداست كه 
اجراي اين اصول در دادرسي ها، تحول قضايي را بيش 

از پيش دسترس پذير مي كند. 

 ارتق�اي كرامت انس�اني با توجه ب�ه موازين 
حقوق بشري

جديدترين دستاوردها در حوزه حقوق بشر در تالش 
اس��ت تا كرامت انساني را ارتقا ببخش��د. حفظ جان، 
حيثيت، مال و ساير داشته هاي مادي و معنوي انسان، 
مطلوب نهايي در گفتمان حقوق بشر است. اين مهم 
به عنوان هدف در سند امنيت قضايي ذكر شده است.  
حقوق بشر هرچقدر هم كه موشكافانه تبيين و عالي 
احصا ش��ود، وقتي متصديان امر قضا و ش��به قضا به 
اين امور اشرافي نداشته باش��ند يا آنها را پشت گوش 
بيندازند، در عمل هيچ اتفاق خاصي نمي افتد. دقيقاً 

به همين خاطر اس��ت كه »آموزش حقوق بش��ر« در 
اسناد متأخر جهاني حقوق بش��ر يك سرفصل مجزا 
را به خوداختصاص داده است. سند امنيت قضايي نيز 
تنها ناظر به تعيين وضعيت حقوق و اصول نبوده است؛ 
در ماده 35 با نگاهي ب��ه درون به مقوله مهم آموزش 
متصديان قضا و شبه قضا هم توجه ويژه داشته است: 
»به منظور دستيابي عملي به اهداف اين سند و ارتقاي 
امنيت قضايي و تضمين حقوق شهروندي، قوه قضائيه 
موظف است نظام جامع آموزش قضات و كارمندان را 
از طريق استانداردسازي آموزش قضات و كارمندان 
پس از جذب و پيش از شروع به كار و همچنين ضمن 

خدمت و پيش از ارتقاي تدوين كند؛ به نحوي كه آنان، 
به ويژه در مراجع تخصصي، آموزش هاي الزم را براي 

انجام شايسته وظايف خود دريافت كنند«.  
از طرف ديگر، در انديشه هاي جديد حقوق بشري، 
بين دو مفهوم »حقوق شهروندي« و »حقوق بشر« 
تفكيك قائل ش��ده، حقوق بش��ر را مفهومي اعم از 
حقوق شهروندي برمي شمارند. سند امنيت قضايي 
در ماده 24 به اين نكته ظريف هم توجه داشته است 
و مقررات خ��ودش را فرات��ر از ش��هروندان ايراني، 
به غيراتباع هم تس��ري داده اس��ت: » درصورتي كه 
ش��خص بازداشت ش��ده تبعه دولت بيگانه باش��د، 
قوه قضائيه بازداش��ت وي را از طري��ق وزارت امور 
خارجه به س��فارتخانه يا دفتر حافظ منافع كش��ور 
تبع��ه بازداشت ش��ده اط��الع مي ده��د. مأموران 
كنس��ولي آن دولت حق دارند از طريق وزارت امور 
خارجه درخواس��ت خود مبني بر مالقات، مذاكره، 
مكاتبه يا ترتيب��ات الزم براي نمايندگي قانوني فرد 
بازداشت شده را به قوه قضائيه ارسال نمايند. شخص 
بازداشت شده خارجي از تمامي حقوق قانوني برابر با 

ساير اشخاص برخوردار است«. 
 علم نوين حقوقي در سند امنيت قضايي

همه دانش حقوق و جامعه شناس��ي گرد هم آمده اند 
تا در نهاي��ت بتوانند از پي اجراي مج��ازات، مجرم را 
اصالح كرده و بازپروري ش��ده به جامع��ه بازگردانند. 
معايب زندان ديگر بر كسي پوشيده نيست؛ از طرفي 
نمي توان زندان را به كل از سيستم هاي قضايي حذف 
كرد. ب��ه همين خاطر عل��وم نوين متناظ��ر با حقوق 
قواعدي وضع كرده اند تا بتوانن��د به اين هدف نهايي 
دست پيدا كنند.  ماده 28 سند امنيت قضايي با ذكر 
عبارت »زندگي شرافتمندانه« براي مجرم پس از طي 
دوران محكوميت به اين يافته هاي جديد جرم شناسي 
توجه ويژه كرده است. حتي فراتر از شخص مجرم، سند 
امنيت قضايي به وضعيت خانواده و ساير افراد جامعه 
هم پرداخته اس��ت: » به منظور تأمين امنيت و منافع 
خانواده و ساير افراد جامعه و حمايت از فرد در روابط با 
اجتماع با هدف توانمندسازي زنداني آزادشده همگام 
با تحوالت اجتماعي، از همان آغاز محكوميت بايد به 

آينده زنداني پس از خروج از زندان توجه شود«. 
به كارگيري همه اين موارد مي تواند به تحول قضايي 
جامه عمل بپوشاند. دادرسي عادالنه از مسير امنيت 
قضايي مي گ��ذرد. با تحقق امني��ت قضايي و نظارت 
بر اجراي س��ند ابالغ ش��ده، هم حقوق عامه به طرز 
محسوس��ي مترقي مي ش��ود و هم چهره جديدي از 

دستگاه قضايي نمايان خواهد شد. 
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قضادراتاقشيشهاي
ارتقاي كرامت انساني و احقاق عملياتي حقوق عامه  از نتايج اجراي سند امنيت قضايي است

  گزارش  یک

حسين سروقامت

بحرانتمامعياركرونا
طوفاني از كرونا بيمارستان هاي پايتخت را 

در نورديده است
گسترش بيماري كرونا به حدي رس�يده كه بيمارستان هاي تهران را 
وارد يك بحران تمام عيار كرده است. معاون آموزشي دانشگاه علوم 
پزش�كي تهران در توئيتي از طوفان خطرناك�ي از كرونا خبر داده كه 
بيمارستان هاي پايتخت را درنورديده است. معاون تحقيقات و فناوري 
وزارت بهداشت هم روز گذشته از بي اثر بودن چهار داروي معروف بر 
درمان كرونا خبر داد. سپاه استان تهران در اقدامي ويژه براي مقابله 
با افرادي كه نسبت به رعايت پروتكل هاي بهداشتي در اماكن عمومي 
بي توجه هستند؛ گروهي را با نيروي انتظامي و كادر درماني و پزشكي 
تش�كيل داده تا آنها را با امر به مع�روف و نهي از منكر ارش�اد كنند. 
كرونا سخت تر از قبل مي تازد. محدوديت هاي سفر هرچند از آمار سفرها 
كاسته است، اما حريف كرونا نشده است. اوضاع در پايتخت بحراني تر است. 

 اي كاش به اينجا نمي رسيديم
دكتر اميرعلي سهراب پور، معاون آموزش��ي دانشگاه علوم پزشكي تهران 
در صفحه توئيتر خود از بح��ران تمام عياري كه بيمارس��تان هاي تهران 
را درگير كرده خبر داده و نوش��ت كه»ديش��ب طوفان خطرناكي از كرونا 
بيمارس��تان هاي تهران را درنوردي��د. اي كاش به اينجا نمي رس��يديم.« 
سخنگوي وزارت بهداشت هم روز گذشته از درگذشت 265 بيمار كرونايي 
طي 24 ساعت منتهي به شنبه خبر داد و اعالم كرد كه 4هزارو552 بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند و مجموع مبتاليان به 

اين بيماري در كشور به 522 هزار و 38۷ نفر رسيده است. 
 265 فوتي به خاطر كرونا

سيما سادات الري در تازه ترين آمار خود اظهار كرد: » از روز 24 تا 25 مهر 
۱3۹۹ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، 4هزارو552 بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند كه 2هزارو۱6 نفر از آنها بستري 
شدند و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 522 هزار و 38۷ نفر رسيد.« 
وي با بيان اينكه 4هزارو684 نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت 
شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند، افزود: » متأسفانه در طول 24 
ساعت گذشته، 265 بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جانباختگان اين بيماري به 2۹ هزار و 8۷۰ نفر رس��يد.« الري با اشاره به 
اينكه تا كنون 4 ميليون و 454 هزار و 5۷۰ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام شده است، ادامه داد: »خوشبختانه تاكنون 42۰ هزار و ۹۱۰ نفر 

از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.«
 26 استان همچنان در وضعيت قرمز

وي اضافه كرد: »استان هاي تهران، اصفهان، قم، آذربايجان شرقي، خراسان 
جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، اردبيل، خوزستان، كرمانشاه، كهگيلويه 
و بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان رضوي، مازندران، چهار 
محال و بختياري، البرز، آذربايجان غربي، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، 
همدان و يزد در وضعيت قرمز قرار دارند؛ همچنين استان هاي كردستان، 

هرمزگان، فارس و گلستان نيز در وضعيت هشدار قرار دارند.«
 داروهايي كه مانع سالمتي شدند

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداش��ت هم روز گذشته از بي اثر بودن 
چهار دارو بر درمان كرونا خبر داد. 

رضا ملك زاده در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي اينستاگرام خبر 
داد كه نتايج مطالعه سازمان جهاني بهداشت روي اولين داروهاي درماني 
روي بيماران بستري مبتال به كوويد ۱۹ منتشر و اعالم شد كه رمدسيوير 
بدون تأثير است.  ملك زاده در اينستاگرام نوشت: »با گذشت حدود هشت 
ماه از انجام بزرگ ترين مطالعه كارآزمايي باليني سازمان بهداشت جهاني 
براي درمان بيماري كوويد۱۹ نتايج نهايي بررس��ي ها روي اولين گروه از 
درمانگرها اعالم شد كه بر اساس آن چهار داروي ضد ويروس »رمدسيوير«، 
»لوپيناوير«، »اينترفرون - بتا« و »هيدروكسي كلروكين« تأثيري بر درمان، 
كاهش طول مدت بس��تري، نياز به تهويه مكانيكي و مرگ و مير ناشي از 

بيماري مبتاليان به كوويد۱۹ بستري در بيمارستان نشان ندادند.«
وي افزود: » تعداد مرگ ها در طول اين مطالعه هزارو253 مورد بوده است. 
اين مطالعه جهاني كه با مشاركت بيش از ۱۱ هزار بيمار بستري مبتال به 
كوويد۱۹ بستري در حدود 5۰۰ بيمارستان از 3۰ كشور از شش منطقه 
جهان از جمله ايران )3هزارو5۰۰ بيمار از 2۹ بيمارستان( صورت گرفت. 
اين تحقيق نشان داد اين داروها نه تنها هيچ تأثيري در بهبود بيماران بستري 
مبتال به كوويد۱۹ و كاهش طول بستري يا مرگ و مير آنها نداشته است، بلكه 

وضعيت بهبودي بيماران را هم دچار تأخير كرده  است.«
 اقدامات ويژه سپاه تهران بزرگ

در همين زمينه فرمانده سپاه تهران بزرگ هم گفت: » براي مقابله با افرادي 
كه نس��بت به رعايت پروتكل هاي بهداش��تي در اماكن عمومي بي توجه 
هس��تند، گروهي را با نيروي انتظامي و كادر درماني و پزش��كي تشكيل 
داديم تا آنها را با امر به معروف و نهي از منكر ارشاد كرده است و در صورت 
بي توجهي به تذكرات و توصيه ها، به دليل رفتار پرخطر و تهديد سالمتي 
مردم با آنها برخورد مي كنيم، اما كار ارشادي در اولويت قرار داشته، بر همين 
اساس ماسك رايگان را در اختيار افرادي قرار مي دهيم كه بدون ماسك در 

اماكن هاي عمومي حاضر شدند.«
سردار محمدرضا يزدي، فرمانده سپاه محمد رسول اهلل )ص( تهران بزرگ 
با اشاره به اقدامات سپاه تهران در ايام شيوع ويروس كرونا گفت: » ما امروز 
با شرايط ويژه اي روبه رو هس��تيم، بر همين اساس سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي و همچنين سپاه محمد رس��ول اهلل )ص( تهران چند كار ويژه را 
با هدف جلوگيري از شيوع ويروس در سطح شهر مد نظر قرار داده است و 
دنبال مي كند. ابتدا موضوع آموزش شيوه هاي پيشگيري از ابتال و اطالعات 
مهم در خصوص كوويد ۱۹ در فضاي مجازي اس��ت كه با پيك سوم اين 
بيماري توسط گردان هاي س��ايبري براي مردم مجدداً تشريح شده و به 

صورت جدي پيگيري مي شود.«
گفتني اس��ت در حال حاضر نيز از تمام ظرفيت بيمارستان بقيه اهلل براي 
بستري و درمان بيماران كرونايي استفاده مي شود و در صورت نياز قرار شده 

سپاه تمامي درمانگاه هاي خود را به بيماران كرونايي اختصاص دهد. 

همه چيز از جر و بحث استاد و دانشجو آغاز شد؛ درس حقوق بود. 
استاد نظرات دانشجو را برنتافته، او را از كالس اخراج كرد. 

دانش�جو مظلومانه از خود دفاع مي كرد، اما زورش به ُس�مبه پر 
زور اس�تاد نمي رس�يد؛ بچه ها نگاه مي كردند و جيك كسي در 

نمي آمد. 
استاد گفت وگو را با سؤالي آغاز كرد: چرا به قانون نيازمنديم؟

يكي گفت تا كارهاي مردم بسامان شود. ديگري گفت تا قوي به 
ضعيف ظلم نكند. سومي گفت تا عدالت محقق شود. . . 

استاد پرسيد فايده عدالت چيست؟ يكي گفت حفظ حقوق عاّمه. 
. . تا راه ستمكاري در جامعه سد شود!

استاد كه منتظر همين پاسخ بود، گفت بچه ها؛ شجاعانه بگوييد 
من در حق همكالسي شما ظلم كردم؟ 

همه يكصدا گفتند بله!
او با عصبانيت فرياد زد، پس چرا شما سكوت كرديد؟

درس بزرگي بود؛ قوانين مهّمند، اگر شجاعت اجراي آنها وجود 
داشته باشد!
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عليرضا سزاوار

 رضا سرآباداني* 
 با مطالعه و بررسي س��ند امنيت قضايي چند نكته 
مثبت در آن مشخص مي شود كه مي توان گفت براي 
نخس��تين بار در نظام حقوقي و قضايي ايران به اين 
مسائل به طور جدي پرداخته شده است. اولين نكته 
مثبت ارائه تعريفي از امنيت قضايي است كه در اين 
سند به طور هوشمندانه صورت گرفته است . اصوالً 
در حقوق ايران گرچه در بند ۱4 اصل س��وم قانون 
اساسي به امنيت قضايي اشاره گرديده است، ولي تا 
به امروز علماي حقوق تعريف مش��خصي از امنيت 
قضايي ارائه نداده اند و تنها ب��ه ذكر برخي مصاديق 
آن اكتفا كرده اند، اما در اين س��ند به تعريف امنيت 
قضايي به طور هوش��مندانه اقدام شده اس��ت و در 
مقدمه آن بيان م��ي دارد: »امني��ت قضايي حالتي 
است كه در آن حيثيت، جان، مال و كليه امور مادي 
و معنوي اش��خاص مورد حمايت قانون و مصون از 

تعرض باشد«. 
گرچ��ه در ظاهر امر ش��ايد اين گونه به نظر برس��د 
كه در تعريف صورت گرفته در س��ند بي��ن اين دو 
مفهوم امنيت حقوقي و امنيت قضايي خلط صورت 
گرفته اس��ت، زيرا امنيت حقوق��ي و امنيت قضايي 

داراي دو مفهوم جداگانه است و نويسندگان قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز با دقت نظر خود 
اين دو مفه��وم را جداگانه مورد اش��اره قرارداده اند، 
بدين صورت كه امنيت حقوقي را در اصل بيس��ت 
و دوم قانون اساس��ي و امنيت قضاي��ي را در بند ۱4 
اصل س��وم قانون اساسي مورد اش��اره قرار داده اند، 
ولي با توجه به مناسبت موضوع سند و عنوان آن كه 
مشخصاً مربوط به امنيت قضايي و حوزه فعاليت قوه 
قضائيه و همچنين توجه به عنوان بخش ها و ماده هاي 
سند اين اش��كال ظاهري برطرف مي گردد.  امنيت 
قضايي يك چي��ز را دنبال مي كن��د؛ اينكه تضمين 
شود آحاد جامعه در صورت تعرض به حقوقشان قادر 
باشند بدون ترس از هرگونه تعرض و هرگونه مانع و 
سنگ اندازي با مراجعه به دستگاه قضايي كه مرجع 
رسيدگي به تظلم خواهي عموم است در جهت احقاق 
حق تضييع شده خود برآيند و همچنين همه طرفين 
دادرسي نيز مطمئن باشند حقوق حقه آنها در جريان 

رسيدگي هاي قضايي تضييع نخواهد شد. 
دومين نكته مثبت اين س��ند آن اس��ت كه در كنار 
اشاره به اصول كالس��يك امنيت قضايي و حقوقي، 
مثل اصل شخصي بودن جرم و مجازات يا اصل منع 

بازداشت خودسرانه، به مفاهيم نوين امنيت قضايي 
از جمله اصل تمركز بر امور قضايي، حق رس��يدگي 
و دادرس��ي در مهلت معقول، اصل اعتماد و انتظار 
مشروع و اصل شفافيت نيز توجه  و اين مفاهيم نوين 
را وارد ادبيات حقوقي و قضايي ايران كرده است. به 
عنوان مثال يكي از موارد مهمي كه در حقوق فرانسه 
چند سالي است كه در مورد آن صحبت مي شود، آن 
اس��ت كه متون حقوقي مانند آرا قضاي��ي و قوانين 
بايد طوري نوشته شود كه تا حد امكان براي عموم 
قابل فهم باش��د؛ به طوري كه فصل تعهدات قانون 
مدني فرانسه مصوب 2۰۱6 با همين رويكرد نوشته 
شده است. حاال مي بينيم كه در سند امنيت قضايي 
به عنوان يك سند حاكميتي براي نخستين بار به اين 
مهم اشاره شده است، بدين صورت كه در ماده 5 اين 
سند آمده است: »اصل ش��فافيت، تضمين كيفيت 
قانون و آرا قضايي از نظر قابليت فهم و وضوح آن براي 
همه شهروندان با هدف افزايش اعتبار نظام حقوقي 
است. بر اساس اين اصل تصميمات مراجع قضايي و 
ش��به قضايي و اداري بايد عاري از ابهام بوده و داراي 

انسجام باشد«. 
به عنوان س��ومين ويژگي مثبت اين سند، با انتشار 

عمومي آراي قضايي 
ش��اهد دادگاه ه��اي 
شيشه اي خواهيم بود 
كه مهم تري��ن نتيجه 
آن ش��فافيت و امكان 
نظارت و نق��د اين آرا 
توس��ط صاحبنظران 

مي باشد؛ به طوري كه قضات محترم دستگاه قضايي 
وقتي مي دانند آراي آنها در معرض نظارت عمومي و 
نقد صاحبنظران حقوقي ق��رار خواهد گرفت، دقت 
بيشتري در رس��يدگي و صدور رأي خواهند داشت 
كه اين امر نتيجتاً به استحكام آرا منجر خواهد شد. 
همچنين اهميت ديگر انتشار آراي قضايي آن است كه 
حتي مي تواند موجب انقالبي در شيوه تدريس رشته 
حقوق در ايران شود، زيرا از زمان تأسيس رشته حقوق 
همواره نقد و بررسي آراي قضايي در دانشكده هاي 
حقوق امري تقريباً متروك بوده است و وقتي با اساتيد 
حقوق در مورد داليل آن صحبت مي شود معتقدند 
مهم ترين دليل آن عدم انتشار منظم آراي قضايي و 
در نتيجه نحيف بودن رويه قضايي مي باشد. با انتشار 
آراي قضايي اين نقص برطرف خواهد شد و مطالعه و 

بررسي آراي قضايي مي تواند يك پاي ثابت تدريس 
در كالس هاي حقوقي باشد. 

البته س��ابق بر اين نيز س��امانه اي به نام بانك آراي 
قضايي وجود داشته است، ولي آراي منتشره در اين 
سامانه بسيار محدود بوده و صرفاً تعداد كمي از آراي 

دادگاه هاي عالي را در بر مي گيرد. 
به عنوان آخرين نكته، اين سند امنيت قضايي بايد 
طوري تفسير شود كه تمام مرتبطين دستگاه قضايي 
اعم از دادرسان، وكال، طرفين دادرسي، كارشناسان، 
شهود و مطلعين، ضابطين و حتي كارمندان دادگاه ها 
را در بر گيرد؛ زيرا برخالف آنچه ممكن است تصور 
شود، امنيت قضايي نه تنها شامل مخاطبان دستگاه 
قضايي، بلكه ش��امل زيرمجموعه آن نيز مي شود و 
زيرمجموعه دس��تگاه قضا نيز بايد از هرگونه اعمال 
نفوذ دروني و بيروني مصون باشد. اميدوارم از سند 
امنيت قضايي به عنوان مكمل دستورالعمل كرامت 
انس��اني قوه قضائيه كه سابقاً در س��ال ۹8 ازسوي 
رياست محترم اين قوه ابالغ گرديد، بتواند به عنوان 
بخشي از هدف برنامه ريزي ش��ده بزرگ تري به نام 

تحول دستگاه قضايي مثمرثمر گردد. 
* وكيل پايه يك دادگستري

از انديشه هاي نوين تا دادگاه هاي شيشه اي در سند امنيت قضايي

  محمدعلي جداري فروغي*
 سند امنيت قضايي كه اخيراً ازسوي رئيس 
قوه قضائيه ابالغ شده است، در حقيقت تأكيد و 
يادآوري برخي از اصول قانون اساسي و قوانين 
فراموش شده موجود اس��ت. اصاًل بخشنامه 

نمي تواند فرات��ر از قوانين و به 
خصوص قانون اساسي باشد، اما 
اينكه برخ��ي از اص��ول قانون 
اساس��ي و قواني��ن و مصوبات 
عادي پراكنده به صورت يكجا 
و شفاف مورد تأكيد قرار گيرد، 
امر بسيار بجايي است. اين مهم 
مي تواند در فرآيندهاي قضايي 
مورد استناد و احقاق قرار بگيرد. 

بسياري از مواردي كه در اين بخشنامه تأكيد 
ش��ده، متأس��فانه به رغم اينكه پيش از اين 
حالت قانون داشته اس��ت، اما در عمل برخي 
از مجريان قان��ون آن را نادي��ده مي گرفتند. 
اش��خاص قضايي باي��د در چارچ��وب قانون 
تصميم بگيرند. براي اينكه بتوانيم دس��تگاه 
قضايي مورد اعتماد داشته باش��يم، بايستي 
قانون و مجري خوب داشته باش��يم. هر چه 
قانون متناسب و درست باش��د، ولي مجري 
و ناظر قانون ناتوان از اجراي آن باش��د، راه به 
جايي نخواهيم برد. در اين بخشنامه مواردي 

براي رفع اين موضوعات آمده است. 
حق رسيدگي علني، حق بهره وري از خدمات 
قضاي��ي، حريم خصوصي و موارد مش��ابه آن 
بايد در عمل به ط��ور صحيح به اجرا درآيد. از 
آنجا كه با توجه به قانون اساسي كليه اصحاب 
دعوي حق برخورداري از وكيل 
را دارند، اين مهم بايس��تي وفق 
ابالغيه جديد رئيس دس��تگاه 
قضا عملياتي ش��ود.  نكته ديگر 
اين كه، تبصره م��اده 48 قانون 
آيين دادرس��ي كيفري مزاحم 
ابالغيه جديد اس��ت. ب��ا توجه 
به س��ند امنيت قضايي، رئيس 
ق��وه قضائيه بايد ش��رايطي را فراه��م كند تا 
محدوديت انتخاب وكيل در ذيل تبصره ماده 
48 مرتفع شود، چراكه س��ند امنيت قضايي 
به اين ح��ق مهم براي طرفين دعوي اش��اره 
داشته است. بايد بستري را فراهم كرد تا قوانين 
موجود و اين ابالغيه كه تأكيد خاص بر اجراي 
قوانين مهمي دارد، توسط قضات رعايت شود. 
نظاره گري آحاد جامعه ب��ه روند دادگاه ها كه 
در سند امنيت قضايي به آن اشاره شده است، 
نكته مهم سند ابالغي اس��ت كه بايد به طور 

جدي بر اجراي آن نظارت شود. 
* وكيل پايه يك دادگستري

  علي نجفي توانا*
از زمان روي كار آمدن دكتر رئيس��ي، با تكيه بر گفتمان ه��ا و برنامه هاي جديد، 
سياس��تي جديد در قوه قضائيه پديد آمده اس��ت. البته همين ابتدا نبايد ناگفته 
گذاشت كه مسئوالن قبلي قوه قضائيه در حد توانايي هاي خود تالش هايي براي 
بهبود امور داشته اند كه البته در عمل به داليل مختلف از جمله مشاورين محدود در 

برخورد با مفسدين و دفاع از حقوق مردم توفيقات الزم را نداشته اند. 
بنده به عنوان عضو ادوار كانون هاي وكال و رئيس سابق كانون وكالي 
مركز، اميدهاي جديدي را در دستگاه قضايي مشاهده مي كنم؛ سند 

امنيت قضايي يكي از اين موارد است. 
امنيت قضايي تا كنون در نظام حقوقي ما تعريفي نداشته است. عدالت 
قضايي، محور امنيت قضايي است كه در نهايت به عدالت اجتماعي 
منتج مي ش��ود. جان، مال، حقوق و آزادي هاي مردم مورد حمايت 
قضايي است كه اين موضوعات مهم در سند امنيت قضايي هم مورد 

اشاره قرار گرفته است. قوه قضائيه مرجع دادخواهي آحاد ملت است؛ هم دفاع از 
افراد در قبال تعرضات اشخاص و هم مبارزه با فساد در دو قوه ديگر از كاركردهاي 
قوه قضائيه است. بروز فساد در مسئوالن كشور كه بعضاً با حالت مقدس مآبي هم 
رخ مي دهد به دليل همين فقدان نظارت ها است. سند امنيت قضايي به اين موارد 
توجه داشته است. اگر قوه قضائيه عميق تر و وس��يع تر از وضع موجود و با اجراي 
دقيق قانون »از كجا آورده اي؟!« به نظارت بپردازد، مي تواند از نقاط عطف دستگاه 

قضايي و عملكرد رئيس قوه قضائيه باشد. 
شفافيت، نكته مهم ديگر سند امنيت قضايي اس��ت. قوه قضائيه بدون پيگيري و 
مطالبه مردم نمي تواند بر جرم، مجرم و قانون گريزي غلبه كند. ش��فافيت يعني 
فرآيند رسيدگي منور و آشكار باشد تا همه بتوانند نظارت كنند. در همين جا بايد 
اين نكته را هم مورد اشاره قرار دهم كه اصل برائت يك اصل مترقي و خوب است؛ 
دادگاه هاي علني هم اصل بسيار خوبي است. جمع بين اين دو اين گونه مي شود 

كه نبايد به خاطر اج��راي اصل علني بودن دادگاه ها، اصل برائت را مورد خدش��ه 
قرار دهيم. انتشار اسامي به طور اختصاري مثل م. د و امثالهم پيش از محكوميت 
يك فرد، خالف اصل برائت است. علني كردن به اين شكل، پيش از قطعيت يك 
حكم، سم مهلك عدالت قضايي اس��ت. به فرمايش حضرت امير )ع(، هنر عدالت 
آن نيست كه همه گناهكاران به مجازات برسند، بلكه هنر عدالت در اين است كه 
هيچ بيگناهي مجازات نشود. رسانه هاي ديداري و شنيداري هم بايد 
بتوانند بر پروسه هاي قضايي نظارت كنند. اين موارد در سند امنيت 
قضايي مورد اشاره واقع شده است. قانون حفظ حقوق شهروندي در 
زمان مرحوم شاهرودي و منشور حقوق شهروندي در دولت قبل هم 
ابالغ شده است. اجراي همه اينها در كنار هم مي تواند موجب بهبود 

دستگاه قضايي شود. 
در همين جا الزم اس��ت به آقاي رئيس��ي بابت حذف عملي تبصره 
ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري تبريك عرض كنم. اين اقدام 
نشان از اتخاذ يك رويكرد جديد در دس��تگاه قضا است. موارد مترقي ديگري هم 
در سند امنيت قضايي ذكر شده است كه مانع اقدامات خارج از چارچوب خواهد 
شد؛ از جمله آنها منع شكنجه و بازداشت خودسرانه است. اين موارد مورد تأييد 

حقوقدانان است. 
اين نكته را هم بايستي مورد اش��اره قرار دهم كه سند امنيت قضايي، اگرچه يك 
اقدام بس��يار بجا و مورد اعتناي مراجع قضايي خواهد بود، اما چون قانون نيست، 
نمي تواند در احكام دادگاه ها مورد استناد مستقيم قرار بگيرد. براي رفع اين مشكل 
پيشنهاد مي كنم رئيس دستگاه قضا يك نهاد فراقوه اي متشكل از قضات و وكالي 
مجرب تشكيل دهد تا بر اجراي اين سند در چارچوب قوانين جاريه نظارت داشته 
باشند و آن را مورد ارزيابي دوره اي قرار دهند. با ادامه روند جديد، آبي روي احساس 

بي عدالتي ريخته خواهد شد. 
*استاد دانشگاه و رئيس اسبق كانون وكالي مركز

يک نهاد از وکال و قضات  بر اجراي سند نظارت کندجمع آوري يکجاي اصول مترقي کار  بجايي  است

نظر کا رشنا س

محمدصادق فقفوري

پرونده
سند امنيت قضايي

علی خارا  |  مهر
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اخت�اف قيم�ت خ�ودروی داخل�ي در كارخان�ه و ب�ازار 
حاش�يه س�ودي دهه�ا ه�زار ميلي�ارد تومان�ي را ايج�اد 
كرده اس�ت به گفته ي�ك فعال ح�وزه توليد قطع�ات ميزان 
مابه التف�اوت قيم�ت كارخان�ه اي و ب�ازاري خودروه�ا 
س�االنه بي�ش از ۱۰۰ه�زار ميليارد توم�ان برآورد مي ش�ود. 
به گزارش ايرنا، بين نرخ تمام شده خودروهاي داخلي و بازار فاصله 
صدها درصدي ايجاد شده اس��ت، جالب اينكه هم مصرف كننده 
خودرو را گران مي خرد و هم اينكه توليد كننده از حاش��يه سود 
بين كارخانه و بازار محروم است. در اين ميان اين پرسش مطرح 

مي شود كه سود هزاران ميليارد توماني حاشيه بازار خودرو به جيب 
چه اشخاصي مي رود و مديران خودروسازي و همچنين صاحبان 
اصلي سهام گروه هاي خودروسازي تالش��ي براي برچيده شدن 

بساط حاشيه بازار نمي كنند. 
»آرش محبي نژاد« يك فعال صنعت قطعه س��ازي در همين 
رابطه گفت: انجمن خودروسازان ايران در يك پژوهش، رقم 
مابه تفاوت بازار و خودروس��ازي را بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد 
تومان تخمين زده و مقايسه اين ارقام كه فقط به جيب دالالن 
و واس��طه ها رفته با رقم حدود ۸۰ هزار ميلي��ارد توماني زيان 

زنجيره خودرو و قطعه س��ازي، حاكي از عمق فاجعه در اين 
صنايع است. 

دبير انجم��ن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه س��ازان خودرو با 
اش��اره به فاصله بيش از صد درصدي قيمت كارخانه اي و بازاري 
خودروهاي داخلي و مونتاژي تأكيدكرد: وقتي بتوان حتي بخشي 
از اي��ن اختالف قيمت را اص��الح كرد به طوري ك��ه كارخانه دار، 
خودروساز و قطعه ساز ضرر نكنند، ش��مارگان توليد و در نتيجه 
عرضه افزايش يافته و با كاهش تقاضاي كاذب، التهاب از بازار دور 

شده و صنعت خودرو نيز به تدريج از زيان خارج مي شود.

فاصله صد درصدي قيمت كارخانه اي و بازاري خودروها
    بازار

 آغاز خريد تضميني عسل و ژل رويال 
از سال آينده

در راس�تاي بازارسازي و افزايش س�رانه توليد عسل و ژل رويال، 
خري�د تضميني اي�ن محص�والت از س�ال آينده آغاز مي ش�ود. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، بهزاد بانكي پور مديرعامل صندوق 
حمايت از توس��عه زنبورداري اظهار داش��ت: با توجه به اينكه واردات 
محصول ژل رويال از ط��رف وزارت صمت ممنوع ش��ده، همچنين با 
شكل گيري تقاضاي مناس��ب در بازار براي ژل رويال و عسل، صندوق 
حمايت از توسعه زنبورداري، امسال براي نخستين بار، اقدام به انعقاد 

قرارداد توليد با توليدكنندگان اين محصوالت كرده است. 
مديرعامل صندوق حمايت از توس��عه زنبورداري ادامه داد: بر اساس اين 
قرارداد، نهاده هاي مورد نياز زنبورداران براي توليد محصوالت عسل و ژل 
رويال توسط صندوق حمايت از توس��عه زنبورداري، تأمين و در قبال آن 
محصوالت با استانداردهايي كه صندوق تعيين كرده توليد و توسط اين 
صندوق با قيمت مش��خصي كه توافق مي ش��ود، خريد تضميني صورت 
مي پذيرد. بانكي پور تأكيد كرد: در راستاي اين اقدام با توجه به اطمينان 
خاطري كه توليد كننده بابت فروش محصوالت پيدا مي كند، انگيزه توليد 
مخصوصاً در مورد توليد محصول ژل رويال، افزايش مي يابد. وي تصريح 
كرد: با توجه به اينكه زنبورداران در سال هاي گذشته توليد را انجام داده 
بودند، اما بازار تضمين ش��ده اي براي آن نبود رغبت چنداني به سرمايه 
گذاري در خصوص ژل رويال نداشتند؛ چراكه توليد اين محصول سختي 
زياد دارد و سرمايه در گردش بااليي هم مي خواهد، اما با اين اقدام، به طور 

قطع زنبورداران رغبت زيادي براي توليد اين محصوالت مي يابند.
........................................................................................................................

معاون وزير اقتصاد به مهر خبر داد
 احتمال آغاز پذيره نويسي دارا

سوم تا 2 هفته آينده
مع�اون وزارت اقتصاد ب�ا بي�ان اينكه هم�ه افراد ام�كان خريد 
۵ ميلي�ون توم�ان از صن�دوق داراس�وم را دارند، گف�ت: ممكن 
اس�ت پذيره نويس�ي ظرف يك الي دو هفت�ه آينده آغاز ش�ود. 
عباس معمارنژاد، معاون امور بانكي، بيمه و ش��ركت هاي دولتي وزارت 
اقتص��اد در گفت وگو ب��ا خبرنگار مهر با بي��ان اينكه دولت ب��ا واگذاري 
باقيمانده س��هام دولت در بانك هاي ملت، تجارت و ص��ادرات در قالب 
صندوق س��رمايه گذاري قابل معامله )ETF( دارا س��وم موافقت كرد، 
گفت: ارزش اين صندوق ۲۴ هزار ميليارد تومان است. وي در زمينه زمان 
پذيره نويسي اين صندوق خاطر نشان كرد: كارهاي ثبتي صندوق داراسوم 
در حال انجام است. زمان قطعي پذيره نويسي اين صندوق هنوز مشخص 
نشده است، اما به محض اينكه مجوزهاي ثبتي دريافت شود، پذيره نويسي 
آغاز مي شود. معمارنژاد ادامه داد: ممكن اس��ت ظرف يك الي دو هفته 
آينده، پذيره نويسي اين صندوق شروع شود. وي با بيان اينكه براي همه 
سهامداران تخفيف ۲۰ درصدي در نظر گرفته مي شود، گفت: فارغ از اينكه 
هر فرد، دارايكم و پااليشي يكم را چه مقدار خريداري كرده  است، امكان 

خريد اين صندوق را تا سقف ۵ ميليون تومان دارد. 
........................................................................................................................

 تأكيد وزير اقتصاد بر حذف كد اقتصادي
در شروع كسب وكار

ارديبهشت ماه سال جاري اخذ كد اقتصادي از مراحل شروع كسب 
وكار حذف شده بود، اما به دليل اجرا نشدن توسط برخي دستگاه ها 
و بانك ها وزير اقتصاد در نامه به 2۱ مدير بر اجراي آن تأكيد كرد. 
به گزارش فارس، ارديبهشت ماه امسال در راستاي تسهيل فضاي كسب 
و كار برخي از مراحل شروع يك فعاليت اقتصادي كه نياز به دريافت كد 

اقتصادي بود توسط وزارت اقتصاد حذف شد. 
در همين راستا محمود عليزاده، معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان 
امور مالياتي كشور به فارس گفته بود: پيش از اين، اجراي گام ۴۵ شروع 
كس��ب وكار مربوط به فرايند ثبت نام و تخصيص شماره اقتصادي به 
اش��خاص حقيقي و حقوقي، بين يك ماه تا دو ماه زمان مي برد كه هم 
اكنون، با حذف اين گام، فعاالن اقتصادي از همان زمان ثبت ش��ركت 
يا كسب مجوز فعاليت، از نظر س��ازمان امور مالياتي كشور، »مؤدي« 
تلقي شده و شماره اقتصادي آنها بدون نياز به طي مراحل راستي آزمايي 

صادر خواهد شد و نياز به هيچ استعالم ديگري نيست. 
با وجود حذف مراحل زائد براي شروع كسب و كار در رابطه با دريافت كد 
اقتصادي، اما برخي از دستگاه ها و نهادهايي كه با كد اقتصادي مؤديان 
س��روكار داش��تند، بنا به مالحظات و بعضاً منافع مادي و اقتصادي كه 
داشت، مصوبه هيئت مقررات زدايي را اجرا نكرده است و مقاومت مي كنند. 
حتي كار به جايي رسيده بود كه برخي مديران گفته بودند تا پايان اين 
دولت مقاومت كنيد تا پس از آن فرايند دريافت كد اقتصادي كه حذف 
شده، باز گردد. همين موضوع موجب نارضايتي فعاالن اقتصادي شده بود. 
بر همين مبنا وزير اقتص��اد در نامه اي به مديران بانك��ي، مناطق آزاد، 
گمرك، بيمه مركزي و ايران و معاونت هاي وزارت اقتصاد تأكيد كرده كه 

اخذ كد اقتصادي براي فعاالن كسب وكار ضرورتي ندارد. 
........................................................................................................................

مديرعامل شركت ملي گاز ايران خبر داد
افزايش 3۰ ميليون مترمكعبي مصرف روزانه 

گاز بخش خانگي در تابستان
مديرعام�ل ش�ركت مل�ي گاز اي�ران ضم�ن اع�ام افزاي�ش 
بخ�ش  در  گاز  مص�رف  مترمكعب�ي  ميلي�ون   ۳۰ روزان�ه 
خانگ�ي در تابس�تان امس�ال نس�بت ب�ه پارس�ال گف�ت: 
مش�كلي ب�راي تأمي�ن گاز در فص�ل س�رد وج�ود ن�دارد. 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صداوسيما، حسن منتظرتربتي با 
اشاره به اينكه برنامه اي براي جريمه مشتركان پرمصرف گاز نداريم، اما 
توصيه مي كنيم مردم در مصرف اين حامل انرژي، صرفه جويي كنند، 
اظهار داشت: مشكلي براي تأمين گاز در فصل سرد وجود ندارد و اولويت 

تأمين گاز در زمستان بخش خانگي و تجاري است. 
وي با اش��اره به افزايش ۳۰ ميليون مترمكعبي مص��رف گاز در بخش 
خانگي در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه پارسال گفت: به نظر 
مي رسد اين مقدار مصرف به دليل شيوع كرونا و افزايش استفاده براي 
گرمايش آب بوده است. معاون وزير نفت در امور گاز با بيان اينكه گاز 
توليد شده در پااليشگاه هاي گازي در بخش خانگي، تجاري و صنايع، 
نيروگاه ها و به عنوان خوراك مجتمع هاي پتروشيمي مصرف مي شود، 
افزود: بر اساس برنامه اي كه وزير نفت ابالغ كرده سهم بخش نيروگاه ها 
در زمستان كم مي شود تا س��وخت مورد نياز بخش خانگي و تجاري 
تأمين باش��د. منتظرتربتي با توصيه به مردم مبني بر صرفه جويي در 
مصرف گاز گفت: مقدار تأمين گاز نيروگاه ها و صنايع در زمستان تابعي 

از مقدار مصرف بخش خانگي و تجاري است. 
وي با بيان اينكه در كشور سه نوع سوخت شامل گاز طبيعي، گازوئيل 
و مازوت مصرف مي ش��ود، ادامه داد: مقدار مصرف كنوني گاز طبيعي 
در نيروگاه ها حدود ۲۵۰ ميليون مترمكعب در روز اس��ت و روزانه ۶ تا 
۸ ميليون ليتر گازوئيل و ۱۵ ميليون ليتر مازوت در نيروگاه هاي كشور به 
عنوان خوراك مصرف مي شود. مديرعامل شركت ملي گاز ايران افزود: 
ترجيح ما استفاده از گاز به عنوان سوخت پاك و ارزان در نيروگاه هاست، 
اما عملي شدن اين هدف به صرفه جويي مردم در بخش خانگي و تجاري 
بستگي دارد. منتظرتربتي با بيان اينكه حجم گاز تحويلي به نيروگاه ها در 
زمستان روزانه به ۸۰ تا ۹۰ ميليون مترمكعب مي رسد، گفت: نيروگاه ها 
تنها در صورتي مي توانند گاز بيشتري در زمستان دريافت كنند كه توليد 

افزايش يا مصرف بخش خانگي و تجاري كاهش يابد.

حجم نقدينگي در فصل تابستان سال جاري 
با رش�د حدود ۳۰۰ ه�زار ميلي�ارد توماني به 
محدوده ۳هزارهزار ميلي�ارد تومان نزديك 
شده است. در عين حال پايه پولي به محدوده 
۳8۰هزار تومان و ضريب فزاينده پولي نيز به 
عدد هشت نزديك شد. به اعتقاد كارشناسان، 
موتور محرك رش�د حجم نقدينگ�ي عمومًا 
پايه پولي بوده اس�ت كه از آن به عنوان پول 
داغ و تورم زا ياد مي شود. از سوي ديگر گفته 
مي ش�ود پول داغ ب�ه دليل خري�د منابعي از 
صندوق توس�عه ملي پديد آمده ك�ه قابليت 
بهره برداري ن�دارد. از اي�ن رو بانك مركزي 
قدرت مداخله گ�ري خ�ود را در ب�ازار ارز از 
دس�ت داده اس�ت، اما همانطور كه رئيس كل 
بانك مرك�زي معتقد اس�ت باي�د در تحليل 
متغيره�اي پول�ي مقول�ه تحري�م و ناترازي 
بودج�ه و بانك ه�ا را م�د نظ�ر ق�رار دهيم، 
بدين ترتيب تحريم و ش�يوع كرون�ا دولت و 
بانك مركزي را در تنگناي خاص�ي قرار داد. 
نرخ بس��ياري از كاالها افزايش يافته است، به طور 
نمونه بهاي دالر به محدوده ۳۲هزار تومان و سكه 
بهار آزادي نيز ب��ه م��رز ۱7 ميليون تومان نزديك 
شده است. هر چند در سطح جامعه انتقاد به تورم 
وجود دارد، اما وقتي تورم را ريش��ه يابي مي كنيم، 

مي بينيم كه تحريم هاي ظالمانه امريكا و شيوع كرونا 
درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و محصوالت 
غير نفت��ي را محدود كرده اس��ت، از همين رو براي 
تأمين كس��ري بودجه دولت به ش��كل مستقيم يا 

غير مستقيم خلق نقدينگي اتفاق افتاده است. 
اگر چه موتور محرك خل��ق نقدينگي پيش از اين 
ضريب فزاينده پولي بود و عده اي معتقد بودند رشد 
نقدينگي سالم سازي شد، اما طي دو سال اخير پايه 
پولي موتور محرك افزايش حجم نقدينگي بوده است، 
اما از آنجايي كه تحريم و شيوع كرونا سوخت رشد 
پايه پولي بوده اند، شايد چندان منصفانه نباشد كه 
بانك مركزي در رابطه با سياس��ت هاي پولي مورد 

نقد قرار گيرد. 
   ائتاف تحريم و شيوع كرونا

ائتالف تحريم و شيوع كرونا تنگناي مالي را از ناحيه 
كاهش درآمدهاي ارزي ص��ادرات نفت و صادرات 
كاالي غير نفتي پديد آورده كه پوشش هزينه هاي 
دولت در اين شرايط خاص سخت و پيچيده است، 
به ويژه اينكه كاهش واردات به هسته سخت خود 
رسيده است و از س��وي ديگر تحريم ها نيز تشديد 
شده اس��ت. حجم نقدينگي در خرداد سال ۹۹ در 
محدوده ۲هزارو۶۵7هزار ميليارد تومان قرار داشت، 
اما در پايان شهريور ماه س��ال جاری به عدد ۲ هزار 
و ۹۴۳ ه��زار و ۹۸7 ميليارد تومان رس��يده كه اين 

رقم در ش��ش ماهه اول امس��ال ۱7/۱درصد و در 
يكسال منتهي به پايان شهريور ماه ۳۶/۲درصد رشد 
داشته است. در حقيقت در فصل تابستان در حدود 
۳۰۰هزار ميليارد تومان ب��ر حجم نقدينگي افزوده 
ش��ده كه پول داغ تورم زا در اين رشد نقش وي  ژه اي 

داشته است. 
به گزارش فارس، براساس اطالعات متغيرهاي پولي 
حجم رشد نقدينگي و پايه پولي در پايان شهريور ماه 

امسال قابل محاسبه است. 
بانك مركزي در گزارش اخير خود رشد نقدينگي 
در ش��ش ماهه اول امس��ال را معادل ۱7/۱درصد 
و در يكس��ال منتهي به پايان ش��هريور سال ۹۹ را 
۳۶/۲درصد و رش��د پايه پولي در يك سال اخير را 

۲۶/۱درصد اعالم كرده است. 
بر اين اس��اس و با توجه به آمارهاي اس��فند ۹۸ و 
ش��هريور ماه ۹۸، حج��م نقدينگ��ي در پاي��ان 
شهريور س��ال جاري ب��ه رق��م ۲هزارو۹۴۳ هزار و 
۹۸7 ميليارد تومان رسيده است. در واقع در شش  ماه 
اول امسال ۴۲۹ هزار و ۹۰7 ميليارد تومان به حجم 

نقدينگي افزوده شده است. 
همچنين حجم پايه پولي در پايان شهريور ماه ۹۹ 
مع��ادل ۳7۲ ه��زار و ۱۴۶ ميليارد تومان رس��يده 
اس��ت. به اين ترتيب ضريب فزاينده در شهريور ماه 
امسال به عدد 7/۹ رسيده كه در تاريخ اقتصاد ايران 

بي سابقه است. 
   ادامه جبران كسري بودجه با اوارق بدهي

رئيس كل بانك مركزي ضمن دفاع از مديريت تورم و 
ادامه اقدامات احتياطي براي كاهش ريسك ترازنامه 
بانك ها اعالم كرد كسري بودجه دولت در نيمه دوم 

سال هم با انتشار اوراق بدهي جبران شود. 
عبدالناص��ر همت��ي در تازه تري��ن اظهارنظ��ر در 
اينستاگرام اعالم كرد: بانك مركزي به عنوان مسئول 
سياست پولي و اعتباري عالوه بر ضرورت مهار تورم 
و كمك به خروج از ركود، مواجهه با اثرات اقتصادي 
ناشي از شيوع كرونا و نيز تسهيل تأمين مالي كسري 

بودجه بوده است. 
در اين ش��رايط كاماًل پيچيده، اگر نب��ود مقاومت 
بانك مركزي در مقابل بس��ياري از درخواست ها، 
وضعيت پايه پولي و نقدينگي امروز به گونه اي ديگر 
رقم خورده بود و به مانند تم��ام بانك هاي مركزي 
دنيا نمي توانست در خصوص نيازهاي تأمين مالي 
در اوايل شيوع كرونا كه اقتصاد طبقات كم درآمد 

جامعه را متأثر ساخته بود، بي تفاوت باشد. 
كاهش يك درصد نرخ سپرده قانوني در ابتداي سال 
با هدف كمك به بانك ها براي تأمين مالي و اعطاي 
وام ارزان قيمت به خانوارهاي يارانه بگير و نيز كسب 
و كارهاي آس��يب ديده و تأمين مالي كمك وديعه 

مسكن انجام گرفت. 
نظر به پايش روند متغيرهاي اقتصادي از اول مهرماه 
با هدف كاهش ضري��ب فزاينده و كنترل بيش��تر 
رش��د نقدينگي، نرخ س��پرده قانوني ب��ه وضعيت 
اوليه آن برگردانده ش��د. اقدام��ات احتياطي براي 
كاهش ريس��ك ترازنامه بانك ها ني��ز طبق برنامه 

پيش مي رود. 
همراهي دولت در تأمين كس��ري بودجه نيمه اول 
سال از طريق انتشار اوراق بدهي قابل تقدير است. 
اميدوارم با توجه به مجوزهاي قانوني اخذ شده اين 
روند در نيمه دوم سال نيز با جديت ادامه يابد تا بتوان 
كسري بودجه سال را به صورت سالم و با كمترين 

اثرات جانبي بر اقتصاد كالن تأمين مالي كرد. 
بي ش��ك مهم ترين عامل برون زاي اقتصاد كش��ور 
ادامه تحريم هاي يك جانبه و ظالمانه امريكا است. 
هرگونه تحليل راجع به متغيرهاي پولي و قضاوت در 
خصوص عملكرد بانك مركزي، بدون در نظر گرفتن 
تأثير اين عامل بي ترديد نمي تواند تحليلي جامع، 

علمي و از نظر اجرايي راهگشا باشد. 
با توجه به اينكه ش��يوع كرونا و تش��ديد تحريم ها 
بودجه دولت و بانك ها را ناتراز كرده اس��ت، به نظر 
مي رسد با توجه به رشد حجم نقدينگي به محدوده 
۳هزار هزار ميليارد تومان و پاي��ه پولي به محدوده 
۳۸۰هزار ميليارد تومان و ضري��ب فزاينده پولي به 
محدوده عدد هشت به نظر مي رس��د كنترل تورم 
كار بسيار سختي است به وي ژه آنكه نرخ رشد اقتصاد 

منفي است و اقتصاد در حال كوچك شدن است.

صاحبان مشاغل براي دريافت وام كرونايي 
۴ روز مهلت دارند

صاحب�ان مش�اغل آس�يب ديده از كرونا، ب�راي ثبت ن�ام جهت 
درياف�ت تس�هيات تنه�ا تا پاي�ان مه�ر م�اه مهل�ت دارند كه 
طبق اع�ام وزارت كار، اي�ن مهلت ديگ�ر تمديد نخواهد ش�د. 
به گزارش خبرنگار مهر، پس از ش��يوع كرونا و به مخاطره افتادن 
وضعيت كس��ب و كار كش��ور اعالم ش��د ك��ه تع��داد بنگاه هاي 
آسيب ديده ذيل ۱۴ رسته منتخب و ۸۴۸ زيررسته ۳ ميليون واحد 
اس��ت كه ۱/۳ ميليون واحد آن بيمه شده و داراي كد كارگاهي و 
۱/7 ميليون واحد فاقد بيمه و كد كارگاهي هستند؛ همچنين در 
اين واحدها ۲/۸ ميليون نفر بيمه ش��ده و ۳ ميليون نفر فاقد بيمه 

مشغول به كار هستند. 
در اين راس��تا دولت اعالم كرد كه براي جلوگي��ري از ريزش نيروي 
كار و كاهش زيان هاي وارده به كس��ب و كارها، تسهيالتي را از ۱۶ تا 
بيش از ۲۰۰ ميليون تومان با سود ۱۲ درصد به صاحبان كسب و كار 
 پرداخت خواهد كرد كه در همين ارتباط دولت با معرفي س��امانه ای

به صاحبان كسب و كار اعالم كرد كه براي دريافت وام هر چه زودتر با 
مراجعه به اين سامانه، فرايند ثبت نام را انجام دهند. 

ابتدا اعالم شد كه اواس��ط مرداد ماه آخرين مهلت ثبت نام كسب و 
كارها براي دريافت تسهيالت كرونايي است، اما در ادامه با چند بار 
تمديد، پايان مهر ماه آخرين مهلت براي ثبت نام كسب و كارها اعالم 
شد كه منصوري معاون وزير كار در اين ارتباط تأكيد كرده است كه 
اين زمان ديگر تمديد نخواهد ش��د، از اين رو صاحبان مشاغل اگر 
تمايلي به دريافت تس��هيالت دارند تنها تا پنج روز ديگر مي توانند 

ثبت نام كنند. 
بر اين اس��اس، طبق آخرين اعالم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
در فرآيند پرداخت تسهيالت كرونايي تاكنون 7۰۴ هزار پرونده مورد 
بررسي قرار گرفته كه از اين تعداد ۵۴۴ هزار پرونده براي پرداخت به 

بانك معرفي شده است. 
همچني��ن تاكن��ون ارزش تس��هيالت پرداختي به ۲۹۲ ه��زار بنگاه 

آسيب ديده بيش از ۵/۸۰۰ ميليارد تومان شده است. 
الزم به ذكر است كه اگر تس��هيالت تا ۱۶ ميليون تومان باشد، سفته 
فرد متقاضي يا چك به تش��خيص بانك، وام ۱۶ تا ۴۸ ميليون تومان 
نوع وثيقه س��فته فرد متقاضي يا چك به تشخيص بانك به همراه يك 
ضامن )واحد اقتصادي ديگر يا كارمند(، وام ۴۸ تا ۱۶۰ ميليون تومان 
سفته فرد متقاضي يا چك به تشخيص بانك به همراه دو ضامن )واحد 
اقتصادي ديگر يا كارمند(، وام ۱۶۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان س��فته فرد 
متقاضي يا چك به تشخيص بانك به همراه سه ضامن )واحد اقتصادي 
ديگر يا كارمند( و وام از ۲۰۰ ميليون تومان باالتر با ارائه تضمين صادره 
از سوي صندوق هاي ضمانت يا بنا به تشخيص بانك ارائه وثايق متعارف 
و سقف مبلغ س��فته ۱/۵ برابر اصل و سود تسهيالت به عنوان ضمانت 

دريافت مي شود. 
........................................................................................................................

