
رويترز از يک تحقيق محرمانه دولت امريکا 
گزارش داد که براساس آن ساالنه 5هزار زنداني 

 امريکايي  قبل از محاکمه مي ميرند 
و 2هزار زنداني هم خودکشي مي کنند

    اگرچه وزارت خزانه داري امريكا تالش زيادي كرد كه 
اقتصاد ايران را تا قبل از انتخابات رياست جمهوري امريكا 
چنان سكته اي دهد كه ترامپ بتواند از آن استفاده ابزاري 
تبليغاتي كند، اما به رغم وجود ركود و تورم اقتصاد دچار 
سكته و توقف نشد، اتفاقاً رش��د جبري نرخ ارز ناشي از 
تحريم نفت و شيوع كرونا به توليد برخي از كاالهايي كه تا 

پيش از اين وارد مي شد، مزيت اقتصادي بخشيده است

 گفت وگوي »جوان« با سردار محمد ناظري 
 از همرزمان سردار شهيد حاج حبيب لک زايي 

به مناسبت 25 مهر سالروز شهادتش

    امريكا به رغم تالش   ها و لفاظی های بی سابقه هفته های 
اخير، نتوانست مكانيسم ماشه پيش بينی شده در قطعنامه 
2231 را فعال كند و به اين ترتيب، از ساعت 3:30 بامداد 
ديروز، يعنی به فاصله پنج سال بعد از اجرای برجام، بخش 
اول تحريم های تس��ليحاتی ايران لغو شد.شورای روابط 
خارجه اروپا پيش بينی كرده كه به زودی روسيه و چين 

قرارداد تسليحاتی با ايران منعقد خواهند كرد

 »اولین غروب« 
تحریم های تسلیحاتی ایران 

به رغم هیاهوي کاخ سفید

 همدلي و مواسات مردم ایران 
با رزمایش كمك مؤمنانه بسیج اوج گرفت

 5هزار مرگ 
قبل از محاکمه!

 مزيت اقتصادی 
توليد کاالهای وارداتی 

پس از تحريم ها

 شيعه و سني 
در فراق »حبيب دل ها« 

گريستند

 خرج همزمان دولت 
 از رهبري 

و صندوق توسعه!

»سرباز خميني« 
 تك تيرانداز امريكايي را

به چالش مي كشد!

15

3

4

7

516

یادداشتبینالملل

ویژههایجوان

یادداشتسیاسی

آیا ایروان رو به واشنگتن دارد؟

دولت روحاني؛ تحول براي ما 
ناكارآمدي براي مردم!

صداي آشپز هم در آمد!

 »نفوذ« 
خطری كه جدي گرفته نشد

سید رحیم نعمتی

سیدعبداهلل متولیان

قرار است زهراب مناتساكانيان، وزير خارجه ارمنستان، سفری 
به واشنگتن داش��ته باش��د و همزمان با گفت وگوی ساالنه 
استراتژيک بين امريكا و ارمنستان، با وزير خارجه امريكا مايک 
پمپئو ديدار كند. اين سفر را بايد در جهت تالش ايروان برای 
كشاندن پای امريكا در مناقشه قره باغ و فشار واشنگتن بر آنكارا 
ارزيابی كرد اما در صورت عدم تمايل مسكو برای حمايت جدی 
از ارمنستان، اين دست سفر       ها می تواند ابعاد ديگری به خود 
بگيرد و باعث شود ايروان در مسير نزديكی به واشنگتن و دوری 
از مسكو قرار بگيرد. خبر بد برای ايروان اينكه كاخ سفيد اين 
روز       ها به شدت س��رگرم مبارزات انتخابات رياست جمهوری 
است تا ترامپ بار ديگر به اين مقام انتخاب شود. روشن است 
كه مناقشه قره باغ و درخواست های ايروان با اين وضعيت در 
اولويت كاخ سفيد نيست اما اين وضعيتی گذرا است و شرايط 

بعد از انتخابات امريكا قابل تغيير است | صفحه 15

 رأي آوردن روحاني براي اصالح طلباني كه پس از آشوب هاي 
فتنه 88 به محاق رفته بودند، يک تحول ب��ود، آنان را از انزوا 
نجات داد و به درون حاكميت آورد، اما براي مردم، ناكارآمد 
بود و نارضايتي و حجمي از مشكالت اقتصادي و سياسي رديف 
كرد كه حاال بابت آن همين اصالح طلبان به قول خود عارف 

حاضر به عذرخواهي هستند!

كارگزاران همواره حامي روحاني و دولتش بوده و سهم خودش 
را هم در دولت دارد اما حسين مرعشي در گفت وگويي، ادبيات 
تند و صريح عليه دولت به كار ب��رده و صراحتاً گفته كه »اگر 

آقاي روحاني نمي تواند كشور را اداره كند، كنار برود« 
صفحه 2

جمهوري اسالمي ايران طي چهاردهه گذشته بيشترين آسيب 
را از ناحيه نفوذ متحمل شده است. جريان نفوذ و نفوذ جرياني 
نه فقط به  تمام اجزا و اركان، دستگاه ها و ارگان هاي نظام بلكه 
به همه ساحات نظام در حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، 
امنيتي، اجتماعي و... آسيب هاي بعضاً جبران ناپذير وارد كرده 
است. به دليل كم توجهی و ساده انگاری مسئوالن نظام نسبت 
به نفوذ، متأسفانه شاهد توسعه كمي و كيفي نفوذ در اليه هاي 
آشكار و پنهان حاكميت هستيم.  جريان نفوذ در پي آن است 
كه كاري كند كه مسئوالن و كارگزاران نظام، همان جوري به 
مسائل و مشكالت كشور نگاه كنند كه سردمداران نظام سلطه 

و سران فاسد امريكايي نگاه مي كنند | صفحه 2

مقاله

حمایت هوشمند، الگویي پویا 
براي نقش دولت در اقتصاد

مس��ئله نقش و ح��دود مداخله 
دول��ت در حيطه اقتص��ادي و 
رابطه دولت و بازار از اساسي ترين 
مناقش��ات در دوران مدرن بوده 
اس��ت )كروچ، 1388: 54(. در 
يک چش��م انداز كل��ي، عنصر 
تعيين كننده سيستم اقتصادي 
كشورها نيز بر حسب نوع رابطه 
دولت- ب��ازار و ح��دود مداخله 
دولت در عرصه اقتصادي تعيين 
مي شود )هايامي، 1392: 257(. از مهم ترين مسائل پيش روي 
اقتصاددانان و طبيعتاً نهاد دولت در كشورهاي در حال توسعه، 
اين است كه در تدوين برنامه هاي توسعه نقش دولت را چگونه 
تعريف كنند. آيا دولت بايد مديريت اقتصاد را به مكانيسم بازار 
بسپارد يا دست به سازماندهي نيروهاي بازار بزند؟ در يک سو 
ليبرال ها يا ليبرتارين ها قرار دارند كه هر نوع حضور و مداخله 
دولتي را نفي مي كنند و در طرف ديگر كمونيس��ت ها هستند 
كه دولتي كردن تمام اشكال مالكيت و برنامه ريزي اقتصادي 

مركزي را الزم مي دانند | صفحه 8

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
دوشنبه 28 مهر 1399 - 2 ربيع االول 1442
سال بيست و د  وم- شماره 6052 - 16 صفحه

قيمت: 1000  تومان

سيدياسر جبرائيلي

كارشناس سياسی

حاکمیتی   برخورد کنید نه التماسی
 کرونا ثابت کرده که التماس بردار نيست، تا ديرتر نشده بايد با الزام و قوه حاکميتی به مبارزه با اين ويروس منحوس پرداخت

چه مانعی هست که وزير بهداشت تقاضای برخورد قاطع حاکميتی به جای التماس دارد اما نمی تواند يا نمی کند؟!

انگار يک مهمان مؤدب، با ش��عور و خوش مش��رب اس��ت تا با تعارف و خواهش 
بس��اطش را جمع كند و برود! كرونا دني��ا را مختل كرده اما برخورد س��تاد ملی 
مبارزه با كرونا با اين اخاللگر اعظم، خواهش��ی و التماس��ی است! تو بميری من 
بميرم های مديريتی در مبارزه با كرونا حتی صدای وزير بهداشت را هم درآورده 
 است. سعيد نمكی روز گذشته گفته اس��ت »هيچ كجای دنيا با خواهش و تمنا 
اپيدمی را مديريت نكرده اند؛ هشت ماه است كه بنده و همكارانم داريم التماس 
می  كنيم كه مراقب باشيد بيمار نش��ويد و ما را هم گرفتار نكنيد!« اين اظهارات 
در حالی است كه وزير بهداشت هفته گذش��ته هم از مديريت التماسی در كرونا 
 انتقاد شديد كرده بود اما گويا قصد نيس��ت»حاكميتی « با اين ويروس منحوس 

برخورد ش��ود. با وجود آمار روزافزون ابت��ال و فوتی های كروناي��ی، فعاليت هم 
علنی ه��م زيرزمين��ی قهوه خانه ها، ماس��ک نزدن ه��ای مردم، س��فرهای آخر 
هفته، مهمانی های پابرجا و مواردی از اين دس��ت همه نش��ان می دهد كه اراده 
حاكميتی در دولت برای مبارزه با كرونا وجود ن��دارد. ديگر كرونا ثابت كرده كه 
التماس بردار نيست، تا ديرتر نشده بايد با الزام و قوه حاكميتی به مبارزه با كرونا 
پرداخت، همان گونه كه رهب��ر انقالب هم چند روز پيش گوش��زد كردند: »]در 
 مقابله با كرونا[ ضابطه گذاری     ها بايس��تی حاكميتی و الزامی باشد. اين را من از 
مدت     ها پيش البته به رئيس جمهور محترم و به مسئولين محترم هم گفته ام كه 

بايستی الزام بشود.«

همه چيز به راه است؛ از فعاليت های اداری و اقتصادی بانک     ها گرفته تا حتی قل 
قل قهوه خانه ها! سفرهای آخر هفته هم به همين نحو، ولو با وجود ممنوعيت تردد 
بين شهری! عجيب است كه انگار نه انگار از شرايط قرمز كرونايی هم عبور كرده ايم 
و به تعبير معاون وزير بهداشت به وضعيت سياه رسيده ايم ولی كماكان ستاد ملی 
كرونا برای مديريت كرونا تنها به خواهش درمانی روی آورده اس��ت. گويی هيچ 
خبری از تصميم قاطع دولتی در ميدان مبارزه با كرونا نيست. اين وضعيت صدای 
مسئوالن را هم درآورده است، اما باز هم يک دس��ت نامرئی نمی گذارد كه برای 
مقابله با اپيدمی كرونا از التماس عبور كنيم و به ال��زام حاكميتی تغيير رويكرد 

داده شود. | بقيه در صفحه 3

 86 درصد مردم خواستار  برخورد  با قانون شكنان كرونايی  هستند

در مرحله اول رزمايش كمک مؤمنانه سازمان بسيج 
مستضعفين 7 ميليون و 150 هزار بسته معيشتي به 
كمک مردم و نهاده��اي مختلف جمع آوري و ميان 
خانواده هاي محروم و كم برخوردار توزيع شد. با آغاز 
مرحله دوم رزمايش كه از ابتداي ذي الحجه تا پايان 
ماه محرم ادامه داشت نيز يک ميليون و 997 هزار 
بسته معيشتي و معادل آن كارت هديه آماده شده و 
به دست نيازمندان رسيد. با اين حساب تا ابتداي ماه 
صفر در مجموع هزار و 100 ميليارد تومان كمک هاي 
مردمي در كشور توزيع ش��د. مرحله سوم رزمايش 

همدلي و مواس��ات در دهه آخر صفر اجرا و يک بار 
ديگر حماسه اي عظيم رقم خورد. جايي كه به خاطر 
ش��يوع ويروس كرونا و لغو برگزاري اكثر مراسمات 
عزاداري به صورت حضوري، نذورات مردمي هم به 
كمک ها اضافه شده و حماسه اي بزرگ رقم خورد. 
كمک مؤمنانه مصداق انقالبي گ��ري و از مصاديق 
خدمت رساني از نوع بسيج محوري است. جايي كه 
جهادگران به حلق��ه واصل بين م��ردم و خيرين با 
خانواده هاي نيازمند و كم برخوردار تبديل شدند تا 
در كمال احترام و حفظ حرمت و منزلتشان، كمک ها 

را به دست آنها برسانند.بعد از چند مرحله از رزمايش 
كمک مؤمنانه مشخص شد كه ابتدا ظرفيت ها ايجاد 
شده و به دنبال آن انگيزه ها در مردم به وجود آمد و 
سپس حماسه اي بزرگ خلق شد كه اين نهضت را 
از ايده به يک جريان تبديل ك��رد. حاال با گذري به 
استان هاي ايران مي توان به خوبي مشاهده كرد كه 
رزمايش كمک مؤمنانه و همدلي و مواسات، به يک 
گفتمان عمومي تبديل شده و اميد مي رود اين مشي 
و ايده به حوزه هاي اقتص��اد مقاومتي و بخش هاي 

مختلف ديگر نيز تسري يابد | صفحه 11
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»نفوذ« خطری كه جدي گرفته نشد
۱ - يكي از واژگان پركاربرد در س��يره گفتاري و كالم امام خامنه اي، 
واژه نفوذ به ويژه نفوذ جرياني است. به ميزاني كه واژه در كالم رهبري 
پركاربرد است، به همان ميزان و بلكه بيش��تر، نفوذ در بين مسئوالن 
كش��ور و دس��تگاه هاي ذي ربط مورد غفلت و بي اعتنايي قرار گرفته 

است. 
۲ - جمهوري اسالمي ايران طي چهاردهه گذشته بيشترين آسيب را 
از ناحيه نفوذ متحمل شده است. جريان نفوذ و نفوذ جرياني نه به فقط 
تمام اجزا و اركان، دستگاه ها و ارگان هاي نظام بلكه به همه ساحات 
نظام در حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، امنيتي، اجتماعي 
و... آسيب هاي بعضاً جبران ناپذير وارد كرده است. به دليل كم توجهی 
و ساده انگاری مسئوالن نظام نسبت به نفوذ، متأسفانه شاهد توسعه 

كمي و كيفي نفوذ در اليه هاي آشكار و پنهان حاكميت هستيم. 
۳ - جري��ان نفوذ در پي آن اس��ت ك��ه كاري كند كه مس��ئوالن و 
كارگزاران نظام، همان جوري به مسائل و مشكالت كشور نگاه كنند 
كه سردمداران نظام سلطه و سران فاسد امريكايي نگاه مي كنند. مقام 
معظم رهبري درباره نفوذ، چهارم آذرماه ۹٤ و در كوران ساده انديشی 
و خيالبافي  برخي مسئوالن و دولتمردان درخصوص برجام خسارت 
محض در جمع بسيجيان فرمودند: »نفوذ جرياني، يعني شبكه سازي 
در داخل ملّت؛ آن عبارت است از تغيير باورها، تغيير آرمان ها، تغيير 
نگاه ها، تغيير سبك زندگي؛ كاري كنند كه اين شخصي كه مورد نفوذ 
قرار گرفته است، تحت تأثير نفوذ قرار گرفته، همان چيزي را فكر كند 
كه آن امريكايي فكر مي كند؛ يعني كاري كنند كه شما همان جوري 

نگاه كني به مسئله كه يك امريكايي نگاه مي كند.«
٤ - جريان نفوذ پس از ش��بكه س��ازي و حضور پنهان در اليه هاي 
مختلف و در س��اختار اجرايي نظام و پس از تأثيرگذاري حداكثري 
بر اقتصاد كش��ور و معيش��ت مردم گام س��وم خود را آغ��از كرده و 
دين، ايمان، اعتقادات، باورها و اعتماد مردم به نظام را نشانه رفته و 
متأسفانه خسارات سنگيني به ملت و نظام وارد نموده است. جريان 
نفوذ قوياً به دنبال تغيير باورها، تغيير آرمان ها، تغيير نگاه ها و تغيير 
سبك زندگي است. بر اين اساس زماني نفوذ در كشور موفق به اعمال 
تغييرات مذكور خواهد ش��د كه موفق به تغيير نگاه و باور و س��بك 
زندگي مسئوالن كشور شده باشد كه در اين صورت بر اساس قاعده 
»الناس علي دين ملوكهم« مردم در سبك زندگي دنباله رو مسئوالن 

خود خواهند بود. 
5 - وقتي نفوذ موفق به اعمال تغييرات موردنظر شد از  طريق شبكه 
گسترده و پنهاني خود وارد س��اختار تصميم سازي كشور شده و پا 
را فراتر گذاش��ته و وارد حوزه تصميم گيری شده است. خا طره تيتو 
رهبر و رئيس جمهور يوگسالوي در اين باره ش��نيدني و درس آموز 
اس��ت؛ هنگامي كه سرويس اطالعاتي شوروي س��ابق )ك. گ. ب( 
 )CIA( معاون اول تيتو را به عنوان جاسوس سازمان اطالعات امريكا
به وي معرفي مي كند، تيتو به معاون اولش مي گويد مدت هاست ما 
سيس��تم را تحت نظر اطالعاتي گرفته و كل تلفن ه��ا و ارتباطات را 
تحت شنود و رصد قرار داديم اما هيچ نشانه اي از جاسوسي نديديم 
و معاون اول ضمن بيان روش و نحوه همكاري با س��يا مي گويد من 
مطلقاً ارتباطي با سيا ندارم و سازمان س��يا به من مأموريت داده در 
تصميم گيری درخصوص انتصابات به گونه اي دخالت كنم كه هيچ 
مسئول و مديري سر جاي خودش نباشد. تيتو مي گويد وقتي دقت 

كردم دقيقاً به اين حقيقت تلخ پي بردم. 
6 - ناكارآمدي، س��وءمديريت، انتصابات نابجا، تفاسير غلط از وقايع 
تاريخي نظير برداش��ت ناصواب از صلح امام حس��ن عليه  السالم و... 
كه منجر به تش��ديد بي اعتمادي مردم و تخري��ب باورها و ارزش ها 
و آرمان هاي انقالب و جايگزيني س��بك زندگي فرس��وده و مبتذل 
بيگانه شده، همگي نتيجه و ميوه شجره خبيثه نفوذ جرياني است. 
به هيچ وجه پذيرفتني نيست كه مس��ئوالن و دولتمردان بر خالف 
سياست هاي كلي نظام به مهندس��ي افكار عمومي پرداخته و براي 
نظام چالش هاي پرهزينه توليد كنن��د. افراد در عكس العمل ها بايد 
به گونه اي عمل كنند كه در پازل دش��من بازي نكنند، مسئوالن در 
هركاري كه انجام مي دهن��د بايد فايده و هزينه ه��اي آن را مدنظر 

داشته باشند. 
7 - بر اس��اس بيانيه گام دوم انقالب، فوري ترين و حياتي ترين اقدام، 
ايجاد اشراف كامل اطالعاتي درباره اش��كال مختلف نفوذ و مهندسي 
و طراحي روش و مدل فوري فوتي ريش��ه كني نفوذ از ساحت انقالب 
اسالمي است و ترديدي نيست كه تحقق بيانيه گام دوم در گرو برخورد 
قاطعانه و منطقي با پديده خطرناك و پرهزينه نفوذ است و بدون ريشه 
يابي و ريش��ه كني نفوذ تحقق بيانيه گام دوم با اختالل و مانع جدي 

روبه رو خواهد شد. 

سيدعبداهلل متوليان

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي شهيدان مدافع حرم را 
استوانه هاي مستحكم عزت، سرافرازي و سربلندي كشور توصيف 
و تصريح ك�رد: آنچه امروز در اين س�رزمين به ن�ام عزت، امنيت، 
آرامش، پيش�رفت، رفاه و س�ربلندي وجود دارد مديون رشادت 
دليرمرداني اس�ت كه به آرزو هاي دنيايي خود پش�ت كردند و راه 
نوراني جهاد را كه سعادت مسلمانان در آن نهفته است، برگزيدند. 
به گزارش سپاه نيوز؛ سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمي در برنامه زنده 
»زائر« شبكه استاني مازندران با بيان اينكه پيكر نوراني شهداي مدافع 
حرم روح نشاط، طراوت و جهاد را در جامعه منتشر كرده است، خاطرنشان 
كرد:  خان طومان نامي است كه با استان مازندران كامالً عجين شده و در 
حافظه مردم ديار مازندران اين نام نش��ان دهنده حماسه سازي مردم 
بزرگ و شرافتمندي است كه براي دفاع از حريم اهل بيت )عليهم السالم( 
و نجات جان ملت مسلمان سوريه از توطئه تكفيري تروريستي از اين ديار 

هجرت كردند. سرلشكر سالمي با تأكيد بر اينكه شهداي مدافع حرم خان 
طومان براي حفظ امنيت ملي و آرامش مردم ترك ديار كردند، گفت:  اين 
شهداي عزيز جهاد را برگزيدند و در همان سرزمين به شهادت رسيدند 
و پس از قريب پنج سال، با بازگشت پيكر مطهر اين عزيزان چشم همه ما 

به ويژه خانواده های عزيز شهداي واالمقام به نورشان روشن شد. 
فرمانده كل سپاه با بيان اينكه شهداي مدافع حرم خان طومان افتخار 
ديگري براي ايران اس��المي آفريدند، تصريح كرد: از مردم با غيرت، با 
شرف، مؤمن و انقالبي مازندران كه در اين ايام كرونايي با رعايت همه 
مالحظات بهداشتي شهيدان را تنها نگذاشتند و غيرتمندانه و با عشق 
زير تابوت اين عزيزان را گرفتند و تا عرش الهي با شكوه بدرقه كردند، 

قدرداني مي كنم. 
سرلشكر سالمي در ادامه شهيدان مدافع حرم را استوانه هاي مستحكم 
عزت، سرافرازي و سربلندي كشور توصيف و تصريح كرد: آنچه امروز 

در اين سرزمين به نام عزت، امنيت، آرامش، پيشرفت، رفاه و سربلندي 
وجود دارد مديون رشادت و جوانمردي دليرمرداني است كه به همه 
آرزو هاي دنيايي خود پشت كردند؛ از تعلقات گذشتند و راه نوراني جهاد 
را كه سعادت مسلمانان در آن نهفته است، انتخاب كردند. فرمانده كل 
سپاه تأكيد كرد: تا زماني كه قافله شهيدان جريان دارد، و تا زمانی كه 
مرداني وجود دارند كه به فرمان نايب امام زمانشان صحنه هاي نبرد را 
از وجود خود پر مي كنند و س��ينه های ستبرشان را در مقابل تير هاي 
بال قرار مي دهند؛ به اين ملت و مملكت هيچ آس��يبي نخواهد رسيد. 
سردار سالمي در پايان با گراميداش��ت ياد و خاطره شهداي واالمقام 
به ويژه سردار بزرگ اسالم شهيد حاج قاسم سليماني، افزود:  ان شاء اهلل 
ش��هداي عزيز با راهي كه به ما نشان دادند، شاهد باش��ند تا پرچم را 
برافراشته نگه داريم و مسير مستقيم جهاد في سبيل اهلل را تا پيروزي 

نهايي ادامه بدهيم. 

فرمانده كل سپاه:  شهداي مدافع حرم استوانه هاي عزت و سربلندي كشورند

آيت اهلل رئيسي در صبحگاه مشترك ستاد ناجا:

پليس مردمي، مقتدر و قانونمند مورد حمايت دستگاه قضايي است
هفته بزرگداش�ت نيروي انتظام�ي جمهوري 
اس�المي ايران بار ديگر بهانه اي شد تا خدمات 
و دستاوردهاي اين نيروي اقتدارآفرين و حافظ 
امنيت مورد توجه قرار گيرد. رئيس دس�تگاه 
قضا كه چندي پيش اظهارات او درباره ش�يوه 
برخورد ناج�ا ب�ا اراذل و اوب�اش، با تفس�ير و 
تأويل های مغرضانه همراه بود، نخس�تين مقام 
ارشدي بود كه روز گذشته با شركت در صبحگاه 
مش�ترك س�تاد ناجا، حمايت قاطع دس�تگاه 
قضا را از پلي�س در برخورد با قانون ش�كنان، 
اش�رار، قاچاقچيان و تهديدكنن�دگان رواني 
و اجتماعي اعالم كرد تا نش�ان ده�د نقدها به 
برخي روش ه�ای برخورد ب�ا بره�م زنندگان 
امنيت و آرامش جامعه، مانع از آن نمي شود كه 
خدمات ارزشمند حافظان امنيت ديده نشود. 
به گ��زارش اداره كل روابط عمومي ق��وه قضائيه، 
آيت اهلل سيد ابراهيم رئيسي همزمان با نخستين 
روز از هفته نيروي انتظام��ي در صبحگاه ويژه اين 
نيرو در ستاد فرماندهي ناجا حضور يافت و به تبيين 
مؤلفه های قدرت براي شكل گيری و ظهور و بروز 
پليس مقت��در در حوزه پيش بينی، پيش��گيري و 
برخورد با قانون شكنان پرداخت. رئيس قوه قضائيه، 
دينمداری را اولين مؤلفه اقتدار عنوان كرد و گفت: 
»قدرت و توانايي متعلق به خداوند است و آنچه به 
انسان مؤمن و ديندار قدرت مي بخشد، اتصال به ذات 
مقدس كبريايي است و مؤمنان و دينداران به اعتبار 

ارتباط شان با خدا قدرتمندند .«
آيت اهلل رئيس��ي از مردم و مردم ب��اوری به عنوان 
دومين مؤلفه اقتدار ياد كرد و افزود: »توجه به مردم 
و مردمداری از مؤلفه هاي مهم قدرت در جامعه است 
و آنچه دشمن ما را از هر اقدام و تعرضي بازداشته، 
پيوند عميق حاكميت با ملت و حضور حماسه آفرين 
مردم در صحنه و خدمتگ��زاری خالصانه به مردم 
اس��ت«. رئيس قوه قضائيه از روحيه انقالبي گري 
و خطرپذيري به عنوان س��ومين مؤلفه قدرت ياد 
كرد و اظهار داش��ت: »نيرويي كه با اعتقاد به خدا 
و خدمت به مردم آماده خطرپذيري اس��ت و خود 
را همه جا سپر قرار مي دهد تا مردم و امنيت مردم 
لطمه نبيند، مقتدر است. روحيه انقالبي از مطالبات 
مستمر فرمانده كل قوا از همه دست اندركاران كشور 
از جمله قوه قضائيه، مجلس و دول��ت و نيروهاي 
نظامي و انتظامي و همه بخش هاي كشور است كه 
بايد انقالبي بينديشند و انقالبي عمل كنند«. رئيس 
دستگاه قضا در تعريف روحيه انقالبي اظهار داشت: 
»برخورداري از روحيه انقالبي به معناي آن است كه 
هيچ مانعي را براي انجام وظيفه و خدمت و اجراي 
عدالت و ايجاد رفاه اجتماعي به رسميت نشناخته و 
همه موانع را قابل رفع و خود را در برطرف كردن آنها 

قدرتمند بدانيم.« 
   زمان شناسی، مهم ترين تفاوت عاشوراييان 

و توابين
آيت اهلل رئيسي با اشاره به آغاز حركت توابين براي 
خونخواهي امام حسين )ع( و شهداي كربال در روز 
اول ماه ربيع، به موضوع زمان شناس��ی نيز اشاره و 
تأكيد كرد: »مهم ترين تفاوت عاشوراييان و توابين، 
زمان شناس��ي اس��ت كه به ما مي آموزد در زمان 

مناسب به فرمان ولي لبيك بگوييم.« 
رئيس قوه قضائيه در همين راستا زمان شناسی و 
اقدام به موقع را براي همه دست اندركاران حكومت 
به ويژه نيروهاي مسلح و از جمله نيروي انتظامي در 
پيشگيري و برخورد مناسب با هر پديده ضروري 
دانست. آيت اهلل رئيس��ي از رهبري نظام به عنوان 
ديگر مؤلف��ه اقتدارآفرين ياد ك��رد و گفت: »مقام 
معظم رهبري ب��ه عنوان عمود خيم��ه انقالب، با 
هدايت هاي بصيرت آفرين و سخنان حكيمانه  شان 
اركان حاكميت و جامعه را در مس��ير درس��ت و 

هدفمند قرار مي دهند«. 
   پلي�س بايد مقابل متعرض�ان به امنيت و 

حقوق مردم بايستد
رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از س��خنانش 
بر ل��زوم مهرباني و تدبير در انج��ام مأموريت هاي 
ناجا تأكيد كرد و گفت كه خشونت با اقتدار تفاوت 
دارد و پلي��س در برخورد با مردم نبايد خش��ونت 

داشته باشد. 
آيت اهلل رئيسي بر همين اساس پليس امريكا و برخي 
كشورهاي اروپايي را به دليل رفتارهاي خشونت آميز 
در برخورد ب��ا عدالت خواه��ان و معترضان منفور 
دانست و گفت كه رفتار خش��ن با توسل به سالح 
عليه مردم و صداي معترضان را خفه كردن اقتدار 
نيس��ت: »نرمي و مهرباني هم با ضعف نشان دادن 
تفاوت دارد و ضعف نش��ان دادن مذموم و ممنوع 
است اما برخورد مهربانانه با مردم امري پسنديده و 

اقتدارآفرين است.« 
رئيس دس��تگاه قضا در ادامه تأكيد ك��رد كه قوه 
قضائيه از پليس مردمي و مقت��در كه با روش هاي 
قانونمند در مقابل قانون شكنان و اشرار و قاچاقچيان 
و تهديدكنن��دگان رواني و اجتماعي مي ايس��تد، 

قاطعانه حمايت مي كند. آيت اهلل رئيسي قانونمداري 
را براي حافظان نظم و امنيت نكته مهم و محوري 
دانست و افزود: » مسئوالن و حافظان مرزهاي كشور 
و مرزهاي اقتص��ادي و اجتماعي و فرهنگي بايد با 
چشمان باز همه تحوالت را رصد كنند و در مقابل 
هرگونه نفوذ، ناهنجاري و قانون ش��كنی و تعرض 
به امنيت و حقوق مردم بايستند«. رئيس دستگاه 
قضا همچنين به نيروهاي انتظامي تأكيد كرد كه 
مقتدرانه مقابل سارقان سابقه دار، قاچاقچيان و اشرار 
بايستند و ناامن كنندگان فضاي مجازي را شناسايي 
كنند و خطاب به ضابطين قضايي متذكر شد اقدام 
آنها براي تصميم گيری درست قضات و اجرائيات 
به موقع، آگاهانه و ماهرانه به اجراي عدالت كمك 
مي كند. آيت اهلل رئيسي در پايان از زحمات، تالش ها 
و خطرپذيري و جانفش��اني نيروه��اي انتظامي از 
مرزها تا مركز قدردانی و ابراز اميدواري كرد مردم 
در مواجهه با پليس تصويري از پليسي مهربان، مدبر 

و مقتدر ببينند. 
   گزارش سردار اشتري از عملكرد ناجا

پيش از سخنان رئيس دستگاه قضا، سردار حسين 
اش��تري، فرمانده ني��روي انتظامي در س��خناني 
گراميداش��ت هفته ناجا را فرصت��ي مغتنم براي 
تبيين عملكرد مدافعان نظم و امنيت و تجليل از 
مجاهدت هاي اين نيرو دانس��ت. وي شعار امسال 
هفته ني��روي انتظام��ي را »با هم ب��راي امنيت و 
سالمت« عنوان كرد و اين شعار را نمايانگر تالش 
هم��كاران خود در كن��ار مدافعان س��المت براي 
صيانت از دو نعمت »آسايش و آرامش« و »صحت« 

دانست. 
فرمانده نيروي انتظامي گف��ت: »نيروي انتظامي 
با درك شرايط حساس كش��ور و با اتكال به خدا و 

بهره گيري از تمام ظرفيت هاي انس��اني و مادي و 
معنوي در تمام عرصه ها حضور فعال دارد و با اقتدار 
مقابل قانون شكنان و جامعه ستيزان و هنجارشكنان 
مي ايستد«. سردار اشتري به خدمات نيروي انتظامي 
در كنار مدافعان سالمت در ايام شيوع كرونا اشاره 
و كنترل تردد و فاصله گ��ذاري اجتماعي و مقابله 
با سوداگران و احتكار كنندگان اقالم بهداشتي را 
از جمله اين خدمات عنوان كرد. وي با بيان اينكه 
افزايش احساس امنيت و برقراری نظم اجتماعي 
اولويت نيروي انتظامي است، بر تداوم تالش هاي 
پليس براي دفاع از جان و م��ال و ناموس مردم در 
مقابل اراذل و اوباش و مقابله با اشرار تأكيد قرار داد. 
فرمانده نيروي انتظامي از همراهي و پشتيباني قوه 
قضائيه در اجراي طرح موفق برخورد با هنجارشكنان 
قدردانی كرد و آن را موجب افزايش امنيت و احساس 
امنيت عمومي و رضايتمندي مردم دانست. فرمانده 
نيروي انتظامي تأكيد كرد: »برخورد قاطع پليس با 
اشرار موجب شد ناامن كنندگان به زندگي و كسب 
و كار مردم پيام اقتدار و قاطعيت نظام در برخورد با 

ناامني را دريافت كنند.« 
سردار اشتري همچنين از برخورد قاطع قوه قضائيه 
با اخاللگران بازار ارز و قاچاقچيان و مرتكبان جرايم 
سازمان يافته و مجرمان در فضاي مجازي قدردانی 
كرد و آن را موجب صيانت از حقوق ش��هروندي و 
نظم و امنيت كشور دانست. فرمانده نيروي انتظامي 
در پايان گفت كه اين نيرو براي ارتقای س��ازماني 
نيز حرفه اي گرايي و ارتق��ای مهارت هاي علمي و 
تخصصي و صيانت از سالمت نيروي انساني و تغيير 
رويكرد از پليس الكترونيك به پليس هوشمند با 
استفاده از فناوري هاي نوين را مورد توجه و اولويت 

قرار داده است. 

      رسا: آيت اهلل مكارم شيرازي در پيامي با اشاره به وقايع منطقه قره باغ، 
تأكيد كرد: بر همه مس��لمانان حمايت از آزادي منطقه قره باغ همچون 

حمايت از آزادي فلسطين و ديگر بالد اسالمي از اشغالگري الزم است. 
     سپاه نيوز: سردار سرتيپ پاسدار محمدرضا فالح زاده، معاون هماهنگ 
كننده نيروي قدس سپاه با بيان اينكه قطعاً انتقام خون پاك شهيد سليماني 
را از امريكايي ها خواهيم گرفت، گفت: قدمي از اعتق��ادات و آرمان هاي 

اسالمی مان عقب نشيني نمي كنيم. 

ژه
وی

 دولتروحاني؛تحولبرايما 
ناكارآمديبرايمردم!

محمدرضا عارف مي گويد كه مردم در سال ۹۲ با رأي دادن 
به حسن روحاني »تحول« ايجاد كردند و نگذاشتند »آخرين 
ميخ بر تاب��وت اصالحات« بخ��ورد، و همزم��ان در همين 
سخنراني كه چنين تعابيري در مورد انتخاب حسن روحاني 
به رياست جمهوري دارد، مي گويد كه نياز به تغيير داريم: 
»معتقديم با روند فعلي كه ممكن است حتي با حسن نيت 
هم باشد، پيشرفت كشور دور از دسترس است، مشكالتي 
همچون فقر، تبعيض و نابرابري افزايش پيدا كرده اس��ت، 
تهديدها عليه ايران افزايش پيداكرده و حتي خطر تحريف 
اسالم و آرمان هاي انقالب نيز وجود دارد. « او در ادامه پا را 
از اين ه��م فراتر نهاده و صراحتاً دول��ت رئيس جمهوري را 
كه انتخابش را يك تحول براي اصالح��ات ناميده، همپاي 
دولت مخالف خود به نقد مي كش��د: »ه��م در دولت آقاي 
احمدي نژاد و هم در دولت آقاي روحاني شاهد عقبگردهاي 
زيادي در ش��اخص هاي مختلف بوديم. « و بعد هم تصريح 
مي كند كه »اصالح طلبان هيچ گاه حمايت از آقاي روحاني 
را انكار نكرده اند و به خاطر برخي ناكارآمدي هاي دولت كه 
به سرمايه اجتماعي اصالحات ضربه زد حاضر به عذرخواهي 

هستند .«

روشن است كه در مورد ناكارآمدي دولت هم نگران سرمايه 
اجتماعي خود هستند و نه ضربه و آسيبي كه به مردم و كشور 
زده شده است! و از قضا، از همين منظر نگراني براي خود و نه 
براي مردم، شايد عارف بي راه هم نگويد؛ رأي آوردن روحاني 
براي اصالح طلباني كه پس از آشوب هاي فتنه 88 به محاق 
رفته بودند، يك تحول بود، آنان را از انزوا نجات داد و به درون 
حاكميت آورد، اما ب��راي مردم، ناكارآمد ب��ود و نارضايتي و 
حجمي از مشكالت اقتصادي و سياسي رديف كرد كه حاال 
بابت آن همي��ن اصالح طلبان به قول خود ع��ارف حاضر به 
عذرخواهي هس��تند! و جالب آنكه باز انتظار دارند مردم در 
انتخابات بعدي هم به اينان اعتماد كنند. آيا همان تحول ۹۲ 

و تكرارش در ۹6 كافي نبود؟ آزموده را آزمودن خطا نيست؟

صدايآشپزهمدرآمد!
حسين مرعشي در گفت وگويي، ادبيات تند و صريح عليه دولت به 
كار برده و صراحتاً گفته كه »اگر آقاي روحاني نمي تواند كشور را 
اداره كند، كنار برود. « او كه سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي 
از اصلي ترين اح��زاب حامي روحاني در دو انتخابات رياس��ت 
جمهوري ۹۲ و ۹6 بوده، گفته: »م��ردم ديگر به تنگ آمده اند، 
صبح كه بيدار مي شوند همه كاالهايي كه ديروز خريده اند ۱۰ 
الي ۱5 درصد گران تر ش��ده؛ اين چه اداره اي است؟ يك جاي 

كار اشكال دارد. اگر آقاي روحاني نمي تواند كشور را اداره كند 
كنار برود و اگر مي تواند ادامه دهد. با مردم و مصالح مردم و كشور 

نمي شود شوخي كرد .«
مرعشي ادعاي رئيس جمهور و برخي حاميانش مبني بر كمي 
اختيارات رئيس جمهور و ادعای »نگذاشتند كار كنيم« را هم 
زير سؤال برده و تصريح كرده كه »هركسي كه مي خواهد وارد 
اين ميدان شود اگر مي تواند با اين مجموعه كار كند بيايد؛ زماني 
كه كانديداها مي خواهند رئيس جمهور شوند همه چيز خوب 
اس��ت و همه مي گويند من اين كار را مي كنم و ... اما زماني كه 
رئيس جمهور مي شوند مي گويند كه به ما اجازه انجام اين كارها 
را نمي دهند )اما همه اينها از قبل مشخص بوده است(؛ ما واليت 
فقيه، سپاه، ش��وراي نگهبان، مجلس، قوه قضائيه و . .  داريم و 

تركيب آنها و شرايط شان كامالً مشخص است .«
كارگزاران همواره حامي روحاني و دولتش بوده و سهم خودش 
را هم در دولت دارد. ارگان رس��انه اي اين حزب يعني روزنامه 
سازندگي هم همواره از حاميان جدي دولت روحاني محسوب 
شده و مي شود. با اين حال آش اداره كشور خيلي شور شده كه 
صداي آشپزها هم درآمده است. هر چه هم كه نباشد، نگران آبرو و 
سرمايه اجتماعي خود هستند. احزاب حامي روحاني مدت هاست 
كه براي سؤاالت حاميان خود پيرامون چرايي دعوت از مردم براي 

رأي دادن به روحاني پاسخي ندارند. 

رئيس كميسيون امنيت ملي مطرح كرد
رفع محدوديت هاي متخصصان نظامي 

با پايان تحريم هاي تسليحاتي
رئي�س كميس�يون امني�ت مل�ي مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه ابع�اد 
مختل�ف پاي�ان تحريم ه�اي تس�ليحاتي علي�ه اي�ران، گف�ت: 
امكان مش�اوره نظام�ي به ديگ�ر كش�ورها يك�ي از امكان هاي 
رف�ع تحريم هاس�ت بنابراي�ن كارشناس�ان و متخصص�ان 
نظام�ي م�ا باي�د بتوانند ب�ه راحتي ت�ردد و رف�ت و آم�د كنند. 
مجتبي ذوالنوري در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، با اشاره به پايان 
تحريم هاي تسليحاتي عليه جمهوري اسالمي ايران، گفت: وقتي پايان 
تحريم هاي تسليحاتي عليه ايران انجام گرفت، طبيعي است كه ابعاد 

مختلف تحريم هاي تسليحاتي مورد نظر قرار گيرد.
 از يك سو اقدامات مشاوره اي، رايزني ها و وابستگي های نظامي در اين 
حوزه مطرح است، كشورهاي مختلف ممكن است در خريد تسليحات، 
ساخت و توليد يا ايجاد خط توليد مشاوره نظامي از ما بخواهند بنابراين 
كارشناسان و متخصصان نظامي ما بايد بتوانند به راحتي تردد و رفت 
و آمد كنند.  رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسالمي افزود: رفع تحريم ها به معناي رفع محدوديت هاي خريد 
و فروش و توليد و كمك توليد مي شود هرچند جمهوري اسالمي ايران 
در اين مدت توانست بر توانمندي داخلي تكيه كند و در ابعاد مختلف 

تجهيزات نظامي خودكفا شود. 
وي تصريح كرد: از س��وي ديگر م��ا براي پايي��ن آوردن هزينه ها پس 
از پايان تحريم هاي تس��ليحاتي مي توانيم از كمك كش��ورهاي ديگر 
اس��تفاده كنيم و تس��ليحات جديدي را خريداري كنيم. در تبادالت 
مالي و پولي خريد و فروش تس��ليحات نيز طبق قاعده رفع تحريم ها 

بايد مشكالت رفع شود. 
ذوالنوري معتقد است: ما در نهايت از طريق تهاتر مي توانيم مشكالت 
خريد و فروش سالح با ديگر كشورها را مرتفع كنيم و اگر كشوري در اين 
ميان مشكلي ايجاد كند، وزارت خارجه و دستگاه قضايي ما بايد پيگيري 
كنند. نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسالمي گفت: اعضاي باقي 
مانده برجام وظيفه دارند كه به تعهدات خود در اين زمينه عمل كنند و 
اگر تمكين نكنند نقض مجدد برجام است. جمهوري اسالمي ايران در 
صورت نقض مجدد برجام اقدام متقابل انجام مي دهد. از اين رو ما طرح 
اقدام متقابل را آماده كرديم و با فوريت در مسير قانوني خود قرار دارد. 
بنابراين، در صورتي كه اروپايي ها به وظيفه خود عمل نكنند ما دولت را 

مكلف به مقابله خواهيم كرد. 

روحاني در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت:
دشمنان روي اختالفات 

سرمايه گذاري  ويژه كرده اند
رئيس جمهور با بيان اينكه دش�منان اي�ران روي اختالفات داخلي 
به عنوان مقوم تحريم س�رمايه گذاری ويژه كرده ان�د، گفت: از همه 
مسئوالن، فعاالن، دلس�وزان نظام و كش�ور دعوت مي  كنم با حفظ 
آرام�ش و عقالنيت سياس�ي مان�ع از اختالفات و منازعات ش�وند.

به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، دكتر روحاني روز گذشته 
در يكصد و هفتاد و چهارمين جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت، با 
اشاره به برنامه هاي دولت براي مقابله با جنگ اقتصادي امريكا افزود: اگر 
چه تحريم هاي غيرانساني و غيرقانوني امريكا موجب كاهش درآمدهاي 
ارزي كشور شده اس��ت و درآمدهاي ارزي كشور در سال ۹۹، قابل قياس 
با درآمدهاي ارزي كشور در اوايل دهه ۹۰ نيس��ت، اما با گذشت بيش از 
۲/5 سال از اين تحريم  ها، دولت با برنامه  ريزي  هايي كه انجام داده، مانع از 
تحقق هدف شوم امريكا يعني فروپاشي كشور شده است. روحاني با تأكيد 
بر ضرورت حفظ آرامش سياسي و لزوم انسجام در كشور، اظهار داشت: از 
جمله محورهايي كه دشمنان اين مرز و بوم در كنار جنگ پرفشار و سخت 
اقتصادي روي آن به عنوان مقوم تحريم  ها س��رمايه  گذاري ويژه كرده  اند، 
منازعات و اختالفات داخلي اس��ت. رئيس جمهور با تأكي��د بر ضرورت 
هوشياري در برابر توطئه دشمنان تصريح كرد: از همه مسئوالن، فعاالن، 
دلسوزان نظام و كشور دعوت مي  كنم كه با حفظ آرامش و عقالنيت سياسي 
مانع از اختالفات و منازعات ش��وند و اجازه ندهند برخ��ي افراد معدود با 
انگيزه هاي گروهي، جناحي، مقطعي و زودگذر سياسي زمينه  ساز تحقق 

آرزوهاي شوم بدخواهان اين سرزمين شوند.
روحاني با بيان اينكه دولت بخش خصوصي را موتور محرك اقتصاد كشور 
مي  داند، اظهار داشت: حمايت  هاي همه  جانبه از افزايش نقش اين بخش در 
اقتصاد و واگذاري ميدان توليد و صادرات، به  ويژه شركت  هاي دانش  بنيان، 

جايگاه مهمي در سياست  هاي اقتصادي دولت خواهد داشت.

تبريك سپاه و بسيج به نيروي انتظامي
سپاه پاسداران انقالب اسالمي در بيانيه اي با پاسداشت هفته نيروي 
انتظامي، ش�عار»با هم براي امنيت و س�المت« را نماد هوش�مندي 
و روزآم�دي اين ني�روي مقتدر در ايف�اي مأموريت ه�اي راهبردي 
ب�راي تضمي�ن »امني�ت« و »س�المت« جامعه اس�المي دانس�ت.

 به گزارش سپاه نيوز، در بخشي از اين بيانيه آمده است: نقش آفريني هاي 
سترگ و قاطعانه نيروي انتظامي در مقابله با قانون ستيزان، هنجارشكنان 
و عوامل مخل نظم و امنيت جامعه در فضاي حقيقي و مجازي كه جايگاه 
تأثيرگذار و محوري اين نيرو در ارتقاي نظم اجتماعي، امنيت واحساس 
امنيت در پهنه ميهن اسالمي را ترس��يم كرده است، بيانگر اين حقيقت 
است كه ناجا با تمامي ظرفيت ها و توانمندي هاي معنوي، انساني و سازماني 
خود در صحنه خدمتگزاري به ايران و ايراني جلوه گری های معنادار و الهام 

بخش داشته است.
اين بيانيه با تعظيم به مقام شامخ شهداي گرانقدر نيروي انتظامي و تبريك 
اين هفته به آحاد فرماندهان و كاركنان مؤمن، انقالبي، شجاع و فداكار اين 
نيرو، مطالبات مقام عظماي واليت و رهبري و فرماندهي كل قوا حضرت 
امام خامنه ای )مدظله العالی( را نقشه راه ناجا در پيگيري اهداف، راهبردها، 
سياس��ت ها و برنامه هاي خود در توانمندسازی بيش��تر اركان و منظومه 
س��ازماني نيروي انتظامي براي ورود به مأموريت ه��ای خطير فراروي با 
رويكرد تحول و »هوشمندسازي پليس« معرفی می  كند و می افزايد: بي شك 
حرفه اي گرايي و تقويت مهارت هاي علمي و تخصصي به عنوان دستور كار 
جاري اين نيرو خواهد توانست ظرفيت هاي نيروي انتظامي را در هماهنگي، 
هم افزايي و هم راستايي با ساير نيروهاي مسلح به ويژه بسيج مستضعفين 
و نيز بهره مندی از پش��توانه حمايت و رضايت مردمي براي تحقق شعار 
محوري »با هم براي امنيت و سالمت«، تقويت و مدافعان امنيت و مدافعان 
سالمت كشور را در شرايط و موقعيت حساس امروز كه عزم ملي براي مقابله 
با بيماري منحوس كرونا پديدار شده است ياري بخشد و اين نيروي خدوم را 
در ميدان هاي فاصله گذاري اجتماعي، كنترل تردد ها وسفرها و مبارزه قاطع 
با سوداگران و محتكران اقالم بهداشتي و درماني بيش از پيش موفق سازد.

سردار سرتيپ پاسدار غالمرضا سليماني، رئيس سازمان بسيج مستضعفين 
نيز در پيامي هفته نيروي انتظامي را به فرمانده ناجا و تمام كاركنان خدوم 
آن تبريك گفت. در پيام رئيس سازمان بسيج به سردار حسين اشتري آمده 
است: قطعاً آنچه امروز بدان مي باليم و مسبب، استقرار سالمت اجتماعي و 
امنيت جامعه اسالمي است، مولود تالش هاي خستگي ناپذير و شبانه روزي 
فرزندان رشيد و برومند اين مرز و بوم در نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
است. سردار سليماني تصريح كرده است: بزرگداشت هفته نيروي انتظامي، 
فرصتي اس��ت مغتنم تا ديگربار از پايمردي و مجاهدات خستگي ناپذير 
كاركنان خدوم، پرتالش و ايثارگر نيروي انتظام��ي اين حافظان امنيت 

اجتماعي كشور، تقدير و تشكر به عمل آيد.

نماينده بروجن در مجلس:
انتظار از مسئوالن كار جهادی است 

نه كرنش مقابل دشمن
امروز نظام س�لطه با تمامي توان به مصاف با اس�الم و نظام اس�المي 
برآمده تا مردم را ب�ه زانو در آورد؛ در اين ميدان از مس�ئوالن انتظار 
كار جهادي و انقالبي اس�ت، نه كرنش و ترس�يدن در مقابل دشمن؛ 
بايد نگاه ب�ه درون و ظرفيت هاي بي بديل باش�د، نه ن�گاه به بيرون.

اميرقلي جعفري بروجني در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسالمي در 
نطق ميان دستور خود ضمن گراميداشت نام و ياد شهداي سالمت و مدافع 
حرم، گفت: رهبر كبير انقالب فرمودند  مجلس بايد راه راست را به مجريان 

امور بنمايد و در پيمودن آن نظارت كند.
نماينده مردم بروجن در مجلس شوراي اسالمي اظهار كرد: مجلس يازدهم، 
مجلس انتظار و اميد براي مردم بايد با حفظ جايگاه و امانتداري، وظيفه خود 
را نسبت به مردم ادا كند. مجلس قوي و كارآمد داراي الزاماتي است كه بايد 
رعايت شود. احصاء اولويت هاي قانونگذاري كشور، ارتقای كيفيت نظارت و 
ارتقای جايگاه مجلس از جمله الزامات مجلس كارآمد است. وي ادامه داد: 
امروز نظام سلطه با تمامي توان به مصاف با اسالم و نظام اسالمي برآمده تا 
مردم را به زانو در آورد؛ در اين ميدان از مسئوالن انتظار كار جهادي و انقالبي 
است، نه كرنش و ترسيدن در مقابل دشمن؛ بايد نگاه به درون و ظرفيت هاي 
بي بديل باشد، نه نگاه به بيرون. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم افزود: 
مسئوالن بايد بدانند هزينه هاي سازش و تس��ليم به مراتب از مقاومت و 
ايستادگي بيشتر است بنابراين بايد فرصت ها را از دل تحريم ها به دست 
بياوريم  .عضو كميسيون كش��اورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست 
مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: امروز آنچه مردم را زجر مي دهد، به 
هم ريختگي و هرج و مرج موجود در بازار و قيمت ها است كه معيشت مردم 
را سخت كرده است؛ مشكالت كنوني ناشي از بي توجهي به ظرفيت هاي 

دروني و سوء مديريت است. 
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خبرگزاري رويترز در خبري به تحقيق محرمانه 
دولت امريكا اشاره کرده که براساس آن ساالنه  
نزديك به  ۵ هزار زنداني در اين کشور پيش از 
رس�يدن موعد دادگاهش�ان جان خ�ود را از 
دست مي دهند. اين مسئله به اندازه اي جدي 
است که گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در 
مسائل مربوط به ش�كنجه هم خواستار ورود 
به مش�كالت زندانيان امريكايي شده اس�ت. 

زندان هاي امريكا از پر جمعيت ترين زندان هاي 
جهان به ش��مار مي روند. اين در حالي اس��ت 
كه اين كش��ور داراي بيشترين زندان در جهان 
است. در كنار اين دو موضوع، زندان هاي امريكا 
به دلي��ل ازدحام ب��اال و مهيا نب��ودن امكانات 
بهداشتي باالترين نرخ ابتال به كرونا را هم يدك 

مي كشند. 
 جوالن قت�ل، خودکش�ي و بيم�اري در 

زندان
خبرگ��زاري رويت��رز روز ش��نبه 17 اكتبر)26 
مهرماه( درباره يك پژوهش محرمانه كاخ سفيد 
در مورد زندانيان امريكا افش��اگري كرد. در اين 
تحقيق از ۴ هزار و ۹۹۸ ت��ن زنداني جان باخته 
فقط در يكس��ال گزارش ش��ده كه اين مس��ئله 
گواهي بر شكست و وضعيت بحراني زندان هاي 
امريكاست و از طرفي نشان مي دهد حقوق بشر تا 
چه اندازه در اين كشور كوچك شمرده مي شود. 

براس��اس اين گزارش س��االنه هزاران زنداني در 
امريكا خودكش��ي مي كنند يا زنداني��ان ديگر و 
زندانبان ها آنها را به قتل مي رسانند. برخي ديگر 
نيز به دليل كمبود يا نبود امكانات بهداش��تي و 
درماني و يا سوء تغذيه و انواع بيماري جان خود را 

از دست مي دهند. 
 هشدار گزارشگر ويژه سازمان ملل

به گزارش رويترز تنها در س��ال گذش��ته 2 هزار 
زنداني خودكشي كرده اند و بسياري ديگر كه به 
داليل مختلف به قتل رسيده اند نيز حتي به موعد 

دادگاه و تعيين مجازات خود نمي رسند. 
اين مس��ئله تاحدي در زندان هاي امريكا بغرنج 
است كه »نيلز ملزر« گزارشگر ويژه سازمان ملل 
متحد در مس��ائل مربوط به شكنجه و رفتار هاي 
غيرانساني در واكنش به آن مي گويد »به تمامي 
اين قتل ها بايد با تشكيل پرونده اي جداگانه پاسخ 

داده شود و رسيدگي كرد.«
قانون اساسي امريكا حقوقي براي زندانيان در نظر 
گرفته است، اما در واقعيت بيشتر آنها در زندان ها 

رعايت نمي شود و نهاد هاي ناظر بر آنها نيز وظايف 
خود را عمل نمي كنند. 

همچنين روزانه بر تعداد زندانيان امريكا افزوده 
مي شود و دليل آن نيز مسائل و مشكالت روحي 
و رواني و گس��ترش اعتياد به مواد مخدر عنوان 

شده است. 
 کرونا همدم زندانيان امريكايي

در سرتاسر امريكا بيش از ۳ هزار زندان وجود دارد 
كه بخش عمده اي از آن به دست مقامات محلي 
اداره مي ش��ود و اكثر اين زندان ها نيز مشكالت 
بودجه دارند.  از س��وي ديگ��ر زندان هاي امريكا 
به عنوان پر ازدحام ترين زندان هاي جهان، از 2۳ 
سپتامبر )2 مهر( تاكنون بيشترين موارد ابتال به 

بيماري كرونا را ثبت كردند. 
 The Lancet به گ��زارش هفته نام��ه پزش��كي
تقريباً 2/۳ ميليون نف��ر در امريكا در حال حاضر 
در زندان هاي اين كشور به س��ر مي برند و بيش 
از 5/6ميليون نفر مع��ادل 2/6 درصد از جمعيت 
بزرگسال اين كشور تحت نظارت هاي اصالحي 

شامل آزادي مشروط قرار دارند. 
 اکثر زندانيان سياهپوست هستند

نژادپرستي سيس��تماتيك در امريكا سبب شده، 
سياهپوستان به شكل نامتناسبي با حكم حبس 
مواجه ش��وند و در نتيجه به ش��كل نامتناسبي 

تحت تأثير شيوع بيماري كرونا قرار بگيرند. 
تقريباً يك س��وم مردان سياهپوس��ت امريكايي 
در طول زندگي خود با مجازات حبس در زندان 

مواجه خواهند شد. 
در بحران شيوع كرونا نيز، جوامع سياهپوست در 
قياس با جوامع سفيدپوس��ت از نرخ باالتر ابتال و 

مرگ و مير رنج بردند. 

با توجه به رابطه ناگسستني بين سالمت جوامع 
سياهپوس��ت و قانون كيفري امريكا، سيس��تم 
زندان ه��ا به ش��كل منحص��ر به ف��ردي عدالت 
اجتماعي و بهداشتي را به ويژه در دوره همه گيري 

كرونا زير سؤال برده است. 
ضمن اينكه همزمان تبعيض و جرم انگاري مصائب 
اجتماعي مانند فقر، مصرف مواد مخدر و اختالالت 
بهداشت و روان براي افراد سياهپوست، اختالف و 

شكاف بهداشتي را تقويت و عميق تر مي كند. 
 عملكرد بي نقص زندانبانان!