معاون گمرك:
 3۰ درصد از كاالهاي اساسي موجود 

در گمركات منتظر ارز است
معاون فن�ي گم�رك با بي�ان اينك�ه ب�ا توجه ب�ه مصوب�ه اخير 
مع�اون اول رئيس جمه�ور تاكن�ون 4 هزار درخواس�ت ترخيص 
كاال ب�ه گمرك ارائ�ه شده اس�ت، گفت: ارزش اين درخواس�ت ها 
۵2۰ ميلي�ون دالر اس�ت. ۳۰ درص�د از كااله�اي اساس�ي ب�ه 
ص�ورت اعتباري خري�داري نش�ده و منتظر تأمين ارز هس�تند. 
جمال ارونقي در گفت وگو با مهر درباره مصوبه اخير س��فر معاون 
اول رئيس جمهور به بندر شهيد رجايي درباره ترخيص كاالهاي 
اساس��ي و مواد اوليه گفت: مصوبه در تاري��خ ۱۵ مهر به گمرك 
ابالغ شد و ظرف چهار روز بيش از ۴ هزار درخواست به ما ارسال 
شده است كه اين درخواست ها بالفاصله پااليش شده و اطالعات 

مورد درخواست به وزارت صمت ارسال مي شود. 
وي ادامه داد: تاكنون اطالعات ۵۲۰ ميليون دالر كاالي اساس��ي 
و غيراساسي طي سه ليست، از گمرك به وزارت صمت فرستاده 

شده است. 
اين وزارتخانه بعد از بررسي، ليست را به بانك مركزي خواهد فرستاد 
و بانك مركزي نيز اعالم آمادگي كرده تا ظرف يك هفته شرايطي را 
فراهم كند كه ام��كان ترخيص كاال فراهم ش��ود. معاون فني گمرك 
بيان داش��ت: در مصوبه تصريح ش��د كه ظ��رف ۱۴ روز از زمان ابالغ 
مصوبه نس��بت به اظهار كاال اقدام ش��ود. بنابراين برخي از صاحبان 
كاال كه قبل از تاريخ ۵ مهر كااليش��ان در گمرك مانده است، اما هنوز 
نتوانس��ته اند كاالي خود را به گمرك اظهار كنند، فرصت براي اظهار 

كاال به گمرك دارند. 
وي درباره اس��تقبال وارد كنندگان كاالهاي اساسي از مصوبه مذكور 
گفت: عمده كاالهاي اساسي به صورت اعتباري خريداري شده است و 
چون ارزش آنها باال است صاحبان كاال بايد براي دريافت اعالميه تأمين 
ارز به صورت اعتباري، درخواس��ت دهند و بان��ك مركزي نيز متعهد 
شده است، ضمن صدور اعالميه ارز اعتباري، ظرف سه ماه در خصوص 
تأمين ارز اين كاالها اقدام كند؛ به همي��ن دليل برخي واردكنندگان 
كاالي اساسي كه كااليش��ان را به اين صورت وارد كرده اند، استقبال 

چنداني از مصوبه نشان ندادند. 
وي خاطرنش��ان كرد: ۳/۴ ميليون تن كاالي اساسي در بنادر موجود 
است كه تخمين زده مي شود 7۰ درصد آن به صورت اعتباري خريداري 
ش��ده يا به گمرك اظهار شده اس��ت و حتي مجوزه��اي الزم نيز اخذ 
شده است يا قابليت اظهار به گمرك را به دليل انتقال اسناد مالكيت به 

صاحب كاال دارا هستند. 
ارونقي افزود: ۳۰ درصد از كاالهاي اساسي به صورت اعتباري خريداري 
نشده و منتظر تأمين ارز هستند كه بانك مركزي اعالم آمادگي كرده 
با اعالم ستاد تنظيم بازار يا وزارت صمت با اولويت نسبت به تأمين ارز 

اين اقالم اقدام كنند. 
........................................................................................................................

سازمان بنادر:
 تخليه و بارگيري كاال در بنادر كشور 

بي وقفه ادامه دارد
اع�ام  اطاعي�ه اي  در  دريان�وردي  و  بن�ادر  س�ازمان 
ك�رد: تخلي�ه و بارگي�ري كاال ب�دون وقف�ه ادام�ه دارد. 
به گزارش مهر، س��ازمان بنادر و دريانوردي در اطالعيه اي با اشاره به 
شكست تالش هاي دشمنان براي اخالل در روند تخليه و بارگيري كاال 
در بنادر كشور اعالم كرد: دشمنان قسم خورده اين ملت كه سال هاست 
با اعمال تحريم هاي يك جانبه نتوانس��ته اند به اهداف شوم خود براي 
توقف صادرات و واردات كاال دست يابند، چندي است در تالش براي 
انجام حمالت س��ايبري و القا موفقيت آميز بودن اين حركات كور، از 

طريق عمليات رواني رسانه اي هستند. 
س��ازمان بنادر و دريانوردي در اين اطالعيه افزوده اس��ت: به حول و 
قوه الهي و با تالش پرس��نل سختكوش س��ازمان بنادر و دريانوردي، 
اقدامات بازدارنده و مناس��بي در قبال س��نگ اندازي بيگانگان انجام 
ش��ده و تمامي مأموريت هاي س��ازمان بدون وقفه در جريان اس��ت. 
همچنين اقدامات فني خوبي توس��ط كادر مجرب فناوري اطالعات 
اين سازمان براي تقويت پايداري خدمات برخط در حال انجام است 
تا روند تخليه و بارگيري و ورود و خروج كاال از كشور، حتي لحظه اي 

دچار خلل نشود.

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک

اگر چه رئيس جمهور نرخ هاي كنوني مسكن را 
با واقعيت هاي اقتصاد ايران منطبق نمي داند 
و بر همي�ن اس�اس وزارت راه و شهرس�ازي 
از انتش�ار آمارها خ�ود داري ك�رده  و بر اين 
باور اس�ت كه اطاع�ات خام» س�امانه ثبت 
معام�ات مس�كن و مس�تغات «غلط انداز 
اس�ت، اما در ب�ازه زمان�ي م�رداد92 ال�ي 
شهريور 99 متوسط قيمت مسكن در تهران 
۵۳۳درص�د جه�ش داشته اس�ت، در اي�ن 
ميان اميد اس�ت با انتقال معامات مس�كن 
از س�طح بنگاه هاي مش�اور اماك به بورس 
كاال و نش�ر اطاعات طرف عرض�ه و تقاضاي 
ملك نرخ ه�ا در بازار مس�كن كاه�ش يابد. 
نرخ ها در ب��ازار مس��كن به ش��كل عجيبي باال 
رفته است، اما خبر چنداني از معامله نيست، به طور 
نمونه در شهر تهران ماهانه حدود ۸هزار معامله 
مس��كن داريم كه ارزش آن با مبادالت يك روز 

بورس و فرابورس برابري مي كند. 
در جامعه اي��ن باور وجود دارد كه رش��د قيمت 
مس��كن متأثر از ش��وك هاي ناش��ي از تشديد 
تحريم هاي اقتصادي و سفته بازي در بازار مسكن 
مي باشد، از اين رو اين اميد در حال تقويت است 
كه بازار همزم��ان با انتقال معامالت مس��كن از 
س��طح بنگاه هاي مش��اور امالك به بورس كاال 
به واس��طه از بين رفتن نقص اطالعات و انتشار 
گس��ترده اطالعات طرف عرضه و تقاضا نرخ ها 

كاهش يابد. 

طي هفت سال منتهي به ش��هريور ماه امسال 
متوسط قيمت مسكن با رشد ۵۳۳/۵۴درصدي 
به ۲۴ ميليون و ۲۹۰ هزار تومان رسيده كه در 
نوع خود يك ركود ديگر گراني در كارنامه كاري 

دو دولت حسن روحاني ثبت شده است. 
بررس��ي آمار رس��مي وزارت راه و شهرسازي و 
بانك مرك��زي حاكي از آن اس��ت در بازه زماني 
م��رداد۹۲ ت��ا ش��هريور۹۹ قيمت مس��كن در 
تهران ۵۳۳/۵۴درصد افزايش يافته است. نكته 
تأمل بر انگيز آن است كه ميانگين تعداد معامالت 

مسكن در مناطق بيست و  دوگانه تهران در هر ماه 
تقريباً ۸ هزار معامله مي باشد، اين در حالي است 
كه در تعداد خانه در تهران حدود ۳ميليون واحد 
مسكوني و تعداد خانه هاي خالي اين شهر حدود 

۸۰۰هزار واحد مسكوني است. 
بر اس��اس اين گزارش نكته قابل توجه در رابطه 
با تعداد معامالت آن است كه مجموع معامالت 
مسكن ش��هر تهران در س��ال حدود ۱۰۰هزار 
معامله مسكن بيشتر نيست، اين در حالي است  
كه در اين ش��هر ميليون ها مس��كن وجود دارد 

كه ح��دود ۸۰۰ هزار واحد مس��كوني آن فقط 
خالي است. 

به گزارش تس��نيم، مطابق جديدترين گزارش 
بانك مركزي از تحوالت بازار مس��كن، متوسط 
قيمت مسكن در مناطق بيست ودوگانه تهران در 
شهريور ماه ۹۹ به ۲۴ ميليون و ۲۹۰ هزار تومان 

افزايش يافته است. 
 بر اساس گزارش اين بانك متوسط قيمت خريد 
و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مس��كوني 
معامله شده از طريق بنگاه هاي معامالت ملكي 
شهر تهران ۲۴۲/۹ ميليون ريال بود كه نسبت به 
مرداد ۹۹ و شهريور سال گذشته به ترتيب معادل 

۵/۱ و ۹۱/7 درصد افزايش يافته است. 
در بين مناط��ق بيس��ت و دو گانه ش��هرداري 
تهران، بيشترين متوس��ط قيمت يك متر مربع 
زيربناي مسكوني معامله شده با ۵۰7/۹ميليون 
ريال مربوط ب��ه منطقه ي��ك و كمترين آن نيز 
ب��ا ۱۰۴/۱ ميليون ري��ال به منطق��ه ۱۸ تعلق 

داشته است. 
وزارت راه و شهرس��ازي طي ماه ه��اي مرداد و 
شهريور ۹۹ به دليل آنچه كنترل قيمت مسكن 
اعالم شده، از انتشار تحوالت قيمتي خودداري 
كرده است، با اين وجود، بر اس��اس آمار منتشر 
شده اين وزارتخانه در مردادماه سال ۹۲ متوسط 
قيمت ه��ر مترمربع واحد مس��كوني در مناطق 
بيس��ت و دوگانه تهران ۳ ميلي��ون و ۸۳۴ هزار 

تومان بوده است.

رشد 533 درصدي قيمت مسكن در 7 سال گذشته
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محسن پيرهادي، مديرمسئول روزنامه 
رس��الت در س��رمقاله اين روزنامه با 
عنوان همان قدر سياست نمي دانيد كه 
دين نمي فهميد،  نوشت: ما از ابتدا هم از جناب روحاني انتظار نداشتيم 
اهل ايستادگي بر اصول و مقاومت جدي در برابر بدخواهان ايران اسالمي 
 باش��د، اما آنچه حقيقتاً عجيب بوده و قابل پذيرش نيست، آن است كه 
ايشان پس از هفت سال نسخه پيچي بر اساس منطق سازش و مذاكره  و 
دستاورد تحقيقا هيچ، بازهم منطق امتحان پس داده و شكست خورده 

خود را تئوريزه مي كند. دراين باره بايد به چند نكته اشاره  كرد.  
اول. پيش از ورود به حوزه هاي سياسي و تحليلي، بايد از ساحت دين و 
ائمه هدي دفاع كرد كه متأسفانه دستاويز سخنان  غلط و تأسف برانگيز 
برخي سياسيون كم اطالع نس��بت به اسالم شده اس��ت اما اين پاسخ 
چه بهتر كه از زبان يك اسالم شناس باشد:    »عده اي در قضيه مذاكره و 
مسئله مذاكره سهل انگاري مي كنند، سهل انديشي مي كنند، مطلب را 
درست نمي فهمند. حاال بعضي ها  بي خيالند - بي خياالن جامعه كه هر چه 
پيش بيايد برايشان اهميتي ندارد، مصالح كشور از بين برود، منافع ملي 
نابود بشود- كه  حاال با آنها كاري نداريم، اما بعضي بي خيال هم نيستند 
لكن سهل انديشند، عمق مسائل را نمي فهمند. وقتي صحبت مذاكره 
مي شود،  مي گويند آقا ش��ما چرا با مذاكره با امريكا مخالفت مي كنيد؟ 
خب اميرالمؤمنين)ع( هم مذاكره كرد با فالن كس، امام حسين)ع( هم 
مذاكره كرد.  خب اينها نش��ان دهنده سهل انديشي است، نشان دهنده 
نرسيدن به عمق مسئله است.  اين جور نمي شود مسائل كشور را تحليل 
كرد، با اين نگاه عاميانه و ساده انديشانه نمي شود به مصالح كشور رسيد. 
اوالً  اميرالمؤمنين)ع( كه با زبير يا امام حسين)ع( كه با ابن سعد حرف 
مي زند، او را نصيحت مي كند؛ بحث مذاكره به معناي امروزي نيس��ت. 
 مذاكره امروزي يعني معامله، يعني يك چي��زي بده، يك چيزي بگير. 
اميرالمؤمنين)ع( با زبير معامله مي كرد كه يك چيزي بده،  يك چيزي 
بگير؟ امام حسين)ع( با ابن س��عد معامله مي كرد كه يك چيزي بده يا 
يك چيزي بگير؟ ]هدف[اين بود؟ تاريخ را اين جور  مي فهميد؟ زندگي 
ائمه)ع( را اين جور تحليل مي كنيد؟« اين ج��واب محكم مقام معظم 
رهبري به شبهه مذاكره ائمه)ع( با دش��منان بود كه سال   ۹۶ در جمع 

پاسداران بيان شد و به خوبي ابعاد مسئله را روشن مي كند.  
........................................................................................................................

داغداريموپايدرركاب
روزنامه كيهان با اش��اره به حوادث تاريخي 
مختل��ف در تاريخ اس��الم در س��رمقاله روز 
پنج شنبه نوش��ت: روزنامه تايمز در توصيف 
انقالب اسالمي نوشت: »خبر انقالب اسالمي در ايران، به سرعت سراسر 
جهان را درنورديد و در پاييز 1۹78 بود كه دنياي غرب بار ديگر اسالم 
را كش��ف كرد. اس��المي كه پس از ده ها قرن دوباره در اوج استقبال 
مردمي به ميدان آمده بود.« ميشل جانس��ون استراتژيست برجسته 
امريكايي در نش��ريه ژئوپلتيك آورده بود: »انقالب اسالمي در ايران، 
تجديد حيات دوباره اسالم است. در اين انقالب هيچ يك از ايسم هاي 
متداول نظير ناسيوناليس��م، كاپيتاليسم، كمونيس��م و سوسياليسم 
كمترين نقشي نداشته اس��ت، دنياي غرب با اسالمي رو به روست كه 
قرن ها در ميان مسلمانان فراموش شده بود... اهلل اكبر يعني خدا بزرگ 
است... اين همان شعار مس��لمانان در آغاز ظهور پيامبر اسالم است، 

خميني تكرار اوست«. 
هن��ري كيس��ينجر ، مش��اور رئيس جمه��وري امري��كا در دهه70 و 
استراتژيس��ت بلند آوازه غرب اعت��راف مي كند: »آي��ت اهلل خميني 
غرب را با بحران جدي برنامه ريزي مواجه كرد، تصميمات او آنچنان 
رعدآس��ا بود كه مجال هر نوع تفكر و برنامه ريزي را از سياستمداران 
و نظريه پردازان سياسي مي گرفت. هيچ كس نمي توانست تصميمات 
او را از پيش ح��دس بزند، او ب��ا معيارهاي ديگري غي��ر از معيارهاي 
شناخته شده در دنيا سخن مي گفت و عمل مي كرد، گويي از جاي ديگر 
الهام مي گرفت، دشمني آيت اهلل خميني با غرب بر گرفته از تعاليم الهي 
او بود او در دشمني خود نيز خلوص نيت داشت.«  امروز در حالي كه 
رحلت رسول خدا )ص(، شهادت امام حسن مجتبي و شهادت امام رضا 
عليهم السالم را به سوگ نشسته ايم و در اين ماتم چشم هايمان اشكبار 
و دل هايمان داغدار است به ساحت مقدسشان عرضه مي داريم؛ آيا از 
فدائيان آخر الزماني خود راضي هستيد؟ آنان كه از امام راحل و خلف 
حاضر او شميم روحبخش شما را استشمام كرده اند و بر سر آنند تا آن 
عهد را كه با خداي خويش بس��ته اند، در ركاب ولي زمان، اََرني گويان 

به ميقات برند. 
........................................................................................................................

خاموشيفعال
روزنامه صبح نو هم س��رمقاله خ��ود را به هجمه 
دولتي ها ب��ه نظ��ارت ميداني رئي��س مجلس 
اختصاص داد و نوشت: گويي قرار نيست حواريون 
پاستور دست از عناد نسبت به مجلس بردارند و  به جاي لفافه گويي و 
كنايه پراكني، مردانه وارد ميدان ش��وند. يك��ي از اين حواريون كه به 
موجب س��بقه طوالني امنيتي - اطالعاتي، يد طوالي��ي در گرداندن 

واژه ها دارد، بار ديگر كلماتي را عليه رئيس مجلس رديف كرد. 
حسام الدين آشنا، مشاور ويژه حسن روحاني، با اشاره به آغاز سفرهاي 
انتخاباتي ترامپ و ايجاد مشابهت تلويحي اين سفرها با نظارت ميداني 
قاليباف، نوشت: »تقليد از ترامپ نشانه شجاعت نيست.« دولتي ها و 
رسانه هاي اصالح طلب حامي آنها كه در ماجراي بحث هاي اخير بر سر 
عقالنيت و شجاعت، قافيه را بدجور باختند، تالش دارند به نحوي ديگر 
خود را بازيابند. به نظر مي رس��د دولتي ها كه جملگي نيروهاي آشنا 
به قواعد جنگ رواني هستند، مي كوش��ند براي پُر كردن خأل قابليت 
مديريتي، نيش و كنايه ها را نثار رئيس مجلس و به طور كلي مجلس 
يازدهم كنند تا تمركز آنها براي خدمت رساني به مردم مخدوش شود. 
هدف از اين به راه انداختن جن��گ رواني، انداخت��ن مجلس در چاله 
بي فايده بگومگوهاي سياس��ي است. ش��ايد بهترين راه براي مقابله، 
»خاموش��ي فعال« يعني كار كردن براي مردم به دور از جنجال هاي 

تبليغاتي باشد. 
........................................................................................................................

مديراندرقرنطينه،مردمدرسفر!
روزنامه جام جم در شماره پنج شنبه 
خ��ود در يادداش��تي به قل��م دكتر 
حسينعلي شهرياري رئيس كميسيون 
بهداشت و درمان نوشت: اكنون ما شاهد اين مسئله هستيم كه ستاد 
ملي مبارزه ب��ا كرون��ا از اختيارات��ي كه به آن واگذار ش��ده اس��ت، 
سوءاس��تفاده مي كند و كمتر به صحبت هاي نهاده��اي ديگر گوش 
فرامي دهد. به طور مثال، هنوز هم هيچ كس از مجلس در س��تاد ملي 
مبارزه با كرونا حضور ندارد و كمتر پيش مي آيد نمايندگان مجلس به 
اين ستاد دعوت شوند و همين مسئله باعث شده است كه حرف مجلس 
و ديگر نهادها درباره راهكارهاي كاهش شيوع كرونا در كشور در ستاد 

ملي مطرح نشود. 
اين در حالي است كه متخصصان بهداشتي كشور پيش بيني كرده اند 
اگر ما بخواهيم دس��ت روي دس��ت بگذاريم و هيچ محدوديتي براي 
فعاليت هاي تجمعي در نظر نگيريم، ممكن است آمار مرگ و مير ناشي 
از كرونا به ارقام وحشتناكي برسد. نويسنده در پايان نتيجه گرفته است 
مشكل اصلي تداوم شيوع گسترده كرونا در كشور تفكر برخي مديران 
ارشد دستگاه اجرايي است كه ماه هاست خود را قرنطينه كرده اند و به 

صحبت هاي دلسوزان كشور گوش فرا نمي دهند.

88498443سرویس  سیاسي

ديپلماسیتوسعهتجاریوتسليحاتیرافعالكنيد

»وضع پنج ساله تحريم هاي هسته اي« تنها يكي 
از تعهدات گسترده كشورمان در متن توافقنامه 
هسته اي است كه همانند ساير تعهدات تاكنون 
به صورت تمام و كمال اجرايي شده است و امروز 
بعد از پنج سال بر اساس گفته هاي دولتمردان 
لغ�و خواهد ش�د. اي�االت متحده امري�كا طي 
ماه هاي اخي�ر تالش هاي فراواني را در س�طوح 
مختلف بين الملل�ي صورت داده اس�ت تا مانع 
از لغو تحريم هاي تس�ليحاتي كشورمان شود. 
امريكا حتي براي دس�تيابي به چنين هدفي 
از ق�درت خ�ود در ش�وراي امنيت س�ازمان 
ملل نيز اس�تفاده ك�رد و به اش�كال مختلف 
هش�دارهاي ش�ديداللحني را نس�بت ب�ه 
س�اير كش�ورها جهت همكاري تسليحاتي 
با ايران مطرح كرد تا مان�ع از لغو تحريم هاي 
ش�ود.  كش�ورمان  علي�ه  تس�ليحاتي 
دولت دونالد ترامپ تالش فراواني را صورت داد تا 
قبل از انتخابات رياست جمهوري اين كشور با هدف 
جلب آراي عموم��ي عالوه بر احي��اي تحريم هاي 
تسليحاتي عليه كش��ورمان، مكانيسم ماشه را نيز 
احيا كند تا در نهايت گوي س��بقت را در انتخابات 
از جو بايدن بربايد؛ مسئله اي كه در آن ناكام بود و 

مي تواند به شكست انتخاباتي منتج شود. 
    اولوي�ت دوران پ�س از لغ�و تحريم هاي 

تسليحاتي
يكي از مهم ترين موضوعات حول چنين مسئله اي 
آن است كه كمافي السابق جمهوري اسالمي ايران 
تمركز اصلي خود را بر توانمن��دي داخلي و دانش 
بومي متمركز كرده و توسعه صنايع دفاعي و افزايش 
ظرفيت هاي فناورانه خود را  در اولويت بداند، مضاف 
بر اينكه بخ��ش نظامي- دفاعي كش��ور از فرصت 
رفع محدوديت هاي تس��ليحاتي، هم در راس��تاي 
تقوي��ت بازدارندگي فعال عم��ل خواهد كرد و هم 
توانمندي هاي نظامي و صنعت دفاعي كشورمان در 

چارچوب اقتصاد مقاومتي و در تبعيت از مقام معظم 
فرماندهي كل قوا، در راستاي ارتقای توان اقتصاد 
ملي و جهش توليد ب��ا صنايع غيرنظامي همكاري 

نزديك خواهد داشت. 
اين در حالي است كه سهم بخش دفاعي كشور از 
بودجه عمومي بسيار ناچيز اس��ت و در مقايسه با 
كشورهاي همسايه به خصوص عربستان و امارات 
قابل مقايسه نيست اما با اين حال جمهوري اسالمي 
ايران محور بس��ياري از تحوالت سياسي- نظامي 
منطقه اس��ت و قدرت بازدارندگي آن با هيچ كدام 
از كش��ورهاي منطقه قابل قياس نيس��ت تا جايي 
كه بس��ياري از انديش��مندان و مقامات رسمي و 
غيررسمي كشورهاي غربي نسبت به قدرت نظامي 
و بازدارندگي كش��ورمان در طول سال هاي پس از 
انقالب اسالمي معترف بوده و در مقاطع مختلف آن 

را به ناچار تحسين مي كنند. 
    رفتار 1+4 حياتي و رويه ساز است

به رغ��م تكاپ��وي فراگير امري��كا براي اس��تمرار 
تحريم هاي تسليحاتي اتحاديه اروپا، چين، فرانسه، 
آلمان، انگليس و روسيه با چنين موضوعي مخالفت 
و در قالب سخنراني و بيانيه بناي موضع خود را در 
اين باره اعالم كرده اند اما آنچ��ه ميزان پايبندي و 
صداقت 1+4 را نشان مي دهد آن است كه هر كدام 
از اين كش��ورها قراردادهايي را در زمينه توس��عه 
همكاري هاي تس��ليحاتي و نظامي با كش��ورمان 
امضا و اجرايي كنند؛ هدفي كه با توجه به س��ابقه 
كشورهاي مورد اشاره و همچنين منافع مشتركي 
كه با اي��االت متحده بر س��ر پرونده اي��ران دارند، 
قابليت اجرايي ش��دن داشته باش��د چراكه هر دو 
كشور چين و روسيه در اقدامات ضدايراني قبل از 
برجام كه نمود آن را بايد در اعمال شش قطعنامه 
شوراي امنيت سازمان ملل عليه كشورمان مشاهده 
كرد، همكاري كرده اند و در اثرگذاري تحريم هاي 
ضدايراني مشاركت داشته اند، البته )همانطور كه 

در ادامه خواهد آمد( اين دو كش��ور هنگام بحث و 
چانه زني ميان ايران و ط��رف امريكايي در هنگامه 
مذاكرات هس��ته اي براي منافع ايران تالش قابل 
توجهي داشته اند كه با واكنش منفي و بحث برانگيز 

تيم مذاكره كننده كشورمان روبه رو شده اند. 
كارنام��ه س��ه كش��ور اروپاي��ي در همراه��ي ب��ا 
سياس��ت هاي ضدايراني كاخ س��فيد نيز غيرقابل 
كتمان است و با هيچ كش��وري قابل قياس نيست 
تا جايي كه طي پنج سال اخير اروپايي ها كمترين 
ميزان پايبندي را به تعهدات خود نداشته اند و اجازه 
نداده اند طرف ايران��ي كمترين منفعت برجامي را 
كسب كند. سطح تخاصم سه كشور اروپايی گاه از 
امريكا نيز فراتر رفته است، آنجايي كه از ارديبهشت 
ماه سال ۹7 و بعد از خروج دونالد ترامپ از برجام، 
آنها با ارائه وعده هايي نظير »اينستكس« ماه ها بستر 
فريب افكار عمومي را توسط دولت فراهم كرده اند. 
به بيان ديگر آنچ��ه تحريم هاي تس��ليحاتي را به 
معناي واقع��ي كلمه اجراي��ي و از فضاي تبليغاتي 
و جنگ روان��ي در داخل كش��ور دور مي كند، آن 
است كه هر كدام از اعضاي برجام در غياب امريكا 
دس��ت كم به انج��ام قرارداده��اي تس��ليحاتي با 
كشورمان روي آورده و نشان دهند كه تنها مخالفت 
آنها با خواسته هاي امريكا از پشت تريبون خالصه 
نمي ش��ود و چنانچه غير از اين باشد عماًل موضع 
امريكا در باب اس��تمرار تحريم هاي تس��ليحاتي 
تحميل و رجحان خواهد يافت، بنابراين در تقابل 
ميان ايران و امريكا رفتار كش��ورهاي عضو برجام 
بسيار حياتي است و مي تواند به رويه سازي حقوقي 

عليه اقدام امريكا درباره ايران منجر شود. 
    اق�دام داوطلبان�ه تلخ و اعت�راف تلخ تر 

شرمن 
پافشاري روس��يه در مخالفت با درخواست اياالت 
متحده امريكا همچنان ادام��ه دارد تا جايي كه در 
آستانه لغو تحريم هاي تسليحاتي كشورمان زاخارووا 

سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه روز گذشته با 
تأكيد بر اينكه »تهران بخشي از محدوديت ها را به 
طور داوطلبانه پذيرفت!«، بيان كرد: »روسيه بارها 
اعالم كرده است كه قطعنامه 2231 شوراي امنيت 
از جمله ارسال تسليحات از ايران يا توسط اين كشور 
قابل بازنگري نيست. در سال 2015 شوراي امنيت 
س��ازمان ملل هيچ گونه محدوديت تسليحاتي در 
مورد ايران وضع نكرد.« زاخارووا همچنين تصريح 
ك��رد: »تهران بخش��ي از محدوديت ه��ا را به طور 
داوطلبانه براي تسريع روند مثبت مذاكرات در مورد 
برجام برعهده گرفت.« اين نخستين باري نيست كه 
روس ها چنين مسئله اي را مطرح مي كنند. ريابكوف 
عضو ارشد تيم مذاكره كننده روسيه مي گويد: »اين 
موضوعي پنهان نيست كه روس��يه طي مذاكرات 
هس��ته اي حامي رفع تحريم هاي تسليحاتي ايران 
در زودترين موعد ممكن بود، ما حتي در مقاطعي 
پيش��نهادهايي را تدوين كرديم كه بر اس��اس آن 
تحريم تسليحاتي يك ماه پس از اجراي برجام رفع 

شود، اما نتيجه متفاوت بود.« 
سرگئي الوروف وزير امور خارجه روسيه همچنين 
دو روز پس از انعقاد برجام در تاريخ 25تير 13۹4 
اظهار داشت كه طرف ايراني با طرف غربي درباره 
تحريم هاي تسليحاتي مصالحه كرد! وي اين مهم را 
فاش كرد كه »ما و چين مي خواستيم تحريم هاي 
تسليحاتي لغو ش��ود، اما با وجود حمايت ما، خود 
تيم ايران��ي موافقت كردند تحريم ها تا پنج س��ال 

ادامه يابد.«
وندي شرمن عضو ارشد تيم مذاكره كننده امريكا 
نيز با اشاره به برخي نقاط اختالف تيم مذاكره كننده 
امريكا و روس��يه در جري��ان مذاكرات هس��ته اي 
مي گويد: »يك��ي از نقاط واگراي��ي و اختالف ما و 
روس ها كه البته در اواخر مذاكرات روي ميز گذاشته 
ش��د، قطعنامه س��ازمان ملل در خصوص تحريم 
موشكي و تسليحاتي بود. روسيه معتقد بود نبايد 
هيچ محدوديتي روي موش��ك و تسليحات باشد. 
آنها هيچ محدوديتي را روي موشك هاي خودشان 
نمي خواس��تند و البته فكر مي كردن��د كه چنين 
محدويتي نبايد بر ايرانيان هم اعمال شود. نهايتاً بر 

سر اين موضوع مصالحه كرديم.« 
ش��رمن ادامه داد: »روس��يه و چين معتقد بودند 
قطعنامه صرفاً بايد توافق را تأييد كند و نبايد هيچ 
محدوديتي بر برنامه موش��كي و تسليحاتي ايران 
باقي بماند. آنها نمي خواس��تند برنامه موشكي يا 
ممنوعيت واردات تسليحاتي ايران پابرجا بماند. آنها 
متوجه شدند بدون وجود محدوديت هايي كه بود، ما 

نمي توانيم توافق كنيم.«
حال كه بيش از پنج س��ال از زم��ان انعقاد برجام 
مي گذرد، الزم است تيم مذاكره كننده كشورمان 
در رويكردي متفاوت از گذش��ته نسبت به اجرايي 
شدن لغو تحريم هاي تسليحاتي وارد عمل شده و 
عالوه بر رويكرد هاي ديپلماتيك جهت مقابله فعال 
با چنين مسئله اي اولويت دستگاه سياست خارجه را 
بسترسازي جهت توسعه روابط تجاري و تسليحاتي 
قرار دهد چراك��ه تنها منفعت رس��يده از برجام با 
انبوهي از هزينه هاي آن كه ب��ه تعبير رهبرمعظم 
انقالب خس��ارت محض بود، همي��ن تحريم هاي 
تسليحاتي است كه نقش دولت در اجرايي كردن آن 

بسيار محوري است.

سعيد همتي
   گزارش

قاضي زاده هاشمي با اشاره به لغو تحريم تسليحاتي:
بسياري از كشورها به تسليحات ايران نياز دارند

جمهوري اسالمي ايران در حوزه دفاعي و نظامي 
خودكفاس�ت و بخش عم�ده اي از ديپلماس�ي 
دفاعي م�ا بر مح�ور ص�ادرات متمركز اس�ت. 
سيداميرحس��ين قاضي زاده هاشمي در گفت وگو با 
خانه ملت، در خصوص لغو تحريم تسليحاتي ايران 
گفت: جمهوري اسالمي ايران به لحاظ نظامي و توان 
دفاعي تقريبا خودكفا است و مقامات امريكايی هم 
مي دانند تحريم های تسليحاتي نتوانست مانع رشد 
و پيشرفت ايران در حوزه نظامي شود. نايب رئيس 
مجلس شوراي اسالمي با اشاره به ديپلماسي دفاعي 
شكل گرفته از س��وي فرماندهان ارش��د نيروهاي 
مسلح اظهار داش��ت: بخش عمده اي از ديپلماسي 
دفاعي جمهوري اس��المي ايران بر محور صادرات 
متمركز اس��ت تا واردات، به عب��ارت ديگر مي توان 
گفت بس��ياري از كش��ورها به تجهي��زات و ادوات 
نظامي ايران نياز دارند تا اينكه ايران بخواهد با رفع 

تحريم هاي تسليحاتي به قدرت نظامي خود بيفزايد. 
وي با اش��اره به موضع اروپايي ه��ا در خصوص عدم 
تمديد تحريم تسليحاتي ايران تصريح كرد: نگاه ما به 
اروپا قطعاً نگاه بي اعتمادي است، زيرا بعيد مي دانم 
اروپايي ها به دليل منافع اقتصادي زيادي كه از روابط 
با اياالت متح��ده دارند تا آخرين لحظ��ه در مقابل 
امريكا بايس��تند، حتي اگر تحريم هاي تسليحاتي 
هم برداشته شود احتماالً شركت هاي اروپايي حاضر 
نخواهند بود با ايران وارد معامله تس��ليحاتي شوند. 
رئيس فراكسيون اقدامات پيشدستانه عليه تهديدات 
امريكا ادامه داد: يكي از راهكارهاي مقابله با امريكا 
و همپيمانانش در موضوع تحريم هاي تس��ليحاتي 
عليه جمهوري اسالمي ايران، تقويت راهبرد »نگاه 
به شرق« در دستگاه ديپلماسي كشور است، عالوه 
بر اين بايد در ديپلماسي دفاعي و رسمي به ظرفيت 

كشورهاي منطقه و آفريقايي نيز توجه شود.

عضو كميسيون امنيت ملي:
مدل توسعه روابط خارجي بايد تغيير كند

مدل توس�عه روابط خارجي باي�د تغيير كند 
و ن�گاه مت�وازن ب�ه هم�ه كش�ورها از جمله 
همسايگان جايگزين مدل نگاه به غرب شود. 
وحي��د ج��الل زاده، عض��و كميس��يون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجل��س در گفت و گو 
با خانه ملت، با اش��اره به اهميت توس��عه روابط 
با همس��ايگان، تصريح كرد: يك��ي از مزيت هاي 
ژئوپليتيك جمهوري اسالمي ايران داشتن مرز 
مشترك با 15 كشور است كه فرصت كم نظيري را 
براي توسعه روابط سياسي و اقتصادي در اختيار 

كشورمان قرار مي دهد. 
وي اف��زود: در س��ال هاي اخي��ر نگاه دس��تگاه 
ديپلماس��ي به س��وي غرب ب��وده و از ظرفيت 
كشورهاي همسايه غفلت شده است، كشور هاي 
همس��ايه نيز اين موضوع را درك كرده اند كه ما 
توجهي به گس��ترش روابط با آنها نداريم و ابراز 

نگراني مي كنند كه چه تضميني وجود دارد كه 
اگر ش��رايط روابط خارجي ما مجدد تغيير كند، 

اروپايي ها را به آنها ترجيح ندهيم. 
نماينده مردم ارومي��ه در مجل��س تأكيد كرد: 
بي توجهي به همس��ايگان و غفلت از آنها باعث 
شده بسياري از دستاوردهاي ما حتي در عرصه 
مقاومت ب��ه مخاطره افتد و ديگ��ران از امنيت و 
آرامش��ي كه ما در منطقه ايجاد كرده ايم به نفع 

خود بهره برداري كنند. 
جالل زاده خاطر نش��ان كرد: در بحث اقتصادي، 
بازار خوب و آم��اده اي در اطراف كش��ور وجود 
دارد كه كشورهايي نظير تركيه و چين در حال 
بهره برداري از آن هس��تند اما با وجود اينكه ما با 
هزينه به مراتب كمتر از اين كش��ور ها مي توانيم 
محصوالت خود را به آنجا ترانزيت كنيم به دليل 

ضعف سازمان هاي مرتبط بالتكليف مانده ايم. 

   خبر

   مجلس

نماين�دگان مجل�س يازده�م بن�ا دارند ب�ا طرح ش�فافيت، 
كنن�د  اع�الم  را  و دستمزدش�ان  و حق�وق  درآمده�ا 
و بهت�ر اس�ت آنهاي�ي ك�ه در توئيت�ر گ�وش فل�ك را 
پ�ر كرده ان�د ه�م مناب�ع مالي ش�ان را اع�الم كنن�د. 
حجت االس��الم احد آزاديخواه نماينده مردم مالير در مجلس در 
گفت وگو با فارس درباره آخرين وضعيت طرح شفافيت در مجلس 
يازدهم اظهار داش��ت: نمايندگان براي تصوي��ب نهايي اين طرح 
محكم و قاطع ايستاده اند. وي افزود: مجلس يازدهم طرح ماليات 
بر خانه هاي خال��ي را در ابتداي ماه ه��اي فعاليتش تصويب كرد، 
ضمن اينكه شوراي قيمت گذاري گندم و قيمت گذاري محصوالت 
كشاورزي را نهايي و تركيب آن را متحول كرد. اين مجلس 30هزار 
ميليارد تومان يارانه براي خانوارهاي ايراني در قالب كارت اعتباري 
در قالب طرح تأمين كاالهاي اساسي مصوب كرده است، همچنين 
20هزار ميليارد تومان براي همسان سازي حقوق بازنشستگان و 

تكميل پروژه هاي عمراني را تصويب كرد. 

آزاديخواه اظهار داش��ت: خط نفاق در كش��ور چون ديد كه 
مجلس يازدهم مورد عنايت مق��ام معظم رهبري قرار گرفته 
اس��ت، تالش زيادي كرده و مي كند تا اين دوره از مجلس را 
زمين بزند ولي نمايندگان قسم خورده از خدمتگزاري به مردم 
كوتاه نخواهند آمد. متأس��فانه فتنه هاي مختلفي به نام فتنه 
»دنا پالس« و فتنه »تسهيالت خانه« را طراحي كرده بودند 
اما بنا داريم با طرح ش��فافيت به تمامي اينها پاسخ دهيم و با 
اطمينان مي گويم كه با قاطعيت آرا اين طرح در صحن علني 

رأي خواهد آورد. 
نماينده مالير در مجلس ش��وراي اسالمي گفت: ما به دنبال طرح 
شفافيت »آراي« نمايندگان نيستيم و آن را عوامفريبي مي دانيم 
بلكه به دنبال شفافيت عملكرد وكالي مردم در مجلس هستيم و 
بنا داريم نمايندگان فعلي عملكرد خود را در منظر مردم قرار دهند 
و نمايندگان مجلس قبل و مجالس قبل هم بهتر است در اين باره 
پاس��خ دهند، ضمن اينكه برخي نامزدهايي كه سابقه نمايندگي 

مجلس و قصد ورود به مجلس يازدهم را هم داشتند، بهتر است از 
تاريك خانه توئيتر خود خارج شده و عملكرد خود و ميزان سفرهاي 
خارجي شان را به مردم اعالم كنند. نمايندگان مجلس يازدهم بنا 
دارند با طرح ش��فافيت درآمدها و حقوق و دستمزدشان را اعالم 
كنند و بهتر است آنهايي كه در توئيتر گوش فلك را پر كرده اند هم 

منابع مالي شان را اعالم كنند. 
وي تصريح ك��رد: نمايندگان مجل��س يازدهم بن��ا دارند با طرح 
شفافيت نوع ارتباط شان را با وزارتخانه ها هم از نظر استخدامي و 
هم از نظر كاري بيان كنند و بهتر است ديگر نمايندگان دوره هاي 
قبلي مجلس هم سوابق استخدامي خود در وزارتخانه ها و رانت ها 
و فسادهايي را كه داش��ته اند، بيان كنند. آزاديخواه گفت:  وكالي 
مردم در مجلس يازدهم به دنبال پارلماني قوي هستند، هر چند 
ما در شرايط سختي نماينده ش��ديم و دالر از مرز 30هزار تومان 
فراتر رفته است اما مردم مي دانند قوه مجريه متولي كنترل اقتصاد 

و بازار است ولي به دنبال افزايش نظارت هستيم.

روابط استخدامي نمايندگان مجلس قبل با وزارتخانه ها شفاف شود
آزاديخواه: دنبال شفافيت عملكرد وكالی ملت هستيم

وقف؛سرمايهایبرايپيشرفتكشور
27ماه صفر در تقويم رسمی كشور به نام »روز وقف« ناميده شده است 
تا با نظرداشت سيره رسول گرامی اسالم)ص( به  عنوان اولين واقف در 
اسالم، توجه همگان به ارزش های اين عمل عبادی جلب شده و ضمن 
بهره برداری از ظرفيت های معن��وی آن به  عنوان عملی خير و جاودان 
برای افراد كه از ماندگاری باالی منافع آن در طول مدت زمان برخوردار 
است، جامعه اس��المی نيز با برنامه ريزی درست و هدفمند از ظرفيت 
وسيع و قابليت ذاتی آن برای رفع مشكالت رفاهی و اقتصادی و كمك 

به گسترش دانش و توسعه فرهنگ دين بهره مند شود. 
وقف اگرچه يك نهاد بش��ری و همزاد انسان است و سابقه آن به  لحاظ 
وجود حس خيرخواهی و نوع دوس��تی در ذات انسان به درازای تاريخ 
زندگی و قدمت بشر می باشد، ولی »وقف اسالمی« در قالب جديد خود 
كه توأم با تنوع، پايداری، هدفمندی و آرمانگرايی دينی است، توسط 
پيامبر گرامی اسالم)ص( پايه گذاری شده و از مختصات نظام حقوقی 
و اقتصادی اسالم است. روزی كه مخيريق يهودی بدون آنكه مسلمان 
شود، اموال خود را به پيامبر اس��الم)ص( هبه كرد و پيامبر اكرم)ص( 
بعد از كشته شدن مخيريق، اموال او و حيطان سبعه را در قالب صدقه 
جاريه در خدمت نيازمندان قرار داد، هس��ته اوليه »وقف اس��المی« 
تشكيل شد و پيامبر اكرم)ص( در تاريخ اسالم به عنوان اولين واقف به 
 شمار آمد. همچنين حضرت علی)ع( در وقف نامه خود كه حاوی نكات 
بسيار مهمی است، از  جمله اينكه اين اموال نبايد به كسی بخشيده شود 
يا به ارث برده شود يا فروخته شود و همه اين امور در موقوفات ممنوع 
است، پايه گذار شيوه وقف نامه نويسی است. با توجه به اهميت و ارزش ها 
و ثمراتی كه وقف برای نظام اس��المی دارد، در شريعت اسالم به ابعاد 
مختلف آن توجه ش��ده و احكام خاص آن بيان شده است. هر چند در 
قرآن مجيد درباره عطايای منجزه مانند وقف و سكنی و صدقه و هبه و 
غير اينها، آياتی مخصوص به اين امور نيست، ليكن آنچه عموماً بر فعل 

خيرات و تحريض به آنها داللت دارد دال بر اين امور نيز است. 
 در نظام اسالمی ما به  رغم اينكه از سال های بسيار دور تا به حال، مسئله 
وقف مورد توجه همگان بوده و از پشتوانه عظيم اعتقادی و دينی برخوردار 
است، اما اين مسئله به مرور زمان كمتر مورد توجه قرار گرفته و از منافع 
آن به  خوبی بهره برداری نشده اس��ت. اين در حالی است كه در مباحث 
اقتصادی و برنامه های توسعه كشورها از گذشته تا به حال، به موضوع وقف 
توجه ويژه و خاص شده و از آن به  عنوان »بخش سوم اقتصاد« در كنار دو 
بخش ديگر يعنی بخش عمومی )دولت( به  عنوان »بخش دوم« و بخش 
خصوصی )بازار و بنگاه های انتفاعی( به  عن��وان »بخش اول اقتصاد« در 
برنامه ريزی های اقتصادی و سياستگذاری های كالن نگاه جدی می شود تا 
جايی كه در كشورهای توسعه يافته، امروزه بخش عظيمی از توليد ناخالص 
داخلی و اشتغال مربوط به اين بخش می شود. به  عنوان مثال، در امريكا در 
سال 2007 بيش از ۶/۶درصد توليد ناخالص داخلی مربوط به بخش سوم 
اقتصاد بوده و اين رقم كه حدود ۹07ميليارد دالر است، با تبديل به نرخ 
ارز از طريق برابری قدرت خريد )ppp ( حدوداً معادل كل توليد ناخالص 

داخلی ايران در همان سال بوده است. 
بخش سوم اقتصاد در كشور ما را می توان در قالب نهاد وقف و امر خيريه 
كه ريشه ای عميق در فرهنگ اسالمی دارد، جست وجو كرد. ارائه برخی 
كاالها و خدمات كه در اقتصاد مدرن از آنها به  عنوان كاالهای عمومی ياد 
می شود، تا مدت ها پيش از اينكه ارائه آنها را دولت ها بر عهده گيرند، بر 
دوش واقفان و از راه موقوفات بوده است. نمونه هايی مانند كاروانسراها، 
آب انبارها، زاويه ها، بيمارستان ها، حوزه های عمومی دينی و... شواهدی 
بر اين مدعاس��ت. وقف ظرفيت هايی را دارا می باشد، از جمله اينكه به 
 صورت مردمی تأسيس و اداره می شود و در اكثر موارد تأمين مالی و انجام 
فعاليت های سازمانی به  عهده اعضای سازمان غيرانتفاعی و داوطلبانه آن 
است، اين بخش می تواند بهترين بستر برای حضور و نقش آفرينی مردم 
به  صورت داوطلبانه در امر توسعه و پبشرفت كشور حتی در حساس ترين 
و سخت ترين شرايط اقتصادی يعنی ش��رايط تحريم و فشار اقتصادی 
كشورهای معاند با نظام اسالمی باش��د و بار بزرگی را از دوش دولت ها 
بردارد. عالوه بر اينكه اس��تفاده از اين ظرفيت عظيم با اعتقاد دينی و 
ايمانی مردم مسلمان كشور عجين و توجه به منافع و بركات معنوی آن 

همواره مورد توجه خيرين واقع شده است. 
 با توجه به ظرفيت های مهم و مؤثری كه وقف در جامعه اسالمی دارد، 
دولت ها و نهادها و س��ازمان های وظيفه مند می توانند با برنامه ريزی 
و سياس��تگذاری های مناس��ب از اين نهاد اس��المی و دينی بهترين 

بهره برداری را كنند. اين سياست های توسعه آفرين عبارتند از:
1 - فرهنگ سازی در عرصه عمومی با اشاره به مبانی دينی و ارزشی

2 - تنوع بخش��ی به كاركردهای س��ازمان های مرتبط با وقف و ايجاد 
زمينه های گوناگون مشاركت های مردمی

 3 -نهادسازی س��خت افزاری )تأسيس س��ازمان ها و نهادهای انجام 
و مديريت فعاليت ه��ای وقف( و نهادهای نرم اف��زاری )مانند قوانين و 

مقررات مشوق(
4 - شفاف سازی و اطالع رسانی

5 - مقابله با سازمان ها و موسسات متظاهر به خيريه و وقف
۶ -صيانت از دارايی ها و درآمدهای بخش وق��ف با نظارت بر عملكرد 

متوليان
 7 - ايجاد زمينه مشاركت به  صورت وقف در واگذاری بنگاه های مالی و 

سرمايه ای كشور و تسهيل امر خصوصی سازی با اين هدف.

محسن اخباري

اگردرسياستورزيمشكلداريد
الاقلبهايمانمردمرحمكنيد!

اينكه وسط كارزار فشار حداكثري ترامپ يك مقام ارشد اجرايي 
حرفي بزند ك�ه معناي كرنش بدهد، اش�تباهي راهبردي اس�ت. 
به گزارش فارس، حجت االسالم مصطفی رستمي رئيس نهاد نمايندگي 
مقام معظم رهبري در دانشگاه ها طي يادداشتي نوشت: »صلح« و »جنگ« 
برخالف ارزش هاي مطلقي چون »حق طلبي« و »دفاع« اموري نس��بي 
هستند، يعني حسب شرايط مي توانند عقلي و ارزش��مند يا نابخردانه و 
ضدارزش باشند اما اينكه وسط كارزار فش��ار حداكثري ترامپ يك مقام 
ارش��د اجرايي حرفي بزند كه معناي كرنش بدهد )ش��ما بخوانيد صلح( 
حداقل به سه دليل مهم، اشتباهي راهبردي است. اول: اينكه نشانه اختالل 
در دستگاه محاس��باتي مسئوالن ماست. نمي ش��ود يك روز گفت كدام 
آدم عاقلي با ترامپ مذاكره مي كند؟! و يك روز ديگر و در حالي كه رفتار 
او هيچ تفاوتي نكرده برايش با تار و پود تاريخ اس��الم، فرش قرمز ساخت 

و پهن كرد!
دوم: تشويق به ادامه فشار حداكثري است. به ادبيات طرف امريكايي در 
همين يكي دو هفته نگاه كنيد، هيچ نشانه اي از عقب نشيني- حداقل در 
تبليغات- ديده نمي شود. اين فرش قرمز معهود اينقدر خام دستانه است 
كه هر ناظري از جمله غربي ها را به اين نتيجه مي رساند كه فشارها به 
نتيجه رسيده پس چرا بايد متوقفش كرد؟ سوم: برجام به عنوان نمادي 
از صلح طلبي طرف ايراني، امروز به كما رفته است. »من جرب المجرب 
حلت به الندامه«. آقايان نمي خواهند توضيح دهند كه چرا هر بار سراغ 
گزاره صلح مي روند و جوري رفتار مي كنند كه سايه جنگ بر سر كشور 
سنگين مي ش��ود؟! آيا مي توان در ش��رايط نابرابر و بدون قوت بخشي 
داخلي، حرفي از صلح زد؟ اما مهم تر از همه اينها خطر تفاسير غلط از 
تاريخ اسالم و مباني شيعه به عنوان عقبه  تئوريك انقالب است. چطور 
مي شود براي مطامع سياسي روزي پيام كربال را مذاكره خواند و روزي 
ديگر صلح حسني را به غلط مصادره كرد؟ آقايان اگر در سياست ورزي 

مشكل داريد، الاقل به ايمان اين ملت رحم كنيد.



   ميثم ايراني: 
صلح امام حس��ن يك واقعه تاريخي است 
كه قابل رد كردن نيس��ت اما دليل صلح را 
بايد طبق سيره اهل بيت بررسي كرد. هر 
كس اين قس��مت تاريخ را بگويد و تنهايي 
امام و خيانت و ترس��ويي اطرافيان به اسم 
عقالنيت و هم نوايي شان با دشمنان را بازگو 
نكند قطعاً به اسالم و امت و آن امام  مظلوم 

خيانت كرده. 
   سياوش آقاجاني: 

امامان كار خود را بلدند، مي دانند كجا بايد 
به خاطر مراع��ات اكثريت ن��اآگاه در برابر 
معاويه متظاهر صلح كنند و كجا بايد مقابل 
يزيد فاس��ق با اكثريت ترسوي آگاه همراه 
نش��وند و صلح نكنند؛ ش��ما ببين خودت 
كج��اي كاري؟ نكن��د مدام با ش��عارهاي 
نداريم، نمي توانيم و نمي ش��ود، پشت امام 

جامعه را خالي مي كني!
   سيدامير سياح: 

 از مظلوميت هاي امام مجتبي)ع( با آن شجاعت 

حيدري، يكي هم اينكه ترسوها، بزدلي خود را 
با صلح آن بزرگوار مقايسه مي كنند. 

   عبداهلل گنجي: 
 از رئيس جمهور محترم با لباس روحانيت 
براي انطباق صلح امام حس��ن- معاويه با 
ايران- امريكا تعجب مي كنم؛  نقطه مقابل 
امام حسن)ع( مس��لمانان بودند و همين 
مسئله اطرافيان امام را دچار بحران تحليل 
كرده بود.  مسئله امام حسن وحدت درون 
جامعه اس��المي بود و به كسي واگذار كرد 
كه متأس��فانه از ن��گاه برخي س��ران وقت 
اسالم موجه بود. صلح امام حسن واگذاري 
حكومت ب��ود حاال ما به ك��ي و چه چيزي 
را بايد واگذار كنيم. االن غيريت بيروني و 
دشمن س��لطه طلب چه مي خواهد؟ آماده 

واگذاري چه هستيم؟
   سيدنظام الدين موسوي: 

در كربال فرمانده سپاه حس��ين)ع( يعني 
حضرت عباس)س( امان نامه ش��مر را رد 
كرد و تا پاي جان پاي امامش ايس��تاد. اما 

امام حس��ن)ع( زماني صلح را پذيرفت كه 
فرمانده سپاهش يعني عبيداهلل بن عباس با 
يك ميليون درهم رشوه، خود را به معاويه 
فروخت. تاريخ عوض مي شود وقتي علمدار 

عباس باشد يا ابن عباس!
   سيدمحمد ميرحسيني: 

تا كجا بايد اين مظلوميت امام حس��ن)ع( 
ادامه داشته باشد كه بعد از ۱۴۰۰ سال در 
امُّ القري شيعه، ش��خص دوم  مملكت پيام 
و هدف امام حس��ن)ع( از صل��ح تحميلي 
تحريف مي كنند. پ. ن: م��ا هنوز يادمون 
نرفته وضعيت كنوني كش��ورمون نتيجه 
برداش��ت اش��تباه و تحريف مذاكره وار از 

كربالست. 
   سيدمحمد حسيني: 

اصالح طلباني مث��ل تاج زاده ك��ه از صلح 
امام حس��ن دم مي زنند، نق��ش خائناني 
چون اش��عث  بن قيس را ب��ازي مي كنند 
كه حكمي��ت و ابوموس��ي اش��عري را بر 
امام عل��ي)ع( تحميل كردند و س��پاه امام 

مجتبي را از مقابله با معاويه منصرف و صلح 
را بر امام تحميل كردند. البته اين بار شتر در 

خواب بيند پنبه دانه!
   مهرداد ويس كرمي: 

كسي كه در دفاع از صلح با امريكا و اسرائيل، 
به صلح امام حس��ن )ع( اس��تناد مي كند، 
ناخودآگاه مردم ايران و فرماندهان لش��كر 
ام��ام خامنه اي را ب��ا مردم كوف��ه و امثال 
عبيداهلل ابن عباس اش��تباه گرفته و ضعف 
تحليل سياسي، اجتماعي و تاريخي خود را 

عيان ساخته است!
   امين نيكدل: 

بعد از بيعت مردم با امام حسن چند گروه 
تا توانستند كارش��كني كردند. از خوارج تا 
نفوذي هاي معاويه و گروه موسوم به حمرا 
اما آنكه بيش از همه امام حسن را آزار داد 
شكاكين بودند. آنها كه صبح در جبهه حق 
بودند و بعد از ظهر تبليغ معاويه مي كردند. 
آنها كه صبح دم از جنگ مي زدند و ش��ب 

دم از صلح.
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به سخنان حسن روحاني درخصوص درس گرفتن از صلح امام حسن)ع(

 تاريخ عوض مي شود 
وقتي علمدار عباس باشد يا ابن عباس!