زندان هاي امريكا در پي ش��يوع كرونا به ش��كل 
قابل مالحظه اي با دشواري هاي بهداشتي مواجه 
شده اند. ضمن اينكه در مقايسه با مجامع عمومي 
نرخ ابتال به كرونا در زندان ها، پنج برابر بيش��تر 
اس��ت، اما اختالف نژادي زندانيان در آزمايش ها 
و پرونده ها مخف��ي مي ماند؛ چراك��ه فقط چند 
ايالت جمهوريخواه، داده هاي خود را براس��اس 

تفاوت هاي نژادي ارائه مي كنند. 
كمتر از يك ماه پيش هم شبكه بي بي سي فارسي 
گزارشي از س��رويس جهاني بي بي سي را درباره 
زندانيان اياالت متحده بازپخش كرد. گزارش��ي 
درباره عملكرد ضدبش��ري زن��دان  و زندان بانان 
در امريكا به عن��وان واقعيتي غيرقاب��ل انكار كه 
منجر به مرگ ساالنه 5هزار زنداني در زندان هاي 

امريكا مي شود!
پخش اين گزارش در اصل اعتراف سرويس هاي 
غربي به نقض گس��ترده حقوق بشر در كشوري 
است كه مدعي ترويج حقوق بشر در تمام جهان 

است. 
 اعتراف تلخ بي بي سي

گزارش بي  بي س��ي از زندان هاي امريكا اين گونه 
آغاز مي ش��د: » در جايي كه زماني از محكومان 
مثل برده ها بيگاري مي كش��يدند، زنداني است 
بدنام و تحت حفاظت شديد؛ ما را به آن راه ندادند 

اما ما مي دانيم داخل آن چه خبر است!«
گزارش با پخ��ش تصاوير يك نزاع ش��ديد ادامه 
مي يابد و گزارشگر گفت: »اين تصاوير با موبايل 
و به صورت قاچاقي فيلمبرداري شده است. دعوا، 
شديد اس��ت، اما هيچ زندانباني نيست تا به غائله 
پايان ده��د؛ چراكه در زندان ه��اي امريكا تعداد 
كاركنان ناكافي است و حقوق همين كاركنان هم 
مكفي نيست، پس در دعواهاي گروهي خبري از 

آنها نيست.«
طبق گزارش بي بي سي كه با تصاوير مستند تهيه 
شده اس��ت، زندان هاي مي سي سي پي كه بيشتر 
زندانيان آن سياهپوست هستند، به مرگبارترين 
زندان هاي امريكا تبديل شده اند. ساختمان زندان 
ويرانه و مملو از جانوران و حش��راتي مانند مار و 
موش و سوسك است و در اين وضعيت ضدحقوق 
بشري اگر زنداني نياز به رسيدگي پزشكي داشته 

باشد، از دارو و درمان خبري نيست. 
اين گ��زارش مس��تند، اعتراف تلخ يك رس��انه 
نامدار به وارونه نش��ان دادن جايگاه انس��ان در 
كش��ورهايي اس��ت كه خود را من��ادي آزادي و 
عدالت و مدافع حقوق انساني مي دانند كه نقيض 
اين ادعا در همين تك گزارش بي بي س��ي نشان 

داده شده است. 
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86 درصد مردم خواستار  برخورد با قانون شكنان کرونايی  هستند
حاکمیتی   برخورد کنید نه التماسی

5هزار مرگ قبل از محاكمه!
رويترز از يك تحقيق محرمانه دولت امريكا گزارش داد که براساس آن ساالنه ۵هزار زنداني امريكايي 

قبل از محاکمه مي ميرند و 2هزار زنداني هم خودکشي مي کنند

ادامه از صفحه اول
س��خنگوي وزارت بهداش��ت گفت: از روز26 تا 
27 مه��ر 1۳۹۹ و بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تش��خيصي، ۳ هزار و ۸۹۰ بيم��ار جديد مبتال 
به كوويد1۹ در كش��ور شناسايي شدند كه يك 
هزار و 661 نفر از آنها بستري هستند. مجموع 
بيماران كوويد1۹ در كشور به 5۳۰ هزار و ۳۸۰ 
نفر رسيد.  به گفته سيما سادات الري، متأسفانه 
در طول 2۴ س��اعت منتهي به يك شنبه، 252 
بيمار كووي��د1۹ جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جانباختگان اين بيم��اري به ۳۰ هزار 
و ۳75 نفر رسيد.  وي عنوان كرد: خوشبختانه 
تا كنون ۴27 هزار و ۴۰۰ نفر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.  الري 
افزود: ۴ه��زارو7۴۴ نف��ر از بيم��اران مبتال به 
كوويد1۹ در وضعيت شديد اين بيماري تحت 
مراقبت قرار دارند. تا كن��ون ۴ ميليون و 511 
ه��زار و 15۴ آزمايش تش��خيص كوويد1۹ در 

كشور انجام شده است. 
 3 استان در وضعيت هشدار

س��خنگوي وزارت بهداش��ت تصري��ح ك��رد: 
اس��تان هاي ته��ران، اصفهان، ق��م، آذربايجان 
شرقي، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، 
اردبي��ل، خوزس��تان، كرمانش��اه، كهگيلويه و 
بويراحمد، گيالن، بوشهر، زنجان، ايالم، خراسان 
رضوي، مازندران، چهارمحال و بختياري، البرز، 
آذربايجان غرب��ي، مركزي، كرمان، خراس��ان 
ش��مالي، همدان، يزد و كردس��تان در وضعيت 
قرمز قرار دارند. اس��تان هاي هرمزگان، فارس و 

گلستان نيز در وضعيت هشدار قرار دارند. 
 8 ماه است که داريم التماس مي  کنيم

سعيد نمكي در مراسم تجليل از شهداي عرصه 

سالمت ناجا اظهار كرد: » در هيچ كجاي دنيا با 
خواهش و تمنا و التم��اس، اپيدمي را مديريت 
نكرده  اند؛ هر كس بر اين خيال باطل است بداند 
كه اپيدمي را نمي شود مديريت كرد. هشت ماه 
است كه بنده و همكارانم داريم التماس مي  كنيم 
مراقب باشيد كه بيمار نشويد كه ما را هم گرفتار 
نكنيد، مثاًل در يك شهر بزرگ كشور روزانه بين 
12 تا 15 پرس��تار به كوويد1۹ مبتال مي  شوند 
كه يا بايد به قرنطينه بروند يا بايد زير دس��تگاه 
ونتيالتور قرار بگيرند و در ط��ول يك ماه ۴5۰ 
پرستار در يك شهر از دور خدمت رساني خارج 
مي  شوند؛ چقدر بايد ش��هيد بدهيم؟ از خانواده 

شهداي مدافع سالمت خجالت مي  كشم.«
 عده معدودي رعايت نمي  کنند

وزير بهداش��ت تصريح كرد: »در يك بررس��ي 

كه اخيراً در س��ازمان صدا و س��يما انجام شده، 
۸6 درص��د از مردم كش��ور، مطالب��ه دارند كه 
با قانون ش��كن برخ��ورد كنيد؛ چ��را بايد 1۰ تا 
12 درصد از جمعيت كش��ور، امنيت س��المت 
يك جامعه را مخدوش كن��د و ما با آنها برخورد 
محكمي نكنيم؟ امروز بيش��ترين نيازمندي را 
به نيروي انتظام��ي و برخورد با قانون ش��كن و 

پروتكل شكن داريم.«
نمكي خاطر نش��ان ك��رد: »عده مع��دودي در 
كش��ور، پروتكل  ها را رعاي��ت نمي  كنند. آقايي 
روي موتور نشسته و با او مصاحبه مي كنند كه 
چرا ماس��ك نزده اي، مي گويد دوست ندارم يا 
فرد ديگري مي  گويد اعتقادي به ماس��ك زدن 
ندارم، در كجاي دنيا با چني��ن تفكري برخورد 

نمي  كنند؟«

 برخورد محكم با قانون شكنان
وي تأكيد كرد: »امروز بزرگ ترين نقصان ما در 
مديريت كرونا، برخورد محكم با قانون شكن است 
و اين ضعفي است كه داريم و اگر اين ضعف را با 
همت واالي ناجا نتوانيم مديريت كنيم، به عنوان 
فرمانده عملي��ات مبارزه با كرون��ا مي  گويم كه 
كرونا در اين كشور جمع نخواهد شد. اگر پليس 
با حمايت كامل و مصوبات محكم به عرصه نيايد، 
همكاران ما زيربار بيماري شكسته و له خواهند 

شد كما اينكه شكسته و له مي  شوند.«
 کالنشهرها را تعطيل کنيم

محسن هاش��مي، رئيس شوراي ش��هر تهران 
هم روز گذش��ته با بيان اينكه ب��ه نظر اقدامات 
ويژه تري بايد در اين حوزه از س��وي ستاد ملي 
مبارزه با كرونا انجام شود، گفت: »اينطور عملكرد 
و برنامه ريزي جواب نداده است. توصيه مي شود 
كه تهران و كالنش��هرها را كاماًل تعطيل كنيم.  
اخبار اي��ن روزهاي دنيا مربوط به كرونا اس��ت. 
هم اكن��ون اخبار ويروس كرون��ا در صدر اخبار 
دنيا قرار دارد و ش��اهد گس��ترش طوفاني اين 
ويروس هستيم و در برخي از كشورها موج دوم 
اين ويروس آغاز شده است، اما در كشور ما شاهد 
موج سوم آن هس��تيم و وضع كشور اصاًل خوب 
نيس��ت.« گفتني است بر اس��اس آخرين آمار 
جهاني پايگاه اطالعات��ي »worldometer« تا 
صبح يك شنبه ۳۹ ميليون و ۹5۹ هزار و 651 
نفر در جهان به ويروس كرونا مبتال شده اند كه 
از اين تعداد، يك ميليون و 11۴ هزار و 6۴1 نفر 

جان خود را از دست داده اند. 
از مجموع تعداد مبتاليان در جهان هم تاكنون 
2۹ ميليون و ۸۹۰ هزار و ۳7۴ نفر بهبود يافته و 

توانسته اند اين بيماري را شكست دهند. 

 رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه قرارداد خريد 2۰۰دستگاه 
اتوبوس با ايران خودرو نهايي ش��د، گفت: نس��بت به توسعه اتوبوس ها 
در پايتخت چندان اميدوار نيس��تيم، ولي پيگيري ه��اي الزم را انجام 

مي دهيم. 
 عضو هيئت مديره كانون عالي بازنشستگان گفت: اگر دولت بخشي از 
حق بيمه تكميلي بازنشستگان تأمين اجتماعي را پرداخت نكند، ديگر 

آنها را بيمه تكميلي نمي كنيم. 
 احمد مؤمني راد، سخنگوي هيئت منصفه جرائم مطبوعاتي و سياسي 
اظهار داشت: دومين پرونده جرم سياسي در شعبه ۹ دادگاه كيفري يك 
استان تهران با حضور هيئت قضايي به رياست قاضي محمدي كشكولي 
و با حضور هيئت منصفه جرائم مطبوعاتي و سياسي برگزار شد. هيئت 
منصفه به اتفاق آرا آقاي نعمت احمدي نص��ب را مجرم و همچنين با 

اكثريت آرا در عين حال مستحق تخفيف دانست. 
 دبير ستاد حقوق بشر در پاسخ به نامه يك سمن حقوق بشري  نوشت: 
ستاد حقوق بشر مأموريت دارد تا زمينه تأمين  حقوق  همه جانبه  افراد 

اعم از زن  و مرد و ايجاد امنيت  قضايي  عادالنه  را محقق سازد. 
 طي سه روز آينده در اغلب استان هاي كشور با آسماني صاف همراه با 
افزايش نسبي دما روبه رو خواهيم بود كه در اين مدت براي كالنشهرها 

و شهرهاي صنعتي انباشت آالينده ها پيش بيني مي شود. 
 مدير كل ام��ور اجرايي مش��اركت هاي مردمي كميت��ه امداد امام 
خميني)ره( با اشاره به طرح »اكرام ايتام و فرزندان محسنين« اعالم 
كرد كه در حال حاضر ۹هزارو۳۳6 نفر از فرزندان ايتام و محسنين تحت 

حمايت كميته امداد، فاقد حامي هستند. 

عليرضا سزاوار
  گزارش  یک

حسين سروقامت وزير آموزش و پرورش:
استفاده از پيام رسان هاي خارجي 

در مدارس ممنوع است
بنا بر گفته وزير آم�وزش و پرورش، 
م�دارس براي برگ�زاري کالس هاي 
مج�ازي نباي�د از نرم افزاره�اي 
کنن�د.  اس�تفاده  خارج�ي 
وزير آموزش و پرورش گف��ت: در تمام 
مدارس، استفاده از شاد تعيين شده است 
و اجازه ندارند كه از ساير پيام رسان هاي 
خارج��ي اس��تفاده كنن��د.  محس��ن 
حاجي ميرزايي افزود: امروز بستر آموزش 
مجازي به دليل شيوع كرونا به يك بس��تر واقعي تبديل شده است و الزم 
است براي توسعه اين بستر، رفع اشكاالت و موانع آن و ايمن سازي استفاده 

دانش آموزان از اين فضا و بستر، تدابيري انديشيده شود. 
وزير آموزش و پرورش اظهار كرد: استفاده از اينترنت در شبكه شاد چه براي 
معلمان و چه براي دانش آموزان رايگان است و اگر كسي در تأمين اينترنت 
رايگان با مشكلي مواجه است حتماً اعالم كند؛ وزارت ارتباطات عنوان كرد 

مواردي كه برخي اعالم كرده بودند، بررسي شد و واقعي نبود. 
وي ادامه داد: در برخي س��اعات روز كه به دليل ترافيك باال با مشكالتي 
مواجه مي شويم، بخشي نيازمند اين است كه زيرساخت فني شاد توسعه 
پيدا كند كه همراه اول براي تقويت آن اقدام كرده است و وزارت ارتباطات 
هم براي حمايت از همراه اول در تقويت زيرس��اخت ها، همكاري كرده و 
قول مساعدت داده اس��ت. نكته ديگر اينكه بايد ترافيك را در پنج قطب 
اصلي كشور بين آذربايجان شرقي، فارس، تهران، خراسان و اصفهان توزيع 
كنند كه مي تواند در كاهش بارترافيكي در ساعات پرمصرف مؤثر باشد. در 
آموزش و پرورش با توزيع زمان كالس ها از صبح تا بعدازظهر، تالش كرديم 
كه ساعات 1۰ تا 12 كه با ترافيك بيشتري مواجه هستيم، حجم كمتري از 
بار را متوجه اين ساعت كنيم.  حاجي ميرزايي درباره هديه اينترنت معلمان 
گفت: اينترنت معلمان بدون هيچ محدوديتي در شبكه شاد، رايگان است. 
2۰ گيگ براي كارهايي است كه معلمان خارج از شبكه شاد براي آماده 
كردن محتواي درسي شان انجام مي دهند؛ نيازي به اينترنت نيست، زيرا 

معلمان در شبكه شاد مي توانند تمام كارهايشان را پيگيري كنند. 
وزير آموزش و پرورش در پاسخ به اين پرس��ش كه »الزام استفاده از شاد 
برداشته شده است و در برخي مدارس از پيام رسان هاي ديگري استفاده 
مي كنند«، اظهار كرد: در تمام مدارس، استفاده از شاد تعيين شده است و 
اجازه ندارند كه از ساير پيام رسان هاي خارجي استفاده كنند؛ شاد امكانات 
خيلي خوب��ي را در اختيار آنها قرار داده اس��ت و ظرفيت و تنوع خدماتي 
كه االن در »ش��اد« وجود دارد در هيچ يك از سرويس هاي خدمت رسان 
آموزشي وجود ندارد. روز به روز هم ميزان استفاده از شاد افزايش يافته و 
مشكالت آن كاهش مي يابد. اگر اعالم شود مدرسه اي از پيام رسان ديگري 

استفاده مي كند، حتماً رسيدگي خواهد شد. 
وي درباره كيفيت آموزش در سامانه شاد اظهار كرد: اكنون هم كيفيتي كه 
در شاد ارائه مي شود، كيفيت بااليي است، زيرا از بهترين دبيران استفاده 
كرديم و محتواي آموزشي را در تمام پايه ها و مقاطع تحصيلي روي شاد 
عرضه كرديم. برخي از مشكالت مربوط به زيرساخت هاي فني است كه 
شناسايي شده و در صدد حل و رفع آنها هستيم. نويدي كه مي توانم بدهم 
اين است كه ش��اد هر هفته با هفته قبل متفاوت اس��ت و خدمات بهتر و 

هموارتري به دانش آموزان و معلمان ارائه خواهد كرد. 
حاجي ميرزاي��ي تصريح كرد: از ابتداي س��ال هم اع��الم كرديم كه هيچ 
دانش آموزي از آموزش محروم نخواهد ب��ود و از طريق آموزش حضوري، 
شاد، تلويزيون و توزيع بسته هاي آموزش��ي خودآموز، در جريان آموزش 
قرار مي گيرند و همه محتواي آموزشي را به طور كامل و با جديت پيگيري 
خواهيم كرد.  وي اف��زود: به هر حال وقتي جريان آموزش��ي از وضعيتي 
كه دهها سال تجربه شده به وضعيت جديد تغيير پيدا مي كند، نيازمند 
مشاركت همگان اعم از خانواده ها، معلمان، دانش آموزان و مديران مدارس 
اس��ت و با همكاري همگان پيگيري مي كنيم و اج��ازه نمي دهيم در امر 

آموزش دانش آموزان اختاللي به وجود  آيد. 
 جهرمي: تبلت دانش آموزي تا چند ماه ديگر توليد مي شود

در همين رابطه وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از سنجش زيرساخت 
اينترنت كشور توسط شبكه شاد و توليد تبلت دانش آموزي تا چند ماه ديگر 
خبر داد.  محمدجواد آذري جهرمي گفت: آموزش و پرورش تالش هاي 
زياد و ارزش��مندي را در چند ماهه اخير انجام داد و در اس��تمرار آموزش 
دانش آموزان ش��اهد مجاهدت همه كادر آموزش و پرورش كشور بوديم 
و در اين شرايط سخت معلمان صحنه هاي بزرگي از ايثار و فداكاري خود 
خلق كردند.  وزير ارتباطات و فناوري اطالعات ادامه داد: يكي از اشكاالت 
شبكه شاد، عدم دسترسي ۳/5 ميليون دانش آموز به اين شبكه است و اين 
موضوع براي آينده كشور خوب نيست؛ بنابراين همه تالشمان را مي كنيم 

تا اين آمار كاهش يابد. 
وي با بيان اينكه امروز همه كشور تحت پوشش نسل سوم اينترنت قرار دارد 
و روستاهاي باالي2۰ خانوار نيز به اين شبكه متصل هستند، اظهار كرد: 
آموزش هاي مجازي كه از طريق شبكه شاد ارائه مي شود، اولين شبكه اي بود 
كه زيرساخت شبكه اينترنت ما را به طور جدي محك زد.  وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات با بيان اينكه استارت آپ ها ظرفيت خوبي دارند و مي توانند 
در بخش هاي مختلف كمك كنند، اظهار كرد: از شركت ها حمايت كرديم 
و ظرف چند ماه آينده مي توانن��د تبلت ارزان قيمت تولي��د و در اختيار 
دانش آموزان قرار دهند كه قيمت اين تبلت ها حدود 2 تا ۳ ميليون تومان 
خواهد بود، اما اين قيمت هم براي برخي خانواده ها دشوار است و بايد در 
اين زمينه چاره اي انديشيد.  وي ادامه داد: با تعدادي از نهادهاي حمايتي از 
جمله بهزيستي، بنياد مستضعفان، ستاد اجراي فرمان حضرت امام )ره(، 
بنياد بركت و. . . هماهنگ كرديم و مقرر ش��د تا بخشي از تبلت مورد نياز 

دانش آموزان مناطق محروم را تهيه كنند. 

امروز مي خواهم در باره »مكث« حرف بزنم؛ با دس�تمايه اي از 
زيارت عاشورا. 

1400 سال است نفرين مي کنيم کساني را که نه فقط اسب ها زين 
کرده، براي ذبح عظيم نقاب به چهره زدند؛ حتي آنان که زمينه 

را چيدند و مقدمات را فراهم کردند!
آنان که فتوايي داده، سري به عالمت رضا تكان داده يا شعري 

به نشانه موافقت خواندند. . . 
نفرين مي کنيم تا تلنگر بخوريم!

نه تلنگري که کس�ي به پشت گوش�مان زده، بدنمان مور مور 
مي ش�ود؛ تلنگري که به جان و ايمان ما خورده، تا لحظه مرگ 

خواب و خوراك از ما بگيرد!
تا زين پس اگر کسي حرفي زد و از تو پرسيد »درست است يا 

نه؟« مكثي کرده، بي تأمل پاسخ ندهي. 
. . . و بداني يك سر تكان دادن ساده، گاه بار مسئوليتي را متوجه 

تو مي کند که تا قيام قيامت وبال گردنت مي شود!

148

مدير کل کميته امداد استان تهران اعالم کرد
پرداخت 1۲هزار و۳۹8 فقره تسهيالت
كارگشايي و وديعه مسكن به نيازمندان

در ش�ش ماه�ه نخس�ت امس�ال 12 ه�زار و 3۹8 فق�ره 
وام کارگش�ايي و وديع�ه مس�كن ب�ه خانواده ه�اي تح�ت 
نيازمن�د پرداخ�ت شده اس�ت.  اقش�ار  حماي�ت و س�اير 
سيدابوالفضل پرپنچي، مديركل كميته امداد اس��تان تهران با اشاره 
به اينكه حدود 1۰۰ ميليارد تومان وام در قالب تسهيالت كارگشايي، 
وديعه مس��كن به خانواده هاي تحت حمايت و س��اير اقش��ار نيازمند 
پرداخت شده است، گفت: عده اي از اين مراجعان كه براي وام هاي وديعه 
مسكن و كارگشايي به كميته امداد مراجعه مي كنند، كارگران هستند 
كه به علت مشكالت مالي ناشي از افزايش وديعه مسكن يا بيرون ريختن 
وسايل منزل توسط برخي از صاحبخانه ها به علت عدم پرداخت اجاره 

مسكن يا افزايش وديعه مسكن به اين نهاد مراجعه مي كنند. 
وي افزود: 12 هزار و ۳۸۹ مورد وام كارگشايي ضروري  وديعه مسكن، 
خريد و تعميرات مس��كن به مبلغ ۹۰ ميلي��ارد و 6۸5 ميليون تومان 
به خانواده هاي تحت حمايت و اقش��ار نيازمند ب��ا معرفي به صندوق 
قرض الحسنه امداد واليت و بانك قرض الحسنه مهر ايران در شش ماهه 
نخست امسال پرداخت شده است.  پرپنچي، ابراز اميدواري كرد: با كمك 
اصناف و بازاريان و ايجاد مراكز نيكوكاري بتوانيم خدمات بيشتري به 

اقشار آسيب پذير جامعه ارائه دهيم. 

كنترل انتقال كرونا با كاهش آلودگي هوا
دستگاه هاي متولي کاهش آلودگي هوا 

فرصت سوزي نكنند
افزاي�ش آلودگ�ي و آاليندگ�ي ه�وا با س�رد ش�دن ه�وا عالوه 
بر تش�ديد بيماري ها ب�ه انتقال وي�روس و افزايش مرگ ناش�ي 
از کرون�ا منج�ر مي ش�ود. ب�ر اي�ن اس�اس مي طلبد مس�ئوالن 
دس�تگاه هاي متول�ي کاه�ش آلودگي قب�ل از تش�ديد آلودگي 
و آاليندگ�ي ه�وا، اقدام�ات پيش�گيرانه را ب�ه اج�را درآور ن�د 
ت�ا محدوديت هاي کاه�ش آلودگي ه�وا و کرونا مضاعف نش�ود. 
افزايش غلظت آالينده ها در چهار كالنش��هر كش��ور هشدار سازمان 
هوا شناسي را به دنبال داش��ت. صادق ضياييان، مديركل پيش بيني و 
هشدار سريع سازمان هواشناسي از پايداري جوي در كشور تا دو روز 
آينده خبر داد و گفت: اين شرايط در چهار كالنشهر كشور سبب افزايش 
غلظت آالينده ها مي شود.  با سرد تر شدن هوا و ايجاد پديده اينورژن، 
تعداد روزهاي هواي ناسالم و هش��داري و قرمز افزايش خواهد يافت. 
متخصصان معتقدند اين امر ضمن تشديد بيماري ها به انتقال سريع تر 

ويروس كرونا منجر خواهد شد.   
در همين رابطه رئيس شبكه بيماري هاي ويروسي ايران گفت: مقاالت 
علمي معتبر دنيا نشان مي دهند آلودگي هوا سبب آسان تر شدن انتقال 
ويروس كرونا و افزايش موارد بيماري و مرگ و مير ناشي از آن مي شود. 
دكتر س��يد محمد جزايري افزود: هنوز علل اصلي اي��ن ارتباط كاماًل 
مشخص نشده ولي يكي از داليل مهم، احتماالً كاهش پاسخ سيستم 
ايمني افراد در نتيجه تماس مزمن با آالينده هاي هوا اس��ت. در غياب 
واكسن و داروي مناسب، تنها راه مقابله با ويروس تقويت سيستم ايمني 
بدن است. وي گفت: در كشور ما به داليل مختلف، ميزان آالينده هاي 
هوا در شهرهاي بزرگ به خصوص تهران باال اس��ت و معموالً از اواخر 
پاييز شاهد پديده وارونگي دما هستيم كه اين موضوع احتمال شيوع 
بيماري هاي تنفس��ي را افزايش مي دهد. رئيس ش��بكه بيماري هاي 
ويروس��ي ايران تأكيد كرد: در صورتي كه برنامه هاي منظم براي رفع 
معضل آلودگي هوا انديشيده نش��ود، به احتمال فراوان شاهد افزايش 

چشمگير موارد كوويد 1۹ خواهيم بود. 
معاون نظارت و پايش اداره محيط زيست استان تهران هم با اشاره به آغاز 
سرما و تشديد آلودگي هوا گفت: نصب دوربين هاي كنترل معاينه فني در 
۳6 نقطه از جاده هاي ورودي به شهر تهران طي يك ماه و برخورد جدي 
با خودروها، موتورسيكلت ها و خودروهاي سنگين دودزا در دستور كار 
قرار دارد. محمد رستگاري اظهار كرد: يك سري تصميمات و سياست هاي 
كاهش و مديريت آلودگي هوا در س��طح ملي هستند كه كارگروه ملي 
كاهش آلودگي هوا آنها را پيگيري مي كند، مانند بهبود كيفيت سوخت و 
ارتقاي استاندارد خودروها، اما اقداماتي را كه در راستاي كاهش و مديريت 
آلودگي هواي استان تهران انجام مي شود، اداره كل محيط زيست استان 
تهران از طري��ق كارگروه كاهش آلودگي هواي اس��تان تهران پيگيري 
مي كند. وي اضافه كرد: تشديد ارزيابي مراكز معاينه فني از سوي اداره 
كل حفاظت محيط زيست استان تهران نيز در دستور كار قرار دارد تا از 
صالحيت برگه هاي معاينه فني صادر شده براي خودروها اطمينان كامل 
حاصل ش��ود. معاون نظارت و پايش اداره محيط زيس��ت استان تهران 
برخورد بيش از پيش با خودروها، موتورسيكلت ها و خودروهاي سنگين 
دودزا را يكي ديگر از برنامه هاي مهم در جهت كاهش آلودگي هواي تهران 
برشمرد و گفت: برخورد با وسايل نقليه دودزا هميشه در دستور كار پليس 
قرار داشته است، اما اين موضوع طي چهار ماه آينده با پيگيري بيشتري 
دنبال خواهد شد به ويژه در رابطه با خودروهاي سنگين دودزا كه يكي از 

عوامل اصلي آلودگي هوا به حساب مي آيند. 
اي كاش دستگاه هاي متولي براي كاستن از افزايش بيماري و كاهش 
انتق��ال بيماري كوي��د 1۹ تا زمان باقي اس��ت به ص��ورت يكپارچه و 
هماهنگ وظايف خود را در زمينه كاه��ش آلودگي و آاليندگي هوا به 

اجرا درآور ند. 

بيژن سوراني 

  گزارش  2

طبق گ�زارش بي بي س�ي 
که با تصاوير مستند تهيه 
شده اس�ت، زندان ه�اي 
مي سي س�ي پي که بيشتر 
زندانيان آن سياهپوس�ت 
هس�تند، ب�ه مرگبارترين 
زندان هاي امري�كا تبديل 
شده اند. س�اختمان زندان 
ويرانه و مملو از جانوران و 
حشراتي مانند مار و موش 
و سوسك اس�ت و در اين 
وضعيت ضدحقوق بشري 
اگر زنداني نياز به رسيدگي 
پزش�كي داش�ته باشد، از 
دارو و درمان خبري نيست



مزیتاقتصادیتولیدکاالهایوارداتیپسازتحریمها
 يكی از عوامل ركود و تورم در اقتصاد ايران تحريم امريكاست 

اما كليد حل مسئله اقتصاد ايجاد رونق اقتصادي، افزايش مقاومت اقتصادي و حل مسئله معيشت مردم است
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رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران از اجرايي شدن بخش 
دوم بس�ته حمايت از صادرات غيرنفتي سال ۱۳۹۹ خبر داد. 
به گزارش فارس، حميد زادبوم از اجرايي ش��دن بخش دوم بسته 
حمايت از صادرات غي��ر نفتي خبر داد و گفت: بس��ته حمايت از 
صادرات غيرنفتي س��ال ۹۹ در بخش مش��وق ها شامل دو بخش 
منابع صندوق توسعه ملي و منابع بودجه اي مشوق هاي صادراتي 
است كه با توجه به تخصيص بخشي از بودجه مشوق هاي صادراتي 

و همچنين ابالغ شيوه نامه هاي مربوطه توسط مقام عالي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، پرداخت مش��وق هاي صادراتي توس��ط 

سازمان توسعه تجارت ايران، اجرايي خواهد شد. 
رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: دبيرخانه كارگروه 
مشوق هاي صادراتي نسبت به تشكيل پرونده متقاضيان دريافت 
مشوق هاي صادراتي در ۱۰ زير فصل موجود در بسته حمايت از 
صادرات غيرنفتي اقدام كرده و پ��س از طرح موضوع در كارگروه 

مش��وق هاي صادراتي، نسبت به پرداخت مش��وق هاي صادراتي 
اقدام خواهد شد. 

رئيس كارگروه مشوق هاي صادراتي در پايان مجدداً بر پرداخت 
مشوق هاي صادراتي با اولويت زيرساخت هاي صادراتي تأكيد كرد 
و نقش س��ازمان هاي صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبيرخانه 
كارگروه توس��عه صادرات اس��تان ها را در اين مهم، ارزش��مند 

توصيف كرد. 

اجرايي شدن بخش دوم بسته حمايت از صادرات غيرنفتي     خبر

اگرمشتركان  پرمصرف برق   انرژي
با ش�روع ارديبهش�ت ماه ۱4۰۰ همچنان 
پرمصرف باق�ي بمانند، ع�اوه بر افزايش 
۱۶ درصدي تعرفه برق پرمصرف ها در سال 
آينده، مشمول افزايش ۱۰ درصدي تعرفه 
ب�رق م�ازاد ب�ر آن ه�م خواهن�د ش�د. 
به گزارش تسنيم، مصطفي رجبي مشهدي، 
س��خنگوي صنعت برق با بيان اين موضوع 
اظهار داش��ت: هدف طرح برق اميد كاهش 
مصرف برق اس��ت و هر چه بهتر انجام شود، 

صرفه جويي بيشتري خالص مي شود. 
وي افزود: در فاز نخس��ت، براي آنكه مردم 
نخواهند خيلي هزينه كنند و وس��ايل برقي 
را اصالح كنند، همين كه روش استفاده ها را 
بدانند و از وسايل غيرضروري استفاده نكنند، 
پيش بيني ما اين است كه تا ۱۰ درصد كاهش 

مصرف داشته باشيم. 
س��خنگوي صنعت برق ب��ا بي��ان اينكه به 
مش��تركان پرمصرف 6 ماه فرص��ت داده ايم 
كه بيايند جزو مشتركان خوش مصرف قرار 
گيرند، گفت: حدود ۱5 درصد مشتركان ما، 

مشتركان پرمصرف هستند. 

وي افزود: مش��تركان پرمصرف در صورتي 
كه با كاهش مص��رف يا اس��تفاده از انرژي 
خورشيدي موفق ش��وند در مدت شش ماه، 
ميزان مصرف برق خ��ود را اصالح كنند و به 
جمع خ��وش مصرف ها بپيوندند، مش��مول 
افزايش ۱۰ درصدي قيمت برق نمي ش��وند، 
ولي در غي��رآن ص��ورت، بعد از ش��ش ماه، 
مش��مول افزايش ۱۰ درص��دي تعرفه برق 

مي شوند. 
رجبي مش��هدي با اش��اره به اينكه ابتداي 
هر س��ال 7 درصد به تعرفه كل مش��تركان 
برق و ۱6 درصد ب��ه تعرفه برق مش��تركان 
پرمص��رف اف��زوده مي ش��ود، گف��ت: اين 
افزايش ۱۰ درصدي كه بعد از 6 ماه اس��ت ، 
اگر مش��تركان پرمص��رف بتوانند ت��ا پايان 
فروردين س��ال ۱4۰۰، از جمع مش��تركان 
پرمص��رف خارج ش��وند، مش��مول افزايش 
۱۰ درصدي تعرف��ه برق نخواهند ش��د، اما 
اگر با شروع ارديبهشت ماه ۱4۰۰ همچنان 
پرمص��رف باقي بمانن��د، عالوه ب��ر افزايش 
۱6 درصدي تعرفه برق پرمصرف ها در سال 
آينده، مش��مول افزايش ۱۰ درصدي تعرفه 

برق مازاد بر آن هم خواهند شد.

 افزايش ۲۶ درصدي تعرفه برق 
مشتركان پرمصرف

آخرینارزشسهامعدالتبهناز قاسمي 
ارزش س�هام عدال�ت افزايش كمي ياف�ت و ارزش واقعي س�هام 
4۹۲ هزار تومان�ي، ب�ه ۱4 ميليون توم�ان و ارزش واقعي س�هام 
عدال�ت ۵۰۰ هزار تومان�ي ب�ه ۱۶ ميلي�ون توم�ان نزديك ش�د. 
به گزارش ايسنا، پس از آزادسازي سهام عدالت، مشموالن اين سهام كه 
روش مستقيم را براي مديريت س��هام خود انتخاب كرده اند، مي توانند 
با مراجعه به سامانه س��هام عدالت ارزش واقعي سهام و جزئيات دارايي 
خود را مشاهده كنند. بر اين اساس و طبق آخرين به روز رساني گزارش 
دارايي كه مربوط به ۲۲ مهرماه است،  ارزش واقعي سهام عدالت با ارزش 
اوليه 4۹۲ هزار تومان كمي بيشتر از ۱۳ميليون و ۸۹۰هزار تومان است. 
همچنين ارزش واقعي س��هام عدالت با ارزش اولي��ه 5۰۰ هزار توماني، 
كمي بيشتر از ۱5 ميليون و ۸5۰ هزار تومان است. بازگشايي نمادهاي 
پااليشي پس از افزايش سرمايه و همچنين رشد اندك ساير سهم ها در 
افزايش ارزش سهام عدالت تأثيرگذار بودند. ارزش سهام عدالت درحالي 
به ۱4 ميليون تومان نزديك شده اس��ت كه ارزش اين س��هام در تاريخ 
۳۱ ش��هريورماه، كمي بيش��تر از ۱6 يليون و 4۰۰ هزار تومان، در تاريخ 
چهارم شهريورماه كمي بيشتر از ۱4 ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و در تاريخ 

۱۳ مردادماه، كمي بيشتر از ۱7 ميليون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. 
........................................................................................................................
کاهش۵۰درصديفروشلوازمخانگي

كاه�ش  ك�رد  اع�ام  خانگ�ي  ل�وازم  اتحادي�ه  رئي�س 
۵۰ درص�دي  ري�زش  موج�ب  م�ردم  خري�د  ق�درت 
ف�روش ل�وازم خانگ�ي نس�بت ب�ه پارس�ال ش�ده اس�ت. 
به گزارش مهر، اكبر پازوكي در خصوص وضعيت ب��ازار لوازم خانگي 
عنوان كرد: در حال حاضر به دليل مس��ائلي همچون افزايش بي رويه 
قيمت ها و كاهش قدرت خريد مردم، فروش لوازم خانگي افت كرده و 
بازار تقريباً راكد شده است، وضعيت به شكلي است كه مي توان گفت 
نسبت به سال گذشته، فروش لوازم خانگي 5۰ درصد كاهش يافته است. 
از اين رو اميد داريم سال آينده اداره ماليات عنايتي به اين مسائل داشته 
باشد و كمكي كند. رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي به قيمت 
لوازم خانگي اشاره كرد و گفت: توليدكنندگان بايد در مورد قيمت لوازم 
خانگي توضيح دهند زيرا آنها مواد اوليه را از بورس تهيه و اقدام به توليد 
كاال مي كنند. اصناف كاال را با قيمت مشخصي از توليدكننده مي خرند 

و سپس با يك سود متعارف به فروش مي رسانند. 
پازوكي با اشاره به افزايش قيمت مواد اوليه، به خبرگزاري مهر گفت: با 
توجه به وضعيت قدرت خريد مردم و رك��ود بازار، حتي در برخي موارد 
فروش��نده براي اينكه بتواند امورات خود را بگذراند، فقط با يك س��ود 
۲۰۰ يا 5۰۰ هزار توماني كاال را مي فروشد. رئيس اتحاديه فروشندگان 
لوازم خانگي گفت: بنابراي��ن نمي توان گفت كه در ب��ازار لوازم خانگي 
گرانفروشي داريم، بلكه به دليل افزايش نرخ مواد اوليه و باال رفتن قيمت 
تمام شده، شاهد »گراني« كاالها هستيم. وي تصريح كرد: سه سال پيش 
با ۱۰۰ ميليون تومان مي توانستيم ۳۰ عدد يخچال سايدباي سايد بخريم 
اما امس��ال با همان ۱۰۰ ميليون تومان، دو عدد س��ايد هم نمي توانيم 
بخريم، بنابراين اصاًل نمي توان گفت كه مقصر اين گراني ها توليد كننده 
يا عرضه كننده است، بلكه همانطور كه اشاره كردم افزايش نرخ مواد اوليه 

و مؤلفه هاي ديگري همچون نرخ ارز، موجب اين وضعيت شده است. 
........................................................................................................................

صادراتیكمیلیارددالريبهسوریه
رئيس اتاق مشترك ايران و سوريه از راه اندازي ساختمان مركزي 
تجارت ايرانيان در پايتخت س�وريه خبر داد و گفت: تأسيس اين 
مركز گامي براي تحقق صادرات يك ميليارد دالري به سوريه است. 
به گزارش اتاق بازرگاني ايران، كيوان كاشفي با اشاره به استقرار مشاورين 
مختلف بانكي، حقوقي و مالي در اين مركز، يادآور شد: با مطالعات كامل 
و استفاده از تجربيات كشورهاي مختلف سعي شده شركت هاي ايراني 
مستقر در اين مركز بتوانند به راحتي امكانات و خدمات مورد نياز خود را 
در زمينه هاي مختلف دريافت كنند. او از هدفگذاري صادرات يك ميليارد 
دالري به سوريه تا پايان س��ال ميالدي آينده ياد و عنوان كرد: اين مركز 

مي تواند نقش مهمي در تحقق اين هدفگذاري صادراتي داشته باشد. 
........................................................................................................................

خبريازتزریقریالينیست
با وجود توافقات صورت گرفته و مجوزهاي صادر شده براي تزريق 
بخشي از منابع صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه تاكنون انجام 
نش�ده و جريان آن همچنان در ابهام پيش م�ي رود، اين در حالي 
است كه اگر منابع ريالي صندوق نزد بانك ها پاسخگو نباشد، ورود 
منابع ارزي با توجه به خط قرمزهاي موجود بعيد به نظر مي رس�د. 
به گزارش ايسنا، در حالي از چند هفته گذشته مسئوالن فقط اعالم مي كنند 
كه انتقال منابع به زودي انجام مي شود و در جريان است كه رابطه با منابعي 
كه قرار است از صندوق توسعه ملي به بورس آمده و از آن حمايت كند دو 
مورد وجود دارد، اول اينكه مجوزي كه مسئوالن از آن صحبت كرده اند به 
منابع ريالي صندوق توسعه ملي بر مي گردد. اين در حالي است كه هر ساله 
بخشي از درآمد نفت به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي شود كه از منابع 
آن به صورت ريالي و ارزي در قالب تسهيالت در اختيار متقاضيان مشمول 
قرار مي گيرد. از ابتدا بخش��ي از منابع براس��اس تكاليف قانوني به صورت 
تس��هيالت ريالي اختصاص پيدا مي كرد كه طبق قوانين بودجه سنواتي تا 
انتهاي سال  ۱۳۹۳ از طريق انعقاد قرارداد عامليت ريالي با بانك هاي عامل 
پرداخت شد. اما از ابتداي س��ال ۱۳۹4 و در اجراي حكم ماده )5۲( قانون 
الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )۲( صندوق 
نسبت به سپرده گذاري ريالي در بانك هاي دولتي و خصوصي جهت اعطاي 

تسهيالت ريالي به طرح هاي اقتصادي موضوع اين حكم اقدام كرد. 

اگرچه وزارت خزانه داري امريكا تاش زيادي 
كرد كه اقتصاد ايران را تا قبل انتخابات رياست 
جمهوري امري�كا چن�ان س�كته اي دهد كه 
ترامپ بتواند از آن اس�تفاده ابزاري تبليغاتي 
كند، ام�ا به رغم وج�ود ركود و ت�ورم اقتصاد 
دچار سكته و توقف نش�د، اتفاقًا رشد جبري 
نرخ ارز ناش�ي از تحريم نفت و ش�يوع كرونا 
به توليد برخي از كاالهايي ك�ه تا پيش از اين 
وارد مي ش�د، مزيت اقتصادي بخشيده است. 
به گزارش »ج��وان«، در همين راس��تا به دنبال 
مقاومت اقتصادي كشور ترامپ كه نزديكي برخي 
از كشورهاي كوچك اعراب منطقه به اسرائيل را 
جزو دستاوردهايش معرفي مي كند، در رابطه با 
ايران دستش خالي است و به دروغ ارتباط با ايران 
را به آينده و در صورت پيروزي در انتخابات حواله 
مي دهد؛ همين حواله نشان مي دهد كه مقاومت 
اقتصادي در براب��ر تحريم و زور گويي ها پاس��خ 
داده است و حاال بايد به فكر تقويت توليد داخلي 
مزيت دار صادراتي و اصالح بودج��ه و بانكداري 
باشيم، زيرا كليد پيشرفت اقتصادي در انتخابات 

رياست جمهوري امريكا نيست. 
وزارت خزان��ه داري امريكا با اطالع از وابس��تگي 
بودجه دولت و شركت هاي دولتي به درآمدهاي 
ارزي حاصل از صادرات نف��ت، تحريم هايي را در 
اين حوزه و همچنين ح��وزه مالي وضع كرد؛ اين 
رخداد كسري بودجه عظيمي را براي دولت پديد 
آورد، به شكلي كه استقراض از بانك مركزي نقش 
ويژه اي در تأمين مالي دولت پيدا كرد، از س��وي 
ديگر شيوع كرونا از طرفي اقتصاد را به ركود بيشتر 
برد از طرف ديگر هزينه هاي دولت را جهش داد، 
از همين رو فشار بر بانك مركزي براي استقراض 
تشديد شد، اين عوامل اگرچه تورم را تشديد كرد، 

اما برخالف تصور امريكايي ها نه تنها موجب سكته 
غير قابل درمان در اقتصاد ايران نشد، بلكه به دليل 
رش��د نرخ ارز و بالطبع افزايش هزينه واردات به 

رشد توليد برخي از كاال مزيت اقتصادي داد. 
در اين ميان به دنبال نااميدي وزارت خزانه داري 
امريكا با همه فش��ار هاي حداكثري اقتصادي كه 
با هدف حاضر ك��ردن ايران پاي مي��ز مذاكرات 
سياسي قبل از انتخابات رياست جمهوري امريكا 
وارد آوردند كه نشان مقاومت اقتصادي ايران در 
برابر تحريم ها ست، مجلس و دولت با درك تنگناي 
معيشتي ملت كه ريش��ه در تحريم هاي ظالمانه 
امريكا دارد، در نظر دارند سياست هاي اقتصادي 

در جهت حمايت از مردم را عملياتي كنند. 
   توجه ويژه براي معيشت

رئيس جمه��ور روز گذش��ته در يكص��د و هفتاد 
و چهارمين جلس��ه س��تاد هماهنگي اقتصادي 
دولت، حمايت از معيشت خانوار را از بزرگ ترين 
دغدغه ه��اي كنون��ي دول��ت دانس��ت و گفت: 
برنامه  هاي دولت در حوزه معيشت مردم و اقتصاد 
خانوار ايجاد ثب��ات و توازن منطق��ي در قيمت 
كاالهاس��ت. رئيس جمهور همچنين با اشاره به 
برنامه  هاي دولت ب��راي مقابله با جنگ اقتصادي 
امريكا اف��زود: اگر چه تحريم  هاي غيرانس��اني و 
غيرقانوني امريكا موجب كاهش درآمد هاي ارزي 
كشور شده است و درآمد هاي ارزي كشور در سال 
۹۹، قابل قياس با درآمد هاي ارزي كشور در اوايل 
دهه ۹۰ نيست، اما با گذش��ت بيش از ۲/5 سال 
از اين تحريم ه��ا، دولت ب��ا برنامه ريزي  هايي كه 
انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم امريكا يعني 

فروپاشي كشور شده است. 
روحان��ي در ادامه با بي��ان اينك��ه دولت بخش 
خصوصي را موتور محرك اقتصاد كشور مي  داند، 

اظهار داشت: حمايت  هاي همه  جانبه از افزايش 
نقش اين بخش در اقتصاد و واگذاري ميدان توليد 
و صادرات، به  ويژه ش��ركت  ه��اي دانش  بنيان، 
جايگاه مهمي در سياس��ت  هاي اقتصادي دولت 
خواهد داش��ت. رئيس جمهور با اش��اره به اينكه 
سياستگذاري پولي در دهه هاي گذشته با بي  ثباتي 
همراه بوده است، تصريح كرد: اقدام بانك مركزي 
تدبيري به  موقع و مهم براي مديريت نرخ سود با 
تكيه بر سازوكار بازار است و نه بر پايه روش  هاي 

دستوري كه ثبات بازار را بر هم مي زند. 
آقاي روحاني خاطر نشان كرد: بانك مركزي براي 
هدايت نرخ س��ود بين بانكي از ابزار هاي قانوني و 
بازار باز اس��تفاده كند. عمليات بازار باز، حركتي 
مفيد براي به جري��ان انداخت��ن اوراق دولتي و 
نقدينگي و تدبيري مهم براي ترغيب مش��اركت 

مردم و پويايي آنها در بازار محسوب مي شود. 
رئيس جمهور با تأكيد بر اينك��ه اين راهبرد بايد 
كماكان با قوت بيش��تر ادامه ياب��د، گفت: بانك 
مركزي بايد از طريق تسهيل گري پولي و اعتباري، 
در تعامل با وزارت اقتصادي و دارايي آسيب  هاي 
وارده به اقتصاد را مهار و تعديل كند. در اين زمينه، 
بايستي گزارش  هاي منظم از روند عمليات بازار باز 

و دستاورد هاي آن به اطالع عموم برسد. 
روحاني عملكرد دولت در ايفاي تعهدات ابزار هاي 
مالي اسالمي را تاكنون قابل اتكا دانست و اضافه 
كرد: بخش خصوصي در عرضه اوراق مالي اسالمي 
جديد ط��ي دهه اخير هم��واره در بازار س��رمايه 
حضور داش��ته اس��ت و چنانچه خواهان حضور 
دائم بخش خصوص��ي و دولت در بازار س��رمايه 
هستيم، ابزارس��ازي هاي نوين براي تأمين مالي 
آنها استفاده شود. رئيس جمهور با بيان اينكه در 
عرصه بازار انتشار و عرضه اوراق مالي اسالمي هنوز 

پتانسيل هاي زيادي براي اس��تفاده وجود دارد، 
اظهار داش��ت: با اس��تفاده از اين فرصت  ها فصل 
جديدي از تأمين مالي بازارمحور باز مي  شود. دولت 
در راس��تاي چابك  س��ازي، اجراي سياست  هاي 
كلي اص��ل 44 قانون اساس��ي و حماي��ت از بازار 
سرمايه به  ويژه هدايت نقدينگي به سوي اشتغال  
مول��د، مردم محور كردن اقتصاد و شفاف  س��ازي 
فعاليت هاي اقتصادي عرضه س��هام شركت  هاي 
دولتي در بازار سرمايه را به  جد در دستور كار قرار 
داده كه بدون ترديد تا پايان دولت دوازدهم ادامه 
خواهد يافت. بهبود معيشت مردم؛ كليد واژه اي كه 
رؤساي قوه مقننه و اجرايي بر آن تأكيد دارند و قرار 
است در اولين مرحله، كمك معيشت ۱۲۰ هزار 

توماني براي خانوارها واريز شود. 
   مجلس پيگير معيشت

رئيس مجلس ش��وراي اس��المي هم دي��روز در 
نطق پيش از دستور خود هم به موضوع معيشت 
و گراني ها اش��اره ك��رد و گفت: م��ردم نجيبانه 
مي گويند ش��ما را به خدا، فكري ب��راي گراني ها 
بكنيد و هركدام نمونه هايي از گراني يك كاال را كه 
در مدتي كوتاه چندبرابر شده بود، ذكر مي كردند 
كه از كاالهاي اساس��ي مانند مرغ ، لبنيات، كره، 
تخم مرغ تا لوازم خانگي و پوشاك و غيره را شامل 
مي ش��د. وي در پاس��خ به تذكر حجت االس��الم 
»محمد تقي نقد علي« كه خواهان رسيدگي به 
مشكالت معيشتي مردم به جاي پرداختن مجلس 
به طرح ها و لوايح بود، گفت: دستور جلسه مجلس 
موضوعات اعاده شده از ش��وراي نگهبان است و 
مردم نيز منتظر همين طرح ها و نتايج آن هستند 
و دو طرح استفس��اريه كه در دستور كار مجلس 
قرار گرفت، در راستاي همين موضوع رسيدگي 

به مشكالت بود. 
وي با تأكيد بر اينكه موضوع طرح دو فوريتي سبد 
كاال و كمك معيشتي به مردم با كمك كميسيون 
مربوطه در دس��تور كار ق��رار دارد، تصريح كرد: 
موضوع گراني ها و ش��رايط بازار در دس��تور كار 

مجلس است. 
   كمك ۱۲۰ هزار توماني

حميد رض��ا حاجي باباي��ي، رئيس كميس��يون 
برنامه و بودجه هم در حاش��يه نشست علني روز 
گذشته مجلس شوراي اسالمي گفت: طرح كمك 
معيشتي ۱۲۰هزار توماني ارتباطي با يارانه نقدي 
ندارد و به هر نفر ۱۲۰ هزار تومان در قالب كارت 
الكترونيك اعتبار داده مي ش��ود تا با آن كاالهاي 
اساس��ي را خريد كند. در قالب اي��ن كارت، يك 
خانوار پنج نف��ره ، 6۰۰ هزار توم��ان براي خريد 

كاالهاي اساسي اعتبار دريافت مي كند. 
به گفته حاج��ي بابايي، بي��ش از 6۰ ميليون نفر 
مشمول اين طرح مي شوند. وي همچنين تأكيد 
كرد كه كاالهاي اساس��ي موج��ود در اين كارت 
بر اس��اس ارز 4هزارو۲۰۰ توماني قيمت گذاري 
شده اند. اين طرح سقف بودجه را افزايش يا كاهش 
نمي دهد. اين در حالي است كه وي پيشتر گفته 
بود: ابهاماتي روي تأمين مناب��ع مالي الزم براي 
اجراي طرح تأمين كاالهاي اساس��ي وجود دارد 
و اگر دولت نظر خاصي در اين مورد داشته باشد، 
مي تواند طي اين دوهفته به ما اع��الم كند تا در 

طرح لحاظ كنيم.

چارهاندیشيبرايساماندهيبازارنهادهها
۱۰ ماه از نابس��اماني بازار نهاده هاي دامي مي گذرد و به رغم تخصيص 
ارز 4هزارو۲۰۰ توماني به واردات ان��واع نهاده هاي دامي، اما همچنان 
بسياري از مرغداران و دامداران در تأمين آن دچار مشكل هستند. سال 
جاري بدترين سال براي اين توليدكنندگان بود، زيرا توزيع ذرت، جو 
و به ويژه سويا به شدت كاهش يافته و به دليل سختگيري هاي دولتي، 

حتي توزيع در بازار آزاد هم به صفر رسيده است. 
در اين مدت، گزارشات فراواني از مش��كالت توليد كنندگان و تأمين 
نهاده ها توسط سامانه بازارگاه منتشر شده، اما هنوز هيچ راه حلي براي 
برون رفت از اين چالش از سوي متوليان بازار صورت نگرفته است. بانك 
مركزي مقصر اصلي ماجرا معرفي ش��ده و اعالم مي شود كه اين بانك 
ارز مورد نياز ب��راي واردات نهاده ها را اندازه كافي تأمين نكرده اس��ت، 
متوليان سامانه بازارگاه و شركت پشتيباني امور دام همچنان وعده و 

وعيد مي دهند و هيچ كس به داد توليد كنندگان نمي رسد. 
به گفته فعاالن بازار كساني كه در سامانه بازار گاه ثبت سفارش مي كنند، 
حدود يك ماه در انتظار دريافت كاالي خود مي مانند و كساني كه زمان 
تحويل نهاده هايشان فرا رسيده، پول ندارند كااليشان را تحويل بگيرند 
و كاال بايد چندين روز در سامانه بالتكليف بماند تا به خريدار ديگري 
واگذار شود. شركت پش��تيباني امور دام كه مرغداران و دامداران، اين 
شركت را متولي تنظيم بازار نهاده ها مي داند، ماه هاست كه ذخاير خود 

را استفاده كرده اند و بيش از اين توان تأمين نهاده را ندارد. 
دراين مدت مشكالت تأمين نهاده ها ميان بانك مركزي، وزارت جهاد 
كش��اورزي و وزارت صمت و اتحاديه وارد كنندگان نهاده ها پاسكاري 
شده است . بانك مركزي اعالم مي كند كه با هماهنگي وزارتخانه هاي 
صمت، جهاد كش��اورزي و بهداشت، طي ش��ش ماه سال جاري جمعاً 
بيش از 5هزارو۲67 ميليون دالر تأمين ارز انجام داده است. بر اساس 
اطالعيه اين بانك، تأمين ارز انجام شده توس��ط بانك مركزي به نرخ 
4هزارو۲۰۰ تومان، از ابتداي سال تاكنون بابت واردات اقالم اشاره شده 
به شرح زير اس��ت: ذرت يك هزارو446 ميليون دالر، دانه هاي روغني 

7۱4 ميليون دالر، جو ۲۰۲ ميليون دالر و كنجاله 5۰۹ ميليون دالر. 
با اين حال فعاالن حوزه دام و طيور مي گويند: مشكل واردات، تأمين ارز 
مرغوب و نحوه انتقال آن بوده كه با مشكل مواجه شده است. به عنوان 
مثال در مواردي بيش از دوماه است كه واردكننده نمي تواند ارز تأمين 
شده را به حساب فروش��نده خارجي منتقل و اجازه ترخيص و تخليه 
كاالي خود را دريافت كند. به همين دليل نيز ترخيص كنجاله س��ويا 
از گمركات نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 54 درصد و جو ۲6 درصد 
كاهش يافته اس��ت. در اين ميان وزارت جهاد كش��اورزي كه متولي 
سامانه بازارگاه اس��ت هنوز نتوانسته مشكالت س��امانه را رفع كند و 
مدام به وارد كنندگان خط و نشان مي كش��د كه وارداتشان را بايد در 
اين س��امانه عرضه كنند. اما گاهی ديده مي ش��ود كه برخي خارج از 
سامانه با سه برابر قيمت مصوب به صورت پنهاني نهاده ها را در بازار آزاد 
مي فروشند. نتيجه اين پاسكاري ها اين شده كه قيمت مرغ از كيلويي 
۱۲ هزار تومان به ۲7 هزارتومان افزايش يافته، قيمت ش��ير خام در دو 
مقطع از سال گران شده و ش��ير و فرآورده هاي لبني نيز تاكنون سه تا 
چهار بار قيمتشان را افزايش داده اند. قيمت گوشت قرمز نيز در اين مدت 
نوساناتي داشته است، اما از آنجايي كه نهاده هاي دامي جايگزين هايي 
دارند، قيمت گوشت قرمز به نسبت ساير كاالها با افزايش قيمت كمتري 

مواجه شده است. 
اما نكته اينجاست كه چرا واردات و توزيع نهاده هاي دامي كه با ارز دولتي 
وارد مي شود، بيش از ساير كاالهاي وارداتي با مشكل مواجه شده است. 
واردات نابسامان از كانال هاي مختلف به كشور يكي از داليلي است كه 
به آشفتگي بازار و سيستم توزيع آسيب وارد كرده است. تأخير در تأمين 
ارز مورد نياز از يك سو و تخصيص ارزهاي بعضاً غير قابل انتقال براي 
واردات كنجاله سويا از سوي ديگر باعث از دست رفتن فرصت خريد به 
موقع اين نهاده شده و واردكنندگان را با افزايش چشمگير قيمت هاي 
جهاني مواجه كرده اس��ت. به عنوان مثال براي واردات كنجاله سويا از 
ابتداي سال جاري تا ۱۲ مهر ماه حدود 46۰ ميليون دالر ارز تأمين شده 
كه تأمين ۱5۰ ميليون دالر از اين رقم در بازه زماني ۱5 شهريور ماه تا 

۱۲ مهر ماه صورت گرفته است. 
 از همه مهم تر نبود شفافيت در توزيع نهاده هاي دامي است كه در سال 
جاري به ش��دت توليد كنندگان و فعاالن بازار را متضرر كرده است. به 
نظر مي رسد كه متوليان واردات نهاده هاي دامي اعم از بانك مركزي و 
وزارتخانه هاي صمت و كشاورزي بايد به راهكار مشخص و واحدي براي 
تأمين نهاده ها برسند و واردات از چند كانال مطمئن انجام گيرد تا كشور 
با كمبود مواجه نشود و در تأييد ثبت سفارش ها دقت بيشتري شود تا 
به يكباره كااليي ناياب و بازار دچار نابساماني نشود، چنانچه متوليان 
تصميم عاجلي براي اين بازار آشفته نگيرند، مصرف كنندگان بايد در 
انتظار افزايش مجدد مرغ و گوشت و فراورده هاي لبني باشند و زنجيره 

توليد نيز روزبه روز تنگ تر و كوچك تر شود. 

 

تسهیالتمسكندرديدواميکند؟
دول�ت  گف�ت:  مس�كن  ح�وزه  اقتص�ادي  كارش�ناس 
و  بس�ازد  حمايت�ي  مس�كن هاي  زوجي�ن  ب�راي  باي�د 
ب�ه ط�ور موق�ت اي�ن مس�كن ها را ب�ه آن�ان واگ�ذار كن�د. 
به گزارش ميزان، احمدرضا سرحدي، در خصوص ميزان وام پرداختي 
خريد مسكن در شرايط كنوني بازار مسكن گفت:ميزان وام پرداختي به 
يك زوج جهت خريد مسكن پرداخت مي شود با توجه به اعالم حداقل 
قيمت هر متر مربع آپارتم��ان در تهران كه ح��دود ۲4 ميليون تومان 
تخمين زده شده اس��ت. اين وام به هيچ عنوان براي خريد مسكن كافي 
نيست. اين كارشناس حوزه مس��كن اظهار داشت: وام مسكني كه قرار 
است به يك زوج پرداخت ش��ود كه به تازگي هم مبلغ آن را زياد كردند 
و آن را به ۳۰۰ ميليون تومان رساندند با توجه به اينكه مسئوالن اعالم 
كردند متوسط قيمت هر متر خانه در تهران ۲4 ميليون تومان است به 
هيچ عنوان براي خريد خانه كافي نيست. او در ادامه افزود: با ۳۰۰ ميليون 
تومان كه مبلغ وام پرداختي مسكن به زوجين است چند متر از يك خانه 
را مي توان خريد؟ حداقل متراژ مورد نياز يك زوج جوان 5۰ الي 6۰ متر 

است و با اين مقدار وام آنها توان خريد يك خانه را نخواهند داشت. 
وي با اشاره به لزوم حمايت از اقشاري كه زير متوسط قرار دارند، گفت: 
بايد دولت مسكن حمايتي ايجاد كند؛ حمايت از اقشاري كه زير متوسط 
هستند، چراكه متوسطين رو به باال مي توانند احتياجات مسكني خود 
را تأمين كنند و همچنين براي زوج هاي جوان هم بايد مس��كن ويژه 
ساخته شود و اين مس��كن هاي ويژه بايد به گونه موقتي باشد؛ چراكه 
در دنيا هم چنين رويه اي وجود دارد كه به صورت موقت به افرادي كه 
نياز به مسكن دارند خانه تعلق مي گيرد و ما هم بايد با همين رويه پيش 

برويم نمي توان تافته جدا بافته اي باشيم. 
وي در پايان با بيان راهكارهايي براي كاهش قيمت مس��كن گفت: در 
زمان بلند مدت هم مي توان ش��هرهاي تازه و شهرك هايي را در اطراف 
مركزشهرها به گونه اي كه دسترسي آسان باشد، احداث و ايجاد كرد. اگر 
اقتصاد راه بيفتد فشاري كه روي مسكن قراردارد كم مي شود همچنين 
بخش عمده اي از بازار كه اكنون دست سوداگران است، برداشته مي شود. 
اين سوداگران افرادي هستند كه خانه اي را خريداري مي كنند نه براي 
استفاده بلكه براي سرمايه گذاري و حفظ ارزش پول شان و اگر اقتصاد 
راه بيفتد، بخش هاي ديگر توليد حركت كند، اين فشار از روي خريد و 
فروش مسكن برداشته مي شود و مسكن راحت تر و ارزان تر هم نصيب 

مردم مي شود. اين عوامل زنجيره به  هم پيوسته اي است. 

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک
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از تاريخ عبرت بگيريد!
سعداهلل زارعي در روزنامه كيهان نوشت: در 
روزهاي پاياني سال 1382 كه شش ماه پس 
از اشغال افغانستان، عراق نيز به اشغال نظامي 
امريكا درآمد و مقامات سياسي و نظامي امريكا و انگليس اشاره اي هم 
به جمهوري اسالمي داش��تند و از ايران مي خواستند تا مسير عزت و 
استقالل خود را پس از 25 سال مجاهدت تغيير داده و سيادت غرب را 
بر منطقه بپذي��رد و مثل بقيه كش��ورها، كاري به كار سياس��ت هاي 
تجاوزطلبانه و فزون خواهانه آنان نداشته باشد، دو نظريه در ايران پديد 
آمد، يك نظريه از س��وي كساني مطرح ش��د كه منطق خود را با واژه 
»عقالنيت« توضيح مي دادند و مدعي بودند عقالنيت حكم مي كند براي 
حفظ كش��ور و حفظ نظام از سياست هاي حساس��يت زايي كه باعث 
ناراحتي غرب مي شود، دست برداريم. آنان معتقد بودند ما توان مقابله 
با امريكا را نداريم و رهبري جريان مخالف امريكا در دنيا، هزينه اي دارد 
كه ما قادر به تأمين آن نيس��تيم. از س��وي ديگر ما با اقدامات خود در 
منطقه، ممكن اس��ت بتوانيم بعد از دادن تلف��ات و هزينه ها بزنگاه و 
نقطه اي را به دست آوريم، اما قادر به حفظ آن نبوده و در نهايت به خود 

و ديگران- مثاًل حزب اهلل لبنان- آسيب مي زنيم. 
بعضي هم مدعي بودند امريكاي مهاجم در واقع گاوي خشمگين است كه 
اگر ما به شاخ آن آويختيم، در نهايت هالك مي شويم و اين در حالي است 
كه اين گاو پستان هم دارد و ما مي توانيم به جاي شاخ به پستان آن نزديك 
شده و از شير آن استفاده كنيم. آنان براي اثبات نظريه خود به مالزي زمان 
اول نخس��ت وزيري »ماهاتير محمد« اش��اره مي كردند و مي گفتند او 
معقوالنه به جاي آويختن به شاخ اين گاو به پستان آن نزديك شده و دارد 
بهره خود را مي برد چرا ما اين كار را نكني��م. اين جريان با حمله امريكا 
به عراق تالش زيادي كردند تا نظام را وادار به دادن »امتيازات ويژه« به 
امريكا و انگليس كنند. در اين ميان 127 نماينده مجلس- ششم- شوراي 
اسالمي طي نامه سرگش��اده اي خطاب به رهبر معظم انقالب اسالمي، 
ايشان را به »واقع نگري« فراخواندند. آنچه ذكر شد در واقع تفسير يك 
واقعه نبود تا قابل مناقشه باشد، حقيقتي بيان شد كه هر نظاره گري آن را 
تأييد مي كند. حاال اين ماجرا را بگذاريد كنار داعيه اي كه اين روزها درباره 
صلح با دشمن مطرح مي شود و متأسفانه با اهانت به ساحت امام مظلوم 
ما حضرت حسن بن علي )ع(، آن را »شيوه اي حسني« معرفي مي نمايند 
و حال آنكه اين فراخوان صلح در واقع فراخوان ترس��وهايي است كه در 

شرايط قدرت نظام، دعوت به تسليم مي نمايند!
........................................................................................................................