حسن روحاني، رئيس جمهور ايران، طي س�خناني بر آموختن از امام حسن)ع( تأكيد 
كرده و بيان داشته است: »بايد از امام حس�ن)ع( ياد بگيريم. او امام صلح و پيوند بود. 
او امامي بود كه با ايجاد وحدت براي حفظ اس�اس اس�ام گام برداشت. وقتي برخي از 
اصحاب امام حسن)ع( با لحن معترضانه از ايشان پرس�يدند كه چرا قبول كردي؟ چرا 
صلح كردي؟ چرا در برابر پيمان را امضا كردي؟ حضرت فرمود: جامعه اسامي و جهان 
اسام كه فقط شما 10 نفر و 20 نفر نيستيد! من در مسجد براي مردم سخنراني كردم و 
ديدم اكثريت جامعه صلح مي خواهند. و من وقتي مردم اين را مي خواهند صلح را انتخاب 

مي كنم. راه امام مجتبي اين است كه مرد جنگ باشيم، به روز جنگ؛ مردم صلح باشيم 
به روز صلح. اگر در روز صلح، جنگيديم و اگر در روز جن�گ صلح كرديم، هر دو خطا و 
اشتباه است. بايد به موقع بايستيم و جنگ كنيم و به موقع هم صلح كنيم.« اين سخنان 
با واكنش بسياري از سوي كاربران شبكه هاي اجتماعي همراه شد. آنها تأكيد داشتند 
كه اگر امام حسن)ع( به روز صلح رس�يد، به دليل خيانت سران و خواص و بي بصيرتي 
مردم بود و اگر مي خواهيم از تاريخ عب�رت بگيريم بايد مانع آن مواردي ش�د كه امام 
امت اسامي را به صلح و سازش رس�اندند. در ادامه برخي از اين واكنش ها را بخوانيد. 

 امام حسن)ع( بنيانگذار
 هسته هاي سخت جامعه سازي

سيدپويان حس��ين پور در توئيتر نوش��ت: به جرئت مي توان گفت بعد 
از رس��ول اهلل)ص(، بخش��ي از مهم ترين اركان و هس��ته هاي س��خت 
جامعه سازي شيعي، در دوران امام حسن)ع( بنيان گذاشته شد. معتقدم 
اگر شخصيت امام مجتبي)ع( درست براي ما انقالبي ها تبيين مي شد، 

چه بسا ديگر چالشي در فهم كار تشكيالتي و شبكه سازي نداشتيم... 

اين حرف ها فقط فرار از مسئوليت است!
حجت االسالم جعفريان در توئيتي نوشت: »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 است.«
كاربري با نام »دانش طلب« در پاسخ به او نوشت: »اول قرار بود تحريم 
را بردارد و چرخ زندگي مردم بچرخد. وقتي هيچ نتيجه اي نداد، هدف را 
عوض كردند و شد پايبندي ايران كه قباًل هم ثابت شده بود، جعفريان يا 
با مفهوم تحصيل حاصل آشنا نيست يا مثل روحاني و ظريف نمي خواهد 
به شكست برجام و خسارت هايش اعتراف كند، اين حرف ها فقط فرار 

از مسئوليت است«.

 »ضايعات غذايي« مردم ايران معادل
 ۵۰  درصد درآمد نفتي  كشور است!

كانال تلگرامي فرارو نوشت: يك پژوهش علمي ارزش مادي ضايعات 
مواد غذايي در ايران را ۱۵ ميليارد دالر برآورد كرده كه اگر اين رقم را با 
درآمد نفتي در شرايط غيرتحريم مقايسه كنيم، متوجه مي شويم كه 
مردم ما معادل تقريباً ۵۰ درصد درآم��د نفتي مان را با ضايعات غذا به 

سطل زباله مي ريزند!
سهم ايران از كل غذايي كه هر سال در جهان به هدر مي رود 2/7 درصد 
اعالم شده است! دكتر جالل الدين ميرزاي رزاز، رئيس انستيتو تحقيقات 
تغذيه اي و صنايع غذايي كش��ور گفت: بر همين اساس ضايعات مواد 
غذايي در ايران معادل ۳۵ ميليون تن اس��ت اين در حالي است كه در 
اتحاديه اروپا با 27 كشور عضو، تنها ۹۰ ميليون تن مواد غذايي راهي 

زباله ها مي شود.

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تاش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

پيامبر همه جهانيان
آيت اهلل احمد عابدي:

تقريباً در اين صد سال اخير اشتباهي در كتاب هاي فرهنگي ما 
رخ داده كه گفته مي شود پيغمبر اسالم. اما تا قبل از اين قرن اخير 
هر كتابي چه عربي و چه فارسي در مورد پيغمبر اكرم نوشته شده 
همه تعبير ها، رسول خداست. قرآن كريم هرجا از پيامبر اكرم ياد 
مي كند به عنوان رسول اهلل ياد مي كند. »لقد كان لكم في رسول اهلل 
اسوه الحسنه« و روايات نيز هميشه مي گويد رسول اهلل. در واقع 
پيغمبر خداست.  حضرت محمد )ص( پيامبر همه جهانيان است 
و تنها پيامبر مسلمانان نيست و به كار بردن تعبير »پيامبر اسالم« 
درست نيست و اين واژه ساخته غربي هاست. انگليسي ها چون 
پيامبر)ص( را قبول نداشتند و نمي خواس��تند ايشان به عنوان 
پيامبر )ص( همه بشريت معرفي شود اين تعبير را درست كردند 
و در يك قرن اخير بر س��ر زبان ها انداختند. در حالي كه پيغمبر 
براي همه بش��ريت آمده است و مس��لمان و غيرمسلمان ندارد.  
در طول ۱۳ قرن بعد از اس��الم در هيچ نوشته اي از بزرگان دين 
يا تعابيرشان، تعبير پيامبر اس��الم به كار نرفته و مسلمانان همه 
حضرت محمد)ص( را با عنوان رسول اهلل و پيامبر خدا مي شناسند 
اما انگليسي ها براي پيشبرد اهداف ضداسالمي خود اين تعبير را 

درست كردند و متأسفانه در ميان ما هم رواج يافته است.
منبع: كانال استاد احمد عابدي در پيام رسان ايتا

   سبوي دوست

دكتر فردين عليخواه با انتش��ار تصوير فوق در صفحه اينس��تاگرام خود نوش��ت: اين روزها 
ش��بكه هاي اجتماعي يكي از مهم ترين ابزارهاي ترويج اختالل خودزشت انگاري اند. مراقب 
باشيم تا فريب آنها را نخوريم. آنچه زشت است بدن ما نيست. زشت، اشاعه يك بدن به عنوان 
بدن معيار و استاندارد، و به دنبال آن تحقير ساير بدن هاست. شماره بدنت رو بفرست... عجب 

استعاره اي! هر بدن يك شماره دارد!

سيدياس��ر جبرائيلي در كانال تلگرامي خود 
نوشت: يكي از خصوصيات ليبراليسم ايراني 
اين است كه وقتي مي خواهد به تاريخ اسالم 
مراجعه كند، رجوعش ب��راي درس گرفتن 
نيست، براي درس دادن اس��ت! اين جريان 
نمي خواهد از تك��رار فجايعي كه خون به دل 
ائمه اطهار)س( ك��رد، جلوگيري كند و خود 
متذكر ش��ده و به اصحاب تذكر دهد كه چه 
كنيم تا علي)ع( خانه نشين نشود و حسن)ع( 
بي ياور نماند و حسين)ع( شهيد نشود. بلكه 
دقيقاً مي خواهد همان فاجعه گذش��ته را بار 
ديگر در حال رقم بزند و نقشي كه براي خود 
تعريف مي كند، نقش طلحه ابن عبيداهلل ها 
و ابوموسي اشعري ها و عبيداهلل ابن عباس ها 
و اش��عث ابن قيس ها و ش��بث ابن ربعي ها و 
سعد ابن ابي وقاص ها و عبداهلل  ابن عمرهاست. 

يعني پرچمدار انتصاب غدير و مدعي نصب 
الهي ائمه و مخالف حكومت يزيد نيست، بلكه 
خانه نشيني علي)ع( و صلح حسن)ع( و كنار 

آمدن حسين)ع( با يزيد را مي خواهد. 
شايد نتوانيم اين جماعت را تغيير دهيم، اما 
حتماً مي توانيم به مردم بگوييم مبادا گمان 
كنيد اينها به راه س��لمان و ابوذر و محمد ابن 
ابي بكر و مالك اشترند، اينان اسالف اشعري ها و 
اشعث ها هستند. اين ها همان جماعتي هستند 
كه اميرالمؤمنين را خانه نشين كردند و معاويه 
را بر تخت نشاندند و حسين)ع( را در صحراي 
كربال تنها گذاشتند. و برتري ملت ايران بر ملت 
حجاز در عهد رسول اهلل)ص( و ملت كوفه در 
عهد اميرالمؤمنين)ع( همين است كه تاكنون 
اجازه نداده خواص عافيت طلب و سست عنصر، 

حادثه هاي تلخ آن دوران را تكرار كنند.

دكتر حسن س��بحاني، اس��تاد تمام اقتصاد 
دانش��گاه تهران، در كان��ال تلگرامي خود در 
خصوص »اقتصاد اس��المي« نوشت: از نحوه 
و چگونگ��ي ورود عمده اف��راد محترمي كه 
با رويكرد ان��كار و رد به »اقتصاد اس��المي« 
مي پردازند اين واقعيت استنباط مي شود كه 
ضرورت دارد به جاي اينكه توضيح داده شود 
»اقتصاد اسالمي« چه هست، اولويت دارد كه 
براي آنان تبيين شود »اقتصاد اسالمي« چه 
نيست. زيرا تا زماني كه منكران، ماهيت آنچه 
را كه منكر آن هستند، نشناسند و در نتيجه 
در انتش��ار ديدگاه هاي خودشان، به مواردي 
اش��اره كنند كه »اقتصاد اس��المي« نبوده و 
صرفاً پنداشته هاي آنان از »اقتصاد اسالمي« 
است، منطقاً امكان بحث و نقد عالمانه پيرامون 
»موضوع« مقدور نمي ش��ود به اين دليل كه 
از لوازمات اوليه محاجه علمي، اش��تراك بر 

مفاهيم واحد از موضوع مورد بحث است.
بر اين اس��اس متذكر مي ش��ود كه تحقيقاً 
»اقتصاد اسالمي« اقتصاد رژيم هاي سياسي 
منسوب به اسالم نيست و اين گونه نمي باشد 
كه به عنوان مثال چون در ايران نظام سياسي، 
اسالمي است پس اقتصاد جمهوري اسالمي 
هم، همان اقتصاد اسالمي است. ساده ترين 
دليل بر اين حقيقت آن است كه در كشورهاي 
متعددي، اقتصاد اسالمي موضوع تحقيق و 
تدريس و مباحثه است اما اصوالً نظام سياسي 

آن كشورها، اسالمي نمي باشد .
از س��وي ديگر نس��بت دادن اقتصاد ايران و 
وضعيت غم انگيز اقتص��ادي آن به »اقتصاد 

اسالمي« و انتساب بانكداري هرگز »غير ربوي 
نشده آن« به بانكداري اسالمي، تحقيقاً و صرفاً 
در يك نگرش خوش بينانه به موضوع، حاكي از 

نشناختن »اقتصاد و ماليه اسالمي« است.
اقتصاد اسالمي و همچنين مباحث مرتبط به 
ماليه آن، از سال هاي قبل از انقالب اسالمي و 
البته در مقياسي به مراتب محدودتر در ايران 
مطرح بوده و كاركردهاي اقتصاد ايران به لحاظ 
تجربه نتايج رس��واي تحميل سياست هاي 
تعديل بر س��اختارهاي ناكارآم��د آن، هيچ 
ارتباطي به رونق نسبي امروزين اقتصاد و ماليه 
اسالمي ندارد و اين در حالي است كه امكان 
وارد شدن آسيب هاي بسيار از ناحيه »اقتصاد 
ايران« به »اقتصاد اس��المي« همواره مطرح 

بوده و در عمل هم اتفاق افتاده است.
با وجود اين انصاف حكم مي كند كه ما همه 
كساني را كه »اقتصاد اس��المي« را متأثر از 
نظام سياسي جمهوري اسالمي مي شناسند، 
يا  بانكداري مبتني بر بهره فعلي را، به اسالم 
نس��بت مي دهند از منكران اقتصاد اسالمي 
نشناسيم زيرا بسياري از آنها معتقدند اسالم 
از اتهام تحميل مشكالت اقتصادي بر زندگي 
مردم مبري اس��ت. در عين ح��ال همچنان 
اين ابهام توأم با كنجكاوي و كياس��ت وجود 
دارد كه كاركرد برخي دانايان آشنا به مباني 
اقتصاد ايران را كه احتماالً آگاهانه، با تمسك 
به كاس��تي هاي وحش��تناك كنوني اقتصاد 
ايران، از طريق انتساب آن به اقتصاد اسالمي، 
دس��تاويزي براي انكار »اقتصاد اس��المي« 
مي سازند؛ بايد چگونه تأويل و تفسير نمود؟!

اينستاگرام مروج اختالل خودزشت انگاري...

مهدي محم��دي در كان��ال تلگرامي خود 
نوشت: چند س��ال قبل يك سند دولتي در 
امريكا با عنوان استراتژي ملي ضدتروريسم 
تأكيد كرده بود مهم ترين تهديد براي امنيت 
ملي امري��كا »افراط گرايي داخلي« اس��ت. 
آن روز، محتواي آن س��ند بيشتر به عنوان 
يك »برآورد اطالعاتي« در نظر گرفته ش��د 
اما اكنون در آس��تانه انتخابات ۱۳ آبان، اين 
تهديد كاماًل برجسته و تحت تأثير كمپين 
دونال��د ترامپ ب��ه ويژگي اصل��ي جامعه و 

سياست در امريكا تبديل شده است.
ترامپ اس��اس كمپين خ��ود را ب��ر تحريك  
نژادپرستي استوار كرده. جامعه امريكا كاماًل 
دوقطبي شده و كس��ي از طرفين قصد ندارد 
زير بار ديگري برود. نه دموكرات ها و نه ترامپ، 
ديگر حاضر نيس��تند حتي يك دقيقه حضور 

ديگري را در كاخ س��فيد تحمل كنند. ترامپ 
آشكارا گفته هر نتيجه اي جز پيروزي خود را 
تقلب فرض كرده و نخواهد پذيرفت. در حالي 
كه او تهديد كرده بود اعالم پيروزي بايدن كل 
امريكا را تبديل به ميناپولي��س خواهد كرد، 
موافقانش خود را براي درگيري مس��لحانه با 
مخالفان تمرين مي دهند. دهه ها دولت امريكا 
براي كشورهاي ديگر توطئه هايي از اين دست 
تدارك دي��ده و بي رحمانه اجرا كرده اس��ت. 
حداقل ما در ايران به خوبي مي دانيم كه امريكا 
چطور س��عي مي كند هر انتخاباتي را به يك 
بحران امنيت ملي تبديل كند. حاال امريكايي ها 
در چاهي افتاده اند كه س��ال ها براي ديگران 
مي كنده اند. بايد صبر ك��رد و ديد چه خواهد 
شد. مسئله فقط ترامپ نيست، فاشيسم نهفته 

درون جامعه امريكا بيدار شده است.

فاشيسم به خانه بازگشته است؟

رجوع به تاريخ براي عبرت يا براي توجيه؟!

اقتصاد اسالمي چه نيست...

عليرض��ا تقوي ني��ا در كان��ال تلگرام��ي 
»روشنگري« نوش��ت: پس از روشن شدن 
پي��روز نهايي بحران س��وريه، ف��از بعدي 
تالش هاي اياالت متحده و غرب مشخصاً 
متوجه لبنان و مقاومت آن ش��د. با توجه 
به توان نظامي بس��يار باالي اين گروه كه 
در بحران س��وريه نيز تجربي��ات فراواني 
بدان افزوده ش��د، براي رژيم صهيونيستي 
و متحدان غربي اش اثبات ش��د كه نابودي 
حزب اهلل طريق نظامي بسيار سخت خواهد 
بود بنابراين الگوي مقابله ب��ا ايران را براي 

لبنان برگزيدند.
در دوران نخس��ت وزيري س��عد حري��ري 
براي افراد اه��ل تحليل ثابت ش��د كه وي 
انگيزه و توان ايس��تادگي در برابر س��الح 
مقاومت را نداش��ته و بناي نوعي همكاري 
با ۸ م��ارس دارد . بنابراين س��مير جعجع 
رئيس حزب »القوات اللبنانيه« ديداري با 
محمد بن س��لمان ترتيب داد و تا توانست 
نسبت به نخس��ت وزير جوان سعايت كرد. 
در نتيجه وليعهد سعودي نيز كه بين سران 
كش��ورهاي عربي با خدمت��كاران كاخش 
تف��اوت خاصي قائ��ل نبود، در ي��ك اقدام 
عجيب حريري را گروگان گرفته و مجبور به 
استعفاي تلويزيوني كرد. همزمان كوشش 
كرد تا براي بهاء حريري ب��رادر بزرگ تر و 
تندروي سعد براي رياست المستقبل بيعت 
بگيرد. لكن ب��ا پي گيري هاي بهيه حريري 
)عمه سعد و شخصيت پرنفوذ المستقبل(، 
سيدحسن نصراهلل، ميشل عون و به خصوص 
رئيس جمهور فرانسه، عربستان ناچار شد 

نخست وزير لبنان را آزاد كند .

پس از آنكه ائتالف ۸ م��ارس در انتخابات 
2۰۱۸ توانس��ت اكثريت پارلمان لبنان را 
در اختيار گيرد، برخالف نظر بس��ياري از 
صاحب نظ��ران بار ديگر نخس��ت وزير را از 
جناح ۱۴ مارس انتخاب كرد. سعد حريري 
رهبر حزب المستقبل كه مهم ترين جريان 
اهل سنت لبنان و جزو مخالفان حزب اهلل 
به ش��مار مي آمد، مجدداً با رضايت سران 

مقاومت به رياست كابينه رسيد .
فاز بعدي تالش دولت ترامپ و س��عودي، 
فش��ار اقتصادي به مردم لبنان و همزمان 
فشارهاي سياس��ي براي استعفاي كابينه 
ب��ود ك��ه در نهايت منج��ر به س��رنگوني 
حريري در پي اعتراضات مدني شد. البته 
عامل نارضايتي ه��اي مدني صرفاً فش��ار 
و تحريم ه��اي خارج��ي نبود بلكه فس��اد 
سازمان يافته رؤساي احزاب و جريان هاي 
سياس��ي )از جمله خود سعد حريري( نيز 

مزيد بر علت گشت.
با روي كار آمدن حسان دياب كه وابستگي 
حزبي ب��ه جريانات سياس��ي اهل س��نت 
نداش��ت و يك تكنوكرات بود فش��ارهاي 
خارجي با مشكالت جدي اقتصادي ناشي 
از دولت ه��اي پيش��ين تجمي��ع گرديد و 

نارضايتي ها را به اوج رساند.
وقوع انفجار بن��در بيروت و اعتراضات پس 
از آن كاف��ي بود تا حس��ان دي��اب عطاي 
نخس��ت وزيري را ب��ه لقايش بخش��يده و 
اس��تعفا دهد. پس از فاجعه بن��در بيروت 
و طرحي كه مكرون ارائه ك��رد، نيروهاي 
سياسي اهل سنت لبنان به دنبال چهره اي 
مقبول و نزديك به اليزه بودند كه در نهايت 
پس از رايزني بر س��ر مصطفي اديب توافق 
كردند. حريري با نخست وزيري وي مشكلي 
نداشت لكن فشارهاي س��نگين سعودي 

باعث شد وي زير ميز توافقات بزند.

هفته گذشته پس از اعالم اين مطلب توسط 
رئيس جمهور لبنان كه نخس��ت وزير بايد 
ظرف يك هفته انتخاب ش��ود، او بالفاصله 
در يك گفت وگوي تلويزيوني خود را نامزد 
كرد و دو جمله مهم گفت؛ نخست اينكه به 
جعجع و جنبالط هيچ اعتم��ادي ندارد و 
همچنين خطاب به حزب اهلل گفت: امريكا 

در لبنان مشكلش با حزب اهلل است.
معناي جمل��ه دوم اين بود ك��ه حزب اهلل 
بايد دخالتش را ب��ه حداقل برس��اند و به 
او اجازه تش��كيل دولت بده��د )حزب اهلل 
فراكس��يون اكثريت را در اختي��ار دارد(. 
در اينجا خاطرنش��ان مي شود حريري هم 

تابعيت سعودي دارد و هم فرانسه .
در اين خص��وص نگارنده معتقد اس��ت در 
شرايطي كه بن سلمان تأكيد دارد تا وقتي كه 
حزب اهلل خلع سالح نشده، در لبنان نبايد هيچ 
دولتي تشكيل شود و خأل سياسي همزمان با 
حصر و فشار اقتصادي تداوم يابد، رفتارهاي 
سعد حريري نوعي سركشي نسبت حاكمان 
س��عودي و امريكا و نزديكي به سياست هاي 

فرانسه را به تحليلگران القا مي كند.
حريري مطمئناً گزينه مورد عالقه حزب اهلل 
نيست اما نبايد فراموش كرد گزينه مطلوب 
امريكا، رژيم صهيونيستي و سعودي، نبود 
دولت در لبنان و فشل بودن اداره اين كشور 
است و اگر وي به رياس��ت دولت برسد ، اوالً 
حمايت بخش اصلي اهل س��نت را پش��ت 
س��ر خود خواهد داش��ت و ثانياً امور دچار 
س��اماندهي نس��بي ش��ده و تير دشمنان 
حزب اهلل در به حداكثر رس��اندن نارضايتي 

مردمي به سنگ خواهد خورد.

نخست وزيري حريري و شكست پروژه سعودي- امريكايي
   گزارش
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چند برادر و خواهر بوديد؟ خودتان هم در 
جبهه حضور داشتيد؟ 

بله، ما پنج برادر و یك خواهر هستیم. اهل روستاي 
»بق« دامغان. پدرم کش��اورز بود و از همین راه 
امرار مع��اش مي کردیم. ما برادر ه��ا تا جایي که 
مي توانستیم همراه پدر در تأمین نیاز هاي خانواده 
تالش مي کردیم. در دوران انقالب دو تا از برادر ها 
تهران بودیم و بقیه در دامغ��ان فعالیت انقالبي 
داشتند. زماني که جنگ شروع شد چهار نفرمان 
راهي جبهه شدیم. برادر آخرم کوچك بود و امکان 
حضور نداش��ت. غالمعلي و محمدعلي بسیجي 
و پاسدار بودند. غالمحسن کارمند بود و من هم 
س��رباز بودم و بعد ها داوطلبانه در جنگ حضور 
داش��تم. الحمدهلل 30 ماه در جبهه ب��ودم و در 
نهایت به افتخار جانبازي نائل شدم اما هیچ وقت 
پیگیرش نبودم. از میان ما غالمعلي و محمدعلي 

به شهادت رسیدند.
پدر و مادرتان مخالف نبودند؟ برايش�ان 
س�خت نب�ود همگي ت�ان راه�ي جبهه 

شديد؟ 
اصاًل مخالفتي وجود نداش��ت. خود والدین ما را به 
حضور در جبهه و شرکت در این جهاد عظیم تشویق 
مي کردند. انقالب که شد خانواده ها هر کس هر چه 
در توان داش��ت براي حفظ نظ��ام هزینه مي کرد. 
اولین رزمنده خانه ما هم خود من بودم چون سرباز 
بودم در زمان جنگ، این را س��عادت داشتم که در 
جبهه حضور داشته باش��م. بعد از من غالمعلي و 
محمدعلي به جبهه آمدند. غالمحسن هم از طرف 
بسیج کارمندان راهي ش��ده بود. من و غالمعلي و 
محمدعلي در منطقه با هم بودیم. محمدعلی در 
کردس��تان جزو تیپ قدس ب��ود. غالمعلي هم در 
مهران بود و من هم خوزستان بودم که محمدعلی 
اولین ش��هید مفقوداالثر خانواده ما ش��د و گوي 
سبقت را از همه ربود و سال ها ما را در چشم انتظاري 
گذاشت و هنوز هم پیکر و نشاني از شهادت او به ما 

نرسیده است.
محمد متولد چه سالي بود؟ 

متولد 6 فروردین 1342 بود که بسیجي به کردستان 
اعزام شد. مادرم اصرار داشت محمد ازدواج کند اما او 
مي گفت زن و بچه من فعالً جبهه است. مادر گفت: 
فکر و ذکرت شده جبهه! محمد گفت: مادر عزیزم! تا 
زماني که جنگ است، من باید کنار رزمنده ها باشم.
چرا پيكرش نيامد؟ از شهادتش مطمئن 

هستيد؟
نه، اطالع��ي از وضعیت محمد نداریم. ایش��ان در 
دیواندره به دست عناصر کومله به اسارت درمي آید. 
دوستانش مي گفتند ما فقط لحظه اسارت ایشان را 

دیدیم. ایشان همچنان مفقوداالثر است.
پس سال ها چشم انتظاري کشيديد؟ 

براي پدر و مادر س��خت بود. سال ها پیگیر بودند و 
منتظر تا اینکه مادرم سال 89 و پدرم سال 95 به 
رحمت خدا رفتند. از غالمعلي خیالشان راحت بود، 
مي دانستند غالمعلي شهید شده اما وقتي وضعیت 
حیات و شهادت محمدعلي مشخص نبود همیشه 
به دنبال این بودند که خبري از او به دست بیاورند. 
هر کس به خانه ما مي آمد فکر مي کردند که راجع به 

محمد خبري آورده. در ادامه من و برادرها در جبهه 
حضور داشتیم تا اسلحه برادرهایمان بر زمین نماند. 
مشوق اصلي  محمد برادرم، غالمعلي بود. در تیپ 
ویژه قدس، به  عنوان پاس��دار مشغول فعالیت   شد. 
9 ماه در جبهه حضور داشت. آخرین مسئولیتش 

معاونت گروهان بود.
چطور بچه اي بود؟ 

سعي مي کرد دائم با وضو باشد. مادر مي گفت در 
حال پایین   کشیدن آستین هایش بود. گفتم: پسرم! 
االن وضو؟ گفت: مادرجان! تا جایي که امکان دارد 
باید با وضو باشیم؛ شما هم این کار را بکنید! اهل 
مطالعه بود. خواهرم مي گفت یك روز مش��غول 
خواندن کتاب بود، وارد اتاق شدم اما متوجه نشد. 

گفتم داداش سالم، نشنید. دوباره سالم کردم؛ این 
دفعه با صداي بلندتري. سرش را باال آورد و گفت: 
علیك سالم! چطوري آبجي؟ گره اي به ابروهایم 
زدم و گفتم چند دقیقه است که آمدم اما تو متوجه 
نش��دي، گفت معذرت مي خواهم. داشتم کتاب 
مي خواندم. گفتم حاال چي مي خواندي که غرقش 
شده بودي؟ گفت کتابي از حضرت امام)ره(. گفتم 
مگر غیر از کت��اب امام)ره(، کت��اب دیگه اي هم 
مي خواني؟ گفت آره! کتاب  هاي شهید مطهري و 

شهید دستغیب را هم مي خوانم.
از روز هايي که به مرخصي مي آمد بگوييد.

وقتي مرخصي بود فقط چند روز مي ماند. یك روز با 
خوشحالي وارد خانه شد. مادر گفت چي شده؟ گل از 
گلت شکفته! اتفاقي افتاده؟ محمد گفت موفق شدم. 
چند نفر از بچه هاي روستا مي خواهند اعزام شوند. 
گفتم حاال تو چرا این قدر خوشحالي؟ گفت مادر! 
جبهه به نیرو نیاز دارد. هر وقت به مرخصي مي آمد، 
کارش همین بود. مادر تعریف مي کرد محمدعلي 
چند روزي بود که به مرخصي آمده بود، مش��غول 
پختن ناهار بودم. به آشپزخانه آمد و شروع کرد به 
کمك   کردن. از چش��مانش خواندم که مي خواهد 
چیزي بگوید ولي نمي تواند، باالخره به حرف آمد و 
گفت مادر! مي خواهم بروم جبهه. گفتم تو که تازه 
آمدي. گفت مادر! اگه به نداي امام  خمیني)ره( لبیك 
نگوییم و او را یاري نکنیم، در پیشگاه خدا مسئولیم و 

روز قیامت مؤاخذه مي شویم. گفتم تو که تازه جبهه 
بودي! مگر براي یاري امام و رزمندگان نرفته بودي؟ 
گفت باید تا آنجایي که مي توانیم به وظیفه مان عمل 

کنیم. تازه، بچه ها تنهان!
وقتي هم به مرخصي مي آمد سعي مي کرد به مسجد 
برود و نماز هاي جماع��ت و اول وقت را از دس��ت 
ندهد. به مادرم هم س��فارش مي کرد که خودت را 
به نماز اول وقت و جماعت مسجد برسان. همیشه 
مي گفت خوشحالم از این که خداوند لیاقت در کنار 
رزمنده ها بودن را نصیبم کرده؛ تا جایي که بتوانم 
کمك شان مي کنم. در نهایت هم در 25 مرداد 62 
در دیواندره به اسارت کومله درآمد و تا امروز نشاني 

از پیکرش نداریم.

غالمعلي چند سال بعد از ايشان به شهادت 
رسيد؟ 

غالمعلي 31 اردیبهشت 65 در سن 32 سالگي به 
شهادت رسید.

کمي از غالمعلي برايمان بگوييد.
غالمعلي کودك بسیار پرجنب   وجوش و پرنشاط 
و فعالي بود. همین که دس��ت چپ و راس��تش را 
شناخت، با وجود س��ن کم، کمك حال پدر و مادر 
بود. گرما و سرما هم نمي   توانست جلودارش باشد. 
در فصل   داغ و سوزان تابستان پا به    پاي پدر و مادر 
و بزرگ ترها در باغ و جالیز به جمع   آوري محصول 
مي   پرداخت. کودکي بسیار باهوش و باذکاوت بود. 
هنوز به مدرسه نرفته، خواندن دعا و قرآن را فراگرفته 
بود. تحصیالتش را تا پنجم ابتدایي، در »روستاي 
بق« ادامه داد و بعد از آن در پي کس��ب و کار رفت. 
غالمعلي قاري ق��رآن و مداح اهل    بی��ت)ع( بود. 
نماز اول وقت و رعایت حق   الناس برایش مهم بود. 

مي   گفت خداوند هرگز حق   الناس را نمي   بخشد!
خداي مهربان تنها قرار دل بي   قرارش بود. بذله   گو 
بود و شوخ   طبع. همواره شکوفه لبخند روي لبانش 
مي   ش��کفت. قلبي آرام، روحي پاك، وجودي آزاد 
و دس��ت   هایي قدرتمند داش��ت. به رفاقت   هایش 
تعهد و در تعهدش صداقت داش��ت و س��رانجام از 
دعاي خیر پدر و مادرش عاقبت    به    خیر شد. عاشق 

زندگي اش بود.

متأهل بود؟ 
بله، سربازي   اش را که تمام کرد ازدواج کرد. بارقه هاي 
پیروزي امام دلش را به وجد مي آورد. با تمام توان به 
انقالبیون کمك    کرد تا چش��مش به نور پیروزي 
انقالب اسالمي روشن ش��ود. همسرش مي گفت 
ماه مبارك رمضان بود. با شنیدن اسمم از خواب 
بلند شدم. غالمعلي را روبه رویم دیدم. گفت 
پاشو سحر شده! بلند شدم. باید غذا و چاي 
را آماده مي کردم. گفت چرا هول شدي؟ 
چه خبره؟ ش��تاب  زده همان  طورکه از 
اتاق بیرون مي رفتم، گفتم غذا و چاي 
را آماده نکردم! این 
را گفتم و 
به سمت 

آش��پزخانه 
رفتم. با چشمان 
حیرت  زده دیدم که غذا 
روي اجاق و ق��وري چاي 
هم روي س��ماور اس��ت. 
صدایش کردم و گفتم کي 
بلند شدي؟ خجالتم دادي! 
غذاي سحر را هم که درست 
کردي! همان  طور که کمکم مي کرد 

سفره را بیندازم، گفت زن و شوهر مکمل هم   اند!
چه زماني راهي جبهه شد؟ 

پس از هجوم دشمنان به مرزهاي ایران اسالمي و 
آغاز جنگ راهي شد. غالمعلي از نخستین جواناني 
بود که در سال   1359 براي پاسداري از آرمان   هاي 
مردم این سرزمین به س��پاه پاسداران ملحق شد. 
از همان روزهاي نخستین جنگ در جبهه حضور 
داشت. داشتن همسر و سه غنچه نورس باغ زندگي 
هرگز مانعي ب��راي رفتنش نب��ود. میوه هاي دل و 
همسر عزیزش را به خداي مهربان سپرد و بارها و 
بارها به جبهه رفت. دیگران را هم تشویق به حضور 
مي کرد. مادر مي گفت او را در میان چند نفر دیدم که 
داشت صحبت مي کرد. نمي توانستم زیاد بمانم. به 
منزل برگشتم. بعد از ساعتي به   خانه برگشت. گفتم 
پس��رم! معرکه گرفته بودي؟! گفت چطور مامان؟ 
گفتم توي خیابان ام��ام)ره( دیدمت. براي بچه ها 
صحبت مي کردي. راس��تي چي مي گفتي؟ گفت 

داشتم مي گفتم جبهه به نیرو نیاز دارد.

چه مسئوليت هايي در جبهه داشت؟ 
376 روز در جبهه ه��ا ماند. معاون گ��ردان پیاده 
بود. مرد دیندار جبهه ایمان از خدا مي   خواس��ت 
کمکش کند تا بش��ود آن    که خدا مي   خواهد و در 
31 اردیبهش��ت    65 در منطقه مه��ران با اصابت 
ترکش به گلویش شهادت را در آغوش کشید و پیکر 
پاکش پس از تش��ییع در گلزار شهداي زادگاهش 
به خاك سپرده ش��د. همیشه مي گفت این جنگ 
تمام مي شود و بازنده آنهایي هستند که به انقالب 
دهان  کجي کردند و انقالب را قبول نداشتند! سعي 
کنید نسبت به انقالب بي تفاوت نباشید! در خانه 
همیشه از شجاعت و رشادت رزمندگان حرف مي زد 
و مي گفت همه جوان ها باید گوش به فرمان حضرت 

امام  خمیني)ره( باشند و جبهه را خالي نکنند.
چطور متوجه شهادتش شديد؟ 

گویا پدرم ابتدا متوجه شده و رفته بود پیش همسر 
غالمعلي و گفته بود وصیتنامه غالمعلي را بده به من! 
همسرش مي گفت وقتي این جمالت را از دهان پدر 
شنیدم، زانوانم خم   شده و گیج و مبهوت پدر را نگاه 
مي کردم. روي موزاییك حیاط نشستم. روبه رویم 
نشست و سراس��یمه گفت دخترم! برو وصیتنامه 
را بیار! خواب ش��ب قبل، که دیده بودم مثل فیلم 
از جلوي چشمانم مي گذشت. همان شب بود که 
هوا طوفاني   شد و دو درخت بزرگ جلوي در حیاط 
ما را باد شکست. زمزمه کردم این هم از صبح! باید 
خبر شهادت همسرم را بش��نوم. پدر وقتي صداي 
مرا شنید که از ش��هادت غالمعلي حرف مي زنم او 
هم دس��ت   هایش را جلوي چش��مانش گذاشت و 
گریه کرد. پدر مي گفت یك روز که مي خواستم به 
صحرا بروم تازه از مدرسه آمده بود. کیفش را سریع 
در اتاق گذاشت و گفت من هم مي آیم! گفتم پسرم! 
تو خس��ته اي! من مي روم؛ ناهارت را که خوردي و 
استراحت کردي بعد بیا! خندید و گفت پدر! خسته 
نیستم. تازه، کار روح آدم را سالم و سبك مي کند. 
من از کار کردن خیلي ل��ذت مي برم، همین  طور 
وقتي در کنار شما باش��م. ناهارش را برداشت و با 

من به صحرا آمد.
غالمعل�ي از جبه�ه برايت�ان نام�ه ه�م 

مي نوشت؟ 
بله، یکي از نامه ها و دست نوش��ته هاي غالمعلي را 
برایتان مي خوانم. بدان در این دنیاي لعن  شده، همه 
چیز قشنگ است. زندگي زیبا و آنچه در آن است 

زیباتر و فریبنده تر از یکدیگر و همین مسائل است 
که انسان را وابسته به دنیا و زیبایي هاي خود نموده 
اما انسان آزاده، فرزند اسالم، پیرو حسین)ع(، یار و 
یاور امام)ره( و والیت است و هرگز توجهي به دنیا 
نخواهد داشت. دنیا با همه قشنگي، فناشدني   است. 
نیست مي شود. باید انسان آزاده و وارسته باشد و در 
عین   حال به دنیا، همس��ر و فرزندش عالقه داشته   
باشد. به   موقع قدرت تصمیم گیري داشته باشد تا 
به  خاطر اسالم و خون امام   حس��ین)ع( جدایي را 

ترجیح دهد.
         

   حبيب خوارزمي؛ همرزم شهيد غالمعلي 
صداقتي 

شهادت يا فرمانده شدن؟ 
مس��ئوالن براي بازدید از منطقه آمده بودند و من 
همان  طور که رفتن مس��ئوالن را تماشا مي کردم، 
غالم پیشم آمد. گفتم: »خسته نباشي پسر.« گفت: 
»مونده نباشي.« خندیدم و گفتم: »خوب منطقه را 
توجیه کردي؟« گفت: »ما در این منطقه روزها را 
مي گذرانیم.« گفتم: »کالم تو خیلي شیوا بود. اگر 
من بودم نمي توانستم.« یك روز به   شوخي گفت: 
»آقاحبیب! کي شما شهید مي شوید تا من فرمانده 
گردان شوم؟« گفتم: »من حاضرم! همین االن هم 
مي تواني فرمانده ش��وي.« گفت: »نه! شهید شوم 
بهتره! اي کاش ش��هادت نصیب من هم مي شد!« 
به دوستانش مي گفت: »من باید هنگام شهادت با 
لب   خندان از دنیا بروم.« یکي از بچه ها گفت: »براي 
چي؟« گفت: »مي خوام اول به شما لبخند بزنم، دوم 
به شهادت و مرگ.« وقتي هم شهید شد، لبخند به 

لب داشت و آرام بود.
    غالم ويزان!

همرزمش مي گفت مدتي بود در منطقه بودیم. یك 
روز گفتند: »کادر جدیدي درست کنید و مردم را 
تشویق کنید که بیان جبهه.« غالمعلي گفت: »اولین 
جایي که مي روم، روستاي خودمان است.« نیروهاي 
کادر، در اطراف دامغان شروع به تبلیغ کردند. 180 
نفر از نیروهاي بس��یج جذب و سازماندهي شدند. 
در تیپ 28 صفر که تیپ زرهي بود، س��ازماندهي 
ش��دیم. بعد از آموزش هاي الزم به منطقه مهران 
رفتیم. در خط پدافندي مهران، حساس ترین جا، 
به این شهید واگذار شد که به آن ارتفاعات قالویزان 
مي گفتند. به جهت ارتف��اع هم حکم پدافند و هم 
حکم دیده بان را داشت. بچه ها به  شوخي مي گفتند: 
»اینجا غالم   ویزان است!« یکي از ویژگي  هاي ایشان 
صبر، گذشت و تش��خیص به  موقع و سریع مسائل 
سیاسي و جریانات کشور بود و با یك بینش خاص 
به دیگران انتقال مي داد و از تحلیل سیاسي باالیي 

برخوردار بود.
   حاج مرتضي نادعلي زاده دوست و همرزم 

شهيد 
   مسابقه فوتبال 

مسابقه فوتبال داشتیم. هنوز از تیم میزبان خبري 
نبود. من و غالمعلي با هم س��وار موتور شدیم و به 
 سمت آبادي راه افتادیم. وسط راه بودیم که هر دو 
سقوط کردیم. چاله اي جلوي مان بود. غالمعلي به 
  سرعت به  سمتم آمد و گفت: »طوري که نشدي؟« 
گفتم: »نه زیاد!« گفت: »فکر کنم باران این چاله را 
درس��ت کرده. دیدي چطور راه مان را سد کرد؟« 
به   سختي بلند ش��دیم. به  سمت زمین مسابقه راه 
افتادیم. بچه ها داشتند خودشان را گرم مي کردند. 
تیم میزبان ه��م آمد. غالم گف��ت: »زود باش! چرا 
معطلي؟« گفتم: »با این وضعیت، من که نمي توانم.« 
گفت: »نمي شود! نباید بچه ها را به  خاطر کار اشتباه 
خودمان دست  تنها بذاریم. یا  علي بگو و بلند شو!« 
خودش وارد زمین شد و من هم پشت سرش. 90 
دقیقه دویدیم. بعد از تمام   شدن بازي، بچه ها خسته 

بودند؛ از همه بیشتر من و غالم.

گفت وگوي »جوان« با جانباز قربانعلي صداقتي برادر شهيدان غالمعلي و محمدعلي صداقتي از شهداي دفاع مقدس 

خانواده ما هم شهيد داد، هم مفقوداالثر و جانباز
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امروز روز امتحان است. روز یاري   کردن اسالم و پسر فاطمه)س(. برادرانم! همیشه و همه جا 
شهیدان و اسیران و مفقودان را به  خاطر بیاورید. تفکر و تعمق کنید که براي چه بهترین سرمایه 
خود یعني جان خود را تقدیم کردند و خون پاك شان را جهت آبیاري اسالم عزیز انفاق نمودند. 
مگر آن عزیزان که در جبهه مي ستیزند و بسیاري از آنها شهید، اسیر و مفقود شدند، عاطفه و 
عالقه نسبت به پدر، مادر، همسر و فرزند نداشتند. مگر این احساس را نداشتند که روي تشك 
نرم خوابیدن، آسایش، آرامش و... لذت  بخش مي باش��د. همه آن برادران درك مي کنند ولي 
آنجا که مسئله جهاد باشد، باید زحمت  ها و مشقت ها را با جان و دل خرید  .عزیزانم! ادامه   دادن 
راه شهدا تنها به شعار نیست. به نظر حقیر هیچ یك از شهدا حاضر و راضي نخواهند بود که در 
برهه اي از زمان که جنگ بر ما تحمیل شده و در محاصره اقتصادي هستیم، کار، اداره و درس و 
مشق را تعطیل کنیم. جهت تشییع جنازه شهدا، شعار »شهید، راهت ادامه دارد« را سر دهید. 
باید با استعانت و توکل بر خدا، سالح افتاده شهدا را برگیرید و جان را در طبق اخالص نهید. 

یعني راه، راه حسین   گونه است که باید ادامه دهید.
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   صغري خيل فرهنگ 
هنوز هم کسي نمي داند سال 62 چه اتفاقي براي محمدعلي صداقتي افتاده است. محمدعلي يكي از رزمندگان خانه صداقتي ها بود که 
به همراه سه برادر ديگرش راه جبهه و جهاد را در پيش گرفت اما کمي بعد از حضورش در ديواندره کردستان به اسارت کومله درآمد و تا 
امروز مفقوداالثر اس�ت. اما همه ماجرا اين نبود. مادر و پدر محمدعلي اصرار داشتند سه برادر ديگر اسلحه برادرشان را به دست گرفته 
و راهش را ادامه دهند. يكي در غرب، ديگري در مهران و آن يكي در خوزس�تان. بعد از محمدعلي حاال نوبت غالمعلي بود که خودش را 
به قافله شهدا برساند. او در 31 ارديبهشت 65 در مهران به شهادت رسيد. اما جهاد در خانواده صداقتي ها فصل پاياني نداشت. هر چند 
مادر و پدر محمدعلي چشم انتظار از دنيا رفتند اما در برابر آنچه در راه خدا تقديم کرده بودند چشم انتظاري نداشتند. با جانباز قربانعلي 

صداقتي برادر شهيدان محمدعلي و غالمعلي هم کالم شديم تا به ابعادي از زندگي و منش شهداي خانواده اش بپردازيم.



  ليالجعفري
شايعه چيست؟ ش�ايعه با زندگي ما چه مي كند؟ ما در 
شايعات شركت مي كنيم؟ برخورد ما با شايعه هايي كه 
مي شنويم چيست؟ آيا به انتشار شايعه كمك مي كنيم؟ 
آيا با پراكندن و انتشار ش�ايعه جرم مرتكب شده ايم؟ 
صاحبنظران معتقدند صداقت كه از يك در بيرون برود 
شايعه كه برادر دروغ اس�ت از در ديگر داخل مي شود. 
همه  ما تجربياتي درباره  شايعه و اخبار دروغين داريم. 
اين شايعه ها هميشه با عناوين و موضوعات مختلف بين 
مردم به وجود آمده و زبان به زبان و سينه به سينه نقل 
شده است. به نظر مي رسد بازار شايعات در زمان هايي 
كه موضوع تازه اي در جامعه پيش آمده و مردم منتظر 
و جوياي ش�نيدن اخباري درباره  آن موضوع هستند، 
داغ تر هم مي شود. اين اخبار در شرايط امروز با انتشار 
بيماري ويروس�ي نيز رن�گ تازه تري به خ�ود گرفته 
اس�ت. اخبار ضد و نقيضي كه در رابطه ب�ا درمان اين 
بيماري، توليد واكسن، باكيفيت يا بي كيفيت بودن آن 
و... منتشر شده را كمتر كسي است كه نشنيده باشد.

      
   ناگهان ماكاروني از فروشگاه ها غيب شد

مهربان مفيد زن جواني است كه در رابطه با شايعه خاطره 
جالبي دارد. او مي گويد: چند وقت پيش شايع شده بود كه 
ماكاروني و برخي از مواد غذايي و خواروبار گران مي شود. 
وقتي اين پيام را در يكي از شبكه هاي مجازي خواندم به 
سرعت فروشگاه رفتم. انگار پيام دير به دستم رسيده بود 
چون ماكاروني هاي فروش��گاه و بقيه م��واد غذايي تمام 
شده بود. به چند مغازه و س��وپرماركت كوچك و بزرگ 
ديگر سر زدم، اما هيچ كدام ماكاروني و يكي دو قلم ديگر 
از مواد خوراكي را نداش��تند. نمي دانستم چه كار كنم! با 
همس��رم كه براي مأموريت به يكي از شهرهاي شمالي 
رفته بود، تماس گرفتم و ماجرا را گفتم. همسرم گفت از 
فروشگاه هاي آنجا چند قلم از اجناسي را كه نگران تمام 
شدنش هستم از جمله ماكاروني تهيه خواهد كرد. او هم 
به چند فروشگاه و سوپرماركت سر زد، ولي آن اقالم را پيدا 
نكرد. وقتي با من تماس گرفت و ماج��را را گفت، نگران 
ش��دم. قرار بود براي دانش آموزان كالس اول مدرسه كه 
پس��رم در آن درس مي خواند و من نماينده كالسش��ان 
هس��تم، س��االد ماكاروني درس��ت كنم، ولي نتوانستم 
ماكاروني پيدا كنم، بيش��تر نگراني ام هم از بابت همين 
بود و ديگر اينكه پس��رم ماكاروني خيلي دوس��ت دارد. 
برنامه كالس و پذيرايي ما به هم خورد و برنامه ديگري در 
نظر گرفتيم كه خدا را شكر خوب هم انجام شد. اما نكته  
جالب اينكه درست روز برنامه كه مي خواستم براي انجام 
كارهاي جشن به مدرسه بروم، نگاهم به ماشين باري افتاد 
كه در حال تخليه بار در فروشگاه بود. چندين كارتن بزرگ 

ماكاروني داخل فروشگاه چيده شده بود. در راه مدرسه از 
سوپرماركت ديگري گذشتم و داخلش را كنجكاوانه ديدم، 
اتفاقاً بسته هاي ماكاروني در قفسه هاي آن ديده مي شد. 
وسوسه شدم كه بروم و يك بس��ته بخرم. وقتي مبلغش 
را پرداختم، خيالم راحت ش��د، حتي گران هم نشده بود. 
ناگفته نماند چند ماه پس از آن، قيمتش كمي گران شد، 
ولي قبل تر از آن با آن شايعه هر چه ماكاروني در مغازه ها 
بود به فروش رفت. نمي دانم اين شايعه را چه كسي ساخته 
بود ولي كار هر كس بود باعث شد حتي ماكاروني هايي كه 
چيزي به تاريخ انقضايشان نمانده بود هم به فروش برود. 
از آن موقع هر وقت پيام يا خبري از آن دست را مي بينم يا 
مي شنوم به آن اعتنايي نمي كنم، با خودم مي گويم شايد 

شايعه اي دروغ باشد.
  شايعه و اعتماد رابطه  معكوس دارند

دكتر امان اهلل قرايي، جامعه ش��ناس درباره شايعه معتقد 
اس��ت ميان ش��ايعه و ميزان اعتماد و صداقت در جامعه، 
رابطه  معكوس وجود دارد. وي مي گويد: »وقتي صداقت باال 
مي رود شايعه پايين مي آيد. هر چه اعتماد باال برود، شايعه 
هم كمتر مي شود. جامعه شناسان اعتقاد دارند  شايعه مانند 
آب درياست كه هر چه بيشتر بنوشيم، تشنه تر مي شويم. به 
قول ژوزف شومپيتر، آب و هواي فضاي اجتماعي كه مساعد 

نباشد، بسياري از مشكالت به وجود مي آيد.«
اين جامعه شناس و پژوهشگر ادامه مي دهد: »هم موافقت با 
شايعه آن را بيشتر رواج مي دهد و هم مخالفت با آن. وقتي 
موافق شايعه اي باش��يم آن را نقل مي كنيم و وقتي هم كه 
مخالفتي با آن داريم، باز ه��م براي بيان مخالفت خود، آن 
را عنوان مي كنيم تا بگوييم به چه چيز يعني با كدام شايعه 
مخالف هستيم. همين كه بگوييم اين شايعه دروغ است، 
خودش باعث انتشار آن مي ش��ود. در واقع شايعه، خودش 
خودش را بالنده مي كند. ب��راي اين منظور مثالي مي زنم. 
وقتي س��نگ ريزه اي درون آب مي اندازيد ابتدا يك حلقه 
كوچك درست مي شود. سپس يك حلقه  بزرگ تر و همين 
طور حلقه هاي بعدي، بزرگ و بزرگ تر مي شود. شايعه دقيقاً 
همين طور است. از اين رو هر گونه واكنشي چه موافق و چه 

مخالف با آن به انتشارش كمك مي كند.«
  طال ارزان نشد، سكه ها را نيز از دست دادم

حميد كجاوه كه 66 س��ال س��ن دارد، بازنشسته  يكي از 
ادارات دولتي اس��ت. او ه��ر روز بن هايي را ك��ه مي خرد، 
گاهي به صورت اقالم خوراكي درآورده و كنار فروشگاهي 
كه اجناس را از آن تهيه مي كند، مي نشيند تا آن اقالم را با 
قيمت باالتري بفروشد. او كنار فروشگاه كه مي نشيند با افراد 
زيادي برخورد مي كند، با بسياري ديگر هم سالم و عليكي 
پيدا كرده و درباره اخبار و احوال روز با آنان حرف مي زند. 
وي مي گويد: سال گذشته از چند نفر از مشتري هايم شنيدم 
قيمت طال رو به كاهش است. يكي از مشتري ها كه خيلي 

قبولش دارم هم همين را گفت و با داليلي منطقي استدالل 
و پيش بيني كرد طال به زودي به شدت پايين مي آيد و ارزان 
مي شود. او گفت در چند شبكه مجازي و سايت اين خبر را 
خوانده است، ولي از آنجا كه اس��تدالل هاي قوي داشت، 
توانستم حرفش را بپذيرم. من هم كه هميشه ديده ام راست 
مي گويد حرفش را باور كردم. براي همين تعدادي سكه را كه 
براي جهيزيه دخترم پس انداز كرده بودم فروختم و تبديل 
به پول نقد كردم. مي خواستم وقتي طال ارزان شد، تعداد 
بيشتري سكه بخرم و براي دخترم پس انداز كنم. حتي به 
چند نفري هم توصيه كردم كه همي��ن كار را كنند و اگر 
نمي خواهند طالهايشان را بخرند، دست كم طالي تازه اي 
نخرند و صبر كنند تا ارزان شود. اتفاقاً يك ماه نشده طال دو 
برابر افزايش قيمت پيدا كرد. نزديك بود سكته كنم. چون 
همان چند سكه را هم به طمع پس انداز بيشتر از دست دادم. 
هنوز هم همسرم نمي داند كه همه سكه ها را هم از دست 
داده ايم. حاال براي دخترم خواستگار مناسبي پيدا شده و 
من كه توان پرداخت جهيزيه  او را ندارم به راستي درمانده 
ش��ده ام. با پولي كه از فروش س��كه ها در بانك گذاشته ام 
فقط مي شود چند قلم از اثاثيه  او را خريد، در حالي كه اگر 
همان ها در دستم بود مي توانستم جهيزيه  آبرومندي برايش 
بگيرم. حاال نمي دانم با خواستگار چه كنم. شايد بهتر باشد 
فعالً اجازه دهم به خانه بيايد و نامزد يا عقدي كنند تا كم كم 
ضرر از دست رفته را جبران كنم. به راستي كه اين شايعه نه 
تنها به من صدمه زد كه خودم هم با انتقال همان شايعه به 
ديگران باعث شدم برخي ديگر نيز ضرر كنند. چه بسا كه 
آنان هم هر كدام به چند نفر ديگر اين شايعه را گفته  و افراد 

بيشتري از اين بابت ضررمالي كرده باشند. 
شايعه گاهي مشكالتي را براي افراد جامعه درست مي كند 
كه به راستي جبران ناپذير است. از اين رو واكنشي كه ما در 
رابطه با آن داريم بسيار مهم اس��ت. دكتر قرايي مقدم در 
اين باره خاطرنشان مي كند: »اگر شنوندگان شايعه، نخست، 
نسبت به آن سكوت كنند و بگذارند شايعه مسكوت بماند، 
از انتشار آن شايد بتوان جلوگيري كرد، در غير اين صورت 
بزرگ و بزرگ تر مي شود. هر مخالفت و موافقتي با اين انتشار 
تنها باعث مي شود دامنه  اين موج بزرگ و بزرگ تر شود.« 
مؤلف كتاب مباني جامعه شناسي كه در دانشگاه هاي كشور 
تدريس مي شود، ادامه مي دهد: »وقتي خبري را شنيديم 
در صورتي كه درباره آن خبر، زمينه فكري داشته باشيم، 
ممكن است آن را باور كنيم. تجربيات مشابهي كه درباره  

اخبار داريم باعث مي شود آن را باور كنيم يا باور نكنيم.«
وي در اين   باره تأكيد مي كند: »هر چه افراد احساساتي تر 
باش��ند، زودتر ش��ايعات مختلف را باور مي كنند. صداقت 
عامل مهمي است كه هر چه بيش��تر در زندگي مان وجود 

داشته باشد، كمتر به شايعات گوش مي سپاريم.«
عضو هيئت علمي دانشگاه عقالني انديشيدن درباره شايعه 

را مهم مي داند و مي گويد: »در صورتي كه خبري شنيديم 
كه از صحت آن آگاهي نداريم، بايد عقالني بينديشيم و الاقل 

كمي درباره اش تحقيق كنيم.«
  فقدان س�رمايه اجتماع�ي، بازار ش�ايعه را داغ 

مي كند
گاهي اوقات ناآگاهانه خود ما عاملي  براي س��اخت شايعه 
مي شويم. مثاًل ممكن است همين امروز ببينيم ابر جلوي 
خورشيد را گرفته است و بي آنكه از ش��رايط آب و هوايي 
اطالعي داشته باشيم، بگوييم انگار باالخره مي خواهد باران 
بيايد! همين جمله ممكن است زمينه ساز يك كالغ و چهل 
كالغي باشد كه در نهايت به شايعه اي با اين مفهوم منجر 

شود؛ طوفاني در راه است!
قرايي مقدم مي گويد: »شايعه از دو منظر قابل بررسي است. 
يكي از منظر خانواده و ديگري از منظر جامعه و سطح كالن. 
در رابطه با مورد سطح كالن بايد به ارتباط مردم با مسئوالن 

و ارتباط عمودي كه در اين باره وجود دارد، اشاره كرد.«
مدرس دانشگاه در رابطه با بررسي شايعه از منظر خانواده 
ادامه مي دهد: » در مورد بررسي شايعه از منظر خانواده كه 
دقيقاً به خود مردم بازمي گردد، بايد بگوييم مسئوليت آن به 
عهده مردم است. بايد به بافت خانواده و تربيتي كه افراد در 
خانواده پيدا مي كنند اشاره كرد. دروغ و بي اعتمادي ابتدا از 
خانواده شروع مي شود، مانند بدقولي ها و دروغ هاي كوچك 
و بزرگ كه فرزندان ش��اهد آنها هس��تند. همين ها زمينه  
بي اعتمادي جامعه مي ش��ود و در پي آن پذيرش شايعه را 

باال مي برد.«
اين مؤلف و جامعه ش��ناس با اش��اره به اهمي��ت مفهوم 
»س��رمايه ي اجتماعي« در جامعه ادامه مي دهد: »برخي 
جامعه شناسان معتقدند اگر سرمايه  اجتماعي قوي نشود، 
بازار شايعه باال مي گيرد. امروزه بر خالف گذشته كه اعتقاد بر 
اين بود كه ما در جوامع سه جور سرمايه  طبيعي، تكنولوژي 
و انس��اني داريم، س��رمايه اي ديگر تعريف مهم تري پيدا 
كرده است. امروزه اعتقاد بر اين است كه سرمايه  اجتماعي 
هم بايد باش��د و اگر نباشد آن س��ه مورد ديگر چندان به 
كار نمي آيد. يعني اگر منابع طبيعي مانند معادن داش��ته 
باش��يم، تكنولوژي مانند كارخانه ها فراهم باشد و سرمايه  
انس��اني مانند متخصصان و فارغ التحصيالن دانشگاه ها را 
در رشته هاي مختلف داشته باش��يم، اما چنانچه سرمايه  
اجتماعي مانند اعتماد و صداقت را نداشته باشيم، آن سه 
عامل ديگر به ثمر نخواهد نشست. تمام مواردي كه غير از 
سرمايه اجتماعي گفته شد، الزم است، اما كافي نيست و 
سرمايه ي اجتماعي عامل چسبندگي اين سه عامل ديگر 

به يكديگر است.«
با توجه به آنچه گفته شد، جامعه براي اينكه شاهد شايعات 
بي اساس نباش��د، به نگاه تازه  ما نياز دارد. پس بهتر است 

بي تفاوت از كنار اين مقوله نگذريم.