 لغو واقعی تحريم هاي تسليحاتي
با ارسال سالح برای متحدان

محمدباقر اديب در روزنامه وطن امروز 
نوشت: امروز محدوديت هاي مرتبط با 
صادرات و واردات تسليحات متعارف 
كه در قطعنامه 2231 عليه ايران وضع شده بود، پايان مي يابد. دولت 
آقاي روحاني سخت در تالش است از اين موضوع يك دستاورد بزرگ 
براي خود بسازد؛ با اين هدف كه ش��ايد بتواند شكست هايي را كه اين 
روزها در اداره كشور به آن مبتال ش��ده و مردم را به دشواري انداخته 

است، كمي تخفيف دهد. 
اكنون ك��ه محدوديت هاي تس��ليحاتي قطعنام��ه 2231 روي كاغذ 
برداشته مي شود، مهم ترين خطر اين است كه درباره ارزش اين موضوع 
از جانب دولت چنان اغراق ش��ود كه همه فراموش كنند وظيفه اصلي 
برجام برداشتن تحريم هاي اقتصادي بوده است، نه لغو محدوديت هاي 
صادرات و واردات سالح متعارف. اين هم شبيه همان ادعايي است كه 
مي گفت درست است برجام تحريم ها را لغو نكرده، اما ماندن ايران در آن 
به انزواي دولت ترامپ انجاميده است)!( آقاي روحاني كه صاحب اصلي 
آن ادعاست، مايل نبود به جزئيات اين بحث ورود كند؛ چراكه در صورت 
ادامه بحث خيلي زود آشكار مي ش��د اوالً هدف برجام لغو تحريم هاي 
اقتصادي بوده نه منزوي كردن امريكا و ثانياً همان چيزي هم كه دولت 
انزواي امريكا مي خواند، در واقع تقس��يم كاري است براي نگه داشتن 
خشك و خالي ايران در برجام و دلخوش نگاه داشتن دولت آقاي روحاني 
به ايستادگي ظاهري اروپا جلوي امريكا و پوشيده نگه داشتن همكاري 

عميق آن با امريكا در اجراي تحريم هاي اقتصادي عليه ايران. 
بي دس��تاورد بودن برج��ام باعث ش��ده دول��ت عم��داً در ارزش لغو 
محدوديت هاي تس��ليحاتي اغراق كند تا بتواند الاق��ل از اين منظر از 
مطلوبيت برجام دفاع ك��رده و براي آن »كارنامه س��ازي« كند. ايران 
سال هاست هر سالحي را كه نياز داشته باش��د، مي سازد و صرف نظر 
از اينكه در حوزه تس��ليحات متعارف با تحريمي مواجه است يا نه، اگر 
طرف هاي فروش��نده به لحاظ راهبردي و ژئوپلتيك مشكلي نداشته 
باشند، س��الح هاي راهبردي هم مي خرد. در واقع اساس��اً صادرات و 
واردات سالح هاي متعارف توسط ايران به تنها چيزي كه مربوط نيست، 
تحريم هاي 1747 يا محدوديت هاي 2231 است و از اين منظر مي توان 
گفت در عمل اتفاق مهمي رخ نداده است. مالك اصلي در عمل براي 
اينكه شكس��ت امريكا در اين حوزه تبديل به يك موفقيت براي ايران 
شود اين است كه ببينيم آيا ارسال قانوني محموله هاي سالح متعارف از 

سوي ايران براي متحدانش از اين پس تسهيل خواهد شد يا نه؟ 
........................................................................................................................

استفاده ابزاري از صلح امام حسن)ع(
روزنامه صبح نو نوش��ت: به نظر مي  رس��د نوسان 
تصميم گيري ه��ا در دولت تا اندازه زيادي ش��بيه 
فاصله ميان دع��وت روحاني به ناس��زاگويي عليه 
واش��نگتن تا دعوت به مذاكره با واشنگتن با ارائه تفس��ير وارونه از صلح 
امام حسن)ع( باشد. اين ميزان از نوس��ان، نشانه  اي جدي از سردرگمي و 
آشفتگي در دستگاه تصميم گير اجرايي است كه برخالف خواسته جامعه، 
تمايلي به ياري  گرفتن از ساير نهادها و اصالح رويه هاي نادرست ندارد و با 
استدالل   هاي نادرست بر ميزان و شدت اصطكاك بين دستگاه ها و اشخاص 
مختلف با دولت مي  افزايد. با اين فرض، گويا ضعف توان اجرايي دولت ريشه 
در انحراف در دستگاه فكري دولت دارد كه همچنان عالج مشكالت كشور 
را خارجي دانسته و به صورت غيرواقع بينانه اقتصاد و امنيت رواني جامعه را 
وابس��ته به تغييرات در س��طح روابط بين الملل مي  داند. گرچه به واسطه 
گستردگي شبكه هاي اجتماعي و اقتصاد جهاني، سياست خارجي بر تمامي 
كشورها تأثير مي  گذارد، اما اين ميزان از وابس��تگي حتماً غيرمنطقي و 
زيان آور است. در تفسير رئيس جمهور از داليل صلح امام حسن)ع( مي  توان 
به استنباط غيرواقعي و جهت دار از تاريخ اسالم پي برد. توسعه  دادن خيانت 
خواص و اطرافيان امام به اكثريت مردم حتماً منطبق با حقيقت ماجراي 
صلح امام نيست و بيشتر شبيه عملكرد برخي جريان   هاي سياسي براي 
گروگان  گرفتن اقتصاد و معيشت جامعه به منظور مذاكره با امريكاست. 
تعميم دادن اين گزاره كه صلح امام، حاصل آرا و خواست عمومي بوده، دقيقاً 
پوش��اننده زر و زور و تزوير معاوي��ه و غفلت ياران و نزديكان امام اس��ت. 
طرفداران مذاكره كه خود روزگاري منتقد استفاده ابزاري منتقدان شان از 
اصول و متون ديني بودند، اكنون خود به واقع از آن استفاده ابزاري مي  كنند 

و درخت كج  كاشته  شده توسط خود را آبياري مي  كنند. 

88498443سرويس  سیاسي

خرج همزمان دولت از رهبري و صندوق توسعه!
دولت اصرار دارد در برداشت از صندوق توسعه ملي از خود سلب مسئوليت كند

از خبرهايي ك�ه در طول هفت س�ال دولت 
روحاني به كرات ش�نيده ش�ده، درخواست 
دولت وی براي برداش�ت از صندوق توسعه 
ملي ا ست. به بهانه هاي مختلف، رئيس جمهور 
از رهبري درخواس�ت كرده اس�ت كه اجازه 
بدهند دول�ت از صندوق توس�عه ملي پول 
بردارد، چه آنكه برداشت از صندوق توسعه 
ملي يا بايد با اجازه رهب�ري انجام گيرد يا با 
تصويب و اجازه مجلس به دولت باشد. با اين 
حال، دولت روحاني كه در موضوعات مختلف 
نش�ان داده اعتنايي ب�ه نه�اد قانونگذاري 
كش�ور يعني مجلس و همكاري با خانه ملت 
ن�دارد، هم�واره ب�ا درخواس�ت از رهبري، 
اين مس�ير را براي خود هموار كرده اس�ت. 
واكنش رهب�ري به اي�ن درخواس�ت ها هم 
با توجه ب�ه نحوه تعامل ايش�ان با رؤس�اي 
جمهور روشن اس�ت؛ هم منش رهبري و هم 
نگاهي به رفتارهاي ايشان در اينگونه موارد 
نشان مي دهد درخواست هاي رئيس جمهور 
از رهب�ري، به وي�ژه درخواس�ت هاي مالي 
كه ب�ا موض�وع پيگيري ام�ور م�ردم انجام 
مي پذيرد، توسط رهبر انقالب رد نمي شود. 
محمود واعظي، رئيس دفت��ر رئيس جمهور كه 
البته مدت هاست نحوه مواضع و عملكرد او نشان 
مي دهد كه فراتر از رئيس دفتري، نفر دوم دولت 
روحاني  است، روز شنبه 26 مهر ماه جاري مدعي 
شده كه »درباره اعتباراتي كه از محل صندوق 
توس��عه ملي تخصيص داده مي شود، هر اتفاقي 
كه بيفتد، بر اساس چارچوبي است كه ما خدمت 
رهبري نوش��تيم و بر اس��اس محور و دستورات 
ايشان از اعتبارات اين صندوق استفاده مي شود؛ 
مگر مي شود هر كسي هر كاري كه دلش بخواهد 

انجام دهد؟«
همين اظهارات او باعث ش��د نگاهي به عملكرد 
دولت روحان��ي در مورد صندوق توس��عه ملي 
داش��ته باش��يم. آيا اجازه دادن رهبر انقالب به 
درخواست هاي برداشت ارزي دولت از صندوق 
توسعه ملي به معناي آن است كه بار كل قضيه 
بر عهده رهبري ا ست؟ و سؤال بعدي آنكه آيا اين 
اجازه، يعني آنكه حض��رت آيت اهلل خامنه اي بر 
نحوه هزينه كرد اين مبالغ برداشته شده هم به 

شكل جزيي و ريز نظارت دارند؟
    اجازه دادن رهبري امري طبيعي ا ست

آنچنان كه گفتيم منش رهبري باز گذاش��تن 
دست رؤساي جمهور و كمك به آنها و تسهيل 
امورش��ان براي انجام خدمات بيش��تر به مردم 
است. ايش��ان بارها گفته اند كه رياست اجرايي 
كشور كار س��خت و دش��واري ا س��ت كه بايد 
همه در اين مس��ير ب��ه دولت كم��ك كنند. از 
س��ويي وقتي رئيس جمه��ور به رهب��ري نامه 
مي نويس��د كه مي خواهيم به مردم س��يل زده 
كمك كنيم يا مشكل فاضالب مردم فالن شهر 
را حل كني��م، ولي پول نداري��م و اجازه بدهيد 
از صندوق توس��عه برداريم، رهبري چه جوابي 
باي��د بدهند؟ نمي ش��ود كه بگويند ن��ه، من با 
برداشت ارز از صندوق توس��عه براي كمك به 
حل مش��كل مردم مخالف هس��تم! لذاست كه 
درخواس��ت هاي رئيس جمهور از رهبري براي 
برداش��ت از صندوق، همواره با موافقت ايشان 
مواجه ش��ده اس��ت. البته ما در اين گزارش از 
واژه درخواست اس��تفاده مي كنيم، تعبير خود 
رهبري براي اين نامه ها و درخواس��ت » اصرار 
و التماس« است. به راس��تي وقتي دولت براي 
برداشت از صندوق توس��عه به رهبري التماس 

مي كند، رهبري چه بايد بكنند؟ خصوصاً كه پاي 
سيل زده ها، زلزله زدگان و آسيب ديدگان از كرونا 

و فاضالب اهواز و چه و چه در ميان است. 
    رهبري در مورد نسبت خود و صندوق 

توسعه چه نظري دارند؟
حضرت آيت اهلل خامنه اي خ��ود به صراحت و 
علني نسبت ميان خود و دولت و صندوق توسعه 
را روشن فرموده اند. ايشان 28آبان98در ديدار 
فعاالن اقتص��ادی گفته اند ك��ه »اين صندوق 
توسعه ملي كه ش��ما مالحظه مي كنيد، اصاًل 
براي اين به وجود آمد. ]كاهش وابس��تگي به 
نفت[ معناي صندوق توس��عه ملي اين اس��ت 
كه هر س��الي چند درصد از درآمد نفت را ما از 
اختيار دستگاه هاي مصرف كننده خارج كنيم، 
بگذاريم در يك صندوقي؛ البته آن صندوق هم 
دست دولت اس��ت، منتها مصرف آن صندوق، 
ديگر مصرف در امور جاري نيست؛ ]قرار بود[ 
همينطور دائم، به تدريج زياد بشود كه امسال 
اگر قرار بود به همان ترتيب قانوني پيش برود، 
بايد ح��دود 35درصد از درآم��د نفت مي رفت 
داخل صندوق توسعه، منتها دولتي ها در همه 
دوره ها - نه فقط دولت كنوني- س��ِر قضاياي 
مختلف مي آيند اصرار مي كنند كه ]برداش��ت 
كنند[؛ قانوني هم نيست؛ چون قانوني نيست، 
به بن��ده مراجعه مي كنند؛ اگ��ر قانوني بود كه 
بر مي داش��تند؛ چون قانوني نيست براي اينكه 
يك جوري درس��ت بش��ود، به بن��ده مراجعه 
مي كنن��د و اص��رار و التماس كه اين مش��كل 
است و ش��ما اجازه بدهيد ما مثاًل فالن مقدار 
از صندوق توس��عه برداريم. متأسفانه صندوق 
توسعه كم اثر ش��ده، كم خاصيت ش��ده. بنده 
هم گفته ام وقتي شخص رئيس جمهور به من 

بنويسد كه اين ضرورت است، اضطراري است، 
من قبول مي كنم، من موافقت مي كنم كه اين 
كار انجام بگيرد. البته صندوق دست خود دولت 
اس��ت؛ رئيس��ش را هم دولتي ه��ا مي گذارند؛ 
اداره اش هم دست آنهاس��ت، دست ما نيست، 
منتها اجازه برداش��ت در اين شكِل غيرقانوني 
را حقير بايستي متحمل بش��وم و اجازه اش را 

بنده بايد بدهم.«
    نمك خوري و نمكدان شكني دولت!

دولت درخواس��ت هاي خود را در اين زمينه 
با كليد واژه »كس��ب اجازه از رهبري« قبل از 
تصميم گيري رهبر انقالب علني و رسانه اي 
مي كند. اين علني كردن يك موج رس��انه اي 
ايجاد مي كند كه دولت ت��الش و اراده براي 
حل مشكل مردم دارد، اما پول ندارد و دريافت 
پول هم منوط به اجازه رهبري ا س��ت. كار به 
همين جا ه��م ختم نمي ش��ود و حتي بعضاً 
ديده ش��ده – از جمله در ماجراي كرونا كه 
مابي��ن درخواس��ت روحان��ي و پذيرش آن 
توس��ط رهبري 11 روز فاصله بود – خواص 
و نمايندگان و فعاالن سياس��ي حامي دولت 
مصاحبه مي كنند يا يادداش��ت مي نويسند و 
توييت مي زنند و انتقاد مي كنن��د كه چرا با 
درخواست رئيس جمهور براي برداشت پول 
به منظور كمك به مردم موافقت نشده است. 
اين روال كه مس��ئوليت را بر دوش ولي فقيه 
بيندازيم، خصوصاً براي اويي كه پش��ت پرده 
در حال اصرار و التماس است، خارج از تقواي 
سياس��ي اس��ت؛ بي انصاف��ي و ناجوانمردي 
هم اس��ت و به قول آن ضرب المثل قديمي، 

نمك خوري و نمكدان شكني  است. 
از س��ويي دول��ت با فرافكني مش��غول س��لب 
مس��ئوليت از خ��ود اس��ت. هم��واره به ج��اي 
درخواست از مجلس، به رهبري نامه مي نويسد 
و بعد ه��م تا اعتراض��ي به نحوه خ��رج كرد ارز 
برداشتي از صندوق توس��عه مي شود، مي گويد 
طبق دستورات رهبري خرج مي كنيم! در واقع 
دولت همزم��ان هم از اعتب��ارات ارزي صندوق 
توسعه برداشت مي كند و هم از اعتبارات عرضي 

و آبرويي رهبر انقالب!
دولت بايد مسئوليت پذير باشد؛ اول در برداشت 
از صندوق و به محض ايجاد اولين نياز غيرمترقبه 
كشور به اعتبارات مالي، چشم به صندوق توسعه 
نداشته باشد. اين مسئوليت پذيري بايد تا حدي 
باش��د كه دولت خود را در م��ورد دولت بعدي 
و مي��زان اعتبارات باقي گذاش��ته ب��راي دولت 
آينده هم مسئول بداند. از سويي دولت موظف 
به واريز پول به صندوق توس��عه است كه ميزان 
آن در دولت هاي گذشته 30 درصد بوده و دولت 
روحاني به آن عمل نكرده است و در اين بخش 
هم مسئوليت پذير نبوده است. در مورد سوم هم 
دولت در پذيرش مسئوليت برداشت از صندوق 
توس��عه، بي مس��ئوليتي كرده و آن را بر عهده 
ديگري مي اندازد.  حداقل اخالق را رعايت كنيد 
كه جايزه فرپلي )بازي جوانمردانه در فوتبال( را 

كسب كنيد!

کبری  آسوپار
   گزارش

   مجلس

رئيس مجل�س ش�وراي اس�المي با تش�ريح ش�رايط س�خت 
معيشتي مردم اظهار داش�ت: آنچه تحمل اين فشار را سخت تر 
مي كن�د، س�وءمديريت ها، بي خيالي ه�ا و بي توجهي ه�اي 

ملموسي اس�ت كه باعث ش�ده مردم احس�اس بي پناهي كنند. 
به گزارش فارس، محمدباقر قاليباف در نطق پيش از  دستور خود 
در نشست روز گذشته مجلس با تبريك فرارسيدن ماه ربيع االول 
گفت: در ماه هاي محرم و صفر ملت ما در سراس��ر كشور شكوه و 
عظمت عزاداري و اشك بر مصائب خاندان كرامت را با رعايت كامل 
ضوابط بهداشتي الزم نشان دادند. ان شاءاهلل عزاداري مردم ايران 
مورد قبول درگاه حق قرار گيرد. رئيس مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به سفر هفته گذش��ته خود به استان سيستان و بلوچستان 
اظهار داشت: در اين س��فر كه با همراهي رؤساي كميسيون هاي 
عمران و كشاورزي و نماينده كميسيون صنايع و معادن انجام شد، 
در جاي جاي استان محروميت گس��ترده مردم مشهود بود. وي 
ادامه داد: تأسف آورتر اين است كه اين محروميت ها با وجود منابع 
فراوان و بي نظيري كه اين استان را تبديل به گنجي پنهان كرده، 

اتفاق افتاده است. 
قاليباف خاطر نشان كرد: گراني هاي افسارگسيخته در بيشتر كاالهاي 
ضروري و موردنياز مسئله امروز همه مردم اس��ت. اين روزها توفيق 
داشتم درد دل ها و مطالبات مردم چه در سيستان و بلوچستان و چه در 
حاشيه مراسم عزاداري ها بشنوم. حرف اصلي مردم يك چيز بود، آنها 

نجيبانه مي گفتند كه شما را به خدا فكري براي گراني ها بكنيد. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: اين يك واقعيت تلخ است 
كه ركوردش��كني هاي نگران كننده قيمت ارز و گراني لجام گسيخته 
زندگي را بر مردم سخت كرده است. امروز يك كارگر براي تأمين هزينه 
زندگي خود مجبور است هر ماه يكي از اقالم سبد مصرف خانوار خود 
را حذف كند. وي افزود: امروز حقوق بسياري از كارگران و معلمان ما 
اين اجازه را به آنها نمي دهد كه سبد خريد خود را پر كنند و مجبورند با 
خريد چند قلم كاالي ضروري زندگي خود را بچرخانند. قاليباف خاطر 
نشان كرد: كارگران روزمزدي هستند كه با خودشان محاسبه مي                                   كنند 
اگر يك وعده غذا كمتر مصرف كنند، مي توانند شب با دست پرتر به 

منزل بروند و كمتر شرمنده فرزندان خود شوند. 
   سوءمديريت تحمل فشار را سخت تر كرده است

رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داش��ت: آنچه تحمل اين فشار 
را سخت تر مي كند، س��وءمديريت ها، بي خيالي ها و بي توجهي هاي 
ملموسي است كه باعث شده مردم احساس بي پناهي كنند. حضرت 

علي)ع( فرموده اند: »اهلل، اهلل از وضعيت محرومان و بي پناهان«

وي افزود: امروز هر مس��ئولي در هر جايگاهي كه هس��ت، فراتر 
از مس��ئوليت اداري خود بايد هر آنچه از دستش برمي آيد، براي 
كنترل گراني ها و تأمي��ن نيازهاي ضروري مردم ب��ه كار گيرد. 
حداقل كاري كه امروز يك مسئول مي تواند انجام دهد، اين است 
كه در كنار مردم باشد تا آنها احس��اس بي پناهي نكنند و تحمل 

سختي زندگي براي آنها را ساده تر كند. 
   تمام كشور بايد براي كاهش فشار بر مردم

دست به كار شوند
قاليباف خاطر نش��ان كرد: امروز همه بايد بدانند كه بگومگوهاي 
سياسي براي مردم نان و آب نخواهد ش��د. بايد از منابع موجود به 
سرعت و با فوريت براي تأمين نيازهاي ضروري مردم استفاده كنيم 
و تمام كشور با هر گرايش و سمت و سويي كه هستند براي كاهش 

فشاري كه بر مردم وارد مي آيد، دست به كار شوند. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داش��ت: مشكل اصلي ما نه 
نبود و كمبود منابع است و نه نبود ايده كارشناسي شده در جهت 
رفع دشواري هاي معيشتي، بلكه مشكل اصلي ما تمركز نداشتن 
تصميم گيران روي مسائل روزمره زندگي مردم، سوءمديريت در 
اجراي درس��ت تصميمات و در نهايت نداشتن اراده واقعي و مؤثر 

براي حل مسائل است. 
وي افزود: هر آنچه حواس قانون گذاران و سياست گذاران و مجريان را از 
سفره و معيشت مردم پرت كند، امروز حواشي زائد و بي فايده و گزافه اي 
است و هر مسئول چه مدير اجرايي باشد و چه نماينده مجلس نبايد بر 

طبل اختالفات بي حاصل بكوبد. 
قاليباف خاطر نشان كرد: از اين لحظه روزه كار و تالش بگيريم و 
هر آنچه را جز كار كه براي تقويت و معيش��ت مردم است به ديوار 
بكوبيم. كشور ما زماني قوي مي شود كه كودك پابرهنه سيستاني 

قوي شده باشد. كشور ما زماني قدرتمند است كه زن محروم بلوچ 
قدرتمند شده باشد. ما زماني قوي هستيم كه در هرمزگان دختر 
و پسري از تحصيل محروم نباشد و تك تك كارگران خوزستاني 

قوي شده باشند. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: كشور ما زماني قوي خواهد 
شد كه سبد خريد كارگر، معلم و پرستار ايراني پر شده باشد و كسي با 

حسرت به قفسه هاي گوشت و مرغ مغازه ها نگاه نكند. 
وي افزود: ظرفيت هاي اجرايي در اختيار مجلس شوراي اسالمي 
نيس��ت و وظيفه مجلس ريل گذاري و نظارت اس��ت، اما مجلس 
يازدهم در كنار اصالحات ساختاري و مبنايي مانند اصالح ساختار 
بودجه و قانون گذاري براي ايجاد زيرس��اخت مناسب براي بهبود 
اقتصاد كش��ور تالش مي كند با اس��تفاده از ظرفيت هاي نظارتي 
خود، با پيگيري و جلس��ات متع��دد با وزرا و مدي��ران اجرايي در 
عرصه كنترل قيم��ت ارز و بهبود معيش��ت و اقتصاد مردم تالش 
كند. قاليباف اضافه كرد: همچنين براي جلوگيري از كوچك شدن 
سفره مردم در كوتاه مدت نيز در تالش است با برخي طرح ها نظير 
حمايت معيشتي براي تأمين كاالهاي اساسي، فشارهاي وارده بر 

مردم را جبران كند. 
رئيس مجلس ش��وراي اسالمي اظهار داش��ت: امروز زمان انقضاي 
محدوديت هاي تس��ليحاتي مق��رر در قطعنامه 2231 اس��ت. اين 
موضوع بدون شك يك شكست قابل توجه براي دولت كم خرد امريكا 
و رئيس جمهور پرادعا اما ناتوان و منزوي آن است كه با وجود اقدام 
غيرقانوني در جهت مكانيسم اس��نپ بك با واكنش جامعه جهاني 

مواجه شد و نتوانست در اين مسئله خللي وارد كند. 
وي ادامه داد: اما تبديل اين شكست امريكا به يك دستاورد راهبردي 
براي ملت ايران چيزي نيست كه فقط با سخنراني اتفاق بيفتد، بلكه 
بايد گام هاي مهمي در واكنش متناسب و بازدارنده در قبال فشارهاي 

بيشتر امريكا و همچنين خريد و فروش سالح انجام پذيرد. 
قاليباف خاطر نشان كرد: ما روزهاي مهمي را در پيش داريم. الزمه عبور 
موفق از اين مسير حركت دقيق پشت سر رهبر معظم انقالب اسالمي، 
ايستادن در كنار مردم و تالش همه جانبه براي تسهيل وضعيت آنها و 

رصد مداوم دشمن و طراحي متقابل در مقابل توطئه هاي آنهاست. 
رئيس مجلس شوراي اسالمي در پايان گفت: مسئولي كه متولي حل 
مسائل مردم است، نبايد با آدرس غلط باعث اختالف درون جامعه 
شود و طمع دشمن را براي تحريم بيشتر مردم ايران برانگيزد، بلكه 
با برنامه ريزي، تالش، جديت و ب��ا اطمينان به وعده هاي الهي، حل 

مسائل مردم را به صورت ملموس دنبال كند.

رئيس مجلس شوراي اسالمي:
بگومگوهايسياسيبرايمردمنانوآبنميشود

جانشين وزير دفاع:
 در توليد »جنگنده كوثر« 

به موفقيت هاي عالي رسيده ايم 
در تولي�د جنگنده بمب افكن بوم�ي كوثر ب�ه موفقيت هاي عالي 
دست يافته ايم و مردم در دهه مبارك فجر خبرهاي بسيار خوبي 

را خواهند شنيد. 
به گزارش مهر، س��ردار قاس��م تقي زاده، جانش��ين وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح، با اشاره به نامگذاري سال جاري با عنوان »جهش توليد« از 
سوي مقام معظم رهبري و اقدامات صورت گرفته در وزارت دفاع براي تحقق 
اين خواست فرماندهي كل قوا گفت: در وزارت دفاع اقدامات بسياري خوبي را 
در راستاي تحقق جهش توليد انجام داديم. وي برنامه ريزي در جهت توسعه 
توليد صنايع موشكي را يكي از مهم ترين راهبردهاي وزارت دفاع براي تحقق 
شعار س��ال اعالم كرد و افزود: به صورت گسترده اقدامات بسيار مجدانه اي 
در توسعه صنايع موش��كي و به خصوص براي موشك هاي دقيق و نقطه زن 
انجام داده ايم. جانش��ين وزير دفاع درباره اقدامات اي��ن وزارتخانه در حوزه 
موشك هاي كروز نيز گفت: اقدامات مجموعه صنعت دفاعي كشور در عرصه 
موشك هاي كروز نيز بسيار فاخر بوده است و اين مسير همچنان ادامه دارد. 
سردار تقي زاده تصريح كرد: در عرصه دريا و پدافند هوايي نيز خوشبختانه 
اقدامات بسيار قابل توجه و خوبي انجام شده است؛ البته اين روند جهشي در 
عرصه توليد تجهيزات دفاعي در ديگر حوزه ها نيز به همين شكل است و در 
توليد جنگنده بمب افكن بومي كوثر نيز به موفقيت هاي عالي دست يافته ايم 
و اين روند را با جديت و تالش مضاعف ادامه خواهيم داد و مردم شريف ايران 

در دهه مبارك فجر خبرهاي بسيار خوبي را خواهند شنيد. 
........................................................................................................................

 مجلس يك فوريت طرح حمايت 
از افشاكنندگان فساد را تصويب كرد

نمايندگان مجلس با بررس�ي طرح حمايت از افشاكنندگان فساد به 
صورت يك فوريتي موافقت كردند. 

به گزارش مهر، نمايندگان در جلسه ديروز مجلس شوراي اسالمي با 
تصويب يك فوريت طرح حمايت از افش��اكنندگان فساد با 179 رأي 
موافق، 25 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 235 نماينده حاضر 

در مجلس شوراي اسالمي موافقت كردند. 
روح اهلل نجابت، نماينده مردم شيراز در مجلس در تشريح ضرورت تصويب 
دوفوريت طرح حمايت از افشاكنندگان فساد گفت: در ارديبهشت سال 
80 مقام معظم رهبري در فرمان 8 ماده اي به سران قوا درباره مبارزه با 
مفاسد اقتصادي فرمودند: »خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و 
عمل قاطع و گره گشا مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه به 
ويژه قوه مجريه و قوه قضائيه اس��ت، بديهي است كه نقش قوه مقننه در 

وضع قوانين موجب تسهيل راهكارهاي قانوني است«. 
وي افزود: معظم له در خرداد سال 83 در ديدار با نمايندگان مجلس 
گله و بيان كردند »آن روزي كه من مس��ئله مبارزه با فساد را گفتم، 
توقع داش��تم مجلس سينه س��پر كند و در اين مس��ير حركت كند، 
اما متأسفانه اينطور نش��د«. نجابت با بيان اينكه هر چند قوه قضائيه 
تاكنون كارهاي مناسبي در زمينه مبارزه با فساد انجام داده و سازمان 
بازرسي، س��امانه اي در اين زمينه راه اندازي كرده است، اما نمي توان 
با سامانه و دستورالعمل با فس��اد مبارزه كرد، افزود: در صورتي كه از 
افشاكنندگان فساد حمايت مالي شود، مردم براي گزارش تخلف هاي 

مالي تشويق مي شوند. 
وي با بيان اينكه در تدوين طرح حمايت مالي از افشاكنندگان فساد از 
ظرفيت مركز پژوهش ها و معاونت قوانين مجلس اس��تفاده شده است، 

گفت: يكي از ابزارهاي مبارزه با فساد جلب مشاركت مردم است. 
........................................................................................................................

 رحيمي جهان آبادي 
با انتقاد از عدم انتفاع ايران از برجام:

گفتاردرماني اروپايي ها دردي را دوا نمي كند
ي�ك عض�و كميس�يون امني�ت مل�ي و سياس�ت خارج�ي مجلس 
ب�ا انتق�اد از گفتاردرمان�ي اروپايي ه�ا ب�ر اي�ن نكت�ه تأكي�د ك�رد 
كه آنه�ا تنها ب�ه دنب�ال اي�ن هس�تند بگويند برج�ام زنده اس�ت، 
ب�دون اينك�ه مناف�ع م�ا را در ش�رايط فعل�ي ب�رآورده كنن�د. 
به گزارش خبرگ��زاري خانه ملت، جليل رحيمي جهان آبادي با اش��اره به 
سخنراني وزير امور خارجه آلمان براي مجمع عمومي سازمان ملل درباره 

برجام، گفت: اروپايي ها همچنان به گفتاردرماني روي آورده اند. 
وي افزود: واقعيت امر اين است كه برجام قراردادي چندجانبه بود كه 
به نفع جهان، اروپا و امنيت منطقه خليج فارس ب��ود و حقوق ايران را 
تا حدودي تأمين كرده بود. نماينده مردم تربت ج��ام، تايباد، باخرز و 
صالح آباد در مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: با توجه به دخالت و 
شيطنت امريكايي ها اين قرارداد چندجانبه بين المللي زمينگير شد و 
اجرايي نشده و جمهوري اسالمي هم تعهدات خود را در برجام كاهش 
داد. وي با اش��اره به صحبت هاي آلمان ها ادامه داد: اينكه اروپايي ها با 
گفتاردرماني و صرفاً با صحبت ك��ردن مي خواهند بگويند برجام زنده 
اس��ت و تعهدات برجام بر عهده اي��ران اس��ت، دردي را دوا نمي كند. 
رحيمي جهان آبادي مطرح كرد: دوران افول امريكايي ها سال هاس��ت 
شروع ش��ده اما آنها هنوز متوجه نش��ده اند و تصور مي كنند همچنان 

تصميم گير اصلي نظام بين المللي هستند. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم با بيان اينكه اروپايي ها قابل اعتماد 
نيستند و خط مش��ي مس��تقلي ندارند، تأكيد كرد: اروپايي هاي در قبال 
برجام تعهدات مال��ي دارند، اگر اي��ن تعهدات مال��ي را در قالب برجام و 
توافقاتي كه ب��ا ايران كردند، اجراي��ي كنند، از آنجا ك��ه هنوز به صورت 
كامل فسخ اين قرارداد به لحاظ بين الملل اعالم نشده است، قابليت اجرا 
براي عرضه دارد و الزام آور و تعهدآور است. عضو كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس با بيان اينكه طرف هاي معاهده بايد به تعهدات 
خود عمل كنند، تصريح كرد: با توجه به اينكه فسخ اين قرارداد به لحاظ 
بين المللي اعالم نشده است، طرف های معاهده بايد به تعهدات خود عمل 
كنند، اينكه انتظار داشته باشند ايران به تعهدات خود عمل كند اما ساير 
طرف هاي معاهده هيچ تعهدي را اجرايي نكنند و صرفاً بخواهند با حرف 
و گفتاردرماني اين تعهدات را بيان كنن��د، راه به جايي نمي برد و تأثيري 

هم در روند برجام ندارد.



   حسين دليريان:
حاال كه از تحريم هاي تس��ليحاتي خالص 
مي شيم، بهتره بدونيد كه جزو قدرت هاي 
برت��ر منطق��ه اي و جهان��ي در حوزه هاي 
پدافندي، موش��كي، راداري، پهپ��ادي و... 
هستيم. اين يعني با اقتدار تسليحاتي وارد 
گود ص��ادرات خواهيم ش��د. به نظرم يكي 
از تس��ليحاتي كه براي خري��دش از ايران 
صف خواهند كشيد »سامانه موشكي فوق 
افسانه اي سوم خرداد« باشد، همان سامانه اي 

كه پهپاد افسانه اي را سرنگون كرد. 
   مهدي قمي:

وقتى مي گويي��م اقتدار تس��ليحاتى، ياد 
مردانى همچون تهران��ى مقدم ها مي افتم 
كه ترس را كنار گذاش��تند و ب��راى اقتدار 

كشورشان عقالنيت را انتخاب كردند. 
   سيدپويان حسين پور:

بزرگ ترين هراس امريكا از پايان تحريم هاي 
تسليحاتي ايران، نه امكان خريد تجهيزات 
نظامي كه امكان دسترسي بدون محدوديت 
ايران به بازار پرس��ود صادرات تس��ليحات 
اس��ت... بازاري كه هم به رون��ق اقتصادي 

ايران كمك مي كن��د و هم ضري��ب نفوذ 
بين المللي ايران را افزايش مي دهد.  

   علي حقگو:
ايران بي��ش از آنكه بخواهد س��الح بخرد، 
سالح مي فروشد و اين يعني كساد كردن 
بازار امريكا و دول غربي... س��الح هايي كه 
آزمون خود را در ماجراي گلوبال هاوك و 

عين االسد به خوبي پس داده اند. 
   حاج حيدر:

زنگنه كه ُعرضه  فروش نفت را نداشت، الاقل 
وزارت دفاع مي تواند با ص��ادرات و فروش 
تجهيزات نظامي، براي كشور ارزآوري كند؛ 
حاال خريداران تسليحات، از دشمنان امريكا 
و سعودي و اسقاطيل بودند كه چه بهتر... 

   حسنين حداد:
اقتدار تسليحاتي يعني غول گلوبال هاوك 
۲۲۲ ميليون دالري رو با سامانه سوم خرداد 
اوراق كني. اقتدار تسليحاتي ارمغان خون 

حاج حسن تهراني هاست. 
   محمد ميرزايي:

امريكا در ماجراي لغو تحريم تس��ليحاتي، 
از واردات ما نمي ترس��د، چه اينكه او بهتر 

مي داند اي��ران جز در چند م��ورد معدود، 
نيازي به خارج از كش��ور ندارد. آنچه از آن 
مي ترسند، صادرات تس��ليحاتي است كه 
امروز جزو مدرن ترين توليدات دفاعي در 

دنياست و اين يعني اقتدار تسليحاتي. 
   كيوانلو:

اقتدار تسليحاتي يعني از زمان جنگ جهاني 
دوم نظير نداشته است كه كشوري اينچنين 
بتواند به يك پايگاه نظامي امريكايي حمله 
كند اما جمهوري اس��المي ايران مس��ير 
تاريخ را تغيير داد و امريكا هم هيچ غلطي 

نتوانست بكند... 
   ميالد رضايي:

ش��ما يادتون نمياد! روزايي بود كه ما سيم 
خاردار وارد مي كرديم. از فردا اما س��امانه 
پدافن��د هوايي، پهپ��اد و موش��ك صادر 

مي كنيم!
   سيدياسر جبرائيلي:

گفته اند: »از يك ش��نبه مي توانيم اسلحه 
بخريم و بفروشيم.« جهت استحضار عارضم 
يكي از فكاهيات برجام همين است كه بنا 
شد بخشي از تحريم  هاي تسليحاتي شوراي 

امنيت عليه ايران در تاريخ ۲۷مهر ۱۳۹۹ 
رفع شود، اما مقرر شد دقيقاً همان تحريم ها 
كه اروپا مس��تقاًل وضع كرده، تا س��ه سال 

ديگر هم پابرجا باشد!
   مرتضي رمضاني:

اقتدار تس��ليحاتي ماحصل مبارزه ست نه 
مذاكره، ماحصل مبارزه عقالني كساني كه 

با خدا معامله كردن نه با كدخدا. 
   دانيال معمار:

روي ديگر رواي��ت تحريم، رواي��ت اقتدار 
تسليحاتي كشورمان است، روايت مزرعه 
موش��كي و يگان ه��اي پهپ��ادي، روايت 
خودكفايي در خيلي از حوزه ها و روايت عدم 
وابستگي به نفت. نس��ل هاي بعدي وقتي 
مي خواهند از روايت تحريم حرف بزنند، اين 
ماجرا را تعريف مي كنند؛ ايراني ها توانستند 

روي پاي خودشان بايستند. 
   سيدعرفان عبادزاده:

اقتدار تس��ليحاتي خود را مديون ش��هيد 
تهراني مقدم هستيم كه به ما اين روحيه رو 
دادند كه ما هم ميتوانيم حرفي براي گفتن 

در منطقه و جهان داشته باشيم... 
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به پايان تحريم هاي تسليحاتي ايران

 با اقتدار تسليحاتي 
وارد گود صادرات خواهيم شد

يك شنبه 27 مهرماه محروميت هاي ايران پيرامون خريد و فروش تسليحات به تمامي 
رفع شد. رفع تحريم هاي تسليحاتي ايران در حالي است كه تالش هاي امريكا در ماه هاي 
گذشته براي تمديد تحريم هاي تسليحاتي در قالب پيشنهاد هاي مكرر به شوراي امنيت، 
با شكست روبه رو شده است. رفع تحريم هاي تسليحاتي با واكنش هاي بسياري از سوي 
كاربران شبكه هاي اجتماعي نيز همراه بود. كاربران هشتگ #اقتدار-تسليحاتي را در 

اين خصوص به ترند توئيتر تبديل كردند و دس�تاوردهاي تسليحاتي ايران را فرصتي 
مناسب براي ارزآوري كشور دانستند. آنان يادآور شدند پيشرفت هاي تسليحاتي در 
حالي است كه در سال هاي نخست جنگ كش�ور با ضعف هاي بسياري در اين خصوص 
مواجه بود. كاربران پيشرفت هاي امروز تسليحاتي را حاصل زحمات شهدايي همچون 
شهيد حسن تهراني مقدم دانس�تند. در ادامه بخش�ي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

 صلح تحميلي امام حسن)ع(
 در كالم امام خميني)ره(

كانال تلگرامي »تحليل سياسي و جنگ نرم« دو نقل قول از امام خميني)ره( 
را در خصوص صلح امام حسن بازنشر داد. اين دو نقل قول به شرح زير است:

صحيفه ام��ام، جلد ۹، ص۳۰:  امام حس��ن - س��الم اللهَّ عليه- آن قدر 
گرفتاري كه از اين دوستان و اصحابش داشت از ديگران نداشت. اصحابي 
كه توجه نداشتند امام زمانش��ان روي چه نقشه اى دارد عمل مي  كند، 
با خيال هاي كوچكشان، با افكار ناقصش��ان 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، جلد۲۰، ص ۱۱۸: قصه امام حس��ن و قضي��ه صلح، اين 
هم صلح تحميلي بود براي اينكه امام حس��ن، دوستان خودش، يعني 
آن اش��خاص خائني كه دور او جمع ش��ده بودند، او را جوري در منگنه 
قرار دادند كه نتوانست خالفش 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 ق��رار دادم، زير پايم؛ مثل پاره كردن اين 
مردي كه آن قراردادها را. آن صلح تحميلي كه در عصر امام حسن واقع 
شد، آن حكميت تحميلي كه در زمان اميرالمؤمنين واقع شد و هر دويش 
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 . 

ترامپ يا بايدن؟ مسئله اين نيست
سيدنظام الدين موسوي، نماينده تهران در مجلس شوراي اسالمي، در 
توئيتي نوشت: ترامپ يا بايدن؟ مسئله اين نيست. مسئله، رئيس جمهور 
امريكا نيس��ت كه آنجا باز و كبوترش س��ر و ته يك كرباسند. مسئله، 
رئيس جمهوري اس��المي ايران اس��ت كه در مواجهه با هر فيل يا االغ 
امريكايي، دچار خودباختگي و انفعال و س��اده لوحي نشود و با تكيه بر 

توان داخلي، انقالبي و عقاليي تصميم بگيرد.

 محرم و سفر امسال بماند 
براي روسياهي تاريخ!

حامد عسكري، روزنامه نگار و شاعر، در صفحه اينستاگرام خود نوشته 
است: مرتضي نوشته دنيا به من يك  محرم و صفر ۳6 سالگي بدهكار است، 
توي پرواز اين جمله اش را هي مي مكم، لعاب مي اندازند كلمه ها... جمله 
درستي است، اما هركس��ي يك عينكي دارد، نه من توقعي ندارم، دنيا 
قطاري ا ست كه مي رود و كسي چه مي داند كدام ايستگاه پياده مي شود، 
قبول دارم محرم و صفر تلخي بود ولي نه از آن محرم و صفر 6۱ تلخ تر... 
خدا كهنه خداست... من بيخ دلم حرف مرتضي را سيو مي كنم ولي يك 
ور كله ام مي گويد، از سرم هم زياد است، چه غلط ها؟ دلم پر است... كم 
گريه كردم، محرم و سفر امسال بماند براي روسياهي تاريخ، روضه نماز 
است حاال گاهي ايستاده گاهي نشسته، آقا امام حسين ما بلد نيستيم 
اربعين ها ايران باشيم لطفاً با اين يك قلم آزمايشمان نكنيد، سخن آخر 
اينكه محرم امسال با همه تلخي و كمي هايش را من: ما رايت اال جميال... 
ممنون از امام رضاجان كه اجازه دادند رفتيم براي ارائه پايان نامه نوكري 

امسالمان... سال ديگه كي مرده كي زنده. حاللم كنيد. 

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

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

در حال غضب هيچ كاري نبايد كرد
آيت اهلل خوشوقت)ره(:

آدم كه عصباني مي شود نه خدا س��رش مي شود، نه دين و نه عقل؛ 
هر كاري كه دلش بخواهد مي كند. بعد كه عقلش س��ر جايش آمد 
پشيمان مي شود. در حالت غضب نه بايد حرف زد و نه بايد كاري كرد. 
چون حرف بزنيم گناه مي كنيم و اگر كاري هم كنيم گناه مي شود. 

وقتي غضب از بين رفت آن وقت آدم بايد آرام حرفش را بزند. 
در حال غضب هيچ كاري نبايد كرد. چون غضب پرده ضخيمي 
مقابل عقل و دين و خداست. آدم در آن حال نمي فهمد كه خدا 
چه گفته است، عقل چه گفته است؛ آن چيزي را كه مي خواهد، 
مي گويد، آن هم ديگر پدِر آن ذخائر معنوي را در مي آورد! لذا در 
حال غضب فقط سكوت توصيه شده است؛ هيچ حرفي هم نبايد 
بزنيم، محلي هم كه در آنجا عصباني شده  ايم را ترك كنيم؛ آرام كه 
گرفتيم بعد بياييم و حرف بزنيم ولي در آن حاِل غضب اگر يكي به 
دو كرديم، حتماً در آن گناه خواهد بود: فحش، بي حرمتي، تهمت 

و... غضب اين طور است، جلوي عقل و دين را مي گيرد. 
منبع: كانال »عزيز خدا« در پيام رسان ايتا

   سبوي دوست

مهدي قاسم زاده با اش��اره به دو نقل قول از 
وزراي فعلي و پيش��ين ام��ور خارجه آلمان 
نوشت: هايكو ماس، وزير امور خارجه آلمان: 
»نسبت به نتيجه انتخابات امريكا، نگراني يا 
اميدواري خاصي ندارم؛ سياس��ت خارجي و 
امنيتي اياالت متحده از سال ها پيش در اين 
مس��ير پيش مي رود!« زيگمار گابريل، وزير 
خارجه پيشين آلمان نيز گفته است: »بسياري 

توهم دارند كه در صورت رئيس جمهور شدن 
جو بايدن همه چيز دوباره خوب مي ش��ود؛ 
وابس��ته كردن سرنوش��ت اروپا ب��ه نتيجه 
انتخابات امريكا كاري نادرس��ت و بي معني 
است!« قابل توجه دموكرات دوستان داخلي 
كه اين شب ها با رؤياي پيروزي جناب بايدن 
مي خوابند و از ش��رطي كردن دوباره  اقتصاد 

كشور نيز هيچ اِبايي ندارند!

حبيب تركاشوند در كانال تلگرامي خود نوشت: رفتارهاي انتخاباتي ترامپ و پيش بيني اينكه 
اگر تقلب نشه من پيروز انتخاباتم، ممكنه براي مردم جهان و هموطنان خودش شوكه كننده 
باشه اما براي ما ايراني ها كاماًل آشناست. ظاهراً ترامپ يك دوره پيش ميرحسين كالس رفته!

معصوم��ه نصيري، م��درس و پژوهش��گر 
س��واد رس��انه اي، در كانال تلگرامي »عصر 
هوش��مندي« برخي از احاديث امام حسن 
مجتبي)ع( را كه داراي مضاميني مربوط به 
سواد رسانه اي است برشمرد. موارد برشمرده 

شده به شرح ذيل است:
   توجه به مضامين و محتواهاي رسانه اي

امام حس��ن )ع( فرمودند: تعج��ب مي كنم از 
كسي كه در فكر خوراك و تغذيه جسم و بدن 
خود است، ولي درباره تغذيه معنوي و روحي 
خود نمي انديشد؛ پس از غذاهاي فاسد و خراب 
دوري مي كند و با عقل و قلب و روح خود كاري 
ندارد  و از هر مطلب و برنامه اي به هر ش��كل و 
نوعي كه باشد استفاده مي كند. )در معرض چه 

محتواهاي رسانه اي قرار مي گيريم؟( 
   اهميت تفكر انتقادي 

ؤاِل  امام حس��ن)ع( مي فرمايند: »ُحْسُن السِّ
نِْصُف الِْعلِْم؛ كس��ي كه عادت سؤال و حالت 
پرس وجو دارد، مثل آن است كه نصف علم ها 
را فرا گرفته باشد.« )اين پيام را چه كسي ارسال 

كرده و چرا اين پيام ارسال شده است و...(
   مكث، تفكر و بعد انتشار

امام حسن)ع( مي فرمايند: »إّن الِْحلَْم زيَنٌه، 

ٌه، والَْعَجله َسَفٌه؛ شكيبايي زينت  َوالَْوفاَء ُمُروهَّ
ش��خص، وفاي به عهد عالمت جوانمردي 
و عجل��ه و ش��تاب زدگي ]در كاره��ا بدون 
انديش��ه[ دليل بي خردي اس��ت.« )قبل از 

بازنشر مطالب، تامل و تفكر كنيم.(
   ضرورت خواندن سطرهاي نانوشته 

پيام ها
امام حس��ن)ع( مي فرمايند: »َعلَيكم بِالِْفكِر 
هَُّه َمفاتيُح اَبْواِب الِْحكَمِة؛ بر شما ]شيعيان[  َفاِن
الزم است كه انديش��ه كنيد؛ زيرا فكر، كليد 
درهاي حكمت است.« )درباره پيام هاي رسانه، 
مهندسان آن و بازيگران اصلي آن فكر كنيم.( 
   نه ب�ه »مي گوين�د«، »ش�نيدم« و 

»گفتند« در فضاي رسانه اي
حضرت مجتب��ي)ع( فرمودند: بَْي��َن الَْحقِّ 
َوالْباِطِل أْربَُع أصابِع، ما َرأَيْ��َت بََعْيِنك َفُهَو 
الَْحقُّ َو َقْد تَْسَمُع بُِأُذنَْيك باِطاًل كثيرا؛ بين 
حّق و باطل چهار انگشت فاصله است، آنچه 
را با چش��م خود ببيني حق است و آنچه را 
ش��نيدي يا آنكه برايت نقل كردند، چه بسا 
باطل باشد. )ضرورت بررسي پيام ها از منابع 
معتبر و تالش براي كشف حقيقت و پرهيز از 

انتشار شايعات(.

 سگ زرد برادر شغال است  
به نقل از وزراي خارجه  آلمان

رفتار ترامپ براي ما ايراني ها آشناست

امير صالحي در رش��ته توئيتي نوش��ت: بنا 
بر گزارش��ي كه بنياد تامس��ون رويترز در 
سال هاي گذش��ته ارائه كرده و پيش تر در 
بي بي سي نيز منتشر شده بود از نظرات ۵۵۰ 
كارش��ناس حوزه زنان براي رتبه بندي ۱۰ 
كش��ور خطرناك جهان براي زنان استفاده 
شده اس��ت. طبق اين گزارش، هندوستان 
نخستين كشور خطرناك جهان براي زنان 

لقب گرفت. 
عربستان س��عودي به صورت كلي در رتبه 
پنجم خطرناك ترين كش��ورهاي دنيا براي 
زنان جاي گرفت، اما از نظر دسترسي زنان 
به منابع اقتصادي و نيز تبعيض عليه زنان، 
دومين كشور خطرناك جهان براي زنان در 

نظر گرفته شده است!
نكته جالب اين گزارش، قرار گرفتن امريكا 
به عنوان تنها كش��ور غرب��ي در رتبه دهم 
اين ليست اس��ت اما با اين وجود، از لحاظ 
خشونت جنسي شامل تجاوز، آزار جنسي 
و دسترس��ي زنان به عدالت، امريكا در كنار 

كشور جنگ زده اي مانند سوريه قرار گرفته و 
به عنوان سومين مكان خطرناك جهان براي 

زنان در نظر گرفته شده است. 
حال بد نيست براي يك لحظه به اين موضوع 
فكر كنيم كه افرادي مانند مسيح علي نژاد 
مي خواهند از كش��وري مانن��د امريكا )كه 
يكي از خطرناك ترين كشورهاي دنيا براي 
زنان اس��ت( آينده زنان ايران را بس��ازند و 
به وضعيت زنان ايران معترض مي ش��وند، 
در حالي كه ن��ه تنها اين وضعيت اس��فبار 
جامعه زنان امريكا را كتمان مي كنند، بلكه 
با وقاحت از ساختن جامعه اي مانند امريكا 

براي زنان ايران حرف مي زنند. 
رسانه سعودي اينترنشنال هم با همين درجه 
از وقاحت، نه تنها چش��مش را بر وضعيت 
زنان در عربس��تان س��عودي مي بندد بلكه 
از آزادي هاي دروغين زنان در اين كش��ور 
قصه مي بافد و وضعيت زنان ايران را ناگوار 
مي خواند، آن هم ايراني كه هيچ جايگاهي در 

اين ليست ندارد!

شما مي خواهيد آينده زنان ايران را بسازيد؟

 بايسته هاي سواد رسانه اي 
با تأملي در احاديث امام حسن)ع(

كانال تلگرامي »عرصه هاي ارتباطي« در مطلبي به نقل 
از »خبرگزاري آلمان« نوشت: ترامپ و شبكه اجتماعي 
توئيتر بار ديگر با هم در افتاده اند. اين بار موضوع بر سر 
پرونده اي اس�ت كه كار ترامپ را به اس�تيضاح كشاند؛ 
پرونده موس�وم به اوكراي�ن. اين موضوع با مقام پس�ر 
جو بايدن در يك كنس�رن گازي اوكراين مرتبط است. 
ش��بكه توئيتر يك لينك جنجالي مربوط به گزارش��ي در 
روزنامه نيويورك  پست را مسدود كرده است. اين لينك از 
چهارشنبه بعدازظهر به وقت امريكا ديگر قابل هم رساني در 
توئيتر يا ارسال از طريق پيام شخصي در اين شبكه نيست. 
لينك مربوطه گزارشي اس��ت درباره فعاليت هاي تجاري 
هانتر بايدن در كش��ور اوكراين. هانتر پسر جو بايدن رقيب 
انتخاباتي ترام��پ از حزب دموكرات در انتخابات رياس��ت 

جمهوري سوم نوامبر امريكاست. 
ترامپ توئيتر را به حمايت از بايدن متهم كرده و در سخنراني 
انتخاباتي اش در اوهايو گفته اس��ت: آنها س��عي مي كنند 
از باي��دن محافظت كنند. ترامپ پيش��تر نيز ش��بكه هاي 
اجتماعي از جمله توئيتر و فيس بوك را متهم به تبعيض عليه 
محافظه كاران كرده بود. توئيتر در استدالل براي غيرفعال 
كردن لينك مطلب مزبور در اين شبكه اجتماعي به قانون 
مبارزه با نشر اطالعاتي كه از طريق هك كردن به دست آمده 

و حاوي اطالعات خصوصي بوده، استناد كرده است. 
به گفته توئيتر، گزارش نيويورك پس��ت كه ح��اوي تصاوير 
ايميل هاي ادعايي است، درباره منبع اطالعات منتشرشده به 
حد كافي شفاف نيست. فيس بوك نيز انتشار اين گزارش را با 
محدوديت روبه رو كرده است. توئيتر در بيانيه اي مشخصاً گفته 
كه اين گزارش نقض قوانين ش��بكه هاي اجتماعي در انتشار 
داده هاي شخصي مثل ايميل و ش��ماره تلفن است. از سوي 
ديگر اظهارنظر يا بحث درباره اطالعات هك شده را نقض قوانين 
ندانسته است. جك دورسي، رئيس توئيتر از نحوه برخورد اين 
سازمان با اين موضوع اظهار ناخرسندي كرده است. او مسدود 
كردن امكان بازنشر يا ارسال يك لينك از طريق پيام خصوصي 

در توئيتر را »غيرقابل قبول« دانسته است. 
   نيويورك پست چه منتشر كرد؟

روزنامه نيويورك پست روز چهارشنبه ۱۴ اكتبر در گزارش 
خود ايميلي را منتش��ر كرد كه از نوت بوك يك تعميرگاه 
خودرو پيدا ش��ده و حاكي از مالقات جو باي��دن با يكي از 
شركاي تجاري پسرش در سال ۲۰۱۵ است؛ يعني زماني كه 

جو بايدن جانشين باراك اوباما رئيس جمهوري وقت امريكا 
بود. يك س��خنگوي جو بايدن از تيم انتخاباتي او در اظهار 
نظري كه در اين باره براي س��ايت پوليتيكو فرستاده گفته 
است: ما برنامه كاري رسمي جو بايدن را در آن تاريخ چك 
كرديم و هيچ ديداري آنگونه كه نيويورك پست ادعا كرده 

در آن تاريخ وجود نداشته است. 
روزنامه نيويورك پست ادعا كرده كه يك كپي از هاردديسك 
نوت بوك مورد استفاده را از رودي جولياني نزديك ترين فرد 
مورد اعتماد دونالد ترامپ و وكيل ش��خصي او دريافت كرده 
است. ظاهراً زماني كه در دسامبر سال گذشته، پليس فدرال 
امريكا اين نوت بوك را توقيف كرد، صاحب تعميرگاه يك كپي 

از هاردديسك آن تهيه كرده است. 
   پسر بايدن چه كار مي كند؟

هانتر بايدن بين س��ال هاي ۲۰۱۴ ت��ا ۲۰۱۹ عضو هيئت 
نظارت كنس��رن گازي بوريس��ما بود. ترامپ تا كنون بارها 
جو بايدن، رقيب انتخاباتي اش را متهم كرده كه از پس��تش 
در مقام جانشين رئيس جمهور اس��تفاده كرده تا از پسرش 
در برابر سيس��تم قضايي اوكراين حفاظت كند. بايدن اين 

اتهام را رد مي كند. 
ترامپ خواهان آن شده تا سيس��تم قضايي اوكراين درباره 
زماني كه هانتر بايدن عضو هيئت نظارت شركت بوريسما 
بوده است، تحقيقات انجام دهد. اين اصرار ترامپ تا بدانجا 

پيش رفت كه منجر به اس��تيضاح او در مجلس نمايندگان 
شد، هر چند اين استيضاح در سنا رد شد. 

جمهوري خواهان هوادار ترامپ استدالل مي كنند مقام باالي 
هانتر بايدن در بوريسما تضاد منافع به وجود آورده است و 
جو بايدن در آن زمان به عنوان جانش��ين رئيس جمهور در 
قبال سياست اياالت متحده مقابل اوكراين مسئوليت داشته 
اس��ت. دموكرات ها در مقابل استدالل مي كنند مقام هانتر 
بايدن هيچ تأثيري بر سياست دولت نداشته است. جو بايدن 
نيز گفته كه او هرگز درباره معامالت خارجي پس��رش با او 

صحبت نكرده است. 
سخنگوي كاخ سفيد، كايلي مك اناني و رئيس كارمندان 
كاخ سفيد، مارك مدوز توئيتر را متهم به سانسور كرده اند. 
دولت ترام��پ از مدت ها قبل توئيت��ر و فيس بوك را متهم 
مي كند كه اظهارنظر محافظه كاران را با محدوديت روبه رو 

كرده اند. اين پلتفرم ها اما اين اتهام را رد مي كنند. 
تيم انتخاباتي ترامپ عكسي از يك صفحه نمايش كامپيوتر 
را منتشر كرده كه نشان مي دهد حس��اب توئيتر مك اناني 
به دليل بازنش��ر لينك مطلب نيويورك پست مسدود شده 
است. حساب كاربري س��خنگوي كاخ سفيد اما چهارشنبه 
شب مجدداً قابل دسترسي ش��ده است اما ظاهراً او خودش 
نمي تواند چيزي پست كند. توئيتر درباره اين موضوع هنوز 

واكنشي نشان نداده است. 

جدال توئيتری ترامپ ، بايدن و پسرش
   گزارش
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   عليرضا محمدي
 سيد محمد مشكات

س�ردار ش�هيد حاج حبي�ب اهلل لک زاي�ي 
يكي از رزمندگان نامدار خطه سيس�تان و 
بلوچستان بود که سال ها در کادر لشكر 41 
ثاراهلل همراه حاج قاسم سليماني جنگيده و 
بارها و بارها مجروح شد. يک بار در سال 67 
حاج حبيب چنان از ناحيه چشم، پهلو، سر، 
گردن و پا مجروح شد که همرزمانش پس از 
اسارت به تصور اينكه او شهيد شده است، 
در اردوگاه براي�ش مراس�م خت�م گرفتند 
اما عم�ر زميني حاج حبيب به دني�ا بود و او 
پس از بهبودي، در خطه محروم سيستان و 
بلوچستان به خدمتش ادامه داد و در مسير 
محروميت زداي�ي و همچني�ن وحدت بين 
شيعه و س�ني، فعاليت هاي بس�ياري کرد. 
حاج حبي�ب لک زايي که مي�ان همرزمان و 
مردم سيستان به حبيب دل ها معروف بود، 
روز 25 مهر 1391 بر اثر جراحات ناش�ي از 
دفاع مقدس به شهادت رسيد و به همرزمان 
ش�هيدش پيوس�ت. به مناس�بت سالگرد 
ش�هادت حاج حبيب گفت وگويي با سردار 
محم�د ناظ�ري از همرزمان ش�هيد انجام 
داده ايم که ماحصل�ش را پيش رو داريد. در 
اين گفت وگو بيش�تر به فعاليت هاي شهيد 
لک زايي پس از دفاع مق�دس پرداخته ايم.

         
آشنايي شما با ش�هيد لک زايي به چه 

زماني برمي گردد؟
من سال 1360 وارد سپاه پاس��داران انقالب 
اسالمي در زاهدان شدم و آنجا مستقر بودم. آن 
موقع حاج حبیب زابل بودند. تقریباً از سال 62 با 
ایشان دورادور آشنا بودم و اسم ایشان را شنیده 
بودم اما آش��نایي نزدیک ما از آبان 1364 رقم 
خورد. من سال 64 از جبهه شمال غرب کشور، 
که یک سالي آنجا بودم، برگش��تم به زاهدان. 
شهید لک زایي به عنوان مسئول نیروي انساني 
بسیج زابل و همزمان با حفظ سمت، فرمانده 
حوزه نجف اش��رف بنجار هم بود. ما در حوزه 
نجف اشرف با هم آشنا شدیم. حاج یوسف کیخا 
به عنوان مسئول سازماندهي و عملیات مرا پس 
از انتقال به زابل به عنوان مسئول حوزه نجف 
اشرف بنجار معرفي کردند و حاج آقا لک زایي 
از نجف اش��رف بنجار منتقل شدند به زابل. ما 
کار بس��یج را تا حاال به این صورت انجام نداده 
بودیم، بنابراین قرار ش��د یکي دو ماه ایشان به 
بنجار بیایند تا هم ما از تجربه ایش��ان استفاده 
کنیم و هم به کارها نظارت داشته باشند تا ما 
به کار مسلط شویم. در آبان و آذر 1364 این دو 
ماه، ایشان معموالً شب ها به ما سر مي  زدند، هر 
شب، مدیریت و نظارت مي  کرد. آشنایي ما از 
همان جا رقم خورد و انس و الفت خاصي بین 

ما ایجاد شد.
چه در وج�ود حاج حبي�ب ديديد که 

جذب مرام شان شديد؟
حاج حبیب یک آدم اخالقي به تمام معنا بود. 
ادبش آدم را تحت تأثیر قرار م��ي داد. مثاًل در 
اوج عصبانی��ت اگر  مي خواس��ت ح��رف بدي 
بزند، مي گفت شکر خوردي. در اوج عصبانیت 
مي گفت فالني ش��کر خورده ک��ه مثاًل چنین 
حرف��ي گفته. باره��ا در حضور خ��ود من این 
الفاظ را ب��ه کار مي برد که ش��کر خوردي. من 
هیچ وقت از ایشان حرف بد نشنیدم، حتي در 
اوج عصبانیت و این که مثاًل فرد خاطي را توبیخ 
کند و سخن ناشایستي در رابطه با او به کار برد، 

اصاًل در مدت این 28 سال نشنیدم. پدرصلواتي 
هم مي گفت، پدرصلواتي که االن ورد زبان من 
هم هست، ایش��ان بعضي وقت ها مي  گفت. باز 
همین مس��ائل و همین اخالقیات باعث شده 
بود که ارتباطات ما بیشتر شود. همین مکارم 
اخالقش باعث شد که انس و الفت زیادي بین 
ما ایجاد بشود. خانواده حاج حبیب مي دانستند 
که ایش��ان به بنده خیلي عالقه دارد و معموالً 
جزو خانواده حساب مي   شدیم و ایشان هم جزو 

خانواده ما حساب مي  شد.
نام حاج حبيب لک زايي شما را ياد چه 

چيزي مي اندازد؟
َ َعلَْیِه  مَن الُْمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللهَّ
َفِمْنُهم مهَّن َقَضی نَْحَبُه َوِمْنُه��م مهَّن یَنَتِظُر َوَما 
لُوا تَْبِدیاًل؛ )از مؤمنان مردانی هستند که به  بَدهَّ
پیمانی که با خدا بسته بودند وفا کردند، بعضی 
بر سر پیمان خویش جان باختند و بعضی چشم 
به راهند و هیچ پیمان خود دگرگون نکرده اند.( 
من غالباً این آیه را از زبان سردار شهید لک زایي 
مي شنیدم. ایشان معموالً این آیه را در جلسات 
دهه 60 که مربوط به جبهه و جنگ بود و بعد از 
آن هم در نشست  ها، سخنراني ها و در محافل 
مختلف تالوت مي ک��رد و در نهایت هم بعد از 
عمري انتظار شهادت، جزو رادمرداني شد که 
در راه خدا به شهادت رسید. من اطمینان دارم 
که ایش��ان به این آیه معتقد بود و جزو یکي از 
آن مرداني بود که در راه جهاد و ش��هادت گام 
برداشت و بعد هم منتظر فیض شهادت ماند و 

سرانجام به فیض شهادت نائل آمد.
از همرزمان شهيد لک زايي شنيده ايم 
که ايشان به صفات بارز بسياري شهره 
بود، شما از خصوصيات اخالقي شهيد 

لک زايي چه مواردي را بارز مي دانيد؟
یکي از عادت هاي همیشگي ایشان مطالعه بود؛ 
حتي شب ها وقتي مي   خوابید، دفتر و قلم کنار 
متکایش بود. ش��اهد بودم که بیشتر اوقات در 
آماده باش ها و در مأموریت هاي کاري )آن زمان 
مأموریت ب��ه گونه  اي بود که برادران پاس��دار 
به صورت ش��بانه روزي کار مي  کردند و شاید 
هفته  اي یک شب یا هفته   اي دو شب به منزل 
سر مي   زدند( دفتر و قلم همراهشان بود. یا وقتي 
در ماشین مي نشست، قلم و دفترچه همراهشان 
بود و مطالبي را در مسیر سفر یا موقع استراحت 
یادداش��ت مي کرد و بعد آنها را بررسي، نهایي 
و اجرایي مي  کرد. ایش��ان خیلي دغدغه کار و 
مأموریت و انجام وظایف داش��ت، حتي موقع 

استراحت هم به فکر سازماندهي کارهایش بود. 
خودش مي گفت وقتي دراز مي کشم و چشمم را 
مي  بندم و مي خواهم بخوابم، اگر زماني مطلبي، 
مأموریتي یا طرحي به ذهنم برسد، کنارم کاغذ 
و قلم دارم و همان لحظه یادداش��ت مي کنم. 
ش��هید لک زایي این  گونه دغدغه پیش��رفت و 
توسعه مأموریت هاي س��ازمان را داشت. من 
یادم هست، سال 1364 بود که به من مي گفت 
فالني اگر من نرس��م که درس های��ي از قرآن 
حاج آقا قرائت��ي را از تلویزیون ببینم- که حاال 
بیشتر اوقات هم نمي   رسید- همسرم این کار را 
مي  کند، یادداشت مي  کند و بعد مطالب را به من 
مي  دهد و من از بحث  هاي آقاي قرائتي استفاده 
مي   کنم. منظورم این است که براي هر چیزي 

برنامه داشتند، یک مدیر به تمام معنا بود.
صحبت از مديريت حاج حبيب ش�د، 
مثال مصداقي از مديريت ايشان سراغ 

داريد؟
یک بار سیل سنگیني آمد و ویراني زیادي در 
سیستان به جا گذاش��ت. حدود هزاران خانوار 
آواره ش��دند و از سراسر کش��ور نیرو آمدند و 
از نزدی��ک دیدند که س��یل همه روس��تاها را 
فراگرفته و سیستان تبدیل به یک دریاچه شده 
است. اگر اش��تباه نکنم، س��ال 67 بود. ایشان 
آن زمان کمتر از 30 س��ال داشتند، مسئوالن 
تشخیص دادند که ایش��ان باید این بحران را 
مدیریت کند و عجب تشخیص به جایي هم بود. 
من آن زمان زابل نبودم، بلوچس��تان خدمت 
مي  کردم. حاج حبیب آن موقع به عنوان یگان 

امداد کار مي  کرد. یگان دریایي بود و ایشان به 
صورت برنامه ریزي شده خدمت کرد، عجیب 
خانواده ها را متمرکز و مدیریت کرد. بسیجي ها 
هم خود و خانواده ش��ان در این س��یل گرفتار 
شده بودند، واقعاً سخت و مشکل است که یک 
مدیر بتواند نیرویي که خودش آسیب دیده و 
در محاصره سیل اس��ت، یعني خودش، پدر و 
مادرش یا خواهر و برادر و اقوامش در محاصره 
سیل هستند بیاید و بتواند با جذابیت، مدیریت، 
سخنراني، توجیه و آگاه سازي آنها را جذب کند 
و از آنها ب��ه عنوان کمک به دیگران اس��تفاده 
کند. ایشان این کار را کرد و موفق هم بود. کار 
خیلي سختي بود! آن سال واقعاً بحران عجیبي 

بود! همه به ه��م ریخته بودند. ب��راي فرماندار 
آن زمان- فکر کنم آقاي میرش��کاري بود- با 
درایتي که سردار لک زایي داشت، بهترین بازو 
و پشتیبان براي مسئوالن اجرایي سیستان و 

استان، آقاي لک زایي بود.
از چند س�ال پي�ش تالش هايي براي 
اختالف افكني بين ش�يعه و سني در 
استان سيستان و بلوچس�تان انجام 
مي گي�رد، ش�هيد لک زاي�ي در بحث 
وحدت بي�ن مذاهب چه نقش�ي ايفا 

مي کرد؟
در این خصوص باید عرض کنم ک��ه تا قبل از 
فاجعه تروریستي تاسوکي در 25 اسفند 1384، 
اصالً احساس تمایز یا ناهماهنگي وجود نداشت و 
اهالي سیستان از هر دوي این مذاهب سفره شان 
یکي بود. اهل س��نت در مراس��م ع��زاداري ما 
شیعیان شرکت مي   کردند. خودم به عینه دیدم 
که بعضاً سینه هم مي زدند، هیچ تعصبي نبود. 
اما متأسفانه بعد از فاجعه تروریستي تاسوکي با 
کارهاي رواني که دشمن انجام داد، اختالفات و 
تفرقه ها بیشتر شد. تا این که شهید شوشتري به 
استان آمد و برنامه بسیار خوبي در سطح منطقه 
و بحث وحدت و انسجام از جمله در سیستان با 
عنوان همایش والیتمداران سیستان که بسیار 
بس��یار بي  نظیر بود انجام داد. در این همایش 
تمام معتمدان، ریش سفیدان و طوایف شیعه 
و سني دس��ت در دس��ت هم و در کنار هم در 
یک همایش ش��رکت کردند. در این همایش 
حدود 23 هزار نفر شرکت کردند و برنامه هاي 
بسیار خوبي اجرا شد. این همایش در سیستان 
محور دوباره وحدت ش��د. یعني باعث شد که 
مجدداً بلوچ و زابلي یا شیعه و سني در کنار هم 
قرار گرفتند. در همین همای��ش والیتمداران 
سیس��تان که من عامل اصلي برگشت وحدت 
به سیستان را از جمله، همین همایش مي دانم، 
بعد از ش��هید شوشتري و ش��هید محمدزاده، 
آق��اي لک زایي نقش تعیین کننده اي داش��ت 
چراکه در نحوه برگزاري و نح��وه برنامه ریزي 
و در نحوه اجرا این دو ش��هید بزرگ��وار )آقاي 
محمدزاده و آقاي شوشتري( از نظرات شهید 
لک زایي اس��تفاده مي کردن��د. راهنمایي هاي 
ایشان و حضورشان در جلسات تصمیم گیري 
این همایش ها که بعضاً عکس ها و فیلم هایشان 
هست، خیلي به روشن شدن جو و محیط منطقه 
به شهداي بزرگوار شوشتري و محمدزاده کمک 
مي کرد. این وحدت و انسجامي را که ما االن در 
استان مي بینیم ماحصل زحمات افرادي چون 
لک زایي، شوش��تري و محمدزاده است. شاید 
از اولین افرادي که ش��عار »وح��دت، امنیت و 
خدمت« را در سطح منطقه داده است، در کنار 
شهید شوشتري و محمدزاده، شهید لک زایي 
بود. همین تالش ها بود که باعث ش��د شیعه و 

سني در فراق حبیب دل ها گریستند.
گوي�ا ش�هيد لک زايي مدت�ي هم در 
دانشگاه تدريس مي کردند، کاًل ارتباط 

ايشان با جوان ترها چگونه بود؟
بله ایشان مدتي تدریس هم مي کردند. یک بار 
از ایشان س��ؤال کردم که با این همه گرفتاري 
و مش��غله کاري و مأموریت ها چطور مي تواني 
تدریس هم بکني؟ در پاس��خ گفت با توجه به 
فرمایش ام��ام خمیني که به دانش��گاه توجه 
بس��یار زیادي داش��ت و هدف اصلي دش��من 
هم جوانان و به خصوص دانش��جویان اس��ت،    
ما باید ارتباطمان را به خصوص با دانش��گاه ها 
و دانش��جویان حف��ظ کنیم ت��ا بتوانیم حرف 

نظام و انقالب را در دانش��گاه به دانش��جویان 
بگوییم. همیشه ما را هم تش��ویق مي  کرد که 
با جوان ها و دانشجوها ارتباط بگیریم. اگر من 
هم در دانشگاه تدریس دارم به تشویق ایشان 
و با پي گیري ایشان بود. مي   گفت فالني برو با 
جوان ترها ارتباط بگیر! ی��ا مي گفت بچه هاي 
سپاه بروند در دانش��گاه... بسیاري از بچه هاي 
سپاه را مي   شناسم که با تشویق حاج حبیب وارد 
دانشگاه شدند. مي گفت بچه هاي حزب اللهي 
باید در دانشگاه حضور پیدا کنند. رسالتي که ما 
در دانشگاه ها داریم باید توسط همین اساتید 
حزب اللهي انجام و اجرایي شود. حاجي تأکید 
مي کرد و مي گفت من که به کالس مي روم 10، 
12 دقیقه در مورد مسائل روز، مسائل انقالبي 
و اسالمي صحبت مي کنم، بعد درس مي دهم. 
من هم این رویه را از ایشان گرفتم و همین کار 
را مي   کنم و خیلي هم تأثیر گذار اس��ت. هدف 
ایشان از حضور در دانش��گاه اصاًل مادي نبود، 
چون از لحاظ مادي براي ایشان چیزي نداشت، 
فقط و فقط به دنبال انجام وظیفه و رسالتي بود 

که بر دوش داشت.

بنا داشتيم در اين گفت وگو بيشتر به 
فعاليت هاي پس از دفاع مقدس شهيد 
لک زايي بپردازيم، اما گويا حاج حبيب 
با ش�هيد ميرحس�يني که از شهداي 
شاخص اس�تان ش�ما اس�ت، رفاقت 

ديرينه اي داشتند؟
بله با هم رفاقت داش��تند. من یادم هست در 
جلساتي که شهید میرحسیني با فرماندهان 
در زابل داشت با آقاي لک زایي ارتباط نزدیک 
داشت. حتي یادم مي آید که در یکي از همین 
ساختمان هاي بسیج، جلسات برگزار مي شد. 
شهید میرحسیني آنجا گفت که من یک آرزو 
دارم و آن آرزو این است که روزي زابل داراي 
یک تیپ رزمي مستقل ش��ود و آن روز پیش 
بیاید که نیروهاي سیس��تان داراي یک تیپ 
مستقل در جبهه و جنگ باش��ند که بعد من 
دیدم که همین مت��ن را در وصیتنامه اش هم 
نوش��ته و اعالم کرده من از آقاي ش��مخاني و 
از فرماندهان س��پاه مي خواهم با توجه به این 
نیروهاي خیلي خوب و والیتي که در منطقه 
هس��تند و در جنگ حضور دارند، یک تیپ را 
زیر نظر لشکر ثارالل یا به صورت مستقل مجوز 
بدهند که نیروها جذب شوند. اگر چه در زمان 
جنگ نش��د که یک تیپ از بچه هاي رزمنده 
سیستان تشکیل شود، اما الحمدلل بعدها این 
آرزوي شهید میرحسیني برآورده شد و تیپ 

حضرت علي اکبر )ع( این جا پا گرفت.
سخن پاياني؟ 

من هر وقت به یاد حاج حبیب مي افتم، اولین 
چیزي که به ذهنم مي آی��د چهره معصومش 
اس��ت. درس��ت که ی��ک آدم ق��وي هیکل و 
قدرتمندي بود، ولي چهره  معصومي داش��ت. 
همراه ب��ا آن لبخندهاي ملی��ح آدم را جذب 
مي کرد. بعد هم صداقت، پاکي و مدیریت ایشان 
به ذهنم مي آید. به خصوص آن تعبدي که در 
چهره اش هم مش��خص بود. ایش��ان با اخالق 
حسنه اش هر طیفي را از لوطي و داش مشتي 
تا روحاني و سپاهي و بازاري و اداري، مجذوب 
خودش مي کرد. او پش��توانه بس��یار محکم و 
تکیه گاه مطمئني براي بسیجیان و سپاهیان 
و مدیران و م��ردم در بحث مدیریت اس��تان 
بود. از خانواده ش��هید گرفته یا یک کارگر یا 
بس��یجي از زابل یا چابهار یا نیکشهر به دفتر 
ایش��ان در زاهدان مي   رفت، مي دانس��ت که 
در اتاق او باز است، احس��اس مي کرد که یک 
تکیه گاه دارد. حبیب هم مش��کل آن شخص 
را تا جایي که امکان داش��ت، ح��ل مي  کرد، 

یا راهنمای��ي مي کرد. خالصه کس��ي از دفتر 
ایشان دست خالي برنمي گشت. مگر موردي 
که واقعاً قان��ون اجازه نم��ي   داد، در این مورد 
هم عذرخواهي مي  کرد و با صراحت مي  گفت 
این جا دیگر قانون اجازه نمي دهد. در خصوص 
شیوه هاي مدیریتي حاج حبیب اعتقاد داشت 
که فرد را با زور و تحکم و توبیخ نمي شود تربیت 
کرد. حاج حبیب همواره معتق��د بود همراه با 
آموزش، پرورش هم باید انجام شود. آموزش 
یعني وظیفه  و کاري را که ش��خص قرار است 
انجام بدهد، به او بیاموزی��د و بعد هم از او کار 
بخواهید. پرورش هم به این معناس��ت که اگر 
در جایي کوتاهي کرد، حاال عمداً یا غیرعمد، 
توجیه و ارش��ادش کنی��د. از او بخواهید که 
کار خطایش را تکرار نکند. م��ا ندیدیم آقاي 
لک زایي کس��ي را توبیخ کرده باشد. شاید در 
ظاهر گفته باش��د اگر این کار را انجام بدهي 
برخورد مي کنم ولي عماًل من توبیخي ندیدم. 
تز و ایده او این بود که این فرد باید توجیه و آگاه 
شود، چون یک خانواده پشت سر این فرد است، 
اخراج این فرد یعني بیچاره کردن و به زحمت 
انداختن یک خانواده چند نفره. فکر کنیم اگر 
این آقا اخراج ش��د، تکلیف پسر و دخترش در 
جامعه چه مي شود، از گرس��نگي و بي پولي، 
بنابراین با توجیه و ارش��اد، اف��راد زیادي را از 

اخراج نجات داد.

گفت وگوي »جوان« با سردار محمد ناظري از همرزمان سردار شهيد حاج حبيب لک زايي به مناسبت 25 مهر سالروز شهادتش

شيعه و سني در فراق »حبيب دل ها« گريستند

يک بار از ايشان س�ؤال کردم که با    شهید لک زایی در دفاع مقدس
اين همه گرفتاري و مش�غله کاري 
و مأموريت ه�ا چط�ور مي توان�ي 
تدريس هم بكني؟ در پاسخ گفت با 
توجه به فرمايش امام خميني که به 
دانشگاه توجه بسيار زيادي داشت 
و هدف اصلي دش�من ه�م جوانان 
و به خصوص دانش�جويان اس�ت،    
ما بايد ارتباطم�ان را به خصوص با 
دانشگاه ها و دانشجويان حفظ کنيم
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   1- مقدمه
مسئله نقش و حدود مداخله دولت در حيطه اقتصادي و رابطه دولت و بازار 
از اساسي ترين مناقشات در دوران مدرن بوده است )كروچ، 1388: 54(. 
در يك چشم انداز كلي، عنصر تعيين كننده سيستم اقتصادي كشورها نيز 
بر حسب نوع رابطه دولت- بازار و حدود مداخله دولت در عرصه اقتصادي 
تعيين مي ش��ود )هايامي، 1392: 257(. از مهم ترين مسائل پيش روي 
اقتصاددانان و طبيعتا نهاد دولت در كشورهاي در حال توسعه، اين است كه 
در تدوين برنامه هاي توسعه نقش دولت را چگونه تعريف كنند. آيا دولت بايد 
مديريت اقتصاد را به مكانيسم بازار بسپارد يا دست به سازماندهي نيروهاي 
بازار بزند؟ در يك سو ليبرال ها يا ليبرتارين ها قرار دارند كه هر نوع حضور 
و مداخله دولتي را نفي مي كنند و از طرف ديگر كمونيست ها هستند كه 
دولتي كردن تمام اشكال مالكيت و برنامه ريزي اقتصادي مركزي را الزم 
مي دانند. آدام اس��ميت كه مباحث آن ذيل بحثي با عنوان »آموزه دست 
نامرئي« شناخته مي شود بيان مي كند كه آزادسازي نيروهاي بازار باعث 
بهترين شكل از تخصيص منابع، نوآوري عرضه كاالها با كمترين قيمت و 
باالترين كيفيت، و نهايتا رش��د اقتصادي مي شود. او منتقد رويكردي بود 
كه دولت و دولتمردان را واجد صالحيتي بيش از ديگران براي شناخت و 
هدايت بازار مي دانست. مطابق روحيه ليبرالي كه نگاه بدبينانه اي به دولت به 
عنوان ناظري بي طرف دارد، اسميت معتقد بود كه دولت اساسا فاقد توانايي 
شناخت كامل بازار و هدايت خيرخواهانه است. )ساندين و ديگران، 1393: 
48- 47(. اقتصاد نئوكالس��يك به وجود تعادل در بازار از طريق عرضه و 
تقاضا معتقد است كه ادامه دهنده سنت اسميت بوده است، اما به تحليل 
پديده هاي اقتصادي ابعاد روشمندتري داده است. اقتصادداناني از جمله 
جونز، والراس، ميل، منگر، مارشال، هايك و فريدمن، بر باور كالسيك ها 
بوده اند و آن را تقويت كرده اند. با اين دي��دگاه نيروهاي بازار - كه عرضه و 
تقاضا باشند-  در شرايط رقابت كامل بازيگران اقتصادي صورت مي گيرند 
و متضمن تخصيص بهينه منابع و بيشينه سازي مطلوبيت و رفاه مي شوند. 
اصل مزيت نسبي بين كشورها و وجود تجارت آزاد بازارهاي بين المللي را 

شكل مي دهد كه منجر به تقسيم كار بين المللي و صلح مي شود. 
با تكيه بر همي��ن ادبيات نظري، قدرت هاي صنعت��ي و به لحاظ اقتصادي 
پيشرفته امروز دنيا به ويژه انگلستان و امريكا در برهه هايي از تاريخ مدعي 
شدند پيش��رفت اقتصادي آنها در سايه مكانيس��م خودتنظيم بازار و عدم 
مداخله دولت در اقتصاد اتف��اق داده و به كش��ورهاي ديگر توصيه كردند 
اگر مي خواهند چون آنان صنعتي ش��وند، بايد اقتصاد را به مكانيسم بازار 
بسپارند، مرزهاي تجاري را بردارند و تجارت آزاد را سرلوحه سياست هاي 
بازرگاني خود قرار دهند. اما در كشورهايي كه به اين توصيه ها عمل كردند، 
فرآيند اس��تعمار تداوم يافت؛ آنها نه تنها صنعتي نش��دند، بلكه وضعيت 
عقب ماندگي شان تثبيت شد، بازارشان به تصرف كاالهاي خارجي درآمد و 
به بحران هاي متعددي گرفتار شدند. از ديگر سو، بررسي تاريخ پيشرفت خود 
اين كشورهاي صنعتي، يا كشورهايي كه در دوره جديد به پيشرفت اقتصادي 
رسيدند، نش��ان مي دهد هرگز دولت در اين كشورها مديريت اقتصاد را به 
مكانيسم بازار نسپرده و به انحای مختلف نقش حمايتي را در رابطه با توليد 
ايفا كرده است. مقاله حاضر، مدلي براي رابطه دولت- بازار براي تحقق هدف 
پيشرفت اقتصادي ارائه مي دهد كه نه بر اساس اعمال مالكيت دولت بر ابزار 

توليد است و نه بر اساس واگذاري اقتصاد به مكانيسم بازار. 

   2- ادبيات نظري 
»بنيادگرايي بازار« شكل افراطي اعتقاد به مكانيسم خودتنظيم بازار است 
كه حذف كامل اعمال مديريت و وضع مقررات دولتي در اقتصاد را توصيه 
مي كند. اين عبارت نخستين بار در سال 1998 توسط »جرج سوروس« 
در كتاب »بحران سرمايه داري جهاني« استفاده شد: »اين عقيده در قرن 
نوزدهم با عنوان لسه فر شناخته مي ش��د، اما من عنوان بهتري براي آن 
يافته ام: بنيادگرايي بازار. بنيادگرايان بازار بر اين باورند كه منافع عمومي 
هنگامي به بهترين شكل خود تأمين مي شود كه مردم مجاز باشند منافع 
ش��خصي ش��ان را دنبال كنند«)Soros ,1998:12 (. او در جاي ديگر 
مي نويسد: »پشتوانه نظام س��رمايه داري جهاني يك ايدئولوژي است كه 
ريشه در تئوري رقابت كامل دارد. بر اساس اين تئوري، بازارها ميل به تعادل 
دارند و وضعيت تعادل، بهترين حالت تخصيص بهينه منابع است. ايجاد 
هرگونه مانع در برابر رقابت آزاد، در كارآمدي بازارها اخالل ايجاد مي كند؛ 
 .)196 :1998 ,Soros (»لذا بايد از شكل گيري اين موانع جلوگيري شود
داده هاي تاريخي اي��ن ادعاي بنيادگرايان بازار كه ب��ازار به خودي خود و 
خارج از هرگونه اعمال مديريت و س��ازماندهي، در نتيجه جس��ت وجوي 
منافع شخصي توس��ط افراد، منابع را به بهترين ش��كل تخصيص داده و 
منافع عمومي را تأمين مي كند، اثبات نمي كند. بلكه در مقابل، بررس��ي 
تجربه كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد اين دولت ها بوده اند-  نه مكانيسم 
خودتنظيم و دست نامرئي-  كه بازارها را معماري و سازماندهي كرده اند تا 
منابع به شكل بهينه براي تأمين منافع عمومي تخصيص پيدا كند. در مقابل، 
هرگاه دولت از سازماندهي بازار كنار كش��يده و بازار را آزاد گذاشته است، 
منافع عمومي دچار مخاطرات جدي شده است، هرچند منافع خصوصي 

برخي گروه هاي متنفذ و پرقدرت تأمين شده است. 
در مكاتب مختلف اقتصادي، هرچند ممكن است براي نهاد بازار ويژگي هاي 
متفاوتي توصيف يا تجويز شود، اما تمامي مكاتب وجود بازار را براي هر فعاليت 
اقتصادي، شرط الزم مي دانند. اقتصاددانان بر روي اين گزاره اشتراك نظر 
دارند كه »نتيجه محروميت از بازار، مرگ يك بنگاه است«. مي توان اين گزاره 
را به شكل ديگري نيز بازنويسي كرد: »اگر بازاري وجود نداشته باشد، كااليي 
خلق نخواهد شد«. به عبارت ديگر، اگر نيروي تقاضا شكل نگيرد، ابداعات 
و اختراعات اتفاق نخواهند افتاد. يك توليدكننده كاال هراندازه كيفيت باال 
و قيمت پائين تري نيز ارائه كند، در صورت نداشتن دسترسي به بازار براي 
فروش محصول، از بازگشت سرمايه و سود محروم شده، نهايتا با اتمام سرمايه 
اوليه نخواهد توانست تأمين هزينه هاي توليد را ادامه دهد و ناچار به تعطيلي 
بنگاه خود خواهد شد. بر همين مبنا، هر چه دسترس��ي يك بنگاه به بازار 
گسترده تر و سهل تر باشد، شرايط مساعدتري را براي انباشت سود و توسعه 
كمي و كيفي محصول فراهم خواهد كرد. لذا يكي از تعيين كننده ترين عوامل 
در موفقيت يك بنگاه يا يك مجموعه اقتصادي متشكل از بنگاه هاي متنوع، 
چه به صورت مطلق و چه در نسبت با رقباي اقتصادي، امكان دسترسي به بازار 
و ميزان بهره مندي از آن است. در ديگر سو، اگر تقاضاي تضمين شده اي وجود 
نداشته باشد، اختراعات و ابداعات هرگز به توليد نخواهند رسيد؛ هرچند شايد 
انتقال ايده به عينيت، گاهي در سطح يك نمونه متجلي شود، اما اين تقاضاي 
تضمين شده در بازار است كه ايده را به توليد انبوه مي رساند و توجيه اقتصادي 

براي آن ايجاد مي كند. 
تحقيقات گس��ترده اي درباره رابطه بهره مندي از بازار با رشد و پيشرفت 
اقتصادي كشورها انجام شده است. آدام اسميت كه ريشه رشد اقتصادي 
را در تقسيم كار مي داند، معتقد است كه تقسيم كار محدود به اندازه بازار 

است)Smith, 1776: 31(. »آلبرتو آل س��ينا« - استاد اقتصاد سياسي 
دانش��گاه هاروارد-  و همكارانش در كتاب »دس��تنامه رشد اقتصادي«، 
به تحقيقات متعددي اشاره مي كند كه نش��ان داده اند دسترسي به بازار 
بزرگتر به دليل رقابتي تر كردن محصوالت، رش��د اقتص��ادي را افزايش 
مي ده��د)Alesina et al, 2005:1504(. گزارش س��ال هاي 2014- 
2015 مجمع جهاني اقتصاد صراح��ت دارد »از آنجائيكه بازارهاي بزرگ 
امكان بهره برداري از صرفه هاي ناشي از مقياس را فراهم مي كند، بهره وري 
را افزايش مي دهد« )World Economic Forum, 2014(. از نظر 
مورفي، شليفر و ويشني، عمال هر كش��وري كه طي 200 سال اخير رشد 
سريع قدرت توليد و استانداردهاي زندگي را تجربه كرده است، از طريق 
صنعتي ش��دن بوده و اندازه بازار در جهش و صعود صنعتي نقش اساسي 
داشته است )Murphy, Shleifer and Vishny, 1989(. و باالخره، 
اين توصيف »رابرت گيلپين« از اهميت بازار به خوبي نقش اين نهاد را در 
ش��كل گيري صنعت و تكلنولوژي جديد بيان كرده است: »جهش علمي 
قرون 17 و 18 كه اس��اس و پايه صنعت و تكنولوژي جدي��د را بنا نهاد را 
نمي توان تنها ناشي از عملكرد انگيزه هاي اقتصادي دانست. علم ناشي از 
كنجكاوي بشر و جست وجوي او براي درك هستي است. اما بدون تقاضاي 
بازار براي كارايي بيشتر و محصوالت جديدتر، انگيزه بهره گيري از علم و 
توسعه نوآوري و تكنولوژي نمي توانست چندان قابل مالحظه باشد. اگرچه 
پيشرفت علم، عرضه بالقوه صنايع جديد و تكنولوژي را افزايش مي دهد، 
اما اين بازار است كه تقاضاي الزم را براي به وجود آوردن تكنولوژي فراهم 

 .)17 :1987 ,Gilpin( »مي سازد
بازارها اما به خودي خود منشأ تقاضا نمي ش��وند. اندازه آنها نيز به صورت 
خودكار كوچك يا بزرگ نمي ش��ود. واقعيت اين اس��ت كه اين دولت ها 
هستند كه نيروهاي بازار را بر اساس برنامه هاي پيشرفت خود، سازماندهي 
مي كنند. »جوزف استيگليتز« برنده نوبل اقتصاد تعبير دقيقي در اين باره 
دارد: »واقعيت اين اس��ت كه بازارها در بهترين وضعيت در دو قرن اخير 
در افزايش چشمگير كارآيي و اس��تانداردهاي زندگي نقش محوري ايفا 
كرده اند، افزايشي كه در دو هزاره اخير سابقه نداشته است. اما دولت ها نيز 
در اين پيشرفت ها نقش كليدي ايفا كرده اند، حقيقتي كه طرفداران بازار 
آزاد تمايلي ندارند صحبتي از آن به ميان آورند. بايد اطمينان حاصل كنيم 
كه بازارها به نفع توده مردم فعاليت مي كنند و اين روند پيوسته بايد كنترل 
شود تا مطمئن باش��يم فعاليت آنها در اين مسير ادامه مي يابد. اين امر در 

دوره پيشرفت امريكا مد نظر بود«)استيگليتز، 1394:  22(. 
»ها جون چانگ« مي نويس��د: »با وجود اينكه كشورهاي پيشرفتة جهان 
در طول تاريخ خود سياست هاي حمايتي داش��ته اند، امروز آنچه كه اين 
كشور ها به كشور هاي فقير و رو به پيشرفت توصيه مي  كنند، و حتي با فشار 
به آنها مي قبوالنند، برخالف تاريخ و تجارب خودشان است. بانك جهاني 
و صندوق بين المللي پول انگاره ليبراليسم اقتصادي را بر كشورهاي فقير 
جهان تحميل كرده اند و نتايج خوبي هم به دست نيامده است. كشورهاي 
پيشرفته امروزي جهان به كشورهاي فقير مي  گويند: »آنچه ما مي گوييم 

 .)2007 ,Chang(»انجام دهيد! نه آنچه كه ما انجام داده ايم
درباره آنچه كشورهاي پيشرفته امروزي براي رسيدن به پيشرفت »انجام 
داده اند«، ادبي��ات معتنابهي وج��ود دارد. »كنت م��ورگان« مي گويد، از 
انقالب ش��كوهمند تا شكس��ت فرانس��ه به رهبري ناپلئون در »واترلو«، 
»اقتصاد سياسي امپراتوري بريتانيا به واسطه يك چارچوب مركانتليستي 
بيمه ش��د. به گفته »چارلز ماير« امپراتوري بريتانيا به عنوان يك ساختار 

مركانتليستي شروع شد و تا قرن نوزدهم مركانتليستي باقي ماند. »گوردون 
وود« معتقد است كه تا اواخر دهه 1780، جهان تحت سلطه »قدرت هاي 
مركانتليستي« قرار داشت و به طور خاص بريتانيا به دنبال »سياست هاي 
تجاري مركانتليس��تي« بود)Wood ,2009:15(. »يولس گرانت« كه 
رئيس جمهور اياالت متحده امريكا از سال 1869 تا 1877 بود، مي گويد: 
»طي قرن ها، اقتصاد انگلس��تان بر حمايت گرايي تكيه داش��ت، و در اين 
روند حتي راه افراط را در پيش گرفته بود و به نتايج مطلوبي نيز رس��يده 
بود. هيچ جايي شكي نيس��ت كه توانايي امروزي انگلستان به واسطه اين 
سيس��تم )حمايت گرايي( اس��ت. بعد از دو قرن، اين كشور صالح خود را 
درآن مي بيند تا تجارت آزاد را پيشه كند، چراكه به اين نتيجه رسيده است 
كه حمايت گرايي برايش ديگر فايده اي ندارد )Frank, 1967(. در ادامه 
مي گويد امريكا هم وقتي دويست سال حمايت گرايي كرد و به پيشرفت 

رسيد، »تجارت آزاد« پيشه خواهد كرد. 
»جرج مونبيوت« صاحب نظر انگليس��ي مي نويس��د: » يك چيز درباره 
تاريخ تجارت كاماًل روشن اس��ت؛ حمايت از توليد داخلي شما را ثروتمند 
مي كند. انقالب صنعتي برآم��ده از حمايت گرايي بود. براي مثال، س��ال 
1699 ما واردات پش��م از ايرلند را ممنوع كرديم؛ در 1700 واردات كتان 
از هن��د را منع كرديم. ب��راي حمايت از صناي��ع نوزاد خود،  م��ا تقريباً بر 
 واردات همه كاالهاي صنعتي،  تعرفه هاي وحش��يانه اي را وضع كرديم« 
)The Gaurdian, 2008(. واقعيت اين اس��ت ك��ه بريتانيا با انقالب 
صنعتي در نيمه  دوم قرن هجدهم، بر كش��ورهاي ديگر به لحاظ فناوري 
برتري اش را افزايش داد. سلطه بريتانيا در قرن هجدهم به دليل حمايتش 
از صنايع نوزاد بود. مهمترين و اولين مولفه اين سياست، حمايت تعرفه اي 

بود. بريتانيا تعرفه هاي سنگين و بااليي را روي توليدات صنعتي كشور هاي 
خارجي وضع كرد. حتي دو نسل بعد از انقالب صنعتي كه به لحاظ فناوري 
برتر و جلوتر از ملت هاي رقيب خود بود اقدامات حمايتي ديگري عالوه بر 
حمايت هاي تعرفه اي انجام شد. اول از همه، بريتانيا، ورود توليدات برتر و 
بهتر از برخي كشورهاي مستعمره خود را منع كرد كه ممكن بود اين كاالها 

 .)23 -22 :2002, Chang(صنايع داخلي اش را به خطر اندازد
درباره پيشرفت صنعتي امريكا نيز ادبيات مشابهي به نفع حمايت گرايي 
وجود دارد. پاتريك بوكانان درباره تاريخ حمايت گرايي امريكا مي نويسد: 
»اياالت متحده پشت يك ديوار تعرفه، ساخته واشنگتن، هميلتون، كلي، 
لينكلن، و رؤس��اي جمهور جمهوريخواه��ي كه اين كار را ت��داوم دادند، 
از يك جمهوري س��احلي ارضي به بزرگترين ق��درت صنعتي جهان تا به 
حال، آن ه��م صرفاً در يك قرن، تبديل ش��د. چنين سياس��ت موفقي به 
حمايت گرايي از توليدات داخلي معروف اس��ت كه امروزه ناپسند قلمداد 
مي  شود«)Buchanan, 1998(. بوكانان مدعي است كه اياالت متحده 

اقتصاد قوي و مرفه خود را مديون موانع تجاري است. 
مطالعه تاريخ اقتصاد سياسي فرانسه نيز شواهد قابل توجهي درباره نقش 
حمايتي دولت در پيشرفت اين كشور اروپايي نيز به دست مي دهد. يكي از 
مشهورترين شخصيت هاي سياسي حمايت گرا در فرانسه، »ژان بپتيست 

كولبرت«، وزير ماليه لوئي چهاردهم )پادش��اه فرانسه( است. كولبرت از 
سال 1664 تا 1683 ميالدي در اين منصب ايفاي وظيفه كرد. او در جريان 
تقريباً 20 سال خدمت خود، اقتصاد كشورش را از ورشكستگي بيرون آورد؛ 
صنايع داخلي را بهبود بخشيد، تجارت را رونق داد و اصالحات زيادي را در 
سيستم مالي فرانسه انجام داد. بطور مثال چند نمونه از اقدامات وي بدين 
شرح است: در سال 1665 » صنعت آئينه سازي شاهي« را بنيان گذاشت 
و در سال 1672، براي حمايت از صنعت آئينه سازي فرانسه، واردات آئينه 
را از ايتاليا منع كرد. به همان ترتيب، صنايع نس��اجي را براي دربار شاهي 
تأسيس نمود. فعاليت كمپاني هند شرقي فرانسه را تقويت و رفتن كارگران 
ماهر فرانسوي به خارج از كشور را ممنوع اعالم كرد. اقتصاددانان نظريه ها 
و سياست اقتصادي »كولبرت« را كه موجب رشد چشمگير اقتصاد فرانسه 
گرديد، به نام كولبرتيزم ناميده اند، اما در يك معناي كلي و صحيح تر، بايد 

نظريات وي را زير مجموعه سياست حمايت گرانه دانست. 
به رغم ادبيات موجود درباره ضرورت حمايت گرايي از توليد داخلي، به رغم 
قوت استنادي و شواهد تاريخي، »معماي بازار« را در سطح نظري همچنان 
الينحل باقي گذاشته است. خأل مطالعات پيشين اين است كه يك مدل و 
الگو براي چگونگي روابط دولت و نيروهاي بازار ارائه نكرده اند. مقاله حاضر 
تالش دارد در چارچوب نقش »حامي، هادي و ناظر« براي دولت، پنچ نوع 

رابطه براي دولت با نيروهاي بازار ارائه كند. 

   3- نظريه حمايت هوشمند
نظريه حمايت هوش��مند كه در اين مقاله ارائه مي شود، نوعي تالش براي 
حل معماي دولت و بازار و گامي در مسير پايان دادن به مجادله اي تاريخي 

درباره نوع رابطه اين دو نهاد است. »حمايت هوشمند« دقيقاً در نقطه مقابل 
»بنيادگرايي بازار« قرار دارد، اما در دام دولت گرايي به معناي تصدي گري 
دولتي نيز نيفتاده اس��ت. اين نظريه »نقش بنيادي بازار« را در پيشرفت 
كش��ورها و تأمين منافع ملت ها مفروض مي گيرد. اما ضمن قائل بودن به 
مكانيسم بازار به عنوان يك عنصر اساسي پيشرفت، سازماندهي آن توسط 
دولت به اقتضاي شرايط اقتصادي و هم جهت با سياست صنعتي و برنامه 
توسعه ملي را يك ضرورت مي داند. در ادامه ابتدا به اهميت بازار در پيشرفت 
پرداخته و سپس مدل رابطه دولت- بازار در نظريه حمايت هوشمند را ارائه 

خواهيم كرد. 

   3- 1- دولت حامي، هادي و ناظر
در نظريه حمايت هوش��مند، رابط��ه دولت و بازار هرگز قطع نمي ش��ود، 
بلكه نوع اين رابطه به اقتضاي ش��رايط اقتصادي عام يا ش��رايط ويژه بازار 
يك كاالي مشخص، تغيير مي كند. دولت به عنوان »حامي«، »هادي« و 
»ناظر« بر نيروهاي بازار نقش ايفا مي كند تا آنها را در جهت اجراي برنامه 
ملي پيش��رفت، س��ازماندهي نمايد؛ به اين معني كه هم از نيروهاي بازار 
حمايت مي كند، هم بر عملكرد آنها نظارت دارد، و هم آنها را در جهت برنامه 

پيشرفت هدايت مي كند. 
ايفاي نقش س��ه گانه »حامي، هادي و ناظر« از س��وي دولت در رابطه با 
نيروهاي بازار مقدمات و الزاماتي دارد. نخستين الزام، داشتن يك »سياست 
صنعتي« اس��ت كه نقش دولت بايد بر اس��اس آن طراحي شود. سياست 
صنعتي عبارتست از تالش استراتژيك از س��وي دولت براي دستيابي به 
رشد و پيشرفت در بخش هاي منتخب از صنعت. سياست صنعتي شامل 
قوانين، مقررات، اصول، سياست ها و فرآيندهايي است كه از سوي دولت ها 
تعريف و وضع مي شوند تا فعاليت هاي صنعتي كشور را سامان بخشيده، 
كنترل كرده و توسعه دهند. در سياست صنعتي وظايف متناظر بخش هاي 
عمومي، خصوصي، تعاوني و همچني��ن نقش هايي كه بخش هاي بزرگ، 
كوچك و متوسط اقتصاد بايد ايفا كنند، براي رسيدن به پيشرفت صنعتي 
تعريف مي شود. سياس��ت صنعتي است كه سياس��ت هاي پولي و مالي، 
سياست تعرفه اي، سياست اشتغال، رويكرد دولت به سرمايه خارجي، نقش 
شركت هاي چندمليتي و... را در پيشرفت صنعتي كشور مشخص مي كند. 
بدون داشتن سياست صنعتي، اساساً نمي توان براي دولت نقشي در نظريه 

حمايت هوشمند تعريف كرد. 
با مطالعه برنامه هاي پنج س��اله توس��عه در ايران به وض��وح مي توان خأل 
سياس��ت صنعتي را مش��اهده كرد. اين برنامه ها فاقد هدف گذاري هاي 
مشخص صنعتي هستند و مي توان گفت نوعي از توسعه را دنبال مي كنند 
كه »دونر«، »نوبل« و »راونهيل« آن را »توسعه بسيط« خوانده اند. توسعه 
بس��يط را به طور خالصه مي توان نوعي از توس��عه دانس��ت كه در فقدان 
سياس��ت صنعتي اتفاق مي افتد و نتيجه آن، افزايش تيراژ توليد با اتكا به 
فناوري خارجي يا سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي است نه دستيابي به 
فناوري و توان توليد صنعتي)Ravenhill, 2014(. با يك مثال از برنامه 
ششم توسعه مي توان تصوير روشن تري از رويكرد توسعه بسيط كه نقطه 
مقابل سياست صنعتي است به دست داد. در برنامه پنج ساله ششم توسعه 
ايران كه مربوط به بازه زماني 1395 تا 1399 است اهداف كمي تعيين شده 

براي برخي صنايع به شرح جدول شماره يك است.
 همان طوري كه در جدول ش��ماره يك مشاهده مي ش��ود، هدف گذاري 
انجام شده براي صنايع، افزايش تيراژي و مقداري توليد است نه دستيابي 
به فناوري هاي مش��خص براي توليد خودرو، دارو، الستيك و كاغذ )سند 

تفصيلي برنامه ششم توسعه،:  96- 98(. 
در كنار داشتن سياست صنعتي مشخص، دومين الزام براي راهبرد حمايت 
هوشمند، داشتن يك »سامانه اش��راف« دقيق است. دولت بايد اطالعات 
دقيق و به لحظه اي درباره ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل اقتصاد داشته باشد 
تا بتواند پيشرفت سياست صنعتي را سنجيده و متناسب با آن، برنامه ريزي 
و تصميم گيري نمايد. براي ايجاد چنين س��امانه اي در ايران 15مجموعه 
اطالعاتي مرتبط بايد تجميع شده و پيوس��ته مورد تحليل و بررسي قرار 
گيرد تا ارزيابي دقيقي از وضعيت اقتصاد در اختيار دولت قرار گيرد و بتواند 
تصميمات صحيح و به موقع اتخاذ كند. اين 15سامانه عبارتند از: اطالعات 
مربوط به سيس��تم بانكي، بيمه ها، ماليات، ثبت س��فارش كاال، واردات و 
صادرات، بورس، تأمين اجتماعي، بودجه عمومي و عمراني، ظرفيت هاي 
واقعي و بالفعل توليد، بازرگاني داخلي، مس��تغالت و امالك، ش��ركت ها 
و اش��خاص حقوقي، سيس��تم كدگذاري كاال، قيمت كااله��ا و خدمات، 
حسابرسي شركت ها. در كره جنوبي هيئت برنامه ريزي اقتصادي كه متولي 
طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه بود، چنين سامانه اي را نيز براي اشراف 
بر وضعيت اقتصاد ايجاد كرد. در ايران نيز پيشنهاد مي شود ستاد فرماندهي 

اقتصاد مقاومتي بايد اين نقش را به عهده بگيرد و ساير دستگاه هاي مرتبط 
بايد ذيل اين ستاد فعاليت نمايند. 

با فراهم شدن مقدمات و ملزومات حمايت هوشمند، يعني سياست صنعتي 
و سامانه اشراف، نقش هاي س��ه گانه دولت به عنوان هادي، حامي و ناظر، 
به اقتضاي وضعيت عمومي اقتصاد يا وضعيت خاص يك صنعت مشخص، 
در پنج نوع رابطه با بازار متجلي خواهد ش��د. به عبارت ديگر، دولت براي 
ايفاي نقش حمايتي- هدايتي- نظارتي خود، بر اساس آخرين دريافتي كه 
از وضعيت اقتصاد و صنعت در نسبت با سياست صنعتي و برنامه توسعه اش 
دارد، پنج نوع رابطه با نيروه��اي بازار برقرار خواهد ك��رد. اين پنج رابطه 
عبارتند از: صيانت از بازار، خلق بازار، حفظ بازار، قبض بازار و بس��ط بازار. 
در ادامه به تش��ريح هر كدام از اين روابط دولت و نيروهاي بازار پرداخته و 
به نمونه هايي از برقراري اين روابط پنچ گانه در تاريخ پيشرفت كشورهاي 

صنعتي اشاره خواهيم كرد. 

     4- رابطه دولت و نيروهاي بازار در نظريه حمايت هوشمند
4- 1- صيانت از بازار

سياست »صيانت از بازار« اولين و ساده ترين گام در تأمين بازار براي توليد 
است و مهم ترين وجه از حمايت هوشمند به شمار مي رود. درباره اهميت 
بازار پيشتر اشاره كرديم كه اولين شرط بقا و ارتقاي توليد، بهره مندي از 
امكان بازار است و فقدان دسترسي به بازار، به معناي مرگ توليد است. بازار 
داخل يك كشور، يك فرصت براي توليدكننده به شمار مي رود و اين دولت 
است كه مي تواند اين فرصت را تضمين يا دريغ كند. راه تضمين اين فرصت، 
جلوگيري از حضور كاالي مشابه خارجي در بازار، و راه دريغ اين فرصت، 

آزادسازي تجاري، حذف موانع گمركي و تسهيل واردات است. 
حضور كاالي خارجي مشابه توليد داخل در بازار داخلي، تحديد بازار براي 
توليدكننده داخلي است. چه، بازار ظرفيت مش��خصي دارد و به ازاي هر 
واحد كااليي كه از خارج وارد بازار مي ش��ود، به هم��ان اندازه فرصت بازار 
براي توليد كننده داخلي در معرض تحديد ق��رار مي گيرد و امكان اخراج 
كامل توليدكننده داخلي از بازار وجود دارد؛ به ويژه در شرايطي كه كاالي 
داخلي در مرحله نوزادي قرار دارد و امكان رقابت با كاالي خارجي را ندارد. 
جايگزين شدن كاالي خارجي با كاالي داخلي، نه تنها زمينه خلق ثروت 
از محل توليد آن كاال را متوقف مي كند و تبعاتي چون بيكاري در پي دارد، 
بلكه منجر به خروج سرمايه از كشور براي واردات آن كاال نيز مي شود. بر 
اساس يك برآورد هر يك ميليارد دالر واردات كاالي مشابه داخلي به ايران، 
بسته به نوع كاال، بين 26 تا 100 هزار فرصت شغلي را از اين مي برد)مومني، 
1397(. در چنين ش��رايطي دولت بايد از مزيت اقتدار س��رزميني خود 
اس��تفاده كند تا از اين رقابت نابرابر جلوگيري كرده و بازار داخلي را براي 

توليد داخلي صيانت نمايد. 
البته روش��ن اس��ت كه هدف اين حمايت دولتي، ايجاد نوعي رانت براي 
بيشينه ساختن سود توليدكننده داخلي نيست، بلكه هدف ايجاد فرصت 
بازار براي توليدكننده براي ارتقاي محصول است. اگر توليدكننده بدون 
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اينكه تحت هدايت و نظارت دولت باش��د، صرفاً از بازار انحصاري داخلي 
بهره مند شود، ممكن اس��ت اساس��اً هيچ برنامه اي براي توسعه محصول 
نداش��ته و عوايد حاصل از برنامه هاي حمايت ملي را در راس��تاي منافع 

شخصي هزينه كند. 
اما پرسشي كه ممكن است در اين ميان مطرح شود اين است كه آيا سياست 
صيانت از بازار بايد براي تمامي كاالها و توليدات اجرا شود؟ پاسخ اين است 
كه در سياست صيانت، سخن از يك بازار موجود و در معرض تحديد است؛ 
يعني عرضه و تقاضاي داخلي براي يك كاال ش��كل گرفته است. چنانكه 
اشاره شد، اگر بازاري در داخل كشور به وجود آمده، از محل توليد و عرضه 
كاالي »ال��ف« در اين بازار، خلق ثروت صورت مي گي��رد و واردات كاالي 
مشابه »الف« مي تواند اين روند خلق ثروت را دچار مخاطره كند، حتماً بايد 
سياست صيانت اجرا شود. حال اگر در كشور كاالي »ب« توليد مي شود كه 
اوالً مي تواند در بازارهاي جهاني رقابت كرده و ارزآوري كند تا منابع مالي 
مورد نياز براي واردات كاالي »الف« تأمين ش��ود، ثانياً نيروي كار شاغل 
در توليد »الف« به راحتي قابل انتقال به تولي��د كاالي »ب« يا هر كاالي 
ديگري است كه بازار آن موجود است، ثالثاً هيچ مانع سياسي و غيرسياسي 
براي واردات كاالي »الف« به قيمتي ارزان تر و با كيفيتي باالتر پيش بيني 
نمي شود، رابعاً توليد كاالي »الف« يا دانش و مهارت مرتبط با آن نقشي در 
برنامه پيشرفت و امنيت كشور ندارد، مي توان صيانت از بازار براي كاالي 
»الف« را متوقف كرد تا ظرفيت نيروي كار و سرمايه كشور به توليد كاالهاي 

ديگر تخصيص يابد. 
برخي نظريات حمايت گرايي صيانت از بازار را صرفاً محدود به دوره نوزادي 
صنايع مي دانند، اما كشورهاي صنعتي اين سياست را به صورت اقتضايي و 
هوشمندانه، هر زماني كه توليدكنندگان داخلي در معرض آسيب از ناحيه 
حضور كاالهاي مشابه خارجي در بازار داخلي قرار داشته اند، به كار گرفته اند؛ 
هرچند طبيعتا در مرحله نوزادي صنايع داخلي، اين سياست پررنگ تر است. 

موارد ذيل، نمونه هايي از اعمال سياست صيانت از بازار است؛
تعرفه اسموت- هاولي: با پيشنهاد ريد اس��موت و ويليس هاولي دو تن از 
اعضاي كنگره امريكا در سال 1930 قانوني به تصويب رسيد كه به موجب 
آن، تعرفه واردات 20 هزار قلم كاال به خاك اياالت متحده افزايش يافت. 
بر اساس يك برآورد، ميانگين تعرفه كاالهاي وارداتي امريكا به 60 درصد 
رسيد. واردات امريكا با 66 درصد كاهش از 4/4 ميليارد دالر در سال 1929 
به 1/5 ميليارد دالر در سال 1933 كاهش يافت. به دليل تعرفه هاي متقابل 
كش��ورهاي ديگر، صادرات امريكا نيز 61 درصد كاهش را تجربه كرد و در 
همين دوره از 5/4ميليارد دالر به نيم ميليارد دالر رس��يد. چهار سال بعد 
از اين قانون، كنگره به رئيس جمهور اجازه مذاكرات دوجانبه براي كاهش 
تعرفه ها تا 50 درصد را داد. از دهه 1940 به بعد با ويران شدن اروپا در نتيجه 
جنگ بين الملل دوم، قدرت اروپا ب��راي حضور در بازارهاي امريكا تحليل 
رفت و در مقابل، امريكاي دور مانده از جنگ و حامي توليدات داخلي، به 
مزيت رقابتي دست يافت. اين بود كه رهبري مذاكرات گات براي آزادسازي 
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اجبار ژاپن به اعمال محدوديت داوطلبانه صادرات خودرو: در سال 1974 
سهم خودروهاي وارداتي در بازار امريكا 13/8درصد بود. فولكس واگن 3/8 
درصد و تويوتا 2/7 درصد از بازار خ��ودرو امريكا را در اختيار گرفته بودند. 
پس از شوك نفتي 1974 و گران تر شدن سوخت، خودروهاي پرمصرف 
امريكايي از رقابت با خودروهاي وارداتي باز ماندند و سهم واردات در بازار 

خودرو امريكا رو به افزايش گذاشت. 
 مارس 1974 رئيس اتحاديه كارگران خودرو امريكا به ژاپن اعزام شد تا از 
مقامات ژاپن درخواست كند به صورت داوطلبانه صادرات خودرو به امريكا را 
محدود كنند. درخواست مشابهي نيز به مقامات آلمان غربي ارائه شد. برآورد 
امريكايي ها اين بود كه اگر ژاپن و آلمان اين محدوديت داوطلبانه را بپذيرند، 
ساير صادركنندگان خودرو به امريكا نيز تسليم اين خواسته خواهند شد. 
هدف از تحميل محدوديت داوطلبانه صادراتي نيز اين بود كه از بازار داخلي 
در برابر رقيب خارجي صيانت شود و به خودروسازان امريكايي اين فرصت 

داده شود كه خودروهاي كم مصرف تري توليد كنند. 
ژاپن تالش بسياري به خرج داد تا در مقابل اين درخواست امريكا تسليم 
نشود. از جمله اين اقدامات چاپ آگهي هايي در رسانه هاي امريكايي مانند 
نيويورك تايمز و درج نقل قول از نخبگان امريكايي مبني بر متضرر شدن 
مصرف كنندگان امريكايي از اجبار به مصرف خودروهاي امريكايي بود. اما 
اين تالش ها افاقه نكرد و دولت امريكا در مقابل اين تبليغات بر سر منافع 
تجارت آزاد كوتاه نيامد. سلطه سياسي امريكا بر ژاپن، نهايتا موجب تسليم 
توكيو شد. ژانويه 1981 دولت رونالد ريگان از ژاپن خواست اين محدوديت 
صادراتي را اعم��ال كند و دولت ژاپن ني��ز محدوديت هايي براي صادرات 
 Atsumi(خودرو به امريكا در ب��ازه زماني 1981 تا 1984 اعم��ال كرد
2017(. اين محدوديت هاي داوطلبانه در حالي اعمال شد كه هر دو كشور 
عضو موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت بودند و قواعد »تجارت آزاد« بايد 
ميان آنها رعايت مي شد. نام محدوديت  ها را »داوطلبانه« گذاشتند كه ايده 

»تجارت آزاد« دچار خدشه نشود. 
محدوديت ها و ممنوعيت هاي وارداتي كره جنوبي: روايت متعارف درباره 
نسبت دولت و بازار در كره جنوبي اين است كه در دوره جهش اقتصادي 
اين كشور، دولت دست به آزادسازي تجاري زده است. اما شواهد بسيار 
زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد اين روايت، مجعول است. آنچه از آن 
به عنوان آزادسازي تجاري در كره ياد مي شود، در واقع آزادسازي براي 
صادرات اس��ت. در دوران اين به اصطالح آزادسازي، تعرفه هاي واردات 
همچنان باال بودند و دولت از ابزارهاي مختلفي براي براي صيانت از بازار 

استفاده مي كرد. 
تا س��ال 1967، از بازار داخلي با رويكرد »ليس��ت مجاز« صيانت مي شد. 
بدين معني كه صرفاً به كاالهايي كه در ليس��ت مش��خصي قرار داشتند، 
اجازه واردات داده مي ش��د. كاالهايي مجاز بودند وارد خاك كره شوند كه 
براي ارتقاي توان صنعتي اين كشور ضروري به شمار مي رفتند، اما واردات 
محصوالت كشاورزي، كاالهاي مصرفي و كاالهاي مشابه داخلي ممنوع يا 
به شدت محدود بود)Kim 1991(. عالوه بر اين، دولت ماليات هاي بسيار 
سنگيني بر واردات كاالهاي لوكس وضع كرده بود كه عمال واردات اين نوع 

اقالم را ممنوع مي كرد. دولت همچنين براي خريد ماش��ين آالت داخلي 
يارانه هاي قابل توجهي پرداخت مي كرد كه بخش��ي از سياست صيانت از 
بازار داخلي در برابر هجوم كاالي خارجي به شمار مي رفت. و نهايتاً واردات 
برخي كاالها اساساً ممكن نبود، نه به دليل اينكه ممنوعيت قانوني وجود 
داشت، بلكه به اين دليل كه دولت اجازه تخصيص ارز براي واردات آنها را 

 .)1993 Chang(نمي داد
پس از سال 1967، سياس��ت كنترل واردات از »ليست مجاز« به »ليست 
ممنوعه« تغيي��ر كرد كه ط��ي آن، كاالهايي كه در ليس��ت ممنوعه قرار 
مي گرفت، اجازه واردات نداشت. در كنار سياست ليست ممنوعه، از ابزار 
تعرفه براي كنترل الگوي واردات اس��تفاده ش��د. در سال 1968 متوسط 
تعرفه واردات به 54 درصد رسيد كه براي كاالهاي مصرفي بادوام اين نرخ 
98/3درصد و براي كاالهاي مصرفي بي دوام، 92/3درصد بود. اين سياست 
باعث شد كه سهم كاالي مصرفي در كل واردات كره جنوبي صرفاً سه درصد 
باشد)Kim 1991(. بر اساس يك بررسي، تا سال 1982 بالغ بر 93 درصد 
كاالهاي وارداتي كره جنوبي مشمول محدوديت ها و ممنوعيت هاي وارداتي 
بود و آنگونه كه ليبرال ها ادعا مي كنند، آزادس��ازي تجاري اتفاق نيفتاده 
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  4- 2- خلق بازار
صيانت از بازار داخلي توسط دولت به تنهايي پيشرفت يك كشور را تضمين 
نمي كند. چنانكه گفته شد سياست صيانت زماني به كار گرفته مي شود كه 
عرضه و تقاضايي براي يك كاال در داخل كشور شكل گرفته باشد و بازار آن 
كاال از ناحيه كاالهاي وارداتي در معرض آسيب باشد. اما نفس شكل گيري 
بازار به ويژه بازار محصوالت صنعتي و با فناوري باال، نيازمند وجود عوامل و 
زيرساخت هايي است كه در اكثر موارد، بدون سرمايه گذاري از محل منابع 

عمومي توسط دولت، ايجاد نمي شوند. 
توليدكنندگان كاالهاي مصرفي، عمدتا مصرف كننده فناوري هايي هستند كه 
در سطح ملي و با مشاركت ملي به دست آمده اند؛ آنها در واقع اين فناوري ها را 
در قالب محصوالت مصرفي، تجاري سازي مي كنند. در موارد بسياري، ارتقاي 
محصول توسط توليدكنندگان، نيازمند اس��تفاده از فناوري هايي است كه 
دستيابي به آنها خارج از توان توليدكننده اي است كه كاربِر آن فناوري است. 
وظيفه اي كه دولت در اين زمينه دارد، برنامه ريزي براي دستيابي به فناوري هاي 
مورد نياز در سطح ملي و مديريت سرريز اين فناوري ها به بخش هاي توليدي 
است. همچنين ايجاد زيرساخت هايي نظير نظام آموزشي ملي براي عرضه 
نيروي كار ماهر، حمل و نقل، ارتباطات، انرژي و... كه بدون آنها شكل گيري يك 

نظام توليدي تقريباً محال است، در زمره وظايف دولت است. 
در نظريه حمايت هوش��مند، سياس��ت خلق بازار در رابط��ه با ايجاد 
زيرساخت هاي ملي و توسعه فناوري تعريف مي شود. دولت با تخصيص 
منابع از مح��ل عمومي - يا مكلف س��اختن توليدكننده به تخصيص 
بخشي از سود خود در ازاي حمايت هايي نظير صيانت از بازار-  براي 
ايجاد زيرساخت هاي ملي سرمايه گذاري كرده يا پروژه هايي تحقيقاتي 
را براي دس��تيابي به فناوري هاي خاص تعري��ف مي كند. اين تعريف 
پروژه هاي زيرس��اختي و فناوري با تخصيص و هدايت منابع، در واقع 
نوعي ايجاد تقاضا براي كااليي خاص است كه نيروهاي بالقوه عرضه 
را جهت پاسخگويي به اين تقاضا فعال مي كند و به بازار آن كاال شكل 
مي دهد. اينكه در دوره هاي مختلف، ايجاد كدام زيرس��اخت ها براي 
كش��ور اولويت دارد يا دس��تيابي به كدام فناوري ها در اولويت است، 
توسط سياست صنعتي كشور تعيين مي شود. كشوري چون ايران كه 
دولت از محل فروش منابعي چون نفت و گاز، درآمد ارزي دارد، بايد 
اولويت را در تخصيص درآمدهاي ارزي به ايجاد زيرساخت و توسعه 

فناوري بدهد. 
بازارهاي خلق شده توسط دولت، در واقع به وجود آورنده منشأ مزيت هاي 
يك كشور در عصر مدرن است كه در درباره آن بحث شد. مزيت نسبي به 
ويژه در توليدات صنعتي، منش��أ طبيعي ندارد، بلكه اين مزيت بايد ايجاد 
شود. خلق بازار توسط دولت و با تخصيص منابع عمومي براي دستيابي به 

عوامل پيشرفته توليد)زيرساخت و فناوري(، راه ايجاد اين مزيت است. 
به نمونه اي از خلق بازار توس��ط دولت در حوزه زيرساخت و فناوري توجه 

كنيد:
پروژه هاي نظامي امريكا و خلق بازار فناوري: نقش دولت امريكا حتي در 
توسعه صنعتي اين كشور به واس��طه سرمايه گذاري زياد دولت در حوزه 
نظامي، بسيار كليدي بوده است)Felice ,2003: 210(. در طول قرن 
بيستم، امريكا بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي اش را در حوزه 
نظامي هزينه كرد و قراردادهاي بسياري براي خريدهاي عمومي مرتبط 
با بخش نظامي منعقد ش��د. بسياري از ش��ركت هاي معظم امريكا نظير 
الكهيد مارتين، اي بي ام، بوئينگ، كاترپيالر و موتوروال، موفقيت ش��ان 
را مديون قراردادهاي س��نگين دولتي هس��تند. قراردادهايي كه با اين 
شركت ها منعقد ش��د، در واقع نوعي خلق بازار بود كه يك بازار تضمين 
شده فراهم آورد تا آنها با اطمينان خاطر به توليد بپردازند. عالوه بر اين، 
كنگره امريكا شركت هاي خارجي را نيز از ش��ركت در اكثر قراردادهاي 
مناقصه عمومي را منع كرد تا يك انحصار كامل براي شركت هاي امريكايي 
ايجاد ش��ود. در دوره پس از جنگ جهاني دوم، دولت امريكا حمايت از 
ايجاد فناوري هاي برتر و تجاري سازي محصوالت فناوري پايه را در دستور 
كار قرار داد. اين رويكرد امريكا، باعث سرريز فناوري از حوزه هاي نظامي 
و زيرساختي به حوزه هاي تجاري شد. براي نمونه، ميكروچيپ هايي كه 
براي پردازش حجم وسيعي از اطالعات و ذخيره اطالعات در كامپيوترها 
و گوشي هاي شخصي توليد شده توسط ش��ركت اپل استفاده مي شود، 
در واقع محصول برنامه هاي فضايي و نظامي امريكا هستند كه در حوزه 
ارتباطات تجاري سازي شده اند. زيربناي تكنولوژي هاي اينترنت توسط 
سازمان پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته)دارپا( در وزارت دفاع امريكا ايجاد 
شد. سامانه موقعيت يابي جهاني)GPS( از طريق برنامه ماهواره اي نظامي 
ناواستار وزارت دفاع امريكا ايجاد شد و همچنان از منابع عمومي تأمين 
 )Multi touch(مالي مي ش��ود. صفحه نمايش لمس��ي چندنقطه اي
توسط محققان دانشگاه دلور اختراع شد كه تمامي هزينه هاي آن از سوي 

دولت پرداخت مي شود. )شكل1(

  4- 3- حفظ بازار
در نظريه حمايت هوشمند، خصوصي س��ازي به معناي رهاسازي نيست. 
برخي بازارها از ناحيه خروج يا اخراج نيروه��اي عرضه در معرض تهديد 
هس��تند. توليدكنندگان )يعني نيروهاي عرضه( ممكن است نه به دليل 
محروميت از فرصت بازار داخلي به سبب تس��لط كاالي خارجي، بلكه به 
داليلي چون ناتواني در تأمين منابع مالي توليد، فقدان تقاضاي كافي و مؤثر 
براي عرضه، مقرون به صرفه نبودن تولي��د، ناتواني در ارتقاي محصول به 
داليلي چون فقر فناوري يا نداشتن برنامه تحقيق و توسعه، پرريسك بودن 
سرمايه گذاري براي توليد كاالي خاص، پرسود بودن بازارهاي ديگري كه 
سرمايه شان به راحتي قابليت انتقال به آنها را دارد در معرض خروج ارادي 
يا اخراج اجباري از بازار باشند. در چنين مواردي، مخصوصا در صنايعي كه 
در دسته صنايع راهبردي كشور دسته بندي شده اند و وجود بازار آن صنايع 
براي پيشرفت كشور ضروري اس��ت، دولت بايد نقش هدايتي، حمايتي و 
نظارتي خود را براي حفظ نيروهاي عرضه در بازار و تقويت آنها ايفا نمايد. 
كمك هاي مالي، فني و اجرايي كه تحت نظارت دولت و براي رس��يدن به 
اهداف مشخص ارائه مي شوند، مي تواند بازار را از خطر نابودي حفظ كند. 