88498471سبك زندگي
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سبك رفتار

مهرباني كردن ارائه يك ان��رژي الهي در جهان 
خلقت و زيباترين قانون هس��تي است. جهاني 
ك��ه در آن هيچ ان��رژي گم نمي ش��ود و در اين 
جهان هي��چ فعلي بي پاس��خ باق��ي نمي ماند. 
بنابراين ممكن است شما بعد از انجام رفتارهاي 
مهربانانه تان مورد قدر ناشناس��ي بسياري قرار 
گيريد اما به ياد داش��ته باش��يد اوالً بيشترين 
تأثير رواني و جسمي مثبت را خود فرد مهربان 
دريافت مي كند و ثانياً زندگي شما در اين جهان 
آنقدر ادامه مي يابد تا نتيجه فعل شما به سوي 
خودتان برگ��ردد. بنابراين از قدرناشناس��ي ها 
نااميد نش��ويد، چراكه اگر امروز كسي قدردان 
رفتارهاي مهربانانه تان نباش��د، فردا در زمان و 
مكاني ديگر اين مهر از س��وي ديگران به ش��ما 

بازخواهدگشت و اين قانون جهان است! 
انجام رفتارهاي مهربانانه اثرات رواني و جسماني 
بس��ياري بر فرد مهرورز دارد. به عن��وان مثال 
مهربان��ي باعث تقويت سيس��تم ايمني ش��ما 
مي ش��ود و ب��ه س��المتي تان كم��ك مي كند. 
مهرباني كردن از ش��ما در براب��ر حمالت قلبي 
محافظ��ت مي كن��د و باعث مي ش��ود كمتر به 
دردهاي جسمي مبتال شويد. چون انجام عمل 
مهربانانه باعث ترش��ح هورمون اوكسي توسين 
در ش��ما مي ش��ود. اين هورمون عالوه بر آنكه 
موجب تجربه احساس هيجان مثبت مي شود، 
باعث ترشح ماده شيميايي اكسيد نيتريك و به 
دنبال آن باز ش��دن رگ هاي خون��ي مي گردد. 
اين امر موجب كاهش فش��ار خ��ون و حمالت 

قلبي مي شود. 

زماني كه بي دريغ و بي چشمداشت از وقت، پول 
و انرژي خود به ديگران مي بخش��يد، احساس 
رضايتمندي از زندگي در شما افزايش مي يابد. 
بنابراين سالمت جسماني تان بهبود مي يابد. اين 
احساس بهزيستي احتمال ابتال به افسردگي و 
اضطراب را به شدت كاهش مي دهد و اعتماد به 
نفس و رضايتمندي از روابط را به شدت تقويت 
مي كن��د. همچنين هرچ��ه مي��زان رفتارهاي 
مهرورزانه تان در طول روز بيش��تر باشد، سطح 
هورمون كورتيزول )هورمون اضطراب( در بدن 
ش��ما كاهش مي يابد. بنابراين اضطراب كمتر و 

خواب شبانه آرام تري را تجربه خواهيد كرد. 
انجام رفتارهاي مهربانانه به م��رور زمان باعث 
ش��ادماني بيش��تري مي ش��ود. چون وقتي به 
ديگران مهربان��ي مي كنيد با افزاي��ش اعتماد 
به نفس و بهب��ود رابط��ه با ديگران احس��اس 
ارزش��مندي بيش��تري مي نماييد و تبديل به 
انساني مثبت نگر مي ش��ويد. همچنين مهربان 
بودن باعث مي شود شما شبكه گسترده تري از 
دوستان را به دور خود داشته باشيد. وجود اين 
شبكه حمايتي در زمان رويارويي با بيماري هاي 
سخت يا اتفاقات تلخ زندگي مانند از دست دادن 
عزيزان، به شما كمك مي كند با سالمت بيشتر 

اي��ن دوران را بگذرانيد و زودتر ب��ه روال عادي 
زندگي تان بازگرديد. 

مهرباني كردن به معناي دوست داشتن و اهميت 
دادن به خواس��ته ها و نيازهاي ديگران اس��ت. 
نخس��تين گام براي دوست داش��تن، مهرباني 
كردن و عشق ورزي، مهرباني به خودتان است. 
وقت��ي مي توانيم نيازها، احساس��ات، ترس ها و 
نگراني هاي ديگ��ران را درك كني��م كه بدانيم 
خود نيز نيازها، ترس ه��ا و نگراني هايي داريم، 
گاه دچ��ار هيجانات مثبت و احس��اس ناامني، 
ترس و تنهايي هس��تيم. وقتي توانستيم آنچه 
درون مان در جريان است را درست ادراك  و به 
خود كمك كنيم، مي توانيم ديگران، احساسات 
و شرايط شان را درس��ت درك و دست ياري به 

سوي شان دراز كنيم. 
پژوهش ها نش��ان مي دهد افرادي كه نسبت به 
خود و بدن شان رفتار ماليم  تري دارند، در زمان 
بروز بيماري يا درد جسمي، نسبت به دردشان 
تحمل بيشتري دارند و راحت تر مي توانند درد و 

بيماري شان را بپذيرند. 
كس��ي كه خودش را دوس��ت ب��دارد مي تواند 
ديگران را نيز دوس��ت بدارد. منظور از دوس��ت 
داش��تن ديگران تنها محبت كردن به انسان ها 
نيست، دوست داش��تن حيوانات، گياهان، كره 
زمين، محيط زيس��ت و... خود مقياس��ي براي 
مهرورزي است. آن افرادي كه به يك بچه خرس 
كوچك رحم نكرده و با هر وسيله اي او را آنقدر 
آزردند و ضربه زدند تا چشمانش براي هميشه 
بسته شد، مانند همه ما انسان بودند اما انساني 
كه نه تنه��ا ديگري را بلكه خ��ودش را نيز اليق 
ترحم و مهرباني نمي داند. اينگونه خصوصيات 
رفتاري گاه ريشه هاي عميق در دوران كودكي و 

رشد انسان ها دارد. 
وقتي حرف از مهرباني و عمل مهربانانه مي زنيم 
منظور اين نيس��ت كه حتماً از مال و جان خود 
براي رف��اه ديگ��ران بگذريم كه البت��ه بهترين 
نوع مهرباني همين ايثار اس��ت، اما گاهي انجام 
رفتارهاي كم هزينه و حتي بي هزينه در مقابل 
ديگ��ران مي تواند عمل مهرورزانه اي باش��د كه 
هم حال رواني ت��ان را بهبود بخش��د و هم اين 
حال خوب به ديگران نيز سرايت كند. فهرست 
مهرباني هاي كوچك و بي دريغ معموالً با لبخند 
زدن و س��الم كردن به رهگذران آغاز مي شود. 
ش��ما مي توانيد برخي ديگر از اي��ن رفتارهاي 
كوچك را در ادامه بخوانيد و از آنها در ارتباط با 
ديگران استفاده و خود نيز رفتارهاي ديگري به 

اين فهرست اضافه كنيد. 
تحسين كردن ديگران بابت رفتارهاي هرچند 
كوچك، سپاسگزاري كردن، بخشيدن كساني 
كه از آنها كينه و ناراحتي به دل داريد، ش��ركت 
در كارهاي خيريه و حضور در مؤسسات خيريه، 
لبخند زدن مداوم، پيش��قدم ش��دن براي رفع 
كدورت ها، عيادت از بيماران، سر زدن به مراكز 
نگهداري از س��المندان ، ك��ودكان و معلوالن، 
لبخند زدن هنگام تالقي نگاه با ديگران به جاي 
روي برگرداندن، دادن غذاي اضافه جش��ن ها و 
مهماني ها به نيازمن��دان، موفقيت ها و كارهاي 
خوب ديگران را به آنها يادآوري كردن، نوشتن 
پيامي قدرشناسانه به دوس��تان، ريختن غذاي 
اضافه براي پرندگان و حيوانات محل به خصوص 
در فصل زمس��تان، هديه دادن كتاب هايي كه 
نيازي نداريد به كتابخانه اي در مناطق محروم، 
آبياري و نگهداري از گياه��ان در منزل و محل 
كار، ابراز تشكر و قدرشناسي از نامه رسان محل، 
پاركبان، رفتگر و... اميدواريم همين مهرباني هاي 
كوچك آرام آرام در جامعه  رايج شود و روابط مان 
را گسترده تر و مطلوب تر و زمين مهربان مان را به 

مكان بهتري براي زندگي تبديل كند.

مهرباني، زيباترين قانون الهي است
 تضمين سالمت جسم و روح

با نسخه محبت
  بنفشه قاسمي زاده

مهرباني نوعي معامله با خداوند و كائنات اس�ت. افراد مهرب�ان از ديگران توقع جبران 
مهرش�ان را ندارند و در زمان ديدن رفتاره�اي بي مهرانه از آنه�ا نمي رنجند. مهرباني 
مانند ريختن مش�تي دانه در زمين كشاورزي است. ممكن اس�ت بخشي از اين دانه ها 
خوراك پرندگان شود، ممكن است بخشي از آنها زير پاي گربه اي لگدمال شود، ممكن 
است برخي زير سايه درختي افتاده و از نور خورشيد بهره مند نشوند و رشد نكنند، اما 
بخش ديگري از اين بذرها در زمين مناس�ب قرار گرفته و از نور خورشيد و آب باران به 
ميزان الزم بهره ببرند و آرام آرام جوانه بزنند. درس�ت است اين بذرها بالفاصله بعد از 
پاشيده شدن در زمين تبديل به درخت تناوري نمي شوند اما همين جوانه هاي كوچك 
به مرور زمان و با گذشت ساليان س�ال تبديل به درختي تنومند مي شوند و بسياري را 

سود مي بخشند.

چرا اين روزها بازار شايعه داغ تر از هميشه است؟

صداقت كه بيرون مي رود شايعه وارد مي شود

سبك ارتباط

   هما ايراني
شايعه ساختن انگار براي برخي عادت شده است. نمي دانم 
چه لذتي از اين كار عايدشان مي ش��ود كه با ساختن آنها 
ذهن مردم را بيهوده مشغول مي كنند. در اين بين برخي 
شايعه س��ازان پا را فراتر نهاده و با بردن نام ديگران به طور 
مستقيم، شايعه هاي خود را انتشار مي دهند. حتماً شما هم 
اخبار ضد و نقيض و دروغيني را كه درباره بزرگاني همچون 
دكتر حسابي ساخته شده اس��ت، ديده يا خوانده ايد. اين 
شايعات در بين شبكه هاي مجازي دست به دست مي چرخد 
و براي مردم اين پرس��ش را به وجود مي آورد كه آيا فالن 
پروفسور يا دانشمند به راستي چنين نظر و ديدگاهي نسبت 
به فالن موضوع دارد؟ مدت ها بود با شايعاتي درباره دكتر 
حسابي مواجه مي ش��دم. مثاًل گفته مي شد دكتر حسابي 
فالن دستور را براي فالن بيماري تجويز كرده است! دكتر 
حسابي فالن توصيه را براي بهبود فالن قانون داشته است. 
دكتر حسابي... درباره اين مرد دانشمند، چنان جمالت و 
اخباري ساخته شده است كه گاهي يك كودك نابالغ هم 
مي تواند نادرستي آنان را تشخيص دهد. يك روز در يكي 
از شبكه هاي مجازي با موردي برخورد كردم كه به راستي 

ختم كالمي بر اين شايعه سازان بود. در بين اخبار گوناگون 
و توصيه هاي درست و نادرستي كه درباره اين بيماري در 

شبكه هاي اجتماعي به چشمم مي خورد تيتر مطلبي نظرم 
را جلب كرد. عكسي كه براي آن استفاده شده بود شخصي 

را نشان مي داد كه پاهايش را درون سيمان گذاشته و ديگر 
امكان راه رفتن نداشت. پايين عكس هم نوشته بود، بهترين 
راه حل كه دكتر حسابي براي براي پيش��گيري از ابتال به 
بيماري و تحمل خانه نش��يني توصيه كرده است! با بياني 
مي گفت»اين قدر جمالت و راهكارهاي واهي و نادرست به 
اين دانشمند ايراني نس��بت ندهيد.« آنان كه اين عكس و 
نوشته  زيرش را ديده اند، اين شايعه و حسن ختامش را از ياد 

نخواهند برد. مرحوم دكتر حسابي را رها كنيد!

مرحوم دكتر حسابي را رها كنيد!
نگاه

پژوهش ه�ا نش�ان مي ده�د افرادي 
كه نس�بت به خود و بدن ش�ان رفتار 
ماليم  تري دارند، در زمان بروز بيماري 
يا درد جس�مي، نس�بت به دردش�ان 
تحم�ل بيش�تري دارن�د و راحت ت�ر 
مي توانند درد و بيماري شان را بپذيرند. 
كس�ي كه خ�ودش را دوس�ت بدارد 
مي تواند ديگران را نيز دوس�ت بدارد. 
منظ�ور از دوس�ت داش�تن ديگ�ران 
تنها محبت كردن به انس�ان ها نيست

ه�م موافقت ب�ا ش�ايعه آن را بيش�تر رواج 
مي دهد و ه�م مخالفت ب�ا آن. وقتي موافق 
شايعه اي باش�يم آن را نقل مي كنيم و وقتي 
هم كه مخالفتي ب�ا آن داريم، ب�از هم براي 
بيان مخالفت خود، آن را عنوان مي كنيم تا 
بگوييم به چه چيز يعني با كدام شايعه مخالف 
هستيم. همين كه بگوييم اين شايعه دروغ 
اس�ت، خودش باعث انتشار آن مي شود. در 
واقع شايعه، خودش خودش را بالنده مي كند

برخي شايعه س�ازان پ�ا را فراتر نه�اده و با 
ب�ردن ن�ام ديگ�ران ب�ه ط�ور مس�تقيم، 
ش�ايعه هاي خود را انتش�ار مي دهند. حتمًا 
ش�ما هم اخب�ار ض�د و نقي�ض و دروغيني 
را ك�ه درب�اره بزرگان�ي همچ�ون دكت�ر 
حس�ابي س�اخته ش�ده اس�ت، خوانده ايد

يكي از هزاران شايعات فضاي مجازي



  محمدرضا كائيني
پدي��ده  بازش��ناخت 
ابوالحس��ن بني صدر و 
تكيه زدن وي بر مسند 
رياس��ت جمه��وري، 
از مدخل ه��اي مه��م 
بازخواني تاريخ انقالب و 
نظام جمهوري اسالمي 
است. اين رويداد كه در 
آغازين ساليان استقرار نظام به وقوع پيوست، نشان 
از آن داشت كه اين سيستم به رغم نوپايي خويش، 
ظرفيت مواجهه با تهديدها از جمله رويارويي با جبهه 
نسبتاً بزرگ و منسجم ضد انقالب را دارد و نهايتاً آن 
را به شكست مي رساند. اثر تاريخي- پژوهشي »امام 
خميني و مهار فتن��ه بني ص��در و منافقين« - كه 
توسط فاطمه نظري تأليف شده است و مركز اسناد 
انقالب اسالمي آن را منتشر كرده- در پي بازخواني 
اين بخش از تاريخ جمهوري اسالمي است. مؤلف در 

بخشي از ديباچه اين پژوهش چنين آورده است:
»يكي از مصاديق مديريت  مثال زدني امام خميني، 
نحوه برخ��ورد او با فتن��ه نفاق و بني صدر اس��ت. 
سيد ابوالحس��ن بني ص��در فرزند آي��ت اهلل نصراهلل 
بني صدر در س��ال 1312 در همدان متولد شد. او 
در سال 1342 به فرانس��ه رفت و با پيروزي انقالب 
اسالمي آنجا س��اكن ش��د. وي همراه حضرت امام 
خمين��ي در بهمن 1357 ب��ه ايران آم��د و خيلي 
سريع توانس��ت در امور حكومتي س��مت هايي را 
كسب كند. در اين زمان اولين اختالفات بني صدر 
با مجلس خبرگان بر س��ر دو اصل قانون اساس��ي 
يعن��ي اص��ل والي��ت فقي��ه و ش��رايط عمومي و 
اختي��ارات رئيس جمهور صورت گرفت. س��رانجام 
به  رغم تمامي مخالفت هاي بني صدر و همفكرانش 
اين اصول تصويب ش��د. هر چند انتظ��ار مي رفت 
مخالفت هاي بني صدر خاتمه يابد، اما وي همچنان 
بر اعتراضات خود ادامه م��ي داد. پس از اتمام اولين 
دوره رياست جمهوري و كسب اكثريت آرا از سوي 
بني ص��در وي در پ��ي برقراري حاكمي��ت و اثبات 

نظريات خود بين قواي حكومت و حتي در س��طح 
جامعه بر آمد. با شروع جنگ تحميلي بني صدر در 
مقام فرمانده كل قوا با سياست هاي نظامي سپاه و 
نيروهاي مردمي به مخالفت پرداخت. سياست هاي 
دفاعي بني صدر بيش��تر بر واگ��ذاري زمين تكيه 
داشت و سعي مي كرد تا از طريق اتكا به قدرت هاي 
خارجي مشكل جنگ را حل كند. پس از ناكامي هاي 
بني ص��در در فرآيند جنگ تحميلي پش��ت جبهه 
و عرصه سياسي، كش��ور محلي براي تنازعات وي 
با نيروهاي خط امام ش��د. اين بار به مدد منافقين 
كه قدرت ميليش��ياي جوان خود را بيش از اقتدار 
سپاه و كميته ها در ذهن بني صدر القا كرده بود... به 
جنگ امام آمد. سرانجام امام در 20 خرداد 1360 
طي حكمي به ستاد مشترك ارتش، رئيس جمهور 
را از فرمانده��ي كل ق��وا عزل ك��رد. در 31 خرداد 
1360 ط��رح عدم كفاي��ت سياس��ي بني صدر در 
مجلس شوراي اسالمي مطرح شد. همزمان با خلع 
بني صدر از رياست جمهوري سازمان مجاهدين خلق 
)منافقين( به بهانه حمايت از جان بني صدر جنگ 
مسلحانه را با هدف س��رنگوني جمهوري اسالمي 
آغاز كرد. كتاب امام خميني و مهار فتنه بني صدر و 
منافقين، در پنج فصل سازماندهي شده است. فصل 
اول به مفهوم فتنه، ويژگي ها و عوامل پيدايش آن 
در جامعه و همچنين جريان نفاق و سير شكل گيري 
آن در تاريخ اس��الم اختص��اص دارد. در فصل دوم 
با توجه به نق��ش محوري منافقي��ن و بني صدر در 
ش��كل گيري جريان نف��اق در س��ال هاي 1359 و 
1360 ابتدا به معرفي آنها و س��پس علل پيدايش 
جريان نفاق پس از انقالب اسالمي و شيوه هايي كه 
منافقين براي كسب مشروعيت و مقبوليت در نظام 
جمهوري اسالمي اتخاذ كردند، پرداخته ايم. فصل 
سوم به روند تكوين اتحاد ميان منافقين و بني صدر 
اختصاص يافته است. در اين فصل مواضع بني صدر 
و منافقين نسبت به يكديگر و رويدادهايي كه پس 
از انقالب به جريان اين اتحاد كمك كرد، بررس��ي 
شده اس��ت. در فصل چهارم نقش امام خميني در 
مهار فتنه نف��اق و مواضع ايش��ان در برخورد با اين 
جريان ارزيابي شده است. در فصل پنجم سرنوشت 
فتنه نفاق و اقداماتي كه سران فتنه پس از شكست 
در برنامه هاي خود در پيش گرفتند، بررس��ي شده 
است. كتاب با نتيجه گيري، اسناد و تصاوير مرتبط با 

موضوع كتاب خاتمه يافته است.« 
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  سمانه صادقي
ابوالحسن بني صدر )نخستين رئيس جمهور پس از 
انقالب كه نهايتًا از كشور گريخت( در جديدترين 
گفت وش�نودهاي اينترنتي خوي�ش، نكاتي را در 
باره دوران رياست جمهوري و فرار خويش مطرح 
ساخته اس�ت. در عيارس�نجي خاطره گويي هاي 
اخير وي، با دكتر جواد منصوري فعال و پژوهشگر 
تاريخ پيش و پس از انقالب اسالمي، گفت وشنودي 
انجام داده ايم كه نتيجه آن پيش روي شماس�ت. 

  
آشنايي شما با ابوالحس�ن بني صدر از چه 
دوره اي آغ�از ش�د و وي را با چ�ه خصالي 

شناختيد؟
بسم اهلل الرحمن الرحيم. من در سال 1356 با تعدادي 
از كتاب هاي بني صدر در ايران - كه تيراژ نسبتاً زياد 
داش��ت و به س��رعت چاپ مي شد- آش��نا شدم. در 
آن زمان طبيعتاً حساس��يتي نس��بت به اينكه پشت 
اين قضيه چه جرياني هس��ت، نداش��تم، ولي به هر 
حال با استفاده از فضاي جديدي كه در سال 1356 
ايجاد شد اينگونه كتاب ها  توانستند به سرعت چاپ 
شوند. در اين فضا طبيعتاً كتاب هاي آقاي بني صدر 
به خصوص دو كتاب  »كيش ش��خصيت« و »جامعه 
توحيدي« هم در كشور مطرح ش��د. در سال 1357 
طبيعتاً بني صدر مقداري بيش��تر مطرح شد تا اينكه 
حضرت امام به پاريس رفتند. همزمان با حضور امام 
در پاريس، بني صدر صحبت ها و رفتارهايي مي كرد 
كه بحث برانگيز بود. اول اينكه خودش را مشاور امام 
معرفي كرد، دوم اينكه تلويحاً به خبرنگاران خارجي 
القا مي كرد من اولين رئيس جمهور ايران خواهم بود. 
از طرف ديگر سعي مي كرد خودش را به حضرت امام 
و به گروه هاي مبارز نزديك كند. من با مطالعه بعضي 
از صحبت هاي اين ش��خص و رفتارهاي��ي كه زمان 
حضور امام در پاريس داش��ت، حقيقت��اً به ماهيتش 

مشكوك شدم. 
علت شك ش�ما به بني صدر چه مسئله اي 

بود؟
علت اين بود كه ما در طول 150 سال گذشته كساني را 
ديده ايم كه خيلي ادعاي وابستگي به مبارزه و مبارزان 
مي كنند، ولي در عين حال تفكرات ليبراليس��تي و 
سكوالريس��تي دارند. اين نوع افراد معموالً آدم هاي 
غرب گرايي هستند كه سرانجام به سمت غرب گرايش 
پيدا مي كنند و مدافع غرب و به عبارت ديگر س��تون 
پنجم غرب در ايران خواهند بود. اين مطلب را من در 
آبان 1357 براي تعدادي از دوس��تانم مطرح كردم و 

طبعاً مورد قبول قرار نگرفت. 
دوس�تان ب�ه چ�ه عل�ت تحليل ش�ما را 

نپذيرفتند؟
اين تحلي��ل را نوعي بدبين��ي يا ضعف ش��ناختم از 
بني صدر تعبير مي كردند. به هر حال ايشان در بهمن 

1357به ايران آمد. 
ابراز نزديكي  بني صدر به حضرت امام و بيت 
ايشان واقعي بود يا صحنه سازي براي جذب 
مردم؟ چون گفته مي شود او با بيت حضرت 

امام رابطه خوبي داشته است؟
طبيعتاً يك فرد نفوذي بايد حتم��اً بتواند خودش را 
به هر نحوي به باالترين مقام و اطرافيان او برس��اند. 
او همچنين باي��د بتواند اطمينان آنه��ا را جلب كند 
تا از ارتباط با ش��خصيت هاي برجس��ته  نزد ديگران 
بهره برداري كن��د. بني صدر هم دقيق��اً همين كار را 
مي كرد. بنابراين نزديكي خودش به بيت امام را مرتباً 

به اطالع امريكايي ها و اروپايي ها مي رساند. 
طبق اسناد به دست آمده از سفارت امريكا، 
بني صدر ارتباطات قديمي با آنها داشته و 
حتي براي رياست جمهوري ايران از طرف 

امريكايي ها آماده مي شده است؟

بله. به همين دليل هم بني صدر بعد از ورود به ايران 
ش��روع به برقراري ارتباط با روحاني��ون و تعدادي از 
گروه هاي ملي گ��را مثل جبهه مل��ي، نهضت آزادي 
و... كرد. او همچنين پس��ت اجرايي ه��م نپذيرفت و 
به طور دائم به جلسات مختلف مي رفت و سخنراني 
مي كرد. در اين س��خنراني ها بني ص��در از خود يك 
چهره متفك��ر،  نوع گرا و انقالبي نش��ان م��ي داد و به 
اين ترتيب توانس��ت بخش��ي از گروه ه��اي جوان را 
جذب كند. متأس��فانه اتفاقي در س��ال 1358 افتاد 
كه ادامه اش هم به سال 1359رسيد. اين اتفاق باعث 
شد بني صدر برنامه هايش را به خوبي پياده كند و آن 
مسئله اين بود كه بين روحانيون بر سر يكسري مسائل 
اختالف افتاد. بنابراين در انتخابات رياست جمهوري 
بخش��ي از روحانيون ب��ه دليل رقابت هاي��ي كه بين 
خودش��ان بود به بني صدر رأي دادن��د، در حالي كه 
او مخالف حزب جمهوري اس��المي، ش��هيد بهشتي 
و روحانيون بزرگ بود. بني ص��در همچنين به نوعي 
بخش��ي از روحانيون را به ادامه اين مخالفت و رقابت 
تش��ويق مي كرد. البته در خصوص پيروزي بني صدر 
در انتخابات رياست جمهوري دو مطلب حائز اهميت 
است. يكي اينكه با وجود تس��خير سفارت و به دست 
آمدن اسناد ارتباط بني صدر با امريكايي ها اين مسئله 
قبل از انتخابات رياس��ت جمهوري افش��ا نشد. دوم 
اينكه روحانيون بعد از انتخابات رياست جمهوري با 
صحبت هاي جديدي كه بني صدر كرد، فهميدند چه 

اشتباه بزرگي كرده  و در واقع فريب خورده اند. 

پس از آشكار شدن چهره واقعي بني صدر، 
چ�ه اقدام�ي ب�راي جلوگي�ري از اجراي 

مقاصدش انجام گرفت؟ 
بني صدر پس از پي��روزي در انتخابات، صحبت هايي 
كرد كه باعث ش��د، روحانيون طرف��دارش بفهمند 
فريب خورده اند. بنابراين در انتخابات اولين مجلس 
ش��وراي اس��المي با پيگيري زياد با حزب جمهوري 
اسالمي ائتالف كردند تا اينكه الاقل مجلس به دست 
بني صدر و يارانش نيفتد. چون در آن دوران بني صدر 
در حال مهره چيني در مجلس بود. تالش ها نتيجه داد 
و اين بار بني صدر مجلس را باخ��ت كه اگر بني صدر 
مجلس را برده بود امكان داشت قضايا به شكل ديگري 
پيش برود. به همين ترتيب بني صدر از ابتداي سال 
1359 متوجه شد تقريباً آن طرحي را كه براي تغيير 
نظام داشته اند، با توجه به تركيب مجلس نمي توانند 
اجرا كنند. بنابراين از سال 1359 حركت جديدي را 
آغاز كردند. در طرح جدي��د بني صدر ائتالفي از تمام 
گروه هاي ض��د انقالب، با محوريت خودش درس��ت 
كرد. اين ائتالف ق��رارش بر اين بود ك��ه به هر حال 
مانع از تثبيت نظام اسالمي ش��ود. به همين واسطه 
گروه ها با همين هدف و در اين راس��تا با او شروع به 

همكاري كردند. 
گويا شما از اولين كساني بوديد كه متوجه 
عدم صداقت بني صدر شديد. چه نكته هايي 
در رفت�ارش مش�اهده كرديد كه ب�ه اين 

شناخت رسيديد؟
قبل از اينكه پاسخ اين سؤال را بدهم بايد بگويم اين 
تنها مورد نيس��ت كه يك فرد در ايران مردم را فريب 
داده است. هم قبل از بني صدر شاهد چنين اتفاقاتي 
بوديم و هم بعد از بني صدر. حال ش��ايد صالح نباشد 
نام برخي افراد را بياورم، ولي واقع��اً خيلي از افراد با 
صحبت هايي ك��ه در دوران انتخابات كردند، مردم را 
فريب دادند و از آنها رأي گرفتند و بعد خيلي كارهاي 
ديگر كردند كه اص��اًل با آنچه مسئوليت ش��ان بوده، 
تطبيق نداشته است. بنابراين از اين نظر كه بني صدر 
رأي آورد من تعجب نمي كنم بلكه در واقع مي خواهم 
بگويم آن تيمي كه با بني صدر كار مي كرد، تخصص 
بااليي در هدايت او و تبليغ��ات و مواضع و رفتارش و 
حتي در تيپ لباس پوشيدنش داشتند و در تمام موارد 
به او خط مي دادند. ديگران هم بوده اند در اين مملكت 
كه چنين كاري كرده اند و حتماً مي شناسيد، اما اينكه 
بني صدر چه كار كرد، اول اينكه هيچ وقت ماهيت افكار 
خود را نشان نداد. يعني ليبرال بودن و بي اعتقادي اش 
به مرجعي��ت را بروز نداد. البت��ه در مجلس خبرگان 
اش��اره اي به مخالفت با واليت فقيه داش��ت اما بعداً 
اين حركت را توجيه كرد و باالخره به نوعي مس��ئله 
را منتفي ساخت و توانس��ت رأي بياورد، ولي به نظر 
من اگر يك مق��دار بينش عميق ت��ري در آن دوران 
وجود داشت، بايد همان صحبت هاي داخل مجلس 
خبرگان و صحبت هاي بعدي بني صدر به مقدار زيادي 
ماهيت اين آدم را روشن مي كرد. مالحظه كنيد بعد از 
تصويب اصل واليت فقيه در مجلس خبرگان روزنامه 
انقالب اسالمي كه متعلق به بني صدر بود، يك تصوير 
نقاشي شده به صورت كاريكاتور چاپ كرد كه تعدادي 
از سنگ  قبرهاي شهدا بود و روي اين سنگ قبرها هر 
كدام يك ميله و روي هر كدام از ميله ها كاله گذاشته 
بود. يعني ش��هدا با تصويب اصل والي��ت فقيه كاله 

سرتان رفت!
از چ�ه دوره اي بني ص�در به رغ�م برخ�ي 
اختالفات پيشين با سازمان منافقين پيوند 

خورد و با آنان به همكاري پرداخت ؟
از اوايل سال 1359 تا شهريور 1359 بني صدر تمام 
گروه ها از حزب دموكرات كردستان بگير تا مجاهدين 
خلق و حتي بعضي گروه هاي ماركسيستي و گروه هاي 
چريكي را دور خودش جمع كرد و يك ائتالف تشكيل 

 »عيارسنجي خاطره گويي هاي اخير ابوالحسن بني صدر« 
در گفت وشنود با دكتر جواد منصوري

 بني صدر در سخنراني 17شهريور
 ِگراي حمله را به صدام داد!

داد. در اي��ن زمان تمام اطالعات،  اس��ناد، مدارك و 
عكس ها اثبات كننده اين مس��ئله بود كه عراق قرار 
اس��ت به ايران حمله كن��د اما بني صدر ب��ه عنوان 
فرمانده كل قوا اي��ن مس��ئله را نمي پذيرفت. البته 
همين فرمانده كل قوا شدن بني صدر هم يك اشتباه 
بزرگ و شايد به يك تعبيري امكاني شد براي اينكه 
اين شخص ماهيتش را زودتر نشان دهد و سرنگون 
ش��ود. به هر حال در 17 ش��هريور 1359 بني صدر 
به مناسبت سالگرد اين روز  س��خنراني  كرد. در آن 
سخنراني تلويحاً به صدام گفت اوضاع داخلي ايران به 
هم ريخته است و ما انسجام نداريم و در برابر دشمنان 
قادر به دفاع از خود نيس��تيم، اگر شما حمله كنيد 
پيروز خواهيد ش��د! فرداي آن روز فرماندهان سپاه 
نامه اي براي حضرت امام مي نويسند و به شدت در آن 
نامه ابراز نگراني مي كنند كه مگر چه اتفاقي قرار است 
در كشور بيفتد كه اين آقا به عنوان رئيس جمهور و 
فرمانده كل قوا چنين حرفي زده اس��ت. اين جمله 
را اضاف��ه كنم ك��ه در تاريخ دنيا بي نظير اس��ت كه 
رئيس جمهور و فرمانده كل يك كشور ضد آن كشور 
باشد و براي سرنگوني نظام آن كشور كار كند، ولي در 
ايران اين اتفاق افتاد و اين از معجزات انقالب اسالمي 

است كه با اين وجود انقالب سرپا ماند. 
به هر روي پس از سخنراني بني صدر در 17شهريور، 
روز 27 شهريور 1359 صدام در حضور تعداد زيادي از 
خبرنگاران عراقي و خارجي مقيم عراق مصاحبه  كرد 
و در آنجا به صراحت گفت ما در سال 1975 قراردادي 
با شاه ايران امضا كرديم براي آن كه امريكا حامي شاه 
ايران بود و ما ضعيف بودي��م، اما امروز امريكا حامي 
ماست و دشمن ايران اس��ت. بعد جلوي خبرنگاران 
قرارداد 1975 را پاره  كرد. يكي از خبرنگاران در آن 
جلسه به او گفت آقاي رئيس جمهور جواب ايران را 
چه مي دهي��د؟ صدام هم گفت ي��ك هفته ديگر بيا 
ايران جوابت را بگير! البته به نظ��ر من صدام حرف 
درس��تي زده بود. براي اينكه در روال عادي قاعدتاً 
صدام باي��د صددرصد پيروز مي ش��د. چون مدت ها 
جمع آوري امكانات و نيرو كرده و نقش��ه ها كشيده 
بود. همچنين نيروهايش براي عمليات، آماده بودند، 
در حالي كه در ايران چ��ون بني صدر اجازه نمي داد 
حتي يك فشنگ جابه جا نش��ده بود. وقتي هم كه 
ما به بني صدر مي گفتيم صدام دارد خودش را آماده 
جنگ مي كند، او مي گفت: »شما بي خود مي گوييد. 
صدام خودش را با مجامع بين المللي بر سر جنگ با 
ايران طرف نمي كند.« بنابراين صدام با محاسبه اينكه 
در ايران هيچ امكاناتي نيست و مديريتي براي دفاع 

وجود ندارد به ايران حمله كرد. 
با اين وصف چه مسئله اي معادالت صدام 

را به هم زد؟
آنچه معادله را به هم زد حضرت ام��ام و جوان هاي 
متدين انقالبي و از جان گذش��ته اي��ران و فرهنگ 
ش��هادت بود. اي��ن جوانان ب��ه قلب ارت��ش عراق 
رفتند و با آنها درگير ش��دند و باالخره توانس��تند با 
وجود سالح هاي فراوان، كارش��كني هاي داخلي و 
مشاوره هايي كه به عراق داده بودند، در ظرف يكي دو 

ماه تقريباً لشكر ارتش عراق را متوقف سازند. 
با وجود اينكه بني صدر احتمال حمله عراق 
را منتفي مي دانست، پس از آغاز جنگ چه 

واكنشي نسبت به اين مسئله داشت؟
بني صدر دائماً مي گفت عيب ندارد، بگذاريد نيروهاي 
عراقي ش��هرهاي ما را بگيرند. بعد از ورود، ما آنها را 
محاصره مي كنيم و شكست شان مي دهيم. اين طرح 

نبرد هخامنشيان است و اينطور بايد جنگيد. 
فرماندهان سپاه و ارتش در برابر اقدامات 
بني صدر در ابتداي جنگ چه رويكردي در 

پيش گرفته بودند؟
نيروهاي سپاه به مقدار زيادي به صورت خودجوش 
و با اس��تفاده از نيروهاي مردم��ي و نيروهاي مرزي 
در مقابل ارتش عراق ايس��تادند. اين مطلبي بود كه 
بني صدر نمي توانس��ت جل��وي آن را بگيرد. ارتش 
هم به تدريج با برنامه ريزي هايي ك��ه انجام گرفت، 
وارد جنگ شد. البته بني صدر در مواقعي به اخالل و 
مشكل آفريني درجريان جنگ مي پرداخت اما فايده 
نداشت و به هر حال بعد از واقعه 14 اسفند 1359 و 
ايجاد درگيري در دانشگاه، عماًل بني صدر نه فرمانده 
كل قوا بود نه رئيس جمهور. براي اينكه همه رفتند 
سراغ اينكه خودشان كارشان را انجام بدهند.بنابراين 
نيروهاي مسلح و نيروهاي اداري ديگر منتظر فرمان 
بني صدر نبودند. البته اس��مش به عن��وان فرمانده 
كل ق��وا و رئيس جمهور بود. اين ط��رف و آن طرف 
صحبت هم مي كرد، ولي هيچ نقشي در اداره كشور 
نداشت. اين وضعيت ادامه داشت تا اينكه در خرداد 
1360عزلش از فرماندهي كل قوا و رياست جمهوري 

انجام گرفت. 
از چ�ه زم�ان بني ص�در تصمي�م گرفت 

اقداماتش عليه نظام را علني سازد؟
در فروردين1360 يا اواخر اسفند 1359 به واسطه 
س��فر مس��عور رجوي به پاريس تغيير اساس��ي در 
رفتار بني صدر ايجاد ش��د. رجوي آنجا با نمايندگان 
كشورهاي فرانسه، انگليس، امريكا و... و تعداد زيادي 
از سران رژيم شاه صحبت هايي كرد كه طبق آن قرار 
 ش��د در بازگش��ت به ايران با تجميع تمام نيروهاي 
ضدانقالب برنام��ه براندازي جمهوري اس��المي را 
اجرايي كند. بنابراين رجوي كه از فرانسه بازگشت 
از ح��دود 20 فروردين 1360 لح��ن صحبت هاي 
بني صدر به كلي به س��مت بران��دازي  رفت. ديگر از 
انتقاد و اعتراض و ضرورت اصالح خبري نبود. به هر 
حال نيروها آماده مي  ش��دند. مجاهدين خلق مقدار 
زيادي سالح توسط ارتش از بني صدر  گرفتند. يك 
مقدار سالح هم وارد كردند و در اختيار  گرفتند. پس 
از فراهم آم��دن تجهي��زات الزم و آموزش ها به اين 
ترتيب در خردادم��اه برنامه  براندازي آغاز  ش��د اما 
حضرت امام در اواس��ط خرداد 1360 اولين اقدام را 
با بركناري بني ص��در از فرماندهي كل قوا انجام  داد. 
اين مسئله براي ضد انقالب خيلي غيرمنتظره بود. 

آنها انتظار نداش��تند حضرت امام چنين تصميمي 
بگيرند. فكر مي كردند تا زمان اجراي برنامه براندازي، 

بني صدر همچنان در اين مقام باقي مي ماند. 
عزل بني صدر از مقام رياست جمهوري چه 

واكنشي را از سوي او به همراه داشت؟
 با اخراج بني صدر از فرماندهي كل نيروهاي مسلح، 
مجلس طرح عدم كفايت او را پيگيري كرد و پس از 
بحث در 30 خرداد، بني صدر عماًل در 31 خرداد از 
سوي مجلس از رياست جمهوري عزل شد. بالفاصله 
قوه قضائيه طرح تعقيب بني صدر را به دليل عمليات 
گذشته اش پيگيري كرد. اينجاست كه بني صدر به 
خانه هاي تيمي س��ازمان مجاهدين خلق مي رود و 
مخفي مي ش��ود. او  اوايل تير با تعدادي از اطرافيان 
دو طرح كودتا و طرح ترور مقامات كش��ور را مطرح 
مي كند. مي گوين��د در مورد ط��رح كودتا بني صدر 
با توجه ب��ه تجربه اي ك��ه در طرح كودت��اي نقاب 
معروف به نوژه در تير و مرداد 1359 داشته، مي گويد 
چون همه نيروها االن آماده باش هستند، به نتيجه 
نمي رس��د. بنابراين طرح ترور مقامات، تحت عنوان 
زدن سر نظام )اين اصطالح كليد طرح بود( در دستور 
كار قرار مي گيرد. از ترور حضرت امام تا مقامات ديگر 
جزو طرح هايش��ان بود. اما اولين اقدام، انفجار دفتر 
حزب جمهوري اس��المي در هفت تي��ر 1360 و به 
شهادت رساندن بيش از 70 نفر از مسئوالن كشور و 

در رأس شان شهيد بهشتي بود. 
بني صدر در مق�ام خاطره گويي ادعا كرده 
اس�ت براي آتش بس رايزني هايي با عراق 
انجام شده بود ولي مقامات ايران به  دليل 
رايزني ب�ا امريكايي ه�ا آن را نپذيرفتند. 
اين ادعا يا توهم چقدر به واقعيت نزديك 

است؟
بني صدر دروغگويي يكي از اصولش بود. به طور كل 
در جريان ه��اي غيرمذهبي، نيروها براي پيش��برد 
نظرات و برنامه هايش��ان ه��ر كاري انجام مي دهند. 
انفجار دفتر حزب جمهوري اس��المي در هفت تير 
1360 و به ش��هادت رس��اندن بي��ش از 70 نفر از 
مسئوالن كشور و در رأس شان ش��هيد بهشتي هم 
با همين تفكر انجام ش��د. توجيه آنها از بمب گذاري 
در دفتر حزب جمهوري اين بود كه بگويند ما براي 
رسيدن به قدرت الزم باشد نه تنها يك واقعه هفت 
تير بلكه صدها واقعه هفت تير انجام مي دهيم. البته 
در رابطه با پرس��ش تان بعد از پيشروي نيروهايمان 
در آب��ان و آذر 1360 صدام به خص��وص بعد از فتح 
خرمش��هر صحبت از آت��ش بس كرد ك��ه آن بحث 

ديگري است. 
نحوه فرار بني صدر و رجوي هنوز در پرده 
ابهام است. آيا شرايط امنيتي فرودگاه به 
گونه اي بود كه دو مجرم به راحتي بتوانند 
از كشور بگريزند؟ يا با آنها همكاري هايي 

صورت گرفته بود؟
ما براس��اس اينكه معموالً اينها راس��ت نمي گويند 
نمي توانيم حرفش��ان را باور كنيم، اما امكان چنين 
شكلي از فرار را هم منتفي نمي دانيم. چون واقعيت 
قضيه اين است كه  در چند سال اول پس از پيروزي 
انقالب نه تشكيالت اطالعاتي، نه تشكيالت حفاظتي 
و نه تس��ويه هاي الزم در بخش ه��اي مختلف انجام 
نگرفته بود. بنابراي��ن از اين نوع اتفاق��ات زياد واقع 
مي ش��د. چندين بار هواپيماي ما را به اسرائيل يا به 
عراق بردند. يا اموالمان را بردند يا افرادمان را بردند. 
در سال هاي اول انقالب خيلي از اين موارد داشتيم 
و به نظر من تعجبي ندارد. از طرفي خلبان هواپيما 
همان خلبان هواپيماي شاه بود. نكته مهم اين است 
كه مثاًل ابتداي انق��الب تا س��ال 1360 به ذهن ما 
نرس��يده بود كه اين آدم را دستگير  و كنترل كنيم. 
يعني  فضاي كشور بسيار به هم ريخته بود و اين يك 
واقعيت ب��ود و منكر آن هم نمي توان ش��د. ادعا هم 
نمي كنيم كه ما همه چيز را مي دانس��تيم اما بعد از 
س��ال 1360 خيلي اوضاع جدي و منظم تر شد و به 

همين دليل وضعيت تفاوت پيدا كرد. 
پيوند بني ص�در و مجاهدي�ن در خارج  از 

كشور به چه دليل كم دوام بود؟
به اين دليل كه مجاهدين خودشان را در موقعيتي 
مي دانستند كه باالترين سازمان و نيرويي هستند 
كه براي كش��ور بايد تصميم گيري كنند. از طرفي 
معتقد بودند دوره بني صدر هم تمام ش��ده است و 
او تنها مي تواند يك عضو ش��وراي مقاومت باشد و 
از اس��مش اس��تفاده كنند. واال نه به نظرش، نه به 
شخصيتش و نه به سوابقش، هيچ احتياجي ندارند. 
بني صدر هم طبيعتاً به عن��وان يك آدم متكبر اين 
وضعيت برايش قاب��ل تحمل نب��ود. بنابراين اينها 
اختالف شديد پيدا كردند و نهايتاً  اواخر سال1361 
يا اوايل سال 1362 سازمان مجاهدين خلق او را از 
شوراي مقاومت بيرون كردند. البته سازمان با افراد 
ديگري هم در شوراي مقاومت و نمايندگان نيروها 
و اش��خاص اختالف پيدا ك��رد. بعد از اي��ن اتفاق، 
سازمان مجاهدين به عراق پيغام داد ما حاضريم در 
خدمت شما باشيم. اين بود كه ابتداي سال 1362 
مجاهدين به عراق كوچ كردند و پ��رواز انقالب كه 
مي گويند همين است. اينها نزد صدام آمدند و دست 
اتحاد و وحدت به او دادند و گفتند ما به طور كامل 
با تمام نيروهايمان در خدمت شما هستيم. صدام 
هم براي آنها سنگ تمام گذاشت. به هر حال اينها 
با امكانات و حمايت دولت عراق كه قطعاً با اش��اره 
امريكا و اس��رائيل انجام گرفت، عليه ايران فعاليت 
كردند. من تحليلي روي اين موضوع دارم كه شايد 
يك روزي هم سندش پيدا شود. اينها قطعاً به صدام 
خط دادند كه از اين نيرو هم استفاده كن! از طرفي 
فرانس��ه هم بس��يار عالقه مند بود از شر مجاهدين 
خلق راحت شود. يكي از مقامات اطالعاتي فرانسه 
كه چند سال پيش به ايران آمد و راجع به مجاهدين 
خلق و سوابقشان صحبت مي كرد، به اين اشاره كرد 
كه دولت فرانسه در انتقال اينها از پاريس به بغداد 

نقش داشته است.
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 »امام خميني و مهار فتنه بني صدر
 و منافقين« در آيينه يك پژوهش

فتنه اي كه بي اثر شد... 
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همزمان ب�ا حض�ور ام�ام در پاريس، 
بنی صدر صحبت ها و رفتارهايی می كرد 
كه بحث برانگيز بود. اول اينكه خودش 
را مش�اور امام معرفی كرد و تلويحًا به 
خبرنگاران خارجی القا می نمود، اولين 
رئيس جمه�ور ايران اس�ت. همچنين 
س�عی می كرد خ�ودش را ب�ه حضرت 
امام و گروه ه�ای مب�ارز نزديك كند. 
من با مطالعه بعضی از صحبت های اين 
ش�خص و رفتارهايی ك�ه زمان حضور 
ام�ام در پاري�س داش�ت، حقيقت�اً به 
ماهيتش مشكوک شدم و اين مطلب را 
در آبان 1357 برای تعدادی از دوستانم 
مطرح كردم كه مورد قبول قرار نگرفت



88498432سرويس ورزشي

   دنيا حيدري 
پرداخت پاداش هاي قهرمانان و مدال آوران س�ال 
97 اي�ن روزها حاش�يه هاي بس�ياري را ب�ه دنبال 
داشته است؛ چراكه بعد از دو س�ال تأخير، به جاي 
س�كه معادل ريالي آن را پرداخت كردن�د. آن هم 
نه به قيم�ت روز، بلكه به قيمت س�ال 97! يعني دو 
ميليون تومان به ازاي هر س�كه و اي�ن حق خوري 
و بي عدالتي به ش�دت باعث دلخ�وري و نارضايتي 
قهرمانان و مدال آوراني شده كه دو سال چشم انتظار 
دريافت پاداش مدال ها و قهرماني هايش�ان بودند، 
اما ح�اال در روزگار كروناي�ي كه بي�ش از هر زمان 
ديگري به حمايت نياز دارند، به ش�دت سرخورده 
ش�ده اند. تصميمي كه س�عيد فائقي، معاون سابق 
تربيت بدني نيز در نكوه�ش آن مي گويد كه تاوان 
بي مديريتي ه�ا را ورزش�كاران نبايد پ�س بدهند: 
» اين مش�كل ورزش�كاران نيس�ت كه مس�ئوالن 
نتوانس�تند در زمان مقرر پاداش ها را فراهم كنند. 
اين 2 ميليون تومان اگر سال 97 پرداخت مي شد، 
بدون ش�ك ورزش�كاران قدرت خريد بيش�تري 
داش�تند و اي�ن اص�ًا انص�اف نيس�ت كه ت�اوان 
ناكارآمدي ما را در برنامه ريزي هايمان ورزشكاراني 
پس بدهند كه با هزار و يك مش�كل و سختي روي 
س�كو رفته و پرچ�م پرافتخ�ار اي�ران عزيزمان را 
بر ف�راز آس�يا و جه�ان ب�ه احت�زاز در آورده اند. «

پرداخ�ت پاداش هاي س�ال 97 با دو س�ال تأخير، 
حق خ�وري واضح�ي اس�ت ك�ه حاش�يه هاي 
بس�ياري را به دنبال داش�ت؛ چراك�ه پرداختي ها 
هي�چ ش�باهتي ب�ا وع�ده داده ش�ده ن�دارد.
ما داريم خودم�ان، خودم�ان را از داخ�ل تضعيف 
مي كنيم. با اين روشي كه در پيش گرفته ايم، ديگر 
نيازي به دش�مني دش�منان بيروني نداري�م. اين 
راه�ي كه در پي�ش گرفته  ايم درس�ت نيس�ت. در 
شرايطي كه بسياري در دنيا سعي در منزوي كردن 
ما دارن�د، بس�ياري از خانواده ها از نان ش�ب خود 
مي زنند تا فرزندانش�ان بتوانند براي اين مرز و بوم 
افتخاراتي كس�ب كنند. من اين را به چشم ديده ام 
كه بس�ياري از پدر و مادر ها از دهان خود مي گيرند 
تا فرزندش�ان موفق ش�ود. موفقيت اين ورزشكار 
مي تواند با توجه به پاداش�ي كه مي گي�رد، زندگي 
خ�ودش و خان�واده اش را تغيير ده�د و اين انصاف 
نيس�ت كه با خلف وعده حق آنها را ناديده بگيريم. 
در دين ما به وفاي به عهد بسيار تأكيد شده است و 
اما آنچه امروز شاهد هستيم، وفاي به عهد نيست!