در ادامه، دو نمونه از اعمال سياست حفظ بازار را مرور مي كنيم؛
مورد شركت هواپيماسازي ايرباس: صنعت حمل ونقل هوايي امريكا در 
دهه 1960 و اوايل دهه 1970 ميالدي، بالغ ب��ر 70 درصد بازار جهاني 
را در اختيار داش��ت. هواپيما س��ازان امريكايي و در رأس آنها بوئينگ، 
متناسب با سليقه هر بازاري، مدلي از هواپيما داشتند و خدمات پشتيباني 
و آموزشي فوق العاده اي را براي خريداران ارائه مي كردند. امريكا نه تنها با 
كشورهاي اروپايي دشمني نداشت، نه تنها آنها را تحريم نكرده بود، بلكه 
پس از جنگ جهاني دوم،  به گواهي طرح هايي از قبيل مارشال، رويكردي 
امدادي به توسعه و آباداني اروپا داشت. امريكا و اروپا هر دو پرچم داران 
نظريه تجارت آزاد و تقس��يم كار بين المللي بودند و خطاب به كشورهاي 
مستضعف جهان مي گفتند تنها راه توسعه، توقف حمايت گرايي از توليد 
داخلي و آزادسازي تجاري- مالي اس��ت؛  مي گفتند دليلي ندارد آنچه را 
كه مي توانيد به قيمت ارزان در بازار جهاني خريداري كنيد، بخواهيد در 
داخل كش��ور خود با هزينه گزاف توليد كنيد. در چنين فضايي، توصيه 
اقتصاد بازار به اروپايي ها اين بود كه به جاي اينكه به سمت توليد پرهزينه 
هواپيما بروند، نياز خود را با قيمت چندبرابر كمتر، از امريكا تأمين كنند. 
اما اروپايي ها چنين نكردند. كنسرسيومي از كشورهاي فرانسه،  انگليس، 
 آلمان غربي و اسپانيا تشكيل و در سال 1970،  شركت ايرباس در راستاي 
سياست »خلق بازار« تأسيس شد. طبيعي بود كه ايرباس در آغاز كار خود 
قادر به رقابت با بوئينگ قدرتمند نبود. ايرباس نه تنها يك شركت سودده 
نبود بلكه طبق گزارش هفته نامه اكونوميس��ت در آگوست 1980، 3/5 
ميليارد دالر زيان خالصش بود. با اين حال، طبق س��ندي كه در دسامبر 
1979 توسط پارلمان فرانسه منتشر ش��ده است، دولت هاي اروپايي به 
حمايت از ايرب��اس براي حفظ آن در ب��ازار ادامه دادن��د، چراكه معتقد 
بودند »در اين جنگ جهاني اقتصادي، حياتي اس��ت كه شبه مونوپولي 
توليدكنندگان امريكايي در هواپيماهاي كوتاه برد و ميان برد شكس��ته 
شود«)Carley 1981(؛ و شكسته شد. سهم ايرباس از بازار حمل و نقل 
هوايي آرام آرام افزايش يافت و نهايتاً در سال 2015 ميالدي، اين شركت 

توانست از بوئينگ امريكايي نيز پيشي بگيرد. 
اعطاي يارانه دولت ژاپن به صنايع دريايي و ريلي پس از خصوصي سازي: 
دولت ژاپن پس از ايجاد شركت هاي صنعتي، تعدادي از آنها را با تخفيف 
به بخش خصوصي واگذار كرد، اما اين خصوصي س��ازي هرگز به معناي 
رهاسازي اين صنايع توس��ط دولت نبود. براي مثال در طول دهه 1870 
و 1880 بسياري از كارخانه هاي كشتي س��ازي دولتي خصوصي شد اما 
حتي پس از خصوصي سازي هم يارانه مي گرفتند. همراه با صنعت دريايي 
بازرگاني، صنعت كشتي سازي بين 50 تا 90 درصد يارانه هاي دولت را پيش 
از 1924 به خود اختصاص مي داد. دولت ژاپن همچنين در سراس��ر دهه 
1880 و 1890 به شركت هاي خصوصي در حوزه راه آهن يارانه مي داد. در 
دهه 1880، 36 درصد يارانه هاي دولتي به بخش راه آهن اختصاص يافت. 

   4- 4- قبض بازار
سرمايه ميل به بيشينه ش��دن دارد و به صورت طبيعي به سمتي حركت 
مي كند كه بدون درگير كردن س��اير عوامل توليد)زمي��ن، نيروي كار و 
فناوري(، به بيشترين س��ود برس��د. فعاليت هاي غيرمولد، نظير داللي، 
سوداگري و سفته بازي، بيش��ترين جاذبه را براي سرمايه دارند كه بدون 
دخالت ساير عوامل توليد، سود حاصل مي شود. يك نظام اقتصادي سالم 
اما بايد بيشترين سود را به توليد - و در سطحي پايين تر به خدمات مرتبط 
با توليد-  بدهد. اگر فعاليت هاي غيرمولد بازار پرس��ودي داش��ته باشند، 
س��رمايه ها به صورت طبيعي از فعاليت هاي مولد فاصله خواهند گرفت و 
باعث تضعيف توليد در كشور خواهد شد. در چنين شرايطي وظيفه دولت، 
قبض بازار هاي غير مولد از طريق كاهش سطح سود آنها به زير سطح سود 
توليد اس��ت. براي برخي بازارهاي كاماًل مضر مانند بازار ربا، بايد سياست 
»انقباض كامل« در نظر گرفته ش��ود به نحوي كه هيچ سرمايه اي اجازه 

حركت به سمت اين بازارها را نداشته باشد. 
مش��خصه اصلي يك نظام اقتصادي سالم اين اس��ت كه در آن به توليد 
پاداش داده ش��ود نه سوداگري، داللي و س��فته بازي. اگر اين اصل را به 
عنوان مبناي سياس��ت گذاري اقتصادي بپذيريم، باي��د نظام مالي را به 
گونه اي طراحي كنيم كه سرمايه به سمت توليد جريان يابد. الزمه جريان 
يافتن سرمايه به سمت توليد، »جذابيت زدايي« از فعاليت هاي غيرمولد 
است. اهميت جذابيت زدايي از سوداگري و سفته بازي به قدري زياد است 
كه مي توان آن را پيش شرط ايجاد جذابيت براي سرمايه در بخش توليد 
دانست. با توجه به سود بسيار باالي سوداگري و سفته بازي، سرمايه دار 
ابتدا بايد از اين سود وسوسه انگيز نهي شود تا در گام دوم درباره حركت 

به سمت بخش توليد تصميم بگيرد. 
بررسي جريان سرمايه در ايران نشان دهنده اين است كه سياست قبض 
بازار براي بازداشتن سرمايه از فعاليت هاي غيرمولد اتخاذ نشده و ساز 
و كاري جز حب��س نقدينگي در بانك ها، براي نهي س��رمايه از حركت 
به سمت س��وداگري وجود نداشته است. سياس��ت گذار همواره براي 
جلوگيري از هجوم نقدينگي به بازارهاي سفته بازي و سوداگري، نرخ 
سود بانكي را باال نگه داشته تا س��رمايه در بانك محبوس بماند. همين 
سياست، يعني تخصيص سود باالي س��پرده براي جذب نقدينگي در 
بانك ها، باعث شده است كه اوال سود تسهيالت نيز باال رود و توليدكننده 
به دليل مقرون به صرفه نبودن تسهيالت بانكي عمال نتواند از آن بهره 
مند شود، ثانيا بانك ها به دليل ناتواني در پرداخت سود به سپرده گذار، 
رو به استقراض از بانك مركزي بياورند و همين امر، باعث رشد نقدينگي 
شود، ثالثا همين سرمايه هاي ظاهراً حبس شده در بانك ها هرگاه يك 
بازار پرسود شناسايي كرده اند، به راحتي از بانك خارج شده و راهي آن 
بازار شده اند. توليدكننده نيز هم از س��رمايه خصوصي محروم مانده و 

هم از تسهيالت بانكي. 
ويژگي مهم سياس��ت قبض بازار اين است كه سرمايه هاي خصوصي را به 
س��مت فعاليت هاي مولد هدايت مي كند و دولت در كنار تخصيص منابع 
عمومي براي رسيدن به اهداف سياست صنعتي، از سرمايه هاي خصوصي 

نيز براي تحقق اهداف اين برنامه استفاده مي كند. 
به نمونه اي از اعمال سياست قبض بازار توجه كنيد؛

ماليات بر تراكنش هاي بانكي در اروپا براي قب��ض بازارهاي غيرمولد: 
يكي از راه هايي كه براي قبض باز غيرمولد س��فته  بازي در كش��ورهاي 
مختلف مورد اس��تفاده قرار مي گي��رد، وضع ماليات ب��ر تراكنش هاي 
بانكي است. بر مبناي نتايج حاصل ش��ده از پژوهش هاي علمي، وضع 
ماليات بر تراكنش هاي مالي اثر به مراتب بيشتري بر مهار فعاليت هاي 
س��فته بازانه در مقايسه با ماليات بر س��ود دارد. به همين دليل ماليات 

بر تراكنش هاي مالي به عن��وان يكي از كاراتري��ن ابزارهاي قبض بازار 
سفته بازي در كش��ورهايي نظير امريكا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
مورد استفاده قرار گرفته اس��ت. به عقيده برخي از اقتصاددانان، وضع 
ماليات بر تراكنش ها نه تنها در نظ��ام بانكي، بلكه در كليه فعاليت هاي 
انجام ش��ده در نظام مالي، مي تواند آثار س��وء س��فته بازي را به ميزان 

چشمگيري كاهش دهد. 
نرخ ماليات ب��ر نقل و انتق��االت مالي در بازار س��هام و ب��ازار اوراق بهادار 
كشورهاي اروپايي معادل 0/1 درصد و نرخ ماليات وضع شده بر معامالت 
مشتق در اين كش��ورها معادل حدود 0/01 درصد تعيين شده است. اين 
ماليات بر تمام نقل و انتقاالتي كه يكي از طرفين انتقال در كشورهاي عضو 
اروپا ساكن شده باشد، اعمال مي شود. اين قانون تنها 15 درصد از مجموع 
نقل و انتقاالت مالي در اروپا را شامل نمي شود. تسهيالت مسكن، تسهيالت 
به كسب و كارهاي كوچك، برخي از نقل و انتقاالت ارزي و مبادله مالي با 
هدف افزايش س��رمايه به  صورت فروش اوراق در بازار اوليه مشمول اين 
ماليات نمي ش��وند. اين قانون تمامي نظام مالي اروپا را صرف نظر از محل 
انجام مبادالت بانكي شامل مي شود و در س��ال 2012 بالغ بر 40 ميليارد 
دالر درآمد براي دولت هاي عضو اتحاديه اروپا به همراه داشته است.  برخي 
وضع ماليات بر تراكنش هاي مالي را كاهش دهنده انگيزه فعاليت اقتصادي 
ارزيابي مي كنند، اما بررسي هاي كميسيون اقتصادي و پولي اتحاديه اروپا 
حكايت از تاثير فزاينده 25/ 0 درصدي وضع اين ماليات ها بر رشد اقتصادي 
كشورهاي اروپايي دارد. بر مبناي گزارش كارشناسان كميسيون اقتصادي 
و پولي اتحاديه اروپا ماليات بر تراكن��ش )FTT( نقش مهمي در كاهش 

ريسك سيستمي در نظام مالي اروپا ايفا مي كند. 

   4- 5- بسط بازار
وقت��ي كااليي با ب��ه كارگيري سياس��ت هاي چهارگانه پي��ش گفته به 
مرحله اي رس��يد كه توان حضور در بازارهاي بين المللي را يافت، دولت 
مي تواند با ابزاره��اي ديپلماتيك ي��ا حمايت هاي مال��ي و غيرمالي، به 
گسترش جغرافيايي بازار براي محصول ياد ش��ده كمك كند. دو هدف 
عمده براي بس��ط بازار متصور است. نخست، دس��تيابي توليدكنندگان 
داخلي به صرفه هاي ناشي از مقياس و دوم، دستيابي كشور به ارز خارجي 

براي واردات كاالهاي مورد نياز. 
 دولت ه��ا در طول تاريخ براي بس��ط بازار، ابزاره��اي گوناگوني به كار 
گرفته اند. از تصرف س��رزمين هاي بيگانه با هدف س��لطه بر بازار آنها 
گرفته تا حمايت هاي مالي، سياسي، فناوري از صادركنندگان تا ايجاد 
رژيم هاي بين المللي. اما مي توان گفت مهم ترين ابزار سياست »بسط 
بازار« كه طي قرون گذشته از سوي كش��ورهاي پيشرفته دنبال شده، 
ترويج - و گاهي تحميل-  »آزادس��ازي تجاري« در محيط بين الملل 
بوده است. چه، در شرايطي كه همه كش��ورها رويكرد »تجارت آزاد« 
را اتخاذ كرده و سياس��ت »صيانت از بازار« را ب��ه كار نگيرند، طبيعتا 
توليدات كشورهاي صنعتي بر بازار كشورهاي غيرصنعتي مسلط شده و 
بازارشان از نظر جغرافيايي بسط پيدا خواهد كرد. اين است كه مي توان 
گفت »تجارت آزاد« آخرين مرحله حمايت هوش��مند از توليد داخلي 
است. كشوري كه با اتخاذ سياست هاي حمايتي به درجه اي از پيشرفت 
رسيده باش��د كه ديگران نتوانند با آن رقابت كنند، نيازي به صيانت از 
بازار خود ندارد و توقف صيانت از بازار در ديگر كش��ورها، موجب بسط 
بازار براي توليدكنندگان كشور صنعتي خواهد شد. اگر هيچ مانعي براي 
تجارت وجود نداشت، كاالهاي كشوري كه داراي مزيت رقابتي است، 
به راحتي خواهد توانست بر بازار ديگر كش��ورها مسلط شده و رقيبان 

را از بازار خارج كند. 
تجارت آزاد البته در يك حالت كاركرد بسط بازار ندارد و مي تواند به تنوع 
بخشي به محصوالت در بازارها و نيز ارتقاي كيفيت و افزايش بهره وري در 
نتيجه رقابت منجر شود. هنگامي كه توليدكنندگان دو كشور دسترسي 
يكساني به عوامل توليد)ازجمله فناوري( داشته باشند، در چنين حالتي 
آزادي تجارت موجب حذف رقي��ب از بازار نخواهد ش��د، تجارت درون 
صنعتي ميان دو كش��ور اتفاق خواهد افتاد، رقابت ميان توليدكنندگان 
به افزايش كيفيت و بهره وري منجر خواهد شد، سهمي از بازار هر كشور 
متقابال به توليدكننده كشور طرف تجاري خواهد رسيد و مصرف كنندگان 
از »تنوع محصول در بازار« برخوردار خواهند بود. تجارت ميان كشورهاي 
صنعتي غالبا از اين نوع اس��ت. به نمونه اي از سياس��ت بسط بازار توسط 
دولت كره جنوبي توجه كنيد؛ اقدامات كره جنوبي براي بسط بازار: جريان 
نئوليبرال دو سياس��ت جايگزيني واردات و توس��عه صادرات را آلترناتيو 
يكديگر معرفي كرده و ب��ا تقبيح جايگزيني واردات، توس��عه صادرات را 
تشويق مي كند. كره جنوبي در طول دوره توسعه خود، سياست جايگزيني 
واردات را مبنا قرار داد و از سياست توسعه صادرات به عنوان يك سياست 
مكمل اس��تفاده كرد كه هدف اوليه آن، تأمين مناب��ع مالي براي خريد 
تكنولوژي هاي مورد نياز در فرآيند جايگزين��ي واردات بود. دولت پارك 
چانگ- هي برنامه هاي مختلفي را براي بسط بازار براي توليدات كره اي 
اجرا كرد. مي توان گفت ايجاد مشوق هايي با هدف افزايش سود صادرات، 
محور اين برنامه ها بود. كاهش هدفمند ارزش پول ملي، رويكرد تجارت 
آزاد براي صادرات، و معافيت از ماليات هاي غيرمستقيم براي نهاده هاي 
داخلي مورد اس��تفاده در توليد كاالهاي صادراتي، س��ه گام مهم در اين 
زمينه بود. دولت كره همچنين امكاناتي نظير زيرس��اخت، برق، خدمات 
حمل و نقل را با نرخ هاي پايين در اختيار صادركنندگان قرار داد، از آنها 
ماليات بر درآمد كمتري گرفت و اعتبارات يارانه اي در اختيارش��ان قرار 
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   6- نتيجه گيري
نظريه حمايت هوش��مند كه در اين مقاله ارائه شد نوعي تالش براي حل 
معماي رابطه دولت- بازار و گامي در مسير پايان دادن به مجادله اي تاريخي 
درباره نوع رابطه اين دو نهاد است. »حمايت هوشمند« دقيقاً در نقطه مقابل 
»بنيادگرايي بازار« قرار دارد، اما در دام دولت گرايي به معناي تصدي گري 
دولتي نيز نيفتاده اس��ت. اين نظريه »نقش بنيادي بازار« را در پيشرفت 
كش��ورها و تأمين منافع ملت ها مفروض مي گيرد. اما ضمن قائل بودن به 
نهاد بازار به عنوان يك عنصر اساسي پيشرفت، سازماندهي آن توسط دولت 
به اقتضاي شرايط اقتصادي و هم جهت با سياست صنعتي و برنامه توسعه 
ملي را يك ضرورت مي داند. در نظريه حمايت هوشمند، رابطه دولت و بازار 
هرگز قطع نمي شود، بلكه نوع اين رابطه به اقتضاي شرايط اقتصادي عام 
يا شرايط ويژه بازار يك كاالي مش��خص، تغيير مي كند. دولت به عنوان 
»حامي«، »هادي« و »ناظر« بر نيروهاي بازار نقش ايفا مي كند تا آنها را در 
جهت اجراي برنامه ملي پيشرفت، سازماندهي نمايد؛ به اين معني كه هم از 
نيروهاي بازار حمايت مي كند، هم بر عملكرد آنها نظارت دارد، و هم آنها را 
در جهت برنامه پيشرفت هدايت مي كند. اين نوع حمايت گرايي ضمن قائل 
بودن به تجارت آزاد، از يك سو در پي استقالل در حوزه صنايع راهبردي و 
مرتبط با امنيت ملي است و از سوي ديگر، به دنبال حذف شكاف فناوري 
صنايع داخلي با توليدات خارجي و ايجاد »مزي��ت رقابتي« براي صنايع 

داخلي در بازارهاي جهاني است. 
يافته ه��اي اين پژوه��ش از آن جه��ت مي تواند حائز اهميت باش��د كه 
جمهوري اس��المي ايران نيز بايد روند تركيبي كنوني - كه در يك س��و 
خصوصي س��ازي ناكارآمد )رهاسازي( و در س��وي ديگر حمايت گرايي 
ناكارآمد )تصدي گري دولتي( ديده مي ش��ود-  را كنار گذاش��ته و رو به 
حمايت گرايي هوش��مندانه بياورد. تجربه كشورهاي پيشرفته به خوبي 
مدعاي ما را ثابت مي كند كه اروپا و امريكا بر خالف ادعاهاي خود رويكرد 
حمايت گرايي هوشمند را در دوران رشد و توسعه خود اتخاذ كرده و هنوز 

نيز به اين رويكرد ادامه مي دهند. 
   منابع متن در دفتر روزنامه موجود است.

   سيدياسر جبرائيلي
 رابطه بين دولت و بازار يكي از اساس�ي ترين موضوعات مورد بحث در اقتصاد سياسي است. قدرت هاي صنعتي و به لحاظ 
اقتصادي پيشرفته دنيا، در برهه هايي از تاريخ مدعي شدند پيشرفت اقتصادي آنها در سايه مكانيسم خودتنظيم بازار و عدم 
مداخله دولت در اقتصاد اتفاق داده و به کشورهاي ديگر توصيه کردند اگر مي خواهند چون آنان صنعتي شوند، بايد اقتصاد را 
به مكانيسم بازار بسپارند. اما بررسي تاريخ پيشرفت خود اين کشورهاي صنعتي، يا کشورهايي که در دوره جديد به پيشرفت 
اقتصادي رسيدند، نشان مي دهد هرگز دولت در اين کشورها مديريت اقتصاد را به مكانيسم بازار نسپرده و به انحای مختلف 
نقش حمايتي را در رابطه با توليد ايفا کرده است. نظريه حمايت گرايي هوشمند که در مقاله حاضر به عنوان يك الگو براي 
رابطه پيچيده بين دولت و بازار پيشنهاد مي شود، با ابتنا به تجربه کشورهاي پيشرفته تدوين شده است. دولت در اين نظريه، 
نقش حامي، هادي و ناظر را دارد و به اقتضاي شرايط اقتصاد يا شرايط خاص يك صنعت، رابطه متناسب با نيروهاي بازار برقرار 

مي کند. اين مقاله چكيده اي از فصل دوم کتاب »دولت و بازار: الگويي پويا براي روابط متقابل« است. 

نظريه حمايت هوشمند تالشي براي حل معماي 
رابطه دولت و بازار و گامي در مس�ير پايان دادن 
به مجادل�ه اي تاريخي درباره ن�وع رابطه اين دو 
نهاد اس�ت. »حمايت هوش�مند« دقيقًا در نقطه 
مقاب�ل »بنيادگرايي بازار« ق�رار دارد، اما در دام 
دولت گراي�ي به معن�اي تصدي گ�ري دولتي نيز 
نيفتاده است. اين نظريه »نقش بنيادي بازار« را در 
پيشرفت کشورها و تأمين منافع ملت ها مفروض 
مي گيرد. اما س�ازماندهی نيروهای بازار توس�ط 
دولت به اقتضای ش�رايط اقتص�ادی و هم جهت 
با برنامه ملی پيش�رفت را يك ضرورت می داند.
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   1- مقدمه
مسئله نقش و حدود مداخله دولت در حيطه اقتصادي و رابطه دولت و بازار 
از اساسي ترين مناقشات در دوران مدرن بوده است )كروچ، 1388: 54(. 
در يك چشم انداز كلي، عنصر تعيين كننده سيستم اقتصادي كشورها نيز 
بر حسب نوع رابطه دولت- بازار و حدود مداخله دولت در عرصه اقتصادي 
تعيين مي ش��ود )هايامي، 1392: 257(. از مهم ترين مسائل پيش روي 
اقتصاددانان و طبيعتا نهاد دولت در كشورهاي در حال توسعه، اين است كه 
در تدوين برنامه هاي توسعه نقش دولت را چگونه تعريف كنند. آيا دولت بايد 
مديريت اقتصاد را به مكانيسم بازار بسپارد يا دست به سازماندهي نيروهاي 
بازار بزند؟ در يك سو ليبرال ها يا ليبرتارين ها قرار دارند كه هر نوع حضور 
و مداخله دولتي را نفي مي كنند و از طرف ديگر كمونيست ها هستند كه 
دولتي كردن تمام اشكال مالكيت و برنامه ريزي اقتصادي مركزي را الزم 
مي دانند. آدام اس��ميت كه مباحث آن ذيل بحثي با عنوان »آموزه دست 
نامرئي« شناخته مي شود بيان مي كند كه آزادسازي نيروهاي بازار باعث 
بهترين شكل از تخصيص منابع، نوآوري عرضه كاالها با كمترين قيمت و 
باالترين كيفيت، و نهايتا رش��د اقتصادي مي شود. او منتقد رويكردي بود 
كه دولت و دولتمردان را واجد صالحيتي بيش از ديگران براي شناخت و 
هدايت بازار مي دانست. مطابق روحيه ليبرالي كه نگاه بدبينانه اي به دولت به 
عنوان ناظري بي طرف دارد، اسميت معتقد بود كه دولت اساسا فاقد توانايي 
شناخت كامل بازار و هدايت خيرخواهانه است. )ساندين و ديگران، 1393: 
48- 47(. اقتصاد نئوكالس��يك به وجود تعادل در بازار از طريق عرضه و 
تقاضا معتقد است كه ادامه دهنده سنت اسميت بوده است، اما به تحليل 
پديده هاي اقتصادي ابعاد روشمندتري داده است. اقتصادداناني از جمله 
جونز، والراس، ميل، منگر، مارشال، هايك و فريدمن، بر باور كالسيك ها 
بوده اند و آن را تقويت كرده اند. با اين دي��دگاه نيروهاي بازار - كه عرضه و 
تقاضا باشند-  در شرايط رقابت كامل بازيگران اقتصادي صورت مي گيرند 
و متضمن تخصيص بهينه منابع و بيشينه سازي مطلوبيت و رفاه مي شوند. 
اصل مزيت نسبي بين كشورها و وجود تجارت آزاد بازارهاي بين المللي را 

شكل مي دهد كه منجر به تقسيم كار بين المللي و صلح مي شود. 
با تكيه بر همي��ن ادبيات نظري، قدرت هاي صنعت��ي و به لحاظ اقتصادي 
پيشرفته امروز دنيا به ويژه انگلستان و امريكا در برهه هايي از تاريخ مدعي 
شدند پيش��رفت اقتصادي آنها در سايه مكانيس��م خودتنظيم بازار و عدم 
مداخله دولت در اقتصاد اتف��اق داده و به كش��ورهاي ديگر توصيه كردند 
اگر مي خواهند چون آنان صنعتي ش��وند، بايد اقتصاد را به مكانيسم بازار 
بسپارند، مرزهاي تجاري را بردارند و تجارت آزاد را سرلوحه سياست هاي 
بازرگاني خود قرار دهند. اما در كشورهايي كه به اين توصيه ها عمل كردند، 
فرآيند اس��تعمار تداوم يافت؛ آنها نه تنها صنعتي نش��دند، بلكه وضعيت 
عقب ماندگي شان تثبيت شد، بازارشان به تصرف كاالهاي خارجي درآمد و 
به بحران هاي متعددي گرفتار شدند. از ديگر سو، بررسي تاريخ پيشرفت خود 
اين كشورهاي صنعتي، يا كشورهايي كه در دوره جديد به پيشرفت اقتصادي 
رسيدند، نش��ان مي دهد هرگز دولت در اين كشورها مديريت اقتصاد را به 
مكانيسم بازار نسپرده و به انحای مختلف نقش حمايتي را در رابطه با توليد 
ايفا كرده است. مقاله حاضر، مدلي براي رابطه دولت- بازار براي تحقق هدف 
پيشرفت اقتصادي ارائه مي دهد كه نه بر اساس اعمال مالكيت دولت بر ابزار 

توليد است و نه بر اساس واگذاري اقتصاد به مكانيسم بازار. 

   2- ادبيات نظري 
»بنيادگرايي بازار« شكل افراطي اعتقاد به مكانيسم خودتنظيم بازار است 
كه حذف كامل اعمال مديريت و وضع مقررات دولتي در اقتصاد را توصيه 
مي كند. اين عبارت نخستين بار در سال 1998 توسط »جرج سوروس« 
در كتاب »بحران سرمايه داري جهاني« استفاده شد: »اين عقيده در قرن 
نوزدهم با عنوان لسه فر شناخته مي ش��د، اما من عنوان بهتري براي آن 
يافته ام: بنيادگرايي بازار. بنيادگرايان بازار بر اين باورند كه منافع عمومي 
هنگامي به بهترين شكل خود تأمين مي شود كه مردم مجاز باشند منافع 
ش��خصي ش��ان را دنبال كنند«)Soros ,1998:12 (. او در جاي ديگر 
مي نويسد: »پشتوانه نظام س��رمايه داري جهاني يك ايدئولوژي است كه 
ريشه در تئوري رقابت كامل دارد. بر اساس اين تئوري، بازارها ميل به تعادل 
دارند و وضعيت تعادل، بهترين حالت تخصيص بهينه منابع است. ايجاد 
هرگونه مانع در برابر رقابت آزاد، در كارآمدي بازارها اخالل ايجاد مي كند؛ 
 .)196 :1998 ,Soros (»لذا بايد از شكل گيري اين موانع جلوگيري شود
داده هاي تاريخي اي��ن ادعاي بنيادگرايان بازار كه ب��ازار به خودي خود و 
خارج از هرگونه اعمال مديريت و س��ازماندهي، در نتيجه جس��ت وجوي 
منافع شخصي توس��ط افراد، منابع را به بهترين ش��كل تخصيص داده و 
منافع عمومي را تأمين مي كند، اثبات نمي كند. بلكه در مقابل، بررس��ي 
تجربه كشورهاي پيشرفته نشان مي دهد اين دولت ها بوده اند-  نه مكانيسم 
خودتنظيم و دست نامرئي-  كه بازارها را معماري و سازماندهي كرده اند تا 
منابع به شكل بهينه براي تأمين منافع عمومي تخصيص پيدا كند. در مقابل، 
هرگاه دولت از سازماندهي بازار كنار كش��يده و بازار را آزاد گذاشته است، 
منافع عمومي دچار مخاطرات جدي شده است، هرچند منافع خصوصي 

برخي گروه هاي متنفذ و پرقدرت تأمين شده است. 
در مكاتب مختلف اقتصادي، هرچند ممكن است براي نهاد بازار ويژگي هاي 
متفاوتي توصيف يا تجويز شود، اما تمامي مكاتب وجود بازار را براي هر فعاليت 
اقتصادي، شرط الزم مي دانند. اقتصاددانان بر روي اين گزاره اشتراك نظر 
دارند كه »نتيجه محروميت از بازار، مرگ يك بنگاه است«. مي توان اين گزاره 
را به شكل ديگري نيز بازنويسي كرد: »اگر بازاري وجود نداشته باشد، كااليي 
خلق نخواهد شد«. به عبارت ديگر، اگر نيروي تقاضا شكل نگيرد، ابداعات 
و اختراعات اتفاق نخواهند افتاد. يك توليدكننده كاال هراندازه كيفيت باال 
و قيمت پائين تري نيز ارائه كند، در صورت نداشتن دسترسي به بازار براي 
فروش محصول، از بازگشت سرمايه و سود محروم شده، نهايتا با اتمام سرمايه 
اوليه نخواهد توانست تأمين هزينه هاي توليد را ادامه دهد و ناچار به تعطيلي 
بنگاه خود خواهد شد. بر همين مبنا، هر چه دسترس��ي يك بنگاه به بازار 
گسترده تر و سهل تر باشد، شرايط مساعدتري را براي انباشت سود و توسعه 
كمي و كيفي محصول فراهم خواهد كرد. لذا يكي از تعيين كننده ترين عوامل 
در موفقيت يك بنگاه يا يك مجموعه اقتصادي متشكل از بنگاه هاي متنوع، 
چه به صورت مطلق و چه در نسبت با رقباي اقتصادي، امكان دسترسي به بازار 
و ميزان بهره مندي از آن است. در ديگر سو، اگر تقاضاي تضمين شده اي وجود 
نداشته باشد، اختراعات و ابداعات هرگز به توليد نخواهند رسيد؛ هرچند شايد 
انتقال ايده به عينيت، گاهي در سطح يك نمونه متجلي شود، اما اين تقاضاي 
تضمين شده در بازار است كه ايده را به توليد انبوه مي رساند و توجيه اقتصادي 

براي آن ايجاد مي كند. 
تحقيقات گس��ترده اي درباره رابطه بهره مندي از بازار با رشد و پيشرفت 
اقتصادي كشورها انجام شده است. آدام اسميت كه ريشه رشد اقتصادي 
را در تقسيم كار مي داند، معتقد است كه تقسيم كار محدود به اندازه بازار 

است)Smith, 1776: 31(. »آلبرتو آل س��ينا« - استاد اقتصاد سياسي 
دانش��گاه هاروارد-  و همكارانش در كتاب »دس��تنامه رشد اقتصادي«، 
به تحقيقات متعددي اشاره مي كند كه نش��ان داده اند دسترسي به بازار 
بزرگتر به دليل رقابتي تر كردن محصوالت، رش��د اقتص��ادي را افزايش 
مي ده��د)Alesina et al, 2005:1504(. گزارش س��ال هاي 2014- 
2015 مجمع جهاني اقتصاد صراح��ت دارد »از آنجائيكه بازارهاي بزرگ 
امكان بهره برداري از صرفه هاي ناشي از مقياس را فراهم مي كند، بهره وري 
را افزايش مي دهد« )World Economic Forum, 2014(. از نظر 
مورفي، شليفر و ويشني، عمال هر كش��وري كه طي 200 سال اخير رشد 
سريع قدرت توليد و استانداردهاي زندگي را تجربه كرده است، از طريق 
صنعتي ش��دن بوده و اندازه بازار در جهش و صعود صنعتي نقش اساسي 
داشته است )Murphy, Shleifer and Vishny, 1989(. و باالخره، 
اين توصيف »رابرت گيلپين« از اهميت بازار به خوبي نقش اين نهاد را در 
ش��كل گيري صنعت و تكلنولوژي جديد بيان كرده است: »جهش علمي 
قرون 17 و 18 كه اس��اس و پايه صنعت و تكنولوژي جدي��د را بنا نهاد را 
نمي توان تنها ناشي از عملكرد انگيزه هاي اقتصادي دانست. علم ناشي از 
كنجكاوي بشر و جست وجوي او براي درك هستي است. اما بدون تقاضاي 
بازار براي كارايي بيشتر و محصوالت جديدتر، انگيزه بهره گيري از علم و 
توسعه نوآوري و تكنولوژي نمي توانست چندان قابل مالحظه باشد. اگرچه 
پيشرفت علم، عرضه بالقوه صنايع جديد و تكنولوژي را افزايش مي دهد، 
اما اين بازار است كه تقاضاي الزم را براي به وجود آوردن تكنولوژي فراهم 

 .)17 :1987 ,Gilpin( »مي سازد
بازارها اما به خودي خود منشأ تقاضا نمي ش��وند. اندازه آنها نيز به صورت 
خودكار كوچك يا بزرگ نمي ش��ود. واقعيت اين اس��ت كه اين دولت ها 
هستند كه نيروهاي بازار را بر اساس برنامه هاي پيشرفت خود، سازماندهي 
مي كنند. »جوزف استيگليتز« برنده نوبل اقتصاد تعبير دقيقي در اين باره 
دارد: »واقعيت اين اس��ت كه بازارها در بهترين وضعيت در دو قرن اخير 
در افزايش چشمگير كارآيي و اس��تانداردهاي زندگي نقش محوري ايفا 
كرده اند، افزايشي كه در دو هزاره اخير سابقه نداشته است. اما دولت ها نيز 
در اين پيشرفت ها نقش كليدي ايفا كرده اند، حقيقتي كه طرفداران بازار 
آزاد تمايلي ندارند صحبتي از آن به ميان آورند. بايد اطمينان حاصل كنيم 
كه بازارها به نفع توده مردم فعاليت مي كنند و اين روند پيوسته بايد كنترل 
شود تا مطمئن باش��يم فعاليت آنها در اين مسير ادامه مي يابد. اين امر در 

دوره پيشرفت امريكا مد نظر بود«)استيگليتز، 1394:  22(. 
»ها جون چانگ« مي نويس��د: »با وجود اينكه كشورهاي پيشرفتة جهان 
در طول تاريخ خود سياست هاي حمايتي داش��ته اند، امروز آنچه كه اين 
كشور ها به كشور هاي فقير و رو به پيشرفت توصيه مي  كنند، و حتي با فشار 
به آنها مي قبوالنند، برخالف تاريخ و تجارب خودشان است. بانك جهاني 
و صندوق بين المللي پول انگاره ليبراليسم اقتصادي را بر كشورهاي فقير 
جهان تحميل كرده اند و نتايج خوبي هم به دست نيامده است. كشورهاي 
پيشرفته امروزي جهان به كشورهاي فقير مي  گويند: »آنچه ما مي گوييم 

 .)2007 ,Chang(»انجام دهيد! نه آنچه كه ما انجام داده ايم
درباره آنچه كشورهاي پيشرفته امروزي براي رسيدن به پيشرفت »انجام 
داده اند«، ادبي��ات معتنابهي وج��ود دارد. »كنت م��ورگان« مي گويد، از 
انقالب ش��كوهمند تا شكس��ت فرانس��ه به رهبري ناپلئون در »واترلو«، 
»اقتصاد سياسي امپراتوري بريتانيا به واسطه يك چارچوب مركانتليستي 
بيمه ش��د. به گفته »چارلز ماير« امپراتوري بريتانيا به عنوان يك ساختار 

مركانتليستي شروع شد و تا قرن نوزدهم مركانتليستي باقي ماند. »گوردون 
وود« معتقد است كه تا اواخر دهه 1780، جهان تحت سلطه »قدرت هاي 
مركانتليستي« قرار داشت و به طور خاص بريتانيا به دنبال »سياست هاي 
تجاري مركانتليس��تي« بود)Wood ,2009:15(. »يولس گرانت« كه 
رئيس جمهور اياالت متحده امريكا از سال 1869 تا 1877 بود، مي گويد: 
»طي قرن ها، اقتصاد انگلس��تان بر حمايت گرايي تكيه داش��ت، و در اين 
روند حتي راه افراط را در پيش گرفته بود و به نتايج مطلوبي نيز رس��يده 
بود. هيچ جايي شكي نيس��ت كه توانايي امروزي انگلستان به واسطه اين 
سيس��تم )حمايت گرايي( اس��ت. بعد از دو قرن، اين كشور صالح خود را 
درآن مي بيند تا تجارت آزاد را پيشه كند، چراكه به اين نتيجه رسيده است 
كه حمايت گرايي برايش ديگر فايده اي ندارد )Frank, 1967(. در ادامه 
مي گويد امريكا هم وقتي دويست سال حمايت گرايي كرد و به پيشرفت 

رسيد، »تجارت آزاد« پيشه خواهد كرد. 
»جرج مونبيوت« صاحب نظر انگليس��ي مي نويس��د: » يك چيز درباره 
تاريخ تجارت كاماًل روشن اس��ت؛ حمايت از توليد داخلي شما را ثروتمند 
مي كند. انقالب صنعتي برآم��ده از حمايت گرايي بود. براي مثال، س��ال 
1699 ما واردات پش��م از ايرلند را ممنوع كرديم؛ در 1700 واردات كتان 
از هن��د را منع كرديم. ب��راي حمايت از صناي��ع نوزاد خود،  م��ا تقريباً بر 
 واردات همه كاالهاي صنعتي،  تعرفه هاي وحش��يانه اي را وضع كرديم« 
)The Gaurdian, 2008(. واقعيت اين اس��ت ك��ه بريتانيا با انقالب 
صنعتي در نيمه  دوم قرن هجدهم، بر كش��ورهاي ديگر به لحاظ فناوري 
برتري اش را افزايش داد. سلطه بريتانيا در قرن هجدهم به دليل حمايتش 
از صنايع نوزاد بود. مهمترين و اولين مولفه اين سياست، حمايت تعرفه اي 

بود. بريتانيا تعرفه هاي سنگين و بااليي را روي توليدات صنعتي كشور هاي 
خارجي وضع كرد. حتي دو نسل بعد از انقالب صنعتي كه به لحاظ فناوري 
برتر و جلوتر از ملت هاي رقيب خود بود اقدامات حمايتي ديگري عالوه بر 
حمايت هاي تعرفه اي انجام شد. اول از همه، بريتانيا، ورود توليدات برتر و 
بهتر از برخي كشورهاي مستعمره خود را منع كرد كه ممكن بود اين كاالها 

 .)23 -22 :2002, Chang(صنايع داخلي اش را به خطر اندازد
درباره پيشرفت صنعتي امريكا نيز ادبيات مشابهي به نفع حمايت گرايي 
وجود دارد. پاتريك بوكانان درباره تاريخ حمايت گرايي امريكا مي نويسد: 
»اياالت متحده پشت يك ديوار تعرفه، ساخته واشنگتن، هميلتون، كلي، 
لينكلن، و رؤس��اي جمهور جمهوريخواه��ي كه اين كار را ت��داوم دادند، 
از يك جمهوري س��احلي ارضي به بزرگترين ق��درت صنعتي جهان تا به 
حال، آن ه��م صرفاً در يك قرن، تبديل ش��د. چنين سياس��ت موفقي به 
حمايت گرايي از توليدات داخلي معروف اس��ت كه امروزه ناپسند قلمداد 
مي  شود«)Buchanan, 1998(. بوكانان مدعي است كه اياالت متحده 

اقتصاد قوي و مرفه خود را مديون موانع تجاري است. 
مطالعه تاريخ اقتصاد سياسي فرانسه نيز شواهد قابل توجهي درباره نقش 
حمايتي دولت در پيشرفت اين كشور اروپايي نيز به دست مي دهد. يكي از 
مشهورترين شخصيت هاي سياسي حمايت گرا در فرانسه، »ژان بپتيست 

كولبرت«، وزير ماليه لوئي چهاردهم )پادش��اه فرانسه( است. كولبرت از 
سال 1664 تا 1683 ميالدي در اين منصب ايفاي وظيفه كرد. او در جريان 
تقريباً 20 سال خدمت خود، اقتصاد كشورش را از ورشكستگي بيرون آورد؛ 
صنايع داخلي را بهبود بخشيد، تجارت را رونق داد و اصالحات زيادي را در 
سيستم مالي فرانسه انجام داد. بطور مثال چند نمونه از اقدامات وي بدين 
شرح است: در سال 1665 » صنعت آئينه سازي شاهي« را بنيان گذاشت 
و در سال 1672، براي حمايت از صنعت آئينه سازي فرانسه، واردات آئينه 
را از ايتاليا منع كرد. به همان ترتيب، صنايع نس��اجي را براي دربار شاهي 
تأسيس نمود. فعاليت كمپاني هند شرقي فرانسه را تقويت و رفتن كارگران 
ماهر فرانسوي به خارج از كشور را ممنوع اعالم كرد. اقتصاددانان نظريه ها 
و سياست اقتصادي »كولبرت« را كه موجب رشد چشمگير اقتصاد فرانسه 
گرديد، به نام كولبرتيزم ناميده اند، اما در يك معناي كلي و صحيح تر، بايد 

نظريات وي را زير مجموعه سياست حمايت گرانه دانست. 
به رغم ادبيات موجود درباره ضرورت حمايت گرايي از توليد داخلي، به رغم 
قوت استنادي و شواهد تاريخي، »معماي بازار« را در سطح نظري همچنان 
الينحل باقي گذاشته است. خأل مطالعات پيشين اين است كه يك مدل و 
الگو براي چگونگي روابط دولت و نيروهاي بازار ارائه نكرده اند. مقاله حاضر 
تالش دارد در چارچوب نقش »حامي، هادي و ناظر« براي دولت، پنچ نوع 

رابطه براي دولت با نيروهاي بازار ارائه كند. 

   3- نظريه حمايت هوشمند
نظريه حمايت هوش��مند كه در اين مقاله ارائه مي شود، نوعي تالش براي 
حل معماي دولت و بازار و گامي در مسير پايان دادن به مجادله اي تاريخي 

درباره نوع رابطه اين دو نهاد است. »حمايت هوشمند« دقيقاً در نقطه مقابل 
»بنيادگرايي بازار« قرار دارد، اما در دام دولت گرايي به معناي تصدي گري 
دولتي نيز نيفتاده اس��ت. اين نظريه »نقش بنيادي بازار« را در پيشرفت 
كش��ورها و تأمين منافع ملت ها مفروض مي گيرد. اما ضمن قائل بودن به 
مكانيسم بازار به عنوان يك عنصر اساسي پيشرفت، سازماندهي آن توسط 
دولت به اقتضاي شرايط اقتصادي و هم جهت با سياست صنعتي و برنامه 
توسعه ملي را يك ضرورت مي داند. در ادامه ابتدا به اهميت بازار در پيشرفت 
پرداخته و سپس مدل رابطه دولت- بازار در نظريه حمايت هوشمند را ارائه 

خواهيم كرد. 

   3- 1- دولت حامي، هادي و ناظر
در نظريه حمايت هوش��مند، رابط��ه دولت و بازار هرگز قطع نمي ش��ود، 
بلكه نوع اين رابطه به اقتضاي ش��رايط اقتصادي عام يا ش��رايط ويژه بازار 
يك كاالي مشخص، تغيير مي كند. دولت به عنوان »حامي«، »هادي« و 
»ناظر« بر نيروهاي بازار نقش ايفا مي كند تا آنها را در جهت اجراي برنامه 
ملي پيش��رفت، س��ازماندهي نمايد؛ به اين معني كه هم از نيروهاي بازار 
حمايت مي كند، هم بر عملكرد آنها نظارت دارد، و هم آنها را در جهت برنامه 

پيشرفت هدايت مي كند. 
ايفاي نقش س��ه گانه »حامي، هادي و ناظر« از س��وي دولت در رابطه با 
نيروهاي بازار مقدمات و الزاماتي دارد. نخستين الزام، داشتن يك »سياست 
صنعتي« اس��ت كه نقش دولت بايد بر اس��اس آن طراحي شود. سياست 
صنعتي عبارتست از تالش استراتژيك از س��وي دولت براي دستيابي به 
رشد و پيشرفت در بخش هاي منتخب از صنعت. سياست صنعتي شامل 
قوانين، مقررات، اصول، سياست ها و فرآيندهايي است كه از سوي دولت ها 
تعريف و وضع مي شوند تا فعاليت هاي صنعتي كشور را سامان بخشيده، 
كنترل كرده و توسعه دهند. در سياست صنعتي وظايف متناظر بخش هاي 
عمومي، خصوصي، تعاوني و همچني��ن نقش هايي كه بخش هاي بزرگ، 
كوچك و متوسط اقتصاد بايد ايفا كنند، براي رسيدن به پيشرفت صنعتي 
تعريف مي شود. سياس��ت صنعتي است كه سياس��ت هاي پولي و مالي، 
سياست تعرفه اي، سياست اشتغال، رويكرد دولت به سرمايه خارجي، نقش 
شركت هاي چندمليتي و... را در پيشرفت صنعتي كشور مشخص مي كند. 
بدون داشتن سياست صنعتي، اساساً نمي توان براي دولت نقشي در نظريه 

حمايت هوشمند تعريف كرد. 
با مطالعه برنامه هاي پنج س��اله توس��عه در ايران به وض��وح مي توان خأل 
سياس��ت صنعتي را مش��اهده كرد. اين برنامه ها فاقد هدف گذاري هاي 
مشخص صنعتي هستند و مي توان گفت نوعي از توسعه را دنبال مي كنند 
كه »دونر«، »نوبل« و »راونهيل« آن را »توسعه بسيط« خوانده اند. توسعه 
بس��يط را به طور خالصه مي توان نوعي از توس��عه دانس��ت كه در فقدان 
سياس��ت صنعتي اتفاق مي افتد و نتيجه آن، افزايش تيراژ توليد با اتكا به 
فناوري خارجي يا سرمايه گذاري مس��تقيم خارجي است نه دستيابي به 
فناوري و توان توليد صنعتي)Ravenhill, 2014(. با يك مثال از برنامه 
ششم توسعه مي توان تصوير روشن تري از رويكرد توسعه بسيط كه نقطه 
مقابل سياست صنعتي است به دست داد. در برنامه پنج ساله ششم توسعه 
ايران كه مربوط به بازه زماني 1395 تا 1399 است اهداف كمي تعيين شده 

براي برخي صنايع به شرح جدول شماره يك است.
 همان طوري كه در جدول ش��ماره يك مشاهده مي ش��ود، هدف گذاري 
انجام شده براي صنايع، افزايش تيراژي و مقداري توليد است نه دستيابي 
به فناوري هاي مش��خص براي توليد خودرو، دارو، الستيك و كاغذ )سند 

تفصيلي برنامه ششم توسعه،:  96- 98(. 
در كنار داشتن سياست صنعتي مشخص، دومين الزام براي راهبرد حمايت 
هوشمند، داشتن يك »سامانه اش��راف« دقيق است. دولت بايد اطالعات 
دقيق و به لحظه اي درباره ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل اقتصاد داشته باشد 
تا بتواند پيشرفت سياست صنعتي را سنجيده و متناسب با آن، برنامه ريزي 
و تصميم گيري نمايد. براي ايجاد چنين س��امانه اي در ايران 15مجموعه 
اطالعاتي مرتبط بايد تجميع شده و پيوس��ته مورد تحليل و بررسي قرار 
گيرد تا ارزيابي دقيقي از وضعيت اقتصاد در اختيار دولت قرار گيرد و بتواند 
تصميمات صحيح و به موقع اتخاذ كند. اين 15سامانه عبارتند از: اطالعات 
مربوط به سيس��تم بانكي، بيمه ها، ماليات، ثبت س��فارش كاال، واردات و 
صادرات، بورس، تأمين اجتماعي، بودجه عمومي و عمراني، ظرفيت هاي 
واقعي و بالفعل توليد، بازرگاني داخلي، مس��تغالت و امالك، ش��ركت ها 
و اش��خاص حقوقي، سيس��تم كدگذاري كاال، قيمت كااله��ا و خدمات، 
حسابرسي شركت ها. در كره جنوبي هيئت برنامه ريزي اقتصادي كه متولي 
طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه بود، چنين سامانه اي را نيز براي اشراف 
بر وضعيت اقتصاد ايجاد كرد. در ايران نيز پيشنهاد مي شود ستاد فرماندهي 

اقتصاد مقاومتي بايد اين نقش را به عهده بگيرد و ساير دستگاه هاي مرتبط 
بايد ذيل اين ستاد فعاليت نمايند. 

با فراهم شدن مقدمات و ملزومات حمايت هوشمند، يعني سياست صنعتي 
و سامانه اشراف، نقش هاي س��ه گانه دولت به عنوان هادي، حامي و ناظر، 
به اقتضاي وضعيت عمومي اقتصاد يا وضعيت خاص يك صنعت مشخص، 
در پنج نوع رابطه با بازار متجلي خواهد ش��د. به عبارت ديگر، دولت براي 
ايفاي نقش حمايتي- هدايتي- نظارتي خود، بر اساس آخرين دريافتي كه 
از وضعيت اقتصاد و صنعت در نسبت با سياست صنعتي و برنامه توسعه اش 
دارد، پنج نوع رابطه با نيروه��اي بازار برقرار خواهد ك��رد. اين پنج رابطه 
عبارتند از: صيانت از بازار، خلق بازار، حفظ بازار، قبض بازار و بس��ط بازار. 
در ادامه به تش��ريح هر كدام از اين روابط دولت و نيروهاي بازار پرداخته و 
به نمونه هايي از برقراري اين روابط پنچ گانه در تاريخ پيشرفت كشورهاي 

صنعتي اشاره خواهيم كرد. 

     4- رابطه دولت و نيروهاي بازار در نظريه حمايت هوشمند
4- 1- صيانت از بازار

سياست »صيانت از بازار« اولين و ساده ترين گام در تأمين بازار براي توليد 
است و مهم ترين وجه از حمايت هوشمند به شمار مي رود. درباره اهميت 
بازار پيشتر اشاره كرديم كه اولين شرط بقا و ارتقاي توليد، بهره مندي از 
امكان بازار است و فقدان دسترسي به بازار، به معناي مرگ توليد است. بازار 
داخل يك كشور، يك فرصت براي توليدكننده به شمار مي رود و اين دولت 
است كه مي تواند اين فرصت را تضمين يا دريغ كند. راه تضمين اين فرصت، 
جلوگيري از حضور كاالي مشابه خارجي در بازار، و راه دريغ اين فرصت، 

آزادسازي تجاري، حذف موانع گمركي و تسهيل واردات است. 
حضور كاالي خارجي مشابه توليد داخل در بازار داخلي، تحديد بازار براي 
توليدكننده داخلي است. چه، بازار ظرفيت مش��خصي دارد و به ازاي هر 
واحد كااليي كه از خارج وارد بازار مي ش��ود، به هم��ان اندازه فرصت بازار 
براي توليد كننده داخلي در معرض تحديد ق��رار مي گيرد و امكان اخراج 
كامل توليدكننده داخلي از بازار وجود دارد؛ به ويژه در شرايطي كه كاالي 
داخلي در مرحله نوزادي قرار دارد و امكان رقابت با كاالي خارجي را ندارد. 
جايگزين شدن كاالي خارجي با كاالي داخلي، نه تنها زمينه خلق ثروت 
از محل توليد آن كاال را متوقف مي كند و تبعاتي چون بيكاري در پي دارد، 
بلكه منجر به خروج سرمايه از كشور براي واردات آن كاال نيز مي شود. بر 
اساس يك برآورد هر يك ميليارد دالر واردات كاالي مشابه داخلي به ايران، 
بسته به نوع كاال، بين 26 تا 100 هزار فرصت شغلي را از اين مي برد)مومني، 
1397(. در چنين ش��رايطي دولت بايد از مزيت اقتدار س��رزميني خود 
اس��تفاده كند تا از اين رقابت نابرابر جلوگيري كرده و بازار داخلي را براي 

توليد داخلي صيانت نمايد. 
البته روش��ن اس��ت كه هدف اين حمايت دولتي، ايجاد نوعي رانت براي 
بيشينه ساختن سود توليدكننده داخلي نيست، بلكه هدف ايجاد فرصت 
بازار براي توليدكننده براي ارتقاي محصول است. اگر توليدكننده بدون 
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اينكه تحت هدايت و نظارت دولت باش��د، صرفاً از بازار انحصاري داخلي 
بهره مند شود، ممكن اس��ت اساس��اً هيچ برنامه اي براي توسعه محصول 
نداش��ته و عوايد حاصل از برنامه هاي حمايت ملي را در راس��تاي منافع 

شخصي هزينه كند. 
اما پرسشي كه ممكن است در اين ميان مطرح شود اين است كه آيا سياست 
صيانت از بازار بايد براي تمامي كاالها و توليدات اجرا شود؟ پاسخ اين است 
كه در سياست صيانت، سخن از يك بازار موجود و در معرض تحديد است؛ 
يعني عرضه و تقاضاي داخلي براي يك كاال ش��كل گرفته است. چنانكه 
اشاره شد، اگر بازاري در داخل كشور به وجود آمده، از محل توليد و عرضه 
كاالي »ال��ف« در اين بازار، خلق ثروت صورت مي گي��رد و واردات كاالي 
مشابه »الف« مي تواند اين روند خلق ثروت را دچار مخاطره كند، حتماً بايد 
سياست صيانت اجرا شود. حال اگر در كشور كاالي »ب« توليد مي شود كه 
اوالً مي تواند در بازارهاي جهاني رقابت كرده و ارزآوري كند تا منابع مالي 
مورد نياز براي واردات كاالي »الف« تأمين ش��ود، ثانياً نيروي كار شاغل 
در توليد »الف« به راحتي قابل انتقال به تولي��د كاالي »ب« يا هر كاالي 
ديگري است كه بازار آن موجود است، ثالثاً هيچ مانع سياسي و غيرسياسي 
براي واردات كاالي »الف« به قيمتي ارزان تر و با كيفيتي باالتر پيش بيني 
نمي شود، رابعاً توليد كاالي »الف« يا دانش و مهارت مرتبط با آن نقشي در 
برنامه پيشرفت و امنيت كشور ندارد، مي توان صيانت از بازار براي كاالي 
»الف« را متوقف كرد تا ظرفيت نيروي كار و سرمايه كشور به توليد كاالهاي 

ديگر تخصيص يابد. 
برخي نظريات حمايت گرايي صيانت از بازار را صرفاً محدود به دوره نوزادي 
صنايع مي دانند، اما كشورهاي صنعتي اين سياست را به صورت اقتضايي و 
هوشمندانه، هر زماني كه توليدكنندگان داخلي در معرض آسيب از ناحيه 
حضور كاالهاي مشابه خارجي در بازار داخلي قرار داشته اند، به كار گرفته اند؛ 
هرچند طبيعتا در مرحله نوزادي صنايع داخلي، اين سياست پررنگ تر است. 