      
مسئله اينجاست كه اگر اين پاداش ها را زمان 
خودش پرداخت مي كردند، اين مشكات به 

وجود نمي آمد. 
دقيقاً همينطور است. اگر سر موقع به قولي كه داده ايم، 
عمل كنيم، ديگر با اين مش��كالت مواجه نمي شويم. 
شما فكر مي كنيد قيمت سكه سال 97 اين مقدار بود ؟ 
بدون شك نه. سال 97 ش��رايط سال 97 را دارد و سال 
99 شرايط خود را دارد. پرداخت پاداش ها آن زمان اگر 
پاي سكو انجام نمي شد، در مراسم تجليل از قهرمانان 
كه خيلي زود برگزار مي شد، پرداخت مي شد، نه بعد از 
دو سال كه گراني ها و نوسانات ارزي مشكالت بسياري 
را به وجود آورده است. مشخص است كه وقتي پرداخت 
پاداش ها تا اين اندازه با تأخير انجام مي شود، كار سخت 
می گردد، اما تاوان اين بي برنامگي و مديريت اشتباه ما 
را ورزشكار نبايد بدهد. ورزشكاري كه به سختي تمرين 
كرده اس��ت، حاال چرا به وقت دريافت پاداش هم بايد 

استرس بكشد ؟
يكي از بهانه ها ب�راي توجيه نحوه پرداخت 
پاداش ها وضعيت اقتصادي كنوني و مطرح 
كردن بحث تحريم هاس�ت، درحالي كه در 
چنين ش�رايطي و با توجه به ش�يوع كرونا 
باعث شده است، اكثر ورزشكاران نيز همانند 
ساير مردم براي امرار معاش با مشكل مواجه 
شوند؛ بايد به آنها رسيدگي شود، نه اينكه از 

سر و ته پاداش هايشان هم زد.
نباي��د ناكار آمدي، كم كاري و ع��دم مديريت خودمان 
را گردن اين و آن بيندازيم. اين پول مگر چقدر اس��ت 
كه ما بخواهيم به خاطر پرداخت آن ش��رايط اقتصادي 
كشور را دس��تمايه قرار دهيم ؟ يعني مي خواهم بگويم 
اين پول مقابل هزاران ميليارد سو ءاس��تفاده اي كه هر 
روز مي شنويم، رقم بس��يار كوچكي است. مگر ما چند 
مدال آور داريم و س��ر و ته پاداش آنها چقدر مي ش��ود 
كه بخواهي��م بابت آن به ورزش��كاران و قهرمانان خود 
اس��ترس و نگراني وارد كني��م. اينها همه ب��ه ناتواني 
مديريتي ما برمي گردد. ش��ما فكر مي كنيد زماني كه 
پاداش ها سر وقت پرداخت مي شد، مملكت گل و بلبل 
بود؟ نمي خواهم فقط به دوران خودمان اش��اره كنم، 
ولي 40 سال است كه ما با مش��كالت بسياري مواجه 
هستيم و فقط گاهي اين فشار ها كم و زياد مي شود، اما 
هميشه مشكالت داشتيم. هميشه اين تحريم ها بوده 
و مديريت توانمند آن است كه در زمان سختي بتواند 
مديريت كند، وگرنه اگر در شرايط عربستان باشيم كه 
ديگر مديريت كردن كاري ندارد و هر كاري كه دلمان 
بخواهد مي توانيم انج��ام دهيم، اما مگر ما با ش��رايط 
مس��اوي  با آنها داريم كاري را انجام مي دهيم ؟ ضمن 
اينكه ما هن��گام تصميم گيري ب��راي تعيين پاداش ها 
حتماً شرايط سخت و اقتصاد خودمان را در نظر گرفتيم 
و گفته ايم مثاًل 50 سكه بابت طال مي دهيم. حاال اگر در 
پرداخت تعلل كرده ايم و بعد از دو سال دست به جيب 
شده ايم، اين ديگر تقصير ماس��ت، نه تقصير ورزشكار 

كه بخواهيم با به رخ كش��يدن ش��رايط جامعه از سر و 
ته حق او بزنيم. قرار نيس��ت كه ورزشكاران تاوان عدم 
برنامه ريزي درست و بي مديريتي ما را بدهند. اين اصاًل 
انصاف نيست. سال هاست كه مديران ورزشي وعده هايي 
مي دهند كه خيلي زود به دست فراموشي مي سپارند و از 
عملي كردن آن سرباز مي زنند و در حالي با مطرح كردن 
شرايط جامعه سعي دارند ورزشكاران را در معذورات و 
مقابل مردم قرار دهند كه بعيد به نظر مي رسد خودشان 
از ريالي از حقوق، پاداش ها و مزاياي خود به خاطر شرايط 

اقتصادي جامعه و مردم بگذرند. 
همي��ن نوع ن��گاه باعث مي ش��ود ك��ه از كش��ورهاي 
توس��عه يافته عقب بمانيم. ش��ما نگاه كنيد در همين 
آسيا ژاپن و كره جزو كش��ورهاي توسعه يافته هستند. 
ببينيد نگاه آنها به ورزشكارانشان به چه شكل است. هر 
چه نخبه هاي يك جامعه بيشتر باشد. چه در ورزش چه 
در درجات علمي و ساير حوزه ها آن كشور بيشتر و بهتر 
در مسير توسعه پيش مي رود. نخبه ها جز با حمايت و 
رسيدگي نمي توانند به موفقيت دس��ت يابند. مثاًل در 
بحث اتمي هر اندازه كه دانش��مندان بيشتري داشته 
باش��يم، موفق تريم. در المپيك و ورزش هم همينطور 
است. ورزش عرصه به رخ كشيدن و ابزار قدرت و توسعه 
اس��ت و بايد براي آن هزينه كرد؛ كاري كه كشورهاي 
توسعه يافته انجام مي دهند و مي بينيم كه چطور نفع آن 
را هم مي برند، چون به دنبال بهانه جويي براي الپوشاني 

عدم مديريت خود نيستند.
به عنوان كس�ي كه س�ال ها در حوزه ورزش 
خدم�ت كرده اي�د، فك�ر مي كني�د پرداخت 
پاداش و دادن وعده آن چ�ه تأثيري مي تواند 
در نتيجه گيري و نحوه عملكرد ورزش�كاران 

داشته باشد ؟
خيلي، پاداش يعني تش��ويق و تش��ويق چه مادي و چه 
معنوي تأثير بسياري دارد. در هر زمينه اي نه فقط ورزش 
و اين مسئله در طول تاريخ ثابت ش��ده است. شما نگاه 
كنيد همين چند روز قبل مديران باشگاه النصر و ديگر 
حريفان پرسپوليس چه پاداش هايي را براي كسب نتيجه 
در نظر گرفتند. اين البته تنها مختص حريفان پرسپوليس 
نبود ه است، اما مي خواهم اين را بگويم كه اين مسئله نه 
فقط مي تواند انگيزه و روحيه بازيكنان و مربيان يك تيم 
را باال ببرد، بلكه مي تواند باعث تضعيف حريف نيز بشود. 
خصوصاً وقتي رقم پاداش ها باالس��ت. همان چيزي كه 
تيم هاي ايراني در مواجه با تيم هاي كش��ورهاي حاشيه 
خليج هميش��ه فارس با آن مواجه هس��تند. اين چيزي 

نيست كه بتوان از آن گذشت يا منكرش شد. 
به ش�خصه ط�ي اين س�ال ها ش�اهد تأثير 
وع�ده داده ش�ده در خص�وص پاداش ها به 

ورزشكاران بوده ايد ؟
بله. يادم مي آيد كه قبل از بازي هاي آسيايي هيروشيما 
گفته بوديم به نفر اول پيكان مي دهيم. آن زمان پيكان 
براي خودش برو و بيايي داش��ت. يادم آيد كه امير رضا 
خادم بعد از برتري مقابل حريفانش در آخرين مبارزه 
بعد از آنكه داور او را به عنوان برنده ميدان باال برد و طال 
گرفت، به شكلي از تشك مس��ابقه خارج شد كه يعني 
فرمان پيكان را در دست دارد و در حال رانندگي كردن 
تشك مسابقه را ترك كرد. قبل از المپيك سيدني هم 
گفته بوديم كه به هر ورزش��كاري كه طال بگيرد خانه 
مي دهيم. عليرض��ا دبير قبل از اعزام پي��ش من آمد و 
گفت طال مي خواهيد ؟ گفتم بله. گفت پس حرفي را كه 
زديد قبل از اعزام عملي كنيد و ما هم انجام داديم و دبير 
هم در المپيك برايمان ط��ال آورد. اين تنها دو نمونه از 

موارد بسياري است كه نشان مي دهد پاداشي كه براي 
ورزشكاران در نظر گرفته مي شود تا چه اندازه مي تواند 

در كسب نتيجه مؤثر باشد. 
ام�ا سال هاس�ت ك�ه مي بيني�م مدي�ران 
و مس�ئوالن ورزش�ي كم تري�ن اهميتي به 
وعده ها و قول هاي داده ش�ده نمي دهند و 

باعث دلسردي ورزشكاران مي شوند.
اي��ن بدترين كار ممكن اس��ت. وعده ه��اي غير واقعي 
ورزش��كاران را دلس��رد مي كند. زمانی ما باخت بدي 
مقابل بحرين آورديم. بماند كه آن ب��ازي پيچ خورد و 
هيچ چيز مطابق ميل ما پيش نرف��ت. چند روز قبل از 
آن يكي از مسئوالن كش��وري به اردوي تيم ملي آمد و 
گفت به هر يك از ش��ما در صورت موفقيت يك 206 
مي دهم. 206آن زم��ان يك ماش��ين خارجي بود كه 
تازه آمده و جوان پس��ند هم بود. بعد از پايان بازي همه 
دمق بودند. من كه با كريم باقري همزبان بودم، بعد از 
بازي به او گفتم، اين چه بازي و چه نتيجه اي بود. اتفاقاً 
كريم هم در آن بازي يك اشتباه داشت. كريم باقري با 
دلخوري به من گفت وقتي ش��ما آبنبات چوبي به آدم 
حواله مي دهيد، همين مي شود ديگر. مي خواهم بگويم 
ورزشكاران متوجه مي شوند كه شما روي چه حسابي 
حرف مي زنيد و وعده مي دهيد. وقتي شما يك قولي را 
مي دهيد كه قصدي براي عملي كردن آن نداريد يا حتي 
توانش را نداريد، نمي توانيد بعداً در مورد نتايج به دست 

آمده گله اي داشته باشيد. 
با توجه به حماي�ت و رس�يدگي نكردن به 
ورزش�كاران، پاداش ها در خيل�ي از موارد 
براي قهرمانان و م�دال آوران جنب�ه امرار 

معاش دارد. 
دقيقاً همينطور است. به همين دليل هم است كه بايد 

دقت كنيم، چه مي گوييم تا ورزشكاران و قهرمانان خود 
را سرخورده نكنيم. بايد وسع خودمان را در نظر بگيريم، 
بعد وعده يا قول بدهيم. در تم��ام مدتي كه در خدمت 
هاشمي طبا بوديم، همواره تأكيد داشت كه سنگ بزرگ 
عالمت نزدن است. هميشه مي گفت فائقي قولي ندهيم 
كه نتوانيم به آن عمل كنيم. به همين دليل هم بود كه 
ما قبل از اعزام ورزش��كاران به مسابقات مختلف پيگير 
مهيا كردن پاداش هاي آنها بوديم. درست مي گويند كه 
قبل از دزديدن مناره چاه را بكن. ما پيش بيني مي كرديم 
كه مثاًل اين اندازه طال يا مدال مي گيريم. بعد مي رفتيم 
دنبال تهيه كردن پاداش��ي كه وعده داده بوديم. مثاًل 
پيكان يا خان��ه را مي گرفتيم. مگر چند ش��انس طال يا 
مدال داشتيم. با اين وجود صحبت مي كرديم و يكي دو 
حواله هم بيشتر مي گرفتيم كه در صورت آنكه اوضاع 
بهت��ر از آن چيزي كه فكر می كردي��م، پيش  می رفت، 
شرمنده قهرمانان خود نشويم و دس��تمان مقابل آنها 
خالي نباشد. مثاًل وقتي گفتيم خانه مي دهيم، قرار نبود 
برويم در زعفرانيه خانه بخري��م؛ در همين نواب خانه 
مي گرفتيم و همه پاداش هايي را كه وع��ده آن را داده 
بوديم، جلو جلو آماده مي كرديم تا به محض كسب نتيجه 

و بالفاصله بعد از قهرماني پرداخت كنيم.
اما طي س�ال هاي اخي�ر پرداخ�ت پاداش 
قهرمانان و مدال آوران با تأخير زيادي انجام 
مي ش�ود و گاه آنها بايد بيش از يك س�ال 

منتظر دريافت پاداش هاي خود باشند.
مسئله همينجاست. اگر بدانيم چه قولي مي دهيم و به 
موقع براي عملي كردن آن اقدام كنيم، ديگر با چنين 
مشكالتي مواجه نخواهيم شد، اما متأسفانه در مديريت 
با مشكل مواجه هستيم و برنامه ريزي نداريم و همين 
مسئله باعث ش��ده تا امروز با مشكالت عديده اي نظير 

نحوه پرداختي هاي سال 97 مواجه شويم. درحالي كه 
پاداش هاي در نظر گرفته شده براي ورزشكاران اگر به 
درستي و به موقع پرداخت شود، مي تواند تأثير بسياري 
در زندگي آنها داش��ته باش��د. نبايد از حق بگذريم كه 
آنها هم زندگي دارند و وقتي تم��ام زندگي و هم و غم 
خود را براي كس��ب مدال و افتخاري براي كشورشان 
مي گذارند، ما ه��م بايد به جايش هواي آنها را داش��ته 

باشيم تا دلسرد نشوند. 
مي گوين�د ورزش�كاران براي كشورش�ان 
زحمت كش�يده و مدال و عنوان آورده اند و 

انتظار دريافت پاداش نداشته باشند. 
چرا نبايد انتظار داشته باش��ند. همانطور كه ما انتظار 
داريم ورزشكارانمان با وجود تمام مشكالت و سختي ها 
برابر حريفاني كه در بسياري از موارد شرايط و امكانات 
بهتري دارند به موفقيت دست يابند و پرچم پر افتخار 
ايران عزيزمان را بر فراز دنيا و آسيا به اهتزاز درآورند، آنها 
هم حق دارند كه از ما انتظار داشته باشند. آنها زندگي، 
زن و بچ��ه و خانواده ندارند ؟ آنها نباي��د زندگي خود را 
بگذرانند ؟ دوره عمر قهرماني بس��يار كوتاه است و تازه 
با پايان عمر قهرماني مشكالتشان به واسطه تمرينات 
سختي كه انجام دادند، شروع مي شود. كمردرد، پا درد 
و زانو درد و هزار و يك مشكل ديگر سراغشان مي آيد كه 
خيلي وقت ها ما روحمان هم باخبر نمي شود. اين درست 
است كه با چنين بهانه هايي آنها را به حال خودشان رها 
كنيم ؟ خير. اين انصاف نيس��ت. آنها پرچم ما را در دنيا 
به احتزاز در مي آورند. آن هم در ش��رايطي كه بسياري 
در حال تالش براي زدن ايران هس��تند. چه افتخاري 
باالتر از اين ؟ خب ما هم بايد بياييم اين افتخار آفريني 
را عدد و رقم كنيم و ي��ك در هزارش را پرداخت كنيم. 
نه زياد؛ همان حداقل را الاقل پرداخت كنيم. همه چيز 

دو طرفه است. نمي توان فقط انتظار داشت. اين انصاف 
نيست. آنها براي مملكتشان زحمت مي كشند و ما بايد 
از اين زحمات حمايت و حتي جبرانش كنيم. درس��ت 
نيست زحمات آنها را ناديده بگيريم و بگذاريم گرسنه و 
تشنه بمانند. بزرگ ترين قهرمانان ما شهدا هستند. حاال 
بياييم بگوييم آنها براي دفاع از خاك كشورشان رفتند 
و شهيد ش��دند و در مقابل هيچ كاري برايشان نكنيم. 
مي شود ؟ ش��هدا خانواده دارند و حاال كه براي اين مرز 
و بوم جان و خون خود را دادند، موظفيم كه از خانواده 
بي سرپرست شده آنها سرپرستي كنيم. اين اصاًل انصاف 
نيست. اينها قهرمانان ما هس��تند. قهرمانانمان را بايد 
پاس بداريم و برايشان ارزش و احترام قائل شويم تا اين 

راه ادامه پيدا كند.
وضعي�ت اقتصادي كش�ور نيز اي�ن روزها 
مستمس�ك بي كفايتي هاي مديريتي شده 
اس�ت و ه�ر مس�ئله اي ك�ه رخ مي دهد به 
ش�رايط اس�فناك اقتصادي اي�ن روزهاي 
كش�ور ربط داده مي ش�ود! اما مس�ئله اين 
است كه بدقولي ها تنها در خصوص پرداخت 
پاداش ها نيس�ت و ما ش�اهد بي توجهي به 
وع�ده اس�تخدام قهرمانان هم هس�تيم و 
اين ديگر نمي تواند به تحريم ها يا ش�رايط 

اقتصادي جامعه ربط داشته باشد.
براي م��واردي كه مي فرماييد ي��ك پكيجي در ورزش 
تعريف شده است، اما كسي به آن عمل نمي كند. امروزه 
ما ورزش��كارانمان تحصيلكرده هس��تند و اس��تخدام 
آنها هيچ كار سختي نيس��ت. ما پيش تر براي تحصيل 
ورزش��كارانمان كه ناچار بودند، مدام در اردو و مسابقه 
باش��ند، نيز برنامه ريزي كرده بوديم و همينطور براي 
سربازي آنها كه طرح سرباز قهرمان را تصويب كردند. 
س��ال 75 نيز مرحوم حبيبي، معاون اول بخشنامه اي 
براي استخدام ورزشكاران صادر كرد و سال 76 وزارت 
نفت جذب بااليي داشت، چون اكثراً كارشناسي ارشد به 
باال داشتند، اما مشكل اينجاست كه ما يك وقتي شوراي 
عالي ورزش داشتيم كه در رأس آن رئيس جمهور بود و 
60 درصد اعضاي آن نيز اعضاي هيئت دولت بودند كه 
هر مشكلي در آن حل و فصل مي شد. بحث بودجه بود؛ 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه بود. بحث كار بود؛ وزير 
كار بود. بحث پاداش ها بود؛ وزير اقتصاد و رئيس بانك 
مركزي بود و مشكالت بسياري در اين شورا حل و فصل 
مي شد، اما االن سال هاست كه حس��رت تشكيل يك 
جلسه شوراي عالي ورزش را براي حل و فصل مشكالت 
ورزش داريم و فقط مش��تي مدير غير ورزشي دور هم 
جمع ش��ده ايم كه نه فقط توان حل و فصل مشكالت 
را نداريم ك��ه به آن دامن هم مي زني��م و اين گرفتاري 

اصلي ماست. 
به عنوان كسي كه سال ها در عرصه ورزش 
بوديد، از تفاوت ها و شباهت هاي پاداش هايي 
كه براي ورزشكاران و قهرمانان ايراني در نظر 

گرفته مي شود با ساير كشورها بگوييد.
در بحث پرداخت پاداش ها ما با كشورهاي ديگر خيلي 
فاصله داري��م. من فقط يك ب��ار در المپيك س��يدني 
پاداش هاي خودمان را با كوبا، نه كشورهاي توسعه يافته 
و پيشرفته چون امريكا يا كشورهاي عربي كه بي رويه 
پول خرج مي كنند، مقايس��ه كردم ديدم 150 درصد 
بيشتر از ما پاداش مي دهند و آن ش��ب تا صبح خوابم 
نبرد، چون يكي از بوكس��ور هاي ما دندانش در تمرين 
شكست و ما بدون دندان او را به مسابقات برديم. به خدا 
اين بچه ها توقع بااليي هم ندارند. كافي اس��ت همين 
حاال هم صادقانه با آنها حرف بزنيم، قانع مي شوند، اما 
اگر از موضع باال وارد شويم يا بحث تحريم ها و شرايط 
اقتصادي را پيش بكش��يم، آنها را سرخورده مي كنيم؛ 
چراكه اوضاع هميش��ه براي ما س��خت بوده و داستان 
تحريم كننده هاي ظالم هم براي ديروز و امروز نيست و 

سال هاست كه وجود دارد.

پاداش، يك تشويق مؤثر و حق مدال آوران است
لزوم توجه و تشويق ورزشكاران مدال آور در گفت وگوي »جوان« با سعيد فائقي، معاون سابق سازمان تربيت بدني

چرا ورزشكاران و قهرمانان بايد تاوان بي مديريتي ما را بدهند ؟

زوم

   شيوا نوروزي
در نظر گرفتن حقوق، پاداش و برخي امتيازات از جمله اقداماتي است كه مسئوالن 
ورزش كش��ورها براي حمايت از مدال آوران و قهرمانان خ��ود در نظر مي گيرند. 
خيال راحت، نداشتن دغدغه معيشت، داشتن حقوق و بيمه و نگران نبودن بابت 
دوران بازنشس��تگي از مهم ترين فاكتورهايي هس��تند كه در ورزش قهرماني در 
سطح بين الملل به آنها اهميت داده مي ش��وند و نتيجه اين توجهات در عملكرد 
ورزشكاران مس��تقيماً تأثيرگذار است. در ورزش كش��ورمان اگرچه مدال آوران 
غيرفوتبالي همواره مورد بي مهري مديران قرار گرفته اند، اما با اين حال تمهيداتي 
حداقلي در جهت تقدير و حمايت از آنها در نظر گرفته ش��ده است كه در ادامه به 

آنها اشاره مي كنيم. 
1- معافيت قهرمانان از سربازي يكي از مهم ترين آنهاست؛ طبق قانون مصوب، تمامی 
ملي پوشان پس از طي دوره آموزشي مي توانند زير نظر وزارت ورزش و در تيم هاي 
ورزشي خدمت كنند؛ ضمن اينكه نفرات اول تا سوم بازي هاي المپيك، نفرات اول و 
دوم مسابقات جهاني، نفرات اول بازي هاي آسيايي، ملي پوشان رشته هاي تيمي كه 
در جام جهاني اول تا سوم شوند و همچنين يكي از فرزندان قهرمانان پارالمپيك از 

خدمت مقدس سربازي معاف مي شوند. 
2- پرداخت پاداش به مدال آوران هم داس��تان خود را دارد. معموالً چند ماه قبل از 
رويدادهاي بزرگي همچون المپيك و بازي هاي آس��يايي مسئوالن وزارت و كميته 
دست به كار مي شوند و بعد از برگزاري جلسات و همفكري و مشورت ميزان پاداش 
ورزش��كاران برتر را تعيين مي كنند. در ورزش ايران بيشترين پاداش به مدال آوران 
بازي های المپيك تعلق مي گيرد؛ در بازي هاي المپيك ريو وزارت ورزش و جوانان 
پرداخت 300 سكه به قهرمانان، 200 سكه به نايب قهرمانان و 120 سكه به نفرات 

سوم المپيك 2016 را تصويب كرد. عالوه بر وزارت، كميته ملي المپيك هم دست 
به كار شد و با توجه به بودجه اي كه داشت پاداشي را تعيين كرد كه بالفاصله بعد از 
اهداي مدال به ورزشكاران برتر پرداخت ش��د. پاداش كميته به مدال آوران طاليي، 
نقره اي و برن��زي المپيك ريو به ترتيب 10 ه��زار، 5 هزار و 3 ه��زار دالر بود. نتايج 
بازي هاي آسيايي هم براي ورزش كشور از اهميت بااليي برخوردار است تا جايي كه 
هر چهار سال يك بار به مدال آوران آسيايي پاداش ويژه اي اهدا مي شود. در بازي هاي 
جاكارتا وزارت ورزش 160 سكه براي قهرمانان، 80 سكه براي نايب قهرمانان و40 
سكه براي نفرات س��وم در نظر گرفت. طبق اعالم ستاد عالي بازي هاي آسيايي اين 
پاداش براي رشته هاي تيمي مدال آور نصف در نظر گرفته شد )80، 40 و 20 سكه(. 
كميته ملي المپيك، اما براي بازي هاي جاكارتا 2018 براي نفرات اول 5 هزار و نفرات 

دوم 2 هزار و نفرات سوم هزار دالر جايزه داد. 
3- تصوي��ب قان��ون اس��تخدام توس��ط هيئت دول��ت در تيرم��اه س��ال 95 خبر 
خوشحال كننده اي براي ورزشكاران ايراني بود؛ طبق ابالغ هيئت دولت نفرات اول 
تا س��وم المپيك، نفرات اول و دوم رقابت هاي جهاني، نفرات اول تا سوم بازي هاي 
آسيايي، نفرات اول تا سوم جام هاي جهاني فوتبال، بسكتبال و واليبال و همچنين 
يكي از فرزندان قهرمانان پارالمپي��ك و رقابت هاي جهاني معل��والن مي توانند به 

استخدام نهادها و ارگان هاي مختلف درآيند. 
4- صندوق حمايت از قهرمانان و پيشكس��وتان ورزش ايران هم طبق ضوابط خود 
حقوقي را براي مدال آوران در نظر گرفته اس��ت؛ به عن��وان مثال كف حقوق در نظر 
گرفته ش��ده براي يك قهرمان المپيك از يك ميليون و 900هزار تومان و براي يك 
قهرمان پارالمپيك از 600 هزار تومان است. عالوه بر اين مرغوبيت مدال هاي آسيايي 

و جهاني نيز در افزايش حقوق ورزشكاران و پيشكسوتان تأثيرگذار است. 

بسته هاي حمايتي!

اگر بدانيم چه قولي مي دهيم و به موقع 
براي عملي كردن آن اقدام كنيم، ديگر 
با چنين مش�كاتي مواج�ه نخواهيم 
شد، اما متأسفانه در مديريت با مشكل 
مواجه هس�تيم و برنامه ريزي نداريم 
و همين مس�ئله باعث ش�ده تا امروز 
با مش�كات عدي�ده اي نظي�ر نحوه 
پرداختي هاي س�ال 97 مواجه شويم

س
 فار

ری
گزا

خبر
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معصومه طاهري
   گفت وگو



 افزايش نگراني ها از اوج گيري كرونا 
با آغاز عروسي های پرجمعيت

ديگر نبايد كرونا را عامل كس�ادي بازار و از بين رفتن برخي مشاغل و 
مرگ و ميرهايي كه خانواده هاي زيادي را س�ياه پوش و عزادار كرده، 
بدانيم بلكه اين ش�هروندان هس�تند كه با بي توجهي خ�ود به نكات 
بهداشتي و ساده انگاشتن اين بيماري، روزهاي سخت و بحراني را براي 
تمام نقاط ايران رقم زده اند. با اينكه از اواخر هفته گذش�ته براي چند 
شهر محدوديت هاي رفت و آمدي اعمال شد، اما هجوم جمع زيادي از 
هموطنان به سمت استان هاي شمالي و ترافيك هاي جاده هاي منتهي 
به اين مناطق نشان داد نه مسئوالن تصميم گيرندگان خوبي هستند و 
نه شهروندان براي سالمت خود و ديگران ارزشي قائل هستند. حاال و 
با اتمام ماه هاي محرم و صفر، نگراني براي برگزاري مراسم عروسي در 
استان هاي مختلف افزايش يافته و بايد فكري براي اتفاقات پيش رو كرد. 

    
با اينكه طي روزهاي اخير فقط چند شهر براي اعمال محدوديت هاي رفت 
و آمدي و قرنطينه معرفي شدند اما استان هاي ديگر وضعيت خوبي ندارند و 
تقريباً تمام ايران روزهاي سخت كرونايي را تجربه مي كند.  در استان كهگيلويه 
و بويراحمد كه شهروندان زيادي به خاطر ابتال به كوويد19 جان خود را از دست 
داده اند، روزها به سختي سپري مي شوند و در شهرستان بويراحمد وضعيت 
بحراني اعالم شده است.  در همين راستا رئيس دانشگاه علوم پزشكي ياسوج 
از فوت س��ه بيمار ديگر كرونايي طي 24ساعت اخير خبر داده و گفته است: 
»شمار قربانيان كرونا در اس��تان به 1۷2 نفر رسيده است.« پرويز يزدان پناه 
گفت: »از ۳۳۸نمونه كه از آزمايشگاه مولكولي ياسوج دريافت شد، بيشترين 
موارد كروناي مثبت مربوط به شهرستان بويراحمد با 1۰۰مورد است.« وي با 
بيان اينكه شرايط شهرستان بويراحمد از وضعيت قرمز فراتر رفته است، تأكيد 
كرد: »با اين روند شرايط اين شهرستان بحراني تر خواهد شد.« يزدان پناه با 
اشاره به اينكه ۳24بيمار قطعي و مشكوك كرونا در بيمارستان معين كرونا 
بستري هستند، اظهار كرد: »12۶بيمار قطعي در بين اين افراد شناسايي شده 

و 22بيمار نيز در بخش مراقبت هاي ويژه بستري هستند.«
   نگراني از اتمام محرم و صفر

با اتمام ماه هاي محرم و صفر، نگراني براي برگزاري مراس��م عروس��ي در 
استان هاي مختلف افزايش يافته است.  دكتر سيداحمد هاشمي، رئيس 
دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي نيز از وجود نگراني و دغدغه مسئوالن 
اين استان در رابطه با برگزاري مراسم هاي عروسي بعد از اتمام ماه های محرم 
و صفر خبر داده و با اشاره به اينكه تعداد موارد بستري مبتال به ويروس كرونا 
در اين استان كاهش نيافته، گفته اس��ت: »نگران هستيم كه بعد از اتمام 
ماه های محرم و صفر مراسم هايي همچون مراسم عروسي برگزار و وضعيت 
از حالت موجود هم بدتر شود.« وي با تأكيد بر اينكه اگر به مواردي همچون 
استفاده از ماس��ك و جلوگيري از تجمعات توجه نشود، مجبور هستيم 
محدوديت هايي كه در استان هايي همچون تهران اعمال شده در اين استان 
نيز اعمال كنيم، ادامه داد: » هنوز تعداد موارد بستري در خراسان شمالي 
باالي 2۳۰ نفر اس��ت و تعداد موارد بدح��ال مبتال به وي��روس كرونا به 
بيمارستان هاي استان نشان دهنده آن است كه ويروس در سطح جامعه در 

حال چرخش است و اين چرخش متأسفانه خانوادگي شده است.«
   تصميمات اشتباه براي اعمال محدوديت ها

در برخي شهرها مثل تهران و كرج محدوديت هاي رفت و آمد اعمال شده 
است اما معلوم نيست چرا مسئوالن و تصميم گيرندگان، اين محدوديت ها را 
براي شهرهاي شمالي كه هدف مسافران هستند در نظر نگرفته اند و همين 
مسئله روزهاي شلوغي را در تعطيالت اخير در استان هاي گيالن و مازندران 
رقم زده است.  در همين راستا ركورد شناسايي بيماران كرونايي در گيالن 
شكسته شد و مازندران در وضعيت ممتد قرمز قرار دارد.  معاون بهداشتي 
دانشگاه علوم پزشكي گيالن با اشاره به شناسايي و بستري ۸۰بيمار جديد 
كرونايي در اين استان، گفت: »شناسايي اين تعداد بيمار كرونايي در گيالن 
بي سابقه بوده است، در حال حاضر ۳۵۰بيمار كرونايي در مراكز درماني 
گيالن بستري هس��تند.« آبتين حيدرزاده با بيان اينكه از اين تعداد ۸۵ 
بيمار بدحال در آي سي يو بستري هس��تند، گفت: »قطعاً ادامه اين روند 
شرايط قرمز استان گيالن را بدتر خواهد كرد و مجبور خواهيم بود برخي 
محدوديت هاي گذشته براي فعاليت كسب و كارها را در استان برقرار كنيم 
كه اين قطعاً مورد پسند شهروندان نخواهد بود.« وي با تأكيد بر ضرورت 
عدم تردد غيرضرور در سطح شهر و مسافر به استان هاي ديگر و ورود مسافر 
به گيالن، تصريح كرد: »شهروندان بايد شعار در خانه بمانيم را دوباره اجرايي 
كنند تا چرخه انتقال اين ويروس قطع شود.« در مازندران هم تاخت و تاز 
كرونا همچنان ادامه دارد، به گونه اي كه اين استان حدود چهار ماه است در 
وضعيت قرمز قرار گرفته و در حال حاضر نيز ۵۸2 بيمار كرونايي در مراكز 
درماني مازندران و بابل بستري هستند.  سيدعباس موسوي رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي با بيان اينكه ظرف 24ساعت گذشته تعداد ۸1بيمار مشكوك 
به كرونا بر اساس تشخيص باليني در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشكي مازندران در سطح استان بستري شدند، گفت: »هم اكنون 
4۳۷نفر بيمار مشكوك به ويروس كرونا با عالئم تنفسي مشكوك به كرونا بر 
اساس تشخيص باليني در اين مراكز بستري هستند كه از اين تعداد 1۰۷نفر 

با عالئم حاد تنفسي در بخش هاي مراقبت ويژه بستري هستند.«

 مديران بي خيال منتظر شهروندان مخبر 
براي گزارش تغيير كاربري ها

 اولويت قانون برخورد با مسئوالني باشد 
كه براي تغييركاربري ها مجوز صادر مي كنند

با افزايش رشد قيمت زمين و مسكن در كل ايران، تغيير كاربري اراضي 
كشاورزي هم به شدت باال رفت و اين مسئله در مناطق خوش آب و 
هوايي مثل استان هاي ش�مالي تا دو برابر افزايش يافت. با اينكه بر 
اساس قانون، تمام ساخت و سازها در اراضي كشاورزي خارج از حريم 
شهرها و خارج از محدوده طرح هادي روستاها ممنوع است اما كساني 
كه اقدام به اين كار مي كنند نه تنها اعمال قانون نمي ش�وند بلكه به 
راحتي از امتياز برق و آب و گاز و ديگر خدمات هم بهره مند مي شوند اما 
جالب اينكه حاال به جاي اعمال نظارت هاي بيشتر و ندادن خدمات به 
افرادي كه با تغيير كاربري اراضي كشاورزي اقدام به ساخت خانه و ويال 
در آنها مي كنند، مدير جهاد كشاورزي املش در استان گيالن گفته 
است: »افراد محلي و بومي روستاها مخبر تخلفات در تغيير كاربري 
اراضي كش�اورزي هستند و حساسيت ش�ان در اين جهت افزايش 
يافته است«؛ حرفي كه به هيچ عنوان قابل قبول نبوده و مهر تأييدي 
بر كم كاري ناظران و اقدامات غيرقانوني برخي نهادها و س�ازمان ها 
در ارائه خدمات به اين ساخت و س�ازهاي جديد و غيرقانوني است. 

    
بر اساس مفاد صريح قانون، هر ساخت و سازي در اراضي كشاورزي خارج 
از محدوده شهرها يا خارج از محدوده طرح هادي روستايي يا بدون مجوز 
كميس��يون تبصره يك ماده1 قانون حفظ كاربري اراضي وزارت جهاد 
كشاورزي باشد، غيرمجاز است اما با افزايش قيمت مسكن و زمين به ويژه 
از ابتداي سال جاري كه به صورت لجام گسيخته مي تازد، تمايل مالكان به 
تغيير كاربري اراضي بيشتر شده و همين مسئله با از بين بردن زمين هاي 
زراعي، صدمات جبران ناپذيري به كشاورزي كشور وارد كرده است.  روند 
تغيير كاربري و تخريب اراضي كشاورزي و باغي در استان هاي مختلف 
و به خصوص مازندران به عنوان قطب كشاورزي كشور عالوه بر كاهش 
توليد محصوالت كشاورزي، كاهش درآمد كشاورزان، گسترش بيابان ها 
و تخريب محيط زيست، موجب افزايش بيكاري و مهاجرت روستاييان به 

شهرها و در نهايت باعث تهديد امنيت غذايي مي شود. 
بر اساس آمار رسمي در فاصله سال هاي 1۳۳۵ تا 1۳92 بيش از يك ميليون 
هكتار اراضي كشاورزي كشور از طريق تغيير كاربري مجاز و غيرمجاز از 
دست رفته اس��ت، در حالي كه برخي كارشناسان اين رقم را بيش از اين 
مقدار اعالم كرده اند و آن را نگران كننده مي دانند.  اوايل امسال بود كه مدير 
امور اراضي سازمان جهاد كش��اورزي مازندران با اشاره به تغيير كاربري 
غيرمجاز 1۰۳هكتار اراضي كشاورزي و باغي در اين استان در سال گذشته 
از افزايش 1۳درصدي آن نسبت به سال9۷ خبر داد.  با اينكه مسئوالن 
محترم آمار و گزارش هاي بسيار دقيقي از ميزان تغيير كاربري ها دارند اما 

در عمل معلوم نيست چرا با اين اقدامات برخورد نمي شود. 
    مردم مخبر باشند، مسئوالن بي خيال

اراضي كشاورزي و شاليزارهاي گيالن هم از تغيير كاربري ها در امان نبوده 
و هر سال بخش زيادي از آنها خشك شده و ساختمان ها و ويالها سر به 
فلك مي كشند.  در شهرستان املش كه به عنوان يكي از توليدكنندگان 
با كيفيت ترين برنج هاي استان و همچنين از شهرستان هاي برتر كشور 
در توليد چاي نيز مي توان از بين رفتن زمين هاي كشاورزي را به راحتي 
مالحظه كرد.  حاال مهدي صفري، مدير جهاد كشاورزي املش مي گويد: 
»افراد محلي و بومي روس��تاها مخبر تخلف��ات در تغييركاربري اراضي 

كشاورزي هستند و حساسيت شان در اين جهت افزايش يافته است.«
وي با بيان اينكه حفاظت از شاليزارها و باغات اين شهرستان در اولويت 
كاري ما قرار دارد و اين اراضي ارزشمند فقط بايد براي توليد چاي و برنج و 
كشت دوم اختصاص يابند و به هيچ وجه اجازه نمي دهيم، ويالسازي در اين 
اراضي ارزشمند صورت بگيرد، ادامه داده است: »هر جا كه تخلفي صورت 
بگيرد و فرد متخلف بخواهد ساخت وساز غيرمجازي در اين شهرستان 
داشته باشد، از همان ابتداي كار ساخت، برخورد قانوني صورت مي گيرد.« 
با اينكه اين مسئول مي خواهد نشان دهد كه برخوردها در اين منطقه به 
درستي صورت مي گيرد اما ساكنان محلي اين حرف ها را قبول ندارند و 
معتقدند سازمان ها و نهادهاي مختلف با چشم پوشي از تخلفات و گرفتن 
هزينه، هم نسبت به تغييرات بي تفاوت هستند و هم تمام خدمات مورد نياز 
براي يك زندگي را به اين اماكن مسكوني و ويالهاي غيرمجاز مي دهند.  

به هر حال اين برخوردها و صحبت هاي دوگانه جز ضربه به محيط زيست و 
از بين رفتن صنعت كشاورزي، حاصل ديگري ندارد و شايد وقت آن رسيده 
باشد كه قانون قبل از برخورد با متخلفان در حوزه ساخت وساز در اراضي 
كشاورزي، ابتدا با مديران و مسئوالني كه با بي توجهي به قانون براي اين 

كار مجوز صادر مي كنند، برخورد شديدتري داشته باشد.

اهداي 2هزار بسته معيشتي به نيازمندان اردبيلي
به مناسبت سالروز شهادت امام رضا)ع(     اردبيل
تعداد 2هزار بس�ته معيشتي به همت 
خادمياران آستان قدس رضوي اردبيل در بين نيازمندان توزيع شد. 
حجت االس��الم اكبر قيامي مدير دفتر نمايندگي آس��تان قدس رضوي 
استان اردبيل گفت: در راس��تاي ترويج سيره رضوي برنامه هاي عزاداري 
در قالب فعاليت هاي فرهنگي، معرفتي و نيز كمك مؤمنانه در اردبيل در 
حال برگزاري است.  وي از برگزاري مراسم عزاداري در مساجد سلطان آباد 
و قائم آل محمد اردبيل خب��ر داد و افزود : در اين مراس��م برنامه هايي از 
قبيل س��خنراني با هدف بصيرت دهي و معرفت افزايي با اولويت تبليغ و 
ترويج فرهنگ رضوي، مداحي در سوگ ش��هادت امام رضا)ع( با رعايت 
فاصله گذاري اجتماع��ي و پروتكل هاي بهداش��تي اج��را و تبرك حرم 
رضوي در بين عزاداران امام رضا)ع( توزيع مي شود.  مدير دفتر نمايندگي 
آستان قدس رضوي استان اردبيل به تهيه 2هزار بسته معيشتي به همت 
خادمياران افتخاري رضوي در اردبيل اشاره و تصريح كرد: خادمياران آستان 
قدس رضوي در شهر اردبيل، با هدف انفاق و دست گيري از خانواده هاي 
بي بضاعت، تعداد 2هزار بسته  معيشتي از قبيل برنج و گوشت قرمز تهيه و 
توزيع كرده اند.  حجت االسالم قيامي از برپايي موكب امام رضا)ع( در اردبيل 
خبر داد و گفت: موكب حضرت علي بن موسي الرضا، با اولويت توزيع ماسك و 
اقالم بهداشتي جهت مقابله با ويروس كروناو نيز مواد غذايي بسته بندي در 
محل خيابان شهيد معادي اردبيل برپا شده است.  وي افزود: راه اندازي غرفه 
كودكان با هدف تبيين آموزه هاي ديني و پيام هاي تربيتي و اهدای هدايا به 
بازديدكنندگان و نيز غرفه مشاوره فرهنگي، مذهبي و اخالقي براي جوانان 

و بزرگساالن از ديگر بخش هاي موكب امام رضا)ع( در اردبيل است. 
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سجاد مرسليمحمدرضا هادیلو

امس�ال بيش از     ايالم
۴۳ه�زار واحد 
مس�كوني براي مددجويان كميت�ه امداد در 

سراسر كشور ساخته مي شود. 
س��يدمرتضي بختياري رئيس كميته امداد امام 
خمين��ي)ره( در ديدار با نماين��ده ولي فقيه در 
استان ايالم با اعالم اينكه تا پايان سال 4۳هزار 
واحد مس��كوني براي مددجويان اي��ن نهاد در 
اس��تان هاي مختلف كش��ور س��اخته مي شود، 
گفت: در اس��تان ايالم چندين پروژه مسكن در 
دست ساخت است كه با اين اقدامات نياز مسكن 
مددجويان استان به حداقل خواهد رسيد.  وي 
افزود: در اين سفر در شهر دهلران1۰۸واحد، در 
موسيان هفت واحد و در شهر سرابله نيز هشت 
واحد مس��كوني تحويل نيازمندان شد كه براي 
نخستين بار در كشور شهرهاي موسيان و دهلران 

هم اكنون فاقد مددجوي بدون مسكن هستند.
رئي��س كميت��ه ام��داد ب��ا اش��اره ب��ه اينك��ه 
توانمندسازي مددجويان در سه محور اشتغال، 

مسكن و فرهنگ س��ازي در زمينه كار و تالش 
از برنامه هاي اصلي كميته امداد اس��ت، تصريح 
كرد: فرهنگ سازي در زمينه ترويج فرهنگ كار 

و تالش در اولويت اين برنامه ها و مهم ترين نياز 
است.  بختياري با اشاره به برنامه هاي اشتغال زايي 
اين نهاد افزود: در مدت ۳/۵س��ال گذشته بيش 
از۵۰۰ هزار فرصت ش��غلي براي مددجويان در 
سراسر كش��ور ايجاد ش��ده كه اين ميزان بيش 
از برنامه ه��اي پيش بيني ش��ده در اين زمينه و 
تعهدات امداد بوده اس��ت. وي به اشتغال ايجاد 
شده در اس��تان ايالم اش��اره كرد و گفت: ايالم 
در اين زمينه از اس��تان هاي موفق كش��ور بوده 
و سال گذش��ته به همت امدادگران اين استان 
بيش از 4هزار فرصت شغلي براي نيازمندان اين 
استان ايجاد شده اس��ت.  بختياري تصريح كرد: 
امس��ال نيز با يك جهش خ��وب حداقل ۵هزار 
فرصت ش��غلي با اعتباري بالغ بر يك ميليارد و 
۵۷۰ميليون ريال براي نيازمندان جوياي كار در 

اين استان پيش بيني شده است.

ساخت ۴۳هزار واحد مسكوني براي مددجويان كميته امداد در استان هاي كشور

آزادي ۵مددجوی يزدي محكوم مالي با كمک ستاد ديه
مدير نمايندگي     يزد
دي�ه  س�تاد 
استان يزد از آزادي پنج مددجوی محكوم 
مالي به مناسبت ش�هادت هشتمين اختر 
تابناك امامت و واليت امام رضا)ع( خبر داد. 
اسالم افشون مدير نمايندگي ستاد ديه استان 
يزد گفت: به مناس��بت ش��هادت امام رئوف، 
امام رضا)ع( پنج نفر از محكومان مالي جرائم 
غيرعمد از زندان آزاد ش��دند كه براي آزادي 

اين محكومان مالي مبلغ 2۵ميليارد و ۵۵۶ميليون ريال نياز بود كه با تالش ستاد ديه استان مبلغ 
4ميليارد و ۶۵۰ميليون ريال از اين مبلغ پرداخت شد.  وي تصريح كرد: به همت اعضای كميته صلح 
و سازش اين س��تاد مبلغ 2۰ميليارد و 9۰۶ميليون ريال از شكات گذشت رضايتمندانه گرفته شد 
و مابقي اين مبلغ از منابع اين ستاد ش��امل كمك هاي خيرين و نيكوكاران نوع دوست و تسهيالت 
بانك هاي عامل مبلغ 4ميليارد و ۶۵۰ميليون ريال به حساب سپرده دادگستري واريز و زمينه آزادي 

اين پنج نفر و بازگشت آنها به آغوش خانواده فراهم شد.

آغاز ضدعفوني اماكن عمومي اراك براي مقابله با ويروس كرونا
   مركزي ب�ا تصوي�ب 
شوراي اسالمي 
اراك، ب�راي ضدعفوني و مقابل�ه با ويروس 
كرونا بودج�ه مورد نياز به تصويب رس�يد. 
محم��د عس��گري مع��اون خدمات ش��هري 
ش��هرداري اراك با بيان اينكه ش��هرداري از 
زمان ش��يوع اين ويروس در اراك از اسفندماه 
سال گذش��ته تاكنون همه تالش خود را براي 
ضدعفوني مناطق مختلف شهر به كار گرفته 

است، گفت: از 2۰مهرماه جاري و بر اس��اس مصوبه س��تاد مقابله با بيماري كرونای استان مركزي 
ضدعفونی اماكن عمومی مجدداً به شيوه گسترده در دستور كار قرار گرفت.  وي افزود : 1۰هزار ليتر 
آب ژاول از استان اصفهان براي ذخيره در فصل زمستان خريداري شده و مشكل كمبود موادضدعفوني 
وجود ندارد.  معاون خدمات ش��هري شهرداري اراك ادامه داد: بر اس��اس مصوبه ستاد ملي مقابله با 
بيماري كرونا، يك دستگاه مه پاش از جهاد كشاورزي استان مركزي به امر ضدعفوني شهر اختصاص 
يافته كه اين دستگاه هر شب 2۰هزار ليتر موادضدعفوني را در سطح نقاط مختلف شهر استفاده مي كند 

و در كاهش استفاده از نيرو نقش مؤثري داشته است.

 اهداي خون با عنوان »مهر سرخ« در خراسان جنوبي
پويش اهداي     خراسان جنوبي
خون با عنوان 
»مهر سرخ« همزمان با سالروز شهادت امام 
رضا)ع( در خراس�ان جنوبي برگزار ش�د. 
س��يدعلي زمزم معاون امور هنري و سينمايي 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي 
از راه اندازي پويش اهداي خون هنرمندان استان 
همزمان با س��الروز ش��هادت امام رضا)ع( خبر 
داد.  وي گفت: با توجه ب��ه اينكه در مدت اخير 

به دليل بروز بحران كرونا ميزان اهداي خون در جامعه كاهش يافته و نياز مبرم بيماران خاص به خون، 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي با همكاري موسسه فرهنگي- هنري افق هزاره و همراهي هنرمندان، 
اصحاب رسانه و پيشكسوتان هنر پويش اهداي خون با عنوان »مهر سرخ« را برگزار كرد.  سيد علی زمزم 
تصريح كرد: اين اقدام نمادين كه در راستاي فرهنگ سازي اهداي خون به عنوان كاري خداپسندانه و 
انسان دوستانه است، 2۶مهر ماه همزمان با سالروز شهادت امام رضا)ع( در محل اداره كل انتقال خون با 

حضور هنرمندان، اهالي رسانه و پيشكسوتان جامعه هنري استان انجام مي شود. 

افزوده شدن 70پزشک به كادر درمان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
رئيس دانشگاه     چهارمحال و بختياري
علوم پزشكي 
شهركرد از افزوده شدن ۷۰پزشك متخصص 
جديد براي كمك به كادر درمان چهارمحال 

و بختياري خبرداد. 
مجيد شيراني رئيس دانش��گاه علوم پزشكي 
شهركرد گفت: ۷۰پزش��ك متخصص جديد 
به ياري كادر درمان چهارمح��ال و بختياري 
آمدند ك��ه در بيمارس��تان هاي مختلف اين 
استان مستقر شدند.  وي افزود: برآورد مي شود، حدود 2۰هزار مبتال به كرونا در استان داشته باشيم.  
رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهركرد با بيان اينكه خودمراقبتي مهم ترين راهكار در مقابله با ويروس 
كروناست و ۷۰ درصد در كاهش ميزان بروز مؤثر است، گفت: چهارمحال و بختياري در زمينه رعايت 
استفاده از ماسك، جزو استان هاي برتر كشور است.  شيراني با بيان اينكه استفاده از ماسك الزم اما 
كافي نيست، تصريح كرد: با راه اندازي كمپين هاي مختلف آموزش و اطالع رساني و تالش بي وقفه 
كارشناسان بهداشتي براي همراه نمودن مردم، ادارات و اصناف براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي 

اميد است بتوان بر ويروس منحوس كرونا غلبه كرد. 

 تقسيم 4هزار بسته معيشتي
 بين نيازمندان شوشتري

۴ه�زار بس�ته معيش�تي بي�ن      خوزستان
نيازمندان و مددجويان اين بنياد 

خيريه در شوشتر توزيع شد. 
پروين بهاري نيا مدير بنياد خيريه آبشار عاطفه های شوشتر گفت: 
4هزار بسته معيشتي شامل برنج، مرغ، گوشت، حبوبات و ديگر 
مواد غذايي و بهداش��تي بود كه به همت نيكوكاران شهرس��تان 
و استان هزينه آنها تأمين و توزيع ش��د.  وي افزود : يك ميليارد 
ريال كمك نقدي نيز توس��ط نيكوكاران جمع آوري و به بيماران 
صعب العالج اهدا شد.  مدير بنياد خيريه آبشار عاطفه های شوشتر 
ادامه داد: با توجه به شروع فصل مدارس و آموزش هاي مجازي، 
۸۰۰دستگاه تبلت و بسته هاي آموزش��ي نيز بين دانش آموزان 
نيازمند توزيع شد.  شناسايي نيازمندان، احداث فضای آموزشي، 
فرهنگي، كمك به ايجاد اشتغال، جلب مشاركت هاي مردمي و 
پرداخت تسهيالت ازدواج از مهم ترين اهداف موسسه خيريه آبشار 
عاطفه هاست.  اين موسسه خيريه تاكنون 22جشن ازدواج برگزار 
كرده و حدود 4هزار خانوار را زير پوشش چتر حمايتي خود دارد. 

 ايجاد 4طرح اشتغال زايي در زنجان
 از طرف اوقاف

امسال چهار طرح اشتغال زايي     زنجان
در بخ�ش پوش�اك و س�اخت 
مس�كن توس�ط اوق�اف اس�تان زنج�ان اج�را مي ش�ود. 
حجت االسالم مختار كرمي مديركل اوقاف زنجان، گفت: رسانه ها 
در ترويج و تبيين فرهنگ وقف بس��يار نقش آفرين هستند.  وي 
افزود: رسالت اصلي اوقاف تبديل موقوفات به سرمايه گذاري براي 
بهره وري بيشتر اس��ت، بنابراين اوقاف يك نهاد اقتصادي است.  
مديركل اوقاف زنجان با بيان اينكه طي س��ال جاري چهار طرح 
اشتغال زايي در بخش پوشاك و ساخت مسكن توسط اوقاف استان 
زنجان اجرا مي شود، تصريح كرد: تنها در كارگاه توليد پوشاك در 
قيدار براي 4۰زن سرپرست خانوار اشتغال ايجاد مي شود.  كرمي 
افزود: تنها در يكي از طرح ها هم كه با همكاري كميته امداد اجرا 
مي شود براي بيش از 1۰۰نفر اشتغال ايجاد خواهد شد.  مديركل 
اوقاف و امور خيريه زنجان با بيان اينكه اوقاف اس��تان زنجان به 
دنبال اشتغالزايي اس��ت، گفت: در اين زمينه نيز با بهره گيري از 

ظرفيت اوقاف اقدامات قابل توجهي انجام خواهد شد. 

 توزيع »كمک مؤمنانه«
 بين نيازمندان كهگيلويه و بويراحمد

ب�ه هم�ت هيئ�ت انصار الثقلين     كهگيلويه و بويراحمد
دهدشت ششمين رزمايش همدلي 
كمك مؤمنانه با اهداي ۶۰بسته معيش�تي بين نيازمندان اجرا شد. 
حجت االس��الم حس��ن اندرزيان رئيس هيئت مذهبي فرهنگي 
انصارالثقلين دهدشت گفت: از ابتداي شيوع ويروس كرونا تاكنون، 
طي شش مرحله بسته هاي حمايتي در قالب »رزمايش مواسات« 
را در دستور كار خود قرار داده و به ياري نيازمندان و آسيب ديدگان 
كرونا شتافته ايم.   وي افزود: اين بسته هاي حمايتي بين 41۰خانوار 
نيازمند و آسيب ديدگان كرونا توزيع شد.  رئيس هيئت مذهبي 
فرهنگي انصارالثقلين دهدشت هدف از اجراي اين رزمايش ها را 
در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص كمك هاي 
مؤمنانه عنوان و تصريح كرد: سعي ما بر اين است تا پايان ويروس 
كرونا اين مواسات و همدلي توسط هيئت انصار تداوم داشته باشد.  
حجت االسالم اندرزيان گفت: هيئت انصار هيئتي فكري و مسير 
ما مشخص است و وابسته به هيچ جناحي نيستيم، مسير ما واليت 

است و روي ريل قرآن و اهل بيت)ع( حركت مي كنيم.