موارد ذيل، نمونه هايي از اعمال سياست صيانت از بازار است؛
تعرفه اسموت- هاولي: با پيشنهاد ريد اس��موت و ويليس هاولي دو تن از 
اعضاي كنگره امريكا در سال 1930 قانوني به تصويب رسيد كه به موجب 
آن، تعرفه واردات 20 هزار قلم كاال به خاك اياالت متحده افزايش يافت. 
بر اساس يك برآورد، ميانگين تعرفه كاالهاي وارداتي امريكا به 60 درصد 
رسيد. واردات امريكا با 66 درصد كاهش از 4/4 ميليارد دالر در سال 1929 
به 1/5 ميليارد دالر در سال 1933 كاهش يافت. به دليل تعرفه هاي متقابل 
كش��ورهاي ديگر، صادرات امريكا نيز 61 درصد كاهش را تجربه كرد و در 
همين دوره از 5/4ميليارد دالر به نيم ميليارد دالر رس��يد. چهار سال بعد 
از اين قانون، كنگره به رئيس جمهور اجازه مذاكرات دوجانبه براي كاهش 
تعرفه ها تا 50 درصد را داد. از دهه 1940 به بعد با ويران شدن اروپا در نتيجه 
جنگ بين الملل دوم، قدرت اروپا ب��راي حضور در بازارهاي امريكا تحليل 
رفت و در مقابل، امريكاي دور مانده از جنگ و حامي توليدات داخلي، به 
مزيت رقابتي دست يافت. اين بود كه رهبري مذاكرات گات براي آزادسازي 

 .)6 -1988:145 Bingham( تجاري را به عهده گرفت

اجبار ژاپن به اعمال محدوديت داوطلبانه صادرات خودرو: در سال 1974 
سهم خودروهاي وارداتي در بازار امريكا 13/8درصد بود. فولكس واگن 3/8 
درصد و تويوتا 2/7 درصد از بازار خ��ودرو امريكا را در اختيار گرفته بودند. 
پس از شوك نفتي 1974 و گران تر شدن سوخت، خودروهاي پرمصرف 
امريكايي از رقابت با خودروهاي وارداتي باز ماندند و سهم واردات در بازار 

خودرو امريكا رو به افزايش گذاشت. 
 مارس 1974 رئيس اتحاديه كارگران خودرو امريكا به ژاپن اعزام شد تا از 
مقامات ژاپن درخواست كند به صورت داوطلبانه صادرات خودرو به امريكا را 
محدود كنند. درخواست مشابهي نيز به مقامات آلمان غربي ارائه شد. برآورد 
امريكايي ها اين بود كه اگر ژاپن و آلمان اين محدوديت داوطلبانه را بپذيرند، 
ساير صادركنندگان خودرو به امريكا نيز تسليم اين خواسته خواهند شد. 
هدف از تحميل محدوديت داوطلبانه صادراتي نيز اين بود كه از بازار داخلي 
در برابر رقيب خارجي صيانت شود و به خودروسازان امريكايي اين فرصت 

داده شود كه خودروهاي كم مصرف تري توليد كنند. 
ژاپن تالش بسياري به خرج داد تا در مقابل اين درخواست امريكا تسليم 
نشود. از جمله اين اقدامات چاپ آگهي هايي در رسانه هاي امريكايي مانند 
نيويورك تايمز و درج نقل قول از نخبگان امريكايي مبني بر متضرر شدن 
مصرف كنندگان امريكايي از اجبار به مصرف خودروهاي امريكايي بود. اما 
اين تالش ها افاقه نكرد و دولت امريكا در مقابل اين تبليغات بر سر منافع 
تجارت آزاد كوتاه نيامد. سلطه سياسي امريكا بر ژاپن، نهايتا موجب تسليم 
توكيو شد. ژانويه 1981 دولت رونالد ريگان از ژاپن خواست اين محدوديت 
صادراتي را اعم��ال كند و دولت ژاپن ني��ز محدوديت هايي براي صادرات 
 Atsumi(خودرو به امريكا در ب��ازه زماني 1981 تا 1984 اعم��ال كرد
2017(. اين محدوديت هاي داوطلبانه در حالي اعمال شد كه هر دو كشور 
عضو موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت بودند و قواعد »تجارت آزاد« بايد 
ميان آنها رعايت مي شد. نام محدوديت  ها را »داوطلبانه« گذاشتند كه ايده 

»تجارت آزاد« دچار خدشه نشود. 
محدوديت ها و ممنوعيت هاي وارداتي كره جنوبي: روايت متعارف درباره 
نسبت دولت و بازار در كره جنوبي اين است كه در دوره جهش اقتصادي 
اين كشور، دولت دست به آزادسازي تجاري زده است. اما شواهد بسيار 
زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد اين روايت، مجعول است. آنچه از آن 
به عنوان آزادسازي تجاري در كره ياد مي شود، در واقع آزادسازي براي 
صادرات اس��ت. در دوران اين به اصطالح آزادسازي، تعرفه هاي واردات 
همچنان باال بودند و دولت از ابزارهاي مختلفي براي براي صيانت از بازار 

استفاده مي كرد. 
تا س��ال 1967، از بازار داخلي با رويكرد »ليس��ت مجاز« صيانت مي شد. 
بدين معني كه صرفاً به كاالهايي كه در ليس��ت مش��خصي قرار داشتند، 
اجازه واردات داده مي ش��د. كاالهايي مجاز بودند وارد خاك كره شوند كه 
براي ارتقاي توان صنعتي اين كشور ضروري به شمار مي رفتند، اما واردات 
محصوالت كشاورزي، كاالهاي مصرفي و كاالهاي مشابه داخلي ممنوع يا 
به شدت محدود بود)Kim 1991(. عالوه بر اين، دولت ماليات هاي بسيار 
سنگيني بر واردات كاالهاي لوكس وضع كرده بود كه عمال واردات اين نوع 

اقالم را ممنوع مي كرد. دولت همچنين براي خريد ماش��ين آالت داخلي 
يارانه هاي قابل توجهي پرداخت مي كرد كه بخش��ي از سياست صيانت از 
بازار داخلي در برابر هجوم كاالي خارجي به شمار مي رفت. و نهايتاً واردات 
برخي كاالها اساساً ممكن نبود، نه به دليل اينكه ممنوعيت قانوني وجود 
داشت، بلكه به اين دليل كه دولت اجازه تخصيص ارز براي واردات آنها را 

 .)1993 Chang(نمي داد
پس از سال 1967، سياس��ت كنترل واردات از »ليست مجاز« به »ليست 
ممنوعه« تغيي��ر كرد كه ط��ي آن، كاالهايي كه در ليس��ت ممنوعه قرار 
مي گرفت، اجازه واردات نداشت. در كنار سياست ليست ممنوعه، از ابزار 
تعرفه براي كنترل الگوي واردات اس��تفاده ش��د. در سال 1968 متوسط 
تعرفه واردات به 54 درصد رسيد كه براي كاالهاي مصرفي بادوام اين نرخ 
98/3درصد و براي كاالهاي مصرفي بي دوام، 92/3درصد بود. اين سياست 
باعث شد كه سهم كاالي مصرفي در كل واردات كره جنوبي صرفاً سه درصد 
باشد)Kim 1991(. بر اساس يك بررسي، تا سال 1982 بالغ بر 93 درصد 
كاالهاي وارداتي كره جنوبي مشمول محدوديت ها و ممنوعيت هاي وارداتي 
بود و آنگونه كه ليبرال ها ادعا مي كنند، آزادس��ازي تجاري اتفاق نيفتاده 

 .)1986:156 Luedde- Neurath(بود
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صيانت از بازار داخلي توسط دولت به تنهايي پيشرفت يك كشور را تضمين 
نمي كند. چنانكه گفته شد سياست صيانت زماني به كار گرفته مي شود كه 
عرضه و تقاضايي براي يك كاال در داخل كشور شكل گرفته باشد و بازار آن 
كاال از ناحيه كاالهاي وارداتي در معرض آسيب باشد. اما نفس شكل گيري 
بازار به ويژه بازار محصوالت صنعتي و با فناوري باال، نيازمند وجود عوامل و 
زيرساخت هايي است كه در اكثر موارد، بدون سرمايه گذاري از محل منابع 

عمومي توسط دولت، ايجاد نمي شوند. 
توليدكنندگان كاالهاي مصرفي، عمدتا مصرف كننده فناوري هايي هستند كه 
در سطح ملي و با مشاركت ملي به دست آمده اند؛ آنها در واقع اين فناوري ها را 
در قالب محصوالت مصرفي، تجاري سازي مي كنند. در موارد بسياري، ارتقاي 
محصول توسط توليدكنندگان، نيازمند اس��تفاده از فناوري هايي است كه 
دستيابي به آنها خارج از توان توليدكننده اي است كه كاربِر آن فناوري است. 
وظيفه اي كه دولت در اين زمينه دارد، برنامه ريزي براي دستيابي به فناوري هاي 
مورد نياز در سطح ملي و مديريت سرريز اين فناوري ها به بخش هاي توليدي 
است. همچنين ايجاد زيرساخت هايي نظير نظام آموزشي ملي براي عرضه 
نيروي كار ماهر، حمل و نقل، ارتباطات، انرژي و... كه بدون آنها شكل گيري يك 

نظام توليدي تقريباً محال است، در زمره وظايف دولت است. 
در نظريه حمايت هوش��مند، سياس��ت خلق بازار در رابط��ه با ايجاد 
زيرساخت هاي ملي و توسعه فناوري تعريف مي شود. دولت با تخصيص 
منابع از مح��ل عمومي - يا مكلف س��اختن توليدكننده به تخصيص 
بخشي از سود خود در ازاي حمايت هايي نظير صيانت از بازار-  براي 
ايجاد زيرساخت هاي ملي سرمايه گذاري كرده يا پروژه هايي تحقيقاتي 
را براي دس��تيابي به فناوري هاي خاص تعري��ف مي كند. اين تعريف 
پروژه هاي زيرس��اختي و فناوري با تخصيص و هدايت منابع، در واقع 
نوعي ايجاد تقاضا براي كااليي خاص است كه نيروهاي بالقوه عرضه 
را جهت پاسخگويي به اين تقاضا فعال مي كند و به بازار آن كاال شكل 
مي دهد. اينكه در دوره هاي مختلف، ايجاد كدام زيرس��اخت ها براي 
كش��ور اولويت دارد يا دس��تيابي به كدام فناوري ها در اولويت است، 
توسط سياست صنعتي كشور تعيين مي شود. كشوري چون ايران كه 
دولت از محل فروش منابعي چون نفت و گاز، درآمد ارزي دارد، بايد 
اولويت را در تخصيص درآمدهاي ارزي به ايجاد زيرساخت و توسعه 

فناوري بدهد. 
بازارهاي خلق شده توسط دولت، در واقع به وجود آورنده منشأ مزيت هاي 
يك كشور در عصر مدرن است كه در درباره آن بحث شد. مزيت نسبي به 
ويژه در توليدات صنعتي، منش��أ طبيعي ندارد، بلكه اين مزيت بايد ايجاد 
شود. خلق بازار توسط دولت و با تخصيص منابع عمومي براي دستيابي به 

عوامل پيشرفته توليد)زيرساخت و فناوري(، راه ايجاد اين مزيت است. 
به نمونه اي از خلق بازار توس��ط دولت در حوزه زيرساخت و فناوري توجه 

كنيد:
پروژه هاي نظامي امريكا و خلق بازار فناوري: نقش دولت امريكا حتي در 
توسعه صنعتي اين كشور به واس��طه سرمايه گذاري زياد دولت در حوزه 
نظامي، بسيار كليدي بوده است)Felice ,2003: 210(. در طول قرن 
بيستم، امريكا بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي اش را در حوزه 
نظامي هزينه كرد و قراردادهاي بسياري براي خريدهاي عمومي مرتبط 
با بخش نظامي منعقد ش��د. بسياري از ش��ركت هاي معظم امريكا نظير 
الكهيد مارتين، اي بي ام، بوئينگ، كاترپيالر و موتوروال، موفقيت ش��ان 
را مديون قراردادهاي س��نگين دولتي هس��تند. قراردادهايي كه با اين 
شركت ها منعقد ش��د، در واقع نوعي خلق بازار بود كه يك بازار تضمين 
شده فراهم آورد تا آنها با اطمينان خاطر به توليد بپردازند. عالوه بر اين، 
كنگره امريكا شركت هاي خارجي را نيز از ش��ركت در اكثر قراردادهاي 
مناقصه عمومي را منع كرد تا يك انحصار كامل براي شركت هاي امريكايي 
ايجاد ش��ود. در دوره پس از جنگ جهاني دوم، دولت امريكا حمايت از 
ايجاد فناوري هاي برتر و تجاري سازي محصوالت فناوري پايه را در دستور 
كار قرار داد. اين رويكرد امريكا، باعث سرريز فناوري از حوزه هاي نظامي 
و زيرساختي به حوزه هاي تجاري شد. براي نمونه، ميكروچيپ هايي كه 
براي پردازش حجم وسيعي از اطالعات و ذخيره اطالعات در كامپيوترها 
و گوشي هاي شخصي توليد شده توسط ش��ركت اپل استفاده مي شود، 
در واقع محصول برنامه هاي فضايي و نظامي امريكا هستند كه در حوزه 
ارتباطات تجاري سازي شده اند. زيربناي تكنولوژي هاي اينترنت توسط 
سازمان پروژه هاي تحقيقاتي پيشرفته)دارپا( در وزارت دفاع امريكا ايجاد 
شد. سامانه موقعيت يابي جهاني)GPS( از طريق برنامه ماهواره اي نظامي 
ناواستار وزارت دفاع امريكا ايجاد شد و همچنان از منابع عمومي تأمين 
 )Multi touch(مالي مي ش��ود. صفحه نمايش لمس��ي چندنقطه اي
توسط محققان دانشگاه دلور اختراع شد كه تمامي هزينه هاي آن از سوي 

دولت پرداخت مي شود. )شكل1(
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در نظريه حمايت هوشمند، خصوصي س��ازي به معناي رهاسازي نيست. 
برخي بازارها از ناحيه خروج يا اخراج نيروه��اي عرضه در معرض تهديد 
هس��تند. توليدكنندگان )يعني نيروهاي عرضه( ممكن است نه به دليل 
محروميت از فرصت بازار داخلي به سبب تس��لط كاالي خارجي، بلكه به 
داليلي چون ناتواني در تأمين منابع مالي توليد، فقدان تقاضاي كافي و مؤثر 
براي عرضه، مقرون به صرفه نبودن تولي��د، ناتواني در ارتقاي محصول به 
داليلي چون فقر فناوري يا نداشتن برنامه تحقيق و توسعه، پرريسك بودن 
سرمايه گذاري براي توليد كاالي خاص، پرسود بودن بازارهاي ديگري كه 
سرمايه شان به راحتي قابليت انتقال به آنها را دارد در معرض خروج ارادي 
يا اخراج اجباري از بازار باشند. در چنين مواردي، مخصوصا در صنايعي كه 
در دسته صنايع راهبردي كشور دسته بندي شده اند و وجود بازار آن صنايع 
براي پيشرفت كشور ضروري اس��ت، دولت بايد نقش هدايتي، حمايتي و 
نظارتي خود را براي حفظ نيروهاي عرضه در بازار و تقويت آنها ايفا نمايد. 
كمك هاي مالي، فني و اجرايي كه تحت نظارت دولت و براي رس��يدن به 
اهداف مشخص ارائه مي شوند، مي تواند بازار را از خطر نابودي حفظ كند. 

در ادامه، دو نمونه از اعمال سياست حفظ بازار را مرور مي كنيم؛
مورد شركت هواپيماسازي ايرباس: صنعت حمل ونقل هوايي امريكا در 
دهه 1960 و اوايل دهه 1970 ميالدي، بالغ ب��ر 70 درصد بازار جهاني 
را در اختيار داش��ت. هواپيما س��ازان امريكايي و در رأس آنها بوئينگ، 
متناسب با سليقه هر بازاري، مدلي از هواپيما داشتند و خدمات پشتيباني 
و آموزشي فوق العاده اي را براي خريداران ارائه مي كردند. امريكا نه تنها با 
كشورهاي اروپايي دشمني نداشت، نه تنها آنها را تحريم نكرده بود، بلكه 
پس از جنگ جهاني دوم،  به گواهي طرح هايي از قبيل مارشال، رويكردي 
امدادي به توسعه و آباداني اروپا داشت. امريكا و اروپا هر دو پرچم داران 
نظريه تجارت آزاد و تقس��يم كار بين المللي بودند و خطاب به كشورهاي 
مستضعف جهان مي گفتند تنها راه توسعه، توقف حمايت گرايي از توليد 
داخلي و آزادسازي تجاري- مالي اس��ت؛  مي گفتند دليلي ندارد آنچه را 
كه مي توانيد به قيمت ارزان در بازار جهاني خريداري كنيد، بخواهيد در 
داخل كش��ور خود با هزينه گزاف توليد كنيد. در چنين فضايي، توصيه 
اقتصاد بازار به اروپايي ها اين بود كه به جاي اينكه به سمت توليد پرهزينه 
هواپيما بروند، نياز خود را با قيمت چندبرابر كمتر، از امريكا تأمين كنند. 
اما اروپايي ها چنين نكردند. كنسرسيومي از كشورهاي فرانسه،  انگليس، 
 آلمان غربي و اسپانيا تشكيل و در سال 1970،  شركت ايرباس در راستاي 
سياست »خلق بازار« تأسيس شد. طبيعي بود كه ايرباس در آغاز كار خود 
قادر به رقابت با بوئينگ قدرتمند نبود. ايرباس نه تنها يك شركت سودده 
نبود بلكه طبق گزارش هفته نامه اكونوميس��ت در آگوست 1980، 3/5 
ميليارد دالر زيان خالصش بود. با اين حال، طبق س��ندي كه در دسامبر 
1979 توسط پارلمان فرانسه منتشر ش��ده است، دولت هاي اروپايي به 
حمايت از ايرب��اس براي حفظ آن در ب��ازار ادامه دادن��د، چراكه معتقد 
بودند »در اين جنگ جهاني اقتصادي، حياتي اس��ت كه شبه مونوپولي 
توليدكنندگان امريكايي در هواپيماهاي كوتاه برد و ميان برد شكس��ته 
شود«)Carley 1981(؛ و شكسته شد. سهم ايرباس از بازار حمل و نقل 
هوايي آرام آرام افزايش يافت و نهايتاً در سال 2015 ميالدي، اين شركت 

توانست از بوئينگ امريكايي نيز پيشي بگيرد. 
اعطاي يارانه دولت ژاپن به صنايع دريايي و ريلي پس از خصوصي سازي: 
دولت ژاپن پس از ايجاد شركت هاي صنعتي، تعدادي از آنها را با تخفيف 
به بخش خصوصي واگذار كرد، اما اين خصوصي س��ازي هرگز به معناي 
رهاسازي اين صنايع توس��ط دولت نبود. براي مثال در طول دهه 1870 
و 1880 بسياري از كارخانه هاي كشتي س��ازي دولتي خصوصي شد اما 
حتي پس از خصوصي سازي هم يارانه مي گرفتند. همراه با صنعت دريايي 
بازرگاني، صنعت كشتي سازي بين 50 تا 90 درصد يارانه هاي دولت را پيش 
از 1924 به خود اختصاص مي داد. دولت ژاپن همچنين در سراس��ر دهه 
1880 و 1890 به شركت هاي خصوصي در حوزه راه آهن يارانه مي داد. در 
دهه 1880، 36 درصد يارانه هاي دولتي به بخش راه آهن اختصاص يافت. 

   4- 4- قبض بازار
سرمايه ميل به بيشينه ش��دن دارد و به صورت طبيعي به سمتي حركت 
مي كند كه بدون درگير كردن س��اير عوامل توليد)زمي��ن، نيروي كار و 
فناوري(، به بيشترين س��ود برس��د. فعاليت هاي غيرمولد، نظير داللي، 
سوداگري و سفته بازي، بيش��ترين جاذبه را براي سرمايه دارند كه بدون 
دخالت ساير عوامل توليد، سود حاصل مي شود. يك نظام اقتصادي سالم 
اما بايد بيشترين سود را به توليد - و در سطحي پايين تر به خدمات مرتبط 
با توليد-  بدهد. اگر فعاليت هاي غيرمولد بازار پرس��ودي داش��ته باشند، 
س��رمايه ها به صورت طبيعي از فعاليت هاي مولد فاصله خواهند گرفت و 
باعث تضعيف توليد در كشور خواهد شد. در چنين شرايطي وظيفه دولت، 
قبض بازار هاي غير مولد از طريق كاهش سطح سود آنها به زير سطح سود 
توليد اس��ت. براي برخي بازارهاي كاماًل مضر مانند بازار ربا، بايد سياست 
»انقباض كامل« در نظر گرفته ش��ود به نحوي كه هيچ سرمايه اي اجازه 

حركت به سمت اين بازارها را نداشته باشد. 
مش��خصه اصلي يك نظام اقتصادي سالم اين اس��ت كه در آن به توليد 
پاداش داده ش��ود نه سوداگري، داللي و س��فته بازي. اگر اين اصل را به 
عنوان مبناي سياس��ت گذاري اقتصادي بپذيريم، باي��د نظام مالي را به 
گونه اي طراحي كنيم كه سرمايه به سمت توليد جريان يابد. الزمه جريان 
يافتن سرمايه به سمت توليد، »جذابيت زدايي« از فعاليت هاي غيرمولد 
است. اهميت جذابيت زدايي از سوداگري و سفته بازي به قدري زياد است 
كه مي توان آن را پيش شرط ايجاد جذابيت براي سرمايه در بخش توليد 
دانست. با توجه به سود بسيار باالي سوداگري و سفته بازي، سرمايه دار 
ابتدا بايد از اين سود وسوسه انگيز نهي شود تا در گام دوم درباره حركت 

به سمت بخش توليد تصميم بگيرد. 
بررسي جريان سرمايه در ايران نشان دهنده اين است كه سياست قبض 
بازار براي بازداشتن سرمايه از فعاليت هاي غيرمولد اتخاذ نشده و ساز 
و كاري جز حب��س نقدينگي در بانك ها، براي نهي س��رمايه از حركت 
به سمت س��وداگري وجود نداشته است. سياس��ت گذار همواره براي 
جلوگيري از هجوم نقدينگي به بازارهاي سفته بازي و سوداگري، نرخ 
سود بانكي را باال نگه داشته تا س��رمايه در بانك محبوس بماند. همين 
سياست، يعني تخصيص سود باالي س��پرده براي جذب نقدينگي در 
بانك ها، باعث شده است كه اوال سود تسهيالت نيز باال رود و توليدكننده 
به دليل مقرون به صرفه نبودن تسهيالت بانكي عمال نتواند از آن بهره 
مند شود، ثانيا بانك ها به دليل ناتواني در پرداخت سود به سپرده گذار، 
رو به استقراض از بانك مركزي بياورند و همين امر، باعث رشد نقدينگي 
شود، ثالثا همين سرمايه هاي ظاهراً حبس شده در بانك ها هرگاه يك 
بازار پرسود شناسايي كرده اند، به راحتي از بانك خارج شده و راهي آن 
بازار شده اند. توليدكننده نيز هم از س��رمايه خصوصي محروم مانده و 

هم از تسهيالت بانكي. 
ويژگي مهم سياس��ت قبض بازار اين است كه سرمايه هاي خصوصي را به 
س��مت فعاليت هاي مولد هدايت مي كند و دولت در كنار تخصيص منابع 
عمومي براي رسيدن به اهداف سياست صنعتي، از سرمايه هاي خصوصي 

نيز براي تحقق اهداف اين برنامه استفاده مي كند. 
به نمونه اي از اعمال سياست قبض بازار توجه كنيد؛

ماليات بر تراكنش هاي بانكي در اروپا براي قب��ض بازارهاي غيرمولد: 
يكي از راه هايي كه براي قبض باز غيرمولد س��فته  بازي در كش��ورهاي 
مختلف مورد اس��تفاده قرار مي گي��رد، وضع ماليات ب��ر تراكنش هاي 
بانكي است. بر مبناي نتايج حاصل ش��ده از پژوهش هاي علمي، وضع 
ماليات بر تراكنش هاي مالي اثر به مراتب بيشتري بر مهار فعاليت هاي 
س��فته بازانه در مقايسه با ماليات بر س��ود دارد. به همين دليل ماليات 

بر تراكنش هاي مالي به عن��وان يكي از كاراتري��ن ابزارهاي قبض بازار 
سفته بازي در كش��ورهايي نظير امريكا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 
مورد استفاده قرار گرفته اس��ت. به عقيده برخي از اقتصاددانان، وضع 
ماليات بر تراكنش ها نه تنها در نظ��ام بانكي، بلكه در كليه فعاليت هاي 
انجام ش��ده در نظام مالي، مي تواند آثار س��وء س��فته بازي را به ميزان 

چشمگيري كاهش دهد. 
نرخ ماليات ب��ر نقل و انتق��االت مالي در بازار س��هام و ب��ازار اوراق بهادار 
كشورهاي اروپايي معادل 0/1 درصد و نرخ ماليات وضع شده بر معامالت 
مشتق در اين كش��ورها معادل حدود 0/01 درصد تعيين شده است. اين 
ماليات بر تمام نقل و انتقاالتي كه يكي از طرفين انتقال در كشورهاي عضو 
اروپا ساكن شده باشد، اعمال مي شود. اين قانون تنها 15 درصد از مجموع 
نقل و انتقاالت مالي در اروپا را شامل نمي شود. تسهيالت مسكن، تسهيالت 
به كسب و كارهاي كوچك، برخي از نقل و انتقاالت ارزي و مبادله مالي با 
هدف افزايش س��رمايه به  صورت فروش اوراق در بازار اوليه مشمول اين 
ماليات نمي ش��وند. اين قانون تمامي نظام مالي اروپا را صرف نظر از محل 
انجام مبادالت بانكي شامل مي شود و در س��ال 2012 بالغ بر 40 ميليارد 
دالر درآمد براي دولت هاي عضو اتحاديه اروپا به همراه داشته است.  برخي 
وضع ماليات بر تراكنش هاي مالي را كاهش دهنده انگيزه فعاليت اقتصادي 
ارزيابي مي كنند، اما بررسي هاي كميسيون اقتصادي و پولي اتحاديه اروپا 
حكايت از تاثير فزاينده 25/ 0 درصدي وضع اين ماليات ها بر رشد اقتصادي 
كشورهاي اروپايي دارد. بر مبناي گزارش كارشناسان كميسيون اقتصادي 
و پولي اتحاديه اروپا ماليات بر تراكن��ش )FTT( نقش مهمي در كاهش 

ريسك سيستمي در نظام مالي اروپا ايفا مي كند. 

   4- 5- بسط بازار
وقت��ي كااليي با ب��ه كارگيري سياس��ت هاي چهارگانه پي��ش گفته به 
مرحله اي رس��يد كه توان حضور در بازارهاي بين المللي را يافت، دولت 
مي تواند با ابزاره��اي ديپلماتيك ي��ا حمايت هاي مال��ي و غيرمالي، به 
گسترش جغرافيايي بازار براي محصول ياد ش��ده كمك كند. دو هدف 
عمده براي بس��ط بازار متصور است. نخست، دس��تيابي توليدكنندگان 
داخلي به صرفه هاي ناشي از مقياس و دوم، دستيابي كشور به ارز خارجي 

براي واردات كاالهاي مورد نياز. 
 دولت ه��ا در طول تاريخ براي بس��ط بازار، ابزاره��اي گوناگوني به كار 
گرفته اند. از تصرف س��رزمين هاي بيگانه با هدف س��لطه بر بازار آنها 
گرفته تا حمايت هاي مالي، سياسي، فناوري از صادركنندگان تا ايجاد 
رژيم هاي بين المللي. اما مي توان گفت مهم ترين ابزار سياست »بسط 
بازار« كه طي قرون گذشته از سوي كش��ورهاي پيشرفته دنبال شده، 
ترويج - و گاهي تحميل-  »آزادس��ازي تجاري« در محيط بين الملل 
بوده است. چه، در شرايطي كه همه كش��ورها رويكرد »تجارت آزاد« 
را اتخاذ كرده و سياس��ت »صيانت از بازار« را ب��ه كار نگيرند، طبيعتا 
توليدات كشورهاي صنعتي بر بازار كشورهاي غيرصنعتي مسلط شده و 
بازارشان از نظر جغرافيايي بسط پيدا خواهد كرد. اين است كه مي توان 
گفت »تجارت آزاد« آخرين مرحله حمايت هوش��مند از توليد داخلي 
است. كشوري كه با اتخاذ سياست هاي حمايتي به درجه اي از پيشرفت 
رسيده باش��د كه ديگران نتوانند با آن رقابت كنند، نيازي به صيانت از 
بازار خود ندارد و توقف صيانت از بازار در ديگر كش��ورها، موجب بسط 
بازار براي توليدكنندگان كشور صنعتي خواهد شد. اگر هيچ مانعي براي 
تجارت وجود نداشت، كاالهاي كشوري كه داراي مزيت رقابتي است، 
به راحتي خواهد توانست بر بازار ديگر كش��ورها مسلط شده و رقيبان 

را از بازار خارج كند. 
تجارت آزاد البته در يك حالت كاركرد بسط بازار ندارد و مي تواند به تنوع 
بخشي به محصوالت در بازارها و نيز ارتقاي كيفيت و افزايش بهره وري در 
نتيجه رقابت منجر شود. هنگامي كه توليدكنندگان دو كشور دسترسي 
يكساني به عوامل توليد)ازجمله فناوري( داشته باشند، در چنين حالتي 
آزادي تجارت موجب حذف رقي��ب از بازار نخواهد ش��د، تجارت درون 
صنعتي ميان دو كش��ور اتفاق خواهد افتاد، رقابت ميان توليدكنندگان 
به افزايش كيفيت و بهره وري منجر خواهد شد، سهمي از بازار هر كشور 
متقابال به توليدكننده كشور طرف تجاري خواهد رسيد و مصرف كنندگان 
از »تنوع محصول در بازار« برخوردار خواهند بود. تجارت ميان كشورهاي 
صنعتي غالبا از اين نوع اس��ت. به نمونه اي از سياس��ت بسط بازار توسط 
دولت كره جنوبي توجه كنيد؛ اقدامات كره جنوبي براي بسط بازار: جريان 
نئوليبرال دو سياس��ت جايگزيني واردات و توس��عه صادرات را آلترناتيو 
يكديگر معرفي كرده و ب��ا تقبيح جايگزيني واردات، توس��عه صادرات را 
تشويق مي كند. كره جنوبي در طول دوره توسعه خود، سياست جايگزيني 
واردات را مبنا قرار داد و از سياست توسعه صادرات به عنوان يك سياست 
مكمل اس��تفاده كرد كه هدف اوليه آن، تأمين مناب��ع مالي براي خريد 
تكنولوژي هاي مورد نياز در فرآيند جايگزين��ي واردات بود. دولت پارك 
چانگ- هي برنامه هاي مختلفي را براي بسط بازار براي توليدات كره اي 
اجرا كرد. مي توان گفت ايجاد مشوق هايي با هدف افزايش سود صادرات، 
محور اين برنامه ها بود. كاهش هدفمند ارزش پول ملي، رويكرد تجارت 
آزاد براي صادرات، و معافيت از ماليات هاي غيرمستقيم براي نهاده هاي 
داخلي مورد اس��تفاده در توليد كاالهاي صادراتي، س��ه گام مهم در اين 
زمينه بود. دولت كره همچنين امكاناتي نظير زيرس��اخت، برق، خدمات 
حمل و نقل را با نرخ هاي پايين در اختيار صادركنندگان قرار داد، از آنها 
ماليات بر درآمد كمتري گرفت و اعتبارات يارانه اي در اختيارش��ان قرار 
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   6- نتيجه گيري
نظريه حمايت هوش��مند كه در اين مقاله ارائه شد نوعي تالش براي حل 
معماي رابطه دولت- بازار و گامي در مسير پايان دادن به مجادله اي تاريخي 
درباره نوع رابطه اين دو نهاد است. »حمايت هوشمند« دقيقاً در نقطه مقابل 
»بنيادگرايي بازار« قرار دارد، اما در دام دولت گرايي به معناي تصدي گري 
دولتي نيز نيفتاده اس��ت. اين نظريه »نقش بنيادي بازار« را در پيشرفت 
كش��ورها و تأمين منافع ملت ها مفروض مي گيرد. اما ضمن قائل بودن به 
نهاد بازار به عنوان يك عنصر اساسي پيشرفت، سازماندهي آن توسط دولت 
به اقتضاي شرايط اقتصادي و هم جهت با سياست صنعتي و برنامه توسعه 
ملي را يك ضرورت مي داند. در نظريه حمايت هوشمند، رابطه دولت و بازار 
هرگز قطع نمي شود، بلكه نوع اين رابطه به اقتضاي شرايط اقتصادي عام 
يا شرايط ويژه بازار يك كاالي مش��خص، تغيير مي كند. دولت به عنوان 
»حامي«، »هادي« و »ناظر« بر نيروهاي بازار نقش ايفا مي كند تا آنها را در 
جهت اجراي برنامه ملي پيشرفت، سازماندهي نمايد؛ به اين معني كه هم از 
نيروهاي بازار حمايت مي كند، هم بر عملكرد آنها نظارت دارد، و هم آنها را 
در جهت برنامه پيشرفت هدايت مي كند. اين نوع حمايت گرايي ضمن قائل 
بودن به تجارت آزاد، از يك سو در پي استقالل در حوزه صنايع راهبردي و 
مرتبط با امنيت ملي است و از سوي ديگر، به دنبال حذف شكاف فناوري 
صنايع داخلي با توليدات خارجي و ايجاد »مزي��ت رقابتي« براي صنايع 

داخلي در بازارهاي جهاني است. 
يافته ه��اي اين پژوه��ش از آن جه��ت مي تواند حائز اهميت باش��د كه 
جمهوري اس��المي ايران نيز بايد روند تركيبي كنوني - كه در يك س��و 
خصوصي س��ازي ناكارآمد )رهاسازي( و در س��وي ديگر حمايت گرايي 
ناكارآمد )تصدي گري دولتي( ديده مي ش��ود-  را كنار گذاش��ته و رو به 
حمايت گرايي هوش��مندانه بياورد. تجربه كشورهاي پيشرفته به خوبي 
مدعاي ما را ثابت مي كند كه اروپا و امريكا بر خالف ادعاهاي خود رويكرد 
حمايت گرايي هوشمند را در دوران رشد و توسعه خود اتخاذ كرده و هنوز 

نيز به اين رويكرد ادامه مي دهند. 
   منابع متن در دفتر روزنامه موجود است.

   سيدياسر جبرائيلي
 رابطه بين دولت و بازار يكي از اساس�ي ترين موضوعات مورد بحث در اقتصاد سياسي است. قدرت هاي صنعتي و به لحاظ 
اقتصادي پيشرفته دنيا، در برهه هايي از تاريخ مدعي شدند پيشرفت اقتصادي آنها در سايه مكانيسم خودتنظيم بازار و عدم 
مداخله دولت در اقتصاد اتفاق داده و به کشورهاي ديگر توصيه کردند اگر مي خواهند چون آنان صنعتي شوند، بايد اقتصاد را 
به مكانيسم بازار بسپارند. اما بررسي تاريخ پيشرفت خود اين کشورهاي صنعتي، يا کشورهايي که در دوره جديد به پيشرفت 
اقتصادي رسيدند، نشان مي دهد هرگز دولت در اين کشورها مديريت اقتصاد را به مكانيسم بازار نسپرده و به انحای مختلف 
نقش حمايتي را در رابطه با توليد ايفا کرده است. نظريه حمايت گرايي هوشمند که در مقاله حاضر به عنوان يك الگو براي 
رابطه پيچيده بين دولت و بازار پيشنهاد مي شود، با ابتنا به تجربه کشورهاي پيشرفته تدوين شده است. دولت در اين نظريه، 
نقش حامي، هادي و ناظر را دارد و به اقتضاي شرايط اقتصاد يا شرايط خاص يك صنعت، رابطه متناسب با نيروهاي بازار برقرار 

مي کند. اين مقاله چكيده اي از فصل دوم کتاب »دولت و بازار: الگويي پويا براي روابط متقابل« است. 

نظريه حمايت هوشمند تالشي براي حل معماي 
رابطه دولت و بازار و گامي در مس�ير پايان دادن 
به مجادل�ه اي تاريخي درباره ن�وع رابطه اين دو 
نهاد اس�ت. »حمايت هوش�مند« دقيقًا در نقطه 
مقاب�ل »بنيادگرايي بازار« ق�رار دارد، اما در دام 
دولت گراي�ي به معن�اي تصدي گ�ري دولتي نيز 
نيفتاده است. اين نظريه »نقش بنيادي بازار« را در 
پيشرفت کشورها و تأمين منافع ملت ها مفروض 
مي گيرد. اما س�ازماندهی نيروهای بازار توس�ط 
دولت به اقتضای ش�رايط اقتص�ادی و هم جهت 
با برنامه ملی پيش�رفت را يك ضرورت می داند.

 سازمان پروژه هاي تحقیقاتي پیشرفته 
دفاعي امريکا)دارپا(

 وزارت
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فرزندان مادران ايراني 
امسال هم در مدارس اتباع

ثبت نام كردند!
فرزندان م�ادران ايران�ي و پدران غي�ر ايراني 
چندان ش�باهتي به فرزند مري�م ميرزاخاني و 
همس�ر غير ايران�ي اش ندارند؛ اگرچ�ه عنوان 
مي شود اين دانشمند نامي كشورمان هم دلش 
مي خواس�ته براي فرزندش شناس�نامه ايراني 
بگيرد اما اغلب زنان فقير ايراني كه در مرزهاي 
ش�رقي و گاه مرزهاي غرب�ي كش�ور ناگزير از 
ازدواج با مردان افغانستاني يا عراقي مي شوند 
فرزنداني دارند كه در عمل هيچ هويتي ندارند. 
 طبق قانون اي��ن بچه ها بايد هويت و شناس��نامه 
پدرشان را داشته باش��ند اما وقتي ازدواج اين زن 
و شوهرها هيچ جا ثبت نش��ده است طبيعتاً جايي 
هم وجود ندارد تا بخواهد به فرزندان حاصل از اين 
ازدواج هاي ثبت نشده شناسنامه اي بدهد و آنها را 

به شمار بياورد!
فرزندان پ��دران ايراني و مادران غي��ر ايراني براي 
دريافت شناسنامه و تابعيت ايراني مشكلي ندارند اما 
وقتي پاي مادران ايراني و همسران غير ايراني شان 
وس��ط مي آيد ماجرا فرق مي كند و گرفتن تابعيت 
ايراني براي فرزندان اين زنان با اما و اگرها و شروط 
فراوان��ي همراه اس��ت و اين بچه ه��ا نمي توانند به 
سادگي تابعيت س��رزمين مادري ش��ان را داشته 
باشند.  قوانين تابعيت كش��ورمان مربوط به سال 
۱۳۱۳ و دوره رضاخان اس��ت، ام��ا اينكه تابعيت 
فرزندان از پدر خارجي و مادر ايراني بر اساس خاك 
باش��د يا خون در برهه هايي تغيير كرده اس��ت. به 
طور مثال اوايل انقالب به فرزن��دان مادران ايراني 
و پدران غيرايراني هم شناسنامه مي دادند تا سال 
۸۵ كه ماده واحده قانون تابعيت تغيير كرد و بنا شد 
تابعيت اين بچه ها بعد از سن ۱۸سالگي و با تقاضاي 

خودشان انجام پذيرد. 
اما با قانون جديد تابعيت بنا ش��د تابعيت از خون 
مادر هم منتقل شود چه براي بچه هاي زير ۱۸سال 
و چه براي باالي ۱۸سال.  سرانجام چهارشنبه ۳۱ 
ارديبهش��ت ماه س��ال ۱۳۹۹ بود كه خبر تصويب 
آيين نامه  اجرايي قان��ون تابعيت فرزندان حاصل از 

ازدواج زنان ايراني با مردان غيرايراني منتشر شد. 
اين قانون اواخر آبان ماه س��ال ۱۳۹۷ در قالب يك 
اليحه به مجلس ش��وراي اس��المي رفت. بيش از 
ش��ش ماه طول كشيد تا مجلس ش��وراي اسالمي 
كليات اصالح قانون تابعي��ت را تصويب كرد. پس 
از آن هم چند بار بين ش��وراي نگهب��ان و مجلس 
رفت و برگشت تا نهايتاً در دهم مهر ماه سال ۱۳۹۸ 
ش��وراي نگهبان با اعمال تغييرات��ي ديگر آن را به 
تصويب نهايي رساند. بعد از اين الزم بود تا آيين نامه 
اين قانون تدوين و نوشته شود. پس معاونت حقوقي 
رياست جمهوري در اين زمينه دست به كار شد. در 
نهايت آيين نامه اين قانون نوشته شد اما آيين نامه با 

اصل قانون تفاوت ها و تناقضات زيادي داشت. 
باالخره در ۳۱ ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۹ آيين نامه  
اجرايي قان��ون تابعيت فرزندان حاص��ل از ازدواج 
زنان ايراني با م��ردان غيرايران��ي در هيئت دولت 

تصويب شد. 
۱۳خرداد ماه سال ۱۳۹۹ هم اسحاق جهانگيري، 
مع��اون اول رئيس جمهور آيين نام��ه  اجرايي را به 
سه وزارتخانه  كش��ور، اطالعات و امور خارجه و نيز 

معاونت حقوقي رياست جمهوري ابالغ كرد. 
۲۶خرداد ماه بود كه كميس��يون بررسي و تطبيق 
مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسالمي در 
نامه اي به رئيس جمهور از آيين نامه  اجرايي دو ايراد 

گرفتند و آن را مغاير قانون دانستند. 
هيئت وزيران در جلس��ه  روز ۲۵ تي��ر ماه ۱۳۹۹ 
اين دو ايراد را در آيين نامه اص��الح كردند. مطابق 
با اصالحات رخ داده در بند ۶ م��اده يك آيين نامه 
عبارت »مرجع امنيتي« ب��ه عبارت »هر دو مرجع 
امنيتي مندرج در قانون« تغيير پيدا كرد. در مواد ۸ 
و ۱۳ هم قطعي بودن نظر كميسيون تابعيت وزارت 
كشور در باره ش��كايت عليه جواب منفي نهادهاي 
امنيتي برداشته شد. در ماده ۱۳ آيين نامه هم تأكيد 
شد نظر كميسيون تابعيت وزارت كشور با لحاظ نظر 

مرجع امنيتي اعالم  گردد. 
يك بند ديگر آيين نامه نيز اين قانون را چالش برانگيز 
مي ك��رد. »در صورتي كه مادر ايران��ي قبل از تولد 
فرزند خود تابعيت ايراني نداشته باشد از مزاياي اين 

قانون براي فرزند خود بهره مند نخواهد بود.«
اين جمله مانع از تقاضاي شناسنامه براي افراد نسل 

دوم و سوم مادر ايراني شد. 
از س��وي ديگر وزارت امور خارجه زين پس مجري 
تأييد تابعيت فرزندان مادر ايراني- پدر غيرايراني 

متولد كشور ايران نيست. 
حاال بيش از چهار ماه از تصويب آيين نامه  اجرايي 
قانون تابعيت فرزندان مادر ايراني- پدر غيرايراني 
مي گذرد. در اين چهار ماه اس��تانداري ها اقدام به 
پيش ثبت نام متقاضي��ان و دريافت مدارك هويتي 
ابتدايي كرده اند اما هنوز هيچ شناسنامه اي صادر 
نشده است و فرزندان مادران ايراني امسال هم در 

مدارس اتباع ثبت نام كرده اند. 

يادداشت

تصويب طرح يك فوريتي »اعطاي تابعيت ب��ه فرزندان مادر ايراني« 
هم پايان ماجراي پرمناقشه اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني و 

پدران غير ايراني نبود. 
بين ابالغ اين قانون از سوي مجلس به دولت و تصويب آيين نامه اجرايي 
آن چند ماهي فاصله افتاد. سرانجام هيئت وزيران نيز در جلسه اي در 
آخرين روز ارديبهشت امس��ال و در اجراي ماده واحده قانون اصالح 
قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاص��ل از ازدواج زنان ايراني با 
مردان خارجي، آيين نامه اجرايي نحوه اعطاي تابعيت به افراد مشمول 

اين قانون را تصويب كرد. 
بر اساس اين آيين نامه، ايراني بودن مادر، ازدواج وي با مرد غيرايراني 
و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذكور براي اعالم تابعيت 
فرزند توسط استانداري، ضروري اس��ت و ارائه اسناد و داليل مربوط 
به اين موارد به عه��ده متقاضي و اح��راز اصالت اين م��وارد به عهده 

استانداري هاي سراسر كشور است. 
همچنين فوت مادر، پدر يا فرزند و حجر اين افراد، مانع درخواس��ت 
اعالم تابعيت ايراني براي فرزند نيست و در صورت فوت مادر و نرسيدن 
فرزند به ۱۸سالگي، دادستان شهرس��تان محل اقامت فرزند، پس از 
انجام تحقيقات و گردآوري مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به 

استانداري ارائه مي كند. 
فرزند موضوع اين قانون، پس از طي روند مقرر در آيين نامه و از زمان 
تأييد تابعيت ايراني وي، از حقوق و تكاليف تبعه ايران برخوردار است. 

 اليحه تأييد شده اي كه اجرا نشد!
اليحه اصالح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ايراني با مردان خارجي حتي تأييديه ش��وراي نگهبان را هم به دست 
آورد. اين اليحه كه با اصالحاتي در جلسه مورخ دوم مهر ماه ۱۳۹۸ به 

تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ 
شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصالحات به 

عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. 
 اما اجراي اين آيين نامه نيز چند ماهي طول كشيد و سرانجام روز ۲۰ 
مرداد خبر آغاز ثبت نام اين افراد در سامانه اعالم شد. با وجود اين و به 
رغم آنكه مادران و فرزندان مشمول اين قانون براي دريافت شناسنامه 
در سامانه اعالم شده از سوي وزارت كشور ثبت نام كردند اما آنطور كه 
احمد ميدري معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
خبر مي دهد در طول شش ماهي كه از تصويب قانون مي گذرد هنوز 

مواردي نداريم كه شناسنامه صادر شده باشد. 
اين در حالي است كه فرزندان حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان غير 
ايراني آمارشان قابل توجه است. محمدتقي هاشمي، مديركل دفتر امور 
اتباع و مهاجران خارجي استانداري خراسان رضوي پيش بيني كرده 
بود به حدود ۵۰ هزار نفر در خراس��ان رضوي بر اساس قانون اعطاي 
تابعيت به فرزندان مادران ايراني كه ب��ا اتباع خارجي ازدواج كرده اند، 

شناسنامه ايراني تعلق گيرد. 
مهدي س��ليماني، مديركل امور اتباع و مهاجران خارجي استانداري 
اصفهان از ثبت نام ۲هزار نفر از فرزندان حاص��ل از ازدواج زنان ايراني 
با مردان خارجي متقاضي اخذ تابعيت ايراني در سايت اداره كل امور 
اتباع و مهاجران خارجي استانداري اصفهان خبر داده بود. وي در مورد 
برآورد تعداد متقاضيان اخذ تابعيت ايراني كه مادر ايراني دارند، گفته 
بود: »به دليل اينكه تعدادي از ازدواج هاي زنان ايراني ثبت نشده است، 

نمي توان آمار دقيقي اعالم كرد.«
استان هاي تهران، كردستان و قم از ديگر استان هايي هستند كه زنان 
داراي همسر اتباع خارجي در آنها زندگي مي كنند و با فراخوان وزارت 

كشور آمار و ارقامي از ثبت نام متقاضيان منتشر شد اما ظاهراً هيچ يك 
از اين ثبت نام ها به نتيجه نرسيده است. 

 موانع صدور شناسنامه براي فرزندان مادران ايراني و پدران 
خارجي

اما چرا به رغم تصويب طرح ي��ك فوريتي »اعطاي تابعيت به فرزندان 
مادر ايراني« و تصويب آيين نامه اين طرح و فراخوان براي ثبت نام اين 

مادران و فرزندان همچنان شناسنامه اي براي آنان صادر نشده است؟
 اين س��ؤالي اس��ت كه مي��دري در پاس��خ ب��ه آن اينگون��ه توضيح 
مي دهد:»اينكه چرا شناسنامه صادر نمي ش��ود چند علت دارد؛ علت 
نخست درك ما را از سيستم اداري ايران بهبود مي دهد و اصالح مي كند. 
بسياري از كارمندان دولت حتي با تصويب اين قانون، ازدواج زن ايراني 
را با مردي كه تابعيت غيرايراني داشته باشد نادرست مي دانند؛ حاال هر 
مليتي كه داشته باشد. شايد براي خيلي ها عجيب باشد كه عده اي به 
لحاظ فرهنگي اين امر را قبول ندارند. مجري قانون همين افراد هستند 

كه روحيه و رويه فرهنگي و رفتاري شان متفاوت است.«
به گفته معاون رف��اه اجتماعي وزارت رفاه، اينكه اگ��ر يك زن ايراني 
مراجعه كرد و كارمند بايد به فرزندش طبق قانون شناس��نامه بدهد 
اما احساسش اين است كه آيين نامه خوب نوشته نشده و باعث تنزل 
منزلت زن ايراني مي شود يك عامل فرهنگي است كه نه تنها در سطح 
كارمندان جزء بلكه در سطح برخي مديران هم وجود دارد و اين تلقي 

فرهنگي باعث مي شود با عدم اجرا در سطوح اجرايي مواجه شويم. 
وي با تأكيد بر اينكه گويي به نظر مي رسد برخي رويه هاي اداري وقتي 
شكل مي گيرند به س��ختي قابل تغييرند، مي افزايد: »ادارات كلي در 
وزارت كشور و وزارت خارجه براي صدور تابعيت است و افراد يا به علت 
تعلق خاطر س��ازماني و فرهنگي اجازه نمي دهند رويه جديد حاكم  و 

رويه هاي قبلي اصالح شوند يا در حالت خوش��بينانه منافع سازماني 
و در حالت بدبينانه منافع فردي اس��ت كه اجازه نمي دهد يك قانون 

اجرا شود.«
 پايداري ازدواج زوج هاي ايراني- افغانستاني كم نيست

ميدري با اشاره به اينكه برخي تصور مي كنند اين قانون باعث گسترس 
ازدواج با مردان افغانستاني مي شود و پديده اي كه براي ما ناخوشايند 
است تشديد مي شود، تصريح مي كند: »مهاجران افغانستاني از ديدگاه 
كساني كه اين اعتقاد را دارند درآمد پايين تر و ماندگاري ازدواج كمتري 
دارند و احتمال افزايش طالق هم در آنها بيش��تر خواهد شد. بنابراين 
در عدم اجراي قانون موانع فرهنگي، سازماني يا تلقي هاي نادرست از 

يك پديده دخيل است.«
آنطور كه معاون رفاه اجتماع��ي وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
مي گويد؛ بر اساس پيمايشي كه براي ۴۹ هزار كودك از ۱۸هزار خانواده 
انجام داديم مشخص شد  بيش از ۷۵ درصد اين خانواده ها كه زن با مرد 
غيرايراني ازدواج كرده بود، طالق نگرفته اند و وقتي با آمار طالق ايران 
مقايسه مي كنيم مي بينيم پايداري ازدواجشان از زوجين ايراني كمتر 
نيست. در واقع روشن مي ش��ود داليلي چون ماندگاري كمتر ازدواج، 
تصورات و توهماتي است كه تا مورد گفت وگو و نقد عمومي واقع نشود، 

اصالح نخواهد شد. 
معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه معتقد اس��ت ب��راي اجراي قانون به 
گفت وگوي فرهنگي نياز داريم كه بايد در رسانه ها انجام شود.همچنين 
منافع اجازه نمي دهد قانون اجرا شود و زنان كودكان بدون شناسنامه 
صدايشان به سختي شنيده مي شود؛ رس��انه ها مي توانند صداي اين 
زنان و فرزندانشان باشند كه با نداش��تن شناسنامه از يكسري حقوق 

اجتماعي محروم شده اند. 

جاي خالي اجراي قوانين حقوقي براي كودكان داراي مادران ايراني

احمد ميدري، معاون وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي: براساس پيمايشي كه براي 

۴۹ هزار كودك از 1۸هزار خانواده انجام 
داديم مشخص شد  بيش از ۷۵ درصد 
اين خانواده ها كه زن با مرد غيرايراني 

ازدواج كرده بود، طالق نگرفته اند و 
وقتي با آمار طالق ايران مقايسه مي كنيم 

مي بينيم پايداري ازدواجشان از زوجين 
ايراني كمتر نيست. در واقع روشن 

مي شود داليلي چون ماندگاري كمتر 
ازدواج، تصورات و توهماتي است كه تا 

مورد گفت وگو و نقد عمومي واقع نشود، 
اصالح نخواهد شد

با اصالح قانون تابعيت، فرزندان حاص�ل از ازدواج مادران ايراني و پ�دران غيرايراني بنا بود 
شناسنامه دار شوند اما طبق آخرين گزارش ها به رغم آنكه حدود يك سال از اصالحيه اين قانون 
و حدود شش ماه از ابالغ آن مي گذرد تاكنون هيچ شناسنامه اي براي اين فرزندان صادر نشده 
است! اين در حالي است كه وقتي شهريور ماه سال گذشته طرح يك فوريتي »اعطاي تابعيت 
به فرزندان مادر ايراني« به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، فعاالن حوزه تابعيت و زنان ايراني 

داراي همسر غير ايراني تصور مي كردند با تصويب و اصالح اين قانون بناست تا فرزندانشان 
بتوانند تابعيت سرزمين مادري شان را به دست آورند به خصوص اينكه طرح »اعطاي تابعيت به 
فرزندان مادر ايراني« با هدف تعيين تكليف تابعيت فرزندان با مادر ايراني و پدر غيرايراني حاصل 
از ازدواج شرعي )ثبت نشده( مردان خارجي با زنان ايراني و مشكالت و تبعات اين ازدواج ها 
تدوين شده بود و مي توانست گره از كار اين قشر باز كند. اوايل خرداد ماه امسال هم آيين نامه 

»اعطاي تابعيت ايراني به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي« در هيئت دولت 
تصويب شد و بنا بر آن مصوبه مقرر شد فرزندان زنان ايراني كه به 1۸سالگي رسيدند حتي در 
صورت فوت يا طالق مادر بتوانند تابعيت ايراني بگيرند اما هم اكنون با وجود سپري شدن مدت 
زمان زيادي از تصويب طرح و آيين نامه، هنوز يك نفر از فرزند با مادر ايراني و پدر غير ايراني 
هم نيست كه شناسنامه ايراني گرفته و تابعيت س�رزمين مادري اش را به دست آورده باشد. 

با وجود اصالح و ابالغ اليحه تابعيت هنوز حتي يك شناسنامه هم براي فرزندان مادران ايراني و پدران غيرايراني صادر نشده است 

مسائل و مشكالت مربوط به تابعيت فرزندان زنان ايراني همسران 
خارجي مانند درد كهنه اي است كه سال ها وجود داشته است. 

در سال ۸۵ ماده واحده اي تصويب و در آن سال بخشنامه اي هم 
به استانداري ها صادر شد و تعدادي توانستند شناسنامه ايراني 
را بگيرند اما به داليل مختلف اين طرح متوقف شد و باز هم اين 
درد به همان شكل باقي ماند بدون اينكه درمان قطعي صورت 

گيرد. تا اينكه در سال ۹۸ قانون مصوب شد. 
 از آنجايي كه هر قانوني كه تصويب مي شود يك آيين نامه اجرايي 
دارد درباره آيين نامه اجرايي آن هم در معاونت حقوقي رياست 
جمهوري جلس��ه برگزار و اين اواخر به دليل بحث كرونا قدري 
متوقف شد اما دوستان به شكل فضاي مجازي اين كار را دنبال 

كردند و در ۱۳ خرداد اين آيين نامه ابالغ شد. 
البته در اين آيين نامه ابهاماتي هم وجود دارد و تنها استانداري ها 
نيس��تند كه بخواهند اين آيين نامه را اجرا كنن��د و حتماً بايد 

دستگاه ها با هم هماهنگ شوند تا اين كار صورت گيرد. 
براي اجراي قوانين و مقررات بايد به قانون و بخشنامه ها توجه 
شود. در زمينه ثبت نام بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري 
چند سال است كه افراد الزم التعليم و حتي اتباع غيرمجاز هم 
ثبت نام مي شوند چه برسد به آن افرادي كه االن در كشور حضور 
دارند و ادارات كل اتباع هر سال مجوز تحصيلي صادر مي كند 

و اگر فردي جا مانده است مي تواند مجدداً براي ادامه تحصيل 
اقدام كند. 

به هر صورت تس��هيالتي وجود دارد و قانون همه اينها را ديده 
است اما برخي از ما به دليل نداشتن اطالعات و آگاهي از قوانين 

و مق��ررات متأس��فانه از اي��ن موضوع 
محروم مانده ايم كه البته به نوعي نقص 
هم محس��وب مي ش��ود و بايد در اين 
زمينه اطالع رس��اني بيش��تري انجام 
گيرد. به عنوان مثال اين اطالع رساني 
مي توان��د يكي از وظاي��ف NGO ها و 
سمن )سازمان مردم نهاد( باشد كه در 

اين زمينه به خوبي اطالع رس��اني انجام دهند تا افراد بتوانند از 
حقشان استفاده كنند. 

قطعاً ابتداي كار ممكن است موانعي وجود داشته باشد و ما اين 
موانع را پشت سر خواهيم گذاشت و اميدواريم شاهد اين باشيم 
كه شرايط و وضعيت مطلوبي براي فرزندان مادران ايران و اتباعي 
كه با ايرانيان ازدواج كرده اند فراهم ش��ود و ب��ه تبع اين ازدواج 

مشكالت اقامتي همسران آنها نيز مرتفع خواهد شد. 
مهدي محمودي
 مديركل اتباع خارجي وزارت كشور

مصوبه »اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني 
با مردان خارجي« روز ۱۳خرداد سال جاري ابالغ شد اما هنوز 

شناسنامه اي براي فرزندان مادران ايراني صادر نشده است. 
آيين نامه اين قانون توسط دولت به استانداري ها ابالغ شده است. 

بنابراين متولي اين امر استانداري ها هستند. 
در مرحله اول اس��تانداري  از ما اس��تعالم مي گيرد كه آيا مادر 
واقعاً تبعه ايران است يا خير و پس از پاسخ ما نوبت به استعالم از 
وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه مي رسد كه با تكميل 
شدن پرونده فرد و تأييد آن سازمان ثبت احوال ظرف سه روز 

براي صدور شناسنامه اقدام مي كند. 
اين پروسه س��ه ماه طول مي كشد و هنوز شناس��نامه اي براي 
فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايران��ي با اتباع خارجي صادر 

نشده است. 
درحال حاضر وزارت اطالعات و اطالعات س��پاه سه ماه فرصت 
دارند اعالم نظر كنند. براي همين هنوز پرونده اي به س��ازمان 

ثبت احوال نرسيده است. 
روند دريافت تابعيت ايراني حاص��ل از ازدواج مادر ايراني و پدر 
خارجي به استانداري ها ابالغ شده اس��ت و متقاضيان دريافت 
تابعيت ايراني حاص��ل از ازدواج مادر ايراني و پدر خارجي براي 
جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده در داخل كشور به استانداري ها 

و در خارج از كشور به كنسولگري هاي ايران مراجعه كنند. 
هرگونه ثبت نام ب��راي ارائه اطالعات مش��موالن قانون اعطاي 
تابعيت ب��ه فرزن��دان حاص��ل از ازدواج زنان ايراني ب��ا مردان 
خارجي براي دريافت شناس��نامه، فقط از طريق استانداري ها 

و كنس��ولگري ها خواهد بود. بنابراين 
ساير اقدامات از طريق جايگاه هاي غير 
تعريف شده مثل كافي نت ها و ... مورد 

تأييد نيست. 
سازمان ثبت احوال كش��ور در فرآيند 
اجراي قانون اعطاي تابعيت به فرزندان 
حاصل از ازدواج زن��ان ايراني در پايان 

راه قرار دارد. متقاضيان دريافت تابعيت ايراني زير ۱۸سال، بر 
اس��اس قانون اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ايراني با مردان خارجي، توسط مادر و متقاضيان باالي ۱۸سال 

خودشان مي توانند اقدام كنند. 
در ثبت احوال س��ند هويتي مادر بررسي و احراز مي شود و بعد 
از تأييد و تصويب كميسيون اتباع كه به ما اعالم مي شود براي 

صدور تابعيت مراحل انجام خواهد شد. 
سيف اهلل ابوترابي 
سخنگوي سازمان ثبت احوال 

زهرا چيذري 

پرونده
موانع اجرايي شدن

 قانون تابعيت

نظر کا رشنا س

مشموالن قانون اعطاي تابعيت به استانداري ها و كنسولگري ها
مراجعه كنند

مشكالت مربوط به تابعيت فرزندان زنان ايراني با همسران خارجي 
دردي كهنه است



 اجراي مرحله سوم طرح حمايتي 
»آقا حساب كردند« در خراسان رضوي 

به همت كانون ه�اي خدمت رضوي از     خراسان رضوي
آذر 98 تاكن�ون س�ه مرحل�ه ط�رح 
حمايتي »آقا حس�اب كردند« با هزينه يك ميليارد و 600 ميليون 

ريال، اجرا شد.
هادي غالمي، مدير امور مجاوران آستان قدس رضوي با اشاره به اجراي 
سه مرحله طرح »آقا حساب كردند« با هزينه يك ميليارد و 600ميليون 
ريال در مدت يك س��ال، باهدف كمك به رفع مشكالت اقشار محروم 
شهر مش��هد گفت: اين مبلغ از محل كمك هاي نيكوكاران به آستان 
قدس رضوي براي اجراي اين طرح معنوي تأمين شد. وي يادآور شد: 
آس��تان قدس رضوي با اجراي اين طرح از آغاز ش��يوع ويروس كرونا، 
با تسويه بدهي به فروش��گاه هاي مواد غذايي، معوقات قبوض منازل، 
پرداخت بدهي بيماران و پرداخت معوقات اجاره بها از اقشار بي بضاعت 
شهر مشهد حمايت كرده است. مدير امور مجاوران آستان قدس رضوي 
از تداوم اجراي اين طرح در دهه پاياني ماه صف��ر خبر داد و گفت: در 
ادامه اجراي اين طرح، 120 مستأجر با ارائه مدارك، در نوبت پرداخت 
اجاره بهاي معوق خود هستند. مشاركت عموم مردم در پويش پرداخت 
اجاره بهاي مستأجران معسر ويژه اربعين حسيني از طريق شماره كارت 

6104337657952881 امكان پذير است.

 راه اندازي خط توليد فرآوري پشم
 و كارگاه رنگرزي گياهي در كرمانشاه 

خط توليد فرآوري پشم با هدف توليد پشم مورد     كرمانشاه
نياز نخ قالي در كرمانشاه راه اندازي مي شود. 
احسان باقرخاني، معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان كرمانشاه با اشاره به اقداماتي كه براي تكميل زنجيره فرش 
استان در حال انجام است، گفت: يكي از مهم ترين اين برنامه ها راه اندازي خط 
توليد فرآوري پشم در آينده نزديك است. وي افزود: كار خريد تجهيزات الزم 
به اين منظور انجام ش��ده و به زودي خط توليد فرآوري پشم در شهرستان 
كرمانشاه راه اندازي خواهد شد. معاون امور بازرگاني و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه با اشاره به استقبال خوبي كه بافندگان 
از پش��م دس��ت ريس دارند و كيفيت خوبي كه اين نوع نخ دارد، يادآور شد: 
تعدادي كارگاه نيز در زمينه ريسندگي دستي نخ فعاليت دارند و نزديك به 
هزار نفر هم در اين زمينه مشغول كارند كه بنا داريم اين شيوه ريسندگي را نيز 
توسعه دهيم، زيرا هم اشتغالزايي قابل توجهي دارد و هم كيفيت نخ توليدي 
بسيار مرغوب است. باقرخاني همچنين از پيگيري براي احداث كارگاه رنگرزي 

گياهي در شهرستان اسالم آبادغرب در آينده نزديك خبر داد.

 آغاز احداث بزرگ ترين دامداري صنعتي 
توليد شير در نير 

بزرگ ترين مجتمع دامپروري صنعتي     اردبيل
با سرمايه گذاري شركت شستا در نير 
و ب�ا تولي�د 250 ه�زار ت�ن ش�ير اجراي�ي و عملياتي مي ش�ود.
محمد رضواني فر مديرعامل شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي در 
مراسم كلنگ زني دامپروري صنعتي در نير گفت: با توجه به قابليت استان 
اردبيل در بخش كش��اورزي و دامپروري مصمم شديم تا اين مجموعه 
توليدي را در نير با ظرفيت 6 ه��زار رأس پرورش گله كلنگ زني كنيم تا 
به سرعت عمليات اجرايي آن آغاز ش��ود. وي افزود: تالش شده تا در اين 
مجموعه امكانات نگهداري و حتي تأمين خ��وراك مجموعه دامپروري 
صنعتي به شكل مدرن فراهم آيد تا توليدات كيفي را در اين مجتمع شاهد 
باشيم. مديرعامل شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي سرمايه گذاري 
400 ميليارد توماني را در احداث و راه اندازي اين مجموعه يادآور ش��د و 
تصريح كرد: تالش مي شود در يك سال آينده فاز اول اين مجتمع احداث 
شود و به بهره برداري برس��د. رضواني فر ظرفيت اشتغال اين مجموعه را 
160 تا 170 نفر به صورت مستقيم اعالم كرد و گفت: اين مجتمع نوين 
دامپروري زمينه توليد 250 هزار تن شير را با هدف تأمين نيز واحدهاي 

فرآوري به وجود مي آورد.

راه اندازي سامانه گزارش هاي مردمي 
مديريت كرونا در البرز 

س�امانه گزارش ه�اي مردم�ي براي  مديريت بهتر ويروس كرونا و مقابله با    البرز
آن در استان البرز راه اندازي مي شود.

علي درويش پور جانشين ستاد استاني مديريت بيماري كرونا در البرز با اعالم 
تمديد يك هفته اي محدوديت ها گفت: اين سامانه با هدف نظارت مردمي 
بر نحوه عملكرد مقابله با ويروس كرونا است چراكه مردم به عنوان بهترين و 
گسترده ترين ناظر بر عملكرد تمام دستگاه ها، شهرداري ها، صنوف، حمل 
و نقل عمومي، مكان عمومي در موضوع رعايت پروتكل ها نظارت نموده و 
موارد را براي رسيدگي گزارش خواهند كرد. وي افزود: براي شكست ويروس 
كرونا نياز به همكاري بيش از پيش مردم است و هر موقع مردم وارد صحنه 
شدند در آن موضوع موفق عمل شده است. جانشين ستاد استاني مديريت 
بيماري كرونا در البرز ادامه داد: همچنين با توجه به وضعيت قرمز استان و 
روند افزايشي بيماري كرونا و پيگيري هاي استاندار محدوديت هاي كرونايي 
تا دوم آبان تمديد شد. درويش پور گفت: عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي از 

سوي برخي افراد موجب افزايش بيماري و فوت هموطنان شده است .

 500پرس غذاي گرم 
ميان نيازمندان خاش توزيع شد

خيران نمايندگي بنياد خيريه آبش�ار     سيستان و بلوچستان
عاطفه ها به مناسبت ايام رحلت پيامبر 
اسالم)ص( و شهادت امام حسن مجتبي و علي ابن موسي الرضا)ع( افزون 
بر ۱500 پرس غذاي گرم ميان نيازمندان شهرستان خاش توزيع كردند.

معصومه هوشيار مسئول نمايندگي بنياد خيريه آبشار عاطفه ها در خاش 
سيستان و بلوچستان گفت: در اين مرحله از توزيع مواد غذايي توانستيم 
به ساكنان حاشيه ش��هر و نقاط محروم روس��تايي همجوار شهر و افراد 
كارتن خواب خدمات ناچيزي ارائه دهيم. وي افزود: به مناسبت ايام رحلت 
پيامبر اسالم و شهادت امام حسن مجتبي و علي ابن موسي الرضا افزون 
بر 1500 پرس مواد غذايي، افزون بر 2هزار بسته لوازم التحرير، 15 سري 
جهيزيه، 600 بسته مواد غذايي، بهداشتي و كارت هديه ميان نيازمندان و 
ايتام خاش توزيع شده است. مسئول نمايندگي بنياد خيريه آبشار عاطفه ها 
خاش ادامه داد: در اين شهرستان نيز افراد متمكن و خيرخواه با هدف كمك 
به محرومان تالش هايي داشته و دارند، اما عمق محروميت ها باال بوده و 

احتياج به حمايت هاي دولت و گروه هاي جهادي و خيران دارند.

 رونمايي از دستگاه »تست هورمون«
 در جهاد دانشگاهي قزوين 

با حضور نماينده مردم قزوين، البرز و آبيك     قزوين
در مجلس شوراي اسالمي و به همت خيرين 
دستگاه تست هورمون تمام اتوماتيك در جهاد دانشگاهي آغاز به كار كرد. 
فاطمه محمدبيگي نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسالمي در 
حاشيه بازديد از آغاز به كار دستگاه تست هورمون تمام اتوماتيك مركز 
درمان جهاد دانشگاهي كفت: ارزش اين دستگاه در زمان تهيه 8 ميليارد 
ريال بود كه هم اكنون با توجه به افزايش قيمت هاي موجود مي توان گفت 
ارزش فعلي دستگاه 29 ميليارد ريال است. وي افزود: پيش  از اين يك نمونه 
از اين دستگاه در استان قزوين موجود بود، دستگاه مذكور اين قابليت را 
دارد كه در هر ساعت 500 تست هورموني را بررسي و طي نيم ساعت پاسخ 
بدهد. نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: دستگاه 
تست هورمون قابليت انجام بيش از 60 نوع تست را دارد و در تشخيص 
بيماري هاي مختلف به ويژه مشكالت حوزه باروري كمك كند، درواقع اين 
دستگاه در بحث ناباروري داراي اهميت بسياري است. محمدبيگي افزود: 
با توجه به سرعت كار دستگاه زمان پاسخگويي به حداقل مي رسد. از طرفي 
با توجه به خدمات ارزان قيمت جهاد دانشگاهي قيمت تمام شده تست براي 

آزمايش دهندگان كاهش پيدا مي كند.

 جمع آوري ۱۳۳ ميليارد ريال زكات 
در كهگيلويه و بويراحمد

از ابتداي س�ال جاري تاكنون ۱۳۳     كهگيلويه و بويراحمد
ميلي�ارد ري�ال زكات در اس�تان 

كهگيلويه و بويراحمد جمع آوري شد.
قباد مبشري مديركل كميته امداد كهگيلويه و بويراحمد، با اشاره به 
اينكه ميزان زكات جمع آوري شده در استان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته صددرصد افزايش داشته اس��ت، گفت: از ابتداي سال جاري 
تاكنون 133 ميليارد ريال زكات در استان جمع آوري شده است. وي 
تصريح كرد: از جمله اقدامات س��تاد زكات در شش ماهه نخست سال 
جاري مي توان به برنامه ريزي، هماهنگي و پيگيري مستمر و هدفمند 
در تشكيل جلسات شوراي زكات و اجراي مصوبات آن در سطح استان، 
انجام مكاتب��ات الزم و ضروري توأم با تماس هاي پ��ي در پي، مداوم و 
پويا با تمامي ادارات تابعه اس��تاني و همچني��ن مؤديان محترم زكات 
در تحقق اهداف عملكردي زكات، اطالع رس��اني جام��ع و بموقع در 
تبليغات گسترده در اجراي اهداف زكات، ايجاد كارگروه فضاي مجازي 
فعال مختص زكات و ارتباط مؤثر با كليه عوامل اجرايي زكات، تقويت 
تعامالت بين حوزه اي و مجموعه عوامل اجرايي زكات، كنترل، نظارت و 
پيگيري تمامي امور مربوط به زكات در ابعاد مختلف، ايجاد نظام تشويق 
و ترغيب و... با كليه عوامل اجرايي زكات و انتقال تجربيات اثرگذار در 

تحقق اهداف كاري و تعهدات ابالغي زكات اشاره كرد.

گرگان پايلوت اجراي طرح »شهر فعال« شد 
با تفاهمنام�ه اي كه بين فدراس�يون     گلستان
ورزش هاي همگاني و شهرداري گرگان 
امض�ا ش�ده اي�ن ش�هر تبدي�ل ب�ه »ش�هر فع�ال« مي ش�ود.

عبدالرضا دادبود شهردار گرگان با اشاره به توسعه ورزش هاي همگاني 
و اجراي طرح شفا گفت: در نشس��ت امضاي تفاهمنامه طرح شفا بين 
شهرداري گرگان و فدراسيون ورزش هاي همگاني برنامه ها و مسابقات 
مختلف ورزش��ي از جمله پياده روي هاي خانوادگي به مناس��بت هاي 
مختلف در شهر گرگان اجرايي شده و براي ارديبهشت ماه امسال نيز 
پياده روي فراگير را برنامه ريزي كرده بوديم كه به علت ش��يوع كرونا 
اين برنامه لغو ش��د. وي افزود: با محوريت دفتر ام��ور بانوان و خانواده 
ش��هرداري، براي بانوان برنامه هاي مختلف ورزش��ي پيش بيني شد 
و س��اختار قامتي بانوان شاغل در ش��هرداري ارزيابي و متناسب با آن 
دستورالعمل هاي الزم به بانوان ارائه شده است. شهردار گرگان ادامه 
داد: يكي از برنامه هاي شهرداري توسعه ورزش همگاني در محالت شهر 
است و با توجه به عالقه مندي كه بين مردم اين شهر به بسكتبال وجود 

دارد سبدهاي بسكتبال در محله هاي مختلف نصب مي شود.
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توزيع ۲00 بسته احسان ماندگار به مناسبت دهه وقف در بندپي
ب�ا  همزم�ان     مازندران
ن  س�يد ر ا فر
دهه وقف 200 بس�ته كمك مؤمنانه احسان 
ماندگار بين نيازمندان بندپي بابل توزيع شد.

حسين محمدي رئيس اداره اوقاف و امور خيريه 
بندپي بابل در اس��تان مازندران از توزيع 200 
بسته معيشتي به ارزش هر بسته 250 هزار تومان 
خبر داد و گفت: در نخستين روز از دهه وقف اين 
بسته ها در روستاهاي توابع بندپي بابل توزيع 

شده است. وي با اشاره به اينكه در راستاي اجراي طرح شميم حسيني دومين مرحله از توزيع بسته هاي 
معيشتي از محل موقوفات متصرفي بندپي به تعداد 200 بسته انجام شد، افزود: در مرحله اول از اجراي اين 
طرح كه همزمان با دهه اول عاشورا بود، توزيع 270 بسته مواد غذايي به ارزش هر بسته 220 هزار تومان 
را داشتيم. رئيس اداره اوقاف و امور خيريه بندپي تصريح كرد: اين بسته ها كه در مصالي بزرگ بندپي 

جمع آوري شده بود پس از تشييع پيكر شهيد مدافع حرم حسن رجايي فر در روستاها توزيع شدند.

جذب 500 نيروي طرحي در آموزش و پرورش استثنايي كشور 
رئيس آموزش     بوشهر
و پ���رورش 
استثنايي استان بوشهر از جذب 500 نيروي 
طرحي در م�دارس اس�تثنايي خب�ر داد.

نصراهلل ن��وروزي رئي��س آم��وزش و پرورش 
استثنايي بوش��هر با اعالم جذب 500 نيروي 
طرحي در مدارس استثنايي اين استان گفت: 
آموزش و پرورش استثنايي كشور در راستاي 
ارائه خدمات توانبخش��ي ب��ه دانش آموزان با 

نيازهاي ويژه و نيز همكاري با فارغ التحصيالن دانشگاهي در حوزه توانبخشي، آماده به كارگيري اين 
گروه از فارغ التحصيالن در قالب نيروي طرحي در مدارس استثنايي است. وي رشته هاي شغلي مورد 
نياز آموزش و پرورش استثنايي استان بوشهر در اين طرح را كاردرمانگر، گفتار درمانگر، فيزيوتراپ 
و شنوايي شناس اعالم كرد و افزود: آموزش و پرورش استثنايي اس��تان در قالب اين طرح، نيروهاي 

توانبخشي با تخصص هاي اشاره شده را در مدارس استثنايي استان جذب خواهد كرد.

   گلس�تان: مديرعامل شركت آب منطقه اي گلستان گفت:  90 درصد 
منابع تأمين آب  گرگان از منابع آب زيرزميني اس��ت و س��د شصت كالته 
)ميرداماد( 7 ميليون متر مكعب تخصيص آب شرب دارد كه  قادر به تأمين 20 
درصد از نياز آب شرب شهر گرگان در سال 1410 خواهد بود. سيدمحسن 
حسيني افزود: شيرين س��ازي آب دريا، اس��تفاده از منابع آب زيرزميني و 
زيرسطحي لب شور، استفاده از آب هاي نامتعارف، استفاده از منابع آب هاي 
سطحي استان  هم جوار و اتمام طرح هاي آبرساني كنوني شهرستان گرگان از 
ديگر روش هاي تأمين آب شرب شهرستان گرگان در سال هاي آينده است.

  ايالم: مسئول بسيج رسانه سپاه اميرالمؤمنين)ع( ايالم گفت: مهلت 
ارسال آثار خبرنگاران استان به جشنواره ابوذر از 23 مهر شروع شده و تا 
20 دي ادامه خواهد داشت. محمد علي نظري با بيان اينكه ششمين دوره 
برگزاري جشنواره ابوذر در 10 موضوع كشوري و دو موضوع استاني برگزار 
مي ش��ود، افزود: كمك مؤمنانه و كرونا، 40سالگي دفاع مقدس، جهش 
توليد و اقتصاد مقاومتي، بصيرت و دشمن شناسي، مبارزه با تروريسم و 
خروج امريكا از منطقه، مسائل صنفي خبرنگاران و رسانه ها، آسيب هاي 
اجتماعي، دستاوردهاي انقالب اسالمي، بسيج و حوزه اقدام، اميدآفريني 
محورهاي سراسري جشنواره و اربعين در آيينه رسانه ها از ابتدا تاكنون و 
نقش سپاه و بسيج در توسعه استان و محروميت زدايي موضوعات استاني 

جشنواره را تشكيل مي دهد.
   قم: خادمياران آستان قدس رضوي در سالروز شهادت امام رئوف پرچم 
حرم امام علي ابن موسي الرضا)ع( را به بيمارستان ها و مراكز درماني قم اهدا 
كردند. در اين مراسم 2 هزار پرس غذاي تبركي و متبركات آستان قدس 
رضوي )نمك و نبات و...( بين كادر و بيماران بيمارستان هاي قم )فرقاني، 
علي ابن ابيطالب، حضرت معصومه و امام رضا( توزيع شد. ذاكرين و مادحين 
اهل بيت عصمت و طهارت)ع( همچنين همنوا با بيماران بستري كرونايي با 
ذكر مصيبت و توسل به امام رضا)ع( شفاي بيماران و رفع گرفتاري ها را از 

خداوند متعال مسئلت كردند.
   لرستان: رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان گفت: در لرستان 70 
هكتار محصوالت گلخانه اي كشت مي شود كه 20 هكتار آن گل  و گياهان 
زينتي است. اسفنديار حسني مقدم افزود: 9 مجتمع گلخانه اي به مساحت 
277 هكتار در لرستان در دست ساخت اس��ت. وي ادامه داد: با توجه به 
شرايط مي توانيم كشت محصوالت گلخانه اي را در استان بيشتر كنيم. 
رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان بيان كرد: گلخانه هاي در دست 

ساخت به سرمايه گذاران بخش خصوصي واگذار مي شوند.

 همدلي و مواسات مردم ايران
با رزمايش كمك مؤمنانه بسيج اوج گرفت

در مرحله اول رزمايش كمك مؤمنانه سازمان 
بسيج مستضعفين 7 ميليون و ۱50 هزار بسته 
معيش�تي به كمك مردم و نهاده�اي مختلف 
جم�ع آوري و مي�ان خانواده ه�اي مح�روم و 
كم برخوردار توزيع ش�د. با آغ�از مرحله دوم 
رزمايش كه از ابت�داي ذي الحجه ت�ا پايان ماه 
محرم ادامه داشت نيز يك ميليون و 997 هزار 
بسته معيش�تي و معادل آن كارت هديه آماده 
شده و به دست نيازمندان رسيد. با اين حساب 
تا ابتداي ماه صفر در مجموع هزار و ۱00 ميليارد 
تومان كمك هاي مردمي در كشور توزيع شد. 
مرحله سوم رزمايش همدلي و مساوات در دهه 
آخر صفر اجرا و يك بار ديگر حماسه اي عظيم 
رقم خ�ورد. جايي كه به خاطر ش�يوع ويروس 
كرونا و لغو برگزاري اكثر مراسمات عزاداري به 
صورت حضوري، نذورات مردمي هم به كمك ها 
اضافه ش�ده و حماس�ه اي بزرگ رق�م خورد.

    
كمك مؤمنانه مصداق انقالبي گ��ري و از مصاديق 
خدمت رس��اني از نوع بس��يج محوري است. جايي 
كه جهادگران به حلقه واصل بين مردم و خيرين با 
خانواده هاي نيازمند و كم برخوردار تبديل شدند تا 
در كمال احترام و حفظ حرمت و منزلتشان، كمك ها 
را به دست آنها برسانند.بعد از چند مرحله از رزمايش 
كمك مؤمنانه مشخص شد كه ابتدا ظرفيت ها ايجاد 
شده و به دنبال آن انگيزه ها در مردم به وجود آمد 
و سپس حماسه اي بزرگ خلق شد كه اين نهضت 
را از ايده به يك جريان تبديل كرد. حاال با گذري به 
استان هاي ايران مي توان به خوبي مشاهده كرد كه 
رزمايش كمك مؤمنانه و همدلي و مواسات، به يك 
گفتمان عمومي تبديل شده و اميد مي رود اين مشي 
و ايده به حوزه هاي اقتص��اد مقاومتي و بخش هاي 

مختلف ديگر نيز تسري يابد.
   كمك جهادگران به عشاير اردبيل 

اردبيلي ه��ا در ادامه رزمايش كم��ك مؤمنانه و 
همدلي در مناطق مختلف استان به تهيه بسته هاي 
معيشتي و سبدهاي غذايي پرداخته و بر همين 
اس��اس در منطقه اصالندوز به س��راغ عشايري 
رفتند كه به خاطر وجود كرونا آسيب هاي زيادي 
به آنها وارد شده اس��ت. در همين راستا، فرمانده 
سپاه ناحيه عشايري اردبيل از توزيع 2هزار و 244 
بسته معيشتي در قالب رزمايش كمك مؤمنانه در 
سطح شهرستان اصالندوز خبر داده و مي گويد: 
»همزمان با دهه آخ��ر ماه صفر و رحلت حضرت 
رسول اكرم)ص(، شهادت امام حسن مجتبي)ع( 
و شهادت حضرت امام رضا)ع(، گام سوم از مرحله 
دوم رزمايش كمك مؤمنانه با حضور مسئوالن در 

محل سالن 9 دي برگزار شد.«
حسين حسين زاده با تأكيد بر تحقق منويات مقام 
معظم رهبري مبني بر كمك مؤمنانه و مساوات 
در ايام شيوع ويروس كرونا، افزود: »سپاه ناحيه 
عش��ايري با همكاري بس��يج س��ازندگي، ستاد 

اجرايي فرمان حضرت امام)ره( و خيرين، اقدام به 
توزيع 100 بسته معيشتي و 150 بسته آموزشي و 
لوازم التحرير به خانوارهاي آسيب ديده از ويروس 
منحوس كرونا جهت تأمين مايحتاج زندگي كرده 
است.« وي با بيان اينكه تاكنون بيش از 2 هزار و 
244 بسته معيشتي و 2هزار و 140 پك بهداشتي 
توزيع شده است، از تداوم رزمايش كمك مؤمنانه 
خبر داد و ضمن قدرداني از مس��اعدت هاي امام 
جمعه اصالن��دوز، فرماندار، مس��ئوالن، خيرين 
و ريش س��فيدان اين شهرس��تان از نيكوكاران 
خواس��ت در اين امر مهم و خداپسندانه بيش از 

پيش مشاركت داشته باشند.
   اه�داي بس�ته هاي لوازم التحري�ر ب�ه 

دانش آموزان
در اصفهان با همكاري گروه جهادي زينبيون حوزه 
مقاومت بسيج خواهران حضرت ام االئمه و خيرين 
سطح شهر گلدشت 150 بسته لوازم التحرير در 
ميان دانش آموزان نيازمند توزيع ش��د. مسئول 
گروه جهادي زينبيون در اين باره گفت: »كمك به 
مردم نيازمند از جمله دستورات اسالم و رزمايش 
مؤمنانه از جلوه هاي همدلي مردم ايران است . در 
اين رزمايش مؤمنانه خيرين تالش كردند با تهيه 
لوازم تحصيل فرصت آموزش را براي هموطنان 
خود فراهم كنند و همراهي خود را در اين شرايط 
سخت اقتصادي به نمايش گذاشتند.« محمدي 
با اشاره به اينكه اين رزمايش در ادامه كمك هاي 
قبلي و بخشي از رزمايش مؤمنانه است، تصريح 
كرد: »در مراحل قبلي بس��ته هاي معيش��تي و 
محصوالت بهداشتي به دست مردم و خانواده هاي 

دانش آموزان نيازمند رسيد.«
اما ايالمي ها در اين مرحل��ه از رزمايش همدلي 
و مساوات س��نگ تمام گذاش��تند و با اهداي 6 
هزار بس��ته نوش��ت افزار در ميان دانش آموزان 

كم برخوردار لبخند را بر لبان آنان نشاندند.
مديركل كميت��ه امداد اي��الم با بي��ان اينكه با 

مشاركت س��تاد اجرايي فرمان امام)ره( 6 هزار 
و 175 بسته نوش��ت افزار در اجراي پويش مشق 
احس��ان در ميان دانش آم��وزان بي بضاعت اين 
استان توزيع ش��د، گفت: »در اين پويش به همه 
دانش آموزان تحت پوش��ش كميته امداد استان 
و شهرستان ها متناس��ب با هر مقطع تحصيلي 

نوشت افزار رايگان اهدا مي شود.«
قنبر موس��ي نژاد با اش��اره به اينكه محتواي اين 
بس��ته نوش��ت افزار ش��امل كيف، دفتر و ساير 
نيازمندي ه��اي تحصيل اس��ت و هر بس��ته 2 
ميليون ري��ال ارزش ريال��ي دارد، ادامه داد: »در 
شرايط امروز با توجه به ش��يوع بيماري كرونا و 
نياز به آموزش مجازي، دانش آموزان كم برخوردار 
عالوه نوشت افزار به گوشي هاي هوشمند و تبلت 
نيز نيازمند هستند.« اين مس��ئول از خيرين و 
مردم اس��تان خواس��ت در حد توان خود به اين 
دانش آموزان كمك كنند تا هيچ  دانش آموزي به 

علت مسائل مالي از تحصيل بازنماند.
مديركل كميته امداد استان ايالم با بيان اينكه در 
بررسي به عمل آمده توسط كميته امداد استان 
30 درصد از دانش آموزان استان از وسايل ارتباط 
مجازي جهت تحصيل محروم هس��تند، افزود: 
»طي تفاهم نام��ه  با كارخانه ه��اي توليد داخل، 
مقرر شده با ارزش سرانه 30 ميليون ريال، تبلت 
مورد نياز تحصيل دانش آم��وزان ايالمي آماده و 

تحويل آنان شود.«
به گفته موس��ي نژاد و با هماهنگي انجام ش��ده 
با كميته ام��داد مركز، به هر مي��زان كه خيرين 
استان كمك كنند مابقي مبلغ خريد تبلت براي 
دانش آموزان محروم اس��تان را اي��ن نهاد امداد 
پرداخت مي كند. وي از كم��ك 5ميليارد ريالي 
خيرين و مردم استان جهت خريد تبلت و وسايل 
الكترونيكي برای دانش آموزان كم برخوردار خبر 
داد و افزود: »اميدواريم در آينده نزديك با افزايش 
كمك هاي نقدي خيرين و مردم اس��تان بتوانيم 

تعدادي تبلت و وسايل الكترونيكي جهت آموزش 
مجازي به دانش آموزان كم برخوردار اهدا كنيم.«

در سيستان و بلوچستان هم توزيع بيش از 3هزار 
و 800 س��بد غذايي و لوازم التحرير توسط سپاه 

پاسداران در شمال استان آغاز شده است.
سرهنگ پاسدار داود ش��هركي فرمانده قرارگاه 
عملياتي شهيد هراتي با اشاره به اينكه در راستاي 
رفع محروميت و همچنين تأمين بخشي از نياز 
خانواده هاي سيس��تاني كه اكثر آنها نيز به دليل 
بيماري كرونا دچار وضعيت بد اقتصادي شده اند، 
كار توزيع 2 هزار سبد غذايي در مناطق محروم 
آغاز شده، گفت: »ارزش تقريبي اين مقدار سبد 
كاال 6 ميليارد ريال برآورد ش��ده كه در مناطق 

محروم به طور عادالنه توزيع مي شود.«
وي ادامه داد: »همچنين تعداد هزار و 800 بسته 
لوازم التحري��ر نيز در بين دانش آم��وزان مناطق 
محروم كل سيستان در حال توزيع است و ارزش 
تقريبي اين مقدار ني��ز 2 ميليارد ري��ال برآورد 
ش��ده اس��ت.« فرمانده قرارگاه عملياتي شهيد 
هراتي خاطرنش��ان كرد: »به دنبال آن هستيم 
كه ظرفيت توزيع سبد غذايي و لوازم التحرير را با 
توجه به محروميتي كه وجود دارد بيشتر كنيم تا 
خانواده هاي بيشتري از اين خدمات بهره ببرند.«

   جهيزيه اي ب�راي خوش�بختي جوانان 
بي بضاعت

فارس��ي ها در كن��ار بس��ته هاي معيش��تي و 
لوازم التحرير، جوانان را ه��م فراموش نكرده و با 
آماده س��ازي 35 ِس��ري جهيزيه آنها را به اقشار 
محروم اس��تان هديه كردند. روز جمعه گذشته 
بود كه آيين اهداي 11 هزار بس��ته معيش��تي و 
35 ِسري جهيزيه به اقشار محروم استان فارس 
در حرم مطهر حضرت احمد بن موسي)ع( برگزار 
شد و سردار بوعلي فرمانده سپاه فجر با بيان اينكه 
در اين مرحله از رزمايش و به خاطر همزماني آن 
با آغاز سال تحصيلي اهداي بيش از 32 هزار بسته 
لوازم التحرير و همچنين 27 هزار بسته پوشاك 
به دانش آموزان و اقشار محروم استان فارس آغاز 
شده است، گفت: »در مرحله اول نهضت كمك 
مؤمنانه بيش از يك ميليون و 250 هزار بس��ته 
معيش��تي و در مرحله دوم از عيد غدير تاكنون 
بيش از يك ميليون بسته معيش��تي بين اقشار 

محروم استان فارس توزيع شده است.«
وي با بي��ان اينكه مردم و خيرين اس��تان فارس 
در نهضت كم��ك مؤمنانه عملكرد درخش��اني 
داشته اند، به اهداي بيش از 27 هزار كارت هديه 
نقدي به خانواده هاي محروم استان نيز اشاره كرده 
و ادامه داد: »بسته هاي معيشتي و اقالم اهدايي 
به اقش��ار محروم در قالب نهضت كمك مؤمنانه 
با هم افزايي ظرفيت ها و مشاركت مردم، نهادها 
و خيرين اس��تان فارس تهيه و توزيع مي ش��وند 
و در همين راستا 35 ِس��ري جهيزيه به جوانان 
در شرف ازدواج كه در خانواده هاي كم برخوردار 
حضور داشتند هديه شد.« در شمال شرق كشور 
و در خراسان شمالي كه چند ماهي است كمك 
به نيازمندان در دس��تور كار نيروهاي بس��يجي 
و جهادگران ق��رار گرفته، در س��ومين مرحله از 
رزمايش مواسات و همدلي در سطح شهرستان 
رازوجرگالن بيش از 500 بسته معيشتي به ارزش 
ريالي هر كدام 2 ميليون ريال آم��اده و در ميان 

خانواده هاي كم برخوردار توزيع شد.
حجت االس��الم نادعلي��زاده، ام��ام جمعه مركز 
شهرستان راز و جرگالن با اشاره به سخنان مقام 
معظم رهب��ري مبني بر كمك به مس��تمندان، 
نيازمن��دان و فقرا ك��ه موجب اج��راي رزمايش 
مواس��ات و همدلي و كمك مؤمنانه شد، گفت: 
»در ادامه اي��ن رزمايش و در مرحله س��وم آنكه 
مصادف با دهه آخر ماه صفر بود، با همكاري سپاه 
شهرس��تان، خيرين، گروه هاي جهادي، كميته 
امداد، آموزش و پرورش، بهزيس��تي و نهادهاي 
ديگر بيش از 500 بسته معيشتي كه هر كدام به 
ارزش 2 ميليون ريال شامل برنج، حبوبات، روغن، 
ماكاروني و ديگر مايحتاج يك خانواده آماده و در 

ميان نيازمندان توزيع شد.«
وي تاكيد كرد: »در اين مرحله از رزمايش توزيع 
بيش از 2400 كي��ف و لوازم التحرير و همچنين 
8هزار پرس غذاي گرم و ذبح يك رأس دام سنگين 
و توزيع گوشت آن در بين آسيب ديدگان از كرونا و 

خانواده هاي محروم صورت گرفت.«

محمدرضا هاديلو
  گزارش   يک



كرون�ا هم�ه را زمين گي�ر ك�رده اس�ت، ب�ه 
وي�ژه ب�ازار نف�ت؛ اتحاده�اي قديم�ي از 
ه�م گسس�ته ش�دند و جنگ ه�اي قيمت�ي 
در ح�ال احي�ا ش�دن اس�ت، موضوع�ي ك�ه 
حتي ب�ا مذاكرات ه�م نمي توان مانعش ش�د. 
ريزش شديد قيمت هاي جهاني نفت از بهمن سال 
گذشته آغاز شد؛ ماهي كه ويروس كرونا در جهان 
ش��يوع يافت و بخش حمل و نقل را در نخستين 
مرحله فلج كرد. با كاهش شديد مصرف سوخت در 
جهان و تعطيلي پااليشگاه ها، ميزان مصرف جهاني 
نفت به  شدت كاهش يافت و كار به جايي رسيد كه 

قيمت نفت تك رقمي شد. 
كش��ورهاي بزرگ نفتي جهان از جمله روس��يه 
و عربستان دوست نداش��تند براي پايان دادن به 
اين وضعيت، يك تن��ه كاهش تولي��د دهند و از 
ديگران درخواست كردند تا به اين برنامه بپيوندند؛ 
برنامه اي كه حتي ترامپ هم از آن حمايت كرد و 
اعالم داش��ت خودش نيز كاهش توليد مي دهد تا 

قيمت ها سامان يابد. 
با حضور روسيه و كشورهاي ديگر در نشست هاي 

اوپ��ك، اوپك پالس متولد ش��ده بود ك��ه نهايت 
رايزني ها و گفت وگوها ميان عربس��تان و روسيه 
منجر به تواف��ق جهاني براي كاهش توليد ش��ود 
كه رقم كاهش بين 16تا18 ميليون بشكه در روز 

برآورد شد. 
همه چيز به حالت استاندارد برگشت تا روزي كه 
زمزمه هايي مبني بر پايان يافتن توافق اوپك پالس 
و بازگشت كش��ورها به تكر وي هاي سابق شنيده 
ش��د. ضعيف بودن بازار نفت در شرايط كنوني به 
تشديد تنش بين اعضاي اوپك پالس منجر شد و 
احتمال آنكه شاهد اختالف و شكاف در رهبري اين 

گروه بزرگ باشيم، زياد است. 
  اوضاع بهتر مي شود؟

اين در شرايطي اس��ت كه خوش بيني ها نسبت به 
آينده نفت افزايش يافته است و كشورهاي عربستان 
و روسيه هم قصد ندارند بازار خود را از دست دهند. 
آژانس بين المللي انرژي در گزارش خود براي سال 
2020 از چش��م انداز افزايش قيمت براي ماه هاي 
باقيمانده از سال جاري و حتي سال 2021 صحبت 
كرده است. البته اعمال سياست هاي پولي انبساطي 

در بسياري از كشورهاي جهان توانسته بخشي از 
تقاضاي نفت در بازار جهاني را حفظ كند، اما اوضاع 
مالي اقتصادهاي بزرگ جهان خوب نيست و دليل 
آن روند افزايشي نرخ بيكاري در اقتصادهاي بزرگ 
جهان اس��ت، اما به نظر مي رسد كشورهاي اوپك 
پالس به خصوص روس��يه و عربس��تان اوضاع را 
جور ديگري مي بينند و خود را براي عرضه دوباره 
سنگين نفت به بازار جهاني آماده مي كنند. هنوز 
كس��ي درباره يك جنگ ديگر بر س��ر قيمت نفت 
صحبت نمي كند، اما زمزمه هايي شنيده مي شود كه 
برخي كشورها به فكر افزايش دوباره توليد و مقابله 

با اقدام ديگران براي افزايش عرضه افتاده اند. 
با توجه به باال گرفتن فش��ارهاي دروني در سطح 
دولت عربستان ممكن است اين كشور طاقت خود 
را از دس��ت داده و راه كاماًل متفاوت��ي را در پيش 
گيرد. در صورتي كه عربس��تان تهديدهاي اعالم 
شده از سوي وزير انرژي اين كشور را عملي كند، 
نبايد تعجب كرد اگر اعضاي اوپك دوباره تصميم 
بگيرند كه هر كسي راه خود را برود و در صورتي كه 
رياض دوباره به سمت سياست تصاحب حداكثري 

سهم در بازار جهاني بيفتد شرايط جو ديگري رقم 
خواهد خورد و ممكن اس��ت ش��اهد تكرار دوباره 
جنگ بر س��ر قيمت نفت آنگونه كه در اوايل سال 

جاري تجربه كرديم، باشيم. 
  مذاكره براي توافق

در همين باره كاخ كرملين در بيانيه اي اعالم كرد، 
پوتين و بن س��لمان روز ش��نبه در مورد بازارهاي 
انرژي و اج��راي تواف��ق اوپك پ��الس گفت و گو 
كرده اند، اين درحالي اس��ت كه اي��ن دو مقام دو 
روز پي��ش از آن نيز در اين زمين��ه تلفني مذاكره 

كرده بودند. 
س��ه روز پيش ه��م كاخ كرملين اع��الم كرد كه 
رئيس جمهور روسيه و وليعهد عربستان در جريان 
يك گفت وگوي تلفني با تأكيد در مورد همكاري 
مشترك، در مورد وضعيت كنوني بازارهاي انرژي 
صحبت كردند. همان روز، وزير انرژي امارات گفت: 
توليدكنندگان نفت اوپ��ك پالس همچنان قصد 
دارند تا از ميزان كاهش توليد خود از ماه ژانويه كم 
كنند و تغييري در برنامه از پيش تعيين شده خود 
نمي دهند،اما در عين حال روز گذشته، رويترز با 
استناد به يك سند محرمانه از اوپك كه به دستش 
رسيده، نوشت: »اوپك پالس از طوالني شدن موج 
دوم شيوع كرونا و جهش توليد نفت در ليبي نگران 
است، زيرا اين عوامل مي تواند بازار نفت را در سال 

آينده با مازاد روبه رو كند.«
براس��اس اين گزارش، چنين م��ازادي مي تواند 
طرح هاي اوپك، روس��يه و همپيمانان موسوم به 
اوپك پالس براي كاهش تولي��د را با خطر مواجه 
كند. اين گروه قرار است در سال 2021، 2 ميليون 

ديگر از ميزان كاهش توليد كم كنند. 
براساس اين سند، بدترين س��ناريو اين است كه 
بازارها در س��ال 2021 روزانه با 200 هزار بشكه 
نفت مازاد مواجه خواهند شد، اوپك پالس امسال 
با هدف تقويت قيمت ها بر كاهش توليد روزانه 9/7 
ميليون بش��كه از ماه مي  توافق كرد و آن را در ماه 
آگوست به 7/7 ميليون بش��كه در روز رساند. قرار 
اس��ت اين رقم از ماه ژانويه به 5/7ميليون بشكه 

در روز برسد. 
راش��اتودي نيز طي گزارشي نوش��ت، عربستان و 
روسيه هر دو به خاطر كاهش قيمت نفت در بازار 
جهاني و تبعات اقتصادي شيوع ويروس كرونا در 
مضيقه مالي هس��تند و از آنجا ك��ه تقاضاي نفت 
در بازار جهاني به اندازه كافي در مس��ير رشد قرار 
ندارد ممكن است ش��اهد شكل گيري يك جنگ 
ديگر بر سر قيمت نفت از سوي عربستان در بازار 

جهاني باشيم. 

| روزنامه جوان |  شماره  6052 12

88498433سرويس  اقتصادي 88498433سرويس  اقتصادي

دوش��نبه 28 مه��ر 1399 | 2 ربی��ع االول 1442 |

دوئل نفتی مسکو - رياض  در مرحله ارزيابي
 جهان نگران آغاز دوباره جنگ قيمت ها در بازار نفت است و عربستان و روسيه نيز  در حال ارزيابي بازار هستند 

تا تصميم نهايي را براي كاهش يا افزايش توليد بگيرند

وحیدحاجیپور
گزارشیک

نماينده م�ردم چابهار در مجل�س از موافقت 
س�ازمان هواپيمايي و رئيس مجل�س با ادامه 
س�اخت ف�رودگاه جدي�د چابهار خب�ر داد. 
به گزارش مهر، تأسيس فرودگاه چابهار كه با يك 
هزار ميليارد تومان اعتب��ار از منابع منطقه آزاد 
چابهار از تير امسال آغاز شد موجب اختالف نظر 
دولت و ارتش  شده است؛ ارتش معتقد است كه 
»با ساخت فرودگاه جديد، به خاطر تزاحمي كه 
ايجاد مي شود پايگاه شكاري از حيز انتفاع مي افتد 
و امكان پرواز جنگنده ها و شكاري ها براي برقراري 

امنيت هوايي منطقه وجود نخواهد داشت.«
در همين ارتباط ني��ز در مردادماه يعني يك ماه 
بعد از شروع احداث فرودگاه بين المللي چابهار، 
فرودگاه فعلي نظام��ي در كنارك كه اس��تفاده 
مس��افري از آن مي ش��د به ش��كلي غيرمنتظره 
تعطيل شد؛ استاندار سيستان و بلوچستان بعد 
از تعطيلي غيرمنتظره فرودگاه طي مصاحبه اي 
گفت: »گفته مي ش��ود متوليان ني��روي هوايي 
شرط بازگشايي و فعاليت مجدد فرودگاه كنارك 
را توقف و تعطيلي عمليات احداث فرودگاه چابهار 

اعالم كرده اند.«
با توج��ه به احتم��ال تعطيلي ف��رودگاه كنارك 
به خاطر احداث فرودگاه جديد، رئيس س��ازمان 

هواپيمايي كشوري در منطقه حضور يافت و پس 
از آن، فرودگاه كنارك 26شهريور باز شد و روند 
احداث فرودگاه بين المللي چابهار هم ادامه يافت، 
اما دوباره در 10 مهرماه پروژه فرودگاه چابهار به 

طور كامل متوقف شد. 
در همين ارتباط تاكنون تيمي از ش��وراي عالي 

امنيت ملي، نمايندگاني از مجلس و البته رئيس 
مجلس ب��راي بازدي��د و اطالع از علل ب��روز اين 

اتفاقات به اين منطقه سفر كرده اند. 
معين الدين س��عيدي، نماينده مردم چابهار در 
مجلس در مورد آخرين وضعيت فرودگاه چابهار 
در جريان سفر اخير رئيس مجلس به اين منطقه 

اظهار داش��ت: در س��فري كه رئيس مجلس به 
چابهار داشت بر ضرورت ايجاد شهر فرودگاهي در 
چابهار به عنوان يك الزام تأكيد كرد. آقاي قاليباف 
با توجه به اينكه قباًل خلبان هم بود از اين پروژه 

بازديد فني هم به عمل آورد. 
س��عيدي افزود: به دليل اختالف نظ��ر ارتش و 
دولت، ساخت فرودگاه فعاًل متوقف است. سازمان 
هواپيمايي كش��ور معتقد اس��ت كه ايجاد شهر 
فرودگاهي هيچ مغايرتي با فرودگاه نظامي ندارد؛ 

مگر اينكه كارشناسي هاي جديد انجام شود. 
سعيدي با بيان اينكه چندي قبل و پيش از سفر 
رئيس مجلس نيز نمايندگان كميسيون امنيت 
ملي از اين پروژه بازديد ك��رده بودند، ادامه داد: 
مردم چابهار اميدوار به حل اين مش��كل هستند 
تا عمليات عمراني ساخت فرودگاه دوباره شروع 

شود. 
وي در مورد ايرادات ني��روي هوايي به اين پروژه 
گفت: ني��روي هوايي مي گويد محل��ي كه براي 
احداث باند انتخاب ش��ده اس��ت با دلتا 21 نيرو 
هوايي يك مقداري تداخل دارد. ما معتقديم كه 
ضمن واال نگه داشتن جايگاه ارتش، اما نياز اقتصاد 
كشور اين اس��ت كه حتماً پروژه شهرفرودگاهي 

چابهار اجرايي شود. 

موافقت با ادامه ساخت فرودگاه چابهار
گزارش2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق
333501580كاشيالوند

517802460پرداختالكترونيكسامانكيش
466702220گروهمپنا)سهاميعام(

13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس

3200150بانكتجارت
8540400س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

14800700محورسازانايرانخودرو
3430160بانكصادراتايران
236501120گروهداروييبركت

672703200ايرانارقام
924704400پتروشيميخراسان

737002620نيروترانس
444302110فرآوردههاينسوزآذر

22400870كارتاعتباريايرانكيش
14770700فيبرايران

824103920پديدهشيميقرن
55200026280معدنيدماوند

303201440سرمايهگذاريشاهد
307001440سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

561402670صنايعپتروشيميكرمانشاه
268301270توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

354101680ماشينسازينيرومحركه
9210430سرمايهگذارينيرو

625002700توليدمواداوليهداروپخش
214201020سرمايهگذاريصدرتامين
19120910فوالدكاوهجنوبكيش

331101570بينالملليمحصوالتپارس
376701790نوردآلومينيوم

401801910توليديكاشيتكسرام
350701190قندلرستان

15060710تأمينسرمايهاميد
586802280مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

9220430حملونقلبينالملليخليجفارس
11820560بينالملليتوسعهساختمان

1417006740دشتمرغاب
273001300آلومينيومايران

16150330بانكخاورميانه
6280570صنايعريختهگريايران

535202540بيسكويتگرجي
485602310پاكسان

584602780فوالداميركبيركاشان
447401810معادنبافق

40000800گلتاش
388201840توليدمحورخودرو

15300520ليزينگصنعتومعدن
641903050پتروشيميخارك
246401170حملونقلتوكا

2089809950پتروشيمينوري
1129105340قندثابتخراسان

1021704860صنايعجوشكابيزد

نگاه بازار طال به چاپ پول 
ثابت ماندن قيمت ط�ا در محدوده هزار و 900 دالر ممكن اس�ت 
آرامش پيش از طوف�ان در آس�تانه انتخابات رياس�ت جمهوري 
دو هفته ديگر امريكا باش�د و بسياري از س�رمايه گذاران ترجيح 
مي دهند در بحبوحه سطح باالي اضطراب بازار، در حاشيه بمانند. 
به گزارش ايس��نا، عامل اصلي تأثيرگ��ذار بر طال مذاك��رات مقامات 
امريكايي درخصوص بس��ته كمك مالي كرونا و واكن��ش دالر امريكا 
به اخبار مربوط به اين مذاكرات اس��ت.  به گفته كوين گريدي، رئيس 
شركت فونيكس فيوچرز، طال و بازارهاي سهام به بسته محرك مالي 
معتاد ش��ده اند. هرگونه صحبتي درباره بسته كمك مالي، همبستگي 
مستقيمي ميان س��هام و طال ايجاد مي كند و به همين دليل است كه 
طال در الگوي ثابتي مانده است.  تحليلگران مي گويند در مقطع فعلي 
به نظر مي رسد بعيد باشد بسته كمك مالي امريكا تا پيش از انتخابات 

سوم نوامبر تصويب شود. 
اس��تيون منوچين، وزير خزانه داري امريكا به نانس��ي پلوسي، رئيس 
مجلس نماين��دگان امريكا اعالم كرده كه پرزيدنت ترامپ ش��خصاً از 
سنا براي حمايت درخصوص هرگونه توافقي كه ميان مجلس و دولت 
حاصل خواهد شد، درخواس��ت مي كند. با اين حال ميچل مك كانل، 
رهبر اكثريت جمهوريخواه مجلس سناي امريكا اين ايده را رد و تأكيد 
كرده كه قادر نخواهد بود تصويب بسته كمك بزرگ تري را به اعضايش 
بقبوالند.  به گفته گريدي، قيمت طال تحت تأثير مستقيم بسته كمك 
مالي قرار دارد، زيرا انتظارات تورمي روي قيمت اين فلز تأثير مي گذارد. 
هر چه دولت پول بيش��تري چاپ كند، ارزش دالر افت مي كند و افت 
ارزش دالر باعث باال رفتن قيمت طال مي شود. حتي بيت كوين هم به 
عنوان يك س��رمايه گذاري جايگزين افزايش پي��دا خواهد كرد. دالر 
امريكا ارز ذخيره جهان اس��ت و هنگامي كه ارزشش افت كند، قيمت 
طال حمايت مي شود.  پيش يا پس از انتخابات، بسته كمك مالي نهايتاً 
تصويب خواهد شد، زيرا هر دو نامزد رياست جمهوري امريكا ضرورت 

هزينه بيشتر را براي حمايت از اقتصاد مي بينند. 

برآورد جديد  تركيه از اكتشاف گازي 
ديگ�ر  مكع�ب  مت�ر  ۸۵ميلي�ارد  از كش�ف  پ�س  تركي�ه 
گاز، ب�رآوردش از ذخاي�ر گازي كش�ف ش�ده در دري�اي 
داد.  افزاي�ش  مكع�ب  مت�ر  ميلي�ارد   ۴0۵ ب�ه  را  س�ياه 
به گزارش ايس��نا، رجب طيب اردوغان، رئيس جمه��ور تركيه اظهار 
كرد: در ماه اوت اين ميدان حاوي ۳20ميلي��ارد متر مكعب گاز بود و 

بزرگ ترين كشف گاز طبيعي تركيه شناخته شد. 
كشتي حفاري فاتح اين كش��ف را در حدود 100 مايل دريايي شمال 
س��احل تركيه انجام داد. حتي پيش از بازبيني اخير ميزان ذخاير گاز 
طبيعي اكتشافي تركيه، تحليلگران آن را اكتشاف بزرگي مي دانند كه 

يكي از بزرگ ترين اكتشافات جهاني در سال 2020 بوده است. 
تركيه انتظار دارد نخستين جريان گاز از اين ميدان در سال 202۳ آغاز 
شود. يك منبع آگاه اظهار كرد: توليد ساالنه 15ميليارد متر مكعب گاز 

از سال 2025 به بعد در نظر گرفته شده است. 
آنكارا انتظار دارد صادركنندگان گاز براي تجديد قراردادهاي بلندمدت 
با اين كش��ور كه ب��ه 16 ميليارد متر مكعب در س��ال بالغ مي ش��ود، 

قيمت هاي رقابتي تر و منعطف تري پيشنهاد كنند. 
بيش از يك چهارم از قراردادهاي بلندمدت تركي��ه براي واردات گاز 
شامل واردات خط لوله اي از گازپروم روسيه و شركت سوكار آذربايجان 
و قرارداد گاز طبيعي مايع با نيجريه در س��ال آينده منقضي مي شود. 
تركيه در درياي مديترانه هم در حال اكتشاف منابع هيدروكربن است 
و فعاليت هاي اكتشافي اين كش��ور در آب هاي مورد مناقشه، اعتراض 
كشورهاي يونان و قبرس را برانگيخته است.  يونان و قبرس در نشست 
روز جمعه اتحاديه اروپا خواستار واكنش شديدتر به اكتشاف گاز طبيعي 
توسط تركيه در آب هاي مورد مناقشه شدند، اما از آنها خواسته شد تا 
نشست دس��امبر صبر كنند. اردوغان روز شنبه گفت: اتحاديه اروپا در 
اختالف بر سر منابع طبيعي در شرق مديترانه به اسير يونان و قبرس 

يوناني نشين تبديل شده و اين موضوع به اين بلوك آسيب زده است. 

كسري بودجه امريکا هر روز بيشتر از ديروز
از  عب�ور  ب�ا  امري�كا  دول�ت  بودج�ه  كس�ري 
رس�اند.  ثب�ت  ب�ه  جدي�دي  رك�ورد  دالر  3تريلي�ون 
به گزارش فاكس بيزينس، دفتر كنترل بودجه امريكا در گزارشي اعالم 
كرد: همزمان با افزايش هزينه ه��اي دولت براي حمايت از بخش هاي 
مختلف اقتصادي اين كشور در برابر پيامدهاي ويروس كرونا، كسري 
بودجه دولت در سال مالي 2020 به ۳/1۳تريليون دالر رسيده است. 
در مقام مقايسه، كسري بودجه دولت امريكا در سال مالي 2019 معادل 

984 ميليارد دالر و در سال 2009 حدود 1/4 تريليون دالر بود. 
تنها در ماه ژوييه ميزان مخارج دولت 6۳ ميليارد دالر بيشتر از ميزان 
درآمدهاي آن بوده است. درآمدهاي دولت طي ماه ژوييه ۳0 ميليارد 
دالر نس��بت به ماه قبل كاهش پيدا كرده اس��ت. دول��ت امريكا براي 
حمايت از اقتصاد اين كشور در برابر كرونا مجبور به تخصيص يك بسته 
2/2تريليون دالري شده بود.  از زمان شيوع كرونا و قرنطينه سراسري 
در امريكا، دولت اين كشور مخارج خود را به شدت افزايش داده است. 
تاكنون بيش از 22۳ هزار امريكايي جان خود را بر اثر ابتال به كوويد- 19 
از دست داده اند و وزارت خزانه داري در نظر دارد ۳تريليون دالر ديگر 
تا پايان سال ميالدي استقراض كند.  پيشتر دفتر كنترل بودجه كنگره 
پيش بيني كرده بود كسري بودجه دولت امريكا تا پايان امسال به رقم 
۳/8تريليون دالر برسد.  تصميم بانك مركزي امريكا براي رساندن نرخ 
بهره به مح��دوده صفر درصدي انگيزه مهم��ي در افزايش تقاضا براي 
استقراض دولت بوده است. پيشتر استيون منوچين، وزير خزانه داري 

امريكا اين نرخ بهره پايين را فرصتي تاريخي خوانده بود. 
با موافقت كنگ��ره و دولت، تاكن��ون حدود ۳تريليون دالر به ش��كل 
بسته هاي مختلف حمايتي از بخش هاي مختلف اقتصادي امريكا توسط 
دولت هزينه ش��ده است. اين در حالي اس��ت كه برخي از قانونگذاران 
كنگره به دنبال اقدامات حمايتي بيشتري نظير كاهش مجدد ماليات ها، 
تزريق نقدينگي و بس��ته هاي حمايتي از اقشار آسيب پذير هستند كه 
تصويب آنها مي تواند كسري بودجه دولت را بيش از پيش تشديد كند.

مع�اون برنامه ريزي ش�ركت ب�رق حرارتي با 
اش�اره ب�ه رون�ق ب�ازار خري�د اوراق گواهي 
ظرفيت نيروگاه ها توس�ط مشتركان مشمول 
گفت: تاكن�ون ظرفيت مطمئن�ه نيروگاه هاي 
ماهش�هر، جهرم و ش�يروان در بورس انرژي 
پذيرش ش�ده و در حال حاض�ر 22۷ مگاوات 
از آن توس�ط متقاضيان خريداري شده است. 
به  گزارش ايسنا، حميدرضا عظيمي با بيان اينكه 
شاخص هاي بازار و نماگرهاي موجود در صنعت 
ب��رق نش��ان دهنده افزايش رون��ق اوراق گواهي 
ظرفيت در ماه ه��اي باقيمانده از س��ال جاري و 
همچنين افزايش ش��ديد تقاضا ب��راي اين اوراق 
اس��ت، گفت: البته ش��ركت مادرتخصصي توليد 
نيروي برق حرارتي تمام تالش خود را براي حفظ 
تعادل عرضه و تقاضا از طريق پوش��ش تقاضاي 
اوراق از ط��رف مش��موالن و متقاضي��ان جديد 
انجام خواه��د داد.  عظيمي در تكميل اين بخش 

از س��خنان خود گفت: گواهي ظرفيت س��ندي 
اس��ت قابل مبادله كه با اجازه وزارت نيرو مبتني 
بر ايجاد ظرفي��ت نيروگاهي قاب��ل اتكاي جديد 
يا كاهش قدرت ق��راردادي مش��تركان موجود 
صادر مي ش��ود. واحد گواهي ظرفي��ت كيلووات 
اس��ت كه معرف »تعه��د تدارك ي��ك كيلووات 
ظرفيت مطمئن نيروگاهي به م��دت نامحدود« 
است و واگذاري اشتراك جديد يا افزايش قدرت 
قراردادي مشتركان مستلزم ارائه ميزان متناسبي 
از گواهي ظرفيت است.  معاون برنامه ريزي شركت 
برق حرارتي در پايان گفت: ب��ا توجه به وضعيت 
فعل��ي س��رمايه گذاري در اح��داث نيروگاه ها با 
عنايت به وضعيت اقتصادي، رونق در بازار گواهي 
ظرفيت كمك شاياني به رشد سرمايه گذاري در 
احداث نيروگاه ها و تأمين برق مطمئن و پايدار در 
ش��بكه مي كند كه اميدواريم اين روند با سرعت 

بيشتر ادامه يابد. 

خريد اوراق گواهي ظرفيت نيروگاه ها رونق گرفت
خبر

عضو كميس�يون اقتصادي مجلس از عملكرد 
بانك ها در زمينه ارائه وام هاي خرد انتقاد كرد. 
محسن عليزاده در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد 
از روند پرداخت وام هاي ُخرد و انجام برخوردهاي 
سليقه اي ازسوي بانك ها گفت: نمي توان شرايط 
پرداخت تسهيالت در كش��ور را منصفانه دانست 
چراكه ب��راي پرداخ��ت وام هاي ض��روري مانند 
وام وديعه مس��كن و حت��ي وام ازدواج، ضامنين 
متعدد درخواست مي شود، درواقع اين وام ها - كه 
بايد به عنوان كمك هزينه ب��راي زندگي جوانان 
باش��ند- دغدغه اي ب��ر دغدغه هاي آنه��ا افزوده 
است.  نماينده مردم س��پيدان و بيضا در مجلس 
شوراي اسالمي با يادآوري بخشنامه بانك مركزي 
مبني بر اينك��ه وام ازدواج بايد با معرفي تنها يك 
ضامن پرداخت شود، از عدم تبعيت بانك ها از اين 
دستور انتقاد كرد.  وي افزود: روندي كه بانك ها 
در پيش گرفته ان��د عالوه  بر ايجاد مانعي بر س��ر 

راه جوانان براي تشكيل زندگي ش��ان، آنها را به 
شدت س��رخورده كرده اس��ت، بنابراين ضروري 
اس��ت بانك مرك��زي و دولت تدبي��ري به خرج 
دهد. مث��اًل »يارانه« ي��ك زوج تضمين پرداخت 
تس��هيالت آنها ش��ود.  عليزاده درخصوص نحوه 
پرداخت تسهيالت خريد مسكن، بيان كرد: چرا 
در ايران مانند كش��ورهاي ديگر خانه خريداري 
شده به عنوان ضامن براي اخذ وام بانكي پذيرفته 
نمي ش��ود؟ اكنون عالوه بر اينك��ه خانه در رهن 
بانك مي رود، متقاضي بايد چك، سفته و ضامن 
نيز ارائه دهد در حالي كه اين روند مغاير با عدالت 
است. وی با بيان اينكه مردم از بانكها انتظار دارند 
براي پرداخت وام هاي خرد مانند ازدواج و مسكن 
سختگيري نكند، اضافه كرد: بروكراسي اداري و 
ضوابط س��خت، انگيزه جوانان را ب��راي آغاز يك 
زندگي را گرفته تا جايي كه ازدواج و خريد مسكن 

براي مردم آرزو شده است. 

انتقاد از سخت گيري بانك ها در ارائه وام هاي خرد



اهميت برگزاري 
دنيا حيدري
      گزارش

ي  ي ه���ا ز با
تداركات�ي براي 
تيم ملي بار ديگر اسامي تيم هاي مختلفي را بر 
سر زبان ها انداخته است. بوسني، پاناما، سنگال 
و ي�ك تيم آفريقاي�ي ديگر كه گفته مي ش�ود 
فدراسيون سعي دارد از اين بين  برگزاري دو بازي 
دوس�تانه را قطعي كند؛ تصميمي كه بحث هاي 
زيادي را مطرح كرده و سود زيادي مي تواند براي 
تيم ملي خصوصاً در اين مقطع داش�ته باش�د، 
ب�ه ش�رط آنك�ه فق�ط ح�رف نباش�د! البته 

 تيم ملي فوتبال ايران با قبول دو شكس��ت تلخ 
برابر بحرين و عراق در دور رفت مرحله گروهي 
رقابت هاي جام جهاني و قرار گرفتن در رده سوم 
گروه خود، حاال براي كسب جواز حضور در جام 
جهاني ناچار است هر چهار بازي دور برگشت را 
با پيروزي پشت سر بگذارد، حال آنكه با تغييرات 
ايجاد شده در كادر فني، كار براي عبور موفق از 
اين مس��ير به مراتب سخت تر ش��ده و به همين 
دليل مهم تيم ملي فوتبال ايران در حال حاضر 
بيش از هر زمان ديگري ب��ه برگزاري بازي هاي 
تداركاتي و دوستانه نياز دارد تا اسكوچيچ بتواند 
به ش��ناخت خوبي از شاگردانش دس��ت يابد و 
تركيبي قابل قبول را در ادامه رقابت هاي مرحله 
گروهي جام جهاني روان��ه ميدان كند؛ تركيبي 
كه توان گذشتن از س��د بحرين و عراق و جبران 
كردن شكست هاي دور رفت را داشته باشد و اين 
امكانپذير نيست مگر با هماهنگي كامل كادر فني 

و بازيكنان و شناخت متقابل آنها از يكديگر.
   2سال و 3 بازي!

تيم ملي ايران بعد از بازي با ژاپن )هشتم بهمن 
97( در خالل رقابت هاي جام ملت هاي 2019 
آسيا و آخرين حضور كي روش روي نيمكت تيم 
ملي، تاكنون تنها هفت مرتبه به ميدان رفته كه 
در اين بين چهار بازي از سري رقابت هاي مرحله 
گروهي جام جهان��ي برابر هنگ كنگ، كامبوج، 
بحرين و عراق بوده و س��ه بازي دوستانه مقابل 
سوريه، كره جنوبي و ازبكستان، حال آنكه براي 
نمونه ژاپن، نايب قهرمان جام ملت هاي آسيا طي 
اين مدت هفت ديدار تداركات��ي برگزار كرده و 
عالوه بر آن با حضور در كوپاامريكا به عنوان تيم 

مهمان نيز سه بازي انجام داده است!
  ازبكستان؛ تنها سهم اسكوچيچ

در واقع تيم ملي ايران از هشتم بهمن تا به امروز 
تنها سه بازي تداركاتي انجام داده است، دو بازي 
16خرداد 98 برابر س��وريه با حساب 5 بر صفر و 
گل هاي طارمي)س��ه گل( جهانبخش و اللهيار 
صيادمنش به پايان رس��يد و بازي 21 خرداد 98 
برابر كره جنوبي كه با تس��اوي ي��ك- يك و گل 
به خودي كيم يونگ گوون هم��راه بود در زمان 
ويلموتس بلژيكي انجام ش��د. بازي با ازبكستان 
كه 17مهر ماه س��ال جاري در تركيه برگزار شد 

و با گل هاي س��ردار آزمون و طارمي با حس��اب 
2بر ي��ك به پايان رس��يد، تنها دي��دار تداركاتي 
تيم ملي با اس��كوچيچ اس��ت؛ مربي ای كه البته 
فرصت آن را هم داشت در بازي با مالي به شناخت 
بيشتري از شاگردانش برسد اما به واسطه ابتالي 
برخي بازيكنان مالي به كرونا اين ديدار لغو شد تا 
اسكوچيچ نتواند آنطور كه بايد و شايد شاگردانش 
را محك بزند و با چم و خم بازي آنها آش��نا شود. 
حال آنكه كادر فني تيم ملي براي شناخت نقاط 
ضعف و قوت تيم و رفع آنها و همچنين آش��نايي 
متقابل با تفك��رات بازيكنان نيازمن��د برگزاري 

بازي هاي تداركاتي بيشتري است.
   پيشنهاد سفير ايران به وزارت ورزش سنگال

بعد از لغو ب��ازي با مالي كه مي توانس��ت حريف 
تداركات��ي خوبي ب��راي تيم ملي فوتب��ال ايران 
باشد، حاال حرف از برگزاري بازي هاي تداركاتي 
با تيم هايي چون سنگال و بوسني مطرح شده و 
گفته مي شود فدراسيون فوتبال ايران به دنبال آن 
است فيفادی، ماه نوامبر نيز بازي هاي تداركاتي را 
براي تيم ملي در نظر بگيرد. در همين راستا گفته 
مي شود در نشس��تي كه روز گذشته به مناسبت 
پنجاهمين س��ال همكاري ايران و سنگال بين 
محمدرضا دهش��يري و ماتار، وزراي دو كش��ور 
انجام شد، سفير ايران خواستار يك بازي تداركاتي 
بين تيم هاي ملي فوتبال ايران و س��نگال شده 
است. همچنين مطابق بيانيه وزارت ورزش گفته 
مي شود سفير ايران در سنگال روز پنج شنبه نيز 

پيشنهاد برگزاري ديداري دوستانه بين تيم هاي 
فوتبال ايران و س��نگال را به مات��ار، وزير ورزش 
سنگال مطرح كرده و به نظر مي رسد مشكلي براي 
برگزاري اين ديدار تداركاتي پيش نيايد چراكه 
وزير ورزش س��نگال؛ تيمي كه در رده بيستم و 
رنكينگ فيفا و در صدر تيم ه��اي آفريقايي قرار 
دارد، ورزش را عاملي براي تعميق روابط دوستانه 
و برادرانه ميان دو كش��ور خوانده است: »بسيار 
خرسندم كه مقدمات و برنامه ريزي ديدار ايران 

و سنگال را انجام مي دهم.«
    حرف يا عمل؟

با اينكه فدراسيون فوتبال طي دو سال اخير موفق 
نشده به اندازه انگش��ت هاي يك دست براي تيم 
ملي بازي دوستانه و تداركاتي مهيا كند اما گفته 
مي شود رايزني هاي سفير ايران براي برگزاري دو 
مسابقه تداركاتي ديگر نيز آغاز شده و سنگال تنها 
حريف احتمالي تيم ملي فوتبال ايران نيست و حاال 
عالوه بر اين تيم حرف از دو حريف ديگر نيز در ميان 
است، بوس��ني و پاناما كه اگر به راستي رايزني ها 
براي انجام اين بازي هاي تداركاتي آغاز شده باشد، 
اتفاق خوبي مي تواند براي تيم ملي فوتبال ايران 
و در رأس آن اسكوچيچ باش��د كه فرصت خوبي 
براي ديكته كردن تفكرات خود به ش��اگردانش و 
همچنين به دست آوردن شناختي مناسب از آنها 
به دست مي آورد، البته به شرط آنكه كما في السابق 
رديف كردن اين اسامي تنها حرف نباشد و انجام 
اين بازي ها به مرحله اجرا درآيد تا تيم ملي بتواند با 

قدرت بيشتري در ادامه رقابت هاي مرحله گروهي 
جام جهاني حاضر شود. 