۲۰۰تخت به ظرفيت درمان بيماران كرونايي 
در قزوين افزوده شد

 سند رسانه اي مكتب شهيد سليماني 
در كرمان رونمايي شد

معاون سياسي  و    قزوين اس�تاندار 
جانشين ستاد پيشگيري از كرونای قزوين از 
افزوده شدن 2۰۰تخت بس�تري به ظرفيت 
درمان بيماران كرونايي در اين استان خبرداد. 
منوچه��ر حبيبي معاون سياس��ي اس��تاندار و 
جانشين ستاد پيشگيري از كرونای قزوين با اشاره 
به افزوده شدن 2۰۰تخت بس��تري به ظرفيت 
درمان بيماران كرونايي در اين استان گفت: هم 
اكنون 4۰۰تخت ويژه بيماران كرونايي در استان 
قزوين وجود دارد كه تمامي تخت ها اشغال بوده و 
نياز مبرم به افزايش تعداد تخت هاي بيمارستاني 
داريم.  وي با بيان اينكه استان قزوين كماكان در 
ش��رايط كاماًل قرمز قرار دارد، افزود : با توجه به 
شيوع بيماري آنفلوآنزاي فصلي و همزماني اين 
بيماري با كرونا، احتمال افزايش مبتاليان و نياز 
مبرم به تخت هاي بيمارستاني وجود دارد و از هم 
اكنون در حال آماده سازي بخش هاي درمان براي 
خدمات رساني هرچه بهتر به اين بيماران هستيم.  
معاون سياسي استاندار و جانشين ستاد پيشگيري 
از كرونای قزوين با اشاره به افزايش روند بسترها و 
فوتي ها در استان قزوين تصريح كرد: بيمارستان 

ارتش با ۶۰تخت، رحيميان 4۰تخت و 1۰۰تخت 
ويژه بيمارستان تأمين اجتماعي و بيمارستان هاي 
خصوصي اس��تان نيز در نظر گرفته شده است.  
حبيبي گفت: هم اكنون دو واحد اكسيژن ساز 
در بيمارس��تان هاي اين اس��تان وجود دارد و 
تعدادي كپسول هاي اكسيژن نيز ويژه بيماران 
پرخطر پيش بيني ش��ده كه در صورت نياز به 
مراكز بيمارستاني افزوده خواهد شد.  وي با بيان 
اينكه افزايش امكانات درماني براي گروه هاي در 
معرض خطر هم پيش بيني ش��ده است، افزود: 
در صورت نياز بيمارستان صحرايي داير خواهد 
شد و همچنين درمانگاه هاي فرهنگيان و سپاه 
كار غربالگري بيماران را با كمك دانشگاه علوم 
پزشكي در دس��تور كار دارند تا تعداد مراجعان 
به بيمارس��تان ها كاهش يابد.  معاون سياسي 
و امنيتي اس��تاندار قزوين تأكيد ك��رد: از روز 
شنبه تش��ديد نظارت و بازرس��ي براي اجراي 
دستورالعمل هاي بهداشتي در سطح اين استان 
اعمال شده است.  حبيبي خاطرنشان كرد: در 
حال حاضر بازار و شبكه حمل و نقل دو اولويت 
مهم در س��طح استان قزوين هس��تند كه بايد 

جدي گرفته شود.

س�ند رسانه اي      كرمان
مكتب ش�هيد 
س�ليماني با حض�ور نماينده ول�ي فقيه در 
استان، فرمانده سپاه ثاراهلل استان و جمعي 
ش�د.  رونماي�ي  كرم�ان  مس�ئوالن  از 
حجت االسالم و المسلمين حسن عليدادي سليماني، 
نماينده ولي فقيه در استان كرمان در آيين رونمايي 
از سند رس��انه اي مكتب حاج قاسم گفت: كميته 
رسانه حقيقتاً يكي از كميته هاي فعال ستاد مكتب 
حاج قاسم اس��ت. وي افزود : ساختار مكتب حاج 
قاسم در تهران است اما از آنجا كه خاستگاه شهيد 
سليماني كرمان است، خودش��ان تأكيد داشتند 
كرمان در مركز توجه قرار گيرد.  امام جمعه كرمان 
ادامه داد: ب��ه فرمايش مقام معظ��م رهبري يك 
جريان فرهنگي عظيمي به نام مكتب حاج قاسم 
به راه افتاده و در كنار آن مكتب مهندس ابومهدي 
نيز داريم كه به اين موضوع باي��د توجه كرد، زيرا 
در تصاوير منتشر شده ش��اهديم هميشه شهيد 
ابومهدي در كنار حاج قاسم حضور دارند.  سردار 
حسين معروفي، فرمانده سپاه ثاراهلل استان كرمان 
نيز در اين مراس��م گفت: كميته رس��انه اي ستاد 
برنامه هاي مكتب حاج قاس��م مي توان��د با توليد 

محتوا همه را برانگيزد.  وي با اشاره به اينكه تاكنون 
121برنامه با نظر كارگروه ها طراحي شده است، 
افزود: در تهران پنج س��تاد براي مراس��م سالگرد 
شهادت حاج قاسم سليماني در نظر گرفته شده 
كه شامل يك ستاد در تهران و ستاد دوم در كرمان 
است. ستاد سازمان بس��يج براي ۳۰ استان ديگر 
برنامه دارد و س��تاد چهارم نيروهاي قدس سپاه و 
ستاد پنجم سيدحسن نصراهلل است تا بحث سالگرد 
به صورت منطق��ه اي و بين المللي برگزار ش��ود.  
معروفي درباره برنامه هاي سالگرد شهادت سردار 
سليماني نيز گفت: در س��الگرد بايد به مدت يك 
دهه كار فرهنگي عظيمي در كشور انجام دهيم و 
ما كارهاي خود را آغاز كرده ايم، همچنين نماسازي 
و زيباسازي شهر كرمان در هفته بسيج رونمايي 
خواهد شد كه اين فضا سازي را دستگاه ها و نهادهاي 
مختلفي انجام مي دهند.  فرمانده سپاه ثاراهلل استان 
كرمان با اشاره به ترويج برنامه هاي ستاد مكتب حاج 
قاس��م، افزود : حوزه ملي و بين المللي برنامه هاي 
مكتب حاج قاسم در استان كرمان است.  گفتني 
است12برنامه در اين كميته آماده شده و كار اين 
كميته محدود به برنامه هاي سالگرد شهادت سردار 

سليماني نيست و ادامه خواهد داشت. 

  كرمان: مديركل مديريت بحران اس��تانداري كرمان گفت: ۸ هزار 
كيلومتر از رودخانه هاي استان كه از مناطق جمعيت شهري و روستايي 
عبور مي كند، در اولويت ساماندهي و اليروبي قرار دارند.  مجيد سعيدي 
افزود: كرمان يكي از حادثه خيزترين استان هاي كشور است كه همواره 
از سوي حوادث غيرمترقبه و بالياي طبيعي مورد آسيب و تهديد قرار 
مي گيرد.  به گفته وي، بر اساس اعالم شركت آب منطقه اي در استان 
كرمان 12هزار كيلومتر رودخانه وج��ود دارد كه ۸ هزار كيلومتر آن از 
مناطق جمعيت شهري و روستايي عبور مي كند و در اولويت ساماندهي 

و اليروبي قرار دارند. 
  كهگيلويه و بويراحمد: گروه جهادي شهيد بادياد گفت: به همت 
گروه جهادي ش��هيد بادياد و با حمايت س��تاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره(، ۷۵بسته نوشت افزار »مشق احسان« بين دانش آموزان نيازمند 
كهگيلويه توزيع شد.  مجيد آذربارگون افزود: اين سومين پويش ملي 

مشق احسان است كه در كهگيلويه اجرايي مي شود. 
  گيالن: مدير آموزش و پرورش شهرس��تان لنگرود گفت: بيش از 
۳۰۰دانش آموز لنگرودي نيازمند گوشي هوشمند هستند كه تاكنون 
با همت گروه خيريه مهر ماندگار هفت گوشي هوشمند خريداري شده 
و به دانش آموزان داده شده است.  مجيد فاريابي افزود: بيش از 1۶هزار 
دانش آموز در شهرستان لنگرود از سامانه دانش آموزي شاد آموزش ها 

را دنبال مي كنند. 
   اصفهان: سرپرست اداره كل كتابخانه هاي استان اصفهان گفت: در 
دومين جشنواره »بحار كتاب، انوار دانايي« تاكنون بيش از ۵2هزار جلد 
كتاب به كتابخانه هاي استان اصفهان اهدا شده است.  امير هالكويي 
به برگزاري برنامه هايي از قبيل قصه گويي، نشست كتابخوان و معرفي 
كتاب هم گريزي زد و افزود: در آينده نزدي��ك اين برنامه كه از طريق 
اينستاگرام اداره كل كتابخانه هاي استان اصفهان برگزار مي شود، توسط 

مسئوالن و مديران ارشد استان اصفهان به معرفي كتاب مي پردازد.



دانيل يارگين كتاب جديد خود را با عنوان »نقشه 
جديد؛ انرژي، آب و هوا و برخورد ملت ها« در ماه 
سپتامبر امس�ال روانه بازار كرده است. يارگين 
در گفت وگو با وبگاه نيكي آسيا از كشور چين به 
عنوان برنده دوره گذار جهاني انرژي ياد مي كند. 
همه گي��ري كرونا به گ��ذار جهاني انرژي س��رعت 
چشم گيري داده اس��ت. بس��ياري از افراد در خانه 
مش��غول انجام كارهاي اداري خود و ش��ركت ها و 
دولت ها در حال كاهش انتشار گاز كربن اقتصادهاي 
خود هس��تند، اما در ش��رايط كنوني، ك��دام يك از 
كشورها از بهترين جايگاه در اين گذار بزرگ به عصر 

جديد برخوردار است؟
دانيل يارگين، كارش��ناس برجس��ته انرژي، پاسخ 
روشني به اين پرسش دارد. چيني ها برنده اين كارزار 
بزرگ هستند. يارگين كه معاون مديرعامل مؤسسه  
اي اچ اس ماركيت است، در س��ال ۱۹۹۲ ميالدي 
جايزه پوليتزر را به پاس انتش��ار كت��اب »غنيمت، 
جست وجو براي يافتن نفت، پول و قدرت« دريافت 

كرد. 
يارگين ك��ه در كتاب جدي��د خ��ود از چندپارگي 
جهاني س��ازي خبر مي ده��د، در گفت وگو با نيكي 
آسيا اظهار كرد: »موانع تجاري كاهش يافته اند، اما 
هم اكنون ژئوپلتيك با تجارت جهاني پيوند خورده 
است. ما در آغاز اين مسير هستيم و در آينده شاهد 
نقش آفريني بيش��تر ژئوپلتي��ك در تجارت جهاني 

خواهيم بود.« 
يارگين در مورد تأثير همه گي��ري ويروس كرونا بر 
تقاضاي انرژي مي گويد: »همه گيري كرونا به توسعه 
ديجيتالي شدن سرعت بخشيده است. در هفت ماه 
گذشته ما برابر با هفت سال گذشته پيش از آن، شاهد 
پيشرفت اين فناوري بوده ايم، اما پرسش كليدي اين 

است كه كارمندان در كجا كار خواهند كرد.«
  چه كشوري برنده است؟

ديجيتالي ش��دن كه با كرونا سرعت گرفته، مصرف 
انرژي در بس��ياري از كش��ورها را تغيير داده است. 
دولت چين ۷۰درص��د نفت مصرفي خ��ود را وارد 

مي كند و كاه��ش ترددها و افول تقاض��اي نفت به 
دليل كاه��ش واردات، براي رهبران پكن س��ودآور 
خواهد بود.  در اين ش��رايط، چيني ها برنده اند و در 
مقابل روسيه و دولت هاي خاورميانه، بازندگان بزرگ 
اين وضعيت خواهند بود. اين كشور هم اكنون يك 
زنجيره تأمين گس��ترده از سلول هاي خورشيدي و 
باتري هاي ليتيوم يوني دارد كه چيني ها را به كشور 
پيشرو در حوزه انرژي هاي تجديدپذير تبديل كرده 
است. كشورهاي اروپايي به سازمان تجارت جهاني 
شكايت كرده اند كه دولت چين از مقررات بين المللي 

تجارت تبعيت نمي كند. 
قدرتمندش��دن رهبران پكن و تبديل شدن آنها به 
شريك تجاري اكثر كشورهاي دنيا، زنگ خطر براي 

بلوك غرب و متحدان آنها به شمار مي رود. 
يارگين مي گويد: »يكي از رهب��ران امريكاي التين 
چندي پيش در دي��داري خصوصي به من گفت كه 
نمي خواهد كشورش در ميانه رقابت دو قدرت غرب و 

چين در دام بيفتد.«

چي��ن بزرگ ترين خري��دار نفت اكث��ر دولت هاي 
صادركننده طالي سياه محسوب مي شود و صدها 
ميليارد دالر پروژه نيز در اين كشورها سرمايه گذاري 
كرده اس��ت. هرگون��ه تغيي��ر در ش��رايط كنوني، 
آسيب هاي اقتصادي هنگفت براي توليدكنندگان 

نفت بر جاي خواهد گذاشت. 
يارگين در بخشي ديگري ازاين گفت وگو مي گويد: 
»تغيير ساختار اقتصادي كشورهاي نفت خيز بسيار 
دشوار است. يكي از مشاوران سياست گذاري دولت 
عربستان سعودي در گفت وگو با وي اعالم كرده كه 
حتي اگر نيمي از راهبرد متنوع سازي اقتصاد رياض 
به رهبري شاهزاده محمد بن سلمان عملي شود، يك 

موفقيت بزرگ براي آنان خواهد بود.«
   آينده بازار انرژي دنيا

هم اكنون ۱/4ميليارد خودرو در جاده هاي دنيا وجود 
دارد و در سال ۲۰۵۰ ميالدي، تعداد اين خودروها از 

مرز ۲ميليارد دستگاه فراتر خواهد رفت. 
 در س��ال ۲۰۵۰ ميالدي، ۶۰ ت��ا ۸۰ درصد خودرو 
عرضه شده در بازار برقي يا هيدروژني خواهند بود. در 
مجموع يك سوم خودروها در سال ۲۰۵۰ ميالدي 
از برق يا هيدروژن استفاده خواهند كرد، اما دوسوم 
بقيه از س��وخت هاي فس��يلي براي پيمايش بهره 
مي گيرند. از سوي ديگر، محصوالت پتروشيمي نظير 
پالستيك ها نيز همچنان س��هم بازار قايل توجهي 

خواهند داشت. 
 يارگين مي گوي��د: »با همه گيري وي��روس كرونا، 
اهميت پالس��تيك ها پررنگ تر ش��ده است.« وي 
پيش بيني مي كند: »در قرن بيست و يكم، نفت و گاز 
طبيعي همچنان در سبد انرژي دنيا باقي خواهد ماند، 
اما فناوري هاي جذب و ذخيره سازي كربن به سرعت 
توسعه مي يابد، اما يارگين به نكته اي كليدي نيز اشاره 
مي كند؛ دنياي ما در شرايطي غيرقابل پيش بيني به 
سر مي برد و  پيش بيني آينده دشوارتر از هميشه شده 
است. تعدادي از اعضاي ستاد انتخاباتي اياالت متحده 
از ممنوعيت عمليات شكس��ت هيدروليك و توقف 
اكتشاف و توليد از س��ازندهاي شيل براي حفاظت 
از محيط زيست سخن گفته اند. اين وضعيت نگراني 
زيادي در ميان شركت هاي نفتي پديد آورده است.«

جو بايدن به عنوان نامزد دموكرات ها از سابقه طوالني 
فعاليت در كاخ سفيد برخوردار است. او اقتصاد اياالت 
متحده را به خوبي مي شناسد و هيچكس نمي تواند 
قدرت و نفوذ انقالب شيل براي امريكايي ها را ناديده 

بگيرد. 
Nikkei :منبع

| روزنامه جوان |  شماره  6051 12

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

يک ش��نبه 27 مهر 1399 | اول ربی��ع االول 1442 |

چين، ابرقدرت نظام انرژي دنيا
نگاه ويژه توليدكنندگان انرژي جهان به كشوري كه مصرف كننده بزرگ انرژي است

كارشناس حوزه انرژی: در قرن بيست و يكم، نفت و گاز طبيعي همچنان در سبد انرژي دنيا باقي خواهد ماند، 
اما فناوري هاي جذب و ذخيره سازي كربن به سرعت توسعه مي يابد

وحیدحاجیپور
گزارشیک

هراس اوپك پالس از سناريوي نفتي ترسناك
براساس سند محرمانه اي كه از سوی رويترز مشاهده شد، اوپك 
و متحدانش از اين واهمه دارند كه موج دوم ش�يوع كوويد - 1۹ و 
جهش توليد ليبي، به اشباع عرضه نفت در سال 2۰21 منتهي شود. 
به گزارش رويترز، كميته فني مش��ترك اوپك پالس اين سناريو را در 
نشست ماهانه مجازي خود در روز پنج شنبه مورد بررسي قرار داد. اين 
كميته در س��پتامبر تحت هيچ س��ناريويي مازاد عرضه را پيش بيني 

نكرده بود. 
مازاد عرضه احتمالي نفت، برنامه هاي اوپك و متحدانش براي افزايش 
توليد به ميزان حدود ۲ميليون بشكه در روز از ابتداي سال ۲۰۲۱ را به 
هم مي زند. با اين حال اوپك تاكنون تصميمي براي لغو افزايش توليد 

نگرفته است. 
طبق محتواي اين سند محرمانه، نش��انه هاي اوليه از بهبود اقتصادي 
در بخش هايي از جهان تحت الشعاع شرايط شكننده و بدبيني فزاينده 
نسبت به روند احيا قرار گرفته است. به خصوص افزايش مجدد موارد 
ابتال به كوويد - ۱۹ در سراسر جهان و چشم انداز قرنطينه محدود در 
ماه هاي زمستان ممكن است ريسك هايي متوجه روند احياي اقتصادي 

و تقاضا براي نفت را پيچيده كند. 
در اين سند چندين سناريو پيش بيني شده است. در سناريوي پايه، 
كمبود ۱/۹ ميليون بش��كه در روز عرضه در س��ال ۲۰۲۱ پيش بيني 
ش��ده كه البته كمتر از پيش بيني كمبود ۲/۷ ميليون بش��كه در روز 
در سپتامبر اس��ت، اما در بدترين سناريو، پيش بيني ش��ده كه بازار 
ممكن اس��ت با ۲۰۰هزار بش��كه در روز مازاد عرضه در سال ۲۰۲۱ 

مواجه شود. 
اوپك پالس امسال توافق كرد دور جديدي از كاهش عرضه را به اجرا 
بگذارد و از ماه مه توليدش را ۹/۷ميليون بشكه در روز محدود و از اوت 
ميزان محدوديت عرضه خود را به ۷/۷ ميليون بش��كه در روز تسهيل 
كرد و در مرحله بعد قصد دارد محدوديت عرضه را از ژانويه سال ۲۰۲۱ 
به ۵/۷ ميليون بشكه در روز برساند.  تحت بدترين سناريو، ذخاير نفت 
سازمان توسعه و همكاري اقتصادي كه معيار مورد استفاده اوپك پالس 
براي سنجش بازار است، در س��ال ۲۰۲۱ باالتر از ميانگين پنج ساله 
خواهد ماند. همچنين موج دوم شديدتر و طوالني تر كوويد - ۱۹ در سه 
ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ و سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ در اروپا، امريكا و 

هند به احياي اقتصادي كمتر منتهي خواهد شد. 

چراغ سبز اروپا براي ازسرگيري پرواز بوئينگ
رگوالتور ايمني هوانوردي اروپا قرار است موافقت با پرواز هواپيماي 
مسافري ۷۳۷ مكس ش�ركت بوئينگ را تا پايان سال اعالم كند. 
به گزارش ايسنا، سيگنال اخير آژانس ايمني هوانوردي اتحاديه اروپا 
مانع مهمي را از سر راه اين هواپيما براي بازگشت به فعاليت جهاني پس 

از دو سانحه مرگبار و كشته شدن ۳4۶ نفر برمي دارد. 
پس از اينكه معلوم شد سيستم ضد واماندگي هواپيماي ۷۳۷ مكس 
معيوب بوده و در س��وانح مرگبار اين هواپيما نقش داشته و در نتيجه 
اين هواپيما در مارس س��ال ۲۰۱۹ زمين گير ش��د، رگوالتور ايمني 
هوانوردي اروپا بر نظارت دقيقتر روي فرآيند تجديدمجوز ۷۳۷ مكس 

تأكيد داشت. 
از آن زمان تحقيقات انجام گرفته نشان داد بوئينگ اطالعات مربوط به 
ضعف سيستم ها را از رگوالتورها و خلبانان پنهان كرده است. سازمان 
هواپيمايي فدرال امريكا در داخل و خارج كشور براي ضعف نظارت بر 
ساخت ۷۳۷ مكس به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و بوئينگ ميلياردها 
دالر براي رفع اين مش��كل و پرداخت خس��ارت قربانيان و ايرالين ها 

هزينه كرد. 
پاتريك كاي، مدير اجرايي آژانس ايمني هوان��وردي اتحاديه اروپا در 
مصاحبه با بلومبرگ اظهار كرد: اين آژانس سرگرم انجام بازبيني نهايي 

سند پيش از صدور دستورالعمل صالحيت پرواز در ماه آينده است. 
وي در اظهاراتي به فايننش��يال تايمز گفت: تحليل و بررسي ما نشان 
داده كه اين هواپيما ايمن اس��ت و س��طح ايمن��ي آن از نظر ما كافي 

محسوب مي شود. 
بوئينگ 4۵۰ فروند هواپيم��ا توليد كرده و منتظر تحويل آنهاس��ت. 
تحليلگران انتظار دارند كه ۱۸ ماه يا بيشتر زمان ببرد تا انبارهاي اين 
شركت خالي شوند، اما ش��مار زيادي از اين هواپيماها ديگر مشتري 

ندارند. 

ركورد زني كسري بودجه امريكا 
تالش ه�اي دولت امريكا ب�راي مقابله با ويروس كرونا باعث ش�د 
در پايان س�ال مالي 2۰2۰ با كس�ري بودجه عظيمي روبه رو شود. 
به گزارش سي ان بي سي، . آخرين داده ها نشان مي دهد كسري بودجه 
نهايي سال مالي ۲۰۲۰ به ۳/۱۳تريليون دالر رسيده است كه اين بيش 
از سه برابر كسري بودجه ۹۸4 ميليارد دالري سال گذشته و دو برابر 
ركورد قبلي كسري بودجه است كه با ۱/4 تريليون دالر در بحران مالي 

سال ۲۰۰۹ به ثبت رسيده بود. 
بيشترين خسارتي كه امسال به بودجه وارد شد مربوط به بسته كمك 
مالي ۲/۲ تريليون دالري دولت امريكا براي مقابله با ويروس كرونا بود. 
طبق داده هاي خزانه داري، درآمدهاي دولت امسال به ۳/4۲تريليون 
دالر رسيد در حالي كه هزينه كردهاي آن بالغ بر ۶/۵۵ تريليون دالر شد. 
از اين هزينه ها بيش��ترين مبلغ در ماه ژوئن صرف شد كه در آن دولت 

۱/۱ تريليون دالر خرج كرد. 
از س��وي ديگر س��ال مالي ۲۰۲۰ در حالي به پايان رس��يد كه بدهي 
امريكا به حدود ۲۷ تريليون دالر رس��يد كه ۶تريليون دالر آن بدهي 

عموم مردم بود.

 صادرات 160 ميليون دالری 
 لوازم خانگي ايراني 

متوس�ط  ط�ور  ب�ه  س�االنه  خانگ�ي  ل�وازم  صنع�ت  در    
مي ش�ود.  انج�ام  ص�ادرات  دالر  1۷۰ميلي�ون  ت�ا   1۶۰
عباس هاشمي دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران در گفت وگو با ايسنا 
با بيان اينكه در حال حاضر اطالعات مربوط به صادرات لوازم خانگي تا آخر 
سال ۱۳۹۷ در دسترس اس��ت، تصريح كرد: كولر آبي يخچال و آبگرمكن 
كاالهاي اصلي صادرات ايران هستند و ساالنه و بس��ته به شرايط به طور 
متوس��ط ۱۶۰ تا ۱۷۰ميليون دالر صادرات در صنعت لوازم خانگي انجام 
مي شود.  وي همچنين عراق، افغانستان و تركيه، پاكستان، امارات و اردن 
را مقاصد صادرات لوازم خانگي عنوان ك��رد و گفت: با توجه به مالحظات 
امنيتي ناشي از تحريم ها اطالعات دقيقي از ميزان صادرات در سال وجود 
ندارد.  دبير انجمن صنايع لوازم خانگي ايران در ادامه در پاسخ به اينكه آيا با 
وجود مشكالت مربوط به تأمين ارز و مواد اوليه و همچنين خروج برندهاي 
خارجي از كش��ور امكان اين ميزان صادرات در س��ال جاري وجود دارد، 
تصريح كرد: صادرات يك مقوله جدا از بازار داخل است و اگر سازمان توسعه 
تجارت و بانك مركزي تسهيالت الزم در زمينه بازگشت ارز انجام دهند و 
همچنين بازارهاي صادراتي وجود داش��ته باشد، صادرات روال خودش را 

طي مي كند. البته قطعا بازار داخل اولويت واحدهاي صنعتي است. 
به گفته وي به طور كلي با در نظر گرفتن توانمندي توليد كشور و نياز بازار 

داخل صادرات ساالنه ۱۵۰ تا ۱۶۰ميليون دالر منطقي است. 

مشكلي در تأمين آرد  و گندم  وجود ندارد
 در كش�ور ن�ه كمب�ود آرد و ن�ه كمب�ود گن�دم وج�ود ن�دارد. 
به گزارش فارس، يزدان سيف مديرعامل ش��ركت بازرگاني دولتي ايران 
گفت: حدود ۹۰هزار نانوايي از طريق 4۰۰كارخان��ه توليد آرد كه ماهانه 
۹۰۰ هزار تن، گندم را تبدي��ل به آرد مي كنند، از طريق ش��بكه حمل و 
نقلي منسجم و برنامه ريزي شده در سه دهه اول، دوم و سوم در هر ماه آرد 

دريافت مي كنند. 
مديرعامل ش��ركت بازرگاني دولتي ايران افزود: از م��ردم تقاضا داريم از 
نانوايي هايي كه داراي پروانه فعاليت، جواز كسب و پروانه بهداشت تضمين 

شده هستند، خريد كنند. 
وي بيان داشت: گاهي اوقات ديده شده برخي از نانوايي ها كه پروانه كسب 
نداش��ته و اجازه فعاليت هم ندارند و آرد مورد نياز خود را از طريق شبكه 
غير رس��مي تأمين مي كرده اند با كمبود آرد مواجه ش��ده اند و موجبات 

سوء استفاده براي رسانه هاي ضد انقالب را فراهم كرده اند. 
س��يف در مورد نانوايي هاي آزادپز هم گفت: نانوايي آزادپز ديگر در كشور 
وجود ندارد و همه نانوايي ه��ا به دو مدل يارانه اي ي��ك و دو، از دولت آرد 
دريافت مي كنند كه در نوع اول به صورت كاماًل دولتي و به قيمت هر كيلو 

۶۶۵تومان و نوع دوم كه به صورت آزاد آرد دريافت مي كنند. 
وي افزود: هر سال در نيمه دوم سال، به دليل اينكه روز ها كوتاه مي شود و 
تعطيلي خيلي از ادارات و فضا هاي كاري توام با يكديگر مي شود، متأسفانه 

شاهد شلوغي و ازدحام متقاضيان نان در صف نانوايي ها هستيم. 
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: علت ديگري كه امكان دارد 
نانوايي، نان كمتري پخت كند اين است كه بعضي نانوايي ها به جاي هشت 

ساعت كار شش ساعت فعاليت مي كند. 
سيف افزود: در هيچ نقطه اي از كشور، نه در حال حاضر بلكه در گذشته و 
حتي در آينده هيچ مش��كلي در تهيه آرد و نان نداريم ضمن اينكه ميزان 
ذخاير راهبردي كشور هم بي نظير اس��ت.  وي گفت: يكي از نانوايي ها در 
استان البرز كه مرتكب تخلف هم شده، فيلمي از واحد صنفي خود را براي 
يكي از شبكه هاي فارسي زبان خارجي فرستاده كه اين فيلم كاماًل دروغ 
بوده و بعد از بررسي ها، مشخص شد اين نانوايي تخلفات گسترده اي داشته 

كه در حال حاضر در حال رسيدگي از طريق مراجع ذيربط هستيم. 

كاهش ۴0 تا 60 درصدي فروش پوشاك
ناي�ب رئي�س س�ابق اتحادي�ه توليدكنن�دگان و صادركنن�دگان 
پوش�اك با بي�ان اينك�ه ب�ه دلي�ل ش�يوع كرون�ا و گران�ي كاالها، 
ف�روش پوش�اك بي�ن ۴۰ ت�ا ۶۰ درص�د كاه�ش يافت�ه اس�ت، 
گف�ت: ص�ادرات پوش�اك تقريب�ًا ب�ه صف�ر رس�يده اس�ت. 
مهدي رهبري در گفت و گو با مهر، در مورد وضعيت بازار پوش��اك اظهار 
داشت: به دليل باال رفتن قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم و البته نگراني 
از شيوع كرونا، شاهد كاهش تقاضا بوديم، اما آنطور كه برخي از افراد اعالم 

مي كنند تقاضا صفر رسيده درست نيست. 
اين فعال صنايع پوش��اك افزود: در حوزه كت و شلوار و لباس هاي رسمي 
كه بيشتر براي عزا و عروسي استفاده مي شود به دليل شيوع كرونا شاهد 
كاهش ۶۰ درصدي تقاضا هستيم. اما اين عدد در حوزه لباس هاي راحتي 
4۰ درصد است.  وي ادامه داد: بنابراين به دليل شيوع كرونا و گراني پوشاك 
نسبت به دوران عادي، كاهش فروش بين 4۰ تا ۶۰درصد بوده است. البته 
اين عدد در بين دهك هاي مختلف و مناطق مختلف كشور متفاوت است. 
رهبري تأكيد كرد: به هر حال پوش��اك كاالي مصرفي و مورد نياز مردم 
است و هرگز تقاضاي اين بازار به صفر نمي رسد.  نايب رئيس سابق اتحاديه 
توليدكنندگان و صادركنندگان پوشاك با بيان اينكه توليدكننده پوشاك 
بيشترين ضرر را كرده است، اظهار داشت: نرخ مواد اوليه نسبت به دو سال 
پيش چهار برابر افزايش يافته و همچنين نرخ ماشين آالت توليد پوشاك 
نيز به دليل نرخ ارز رش��د چهار برابري داش��ته اما  اي��ن دو موضوع توان 
توليدكنندگان پوشاك را تضعيف كرده اس��ت.  اين فعال صنايع پوشاك 
گفت: طي چهل سال گذشته وزارت صمت عزمي براي خودكفا كردن توليد 
پوشاك نداشته اس��ت. وزارتخانه حتي براي توليد سوزن، نخ و ملزوماتي 
همچون زيپ و دكمه هيچ اقدامي نكرده،  در واقع ابتدايي ترين نياز صنعت 

پوشاك هم وارداتي بوده و در كشور توليد نمي شود. 
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  با توجه به افزايش روز افزون جمعيت دامي، 
رش�د س�ن دام، زايش هاي جدي�د پاييزه و 
كاهش تقاضا، در هفته جاري قيمت گوش�ت 
قرمز از جمله گوشت گوساله كاهش مي يابد. 
به گزارش ايرنا، منصور پوريان رئيس ش��وراي 
تأمين دام كش��ور درباره وضعيت بازار گوشت 
قرمز افزود: در هفته هاي اخير قيمت گوش��ت 
قرمز به ويژه گوشت گوساله به دليل افزايش نرخ 
نهاده هاي دامي از جمله )ذرت، كنجاله سويا و 
جو( روند افزايشي به خود گرفته بود كه به زودي 
تعديل مي ش��ود. اين در حالي است كه صنعت 
دامپروري كشور با مشكل جدي كاهش تقاضا 
روبه رو اس��ت كه همين امر مش��كالتي را براي 

توليدكنندگان اين بخش ايجاد كرده است. 
رئيس ش��وراي تأمين دام كش��ور تصريح كرد: 
توان توليد دام زنده س��نگين و سبك در كشور 
افزايش پيدا ك��رده تاجايي ك��ه طبق گزارش 
مركز آمار ايران ما با پروار س��نگين گوساله در 
حد ۳۳۵ هزار رأس و گوسفندي ۷۰هزار رأس 

روبه رو هستيم. 
پوريان ادام��ه داد: اكنون قيم��ت ميانگين هر 
كيلوگرم دام زنده گوساله ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان 
و گوسفندي 4۲ تا 4۳ هزار تومان است كه نرخ 

بااليي به شمار مي رود. 
وي تصريح كرد: وضعيت توليد دام زنده در حدي 
اس��ت كه نياز داخلي را تأمي��ن مي كند و ديگر 
نيازي به واردات گوشت قرمز نيست، اما علت باال 
بودن قيمت گوشت در كشور وجود دالالن است 

كه اجازه كاهش قيمت ها را نمي دهند. 
رئيس ش��وراي تأمين دام كاه��ش تقاضا براي 
مصرف گوشت قرمز را در كشور بي سابقه دانست 
و اضاف��ه كرد: اكنون ب��ازاري ب��راي دام زنده و 
گوشت قرمز وجود ندارد و در صورت ادامه روند 
باال بودن قيمت گوشت قرمز، توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان متضرر خواهند شد.  وي تنها 
راهكار براي س��اماندهي بازار گوشت را تأمين 
نهاده هاي دامي با ن��رخ مصوب، حذف دالالن و 

متعادل شدن عرضه و تقاضا عنوان كرد. 

قيمت گوشت قرمز كاهش مي يابد
بازار

مدير نظارت ب�ر ب�ازار ب�ورس كاال گفت: در 
حال حاضر ش�ركت فوالد مباركه ورق س�رد 
خود را در ب�ورس عرضه مي كند، ولي س�اير 
توليدكنندگان ورق سرد خود را با قيمت هاي 
بس�يار باال و در خارج از بورس مي فروش�ند. 
به گزارش صدا و سيما، سيدجواد جهرمي اظهار 
داشت: در حال حاضر شركت فوالد مباركه ورق 
سرد خود را در بورس عرضه مي كند، ولي ساير 
توليدكنندگان ورق س��رد خود را با قيمت هاي 
بسيار باال و در خارج از بورس مي فروشند. آنچه 
كه وزارت صمت و نهاد نظارتي تاكنون پيگيري 
آن نبوده اين بوده، شركت هايي كه ورق گرم را 
با قيمت هاي پايين ت��ر از بورس خريده اند و بايد 
ورق هاي س��رد توليدي خود را در بورس عرضه 

كنند، چرا به تعهدات خود عمل نكرده اند؟!
مدير نظارت بر ب��ازار ب��ورس كاال گفت: وقتي 
ورق سرد ش��ركت هاي مزبور در كنار ورق سرد 
شركت فوالد مباركه قرار گيرد نياز خودروساز، 
صنعت لوازم خانگي، بشكه ساز و قيرساز تأمين 

خواهد شد. 
وي افزود: اين صنايع همانند سال هاي گذشته 
نمي توانن��د ورق وارد كنند، پ��س تقاضاي آنها 
امروز به بازار وارد ش��ده و در كنار س��اير صنايع 
بايد خريد انواع ورق فوالدي را از شركت مباركه 
انجام دهند، از اين رو ضرورت دارد وزارت صمت 
بر عرضه فوالد خارج از ب��ورس به صورت جدي 

نظارت كند
جهرمي بيان داشت: مشكالت سامانه بهين ياب 
بسيار جدي است؛ ضرورت ايجاب مي كند نواقص 
و اشكاالت اين س��امانه هرچه سريع تر برطرف 
ش��ود. براي تنظيم بازار ف��والد از حيث قيمتي 
ضرورت دارد عرضه و تقاضا توأمان س��اماندهي 
شود.  مدير نظارت بر بازار بورس كاال يادآور شد: 
الزمه دستيابي به اين هدف اين است كه فروش 
خارج از بورس وجود نداشته باشد. به عبارتي همه 
شركت ها موظف باشند تمامي عرضه داخلي خود 
را در بورس انجام دهن��د و ديگر اينكه تقاضاها، 

تقاضاهاي واقعي توليدكننده باشد. 

ورق سرد فوالد در خارج از بورس عرضه مي شود



اگر تا ديروز يك 
سعید احمدیان
      گزارش

درصد هم احتمال 
داش�ت المپيك 
توكيو سال آينده برگزار نشود، با صحبت هاي 
روز جمعه نخست وزير ژاپن پرونده لغو المپيك 
بسته شد و ژاپني ها مي گويند كه با كرونا يا بدون 
كرونا، مشعل اين رقابت ها مرداد سال آينده در 
توكيو روش�ن مي ش�ود؛ يك خبر خوب براي 
المپيكي ها كشورمان كه در هشت ماه گذشته 
در بيم و اضط�راب لغ�و كامل بازي ه�ا بودند. 
از مقامات دولتي ژاپن گرفت��ه تا باخ رئيس كميته 
بين المللي المپيك از برگزاري قطعي توكيو 2020 
كه حاال بايد توكيو 2021 آن را بناميم، خبر مي دهند 
تا شمارش معكوس المپيكي ها براي رقابت در مرداد 
سال آينده آغاز شود. كاروان كشورمان تا اسفندماه و 
پيش از همه گيري كرونا در جهان 52سهميه المپيك 
توكيو را كس��ب كرده بود؛ سهميه هايي كه رئيس 
كميته ملي المپيك هفته گذشته از پيش بيني شان 
تا 70 سهميه در صورت عادي بودن شرايط و ادامه 
مسابقات كسب سهميه خبر داد، با اين حال كرونا 
ترمز ورزشكاران ايراني را هم مانند تمام دنيا كشيد 
تا فعالً 52ورزشكار در 11رشته ورزشي از كشورمان، 
مجوز حضور در المپيك توكيو را كسب كرده باشند. 
به بهانه خبر قطعي برگزاري المپيك در سال آينده، 
در فاصله 9 ماه تا روش��ن شدن مش��عل بازي هاي 
توكيو، وضعيت اردوهاي المپيكي هاي 11رشته اي را 
كه سهميه به دست آورده اند، بررسي كرده ايم. برخي 
از آنها اردوهايشان را آغاز كرده اند و بعضي ديگر هم 

همچنان به تمرينات انفرادي ادامه مي دهند. 
   تيراندازي اول شد

المپيكي هاي تيراندازي هم چراغ اول كسب سهميه 
المپيك را روشن كردند و هم اولين ورزشكاراني بودند 
كه پس از كرونا، تمرينات اردويي شان را براي حضور 
در توكي��و 2020 آغاز كردند. تيران��دازي در حالي 
با شش سهميه كه توس��ط نجمه خدمتي، آرمينا 

صادقيان، فاطمه كرم زاده، هانيه رستميان، مهيار 
صداقت و جواد فروغي كسب شده، يكي از رشته هاي 
موفق در رقابت هاي كسب سهميه قبل از كرونا بود كه 
المپيكي های اين رشته تا چهار ماه پس از شيوع كرونا 
در ايران به تمرينات شان در خانه و زير نظر سرمربي 
ادامه مي دادند. 14تير ماه بود كه طلسم برپايي اردوي 
اين رشته شكسته ش��د و اولين اردوي تيراندازي با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي به مدت دو هفته تا اول 
مرداد ادامه پيدا كرد، البته در ادامه به دليل مثبت 
شدن تست كروناي فروغي و همچنين وضعيت قرمز 
شيوع اين ويروس اردو تعطيل و از 26 مرداد از سر 
گرفته شد. آخرين اردوي المپيكي هاي تيراندازي 
هم از 30شهريور تا 16مهر برگزار شد و ملي پوشان 
اين رشته روز 11مهر در مسابقات تيراندازي آنالين 

بين المللي آسيا خودشان را محك زدند. 
   رزمي ها هم دست به كار شدند

كاراته و تكواندو از ديگر رش��ته هايي هستند كه هر 
كدام تا امروز دو سهميه كس��ب كرده اند؛ دو رشته 
رزمي كه تكواندو تمريناتش را چند هفته اي اس��ت 
آغاز كرده و المپيكي هاي كاراته هم قرار اس��ت در 
روزهاي آينده استارت تمرينات اردويي شان را بزنند. 
اردوي تيم ملي تكواندو از 15شهريور با حضور آرمين 
هادي پور و ميرهاشم حسيني دو تكواندوكار المپيكي 
آغاز شد و تا اواسط مهر ماه ادامه داشت. دور جديد 
تمرينات المپيكي هاي تكواندو هم قرار است از 28مهر 
آغاز شود تا دو تكواندوكار المپيكي كشورمان زير نظر 

فريبرز عسگري تمرينات شان را ادامه دهند. 
كاراته كاهاي المپيكي هم از اوايل آبان تمرينات شان 
را در اردو كليد مي زنند. ش��اگردان شهرام هروي كه 
تا امروز توسط بهمن عس��گري و حميده عباسعلي 
دو س��هميه المپيك را به دس��ت آورده اند، با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي اردوي شان را با نفرات محدود از 
هفته اول آبان آغاز مي كنند تا هم آمادگي المپيكي هاي 
اين رشته و هم ملي پوشاني كه شانس كسب سهميه 

دارند، در اين اردوها مورد ارزيابي قرار گيرد. 

   استارت بوكس و تير و كمان از شهريور 
المپيكي ه��اي رش��ته بوك��س و تير و كم��ان هم 
شهريورماه اردوي هاي متمركزشان را آغاز كرده اند. 
اردوي بوكس كه دو سهميه كسب كرده، 20شهريور 
آغاز شد و شاهين موسوي و دانيال شه بخش زير نظر 
عليرضا استكي تمرينات شان را آغاز كردند و مرحله 
اول اردوي تيم ملي بوكس با مجوز س��تاد مقابله با 
كرونا در ورزش از 20شهريور ماه آغاز شد و پنجم مهر 
ماه به پايان رسيد. بعد از يك هفته استراحت نفرات، 
مرحله دوم اردو از 12مهر ماه استارت خورد و جمعه 
25مهر در تهران به اتمام رسيد. طبق برنامه ريزي كادر 
فني تيم ملي و فدراسيون بوكس قرار است سومين 
مرحله  اردوها از دوم آبان ماه در جزيره كيش آغاز  شود 

و پس از دو هفته ، 16 آبان ماه خاتمه يابد. 
اردوهاي رشته تير و كمان كه تاكنون يك سهميه 
توسط ميالد وزيري در بخش ريكرو كسب كرده 
اس��ت، هم از ش��هريور آغاز و دو اردو در كيش و 
تبريز برگزار شده است. وزيري كماندار المپيكي 
كشورمان هم مهرماه در مس��ابقات آزاد تركيه در 
آنتاليا شركت كرد تا پس از ما ه ها دوري از شرايط 

مسابقه، وضعيتش ارزيابي شود. 
   كشتي باالخره وارد اردو شد

كشتي گيران كشورمان كه تا امروز سه سهميه در 
آزاد توسط رضا اطري، حسن يزداني و رضا محبي 
و سه سهميه در رشته فرنگي توسط عليرضا نجاتي، 
محمدعلي گرايي و امير قاسم منجزي كسب كرده اند، 
هم با توجه به مشخص شدن تاريخ برگزاري مسابقات 
جهاني صربستان در سال2020، اردوهايشان را آغاز 
كرده اند. اردوي شاگردان غالم محمدي از 25مهر 
آغاز شده و تا هش��تم آبان ادامه دارد و شاگردان بنا 
هم از امروز به اردو مي رون��د و اولين مرحله اردوي 

فرنگي كاران هفتم آبان به پايان مي رسد. 
   دووميداني كاران اردو پشت اردو

احسان حدادي در پرتاب ديسك و حسن تفتيان 
در دوي 100مت��ر هم دو  وميدان��ي كار المپيكي 

كش��ورمان هس��تند ك��ه در ماه هاي گذش��ته 
اردوهايش��ان را پيگيري كرده اند. حدادي كه اين 
روزها جراحي خار پاش��نه اش در آلمان حواشي 
زيادي را به همراه داش��ته، از خرداد ماه گذشته تا 
امروز چندين مرحله اردو را در كيش برگزار كرده 
است. حسن تفتيان هم مرداد ماه با هزينه شخصي 
راهي اردوي فرانسه ش��د و در اين كشور زير نظر 

مربي فرانسوي اش تمريناتش را پيگيري مي كند.
   اردو بي اردو

شمش��يربازي، واليبال و بس��كتبال رش��ته هاي 
المپيكي ای هستند كه هنوز خبري از برپايي اردوي 
اين رشته ها نيست. شمشيربازي از جمله رشته هايي 
است كه اسفند گذش��ته و در حالي كه هنوز كرونا 
مانند امروز در جهان جوالن نمي داد، توانس��ت در 
مسابقات جام جهاني لهستان، سهميه تيمي المپيك 
توكيو را توس��ط مجتبي عابديني، علي پاكدامن، 
محمد رهبري و محمد فتوحي به دس��ت بياورد. 
ملي پوشان المپيكي شمشيربازي اگر چه هنوز به 
گفته اين فدراسيون برنامه اي براي تشكيل اردوي 
اين رش��ته به دليل ش��رايط كرونا وجود ندارند اما 
چهار شمشيرباز المپيكي به صورت انفرادي زير نظر 
پيمان فخري تمرينات شان را دنبال مي كنند، البته 
قرار بود از 10مهرماه تمرينات متمركز ملي پوشان 
اسلحه سابر آغاز شود اما همزماني اين برنامه با موج 
سوم كرونا باعث لغو اين برنامه شد. فضل اهلل باقرزاده 
رئيس فدراسيون شمشيربازي ديروز در اين رابطه 
به خبرگزاري ايسنا گفت: »متأسفانه با اين شرايط، 
فعاًل اردو برگزار نمي شود تا شرايط كرونا در شهرها 
بهتر شود، چون سالمت ورزشكاران در اولويت است 

و نمي توان سالمت آنها را به خطر انداخت.«
بسكتبال و واليبال دو رش��ته تيمي كشورمان كه 
سهميه المپپيك كسب كرده اند، با توجه به شرايط، 
اردويي در اين مدت نداشته اند و اردوي اين تيم ها 
براي المپيك به احتمال زياد س��ال آينده با پايان 

ليگ هاي اين رشته ها آغاز مي شود.
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فریدون حسن

شیوا نوروزي

 غبارروبي از مزار شهدا 
در آغاز هفته تربيت بدني 

مراسم غبارروبي مزار شهداي ورزش��كار و تجليل از خانواده شهدا به 
مناسبت آغاز هفته تربيت بدني و ورزش برگزار شد. در سالروز شهادت 
امام رضا)ع( و به مناس��بت آغاز هفته تربيت بدني و ورزش، مراس��م 
غبارروبي مزار شهيد گمنام و زيارت اين مقبره كه در محل فدراسيون 
ورزش هاي جانبازان و معلوالن قرار دارد، برگزار ش��د. در اين مراسم 
عبدالحميد احمدي مع��اون وزارت ورزش، مهدي ميرجليلي رئيس 
سازمان بسيج ورزشكاران، س��ردار يزداني مسئول تربيت بدني سپاه 
محمد رسول اهلل و... حضور داشتند، البته در حالي كه اعالم شده بود 
مس��عود س��لطاني فر، وزير ورزش و جوانان نيز در اين مراسم شركت 
مي كند، اما او حضور نداش��ت. در اين مراس��م ضم��ن تقديم گل به 
شهيدان گمنام و قرائت فاتحه توسط مس��ئوالن، از خانواده شهيدان 

عباس آبياري و مسعود عسگري تجليل به عمل آمد.

منبع: فوتبال ايتالیا

توقف آتزوري ها پشت سد هلند
هلند با سرمربي جديدش مقابل ايتاليا سدي محكم ايجاد كرد تا دست 
خالي برگامو را ترك نكند، همين استراتژي جواب داد و الله ها حداقل 
از باخت گريختند. لورنزو پلگريني گل اول بازي را زد تا آتزوري ها خيال 
كنند تا آخر بازي مي توانند دروازه ميهمان را به توپ ببندند ولي چند 
دقيقه بعد ون ده بيك با شكستن قفل دروازه ايتاليا گل رقيب را خنثي 
كرد تا دي بوئر به آينده تيمش اميدوار شود. ماه پيش ايتاليا در آمستردام 
با يك گل در بازي رفت به پيروزي رس��يد ولي با روي كار آمدن فرانك 
دي بوئر اعمال برخ��ي تغييرات قابل پيش بيني بود؛ بازي با سيس��تم 
2-3-5 اولين تغيير بود. براي ايتاليا هم اين بازي ويژگي هاي خودش 
را داشت. آنها بعد از 14سال در ورزشگاه برگامو به ميدان رفتند، ضمن 
اينكه منطقه برگامو در زمان شيوع كرونا در ايتاليا تلفات سنگيني داده 
است. اش��تراك هر دو تيم در اين بازي تأكيد زيادشان براي پيروزي بر 
رقيب بود. هم ايتاليا و هم هلند هر دو براي رسيدن به اين هدف برنامه 
داشتند، لورنزو پلگريني اولين فرصت جدي الجوردي ها را به گل تبديل 
كرد، البته شاگردان مانچو باز هم شانس بيشتری نسبت به هلند داشتند 
ولي قدر موقعيت هايشان را ندانستند. ون ده بيك اما بيكار ننشست و 
توپ را به سقف دروازه ايتاليا چسباند تا دوناروموها هم كاري از دستش 
برنيايد. متزلزل شدن اعتماد به نفس بازيكنان ايتاليا بعد از دريافت گل 
كاماًل مش��هود بود. برعكس هلندي ها پس از به تساوي كشيدن بازي 
كنترل توپ و ميدان را در دست گرفتند. هر چند تيم مانچو تالش كرد 
قدرتش را در زمين نشان دهد ولي در عمل راه به جايي نبرد. اين نتيجه 
بدون شك براي نارنجي ها قابل قبول است ولي صدرنشين گروه با اين 
تساوي فقط ركورد شكست ناپذيري اش را حفظ كرد، همين و بس، البته 
مانچيني با شرايطي كه تيمش دارد مطمئن است با دو برد در دو بازي 

باقي مانده ليگ ملت ها، صعودي مقتدرانه خواهد داشت.

ادامه تالش فوق ستاره بارسا براي مبارزه با كرونا
اهداي جام هاي مسي به حافظان سالمت

اتهام وزير ورزش ايتاليا به ستاره كرونايي يووه
اعالم جرم دادستاني تورين عليه رونالدو

طبق مق��ررات 
شمیم رضوان
      بازتاب

زماني كه يك يا 
چن��د ت��ن از 
اعضاي يك تيم به كرونا مبتال مي ش��وند، ساير 
اعضاي آن تيم باي��د تا اثبات عدم ابتالي ش��ان 
قرنطينه شوند اما گفته مي شود كه رونالدو، پائولو 
ديباال، رودريگو بنتانكور، خ��وان كوادرادو، مريح 
دميرال، دانيلو و جي جي  بوفون بعد از اعالم ابتالي 
دو تن از اعضاي باشگاه يوونتوس به كرونا، پيش از 
آنكه مجوز خروج ش��ان از هتل محل قرنطينه در 
شهر تورين صادر شود، اين هتل را ترك كرده اند كه 
در اين بين بوفون راهي خانه اش شده اما شش نفر 
ديگر براي حض��ور در بازي ه��اي تيم هاي ملي 
كشورشان هتل باشگاه يوونتوس را ترك كرده اند؛ 
مس��ئله اي كه باعث ش��ده تا دادس��تاني فدرال 
فدراس��يون فوتبال ايتاليا پرونده  را براي بررسي 
تخل��ف احتمال��ي رونال��دو و هم تيمي هايش از 
پروتكل هاي بهداش��تي ارائه ش��ده از سوي اين 
فدراسيون به جريان بيندازد. طبق گزارش نشريه 
گاتزتا دلواس��پورت، در صورت اثبات تخلف اين 
هفت نفر از سوي دفتر دادستاني،  مدعي العموم 
شهر تورين آنها را به پرداخت جريمه نقدي محكوم 
مي كند، البته اين همه داس��تان نيست و بعد از 
پرونده اي كه عليه هفت نف��ر از بازيكنان يووه به 
جريان افت��اده، وزير ورزش ايتاليا نيز بازگش��ت 

رونالدو به ايتاليا را با وجود ابتال به كرونا زير سؤال 
برده اس��ت اما رونالدو كه در حال حاضر به دليل 
مثبت شدن تست كرونايش در منزل خود قرنطينه 
است، نه فقط اتهامات نسبت داده شده اخير به او 
مبني بر نقض پروتكل هاي بهداشتي را رد و تكذيب 
كرده بلكه تأكي��د مي كند »من و س��اير اعضاي 
خانواده ام در دو طبقه مج��زا از منزل مان زندگي 
مي كنيم. پس ما نمي توانيم باهم در تماس باشيم. 
من در تمام مدت قرنطينه در خانه ام بوده ام و االن 
هم در همان جا روزها را سپري مي كنم. من كاماًل 
پروتكل ها را رعايت مي كنم و آنها را نقض نكرده ام. 
چيزهايي كه ديگران در اين ب��اره گفته اند دروغ 
اس��ت. من به خاطر تيمم از پرتغال برگش��تم و 
بازگش��تم هم با رعايت تمامي مسائل بهداشتي 
همراه بوده است. به وسيله يك آمبوالنس هوايي به 
ايتاليا برگشتم و تا رس��يدن به منزلم هم با هيچ 

كسي تماس نداشته ام، حتي در تورين.« 
با اين وجود آنچه مشخص است اينكه رونالدو به كرونا 
مبتال شده و حتي اگر دادستاني تورين او را تبرئه كند 
و اتهامات وزير ورزش ايتالي��ا هم در خصوص او به 
نتيجه نرسد، اين بازيكن 35ساله پرتغالي نه فقط در 
دو بازي بعدي يووه در سري A و ليگ قهرمانان اروپا 
مقابل ديناموكي يف محروم است بلكه به احتمال 
فراوان بازي با بارسا در هفته دوم مرحله گروهي ليگ 

قهرمانان را هم از دست خواهد داد.

موفقيت ه��ا و 
 دنیا حیدري
      چهره

جام هاي امسال 
را از همين حاال 
ب��ه مدافعان س��المت و آنها كه ماه هاس��ت در 
بيمارستان ها و در صف اول مشغول نبرد با كرونا 
هستند تقديم مي كند. فوق س��تاره آرژانتيني 
كاتاالن ها جزو نخستين نفراتي بود كه دريافت 
وخامت اوضاع بسيار جدي است و نمي توان به 
سادگي از كنار آن گذشت، به همين دليل هم 
خيلي زود در همان روزهاي نخست دست به قلم 
شد؛ از مردم خواست با ماندن در خانه هاي خود 
كمك بزرگي به ريش��ه كن كردن اين ويروس 
كنند: »روزهاي سختي براي همه است، ما نگران 
اين اتفاقات هس��تيم و مي خواهيم با گذاشتن 
خودمان به جاي كس��اني كه بيشترين زجر را 
مي كشند يا به صورت مستقيم به دليل ابتالي 
خودش��ان، خانواده يا دوستانش��ان درگير اين 
موضوع هستند يا كساني كه در بيمارستان ها و 

مراكز درماني از نزديك با اين موضوع مي جنگند، 
كمك كنيم. وقت آن اس��ت كه مسئوليت پذير 
باش��يم و در خانه بمانيم.« متأس��فانه اما آمار 
مبتاليان به كرونا روز ب��ه روز باالتر مي رفت و 
همين مسئله مسي را بر آن داشت تا با كمك هاي 
نقدي و غيرنقدي خود گامي در راستاي مبارزه 
با كرونا بردارد، به طوري كه اوايل سال مبلغي 
حدود يك ميليون ي��ورو به بيمارس��تان هاي 
بارسلونا و كشورش براي ارتقای تجهيزات شان 
جهت مب��ارزه ب��ا كرونا كم��ك كرد. س��تاره 
آبي اناري ه��ا ع��الوه ب��ر كمك ه��اي مالي به 
بيمارستان هاي سرزمين مادري خود همچنين 
32دستگاه تنفس مصنوعي به بيمارستان هاي 
ش��هر زادگاهش روس��اريو و تعدادي دستگاه 
تنفس مصنوعي و ديگر تجهيزات پزشكي نيز 
براي بيمارستان هاي شهر بوينس آيرس ارسال 
كرده بود، اما حاال مسي در مصاحبه اخير خود با 
اشاره به تالش هايي كه هموطنانش در آرژانتين 
براي مبارزه با آثار ويران كنن��ده ويروس كرونا 
انجام مي دهند تأكيد مي كن��د: در اين بحران 
كرونا، همه ما بايد از حداقل ضروريات مانند آب 
و غذا و برق برخوردار باشيم. كاپيتان بارسا اما در 
تازه ترين اقدام خود از تقديم جام هاي امسال به 
مدافعان سالمت خبر مي دهد: »افتخار مي كنم 
وقتي مي بينم كه چگونه مردم آرژانتين در اين 
اوضاع سخت كار و به يكديگر كمك مي كنند و 
در آشپزخانه ها و س��الن هاي تهيه غذا مشغول 
هستند تا در كنار هم بر مشكالت موجود غلبه 
كنيم. نابرابري بزرگ ترين مشكل جامعه ماست 
و همه ما بايد در كنار هم كار كنيم تا اين معضل 
برطرف ش��ود اما بدون ش��ك مهم تر از همه 
زحماتي اس��ت كه فع��االن حوزه س��المت و 
بهداشت در طول اين مدت كشيده اند و به همين 
دليل امسال هر جامي با بارس��لونا ببرم به آنها 
تقديم مي كنم. جام هايي كه امسال مي بريم بايد 
به افرادي تعلق بگي��رد كه خودش��ان را وقف 
سالمت مردم كرده اند و در صف نخست مبارزه با 

اين بيماري تالش مي كنند.«
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پيام تسليت رئيس سازمان ورزش بسيج كشور 
به خانواده شهيد بيرامي

ابوالفضل قلي پور رئيس سازمان ورزش بسيج با صدور پيامي شهادت 
سرباز وظيفه ورزشكار شهيد علي بيرامي را تسليت گفت. در متن اين 

پيام آمده است:
ِِّهْم يْرَزُقوَن،  َِّذيَن ُقِتُلواْ فِي َسِبيِل اهللِّ أَْمَواتًا بَْل أَْحياء ِعنَد َرب َوالَ تَْحَسَبنَّ ال
ش��هدا نماد ايثار و فداكاري   اند و ش��هداي مدافع وط��ن مظهر عزت و 
سرافرازي دين اسالم و شاگردان حقيقي مكتب اهل بيت )ع( هستند. 
شكوه و سربلندي ايران اسالمي، مرهون مجاهدت دليرمرداني است كه 
در مكتب انسان ساز واليت، درس عشق، ايثار و خدمت آموختند؛ مرداني 
كه با دل بريدن از تمامي تعلقات به دعوتگاه يار شتافتند و برگ برگ دفتر 

هستي را با نام و ياد خود جلوه اي ديگر بخشيدند. 
ش��هادت ش��هيد علي بيرامي از جوانان رشيد و ورزش��كار نشان داد 
كه ورزش��كاران با اخالق و مخلص ايراني در صف اول جبهه مقابله با 
گروهك هاي تروريستي قرار دارند، اينجانب شهادت شهيد مدافع وطن 
علي بيرامي را به پيشگاه حضرت ولي عصر)عج(، مقام معظم رهبري 
مدظله العالي، مردم شريف و نجيب آذربايجان به خصوص دشت مغان 
به ويژه خانواده صبور، مقاوم و بزرگوارش تبريك و تسليت عرض نموده 
و از خداوند متعال براي آن شهيد واالمقام علو درجات و براي بازماندگان 

صبر جميل و اجر جزيل آرزومندم. 

 اخالق مهم تر از مدال
 درسي كه بايد از ژاپني ها بياموزيم

ش��نيدن برخي خبرها و عكس العمل ها و واكنش ها در دنياي ورزش 
بسيار تأمل برانگيز اس��ت. تصور ما بر اين است كه در دنياي قهرماني 
و ورزش حرف��ه اي جهان فق��ط و فقط به كس��ب موفقي��ت و مدال 
مي انديشند، بدون اينكه به حواشي و مس��ائل اخالقي يك ورزشكار 
توجه داش��ته باش��ند. جالب اينكه ما كنترل يك ورزشكار را دخالت 
در امور ش��خصي او قلمداد مي كنيم و اجازه مي دهيم ورزشكارانمان 
در خارج از محيط ورزش هر كاري كه دلش��ان خواست انجام دهند و 
حتي در الپوشاني تخلفاتشان كمك حالشان هستيم اما در كشورهاي 

صاحب عنوان ورزش اصاًل اينگونه نيست. 
به راحتي چشمش��ان را به روي مدال المپيك و چه��ار مدال طالي 
قهرمان شنايشان بستند؛ ژاپني ها را مي گوييم؛ ميزبان المپيك سال 
آينده. دايا س��تو قهرمان ش��ناي 400 و200 متر جهان مي توانست 
خيلي راحت مدال طالي اين رش��ته ها را از همين حاال به نام ميزبان 
ضرب كند اما وقتي پاي اخالقيات و حفظ نظام خانواده در ميان باشد، 
مدال المپيك كوچك ترين ارزشي ندارد. ستو كه در المپيك 2016 
ريو در ماده 400متر انفرادي مدال برنز گرفت و قهرمان كنوني جهان 
در اين ماده و 200متر است، پدر دو فرزند بوده و بعد از منتشر شدن 
عكس هاي خود با ي��ك زن ديگر چند بار عذرخواهي كرده اس��ت اما 
اين كافي نبود و فدراسيون شناي ژاپن اين ورزشكار را به دليل زير پا 
گذاشتن مسائل اخالقي با محروميت روبه رو كرد. طبق مقررات سفت و 
سخت ژاپن ورزشكاران اين كشور موظف هستند رفتارهاي مثال زدني 
داشته باش��ند و با هرگونه انحراف آنها برخورد جدي و سخت صورت 
مي گيرد. ستو شايد بتواند در المپيك حاضر باشد اما فعاًل حق تمرين 
ندارد و تمامي قراردادهاي اسپانسري او با كميته المپيك ژاپن لغو و از 

كاپيتاني تيم شناي كشورش نيز كنار گذاشته شده است. 
ستو اعالم كرده است: »مي خواهم صادقانه توجه كامل خود را به شنا 
نش��ان دهم تا بتوانم اعتماد خانواده ام كه با رفتار غيرمسئوالنه خود 
به ش��دت صدمه ديده را بار ديگر جلب كنم و م��ورد قبول خانواده و 

همچنين همه شما به عنوان شناگر قرار بگيرم.«
خب چنين رفت��اري را بگذاري��د در كنار برخ��ي قهرمان پروري ها و 
ناديده گرفتن خطاهاي ورزشكاران اسم و رسم دار در كشور خودمان 
تا متوجه ش��ويد ورزش حرفه اي دنيا چگونه پيشرفت مي كند و ما به 
اسم حرفه اي گري چگونه هر روز پسرفت داريم. از اين دست مثال ها 
تا دلتان بخواه��د در ورزش دنيا وج��ود دارد. نمون��ه اش كريم بنزما 
مهاجم اول رئال مادريد كه سال هاست به سبب ماجراي غيراخالقي 
از پوشيدن پيراهن تيم ملي فرانسه محروم است، حاال تصور كنيد كه 
يكي از قهرمانان ورزش ايران چنين رفتارهايي از خود نشان دهد، چه 

تصميمي اتخاذ خواهد شد؟ آيا جز اهمال و چشم پوشي خواهد بود؟
نمونه هاي زيادي داش��ته ايم از دس��تگيري در مهماني هاي ش��بانه، از 
رفتارهاي نابهنجار و حتي رفتارهاي غيراخالقي با پرونده هاي سنگين 
اما همه الپوشاني شده، اينجا با وجود شعارهاي اخالق گرايي در ورزش 
كه گوش فلك را كر مي كند، اخالق برايمان مهم نيست، فقط شعارش را 
مي دهيم. بس چون مديرانمان مي خواهند در دوران رياستشان موفقيت 
را به دست آورند براي پربار شدن كارنامه شان، بنابراين تعجبي نيست كه 
خيلي راحت سرپوش گذاشته شود روي تخلفات ريز و درشت ورزشكاران 
و چهره هاي مطرح ورزش، يعني اينكه برخالف تمام ظاهرسازي ها اولويت 
قهرماني و مدال براي ما بيشتر از پهلواني و اخالق گرايي است. همين حاال 
كوچك ترين توجهي به ورزشكاران پهلوان و اخالق مدار نمي شود، آنها 
خيلي راحت كنار گذاشته مي شوند )نمونه اش محمد انصاري از معدود 
بازيكنان اخالق مدار فوتبال كه اين روزها گويي جايي در پرس��پوليس 
ندارد.( اما در عوض هر كه س��ر و صدايش بيشتر و حاشيه هايش بيشتر 
باشد، جايگاه باالتري هم دارد. كاش از ژاپني ها بياموزيم و به جاي شعار 

واقعاً به اين حقيقت برسيم كه اخالق مهم تر از مدال است.

 بازي هاي المپيك و پارالمپيك 
قطعاً تابستان سال آينده برگزار خواهد شد

پيش به سوي توكيو 2021
مقامات كشور ژاپن مصمم هس��تند بازي هاي المپيك و پارالمپيك را 
تابستان س��ال آينده برگزار كنند. در حالي كه قرار بود توكيو تابستان 
امسال ميزبان بازي هاي 2020 باشد، شيوع كرونا همه برنامه ها را به هم 

ريخت و با توافق ژاپن و IOC بازي ها يك سال به تعويق افتاد. 
    

ويروس ناشناخته همه دنيا را تحت تأثير قرار داده و اجراي برنامه هاي 
مختلف را به چالش كشيده اس��ت. رقابت هاي ورزشي تعطيل شده، 
اردوي تيم ها لغو گرديده و عماًل راهي جز به تعويق انداختن المپيك 
وجود ندارد. بعد از گمانه زني هاي طوالني، مسئوالن كميته بين المللي 
المپيك و مقامات ژاپني براي به تعويق انداختن يك س��اله بازي ها به 
توافق رسيدند، با اين حال تعويق يك ساله اگرچه براي حفظ جان مردم 
و ورزشكاران ضروري بود اما پيامدهاي منفي آن براي ورزش و اقتصاد 

جهان غيرقابل انكار است. 
    

در ماه هاي گذشته شايعات زيادي در مورد لغو كامل بازي ها يا اعمال 
محدوديت هاي سنگين در خصوص نحوه برگزاري المپيك در تابستان 
سال آينده مطرح شده است؛ عده اي ميزباني ژاپن قبل از كشف واكسن 
كرونا را غيرممكن مي دانند، برخي معتقدند بازي ها بايد بدون تماشاگر 
برگزار ش��ود و برخي هم حرف از كاهش تعداد ورزشكاران و رشته ها 
زده اند، با اين وجود هم مديران كميته بين المللي و هم ژاپني ها تأكيد 

كرده اند بازي ها بدون كشف واكسن هم برگزار خواهند شد. 
در تازه ترين واكنش ها نخست وزير جديد ژاپن بار ديگر به اهالي ورزش 
اطمينان داد كه بازي ها سال آينده در موعد تعيين شده برگزار خواهد 
شد. يوشيهيده س��وگا گفت: »بازي ها س��ال آينده تحت هر شرايطي 
برگزار خواهد شد.« رسانه هاي ژاپني گزارش داده اند جانشين شينزو 
آبه بالفاصله پس از شروع كار با مسئوالن IOC رايزني هايش را در مورد 
نحوه انجام بازي ها و مراسم افتتاحيه آغاز كرده است. طبق اعالم قبلي 
بازي هاي المپيك اول م��رداد1400 )23 جوالي 2021( آغاز خواهد 
شد، منتها چگونگي برگزاري رقابت ها هنوز نيازمند بررسي هاي بيشتر 
اس��ت. در روز هاي اخير IOC و مقامات ژاپني جلسات آنالين زيادي 
را با حضور مقامات س��اير كش��ورها برگزار كرده اند. اگر چه جزئيات 
نشست هاي برگزار شده رسانه اي نش��ده ولي مك كانل مدير ورزشي 
كميته بين المللي برگزاري بازي ها را قطعي خوانده است: »بر مبناي 
برگزاري بازي ها حركت مي كنيم و از اين موض��وع اطمينان داريم.« 
عالوه بر اين، توشيرو موتو مدير كميته برگزاري مسابقات اعالم كرده 
كه توماس باخ رئيس IOC به زودي عازم ژاپن مي ش��ود تا از نزديك 
ش��رايط را مورد بررس��ي قرار دهد. موتو حتي از ورزشكاران المپيكي 

خواسته بدون دغدغه خود را براي تابستان سال آينده آماده كنند. 
    

نگراني از بابت لغو بازي هاي المپيك و پارالمپيك موضوعي اس��ت كه 
ذهن ورزشكاران ايراني را نيز مش��غول كرده است. سرپرست كاروان 
ورزش ايران در پارالمپيك توكيو در گفت وگو با مهر برگزاري بازي ها 
را حتمي عن��وان كرد. هادي رضايي با اش��اره به مكاتبه با مس��ئوالن 
IPC گفت: »برگزاركنندگان پارالمپيك2020 هر روز با كش��ورهاي 

ش��ركت كننده از جمله ايران در حال مكاتبه هس��تند. روزانه نامه ها 
و دس��تورالعمل هاي زي��ادي از توكيو در رابطه ب��ا بازي هاي 2020 و 
مسائل مختلف مربوط به اين بازي ها دريافت مي كنيم. اين نامه ها در 
رابطه با موارد مختلف از جمله اقامت، ترانس��فر، خبرنگاران و... است. 
برگزاركنندگان بازي هاي توكيو بعد از تعويق يك س��اله اين بازي ها 
به مرداد1400، چند ماهي اس��ت كه روال عادي در م��ورد بازي ها و 
پيگيري آنها را از سر گرفته اند. اين نشان دهنده اين است كه پارالمپيك 
توكيو قطعاً در موعد مقرر و جديد برگزار مي ش��ود، به خصوص اينكه 
قرار است دوشنبه آينده نشست وبينار سرپرستان كاروان هاي اعزامي 

هم برگزار شود.« 
رضايي در ادامه از بالتكليفي ورزش اي��ران انتقاد كرد و گفت: »هفته 
گذشته هم نشست وبينار سرپرستان اعزامي به المپيك2020 برگزار 
شد. ژاپني ها در حال انجام دادن كارهاي الزم براي دو ميزباني بزرگ 
خود هستند. اگر بازي ها برگزار شود كه آنها از كاري عقب نيستند و اگر 
هم بنا به هر دليلي نياز به لغو بازي ها باشد كه تصميم الزم را مي گيرند. 
مهم اين است كه آنها در حال پيگيري امور هستند اما ما در ايران هنوز 
قدمي برنداشته ايم! تكليف ما هنوز مشخص نيست. اگر مبناي ورزش 
ايران حضور در پارالمپيك توكيو است بايد با كرونا و موضوعات مرتبط 
با آن بسازيم و در عين رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي، تمريناتمان 

را شروع كنيم.« 
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   غول هاي پوشالي 
غول هاي بي شاخ و دم   اگر فضا را مناسب ببينند و ترس و 
لرزي نداشته باشند، هر از گاهي با چاقو و قداره كشي عالوه 
بر مزاحمت هاي ناموسي، آدم ربايي، تجاوز، خون افرادي 
را هم در كوچه و خيابان مثل آب خوردن مي ريزند. اما از 
آنجايي كه مأموران پليس بر اس��اس وظيفه ذاتي خود 
هميشه مقتدرانه در برابر گس��تاخي و جرائم اين افراد 
ايس��تاده اند و پوزه آنها را بالفاصله ب��ه خاك مي مالند، 
قبل از اينكه ديگران را مرعوب كنند خود مرعوب قانون 
مي شوند، همچون تيرماه سال 88 كه پليس آگاهي تهران 
خبر دس��تگيري غول قاتلي را داد كه خردادماه همان 
سال   حوالي يكي از خيابان هاي تهرانپارس با ايجاد رعب 
و وحشت در درگيري فردي را به قتل رساند و پس از فرار 
خيلي زود در چنگال كارآگاهان زبده پليس آگاهي گرفتار 

   جوالن اوباش شد و تحويل قانون گرديد. 
وحيد مرادي، معروف به عقاب ايران ) البته بين اوباش ( 
كه اوباش معروف و سرشناس��ي بود، هر از گاهي همراه 
نوچه هاي��ش درگيري ه��اي خونيني را رق��م مي زد و 
شرارت هاي آنها عالوه بر فضاي مجازي، فضاي جامعه 
را آلوده و براي مردم ناامن مي كردند كه هر بار مأموران 
پليس به دستور قضايي، وي و همدستانش را زمينگير 
مي كردند و هيبت و هيمنه پوشالي آنها را در مي شكستند. 
وي آخرين بار در بزم دوس��تانه  اي و هنگام گرفتن اليو 
اينستاگرام يكي از دوستانش را به قتل رساند و به سرعت 
به س��وي مرزهاي غربي فرار كرد تا به خيال خودش از 
مجازات جان سالم به در ببرد، اما باز هم اين تيزبيني و 
اقتدار مأموران پليس بود كه او را در يكي قدمي مرز به دام 
انداختند و با دستبند و پا بند به محل جنايت بازگرداندند.  
حادثه درگيري اوباش شميران نو خردادماه امسال يكي 
ديگر از قدرت نمايي اراذل و اوباش آن منطقه بود كه باعث 
مرگ يكي از طرفين مقابل شد. وقتي فيلم درگيري آنها 
را در دادسراي جنايي ديدم آنقدر ترسناك و رعب آور بود 
كه پير و جوان و كودك ، زن و مرد همه وحش��ت زده به 
گوشه اي پناه مي بردند تا صدمه اي نبينند. متهمان خيلي 
زود در دام مأموران پليس گرفتار شدند، يكي از متهمان 
قاتل شناخته ش��د و بقيه متهمان به خاطر شرارت ها و 
ايجاد  رعب و وحشت در بين شهروندان از سوي بازپرس 
پرونده محارب شناخته شدند تا از اين جنبه در دادگاه 

انقالب محاكمه شوند. 
قدرت نمايي اراذل و اوباش در بيمارستاني در شهر رشت، 
منطقه مشيريه تهران، پاساژ عالءالدين و... كه همگي با 
عكس العمل به موقع پليس روبه رو شد همه آنها خيلي 

    اقتدار پليس زود به دام افتادند. 
برخورد با اراذل و اوباش هميشه يكي از وظايف اصلي و 
مهم نيروي انتظامي است و هر زماني كه نيروي انتظامي 
در اين زمينه خوش درخش��يد كه هميشه هم خوش 
درخشيده است، رضايت مردم و شهروندان را به دنبال 
داشته است، به طوريكه در گزارش هاي ميداني هميشه 
با قدر داني مردم از نيروي انتظامي روبه رو مي ش��ويم و 
گاهي اين ابراز قدرداني را با نصب بنرهايي در حمايت از 

پليس مي بينيم. 
به گفته مقام معظم رهب��ري، نيروي انتظامي يك نهاد 
خدمتگزاراست كه اصلي ترين وظيفه و رسالتش تأمين 
امنيت و مقابله با ناامني است و معظم له باز در سخنراني 

ديگري تأكيد كرده اند » كه نيروي انتظامي يك روي آن 
اقتدار است و يك روي ديگر آن رحمت كه هم اقتدار و هم 

   قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش رحمت هر دو به درد مردم مي خورد.«
متأسفانه در اين روزها ما شاهد قدرت نمايي و عربده كشي 
بين برخي اوباش و نوچه هاي شان هستيم كه حكايت 
از آن دارد هر وقت با رأفت و رحمت روبه رو مي ش��وند، 
جري  تر و وقيح تر مي ش��وند. در چنين شرايطي نيروي 
انتظامي براي مبارزه همه گير و جدي با اين افراد قرارگاه 
مبارزه با اوباش و اراذل را در س��طح ش��هرها و استان ها 
تشكيل داد كه اوباش هر لحظه سايه سنگين و مقتدرانه 
سبزپوشان نيروي انتظامي را بر سر خود ببينند. اين طرح 
كه موجب رضايت مردم نيز است، باعث شده هر زماني 
اوباش اقدام به قدرت نمايي مي كنند مأموران پليس در 
كمترين زمان همچون عقاب بر سر آنها فرود مي آيند و 
آنها را در چنگال خود اسير مي كنند و براي شكستن اين 
هيمنه پوشالي به دستور قاضي پرونده آنها را  در مألعام 

مي چرخانند كه درس عبرتي براي ديگران شود. 
سرادر حسين اشتري، فرمانده نيروي انتظامي مردادماه 
امسال در مراسم گراميداشت روز خبرنگار درباره انتشار 
كليپ هايي در فضاي مجازي از عربده كش��ي اوباش با 
اشاره به راه اندازي قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش گفت: 
اجازه نمي دهيم اراذل و اوباش و قانون شكنان عرض اندام 
و به حقوق مردم تعدي كنند و حتماً با قدرت با اين افراد 
برخورد مي كنيم. گروه هاي مشخص، آموزش ديده و با 
اش��راف اطالعاتي را براي مقابله با اراذل و اوباش در نظر 
گرفته ايم، به گونه اي كه اين افراد »برق آس��ا« دستگير 
مي شوند و چه بسا در يك شب و طي عملياتي دهها نفر از 
اوباش را دستگير می  كنيم و ابهت آنان را در هم شكسته و 

اقتدار پليس را نشان داده ايم. 
همچنين جانشين فرمانده نيروي انتظامي در نشست 
ديگري درباره برخ��ورد با اوباش گري و قانون ش��كني 
اظهار داش��ت: فعاليت اراذل و اوباش به صورت مستمر 
و شبانه روزي در فضاي حقيقي و مجازي رصد شده و با 
هرگونه اوباشي گري و قانون شكني نظم و امنيت برخورد 

مي كنيم. 
سردار قاسم رضايي با بيان اينكه درخواست و توقع آحاد 
جامعه از پليس در حوزه تأمين نظم و امنيت بسيار زياد 
است، گفت: نيروي انتظامي بدون هيچ اغماض و مماشاتي 
با اراذل و اوباش در جامعه برخورد مي كند. بر همين اساس 
شناسايي و برخورد جدي با اين عده قانون شكن، يكي از 

برنامه هاي جدي اين نيرو است. 

   اوباش در دام پليس 
برنامه ها و طرح هاي مبارزه با اشرار و اوباش نيروي انتظامي 
آنقدر مقتدرانه در حال اجرا است، به طوريكه نفس كشيدن 
براي اين افراد را سخت كرده است و در سريعترين زمان در 

چنگال مأموران پليس گرفتار مي شوند.
  س��ردار معصوم بيگي، رئيس پليس پيشگيري ناجا از 
برخورد قاطع و فوري با اوباش خبر داد و گفت: رؤساي 
كالنتري ها، پاسگاه ها و يگان هاي امداد در مأموريت مقابله 

با اراذل و اوباش پيشتاز هستند. 
به گفته وي: نيروي انتظامي در برخورد با اراذل و اوباش 
به هيچ وجه كوتاه نخواهد آمد و مقابله با اوباش رويكرد 
پليس آفندي، فعال، درلحظ��ه و بالدرنگ خواهد بود 
و اين مأموريت مس��تمر، بالانقطاع و دائمي اس��ت به 
گونه اي كه هيچ مكان، خيابان و نقطه اي براي عرض اندام 
آنها وجود نداش��ته باش��د.  همچنين در اين طرح كه 
در اس��تان هاي مختلف در حال اجراست، چندي قبل 
فرمانده انتظامي استان فارس از دستگيري 780 اراذل و 
اوباش در شش ماهه اخير خبر داد كه با اعمال مجرمانه از 
قبيل تظاهر مستانه، اخالل در نظم عمومي، تيراندازي، 
چاقو كشي، عربده كشي، نزاع و درگيري، قدرت نمايي 

باعث ايجاد ناامني در سطح شهرها شده بودند. 
سردار مهديان نس��ب، فرمانده انتظامي لرستان نيز در 
راستاي مبارزه با افراد شرور از دستگيري ۹88 نفر اراذل و 
اوباش در امسال خبر داد و گفت: ۵8۶ نفر اراذل نيز احضار 
شده و از آنها تعهد اخذ شده و هر ۱۵ روز يك بار كنترل 
مي ش��وند و 7۵ نفر اراذل و اوباش نوظهور نيز دستگير 
شدند و ۳۹ نفر اراذل و اوباش متواري از استان هم تحت 

تعقيب هستند. 
همانطور كه سردار حسين رحيمي، رئيس پليس پايتخت 
مي گويد   پليس مجرمان زيادي را بازداشت مي كند اما 
همه اين افراد در شهر چرخانده نمي شوند و رفتار پليس با 
افرادي كه در يك محله به نواميس مردم تعرض مي كنند 
يا با رفتارشان مخل نظم و امنيت مي شوند با يك سارق 
متفاوت است و از اين رو در گزارش هاي ميداني هنگام 
چرخاندن اراذل و اوباش در خيابان قريب به اتفاق مردم 
نه تنها اين را حق آنها مي دانند بلكه بر اين باور هستند كه 

پليس بايد برخورد شديدتري با آنها داشته باشد. 
بنابراين هم��ان طور كه مقامات انتظام��ي اظهار دارند 
طرح مقابله با اراذل و اوباش به صورت مستمر ادامه دارد 
و برخورد با مخالن نظم و امنيت بدون هيچ اغماضي به 
صورت فوري و بالدرنگ انجام مي شود تا بيش از پيش 

رضايت مردم فراهم شود. 

رضایت   عمومی   از  عملیات   پلیس   علیه    ا و باش
طرح هاي سراسری برخورد با اوباش ادامه دارد

  مصطفي اقليما* 
  امنيت معلولي از علتهاست 
و به تنهايي علت نيس��ت. 
بايد به پليس قدرت داد، اما 
در كنار آن بايد به مسئله 
فقر، امنيت ش��غلي و توان 
فكري آنها نيز اهميت داد. 
ما نمي توانيم از پليس توقع زيادي داشته باشيم؛ 
چراكه توقع از پليس باي��د در چارچوب وظيفه او 
باش��د. وقتي پليس در چارچوب قوانين و ضوابط 
ب��ه وظيفه اش عمل نكن��د وجهه او بي��ن مردم از 
بين مي رود. او وقتي جرم مش��هودي مي بيند بايد 
وارد كار شود، اما گاهي از او توقع است تا در جرائم 
غير مشهود نيز وارد عمل ش��ود. همچنين پليس 
بايد طبق اختيارات خود وظايفش را انجام دهد و 
هر نهاد نظامي ديگري كه براي كمك به او مي  آيد 
ذيل پليس قرار بگيرد و تنها پليس دستور دهنده 

باشد. متأسفانه امروزه شاهديم هر روز 
يك بخشنامه و دستورالعمل جديدي 
براي پليس مي رود و باعث مي ش��ود او 
از وظيفه اصلي خود جا بماند. در ادامه 
احترام او بين مردم از بين مي رود و مردم 
احس��اس آرامش و امني��ت را در جوار 

پليس از دست مي دهند. 
وظيفه پليس ايجاد امنيت است. بنابراين 
اسم آن بايد به آحاد مردم امنيت فكري 
دهد. بودن امنيت فق��ط صرف حضور 
پليس در خيابان نيس��ت بلكه بايد هر 
نهاد وظيفه خود را به درستي انجام دهد 
و س��از و كار آن به درس��تي انجام شود. 

به طور مثال وقتي يك خودرو ب��ا تجهيزات كافي 
مقابل يك خانه سرقت مي شود، فرد نبايد در وهله 
اول پليس را مقصر بداند. او بايد احس��اس آرامش 
داشته باشد و خيالش از پرداخت صد در صد بيمه 
خودرو راحت باشد. بنابراين وقتي فرد اين احساس 
آرامش را نداشته باشد پليس را مقصر مي شناسد.  
پليس در وقوع بسياري از سرقت ها اشاره كرده است 
كه سارقان بار اولي هستند. چرا به اينجا رسيده ايم؟ 
وقتي پاسخ اين چراها داده نمي شود پليس نمي تواند 
با خالفكارهاي واقعي برخورد كند و هميشه سرگرم 
خالف هاي جز اس��ت. به طور مثال وقتي كشيدن 
ترياك و مصرف مش��روب فرهنگ مي شود، پليس 
نمي تواند با اين گونه جرائم مقابله كند. در مثال ديگر 
وقتي مجرمي دستگير مي شود، اما با يك قرار وثيقه 
سبك آزاد مي ش��ود، پليس در چرخه دستگيري 

گرفتار می شود و كاري از او ساخته نيست. 
پليس بايد با رفتار و ك��ردارش ايجاد امنيت كند، 
بنابراين الزم اس��ت به او اعتبار و ش��خصيت داد و 
از افراد شايس��ته و باتجربه، متخصص و متعصب 
به كارگيري ش��ود. او داراي اقتدار اس��ت و وقتي 
آموزش درست ببيند اقتدار او با احترام و ادب توأم 
مي ش��ود. قدرت پليس بايد اجرا شود و دستورات 
الزم در قالب قانون به پليس واگذار شود. آن وقت 
همه شأن پليس حفظ خواهد شد.  در آخر دو نكته 
حائز اهميت اس��ت و اين دو نكته در رهنمودهاي 
رهبرمعظم انقالب بارها شنيده شده است. ايشان 
مسئوالن را به شايسته س��االري و پاسخگويي به 
مردم توصيه مي كنن��د. بنابراين توجه به اين مهم 

بسياري از مشكالت را حل خواهد كرد. 
*رئي�س انجمن علمي م�ددكاران اجتماعي 

)پدر مددكاري اجتماعي(

سردار حسين رحيمي*
در تمامي كشور هاي جهان، به 
روز  رساني نيروهاي پليس آن 
كشور چه از نظر اطالعات و چه 
از نظر نوع عملكرد و تجهيزات 
امري مه��م در جه��ت تأمين 
هر چه بهتر نيازه��اي امنيتي 
شهروندان آن كشور به حس��اب آمده و نبود  اين امكانات 
و اطالعات، مشكالت عديده اي را در نظم و آرامش جامعه 
پديد مي آورد. اين امر از آن جهت اهميت دو چندان مي يابد 
كه هميشه جامعه با دانش روز و اطالعات، به روز رساني 
ش��ده حركت كرده و الزم است تا نيروهاي تأمين كننده 
نظم و امنيت كش��ور از اين حركت پر شتاب و رو به رشد 
عقب نمانده و حتي جلوت��ر از آن حركت كنند تا بتوانند 
اشرافي كامل و جامع نسبت به شكاف هاي امنيتي جامعه 
خود و مشكالت آن داشته و پاسخگوي نيازهاي شهروندان 

خود باشند. 
اما تنها عنصر هوشمندسازي و به روز رساني 
امكانات پلي��س به تنهاي��ي كافي نب��وده و 
نمي تواند نيازهاي امنيتي درون مرزي را تأمين 
كند. بر اين اس��اس بايد نحوه و نوع استفاده از 
امكانات و اطالعات نيز جزء مهمي از برنامه ها 
و دستورالعمل هاي پليس باشد و در عين حال 
اين برنامه ها در چارچوب الگويي رفتاري براي 
ساير رده ها و قسمت ها درون سازمان تعريف 
گش��ته و آموزش هاي الزم در رابط��ه با آن به 

نيروها داده شود. 
در ميهن اسالمي ما اصل و اساس الگوي رفتاري 
براي نيروهاي خدوم پليس براساس آموزه هاي 
ديني و ملي بنا نهاده شده است كه با توجه به 
اين آموزه ها اقتدار و ابهت در كنار رأفت و بردباري، نقش 
اساسي را در رفتار پليس و تصميماتي كه توسط اين نيرو 

اتخاذ مي شود، ايفا مي كند. 
نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران توانايي و قابليت 
آن را دارد تا در كنار برخورد قاطع و سخت خود با مجرمان، 
قانون گريزان و هنجارشكنان جامعه  با ايثار، شفقت و صبر 
و بردباري به مردم شريف كشور خود خدماتي بي منت ارائه 
دهد و با تأمين امنيت و آرامش جامع��ه، قوت قلبي براي 
مردم بوده تا در س��ايه اين امنيت و آرامش به فعاليت هاي 
روزمره خود بپردازند.  خدمتگزاران مردم در نيروي انتظامي 
جمهوري اسالمي ايران عالوه بر اخالق و منش مثال زدني 
خود كه برگرفته از تعاليم ناب اس��المي و سيره اهل بيت 
عصمت و طهارت است، تمامي امكانات خود را به مرور زمان 
و متناسب با نيازهاي امنيتي جامعه به روزرساني كرده و در 
كنار اش��راف اطالعاتي دقيق به معضالت و مشكالتي كه 
امنيت و آرامش شهروندان را به خطر مي اندازند، از ابزار و 
لوازم مطابق با دانش و فناوري روز استفاده كرده و همچنين 
سياست هاي رفتاري خود در مواجهه با جرم و بزهكاري را 
متناسب با شرايط جامعه و نياز آن تطبيق مي دهد. بدين 
ترتيب نه تنها خواس��ته ها و انتظارات اساس��ي جامعه در 
حوزه امنيت را شناسايي كرده و در جهت رفع دغدغه هاي 
شهروندان خود گام بر مي دارند، بلكه در اقدامات خود اصل 
پيشگيري از وقوع جرم و غافلگيري مجرمين و بزهكاران را 

سر لوحه كار خود قرار مي دهند. 
 در مجموع پليس جمهوري اسالمي ايران تمامي امكانات 
و ظرفيت هاي خود را در مسير خدمت بي منت به جامعه و 
مردم كش��ورش هدايت مي كند و جز براي رضايت الهي و 
ارتقاي امنيت و ثبات داخلي كشور قدم بر نخواهد داشت و 
اين خود صادقانه ترين خدمتي است كه مي توان از نيروي 

انتظامي يك كشور شاهد بود. 
*رئيس پليس پا يتخت

يادداشت
يادداشت

انتظار از پلیس
اقتدار و هوشمندي پلیس  باید  در چارچوب وظایف  باشد

در راستاي خدمت صادقانه

آگهى مفقودى
بدينوسيله به اطالع مى رساند سند كمپانى موتورسيكلت نامى 
 - ايران 754  پالك  شماره  و  سفيد  رنگ  125مدل 1394به 
بدنه 9408126  موتور 037770و شماره  به شماره   33629

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. دامغان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك فريمان 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راي شماره 139960306022000490 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك فريمان تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم مريم عاشورى شريف آباد فرزند براتعلى 
به شماره شناسنامه 1033 صادره از فريمان در يك باب ساختمان 
به مساحت 190,80 متر مربع پالك 2403 فرعى از 276 اصلى 
واقع در بخش 13 از محل مالكيت مشاعى متقاضى محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.
محمدرضا رجايى مقدم - رئيس ثبت اسناد و امالك 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/7/12 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/7/27

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

قطعه يك ايالم
برابر راى شماره 139960315001002269 مورخ 1399/7/7 
و  ثبتى  وضعيت  تكليف  قانون  موضوع  دوم  هيات  اول/  هيات 
اراضى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه 
به  يارولى،  فرزند  بين،  احمد جهان  اقاى  متقاضى   بال معارض 
كدملى 4501098589 (ششدانگ) يكباب ساختمان،  به مساحت 
153/05 متر مربع، پالك شماره 716 فرعى از 1252 اصلى، 
واقع در ايالم- بلوار خبرنگاران - روبروى مجتمع آب و فاضالب، 
خريدارى شده از عزت اله عاليى نژاد و منتسب به مالكيت نعمت 
اله عالى نژاد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ى 15 روز اگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند ظرف 
مدت دو ماه و درمورد اگهى هاى اصالحى ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند، بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
صفرى - رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان ايالم
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/7/27- تاريخ انتشار دوم: 1399/8/12

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پژو GLX 405 دوگانه سوز و شماره 
-NAAM1 شاسى  شماره  به  ب 65   318 -96 ايران  پالك 
كدملى  با   124K1192675 موتور  شماره  و   VEOJK027996

4578552942 متعلق به آقاى على اكبر حبيبيان مفقود شده و از 
در جه اعتبار ساقط مى باشد.  دامغان

آگهى مفقودى
  X7 بدينوسيله به اطالع مى رساند برگ سبز خودرو سوارى سمند
-NAA  به شماره پالك ايران15- 414 ب 58 به شماره شاسى 

N1CM0BF751113  به شماره موتور 12489296178 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.  تبريز

آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو پژو تيپ  206  آريان مدل 1390 به رنگ سفيد 
روغنى به شماره پالك ايران 66 - 233 ط 15 به شماره موتور 
 NAAP41FDXBJ310215 13390000926 و شماره شاسى
متعلق به آقاى غالمرضا محسنى با كدملى 0530743019مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. البرز

آگهى مفقودى
برگ سبز، برگ كمپانى، سند نقل و انتقاالت وكارت شناسايى خودرو 
پيكان مدل 1358به رنگ عنابى (قرمز) به شماره پالك ايران 58- 
و شماره شاسى   E8060197089 به شماره موتور 262 ق 55 
IN12371276 متعلق به آقاى شاهين قربانزاده مفقود شده و از 

درجه اعتبارساقط مى باشد. البرز

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى على رضا مالكى به استناد دو برگ استشهاديه محلى 
كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 12 
زاهدان رسيده مدعى است كه سند مالكيت 176311 الف 
98 ششدانگ يك باب خانه پالك 21947/14 اصلى واقع 
در بخش يك بلوچستان شهر زاهدان كوچه منشعبه از بلوار 
جانبازان دفتر 139820322001015335به علت اسباب 
كشى از بين رفته درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده 
لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده 120 آئين نامه ثبت 
در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى وجود 
 سند مالكيت نزد خود يا انجام معامله نسبت به ملك مرقوم 
ميباشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف10روز اعتراض خود را 
به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره اعالم 
و رسيد دريافت نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس 
از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت 

المثنى طبق مقررات انجام خواهد شد.
م الف: 576/ عباسعلى ماليى 
اداره  ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان

تاريخ انتشار نوبت اول:1399/7/27 

آگهى تغييرات شركت تضامنى برزى و شركاء به شماره ثبت 139
 و شناسه ملى 10861028450 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/9/30و نامه شماره 99/144857 مورخ 1399/5/12 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1. محل شركت درواحد ثبتى اشنويه 
به آدرس: استان آذربايجان غربى، شهرستان اشنويه، بخش مركزى، شهر اشنويه، محله مسجد 
جامع، خيابان سربازان گمنام، خيابان امام، پالك 211، طبقه همكف- كدپستى (5771816951) 

تغيير و اصالح و ماده 10 اساسنامه شركت به شرح فوق تغيير و اصالح گرديد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اشنويه (1022689)

آگهى تغييرات تعاونى شركت روستايى آزادگان به شماره ثبت 44 
و شناسه ملى 10220003817 

شماره  نامه  و   1398/2/30 مورخ  العاده  فوق  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
18/184/98/244 مورخ 1398/3/9 اداره تعاون روستايى شهرستان اروميه تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: 1. نام شركت به"توليد روستايى آزادگان" تغيير يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گرديد. 2. اساسنامه جديد شركت تعاونى در 86 ماده و 54 تبصره 

تصويب و جايگزين اساسنامه قبلى شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه (1022682)

   غالمرضا مسکنی
اوب�اش ش�هر ب�ا عربده كش�ي و تخري�ب 
اموال عمومي و ايجاد وحش�ت عرض اندام 
مي كنن�د، ام�ا پلي�س هم�واره اقت�دار 
پوشالي ش�ان را شکس�ته و اي�ن مخ�الن 
امنيت را به دس�ت قانون س�پرده اس�ت. 
حي�ا ك�ه ندارند هي�چ اباي�ي ه�م ندارند، 
آنق�در وقيح و بي پروا و گس�تاخ هس�تند 
كه عربده كش�ي و مزاحمت هاي ناموس�ي 
خود را براي قدرت نمايي و ش�اخ شدن در 
محل�ه، منطقه و ش�هر در فض�اي مجازي، 
توس�ط نوچه هايش�ان منتش�ر و دست به 
دس�ت مي كنند تا زهر چش�م از دوس�تان 
ناباب و شهروندان عادي بگيرند و ديگران را 
اينگونه مرعوب خود كنند.  در رستوران ها، 
مراكز تجاري و تفريحي ، ب�ا قداره، چوب و 
چماق  به جان مردم و ام�وال آنها مي افتند 
و عربده كش�ان حريف به ميدان مي طلبند 
و هر چند شرارت هاي اين افراد در شهرها 
كه انگشت ش�مارند، باعث رعب و وحشت 
در بين مردم مي شود، اما اين اقتدار پليس 
در مبارزه با اين افراد است كه دوباره آرامش 
را در دل همان افرادي كه از هيمنه پوشالي 
آنها به ل�رزه افتاده بود به وج�ود مي آورند. 
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  گزارش  2

موشک پرانی ارمنستان و آذربایجان 
به غیرنظامیان 

به رغ�م توافق ارمنس�تان و جمهوری آذربایجان ب�رای آتش بس 
در قره باغ، درگیری   ها با ش�دت بیش�تری از س�رگرفته ش�د. در 
درگیری های دیروز، ارمنستان با حمالت موشکی شهر گنجه را مورد 
هدف قرار داد که طی آن دهها غیرنظامی کش�ته و زخمی شدند. 
رئیس جمهور آذربایجان گفته که پاسخ این جنایت را در میدان نبرد 
به ارمنی   ها خواهند داد. شورای امنیت سازمان ملل هم قرار است 
نشس�ت غیرعلنی برای توقف درگیری   ها در قره باغ برگزار کند. 
در شرایطی که جامعه بین الملل از ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان 
خواسته اس��ت به جنگ در منطقه خودمختار قره باغ پایان دهند، دو 
طرف درگیری حاضر به عقب نش��ینی از مواضع خود نبوده و بر ادامه 
جنگ پافشاری می کنند. در سلسله حمالت موش��کی، روز     شنبه باز 
هم مناطق غیرنظامی جمه��وری آذربایجان مورد اصابت قرار گرفتند 
که به کش��ته و زخمی شدن دهها تن منجر ش��د. حکمت حاجی یف، 
مشاور ریاس��ت جمهوری آذربایجان روز     شنبه اعالم کرد که در حمله 
ارمنستان به شهر گنجه، دومین شهر بزرگ آذربایجان، ۱۳ تن کشته و 
۴۰ تن دیگر زخمی شده اند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، حکمت 
حاجی یف در پیامی توئیتری نوشت: » سیاست ترور دولتی ارمنستان 
باید متوقف شود.« این مقام جمهوری آذربایجان گفت: »موشک های 
بالس��تیک از اراضی ارمنس��تان علیه شهر گنجه ش��لیک شدند. این 
منطقه از منطقه درگیری بس��یار فاصله دارد. هی��چ ضرورت نظامی 
وجود نداشت.« ش��هر گنجه بیش از ۳۰۰ هزار تن جمعیت دارد و ۶۰ 
کیلومتر با منطقه درگیری فاصله دارد. این دومین حمله به گنجه در 
یک هفته گذشته است. براساس گزارش ها، ارتش ارمنستان همچنین 
به شهر مینگه چویر هم حمله موشکی کرده اما پدافند هوایی جمهوری 

آذربایجان آن را دفع کرده است. 
 پاسخ باکو به ایروان 

در پی حمالت موشکی به شهر گنجه، مقامات باکو تهدید کردند که به 
این حمله واکنش سختی نشان خواهند داد. الهام علی اف، رئیس جمهور 
آذربایجان روز     شنبه حمالت موش��کی به شهر گنجه را محکوم کرد و 
گفت:» این جنایت جنگی اس��ت، جنایت علیه بش��ریت. اگر جامعه 
جهانی نخواهد آنها را مجازات کند، ما عامالن را مجازات خواهیم کرد. 
ما آنها را در میدان نبرد مجازات می کنیم و پاسخ می دهیم.« به گزارش 
خبرگزاری تاس، رئیس جمهور آذربایجان همچنین گفت که نیروهای 
مسلح کشورش شهر » فضولی « در قره باغ را به کنترل خود درآورده اند. 
او همچنین گفت:» ارتش جمهوری آذربایجان شماری از روستا   ها را 
در این منطقه  آزاد  کرده  است.« رئیس جمهور آذربایجان همچنین با 
بیان اینکه تهران آس��مان و مرزهای زمینی خود را برای انتقال سالح 
به ارمنستان بسته اس��ت، از ایران تقدیر و تشکر کرد. قدردانی مجدد 
باکو از ایران، در حالی اس��ت که پیش تر اخباری مبنی بر ارسال سالح 
از خاک ایران به ارمنستان منتشر شده بود که از سوی مقامات تهران 

تکذیب شد. 
به دنبال هش��دار علی اف ب��ه گرفتن انتق��ام از ارمنس��تان به دلیل 
حمله به گنجه، وزارت دفاع جمه��وری آذربایجان در بیانیه ای اعالم 
کرد:»صبح ش��نبه، نیروهای پدافند هوایی آذربایج��ان، یک فروند 
جنگنده سوخو-۲۵ نیروهای مسلح ارمنس��تان را که قصد حمله به 
مواضع ارتش آذربایجان در منطقه جبرئیل داش��ت، ساقط کرد.« به 
گزارش وزارت دفاع آذربایجان» ارت��ش جمهوری آذربایجان در این 
درگیری   ها نیروهای ارمنی را مجبور به عقب نشینی کرده و در جریان 
آن مقادیری از تجهیزات نظامی از جمل��ه هفت فروند زره پوش، ۱۰ 
فروند خودروی باری نظامی، هفت فروند خودروی نظامی و دو واحد 
توپخانه را نابود کرده است.« نیروهای جمهوری آذربایجان همچنین 
دیروز به استپاناکرت، مرکز قره باغ و چند منطقه دیگر حمله کردند 
که تلفاتی به همراه داشته است. رس��انه های ارمنستان در آماری به 
نقل از مقام  های این کش��ور مدعی ش��دند که در درگیری های روز 
جمعه حداقل ۱۲۰ سرباز آذربایجانی کشته شده اند. با اصرار مقامات 
آذربایجان و ارمنستان به ادامه جنگ، ش��ورای امنیت سازمان ملل 
روز دو   شنبه برای بررسی بحران قره باغ یک نشست غیرعلنی تشکیل 
خواهد داد. به گفته منابع آگاه، »رایزنی   ها پشت درهای بسته خواهد 
بود. این نشست به درخواست فرانس��ه، روسیه و امریکا که از اعضای 
گروه مینسک برای حل و فصل بحران قره باغ هستند، برگزار خواهد 
شد.« همچنین، رسانه های جمهوری آذربایجان از رایزنی تلفنی وزیر 
خارجه این کشور با همتایان خود در ایران، ترکیه و جمهوری چک و 
همچنین یک مقام انگلیس با محوریت درگیری    ها در منطقه قره باغ 

کوهستانی خبر دادند. 
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 ریاض: اختالف با قطر به زودی حل می شود
فیصل بن فرحان آل سعود، در کنفرانس مجازی که در مؤسسه سیاست 
خاور نزدیک واشنگتن برگزار شد، گفته که امیدوار است اختالفی که 
عربستان، امارات، بحرین و مصر را در اواسط سال ۲۰۱۷ به قطع روابط 
سیاسی و تجاری و حمل و نقل با قطر سوق داد، به زودی برطرف شود. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، آل سعود گفت: فکر 
می کنم راهی برای تحقق این امر وج��ود دارد و امیدواریم بتوانیم در 

آینده  نسبتاً نزدیکی به آن دست پیدا کنیم. 
-----------------------------------------------------

 تل آویو به کارکنان حقوق بشر ویزا نمی دهد
س��ایت خبری میدل ایس��ت آی گزارش کرده که رژیم صهیونیستی 
اعطای هرگونه ویزا به کارمندان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان 
ملل را متوقف کرده و ای��ن اقدام عماًل کارمندان ارش��د این آژانس را 
مجبور به ترک فلسطین کرده اس��ت. میدل ایست آی در این گزارش 
آورده اس��ت: اس��رائیل در ماه فوریه در پی گزارش کمیساریای عالی 
حقوق بشر س��ازمان ملل )OHCHR( پیرامون فعالیت بیش از ۱۰۰ 
شرکت در شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری اعالم کرد، روابطش 
را با این کمیس��اریا به حالت تعلیق درخواهد آورد. به دنبال این امر از 
ماه ژوئن درخواس��ت     ها برای دریافت ویزای جدید بدون پاسخ مانده 
و پاس��پورت     هایی که برای تمدید ارس��ال ش��ده اند، خالی برگردانده 

شده اند. 
-----------------------------------------------------

 توافق جدید امریکا با طالبان برای تنش زدایی 
زلمای خلیل زاد، فرستاده ویژه امریکا به افغانستان در توئیتر نوشته 
که او و ژنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان 
چندین نشست را با طالبان داشته اند و گفته که توافقی را با طالبان با 
هدف اعمال یک » شروع مجدد « در تعهدات شان در قبال توافق خروج 
نیرو از این کشور و کاستن از تعداد تلفات در آن برقرار کرده است. به 
گزارش رویترز، خلیل زاد گفته که ما توافق کردیم تا به شروع مجدد 
اقدامات از طریق پایبندی سفت و س��خت به اجرای تمامی عناصر 
توافق امریکا و طالب��ان و تمامی تعهدات ایجاد ش��ده بپردازیم. وی 
افزود: در حال حاضر تعداد بسیار باالیی از افغان     ها دارند جان شان را از 
دست می دهند. با این شروع مجدد ما انتظار داریم این تعداد به میزان 
چشمگیری کاهش یابد. چند روز پیش امریکا در حمالت هوایی علیه 
طالبان در آغاز حمله به هلمند مشارکت کرد؛ حمله ای که در جریان 
آن نیروهای طالبان چند ایست و بازرس��ی مهم را تصرف کرده و به 

مرکز استان نزدیک شدند. 

بزرگ ترین عملیات مصادره
 اراضی فلسطینی کلید خورد 

در حالی که ام�ارات و بحرین  چنی�ن تبلیغ می کردن�د که پروژه 
صلح آنها به شرط توقف پروژه الحاق کرانه باختری صورت گرفته 
است، صدور دستور مصادره 11 هزار دونم از اراضی فلسطینی در 
منطقه االغوار نشان داد که صلح با تل آویو تنها یک مفهوم دارد و 
آن هم چیزی جز به رس�میت ش�ناختن تداوم اشغالگری نیست.

مدیرکل بررسی نقض های رژیم صهیونیس��تی در مرکز مقاومت در برابر 
شهرک سازی گفت: مسئوالن رژیم صهیونیس��تی وسیع     ترین عملیات 
مصادره اراضی فلسطینی در منطقه االغوار را آغاز کرد. این مسئوالن دستور 
اعالم ۱۱ هزار دونم از اراضی منطقه االغوار و اریحا به عنوان ذخیره گاه های 
طبیعی را صادر کرده اند. به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، 
قاسم عواد، گفت: دستورات شامل تبدیل اراضی به ذخیره گاه های طبیعی 
است اما به تدریج به ش��هرک های بزرگ یا پادگان های ارتش یا مناطق 
صنعتی و خدماتی تبدیل می شوند. این عملیات برای اهداف شهرک سازی 
است.  عواد گفت: این عملیات تخلیه ساکنان و مهاجرت آنها و بستن مناطق 
به روی س��اکنان و باز کردن آن به روی شهرک نشینان را می طلبد. آنچه 
امروز رخ می دهد اعمال حاکمیت و اجرای طرح الحاق و ادامه سیاس��ت 
کانتون     ها و سرقت منابع طبیعی اس��ت. جنبش حقوقی » صلح اکنون « 
گفته که دولت اسرائیل روز پنج  شنبه ساخت حدود۲۰۷واحد یهودی نشین 

جدید در اراضی اشغالی فلسطین را تصویب کرد.  
 مخالفت زبانی صرف و تداوم تفکر سازش 

هماهنگ کننده سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه در واکنش به موافقت 
اسرائیلی با احداث نزدیک به ۵هزار واحد مسکونی در عمق کرانه باختری 
در ۱۴ و ۱۵ اکتبر این شهرک سازی     ها را اقدامی غیرقانونی و مانع اصلی 
در مس��یر تحقق صلح دانس��ت و خواهان توقف فوری شهرک سازی در 
اراضی فلسطینی شد. همچنین آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و اسپانیا در 
بیانیه ای مشترک گسترش شهرک سازی     ها از سوی رژیم صهیونیستی را 
محکوم کردند و خواستار توقف فوری آن شدند. روزنامه »معاریو « نوشت، 
اسرائیل  و قطر برای حصول آتش بس طوالنی مدت در نوار غزه مذاکراتی با 
یکدیگر دارند. بر اساس این گزارش، نمایندگانی از بخش امنیتی  اسرائیل  
در هفته های اخیر با مقامات قطری مذاکرات و نشست     هایی با هدف نهایی 
شدن طرحی فراگیر برای آتش بس داشته اند. این روزنامه صهیونیستی 
در ادامه نوشت، طرح مذکور ش��امل تحویل پول های اهدایی قطر به نوار 
غزه و ایجاد طرح     هایی در این منطقه برای کاس��تن از بحران اقتصادی و 

انسانی غزه است. 
گروه های فلسطینی گفته اند، در صورتی که رژیم صهیونیستی در اجرای 
تعهدات قبلی خود در راستای کاستن از محاصره نوار غزه تعلل کند، ارسال 
بالن های آتش زا به سمت فلسطین اشغالی را از سر می گیرند. در همین 
حال ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد که شامگاه جمعه یک راکت به 
منطقه ای باز در شهرک صهیونیستی » نتیو هعسراه « در شمال نوار غزه 
اصابت کرده و بر اثر آن چندین صهیونیس��ت هم زخمی شدند. از سوی 
دیگر، پایگاه خبری عبری زبان » مف��زاک راعام « اعالم کرد که دهها بالن 
آتش زا از غزه به سمت اراضی اشغالی ارسال شده است.   این در حالی است 
که امروز هیئت امریکایی به ریاست »استیون منوشین« وزیر خزانه داری 
و »آوی برکوویتز« فرستاده کاخ سفید در خاورمیانه به منامه رفته اند تا بر 
روند امضای توافقنامه برقراری روابط دیپلماتیک و افتتاح سفارت در منامه 

و تل آویو میان مسئوالن بحرینی و اسرائیلی نظارت کنند.

امریکا آماده سناریوی تقلب
ترامپ: مقابل بد    ترین نامزد تاریخ انتخابات شکست بخورم، امریکا را ترک می کنم

گزارش های غیر    گزارش  یک
حاک�ی  رس�می 
است که ستاد انتخاباتی جمهوریخواهان خود 
را برای شکست ترامپ آماده می کند اما خود 
وی چنین س�ناریویی را قبول ندارد و در جمع 
حامیانش شکست مقابل جو بایدن را شکست 
مقابل »بد    ترین نامزد تاریخ امریکا« خوانده و به 
طعنه گفته ک�ه در صورت شکس�ت خوردن، 
ممکن است به فکر ترک امریکا بیفتد. با چنین 
اوض�اع و احوالی، به نظ�ر می رس�د ترامپ و 
حامیانش خود را تنها برای یک سناریو آماده 
می کنند؛ اعالم تقلب.  ستاد انتخاباتی ترامپ از 
همین حاال تش�کیک در روندهای اخذ رأی را 
شروع کرده و هزاران داوطلب را  برای نظارت بر 
حوزه     هایی ک�ه در ح�ال برگ�زاری انتخابات 
کرده ان�د.  بس�یج  هس�تند،  زودهن�گام 

دونالد ترامپ دیروز در تجمع انتخاباتی در جورجیا 
گفت در صورتی ک��ه در مقابل نامزدی مثل »جو 
بایدن « رقابت های انتخاباتی را واگذار کند، دیگر 
جایی برای او در امریکا نخواهد بود. ترامپ در این 
تجمع انتخاباتی در حالی که مدام بایدن را تمسخر 
و باخت مقابل او را خجال��ت آور توصیف می کرد، 
گفت: »رقاب��ت مقاب��ل بد    ترین نام��زد در تاریخ 
ریاس��ت جمهوری مرا تحت فش��ار قرار می دهد. 
می توانید تصور کنید من ببازم؟ زندگی ام، چه باید 
بکنم؟ باید بگویم به بد    ترین نامزد تاریخ سیاست 
باختم. حس خوبی نخواهم داشت. شاید مجبور 
شوم کشور را ترک کنم، نمی دانم.«  این اظهارات 
کنایه  آمیز که ترام��پ در آن تلویح��اً می خواهد 
شکس��ت خود را در انتخاب��ات ناممکن توصیف 

کند در حالی اس��ت که بایدن همچن��ان در اکثر 
نظرسنجی    ها از ترامپ جلوتر است. هرچند تجربه 
انتخابات قبلی نش��ان داد که نظرسنجی    ها تا روز 
آخر، نمی تواند ب��رآورد دقیقی از نتیجه انتخابات 
ارائه کند ولی پایگاه خبری »آکس��یوس « فاش 
کرده ک��ه در هر صورت، س��تاد انتخاباتی  ترامپ 
خود را برای شکست در رقابت با جو بایدن ، نامزد 
دموکرات  ها آماده می کند. آکس��یوس روز جمعه 
از قول سه نفر از مش��اوران ارشد ترامپ که اخیراً 
با »بیل استیپین« رئیس س��تاد انتخاباتی ترامپ 
دیدار داشته اند نوشته که این سه نفر به او گفته اند 
ک��ه معتقدند در انتخاب��ات بازن��ده خواهند بود. 
هرچند اعضای تیم انتخابات��ی ترامپ با نزدیک 
شدن به زمان انتخابات ، درباره دلیل شکست در 
انتخابات ش��روع به اتهام زنی به یکدیگر کرده اند، 
ولی یکی از مشاوران ترامپ گفته که دلیل اصلی 
شکست، شخص رئیس جمهور است و نمی توان 
مریضی را که نمی خواهد بیم��اری خود را قبول 

کند، درمان کرد. 
 شکاف در میان جمهوریخواهان

هرچن��د اس��تیپین در گف��ت وگو با آکس��یوس، 
گزارش    ها درباره آم��اده ش��دن جمهوریخواهان 
برای شکس��ت را رد ک��رده و گفته که ب��ا نزدیک 
شدن به س��وم نوامبر )۱۳ آبان( نش��انه    ها حاکی 
از آن اس��ت که رئیس جمهور در مس��یر دستیابی 
به ۲۷۰ رأی الکترال اس��ت، نظرسنجی های ملی 
می گویند که جو بایدن با میانگین حدود ۹ درصد 
از ترامپ پیش اس��ت و او همچنین در ایالت های 
کلیدی ش��امل آریزونا، ویسکانسین، میشیگان و 
پنسیلوانیا که چهار س��ال پیش در آنها پیروز شد، 
از نامزد حزب دموکرات عقب اس��ت. با این حال، 

پایگاه خبري هیل از نوعی شرایط دوقطبی آمیخته 
به تردید در میان جمهوریخواهان صحبت کرده و 
از قول یک قانونگذار پیشین جمهوریخواه نوشته 
اس��ت: » برای برخی موضوع بقاست و برای برخی 
دیگر موقعیت یابی برای دنیای پس��اترامپ.« این 
قانونگذار سابق در حالی تخمین زده شانس ترامپ 
برای پیروزی مجدد بین ۵ تا ۱۰ درصد اس��ت که 
به نوشته هیل، با نزدیک شدن به زمان انتخابات، 
تعداد روزافزونی از قانونگذاران حزب جمهوریخواه 
به دنبال فاصل��ه گرفتن از رئیس جمه��ور امریکا 
هس��تند. در کنگره امریکا هم ش��کاف     هایی دیده 
می شود و سناتور »لیندسی گراهام « متحد نزدیک 
ترامپ تأیید کرده که شاید دموکرات  ها کاخ سفید 
را از دس��ت جمهوریخواهان خ��ارج کنند و »میچ 
مک کانل« رهب��ر اکثریت جمهوریخواه س��نا هم 
از بررس��ی الیحه محرک اضطراری م��ورد تمایل 
رئیس جمه��ور امریکا امتناع م��ی ورزد. در چنین 
شرایطی، به نظر می رسد بخشی از حامیان ترامپ 
در سطوح سیاسی و  اجتماعی که خواهان ماندن 
او به هر قیمت و تحت هر ش��رایطی هستند، خود 
را بیش از ه��ر زمان دیگری برای پیش کش��یدن 
س��ناریوی ادعای تقلب آماده می کنند؛ رویکردی 
که البته خود ترامپ نیز با تحقیر مکرر نامزد رقیب و 

اصرار بر پیروزی اش، بر آن اصرار می کند. 
 حمام خون ؛ در کنگره یا کف خیابان؟

»بن س��اس « س��ناتور جمهوریخ��واه خطاب به 
رأی دهندگان نبراس��کا در انتقاد از ترامپ گفته 
ترامپ از کاخ س��فید برای س��ودجویی استفاده 
کرده و با س��فیدبرترپندار    ها همدس��ت ش��ده و 
عملک��رد دولت ف��درال در مقابله ب��ا همه گیری 
کرونا را ب��ه قیمت جان ه��زاران امریکایی خراب 

کرده است. ساس در یک کنفرانس که صوت آن 
به دست »واشنگتن اگزمینر« رسیده، می گوید: 
»او )ترامپ( از مواجهه جدی با بحران کرونا برای 
ماه     ها امتناع ک��رد. احتمال ب��ه راه افتادن حمام 
خون جمهوریخواه��ان در س��نا را می دهم و به 
همین خاطر هرگز سوار قطار ترامپ نشدم.«  این 
دومین باری است که یک جمهوریخواه از واژگان 
حمام خون اس��تفاده می کند. پی��ش از این یک 
هفته قبل هم »تد کروز« س��ناتور جمهوریخواه 
ایال��ت تگزاس ب��ا ط��رح احتمال باخ��ت دونالد 
ترامپ آن را رس��وایی بزرگ و حم��ام خونی در 
ابعاد »واترگیت « تعبیر کرده بود. از طرف دیگر، 
درالیه های پایین اجتماع��ی، بحث    ها بیش از هر 
موقع دیگری بر س��ر این باالگرفت��ه که حامیان 
رئیس جمهور امریکا در صورت شکست او، در چه 
مسیری گام برمی دارند. ۲۰ منبع آگاه به الجزیره 
گفته اند در سراس��ر ایالت های محل رقابت نظیر 
»پنسیلوانیا«، »فلوریدا« و »ویسکانسین« ناظران 
انتخاباتی به دنبال یافتن تخلفاتی به خصوص در 
رأی  گیری های پستی خواهند بود. این مقام     ها از 
اظهارنظر درباره اینکه چند نفر ت��ا به حال برای 
انجام ای��ن مأموریت نظارتی داوطلب ش��ده اند، 
خودداری کردند، اما ستاد انتخاباتی ترامپ قباًل 
اعالم کرده بود قصد دارد ۵۰هزار نفر را در سراسر 
ایاالت متح��ده برای انج��ام ای��ن کار به خدمت 
بگیرد. ناظران طرفدار ترامپ قرار است عکس     ها یا 
فیلم     هایی در راستای هدف جمهوریخواهان برای 
اثبات متقلبانه بودن رأی گیری های پستی تهیه 
کنند. آنها قصد دارند در صورت مسئله انگیزشدن 
نتایج انتخابات س��وم نوامبر میان دونالد ترامپ و 
جو بایدن، از این عکس     ها و فیلم     ها برای مس��تند 
کردن استدالل های خودشان بهره بگیرند. ستاد 
انتخاباتی ترامپ از هم اکنون تشکیک در روندهای 
اخذ رأی را در ایالت     هایی که رأی گیری زودهنگام 
در آنها آغاز ش��ده، آغاز کرده اس��ت، ب��ه عنوان 
مثال، این تیم فیلمی منتشر کرده که ممانعت از 
حضور یکی از ناظران طرفدار ترامپ در یک حوزه 
رأی گیری در »فیالدلفیا« را نشان می دهد. برخی 
تحلیلگران از دام��ن زدن به چنین تنش     هایی در 
سالی پرآشوب که شاهد زد و خورد شبه نظامیان 
مس��لح با معترضان در خیابان های امریکا بوده، 

نگران هستند. 

رؤی�ای رئیس جمهور امریکا درب�اره توافق با 
ایران تعبیر نش�ده که هیچ، خ�ود ترامپ در 
معرض رأی نیاوردن و رفتن از کاخ سفید است 
اما او برای چندمین و شاید هم چند دهمین بار 
مدعی شد که نخستین تماس تلفنی با او بعد 
از پیروزی در انتخابات از س�وی ایران خواهد 
بود. به خصوص ک�ه کارزار فش�ار حداکثری 
وی حتی مان�ع از پای�ان یافت�ن تحریم های 
تس�لیحاتی ای�ران نش�ده اس�ت و ترامپ و 
دوستانش باید منتظر ش�دید    ترین انتقادات 
نسبت به شکس�تن اجماع جهانی علیه ایران 
باشند؛ عدم اجماعی که دلیل اصلی پایان این 
تحریم    ها بوده اس�ت و در عین حال دورنمای 
مذاک�رات یا ب�ه عب�ارت بهتر سازش�کاری 
ای�ران هم چیزی اس�ت که صرفًا در س�ودای 
ایران ستیزانه ترامپ و دوستانش جا می گیرد. 

رئیس جمهور امریکا در یک تجمع انتخاباتی در 
ایالت کارولینای ش��مالی گفت: »اولین تماسی 
که بعد از پی��روزی  من دریاف��ت خواهیم کرد 
از جانب ایران خواهد بود. آی��ا می توانیم توافق 
کنیم؟ این کشور دارد با تحریم     ها و همه کار    هایی 
که ما انجام داده ایم به جهن��م می رود.« ترامپ 
اضافه کرد: »آنها می خواهن��د توافق کنند. من 
گفتم تا بع��د از انتخابات صبر کنی��د. چون اگر 
صبر کنید خیلی سخت تر می شود ولی گفتم تا 
بعد از انتخابات صبر کنید چون االن نمی توانید 
توافق کنید.« او اضافه کرد: »اگر جو خوب آلود 
)جو بایدن( رأی بی��اورد، فوق العاده     ترین توافق 
ممکن را به دست خواهید آورد.«  ظاهراً این توهم 
مذاکره که به تکرر اظهارات منجر ش��ده، فقط 
مربوط به رئیس جمهور امریکا نیس��ت. »رابرت 
اوبراین« مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ هم روز 
چهار    شنبه طی یک کنفرانس ویدئویی مجازی 

با اندیشکده »اسپن«، در پاسخ به این پرسش که 
چشم انداز مذاکره با ایران در دولت بعدی ترامپ 
چه خواهد بود و سیاست امریکا در صورت امتناع 
ایران از مذاک��ره با دولت ترام��پ در دور بعدی 
ریاس��ت جمهوری وی چه خواهد ب��ود، مدعی 
ش��د که ایران حتماً به میز مذاکره با واشنگتن 
بازخواهد گش��ت و در این خصوص گفت: »فکر 
می کنم، در دور دوم ریاس��ت جمهوری ترامپ، 
امتناع از مذاک��ره برای ایران س��خت تر خواهد 
بود. کشور    هایی که با ایران رابطه دوستانه دارند 
و حتی کشور    هایی که با ما دوست هستند ولی 
روابط دیپلماتیک با ایران دارن��د به ما گفته اند 
که در حال حاضر ای��ران منتظر نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا است.« اوبراین افزود که 
اگر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 
امری��کا پیروز ش��ود، »فش��ارهای اقتصادی به 
اندازه ای زیاد خواهد بود که ایران نمی تواند بیش 

از یک یا دو ماه مقاومت کند و نمی تواند این فشار 
را برای مدت چهار س��ال تحمل کند«. اوبراین 
ادامه داد: »فکر می کنم ک��ه آنها به میز مذاکره 
خواهند آمد. در میز مذاکرات ما خواهان دو چیز 
هستیم. ما خواهان برچیده شدن برنامه هسته ای 
ایران هستیم. برجام چنین چیزی را محقق نکرد. 
چرخ سانتریفیوژهای آنها می چرخد و هم اکنون 
که ما از برجام خارج شدیم، چرخ سانتریفیوژ    ها 
بیش��تر می چرخد. ما باید از این برنامه خالص 

شویم.«
اوبراین در عین حال سعی کرد ژست ایران دوستانه 
هم بگیرد و از این زاویه هم مذاک��رات را توجیه 
کند: »مردم ایران، انس��ان های بزرگی هستند. 
آنها سختکوش هستند. بخش زیادی از کالیفرنیا 
را امریکایی های ایرانی االصل توانمند تش��کیل 
می دهند. ایران در صورتی که به میز مذاکره بیاید، 

پتانسیل های زیادی دارد.«

 ه�راس از انقض�ای محدودیت ه�ای 
تسلیحاتی ایران

امروز پایان تحریم    های تس��لیحاتی ایران اس��ت. 
»کمیته یهودیان امریکا« در بیانی��ه ای با توجه به 
شکست شورای امنیت سازمان ملل متحد در تمدید 
محدودیت های تسلیحاتی علیه ایران روز انقضای 
این محدودیت     ها را روزی »بسیار غم انگیز و خطرناک 
برای امنیت دنی��ا« توصیف کرده اس��ت. »دیوید 
هریس«، مدیرعامل کمیت��ه یهودیان در بیانیه ای 
گفت: »به لطف اهمال شورای امنیت سازمان ملل، 
از روز ۱۸ اکتبر ای��ران آزاد خواهد بود بدون نقض 
برجام یا محدودیت های س��ازمان ملل، به صورت 
قانونی به خرید و فروش س��الح های متعارف اقدام 
کند.« قطعنامه امریکا در شورای امنیت که خواستار 
جلوگیری از اتمام محدودیت های تسلیحاتی علیه 
ایران بود به سرانجام نرس��ید. آن قطعنامه که روز 
۲۵ مرداد به رأی گذاشته شد با ۱۱ رأی ممتنع، دو 
رأی موافق )امریکا و جمهوری دومینیکن( و دو رأی 

مخالف )روسیه و چین( رد شد. 
در همین حال علیرضا میریوسفی، سخنگوی هیئت 
ایران در سازمان ملل در پاسخ به این سؤال نیوزویک 
که آیا ایران هیچ کشور به خصوصی را برای معامله 
تسلیحاتی در ذهن دارد، پاسخ داد ایران گزینه     هایی 
در این زمینه در اختیار دارد که از روز یک    شنبه آغاز 
خواهد شد. وی به نیوزویک گفت: »ایران دوستان 
و شرکای تجاری زیادی داشته و  صنعت تسلیحاتی 
داخلی قدرتمندی برای تأمین نیازمندی های دفاعی 

خود در برابر تهاجم های خارجی دارد.«
این دیپلمات ایرانی اضافه کرد: »بر اس��اس جدول 
زمانی که در قطعنامه ۲۲۳۱ آم��ده، ایران روز ۱۸ 
اکتبر )۲۷ مهر( از محدودیت های تسلیحاتی ر    ها 
خواهد ش��د و به صورت طبیع��ی از آن تاریخ ما بر 
اساس منافع ملی خود با دیگر کشور    ها در این زمینه 

تجارت خواهیم کرد.«

ترامپ گرفتار تکرر »سودای تماس ایران« 
رئیس جمهور امریکا: اولین تماس پس از انتخابات را ایرانی    ها برای توافق خواهند گرفت

خشم امریکا از آزمایش اس 400 در ترکیه 
پس از دو س�ال تنش بین غرب و ترکیه بر س�ر خرید سامانه های 
موشکی اس 400، مقامات آنکارا روز جمعه این سامانه موشکی را از 
سواحل دریای سیاه آزمایش کردند؛ اقدامی که امریکا به شدت آن  
را محکوم کرد و مانعی بر سر راه پیشرفت روابط دوجانبه دانست. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اس��اس ویدئویی که به دست آمده، یک 
موشک روز جمعه از محلی در ساحل دریای سیاه ترکیه که انتظار می رفت 
سامانه اس۴۰۰ این کشور در آنجا مورد آزمایش قرار بگیرد، به آسمان شلیک 
شده است. در ویدئوی مذکور که در شهر ساحلی سینوپ گرفته شده، ستون 
باریکی از دودی که به آسمان رفته نش��ان داده می شود. در روزهای اخیر 
ترکیه اخطار    هایی در خصوص اعم��ال محدودیت    هایی بر حریم هوایی و 
دریایی نواحی ساحلی خود صادر کرد تا بتواند دست به شلیک های آزمایشی 
بزند. در صورت تأیید آزمایش س��امانه اس۴۰۰ از س��وی ترکیه، این امر 
می تواند به تنش    ها میان این کشور و امریکا که به شدت با خرید تسلیحاتی 
این کشور از مسکو بابت خطرات برای سیستم های دفاعی مشترک با ناتو 
مخالف بوده، دامن بزند. به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، مورگان 
اورتگاس، س��خنگوی وزارت امور خارجه امریکا روز جمعه اعالم کرد در 
صورتی که آزمایش سامانه دفاع موشکی روسی اس۴۰۰ توسط آنکارا تأیید 
شود، واشنگتن این اقدام ترکیه را شدیداً محکوم می کند. سخنگوی وزارت 
خارجه امریکا تأکید کرد که پیش تر به ترکیه پیامدهای فعال سازی سامانه 
دفاع موشکی اس۴۰۰ را اعالم کرده بودیم. بر اساس اعالم وزارت خارجه 
امریکا، این اقدام آنکارا، پیامده��ای احتمالی وخیمی برای روابط امنیتی 
میان دو کشور به همراه خواهد داشت. جاناتان راث هافمن، سخنگوی ارشد 
پنتاگون نیز در گفت وگو با خبرگزاری »تاس « به اخباری درباره اقدام ترکیه 
برای آزمایش س��امانه های اس۴۰۰ برای اولین بار در حین رزمایش های 
نظامی واکنش نشان داد.   این مقام دفاعی امریکا ادامه داد: »ما مخالف اقدام 
ترکیه در خرید این سامانه و عمیقاً نگران گزارش     هایی مبنی بر اقدام ترکیه 
در راه اندازی این سامانه هستیم. این سامانه     ها نباید فعال شوند. این مسئله 

پیامدهای جدی برای روابط امنیتی دو کشور به همراه دارد.«

امریکا تمدید یک ساله
استارت جدید را قبول نکرد

دول�ت امری�کا پیش�نهاد رئیس جمهور روس�یه را ب�رای تمدید 
یک س�اله معاهده اس�تارت جدید بدون توقف تولید تسلیحات 
هس�ته ای رد ک�رد ت�ا اختالف�ات دو ط�رف در این موض�وع در 
آستانه انتخابات ریاس�ت جمهوری امریکا حل نشده باقی بماند. 
»والدیمیر پوتین « روز جمعه به امریکا پیش��نهاد ک��رد معاهده منع 
گسترش سالح های اتمی میان برد موس��وم به »نیو استارت« میان دو 
کشور تمدید شود. بر اساس گزارش »رویترز«، پوتین در این پیشنهاد 
متذکر ش��ده که تمدید این معاهده مهم بدون قید و شرط و به صورت 
یک ساله انجام گیرد. به نوش��ته خبرگزاري ایتارتاس، پوتین پیشنهاد 
کرده که پیمان نیواستارت میان دو کش��ور برای مدت یک سال بدون 
بدون توقف تولید تسلیحات هسته ای تمدید شود، ولی »رابرت اوبرایان«، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیشنهاد پوتین را رد کرد. رابرت اوبرایان 
گفت: »پاسخ امروز رئیس جمهور پوتین برای تمدید نیو استارت بدون 
توقف تسلیحات هسته ای، بی سرانجام است. ایاالت متحده درباره کنترل 
تس��لیحاتی که کل دنیا را ایمن می کند جدی اس��ت. ما امیدواریم که 
روسیه قبل از آنکه یک رقابت تسلیحاتی پرهزینه آغاز شود در موضعش 
تجدیدنظر کند.« سه    شنبه قبل »مارشال بیلینگزلی « نماینده امریکا در 
امور کنترل تسلیحات گفته بود که امریکا با روسیه بر سر برخی »مسائل 
اصولی« جهت تمدید پیمان کنترل تسلیحاتی موسوم به نیو استارت به 
توافق دست یافته است؛ خبری که با توجه به نزدیک شدن به انتخابات 

امریکا، موضعی انتخاباتی از طرف تیم ترامپ تلقی شد. 

بخشی از حامیان ترامپ در 
سطوح سیاسی و اجتماعی که 
خواهان ماندن او به هر قیمت 
و تحت هر شرایطی هستند، 
خ�ود را بی�ش از ه�ر زمان 
دیگری برای پیش کشیدن 
س�ناریوی ادع�ای تقل�ب 
آماده می کنن�د؛ رویکردی 
که البته خود ترام�پ نیز با 
تحقیر مک�رر نام�زد رقیب 
و اص�رار ب�ر پی�روزی اش، 
می کن�د اص�رار  آن  ب�ر 
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كارگردان پيشكسوت در گفت وگو با »جوان«:
رشد دستمزد بازيگران 

تناسب توليد را برهم زده است

و  بي منط�ق  رش�د 
افسارگسيخته دستمزد     گفت و گو

تعداد مح�دودي بازيگر 
كه با اين ش�رايط، دس�تمزد باالي يك ميليارد تومان 
دريافت مي كنند، تناس�ب توليد را از بين برده اس�ت. 
منوچهر مصی��ري كارگردان پیشكس��وت ب��ا بیان اين 
مطلب به »جوان« گفت: اهالي سینما در اين سال ها و به 
خصوص در هشت ماه اخیر با مشكالت و گرفتاري هاي 
زي��ادي به وي��ژه در بحث معیش��تي مواجه هس��تند و 
متأسفانه چش��م انداز روش��ني هم براي بهبود اوضاع به 

چشم نمي خورد. 
اين سینماگر به اين نكته اشاره مي كند كه حتي قبل از 
كرونا هم فروش اغلب فیلم ها رضايت بخش نبود و كرونا 
هم اين مسئله را تش��ديد كرد و سالن هاي سینما را هم 
به تعطیلي كش��اند و بیكاري و بي پولي اهالي سینما به 

پايین ترين حد ممكنش رسید. 
     ناكارآمدي صندوق هنر براي هنرمندان

كارگردان فیلم خاطره انگیز »تش��كیالت« با اش��اره به 
كمبودهاي حمايتي از اهالي هنر عنوان كرد: متأسفانه 
هیچ حمايت مطلوبي را شاهد نیس��تیم و اخیراً هم كه 
معلوم ش��ده حق بیمه تكمیلي درمان هنرمندان را دو 

برابر كرده اند. 
آخر اين چه جور كار صنفي اس��ت؟ مگ��ر صندوق هنر 
راه نینداختند كه در مواقع بحران به دادمان برس��ند و 
مگر كلي خرج س��االنه همین صندوق نمي كنند؟ پس 
چرا حین بروز اتفاق��ي مانند كرونا اي��ن صندوق به داد 

هنرمندان نمي رسد و به  جاي تس��هیل شرايط ناگهان 
هزينه بیمه تكمیلي را دو برابر مي كند؟

كارگردان »ازدواج صورتي« با اش��اره به ركود دامنگیر 
تولی��د در بخ��ش خصوصي گف��ت: رش��د بي منطق و 
افسارگس��یخته دس��تمزد تعداد محدودي بازيگر كه با 
اين شرايط، دس��تمزد باالي يك میلیارد تومان دريافت 
مي كنند، تناسب تولید را از بین برده است و باعث شده 
اصاًل بخش خصوصي نتواند فیلمي تولید كند. كرونا هم 
كه آمد و اوضاع را بدتر كرد، چون ريسك تولید در شرايط 
كرونا هم باالتر رفته و اصاًل صالح نیست يك گروه چند 

صد نفره را براي تولید فیلم دور هم جمع كرد!
مصیري با تأكید بر اهمیت ورود تلويزيون به مش��كالت 
جامعه هن��ري ادام��ه داد: تلويزيون مانند قبل س��واي 
برنامه هاي خبرمحور پزشكي درباره هشدار شیوع كرونا 
هیچ برنامه ريزي خاصي انجام نداده است، در حالي كه 
وظیفه رسانه ملي اس��ت كه به دغدغه هاي آحاد جامعه 
و به  خصوص اهال��ي فرهنگ در دوران كرون��ا بپردازد. 
چرا تلويزيون در كنار نقد فیلم به نقد ش��رايط اقتصادي 

بیرحمانه اي كه بر اهالي هنر تحمیل شده نمي پردازد؟
كارگ��ردان »آخرين خون« خاطرنش��ان كرد: ش��رايط 
تولید در س��ینما خیلي عجیب شده اس��ت، چون فقط 
عده اي خاص مش��غول كارند و مدام ه��م كار مي كنند 
ولي پیشكسوت ها اغلب بیكارند. عجیب است كه مدير 
برنامه ه��اي بازيگ��ران، تهیه كنن��ده ش��ده اند و با پول 
اپراتوره��اي تلفن همراه، پش��ت س��ر هم فیل��م تولید 
مي كنن��د ولي تهیه كنندگان كاركش��ته مدت هاس��ت 

بیكارند. 
منوچهر مصیري با انتقاد از س��اختار مديريتي س��ینما 
گفت: واقعاً مديران براي اهالي س��ینما در اين هش��ت 
ماه كرونايي چه كرده اند؟ حتي نتوانس��ته اند حق بیمه 
تكمیلي درمان آنها را براي همین امسال رايگان كنند و 
مدام مي گويند بودجه نداريم. اگر بودجه ندارند چرا مدام 

جشنواره برگزار مي كنند. 
اين كارگردان درباره چگونگي بهبود وضعیت اهالي هنر 
گفت: واقعاً به اقدامي انقالبي در زمینه ارتقاي معیشت 
هنرمندان نیاز داريم و نیاز است نهادهاي باالدستي وارد 

میدان شده و كاري براي هنرمندان كنند.

    نگارگری

كتاب »ن�گارش و ويرايش مت�ون سياس�ي« تأليف دكتر 
ابراهيم برزگر به تازگي به همت س�ازمان مطالعه و تدوين 
كتب علوم انس�اني دانش�گاه ها )س�مت( منتش�ر ش�د. 
به گزارش »جوان« كتاب »نگارش و ويرايش متون سیاس��ي« 
تألیف دكتر ابراهیم برزگر اس��تاد تمام علوم سیاس��ي دانشگاه 
عالمه طباطبايي به همت پژوهش��كده تحقیق و توس��عه علوم 
انساني س��ازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها 
)سمت( و همكاري شوراي تخصصي تحول و ارتقاي علوم انساني 
شوراي عالي انقالب فرهنگي منتشر ش��د. مخاطب هدف اين 
كتاب، دانشجويان رشته علوم سیاسي و روابط بین الملل هستند. 
نويسنده در اين كتاب با استفاده از دانش تولید شده صاحبنظران 
ادبیات فارسي و ويراس��تاري، آن دانش را در خدمت مخاطبان 
علوم سیاس��ي قرار داده و به كاربرد آن در متون علوم سیاس��ي 
توجه داشته و به نوعي بین نگارش، ويراستاري و علوم سیاسي 
پیوند برقرار كرده است. فصل اول كتاب درباره فلسفه وجودي اين 
درس نوبنیاد و اهمیت آن در مهارت افزايي و چیستي ادب فارسي 
و تعامل آن با تحوالت سیاسي و ويراستاري در سیاست و زبان 

ديپلماتیك سخن مي گويد و وجه غالب آن سیاسي است. 
فصول دوم و س��وم درباره ش��یوه خط و امالي فارسي درست 
كلمات و واژه هاي متشابه و نیز مواردي چون كاربرد نادرست 
فعل، حرف و جمله بح��ث مي كند و تا ح��دودي با مثال هاي 
سیاسي، علوم سیاسي سازي شده است. در واقع در فصل دوم 
مباحث صرفي واژگان و در فصل سوم مباحث نحوي و دستور 
زبان بررسي شده اس��ت. در فصل چهارم به پاراگراف نويسي، 

ويرايش عنوان و گزارش سیاستي و در فصل پنجم با وجه غالب 
سیاسي و فصول دوم و سوم با وجه غالب ادبیات فارسي تدوين 
شده، با اين همه نويسنده كوشیده است در همین دو فصل دوم 
و سوم هم در ظرف ادب فارسي، مظروف سیاسي بريزد و تا حد 

امكان شواهد و مثال هاي سیاسي براي موضوعات بیاورد. 
مؤلف در مورد اين اثر مي نويس��د: از تابستان سال13۷۰ كه با 
ويراستاري آشنا شده ام، تاكنون حدود سه دهه با آن زيسته ام 
و در كارهاي آماده س��ازي كتب درسي، ارزيابي پايان نامه هاي 
دانشجويي و نگارش كتب و مقاالت شخصي با آن مرتبط بوده ام. 
بارها اعجاز ويرايش را دي��ده ام كه متن اولیه كتاب ها چگونه با 
ويراستاري دگرگون مي شود و ارتقا مي يابد و خواندني مي شود. 
ويراستاران هستند كه كتاب ها را آراس��ته و پیراسته و خوانا و 
روان مي كنند. ويراستاري در هر رشته اي، مهم و ضروري است. 
آموزش ويراستاري براي هر دانش��جو و براي نگارش كارهاي 

كالسي و به ويژه پايان نامه نويسي ضروري است. 

  »نگارش و ويرايش متون سياسي« 
منتشر شد

س�هراب س�پهري س�ال ها پيش در نام�ه اي ب�ه احمدرضا 
احمدي نوش�ته اس�ت: اي�ران مادره�اي خ�وب و غذاهاي 
خوش�مزه و روش�نفكران ب�د و دش�ت هاي دلپذي�ر دارد. 
در صفحه احمدرضا احمدي كه زير نظر دختر اين شاعر اداره مي شود، 
نامه سهراب سپهري به اين شاعر منتشر شده كه از شهر نیويورك و 
نبود درخت و بركه و قناري مي نالد: »احمدرضاي عزيز، من به شدت 
در اين ش��هر مانده ام. آن هم در اين ش��هر بي پرنده و نادرخت. هنوز 
صداي پرنده نشنیده ام )چون پرنده نیست، صدايش هم نیست.( در 
همان امیرآباد خودمان توي هر درخت نارون يك خروار جیك جیك 
بود. غصه نبايد خورد و بايد راه رفت و نگاه كرد به چیزهاي سرراه. مثل 
بچه هاي دبستاني كه ضخامت زندگي  شان بیشتر است ولي بايد قانع 
بود و من هس��تم. مثاًل يك چهارم قارقار كالغ براي من بس اس��ت. 
يادم هست به يكي نوشتم: چهارس��وم قناري را مي شنوم. مي بیني، 
قانع تر شده ام. راست است كه حجم قارقار بیشتر است، ولي در عوض 
خاصیت آن كمتر اس��ت. مادرم مي گفت قارقار براي بعضي از دردها 

خاصیت دارد.« 
در ادامه نامه سهراب آمده است: »من روزها نقاشي مي كنم. هنوز روي 
ديوارهاي دنیا براي تابلو جا هست. پس تندتر كار كنیم. بايد كار كرد 
ولي نبايد دود چراغ خورد. اينجا دودهاي زبرتر و خالص تري هس��ت. 
دودهاي بادوام و آب ن��رو. در كوچه كه راه م��ي روي، گاه يك تكه دود 
صمیمانه روي شانه ات مي نش��یند و اين تنها ماليمت اين شهر است، 
وگرنه آن جرثقیل كه از پنجره اتاق پیداست، نمي تواند صمیمانه روي 
شانه كسي بنشیند. اصاًل برازنده جرثقیل نیست. اگر اين كار را بكند به 
اصالت خانوادگي خود لطمه زده است. توي اين شهر نمي شود نرم بود و 
حیا كرد و تهنیت گفت. نمي شود تربچه خورد. میان اين ساختمان هاي 
سنگین، تربچه خوردن كار جلفي است. مثل اين است كه بخواهي يك 
آس��مانخراش را قلقلك بدهي. بايد رسوم اينجا را شناخت. من نقاشي 
مي كنم، ولي نقاشي من نسبت به گالري هاي اينجا مورب است. نقاشي 
از آن كارهاست. پوست آدم را مي كند و تازه طلبكار است ولي نبايد به 
نقاشي رو داد، چون س��وار آدم مي ش��ود. من خیلي ها را ديده ام كه به 
نقاشي سواري مي دهند. بايد كمي مسلح بود و بعد رفت دنبال نقاشي. 
گاه فكر مي كنم شعر مهربان  تر است. ولي نبايد زياد خوش خیال بود. من 
خیلي ها را شناخته ام كه از دست شعر به پلیس شكايت كرده اند. بايد 
مواظب بود. من شب  ها شعر مي خوانم. هنوز ننوشته ام. خواهم نوشت. 
من نقاشي مي كنم. شعر مي خوانم و يكتايي را مي بینم. غذاهاي مادرم 
چه خوب بود. تازه من به او ايراد مي گرفتم كه رنگ سبز خورش اسفناج 
چرا متمايل به كبودي است. آدم چه دير مي فهمد. من چه دير فهمیدم 
كه انسان يعني عجالتاً. ايران مادرهاي خوب دارد و غذاهاي خوشمزه و 

روشنفكران بد و دشت هاي دلپذير/ نیويورك، سوم رمضان.«

دلتنگي از نيويورك در نامه سهراب به احمدرضا احمدي منتشر شد
مادرهاي خوب، غذاهاي خوشمزه و روشنفكران بد ايراني

 »پليس خوب« در سينما 
پرفروش تر  از  »پليس بد«

 »پليس جوان« »سرنخ« و »شليك نهايي« آثاري بودند كه در ارائه چهره اي مقتدر و مردمي از پليس 
موفق عمل كردند اما آثاري هم بودند كه پليس را عنصري مقابل جامعه تصوير مي كردند

     مصطفي شاه كرمي
از ابت�داي انقالب تاكن�ون س�يماي پليس در 
س�ريال ها و فيلم هاي ايراني ف�راز و فرودهاي 
زيادي را تجربه كرده اس�ت. به مناسبت هفته 
پليس و نيروي انتظامي مروري داريم بر سيماي 
پليس در آثار نمايشي ايران طي چند دهه اخير. 
شايد »بازجويي يك جنايت« كه ابتداي دهه 6۰ 
توسط محمدعلي سجادي ساخته شد، جزو اولین 
آثار در ژانر پلیسي معمايي باشد كه پس از انقالب 
ساخته شد. در اين فیلم كه قالبي معمايي دارد يك 
بازپرس جوان پس از پیدا شدن جسد كارخانه داري 
به نام هدايت نیا در زباله داني اطراف ش��هر س��عي 

مي كند تا راز قتل اين شخص را كشف كند. 
    از نيش تا آواز قو

ساخت فیلم ها و  س��ريال هاي پلیسي پس از پايان 
جنگ تحمیل��ي كه ژانر س��ینماي دفاع مقدس و 
آثار ساخته شده در اين زمینه در صدر آثار جذاب 
و پرفروش سینمايي بود، با تمركز بر ساخت آثاري 
در زمینه درگیري هاي مأموران انتظامي و امنیتي 
در عرصه مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ آثار 
جذابي مثل  »تاراج«،»نیش« و چندين فیلم ديگر 
ساخته شد. در همین ايام سريال »آيینه عبرت« 
نیز يكه تاز مديوم تلويزيون بود. با ورود به سال هاي 
میاني و پاياني دهه۷۰ روند جان گرفتن تولیدات در 
ژانر پرمخاطب و جذاب پلیسي و امنیتي به سرعت 
افول كرد تا جايي كه فیلم هايي چون »صحنه جرم، 
ورود ممن��وع«، »مخمصه«، »چه��ره به چهره«، 
»مومیاي��ي3«، »آواز قو«، »كارن��اوال مرگ« و... 
جزو تك مضراب هايي بودند كه در اين قالب نواخته 
مي شد. نكته قابل اعتنا در مورد اين آثار اين بود كه 
فیلمساز س��عي مي كرد آن را به توبه نامه اي براي 
مأموران و نیروهاي انتظامي و امنیتي در مواجهه 
با قانون شكنان و كساني كه امنیت رواني و اخالقي 
جامعه را به مخاطره انداخت��ه بودند، تبديل كند. 
فیلم »آواز ق��و« از همین نمونه هاس��ت كه در آن 
مخاطب با پلیسي كتك خور و بي عرضه مواجه است 
كه مسبب خالفكاري هاي يك جوان قانون شكن 
نمايش داده مي ش��ود. حالت ديگ��ري كه در اين 
آثار از پلیس ارائه مي شد، نمايشي احمقانه از يك 
ش��خص كندذهن با اقداماتي ابلهانه بود كه تحت 

عنوان كارآگاه پلیس طراحي شده بود. 
    ظلم سينمايي به پليس

پرداخت غیرواقعي به پلیس و فش��ل نشان دادن 

اين نیرو در برخي آثار سینمايي همچون »اسب 
حیوان نجیبي است« باعث شكسته شدن هیمنه 
و اقتدار پلیس در اذهان مخاطبان شد. اين اتفاق 
در فیلم هاي ديگري مانند »آينه هاي روبه رو« به 
كارگرداني نگار آذربايجاني و »پل چوبي« ساخته 
مهدي كرم پور  ادامه پیدا كرد و در اغلب اين آثار 
حضور پلیس، به جاي امید و امنیت آفريني مايه 
بر هم خوردن آرامش افراد جامعه بود. پلیس هايي 
عصباني و پرخاشگر كه ضمن تندخويي بالوجه 
و بدون دلی��ل در مواجهه با م��ردم مثل آدم هاي 
عق��ده اي رفت��ار مي كردن��د از پلیس س��یمايي 

ضدمردمي ارائه مي كرد. 
    خط شكن مثل »همسر« فخيم زاده

در حالي كه مخاطب با تولید آثار سینمايي ضعیف 
و سخیف مواجه بود آثار برخي كارگردانان از جمله 
مهدي فخیم زاده با رويكردي مسئولیت شناسانه تر 
درباره نق��ش پلیس خودنمايي كرد. »همس��ر« 
فیلمي بود كه اتفاقاً عن��وان پرفروش ترين فیلم 
سال را نیز به دس��ت آورد و در آن يك زن پلیس 
قهرمان فیل��م ب��ود. فیلم ها و س��ريال هايي كه 
مهدي فخیم زاده آنها را كارگرداني كرده به دلیل 
اس��تفاده مناس��ب از عناصر دراماتیك در صدر 
بهترين هاي اين ژانر محس��وب مي شوند، ضمن 
اينكه در آثار س��اخته شده توس��ط فخیم زاده، 
مخاطب با تصاويري از پلیس روبه رو مي شود كه 
ضمن داشتن مؤلفه مردمي بودن، نیرويي قوي، 
بازدارنده و مقتدر در مسیر اجراي قانون و پیگیر 

حفظ حقوق شهروندي عامه مردم است. 
فیل��م »همس��ر« ب��ه كارگرداني و نويس��ندگي 
فخیم زاده اولین اثر سینمايي است كه سال۷2 با 
نمايش يك پلیس زن در ايفاي نقش ضابط بودن 
اين نیرو ضمن نمايش چهره اي مقتدر از پلیس، 
محسنات و الزامات حضور زنان در بدنه نیروهاي 
انتظامي را به خوبي نشان داد. در اين فیلم نسرين 

مقانلو ايفاگر نق��ش اولین پلیس زن س��ینماي 
كشورمان به دنبال دس��تگیري قاچاقچیان دارو 
و كس��اني بود كه به جاي توزيع اقالم دارويي در 
بین داروخانه ها آنها را با چند برابر قیمت به فروش 

مي رساندند. 
در ابتداي دهه۷۰ س��ريال »ش��لیك نهايي« به 
كارگرداني محس��ن ش��اه محمدي نی��ز به دلیل 
 داش��تن مؤلفه ه��اي مه��م و ش��اخص ي��ك اثر 
پلیس��ي- معمايي در كنار بهره ب��ردن از عناصر 
دراماتیك توانست ارتباط خوبي با مخاطبان برقرار 
كند و جزو موفق ترين س��ريال هاي تلويزيوني در 
ژانر پلیس��ي گردد. »ش��لیك نهايي« به موضوع 
رسیدگي به پرونده هاي قتل و جنايت مي پرداخت 
كه از جمله س��ريال هاي پلیس��ي برجس��ته و به 
يادماندني دهه۷۰ به حساب مي آيد. داستان اين 
مجموعه  تلويزيوني كه در سال 13۷4 از شبكه اول 
ايران پخش شد در مورد يك مأمور پلیس به اسم 
»سرگرد كالني« )با بازي داريوش فرهنگ( است 
كه مأمور پیگیري و دس��تگیري باندي حرفه اي 
مي ش��ود كه همه نوع خالفي از قتل و آدم ربايي 
تا قاچاق را انجام مي دهد. سرگرد كالني به ناچار 
از طريق عواملي، وارد باند ش��ده و با جعل اسناد، 
اطالعاتي به دست مي آورد. رئیس باند، از هويت 
واقعي س��رگرد كالني مطلع ش��ده و محل تحت 
مراقب پلیس را به  موقع، ترك مي كند اما در انتها، 

اعضاي باند قاچاق دستگیر مي شوند. 
    از »س�رنخ« و »پليس جوان« تا »هوش 

سياه«
از جمله سريال هاي موفق و جذاب ديگري كه در 
ژانر پلیسي معمايي ساخته شد مي توان به آثاري 
از جمله سريال »سرنخ« و سه گانه »كالنتر« نام 
برد. س��ريال »پلیس جوان« نیز در اواخر دهه۷۰ 
توانست مخاطبان زيادي را پاي تلويزيون بنشاند. 
مخاطب در سريال كالنتر با يكسري پرونده مواجه 
بود كه برخي از آنها براي اولین ب��ار در تلويزيون 
مطرح مي شد؛ مسائلي مانند فرار دختران به دلیل 
سختگیري هاي غیرمنطقي والدين و اطرافیان يا 
مسئله مهم قاچاق اعضاي بدن انسان ها كه تا آن 

روز در هیچ سريالي به آنها پرداخته نشده بود. 
اگر چه در بین آثار تلويزيوني سريال هاي موفقي 
مانند هوش س��یاه، بي صدا فرياد كن، حس سوم، 
خواب و بیدار، ساختمان 85، كارآگاهان، ماتادور 
و چندين نمونه ديگر بوده ايم اما آثار ضعیفي هم 
وجود دارند كه در رس��اندن پی��ام امنیت و اقتدار 
پلیس الكن و نارسا بودند. نكته قابل تأمل در اين 
بین مسیر افول گرايانه اي است كه اين ژانر جذاب 
و مخاطب پس��ند در س��ینما و تلويزي��ون تجربه 
كرده اس��ت. برخالف پیشرفت هاي تكنولوژيكال 
و بیشتر شدن سهم تصاوير رايانه اي هر چه جلوتر 
آمديم، هم از لحاظ قصه پردازي و هم از نظر ارائه 
تصويري مقتدر از پلیس هر دو مديوم س��ینما و 
تلويزيون، نس��بت به آنچه بايد صورت مي گرفت 
دچار پسرفت ش��ده اند. به نظر مي رسد مسئوالن 
هنري و به خصوص مدي��ران ناجي هنر به عنوان 
بازوي فرهنگي و هنري پلیس ب��ا میدان دادن به 
عناصر خوش فكر و با سلیقه اي كه قلم نويسندگي و 
توان كارگرداني قابل قبولي دارند جان دوباره اي به 

پیكر اين ژانر پرجاذبه و مخاطب پسند بدهند.

»همس��ر« فيلم��ي ب��ود كه 
اتفاقًا عنوان پرفروش ترين 
فيل��م س��ال را نيز به دس��ت 
زن  ي��ك  آن  در  و  آورد 
پلي��س قهرم��ان فيل��م ب��ود

نگاهي به كتاب »جاده اي تا پوتين هاي من«
داستانك هايي با شروع درخشان

»جاده اي تا پوتین هاي من« مجموعه 12داس��تانك از ادبیات 
مقاومت است كه به قلم حمیدرضا میرزايي زاده توسط انتشارات 
نقش منتشر شده است. »درخت انجیلو«، »كوچه هاي كودكي«، 
»چتري براي فرمانده«، »سنگرو قمقمه هاي آويخته« و »من 
 پشت سرش آب ريختم« عناوين داستانك هاي كتاب است. ژانر 
دفاع مقدس در سال هاي اخیر با سبك هاي نوشتاري متنوعي 
توسط نويس��ندگان همراه بوده كه به جز زندگینامه، خاطره، 
رمان و داستان كوتاه، از داستان هاي كوتاهِ كوتاه يا داستانك هم 
استقبال زيادي در جشنواره ها و مخاطبان اين سبك از ادبیات 
داس��تاني به عمل آمده و در واقع مي توان  گفت كه نوشته هاي 
میني مال يا داستانك هاي دفاع مقدس امروزه جايگاه خاصي 
در بین اهالي قلم و نويسندگان پیدا كرده و كتاب هاي مختلف و 

متفاوتي هم در اين زمینه وارد بازار كتاب شده است.
 »جاده اي ت��ا پوتین هاي م��ن« از چند نظر م��ورد قبول واقع 
مي شود، يكي اينكه نويسنده با هوشمندي سراغ عناويني براي 
داستان هايش رفته كه با پیرنگ و ساختار داستانك ها همخواني 
دارد، چون دقت در انتخاب اسم خود مي تواند به زيبايي داستان 
كمك كند. به هر حال در داس��تان كوتاه و خصوصاً داستانك 
انتخاب نام قصه از شاخصه هاي بسیار مهمي است كه مي تواند 

در همان لحظه اول مخاطب را جذب كند. 
مورد مه��م دوم اينكه در ش��روع هیچ كدام از داس��تانك هاي 
اين مجموعه نويس��نده مقدمه چیني نكرده و خیلي س��ريع و 
بدون توضیحات اضافه، س��راغ اصل مطلب رفته، اين ترفندي 
است كه نويسندگان سبك»كوه يخي« كه ارنست همینگوي 
پايه گذارش بود به آن اعتقاد دارند، يعني مقدمه و نتیجه گیري 

بايد از داستان كوتاه مدرن حذف شود. 
در اينجا بد نیست به چند تا از شروع هاي خوب داستانك هاي 
اين كتاب اشاره كنم كه مخاطب را مستقیم و بدون هیچ توضیح 
اضافه اي درگیر ماجراي داس��تان مي كند: »سرم را به شیشه 
]پنجره[ اتوبوس چس��باندم، نمي توانس��تم چشم از چشمان 
خیس بدرقه كننده ها بردارم...«)خمره عس��ل – صفحه 8( - 
»همه به خط شديم، بايد از هفت تپه و چغازنبیل خداحافظي 
مي كرديم...«)كوچه هاي كودك��ي - صفحه1۰( - »پلك هاي 
افس��ر عراقي روي هم آمد...«)پرتقال خون��ي- صفحه16 ( - 
»آخرين نگاه را به انارهاي قرمز مي اندازد...«)مردي كه بنفشه 
مي كاش��ت- صفحه18(- »در يك چش��م به هم زدن صداي 
نفیر گلوله ها، ستون ما را پر از دود و آه كرد...«)آسفالت سرد- 
صفحه22(. همانطور كه مي دانیم آغاز يك داستان يا داستانك 
نقطه سرنوشت س��ازي در پرداخت يك اثر به حساب مي آيد. 
يك داستانك میني مال يا »فلش فیكش��ن«، داستان كوتاه يا 
رمان نیست كه بتوان با آن در سطرهاي میاني يا آخر، خواننده 
را غافلگیر كرد بلكه در كمترين فرصت بايد نويسنده حرفش را 
بزند، وگرنه داستانك لطیفه اي بیش نخواهد بود، پس دومین 
نقطه عطف اين مجموعه بعد از انتخاب عنوان، شروع درخشان 

داستانك هاست. 
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، يكدست بودن و انسجام 
داستان هاي اين مجموعه است و مي توان گفت گزيده كاري و 
دقت نويسنده در انتخاب داستانك ها به اين مسئله كمك كرده 
است. هر 12داس��تانك اين مجموعه از لحاظ كیفي و كمي تا 

حدودي در يك سطح هستند. 
به احتمال زياد نويسنده اين مجموعه آثار بیشتري داشته كه از 
میان آنها ماندگارترين و محكم ترينشان را انتخاب كرده و براي 

انتشار ارائه كرده است. 
اين كتاب كوچك با قطعي رقعي در 32 صفحه منتش��ر شده 
است و نويسنده آن سعي كرده از قوانین نگارش در داستانك 
غافل نباش��د. بند دوم داس��تانك »چتري براي فرمانده« اين 
گونه به پايان مي رسد: »چتري در شیار كوه برپا شد. فرمانده 
با كیسه هاي نايلوني كه از بادگیر و چكمه و كاله پر شده بود به 
سوي مان آمد. كاله هاي پشمي را حريصانه روي گوش هايمان 
كشیديم. تجهیزات تقسیم ش��د. بعضي ها به كاله و دستكش 
قانع نبودند و شال كمر هم مي خواستند. فقط كیسه نايلوني 
خالي در گوش��ه اي از چادر خودنمايي مي كرد. باران ش��دت 
گرفته بود. فرمانده كیسه نايلوني را بر سر گذاشت، از آنجا دور 

شد. باران بي امان مي باريد...«.

رامين جهان پور     نقد کتاب

    کتاب     شعر

امام باقر)ع(:
هر كه ركوع نمازش را كامل انجام 
دهد، هيچ ترس و وحشتي در قبر 

سراغش نمي آيد. 
)كاف�ي)ط- االس�الميه( ج 3، 

ص 321، ح 7(

ماجراي »ضامن آهو«ی محمود فرشچيان چيست؟
ضمان�ت ام�ام رضا )ع( 
ب�راي يك آهو س�ال ها 
قب�ل توس�ط محم�ود 
فرش�چيان ب�ه زب�ان 
رنگ ه�ا رواي�ت ش�د. 
از معروف ترين نقاش��ي ها 
درباره امام رضا )ع(، تابلويي 
اس��ت ك��ه در آن محمود 

فرشچیان داستان ضمانت آهو توس��ط امام رضا )ع( در برابر شكارچي را روايت كرده 
است. در اين اثر نگارگري، آهوها در مركز قرار گرفته و از ترس شكارچي به امام رضا )ع( 
پناه برده اند. در مقابل شكارچي از شكار آهوها پشیمان شده و كمانش را شكسته است. 
فرشچیان، نقاش پیشكس��وتي كه به خلق آثار هنري با موضوعات عرفاني و مذهبي 
ش��هرت دارد، درباره  خلق تابلوي »ضامن آهو« كه به آستان قدس رضوي هديه داده 
شده، گفته اس��ت: »ماجراي اين تابلو از اين قرار است كه ش��كارچي آهويي را دنبال 
مي كند و آن آهو خودش را به پاي حضرت رضا )ع( مي اندازد. امام از شكارچي مي خواهد 
آهو را رها كند و او جواب مي دهد كه اين حیوان روزي اوست. حضرت از او مي خواهد، 
آهو را رها كند تا او براي شیر دادن به بچه اش برود و بیايد. شكارچي هم مي گويد اگر 
نیايد چه؟ امام هم اشاره مي كند كه شترش را به او خواهد داد. در ادامه، آهو مي رود و 

برمي گردد، شكارچي هم متنبه مي شود و كمانش را مي شكند و توبه مي كند.«
تابلوي »ضامن آهو« در ابعاد 8۰ × 1۰۰س��انتي متر روي مقواي بدون اس��ید با 
تكنیك اكريلیك و به س��بك نگارگري خلق شده است. اين اثر در سال 1389 به 

آستان امام هشتم)ع( اهدا شد.