   مصاف با حريف اروپايي
به ميان كش��يدن بحث تحريم ها، مشكالت مالي 
و اينكه كمتر كش��وري حاضر به برگ��زاري بازي 
دوستانه با ايران اس��ت، بهانه هايي است كه طي 
سال های اخير مس��ئوالن فوتبال ايران به خورد 
مردم داده ان��د اما حاال اس��كوچيچ ك��ه از زمان 
حضورش روي نيمكت تيم ملي به دليل ش��يوع 
كرونا نتوانسته خيلي در خدمت تيم ملي باشد و 
تنها يك ديدار دوستانه برابر ازبكستان را به عنوان 
س��رمربي تيم ملي فوتبال ايران تجرب��ه كرده از 
پيشنهاد پاناما و بوسني براي انجام بازي تداركاتي 
در ماه آينده خبر مي دهد و بازي با پاناما را قطعي 
مي خواند، هر چند فدراس��يون اعالم كرده هنوز 
هيچ ديدار دوستانه اي براي فيفادي پيش رو نهايي 
نشده است اما بدون شك بازي با تيم هاي مطرح 
شده به خصوص بوسني كه تيم ملي فوتبال ايران 
در جام جهاني برزيل نيز با آن ديدار داشت مي تواند 
اتفاق خوبي براي شاگردان اسكوچيچ باشد چراكه 
بوسني تيمي اروپايي است و از آنجا كه اروپايي ها 
در فيفادي ها رقابت هاي ليگ ملت ه��اي اروپا را 
برگزار مي كنند، بازي با بوس��ني به عنوان تيمي 
اروپايي ش��انس خوبي براي تيم ملي خواهد بود، 
البته به شرط آنكه تمام آنچه اين روزها در خصوص 
برگزاري بازي هاي تداركاتي با سنگال، بوسني و 

پاناما مطرح مي شود بازي با افكار عمومي نباشد!
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سعيد احمديان

شیوا نوروزي

 استارت شاگردان بنا 
براي جهاني صربستان

با مشخص شدن تاريخ رقابت هاي مسابقات جهاني كشتي، اردوهاي 
آماده سازي تيم هاي آزاد و فرنگي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي آغاز 
شده است تا ملي پوش��ان كش��ورمان پيش از حضور در المپيك سال 
آينده، خودشان را آماده محك در يك رقابت سخت و مهم كنند. با توجه 
به اعالم اتحاديه جهاني كشتي، رقابت هاي قهرماني بزرگساالن جهان 
سال2020 روزهاي 22 لغايت ۳0 آذر ماه سال جاري به ميزباني شهر 
بلگراد برگزار مي شود و بر همين اساس هفته گذشته غالمرضا محمدي 
و محمد بنا، ليست نفرات منتخب ش��ان را براي حضور در اردوي تيم 
ملي اعالم كردند. اردوي تيم كشتي آزاد از جمعه آغاز شد و ديروز هم 
شاگران محمد بنا پس از اينكه عصر شنبه تست كرونا دادند، در خانه 

كشتي تمرينات شان را شروع كردند. 

اين زالتان مهار نشدني
دبل در دربي دالمدونينا ثابت كرد زالتان 
ايبراهيموويچ در ۳9سالگي هنوز ستاره 
تيمش است. پيروزي 2 بر يك آث ميالن 
مقابل رقيب س��نتي اش، اينت��ر به لطف 
دو گلي بود كه مهاجم س��وئدي زد. زيزو 
در پايان بازي مثل هميش��ه ب��ا غرور از 
توانايي هايش گفت و اينكه هيچ بازيكني 
جلودارش نيست. در حقيقت ايبرا براي 
دوبار باز كردن دروازه اينتر فقط به چهار 
دقيقه زمان نياز داشت. اينتر در سن سيرو يا به قول خودشان جوزپه مه 
آتزا ميزبان بود، اين يعني اينكه روسونري دربي خارج از خانه را با يك 
برد باشكوه پشت سرگذاشته است. تيم پيولي سه امتياز بسيار مهم را به 
جيب زد. عالوه بر اينكه بعد از سال ها در دربي ای كه اينتر ميزبانش بوده 
برنده شدند، حاال ميالن با 12امتياز در صدر جدول از حريفان فاصله 
گرفته است. پيولي از بازي درخشان ستاره تيمش اينگونه تعريف كرد: 
»او خيلي خسته بود و حتي از من خواست كه تعويضش كنم ولي اين 
بار اهميتي به خواسته اش ندادم. زالتان با استعدادي كه دارد تيمش را 
هدايت مي كند و او براي كسب همه جام ها عطش دارد.« البته بازيكنان 
نروآتزوري هم تالش شان را كردند، حتي روملو لوكاكو يك بار كار را به 
تساوي كشاند، منتها توانايي مقاومت برابر توپ پر ميالني ها را نداشتند. 
تيم آنتونيو كونته البته با بدشانسي هم روبه رو بود؛ چراكه موقعيت هاي 
زيادي براي شاگردانش خلق شد ولي آنها شانس هايشان را يكي پس از 
ديگري از دست دادند. در شب بد اينتر حتي VAR نيز عليه شان بود. 
اين تيم در رده بندي سري آ رتبه ششم را در اختيار دارد و بدون شك 
هفت امتياز از چهار بازي عملكردي نيست كه با آن بتوان منتقدان را 
وادار به سكوت كرد. دربي ميالن مي توانست شرايط را به نفع اينتر تغيير 
دهد، در حالي كه باخت در اين بازي ورق را به س��ود رقيب برگرداند. 
اختالف پنج پله اي با صدرنشين كونته را در منگنه قرار داده و جبران 

اين فاصله براي اينتر آسان نخواهد بود.

جيمز وست وود
گل

برترين مربي تيراندازي مي رود؟

با هزينه خودم تمرين مي كنم
ام��ان اهلل پاپي      پارالمپيک
ملي پ�����وش 
دووميداني و پرتابگر نيزه پارالمپيكي كشورمان با 
انتق��اد از بي توجهي هاي مس��ئوالن ب��ه ورزش 
جانبازان و معلوالن گفت: »شش ماه است سهميه 
گرفته ايم و هيچ كس به من زنگ نزده اس��ت. با 
هزين��ه خودم ي��ك ماه تمري��ن كردم ت��ا براي 
ركوردگي��ري آماده ش��وم. مدت زيادي اس��ت 
اردوه��اي مل��ي تعطيل ش��ده اما فدراس��يون 
ورزش ه��اي جانبازان و معل��والن و كميته ملي 

پارالمپيك به كساني كه سهميه گرفتند، هيچ 
كمكي نكرده اند. در حدود چهار سالي كه عضو 
تيم ملي پارادووميداني هستم، يك نيزه استاندارد 
به من نداده اند و نيزه اي هم كه دارم، با پول خودم 
خريده ام. سهميه پارالمپيك توكيو را در مسابقات 
جهاني گرفتم و هنوز جايزه رقابت ها را نداده اند. در 
اين شرايط كرونايي، وضعيت خيلي سخت است. 
از وزارت ورزش تقاضا دارم اگر اردو برگزار نمي شود 
و حقوق نمي دهند، حداقل پاداش مسابقات جهاني 
را بدهند تا خود را آماده پارالمپيك توكيو كنيم.«

هش��ت ماه از حضور كرونا، اين 
حامد قهرماني

   بازتاب
مهمان ناخوانده و بدقدم به فضاي 
كش��ورمان مي گ��ذرد و حاال با 
اوج گيري موج سوم شيوع اين ويروس منحوس همه چيز بيشتر از 
قبل تحت تأثير آن قرار دارد. رقابت هاي ورزش��ي هم از اين قاعده 
مستثني نيست اما ظاهراً تعطيلي هاي فراوان و به تعويق افتادن هاي 
پياپي مسابقات و اردوهاي ورزشي كار را به آنجا رسانده كه ورزشي ها 
حاضرند به هر قيمت ممكن حتي جان ورزشكاران، رقابت هايشان 
را برگزار و اردوهايشان را برپا كنند.  در ميان تمام شهرهاي كشور 
ظاهراً وضعيت پايتخت از همه وخيم تر است اما با اين وجود تهران 
اين روزها از اغلب رقابت هاي ورزش��ي و اردوه��اي تيم هاي ملي 
ميزباني مي كند، در حال��ي كه ادامه اين روند باع��ث نگراني زياد 
دست اندركاران براي شيوع گسترده تر بيماري شده است. جالب 
اينكه شروع رقابت هاي واليبال همزمان شد با سرايت بيشتر بيماري 
در بين بازيكنان تيم هاي ليگ برتري اما همه چشم و گوش هايشان 
را بستند و هنوز مسابقات برگزار مي شود و تازه قرار است ليگ برتر 
فوتبال هم از دهم آبان آغاز ش��ود. خالصه هر رشته ورزشي بنا به 

ش��رايط و توانايي هايي كه دارد كار خودش را پيش مي برد، بدون 
اينكه توجهي به پروتكل هاي بهداشتي داشته باشد. شيوع گسترده 
بيماري اين واقعيت را ثابت مي كند كه اصالً نبايد به خبرهايي كه از 
سوي فدراسيون ها در خصوص رعايت پروتكل هاي بهداشتي شنيده 
مي شود، اطمينان كرد.  بسياري از مسابقات بين المللي به تعويق 
افتاده و همين مسئله عدم لزوم برپايي ليگ ها را گوشزد مي كند اما 
اينجا عزمي براي مقابله نيست. محمد اسدمسجدي، سرپرست 
فدراسيون پزشكي ورزشي در خصوص برنامه اين فدراسيون براي 
توقف مسابقات ورزشي به فارس گفت: »در مورد افرادي كه تست 
كروناي آنها مثبت شده، من هم مطالبي در رسانه ها ديده ام. آنها بايد 
تس��ت PCR بدهند كه اگر مثبت بود، در ليگ ش��ركت نكنند. 
مي گويند اين بازيكنان در شهر خودشان تست PCR داده اند اما بايد 
براي ما هم مسجل شود. ما براي برگزاري مسابقات پروتكل هاي 
بهداشتي نوشته ايم. وقتي در خطر هستيم با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي برگزاري مسابقات مشكلي ايجاد نمي كند. اگر تيمي از 
ليگ كنار مي كشد، يعني پروتكل ها انجام شده است. ما هر وقت 

احساس خطر كنيم، مسابقات را لغو خواهيم كرد.«

حضور پرقدرت كرونا در ليگ هاي ورزشي
ورزش به قيمت جان!

الهام هاش��مي برترين س��رمربي تاريخ 
فريدون حسن

     چهره
تيراندازي كشورمان است. اين واقعيتي 
انكارناپذير است اما از آنجا كه ورزش ايران 
در سرمايه سوزي يدي طوال دارد، اين روزها شنيده مي شود كه هاشمي 
بعد از يك همكاري طوالني مدت با فدراسيون تيراندازي به خاطر برآورده 
نشدن خواسته هايش تصميم به قطع همكاري با فدراسيون گرفته است، 
چرا چون خواس��ته هاي منطقي اش برآورده نمي شود. ملي پوشان 
تيراندازي م��رد و زن ايران در بخش تفنگ ب��ا هدايت الهام 
هاشمي، موفق به كسب چهار سهميه المپيك شده اند اما 
گويا اين موفقيت ها براي فدراسيون چندان اهميتي ندارد. 
هاشمي براي ادامه كار و آماده سازي شاگردانش امكاناتي را 
از رئيس فدراسيون خواسته اما مسئوالن به بهانه نخ نما 
شده تحريم ها هر بار از برآورده كردن خواسته هاي او سر 
باز زده اند تا كار به اينجا كشيده شود. جالب اينكه اين بار 
ملي پوشان تيراندازي در حمايت از سرمربي شان اردو را 
ترك كردند، جلس��ه با دادگر رئيس فدراسيون هم 
كارساز نبوده و حاال همه منتظر صالحي اميري هستند 
تا با دعوت از طرفين موضوع را حل و فصل كند. آنچه از 
ظواهر امر به نظر مي آيد اينكه الهام هاشمي با اين 
رون��د بازنمی  گردد، فق��ط بايد ديد ملي پوش��ان 
تيراندازي تا چه حد به حمايت از سرمربي مستعفي 
خود مي پردازند و آيا حاضر به شركت در مرحله جديد 

اردوي تيم ملي هستند يا خير.

بوسني، سنگال و پاناما در صف بازي با شاگردان اسكوچيچ
بازي با اسامي يا تالش فدراسيون فوتبال براي برگزاري ديدارهاي تداركاتي

 انتخابي تيم ملي كشتي 
براي شرايط جنگي نيست!

با مشخص شدن تاريخ برگزاري رقابت هاي كشتي جهاني صربستان و با 
توجه به فاصله كوتاه مانده تا اين مسابقات، مربيان تيم كشتي آزاد و فرنگي 
تصميم گرفته اند چرخه انتخابي تيم ملي كه عليرضا دبير، رئيس فدراسيون 
كشتي در يك سال اخير مانور زيادي روي آن داشته، براي مسابقات جهاني 
انجام نشود و به نوعي رقابت هاي ليگ، انتخابي باشد. اين مسئله انتقاداتي 
را به همراه داش��ته كه ديروز ابراهيم مهربان يكي از دستياران غالمرضا 
محمدي در تيم ملي كشتي آزاد به آن پاسخ داد. مهربان به تسنيم گفت: 
»آنهايي كه در مورد انتخابي تيم ملي انتقاد مي كنند و دلواپس و نگرانند، 
حتماً بيشتر از من كشتي را مي فهمند و دلسوزتر هم هستند، اما بايد اين را 
در نظر بگيريم كه االن اصالً شرايط عادي نيست. ما حتي در شرايطي فراتر 
از وضعيت جنگي هستيم. دو ماه مانده به مسابقه، اتحاديه جهاني گفته 
مي خواهد مسابقه را برگزار كند. در كشور خودمان كرونا بيداد مي كند و 
هموطنان عزيز ما با اين ويروس مهلك دست به گريبان هستند. كشتي 

گرفتن در اين شرايط با وضعيت عادي كامالً متفاوت است.«

 وقتی اصل اول خصوصي سازي سرخابي ها 
فراموش می شود

شفافيت مالي همچنان بزرگ ترين معضل دو باشگاه دولتي استقالل و 
پرسپوليس است؛ معضلي كه سبب شده واگذاري اين دو تيم آن طور 
كه ديروز معاون سازمان خصوصي س��ازي در مصاحبه با رسانه ها خبر 
داده است به مش��كل بخورد و به كندي پيش برود. ابوالقاسم شمس 
گفته است: »اهميت كمتري به امور مالي و انضباط مالي دو باشگاه داده 
مي شود و كمتر به اين مسائل توجه شده است. « هر چند ريشه اصلي 
تأخير در واگذاري دو باشگاه دولتي پايتخت را كه در دو دهه اخير بارها 
مطرح شده و در هر دوره اي وزراي ورزش بر انجام آن تأكيد كرده اند، 
بايد به علت وجود نداشتن اراده جدي در دولت دانست اما به طور قطع 
وقتي مجموعه اي آماده عرضه خواهد شد كه از همه نظر و به خصوص 
در حوزه مالي شفافيت داشته باش��د و ابهامي درباره ميزان بدهي ها، 

درآمدها و همچنين دارايي هاي آن وجود نداشته باشد. 
حال در شرايطي كه برخي با توجه به برگزاري جلسات متعدد اين بار 
روي وعده وزير ورزش براي خصوصي سازي سرخابي ها حساب باز كرده 
بودند، معاون سازمان خصوصي سازي پرده از واقعيت تلخي برداشته كه 
سال هاست نه تنها استقالل و پرسپوليس بلكه اكثر باشگاه هاي دولتي 
با آن روبه رو هستند اما با وجود اهميت بااليي كه دارد، كمتر براي حل 
اين معضل قدمي برداشته مي شود تا عدم شفاف سازي در هزينه هاي 
تيم هايي كه به صورت مس��تقيم يا غيرمس��تقيم از بودج��ه دولتي و 

بيت المال استفاده مي كنند، سال به سال بيشتر شود. 
سال گذشته هم گزارش تحقيق و تفحص از عملكرد مالي استقالل و 
پرسپوليس در 10سال اخير كه توس��ط نمايندگان مجلس تهيه شد، 
به خوبي گوياي وضعيت نابسامان مالي و حسابرسي اين دو تيم بود و 
بخش هاي مختلف اين گزارش حاوي تخلفات زيادي بود كه در بحث 
مالي در اين دو باشگاه دولتي رخ داده است. حال خصوصي سازي اين 
دو باشگاه دولتي سبب شده تا بار ديگر ضعف هاي سيستم حسابرسي و 
نظارت روي هزينه ها و قراردادها بيشتر از قبل آشكار شود تا جايي كه 
معاون سازمان خصوصي س��ازي اعتراف مي كند در اين دو تيم به امور 

مالي و انضباط مالي اهميت زيادي داده نشده است. 
انضباط مالي در حالي مي توانست به ش��فافيت مالي دو باشگاه كمك 
كند كه اين فاكتور مهم از سوي مديران منصوب از سوي وزارت ورزش 
در دو باشگاه دولتي استقالل و پرسپوليس ناديده گرفته شده و اهمال 
درباره چنين مس��ئله مهمي ش��رايط امروز را به وجود آورده است، به 
خصوص كه شفافيت مالي كه ضامن سالمت مالي يك مجموعه است، 
در حساب هاي استقالل و پرسپوليس كمتر ديده مي شود و ابهام هاي 
زياد سبب شده كار حسابرسي و رسيدگي به بخش مالي دو باشگاه با 

مشكل روبه رو شود. 
شفاف نبودن امور مالي دو باش��گاه دولتي را مي توان در وضعيتي كه 
امروز بر استقالل و پرسپوليس حاكم است، به خوبي مشاهده كرد؛ عدم 
توجهي كه زمينه را براي حيف و ميل بيت المال و افزايش فساد در اين 
دو مجموعه دولتي كه با بودجه عمومي كش��ور اداره مي شوند، فراهم 
كرده و سبب شده هر مديري كه مي رود باشگاه را با مصائب زيادي از 
نظر مالي و بدهي ها و خرج تراشي هاي بيهوده و قراردادهاي بي ضابطه 
تحويل مدير جديد مي دهد. در اين شرايط مجمع دو باشگاه كه نقش 
اصلي را مي تواند در حسابرسي و حساب كشي از مديران متخلف داشته 
باشد، عماًل از وظيفه اصلي اش دور و بيشتر بدل به يك دورهمي شده 
اس��ت كه با توجه به انتخاب هاي غيركارشناس��ي، تالش��ي در جهت 

شفافيت مالي باشگاه انجام نمي دهد. 
چنين رويك��ردي از س��وي مجمع باش��گاه هاي دولتي اس��تقالل و 
پرسپوليس در شرايطي اس��ت كه اين مجمع كه رياس��ت آن را وزير 
ورزش بر عهده دارد، بايد هر سال با حسابرسي و ميزان درآمد و هزينه، 
سود و زيان، عملكرد مالي باشگاه را شفاف كند. تخطي و اهمال در اين 
وظيفه اما سبب شده تا امروز به گفته معاون سازمان خصوصي سازي، 
استقالل و پرسپوليس از ش��فافيت هاي مالي به دور باشند و فساد در 
اين دو باشگاه رخنه كند؛ مسئله اي كه به يكي از موانع جدي واگذاري 
سرخابي ها تبديل شده است؛ دو باشگاه دولتي كه ساالنه صدها ميليارد 
خرج روي دس��ت دولت مي گذارند و تصور مي شود با خصوصي سازي 

ديگر بيت المال جوركش اين دو باشگاه نخواهد بود.

رئال و بارسا در يك شب در الليگا شكست خوردند!
 باخت پيراهن صورتي ها
 پيش درآمد ال كالسيكو

رئال مادريد و بارسلونا با شكست به استقبال ال كالسيكو و فصل جديد 
ليگ قهرمانان اروپا رفتند. از 20سال پيش تاكنون سابقه نداشت كه دو 
رقيب سنتي اسپانيا همزمان در يك شب به حريفان شان ببازند، ولي 
يك هفته قبل از رويارويي دو تيم اين ركورد شكسته شد تا رسانه هاي 

اسپانيا حسابي از خجالت مديران و مربيان رئال و بارسا دربيايند. 
    

پنجمين بازي كهكش��اني ها با تيم كاديس بود. ش��اگردان زيدان در 
ورزش��گاه دي اس��تفانو بازي مي كردند و ميزباني در خانه مغرورشان 
كرده بود اما تيم كاديز با يك گل رئال را برد تا شاگردان زيدان مغلوب 
غرور كاذب شان ش��وند. ركورد شكس��ت ناپذيري مادريدي ها در دي 
استفانو در حالي شكست كه هيچ كس تصور نمي كرد صدرنشين قبل 
از ال كالس��يكو اينگونه ببازد، نگران كننده تر اينك��ه دروازه رئال تنها 
16دقيقه بعد از شروع بازي باز شد و در ادامه نيز هيچ يك از ستاره هاي 
اين تيم نتوانستند گل تساوي را بزنند. گل يوويچ هم كه آفسايد اعالم 
شد. اوضاع به حدي وخيم بود كه زيزو بدون هيچ توضيحي بابت شكست 
تيمش عذرخواهي كرد و به جاي بهانه آوردن به ضعف هاي تيمش اشاره 
داشت. جدا از الليگا، كهكشاني ها چهارشنبه شب اولين بازي شان را در 
ليگ قهرمانان با شاختار پيش رو دارند و اگر از اين بازي جان سالم به 
در ببرند، هفته آينده در بازي رفت ال كالسيكو مهمان بارسلونا هستند. 
ترس از رويارويي با بارسا در حالي نگراني مادريدي ها را افزايش داده كه 
نشريه ماركا در مطلبي انتقادي عملكرد زيدان و بازيكنانش را زير سؤال 
برده است. به نوشته ماركا، رئال خوش شانس بوده كه حريفش كاديز 
بوده نه بايرن مونيخ: »اگر كاديز مانند بايرن مونيخ بازي مي كرد تا نيمه 
اول نتيجه 8 بر 2 فصل پيش بارسلونا روي اسكوربورد ورزشگاه خانگي 
رئال مادريد بود. سؤال اين اس��ت كه چرا رئال مادريد در شرايطي كه 
مي دانست به شماره 9 نياز دارد، ستاره اي خريداري نكرد. رئال مادريد 
پس از رفتن كريستيانو رونالدو با مشكل بزرگ گلزني و حضور شماره 
»9« روبه رو اس��ت. در حالي كه لواندوفسكي به صورت خنده داري در 
حال گل زدن براي بايرن مونيخ اس��ت يا كيليان ام باپه براي پاريس يا 
هالند براي دورتموند گلزنی می كنند، رئال مادريد كس��ي را در خط 
حمله ندارد.« پيراهن صورتي انتقاد ديگر ماركا بود: »نكته ديگر بازي 
رنگ پيراهن رئال مادريد است. اين پيراهن، ورزشگاه خالي، استاديوم 
دي استفانو و بازيكنان زامبي وار زيدان يك اتمسفر غيرواقعي در بازي 
رئال مادريد ساختند. واضح است كه رئال مادريد مشكالت جدي در اين 
فصل دارد، ولي جزئيات تفاوت ها را رقم مي زند. آمادگي بدني تأثيرگذار 
است و تاريخ مي تواند اهميت داشته باشد ولي اينجا همه چيز در انتخاب 

كيت و رنگ لباس خالصه  مي شود.« 
    

بارسلونا هم صورتي پوشيد و تن به شكست داد. خيلي كم پيش مي آيد 
كه دو تيم رقيب در يك موضوع اشتراك داشته باشند اما اين اتفاق شنبه 
شب رخ داد. بارسا و رئال هر دو صورتي پوشيدند و هر دو در يك شب 
باختند. به همين سادگي بعداز 20سال تاريخ تكرار شد. كاتاالن ها هم 
در زمين حرفي براي گفتن نداشتند و بعد از آنكه پنالتي ختافه گل شد، 
عماًل انگيزه اي براي جبران نتيجه ديده نمي شد. پشت اين باخت نكات 
منفي زيادي وجود دارد. اول از همه ضعف باش��گاه در جذب بازيكنان 
جديد است! بارسا به سادگي با سوارز قطع همكاري كرد، در حالي كه 
اين بازيكن مكمل ليونل مسي محسوب مي شد، راكيتيج و رافينا هم 
رفتند. از طرفي انتظار مي رفت با آمدن كومان، ملحق شدن بازيكنان 
تازه نفس به جمع قدرت بارسا افزايش يابد ولي نه ستاره اي اضافه شد و 
نه بازيكن شاخصي. در عوض مسي جنگش با مديريت باشگاه را علني 
كرد و در آستانه ترك بارسا بود. در نهايت هم به خاطر قراردادش مجبور 
به ماندن شده اس��ت. همين اجبار است كه باعث ش��ده لئو برخالف 
سال هاي گذشته بي تفاوت و بدون صرف انرژي زياد در زمين قدم بزند 
و از باخت تيم محبوبش ناراحت نباشد. نارضايتي بازيكنان از بارتومئو 
نيز به اوج رسيده است. از باشگاه خبر مي رسد تحركاتي از سوي آنها در 
جهت بركناري رئيس باشگاه آغاز شده است و گويا سرمربي جديد نيز 

نتوانسته اوضاع را تحت كنترل بگيرد. 
تيم كومان سه شنبه شب در ليگ قهرمانان بازي دارد و بايد روحيه اش 
را براي ال كالسيكو باال ببرد. اين اولين ال كالسيكوي كومان است و اين 

نتيجه در آينده كاري او به شدت تأثيرگذار خواهد بود.
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قوه قضائيه در برخورد با اخاللگران 
حامي پليس است

فرمان�ده نيروي انتظام�ي با تأكيد ب�ر اينكه پليس 
هم�واره ب�راي آس�ايش م�ردم ب�ا اخاللگ�ران 
نظ�م و امني�ت برخ�ورد مي كن�د، گف�ت ك�ه قوه 
قضائي�ه در اي�ن زمين�ه حام�ي پلي�س اس�ت. 
سردار حسين اشتري در آيين تجليل از خانواده شهدا و 
ايثارگران نيروي انتظامي به نقش پليس در دوره شيوع 
ويروس كرونا اشاره كرد و ادامه داد: در اين دوره از همان 
روزهاي اول نيروي انتظامي با تمام ظرفيت ورود پيدا كرد و در برخورد با مفس��دان و 
اخاللگران، مديريت فضاي مجازي و تجهيز بيمارستان ها براي پذيرش بيماران كرونايي 
به خوبي وظايف خود را انجام داد. وي ادامه داد: امروز نيز نيروي انتظامي براي آسايش 
مردم در جامعه با اخاللگران نظم و امنيت با اقتدار برخورد مي كند و قوه قضائيه نيز در 
اين زمينه حامي ناجا است. اشتري در ادامه گفت: ناجا با اقتدار توأم با رأفت و مهرباني، 
عقالنيت و هوشمندي امور خود را پيش مي برد. فرمانده ناجا به موضوع معيشت كاركنان 
و اهميت آن نيز اشاره و اظهاركرد: در تمامي دوره ها موضوع معيشت كاركنان از اولويت ها 
بوده و تاكنون نيز كارهاي مطلوب و چشمگيري انجام شده است و اميدواريم بتوانيم با 

ظرفيت هاي موجود حداقل امكانات را براي همكاران منظور كنيم. 

مرد تيرانداز    به طناب دار نزديك شد
حكم قصاص مرد جواني كه متهم اس�ت ب�ه خاطر عالقه به زني جوان، ش�وهر 
او را با ش�ليك گلوله به قتل رسانده اس�ت، در ديوان عالي كش�ور تأييد ش�د. 
به گزارش جوان، 22 آذر س��ال ۹۵، مأموران كالنتري  ۱۳۴ ش��هرك غرب از مرگ 
مشكوك مردي ۳۴ ساله به نام مهران در بيمارستان عرفان باخبر و راهي محل شدند. 
اولين شواهد نشان داد مرد جوان هنگام پنچرگيري خودرواش مقابل بيمارستان با 
شليك دو گلوله مجروح و بعد از انتقال به بيمارستان فوت شده است. مأموران پليس 
در بررسي دوربين هاي مداربسته عامل قتل را كه سوار بر يك خودروي پرايد متواري 
شده بود، بازداشت كردند. راننده پرايد كه وحيد ۳8 ساله نام داشت، گفت دوستش 
پيام عامل قتل است. او گفت: »پيام گفته بود زوج جواني مشكالت خانوادگي زيادي 
را براي خانواده اش ايجاد كرده اند و درخواست كمك كرد. قبول كردم تا اينكه روز 
حادثه به سعادت آباد رفتيم. پيام از ماشين پياده شد و خودروي مقتول را پنچر كرد. 
سپس وقتي مقتول مشغول تعويض الستيك ماشينش بود، پيام او را با شليك گلوله 

به قتل رساند.«
با ثبت اين اظهارات پيام ۳۹ ساله نيز بازداشت شد. او با اقرار به جرمش گفت: »به همسر 
مقتول به نام الهام عالقه داشتم. وقتي فهميدم الهام از شوهرش طالق گرفته به صورت 
پيامكي با هم رابطه داشتيم اما بعد از مدتي او به زندگي سابقش برگشت به همين دليل 

روز حادثه   مهران  را با شليك گلوله كشتم.«
پرونده بعد از كامل شدن تحقيقات در شعبه يازدهم دادگاه كيفري يك استان تهران 
تحت رسيدگي قرار گرفت و در آن جلسه، متهم رديف اول بعد از محاكمه به قصاص و 
همدست وي را به حبس محكوم شد. اين حكم با نقض در ديوان عالي كشور به شعبه 
هم عرض فرستاده ش��د. به اين ترتيب متهم براي دومين بار در شعبه پنجم دادگاه 
كيفري يك استان تهران محاكمه شد. در آن جلس��ه اولياي دم بار ديگر درخواست 
قصاص كردند. در آخر هيئت قضايي با توجه به م��دارك موجود در پرونده، متهم را 
براي دومين بار به قصاص محكوم كرد و اين حكم اين بار در ديوان عالي كشور مورد 

تأييد قرار گرفت.

مرگ راننده خودرو 
هنگام بررسي تصادف  

راننده سواري پژو وقتي براي بررس�ي ميزان خسارت تصادف با موتورسيكلت 
از پش�ت فرمان خ�ارج ش�د در س�انحه ب�ا خ�ودروي عب�وري ج�ان باخت. 
به گزارش جوان، صبح ديروز قاضي محمد جواد شفيعي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 
جنايي تهران با تماس تلفني مأموران پليس از مرگ مشكوك مرد ۴0 ساله اي در تصادف 

مرگباري با خبر و راهي محل شد. 
بررسي هاي مأموران نشان داد ساعت ۵:۵0 صبح مرد فوت شده با خودروي پژوي خود 
در مسير جنوب به شمال بزرگراه شهيد چمران در حال حركت بوده كه بعد از زير گذر پل 
گيشا با يك دستگاه موتور سيكلت تصادف مي كند. پس از اين تصادف راننده خودروي 
پژو از خودرواش پياده مي شود تا ميزان خسارت وارده به خودرواش را بررسي كند كه 
در همين لحظه سواري خودروي پژوي ديگري با سرعت وي را زير مي گيرد و در دم او 
را مي كشد.  همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه جسد براي انجام آزمايش هاي 
الزم به پزشكي قانوني فرستاده شد و بازپرس جنايي هم دستور داد پس از بررسي علت 
حادثه از سوي كارشناس��ان راهنمايي و رانندگي پرونده براي رسيدگي به دادسراي 
محل فرستاده شود.  سرهنگ احسان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهور گفت: 
كارشناسان علت تصادف را تخطي از سرعت راننده عبوري و پياده شدن ناگهاني مرد 

فوت شده اعالم كرده اند.

وليت  زار با م م نرم ا ييرا شرکت وي ی ت
 6 ت  و شناسه ملی  دود به شماره  م

ت اسناد وامال کشور سازمان 
6 ران  ار ت يرت ا  ت شرکت ها و موس  اداره 

دود  وليت م ييرا شرکت برنا قل دنا با م ی ت
7 6 6 و شناسه ملی  ت  به شماره 

ت اسناد وامال کشور سازمان 
ران  ار ت يرت ا  ت شرکت ها و موس  اداره 

امی خا دا س ان ماشي  ييرا شرکت کي ی ت
6 و شناسه ملی 6  6 ت   به شماره 

ران  ار ت يرت ا  ت شرکت ها و موس ت اسناد وامال کشور اداره  سازمان 

امی  ان س شمه سن زن ييرا شرکت معدنی  ی ت
 6 7 ت  و شناسه ملی  خا به شماره 

ت اسنادوامال کشور سازمان 
7 ران  ار ت يرت ا  ت شرکت ها و موس  اداره 

وليت  زار شرکت با م م نرم ا ييرا شرکت وي ی ت
6 ت  و شناسه ملی  دود به شماره  م

ت اسناد وامال کشور سازمان 
ران  ار ت يرت ا  ت شرکت ها و موس  اداره 

دود  وليت م ر با م زمون  ندسی پرتو  ييرا شرکت م ی ت
 77 66 و شناسه ملی  ت 6 به شماره 

ران  ار ت يرت ا  ت شرکت ها و موس ت اسناد وامال کشور اداره  سازمان 

دود  وليت م نعت راد با م ي  ييرا شرکت م ی ت
 7 ت  و شناسه ملی  به شماره 

ران  ار ت يرت ا  ت شرکت ها و موس ت اسناد وامال کشور اداره   سازمان 

ار رياب  نعتی ت ييرم شرکت توليد   ی ت
ت   دود به شماره  وليت م با م

 7 7 و شناسه ملی 

ران ت اسناد و امال استان ت ت اسناد و امال کشور اداره ک  سازمان 
ار ورامي  يرت ا  ت شرکت ها و موس  مرج 

اباد ماد  ه م ک بازار ييرا شرکت تعاونی م ی ت
 6 7 ت  و شناسه ملی  به شماره 

6 اباد  ار م يرت ا  ت شرکت ها و موس ربی مرج  ان  رباي ت اسناد و امال استان  اداره ک 

وليت  ييرا شرکت يکتاز سيکلت کوير شرکت با م ی ت
 6 7 7 و شناسه ملی  ت  دود به شماره  م

ت اسناد وامال کشور سازمان 
ران  ار ت يرت ا  ت شرکت ها و موس  اداره 

67 هزار تذکر پليس به متخلفان ماسکی 

بازداشت  يک مظنون در پرونده آدم ربايي مرموز

حمايت عملي پليس از مدافعان سالمت سبب 
شد تا فرمانده انتظامي پايتخت روز گذشته به 
صورت نمادين در ميدان وليعصر تهران حاضر 
شده و با اهداي گل و ماسك به شهروندان از 
مردم براي كمك به حفظ س�المت و امنيت 
كشور درخواس�ت كمك كند. در روزهايي 
كه نگراني از ش�يوع بيش�تر ويروس كرونا 
منجر به افزايش قربانيان اين بيماري ش�ده 
برخورد عملي ب�ا افرادي كه س�المت خود 
و ديگران را با مخاطره مواج�ه كرده اند هم 
در دس�تور كار پلي�س ق�رار گرفته اس�ت. 
سه شنبه هفته گذش��ته پس از آنكه براساس 
مصوبات س��تاد ملي مبارزه با كرونا مأموريت 
پليس براي برخورد با متخلف��ان جلوه عملي 
به خود گرف��ت، پليس ه��اي تخصصي تهران 
براي اجراي بند به بن��د مأموريت هاي محوله 
وارد عمل ش��دند. تذكر لس��اني به افراد بدون 
ماس��ك، ممانعت از ورود افراد بدون ماس��ك 
به ايس��تگاه هاي مترو، اعمال قانون رانندگان 
خودروه��اي عموم��ي و ش��خصي، دروازه اي 
براي ورود ب��ه دور جديد از طرح پليس اس��ت 
كه با اجراي گام ب��ه گام آن مي ش��ود اميدوار 
بود كه بتوان رهگذراني را ه��م كه راهي براي 
اعمال قانون در مورد آنها وجود ندارد تش��ويق 
به استفاده از ماسك و كمك به حفظ مدافعان 
س��المت كرد. سردار »حس��ين رحيمي« روز 
گذشته در ميدان وليعصر و حاشيه آيين اهداي 
ماس��ك و گل به مردم توضي��ح داد: همكارانم 
با اهداي ۱0 هزار ش��اخه گل و ۱0 هزار ماسك 

و بس��ته هاي ش��يريني و شكالت، ش��روع ماه 
ربيع االول را به مردم تبريك گفتند. 

    تذكر به 67 هزار شهروند بدون ماسك
فرمان��ده انتظامي پايتخ��ت همچنين از تذكر 
پليس به بي��ش از ۶۷ هزار ش��هروند و اعمال 
قانون ۴2 نفر خبر داد كه از ماس��ك اس��تفاده 

نكرده بودند. 
سردار حسين رحيمي در ديدار با فرمانده ستاد 
مقابله با كرونا استان تهران توضيح داد: سالمت و 
امنيت دو نعمت بزرگي است كه از سوي خداوند 
به ما داده ش��ده، اما تا آنها را از دست ندهيم  به 
خوبي قدر آنها را نخواهيم دانس��ت. وي با اشاره 
به حضور پليس در كنار مدافعان سالمت گفت: 

پليس از همان روزهاي نخس��ت ش��يوع كرونا 
اقدامات خ��ود را آغاز ك��رد و در كمترين زمان 
توانستيم طومار محتكران لوازم بهداشتي را در هم 
بپيچيم. رئيس پليس تهران بزرگ با بيان اينكه در 
هفته نخست اجباري شدن استفاده از ماسك از 
در منازل مقرر شد كه صرفاً به افراد بدون ماسك 
تذكر دهيم، گفت: تمام رده ها و يگان هاي پليس 
براي اين موضوع به خط شده و در عرض پنج روز 
۶۷ هزار تذكر لساني به مردم داده شده و آنان به 
استفاده از ماسك دعوت ش��دند. البته به زودي 
تذكرهاي لساني تمام خواهد شد و اعمال قانون 
خواهيم كرد. س��ردار رحيمي ادامه داد: اعمال 
قانون از روز يك شنبه جدي تر شد و  ۴2 مورد به 

علت عدم استفاده از ماسك اعمال قانون شده اند. 
وي با بيان اينكه به دنبال شناسايي محل هايي 
هستيم كه خطر شيوع كرونا در آنها زياد مي شود، 
گفت: سختگيري ها نيز از آن محل ها آغاز خواهد 

شد.
 م��ا در حال كنترل ت��ردد مس��افران مترو نيز 
هس��تيم و از ورود افراد بدون ماس��ك به مترو 
جلوگيري مي شود. وي با بيان اينكه با افرادي 
كه با تذكر لس��اني متنبه نمي ش��وند، برخورد 
جدي تري خواهيم داش��ت، گفت: در خواست 
ما از مردم اين اس��ت كه تردده��ا را به حداقل 
برسانند، زيرا امروز در كنار كرونا آلودگي هوا نيز 

تشديد شده است. 

تالش پليس پايتخت براي بررسي سرنوشت 
مردي كه در جريان خري�د و فروش لوازم 
خانگي از سوي دو فروشنده ربوده شده بود 
با دس�تگيري يكي از آدم رباي�ان و تالش 
براي بازداشت دومين نفر در جريان است. 
 به گزارش جوان، چندي قبل اعضاي خانواده اي 
در تهران به اداره پليس رفتند و اعالم كردند پسر 
۴0 ساله شان ش��هرام به طرز مرموزي گم شده 
است. مادر شهرام گفت: پس��رم همراه برادرش 
فريدون در كار خري��د و فروش ل��وازم خانگي 
هس��تند. آنها معموالً از ش��هرهاي مرزي لوازم 
خانگي به تهران مي آورند و در فروشگاه هاي لوازم 

خانگي در تهران پخش مي كنند. 
دو روز قبل او از خانه بيرون رفت و ديگر به خانه 
برنگشت كه فكر كرديم براي خريد لوازم خانگي 
به ش��هرهاي غربي رفته اس��ت، اما وقتي تلفن 
همراهش را ج��واب نداد نگرانش ش��ديم. ما از 
تمامي دوستان و آشنايان س��راغ او را گرفتيم، 
اما هيچ كس��ي از او خبري نداش��ت و حتي به 
بيمارستان ها هم رفتيم و او را نيافتيم و به همين 
خاطر به اداره پليس آمديم كه كمك كنيد و پسرم 
را پيدا كنيم. با طرح اين شكايت پرونده به دستور 
قاضي سهرابي، بازپرس شعبه نهم دادسراي امور 
جنايي تهران براي رسيدگي در اختيار تيمي از 
كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

    قرار مرموز 
تحقيقات مأموران پليس حكايت از آن داش��ت 
شهرام روز حادثه با مردي به نام ستار قرار مالقات 
داشته است. بررسي ها نشان داد روز حادثه ستار 
با تلفن شهرام تماس گرفته و براي خريد با او قرار 
مالقات گذاشته است كه ستار بازداشت شد. وي 
در بازجويي ها مالقات با شهرام را تأييد كرد اما 
مدعي شد كه از سرنوش��ت او بي خبر است. وي 
گفت: من شهرام را نمي شناختم تا اينكه يكي از 
دوستانم به نام هرمز با من تماس گرفت و از من 
خواست با شهرام تماس بگيرم. او مدعي بود كه 
از شهرام طلب دارد، اما او طلبش را نمي دهد به 
همين خاطر مبلغي به من داد تا او را به بهانه خريد 
جارو برقي به محلي كه از قبل مشخص كرده بود، 
بكشانم. پس از اين من با شهرام تماس گرفتم و 
به بهانه خريد جارو برقي به محل قرار كشاندم كه 
هرمز و يكي از دوستانش به نام بهمن،  او را به زور 
سوار خودروي پژويي كردند و از آنجا دورشدند و 

بعد از آن ديگر از آنها خبري ندارم. 
     دستگيري يكي از متهمان 

با اعتراف س��تار، مأموران هرمز را شناس��ايي و 
دستگير كردند.  هرمز در بازجويي ها به آدم ربايي 
اعتراف كرد، اما مدعي ش��د كه مرد گمشده در 
اختيار همدس��تش س��يروس بوده است. وي 
گفت: من و سيروس با برادر شهرام ارتباط كاري 

داشتيم و هميشه به او لوازم خانگي مي فروختيم. 
در اين مدتي كه با هم معامله داشتيم، او مقدار 
زيادي به ما بدهكار شد، اما بدهي اش را نمي داد 
و هميش��ه امروز و فردا مي كرد. ما ابتدا تصميم 
گرفتيم فريدون را بربايي��م و طلبمان را وصول 
كنيم، اما فهميدم او فرار كرده اس��ت. بنابراين 
تصميم به ربودن برادرش گرفتيم، تا از اين طريق 
به او دسترس��ي پيدا كنيم و طلبمان را بگيريم. 
روز حادثه وقتي شهرام سر قرار آمد،  او را به زور 
سوار خودرو كرديم و دست و پايش را با طناب و 
دهانش را با چسب پهن بستيم و او را زير صندلي 
قرار داديم و به س��مت يكي از ش��هرهاي غربي 
كشور به راه افتاديم.  در يكي از شهرهاي غربي 
كشور براي من كاري پيش آمد كه از خودرو پياده 
شدم و قرار شد يك روز بعد همدستم را ببينم. از 
آن روز به بعد از سيروس و گروگان خبري ندارم تا 

اينكه دستگير شدم. 
پس از اين مأموران براي بر مال شدند راز سرنوشت 
مرد گروگان تحقيقات براي دستگيري سيروس 
را ادامه دادند تا اينك��ه دريافتند، وي به صورت 
غير قانوني به يكي از كشورهاي همسايه گريخته 
اس��ت. همزمان با ادامه تحقيق��ات درباره اين 
حادثه قاضي سهرابي به مأموران پليس اينترپل 
دستور داد تا متهم را شناسايي كنند و به كشور 

بازگردانند. 

مشارکت عمومي براي پيشگيري 
اجتماعي از وقوع جرم و توسعه امنيت

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
اي��ران از ب��دو تأس��يس تاكنون 
اس��اس كار خود را توجه به نيازها 
و خواسته هاي اساسي شهروندان 
در ح��وزه امنيت و پيش��گيري از 
وقوع جرم نهاده و تمام توان خود 
را براي تحقق اين امر به كار گرفته 
است. مسلماً نيروي انتظامي، در 

اين مسير پر فراز و نشيب نمي توانست بدون مشاركت عمومي 
و كمك شهروندان بر مشكالت غلبه كرده و موانع تحقق امنيت 
پايدار را از سر راه جامعه بر دارد. نكته مهم در تعامل و همكاري 
پليس و عموم مردم جامعه براي ايجاد امنيت و آرامش پايدار، 
استمرار مش��اركت و جديت و قاطعيت در پيگيري روند جرم 
س��تيزي در بس��تر جامعه، چه از جانب پليس و چه از جانب 

شهروندان است. 
اصلي ترين بخش از تعامل و مش��اركت ش��هروندان در تأمين 
امنيت، همكاري اطالعاتي با پليس است. شهروندان عالوه بر 
انعكاس نظرات و انتقادات و پيشنهادات كه براي ارتقاي سطح 
فعاليت هاي پليس كمكي شايان توجه مي كنند، مي توانند به 
راحتي از راه هاي ارتباطي كه نيروي انتظامي اعالم كرده، پليس 
را در جريان شكايات و مش��اهدات خود در جهت شناسايي و 
برخورد با هر گونه عمل مجرمان��ه و بزهكارانه و خالف قانون 
و عامالن آن قرار داده و بر س��رعت عمل پليس براي واكنش 
مناسب به اين دست اعمال خالف قانون بيفزايند كه اين خود از 

مهمترين كمك هاي مردم به پليس خواهد بود. 
بخش ديگر از مشاركت عمومي شهروندان در عمل به برخي 
توصيه ها ك��ه باعث كاهش رون��د وقوع جرم اس��ت، خالصه 
مي ش��ود. به طور مث��ال ش��هروندان با توجه ب��ه توصيه هاي 
تخصصي پليس براي پيشگيري از س��رقت خودرو و منازل و 
سرقت هاي خياباني و اقدام عملي در راس��تاي اين توصيه ها 
مي توانند تا حد زيادي از خطر س��رقت اموال خود بكاهند. از 
ديگر سو برخي توصيه هاي پليس به شهروندان بر اساس عدم 
انجام برخي اعمال و رفتارهاي آسيب زا به جامعه استوار است 
و پليس در اين موارد از ش��هروندان مي خواهد كه بر برخي از 
اقدامات خود كنترل و توجه بيش��تري داش��ته باشند تا بستر 
سوء استفاده و آس��يب به جامعه فراهم نشود. به طور مثال در 
برخي از تجمعات كه شايد حتي خواسته هاي برحقي در آنها 
مطرح مي ش��ود و تجمع كنندگان به دنبال بيان خواسته ها و 
اعتراضات معيشتي و صنفي و غير هنجارشكنانه خود هستند، 
عده اي معاند با سوء استفاده از موقعيت در صدد آن بر مي آيند 
تا از اين دست تجمعات آرام براي مقاصد شوم و غير قانوني خود 
نهايت بهره را ببرند كه اين امر هش��ياري و ذكاوت شهروندان 
هميشه آگاه و بيدار را نس��بت به وضعيت و جامعه خود و نگاه 
معاندين و دشمنان به آن را مي طلبد. در رابطه با مسئله شيوع 
ويروس كرونا و اقدام عمل��ي در جهت كاهش خطر ابتال به آن 
الزم است تا شهروندان از برخي عبور و مرورهاي غير ضروري 
پرهيز كرده و قوانين ترافيكي در اين دوران را مورد توجه ويژه 

خود قرار دهند. 
هر چند ممكن اس��ت رعايت تمامي موارد ياد شده و اقدامات 
عملي متناسب با آنها، به ظاهر بسيار سهل و آسان به نظر آيد، 
اما عمل به همين توصيه ها و اقدامات مي تواند تأثيري بسيار 
مثبت و گس��ترده در روند كار پليس داشته باشد و سبب شود 
تا پليس به س��بب اين همكاري بزرگ بتواند با دقت و سرعت 
عمل بيشتري به انجام وظيفه پرداخته و وظايف محوله به خود 
را با پشتكار و تالش مضاعف به س��ر انجام برساند و در نهايت 
به واسطه اين همكاري و مش��اركت فعال و پويا، شاهد توسعه 
امنيت و آرامش��ي پايدار خواهيم بود كه حاصل آن نه تنها در 
ارتقاي سطح اقدامات پليس، بلكه در زندگي روزمره شهروندان 

و رضايتمندي آنان نيز قابل مشاهده خواهد بود. 
* رئيس پليس پايتخت

سردار حسین رحیمي*
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آیا ایروان رو به واشنگتن دارد؟
قرار ب��ود دومین آتش بس بشردوس��تانه بی��ن نیروه��ای آذربایجان و 
ارمنستان از نیمه شب شنبه 17 اکتبر برقرار شود اما دقایقی بیشتر طول 
نکشید که این یکی هم به سرنوشت آتش بسی دچار شد که در 10 اکتبر 
و با میانجیگری روس��یه به دس��ت آمده بود. بنابر ظواهر امر این بار هم 
گفت وگوی تلفنی سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه، با همتایان ارمنی 
و آذربایجانی باعث شد دو طرف حاضر به پذیرش آتش بس شوند. وزارت 
دفاع ارمنستان مدعی است که ارتش آذربایجان تنها »چهار دقیقه « بعد 
از شروع آتش بس دست به ش��لیک گلوله های توپ و خمپاره به سمت 
قره باغ زده و در مقابل، وزارت دفاع آذربایجان نیز مدعی است که نیروهای 
ارمنی با خمپاره و توپ به اطراف شهر جبرئیل و روستاهای منطقه شلیک 
کرده اند. جدای از صحت و سقم این ادعاها، دست کم یک نکته روشن است 
و آن شکست مجدد مسکو در برقراری آتش بس بین دو طرف و همین 

مسئله نقش روسیه در این مناقشه و پیامدهای آن را زیر سؤال می برد. 
روسیه به صورت سنتی به عنوان حامی ارمنستان در جنگ قره باغ شناخته 
می شود اما در این دور از درگیری        ها بیشتر به حاشیه رفته است، برخالف 
ترکیه که در این دور از مناقشه حمایت مادی و معنوی خود را از آذربایجان 
حتی بیشتر از گذشته نشان داده است. انتخاب مسکو برای ایفای نقش 
یک میانجی صرف می تواند با توجه به مس��ائلی باشد که ترکیه دارد. به 
عبارت دیگر، مالحظه مسکو در این مورد بی ارتباط با دو پرونده سوریه 
و لیبی نیست که در این دو نیز در مقابل ترکیه قرار گرفته است. مسکو 
توانسته در این دو پرونده به نوعی تقابل خود را با آنکارا متعادل سازد اما باز 
شدن پرونده سومی در قره باغ و حمایت مستقیم از ارمنستان این خطر را 
برای مسکو در پی دارد که تعادل موجود در روابطش با آنکارا به هم بخورد 
و بر آن دو پرونده دیگر تأثیر منفی بگذارد. عالوه بر این، مسکو بی توجه 
به روابطش با باکو نیز نیست و به این نگرانی توجه دارد که حمایتش از 
ایروان می تواند باکو را بیشتر به سمت غرب سوق دهد و منافع روسیه در 
قفقاز و دریای خزر به خطر بیفتد. با این حال، حاشیه نشینی بیش از حد 
مسکو می تواند واکنش منفی ایروان را به دنبال داشته باشد که با ناامیدی 

از مسکو رو به غرب و به خصوص واشنگتن بیاورد. 
نیکوال پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، پیش از این با مشاور امنیت ملی 
امریکا رابرت اوبرایان تماس تلفنی داشته و ضمن درخواست از امریکا برای 
فشار آوردن بر ترکیه درخواست تماس تلفنی با رئیس جمهور امریکا نیز 
داشته که ظاهراً این تماس تلفنی به دلیل ابتالی ترامپ به ویروس کرونا 
اتفاق نیفتاد. حاال قرار است زهراب مناتساکانیان، وزیر خارجه ارمنستان، 
سفری به واشنگتن داشته باشد و همزمان با گفت وگوی ساالنه استراتژیک 
بین امریکا و ارمنستان، با وزیر خارجه امریکا مایک پمپئو دیدار کند. این 
س��فر را باید در جهت تالش ایروان برای کشاندن پای امریکا در مناقشه 
قره باغ و فشار واشنگتن بر آنکارا ارزیابی کرد اما در صورت عدم تمایل مسکو 
برای حمایت جدی از ارمنستان، این دست سفر       ها می تواند ابعاد دیگری 
به خود بگیرد و باعث شود ایروان در مسیر نزدیکی به واشنگتن و دوری از 
مسکو قرار بگیرد. خبر بد برای ایروان اینکه کاخ سفید این روز       ها به شدت 
سرگرم مبارزات انتخابات ریاست جمهوری است تا ترامپ بار دیگر به این 
مقام انتخاب شود. روشن است که مناقشه قره باغ و درخواست های ایروان 
با این وضعیت در اولویت کاخ سفید نیست اما این وضعیتی گذرا است و 
شرایط بعد از انتخابات امریکا قابل تغییر است، به خصوص اگر جو بایدن از 
حزب دموکرات بر سر کار بیاید و به دنبال حمایت از جریان غربگرا در میان 
سیاستمداران ارمنستان باشد. در این صورت، عدم حمایت جدی روسیه 
از ارمنستان می تواند هزینه سنگینی برای مسکو داشته باشد و باعث شود 
ایروان مورد توجه دموکرات های حاکم بر کاخ سفید قرار بگیرد و مسکو به 

تدریج جا پای استراتژیک خود را در منطقه قفقاز از دست بدهد. 
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 واکنش مسکو به استقرار موشک های امریکایی
سفیر روسیه در امریکا گفت، مسکو تا زمانی به عدم استقرار موشک های 
میان برد و کوتاه برد در منطقه آسیا-پاسیفیک پایبند است که امریکا 
هم رویکرد مش��ابهی داشته باش��د.  به گزارش اس��پوتنیک، آناتولی 
آنتونوف گفت: »از آنجا که موش��ک های امریکایی در مرحله استقرار 
در منطقه آسیا-پاسیفیک هس��تند، برد این موشک      به گونه ای است 
که می تواند به روس��یه برسد و اهداف اس��تراتژیک بازدارندگی اتمی 
تاکتیکی ما را پوشش دهد. مسکو تا زمانی به تعهدات یکجانبه برای عدم 
استقرار موشک های میان برد و کوتاه برد پایبند است که امریکا چنین 

موشک     هایی را در برخی مناطق مستقر نکند.«
-----------------------------------------------------

 آمادگی انصاراهلل یمن برای تبادل تمامی اسرا
عضو شورای عالی جنبش انصاراهلل یمن اعالم کرد که این جنبش برای 
تبادل اسیران بیش��تر با تابعیت های مختلف از جمله وزیر دفاع سابق 
یمن آمادگی دارد.  به گزارش روسیا الیوم، محمدعلی الحوثی در توئیتی 
نوشت: »ما از تمامی مواضع بین المللی که حمایت و خوش بینی خود 
را نسبت به آزادی اسیران ابراز کردند، استقبال می کنیم و تأکید داریم 
که این پرونده انسانی است و هیچ مسئله ای بر آن حکمفرما نیست. ما 
برای تبادل همه اسیران از جمله محمود الصبیحی و دیگران و افراد از 
تابعیت های دیگر آماده هس��تیم.« این در حالی است که روز جمعه، 
شبه نظامیان مستقر در منطقه پنجم نظامی در منطقه مرزی »میدی « 
در ش��مال یمن در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان در چند ماه 
گذشته، تجمع کردند. آنها همچنین پالکارد    هایی در دست داشتند که 
در آن ائتالف سعودی به طوالنی کردن عامدانه جنگ متهم شده بود. 
-----------------------------------------------------

 واکنش هند به آماده باش نظامی چین
چند روز پس از درخواس��ت رئیس جمهور چی��ن از نیروهای نظامی 
کشورش برای آمادگی جنگی، وزیر امور داخلی هند نیز روز      شنبه گفت 
ارتش این کشور همیشه آماده نبرد است.  به گزارش اسکرول، آمیت 
شاه در یک مصاحبه اعالم کرد هند هرگز حتی یک اینچ از قلمرو خود 
را به چین واگذار نخواهد کرد. او گفت: »هر ملتی همیشه آماده است. 
این هدف از حفظ ارتش هاست؛ پاس��خ دادن به هر نوع تجاوز. من این 
صحبت     ها را در اشاره به هیچ اظهارنظر خاصی نمی گویم، اما نیروهای 

دفاعی هند همیشه آماده هستند.«
-----------------------------------------------------

 چین امریکا را تهدید کرد
یک روزنامه امریکایی گزارش کرد، دولت پکن به واش��نگتن هشدار داده 
ممکن است در پاسخ به پیگرد قضایی اساتید دانشگاه چینی به اتهام ارتباط با 
ارتش کشورشان، امریکایی     هاي حاضر در چین را دستگیر کند.  وال استریت 
ژورنال با استناد به منابع آگاه ناشناس نوشت، مقام های چینی هشدارهای 
مکرری را از طریق مجاری مختلف به مقام های دولت امریکا مطرح کرده اند. 
پیام چین این بوده که امریکا باید به پیگرد قضایی اساتید دانشگاه چینی در 
دادگاه های امریکا پایان دهد، در غیر این صورت امریکایی های ساکن چین 

ممکن است خودشان را در وضعیت نقض قوانین چین بیابند. 
-----------------------------------------------------

 بازداشت دست کم ۳۰ تن در اعتراضات بالروس
مرکز حقوق بشر ویاسنا مستقر در مینسک اعالم کرد، در جریان اعتراضات 
بدون مجوز که روز      شنبه در مینسک بالروس برگزار شد، دست کم ۳0 تن 
دستگیر شدند.  به گزارش اسپوتنیک، راهپیمایی اپوزیسیون با حضور 
بیش از 100 تن ساعت 1۲:۵0 به وقت محلی در نزدیکی دانشگاهی در 
مینسک برگزار شد اما به زودی نیروهای پلیس با سپرهای ضد شورش 
آنها را متفرق کردند. دست کم 10 دانشجو به همراه یکی از خبرنگاران 

اسپوتنیک در جریان این راهپیمایی بازداشت شدند. 

هم حزبی های نتانیاهو 
با معترضان  درگیر شدند

اعتراض�ات در س�رزمین های اش�غالی به فس�اد نخس�ت وزیر و 
ش�یوه مدیری�ت بح�ران کرون�ا روز       ش�نبه نی�ز ادام�ه داش�ت 
و گزارش     ه�ا ع�الوه ب�ر رفت�ار خش�ونت بار نیروه�ای پلی�س، 
حاک�ی از درگی�ری اعض�ای ح�زب لیک�ود ب�ا معترض�ان بود. 
قدس و دیگر ش��هرهای فلسطین اش��غالی،       شنبه گذش��ته همچون 
هفته های پی��ش از آن، صحن��ه تظاهرات علی��ه بنیامی��ن نتانیاهو، 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی بود. عالوه بر درگیری های ش��دید 
میان معترضان و نیروهای پلیس، حمالت نیروه��ای حزب لیکود به 
معترضانی که از مناط��ق مختلف آمده و خواس��تار برکناری نتانیاهو 
هستند، نیز گزارش ش��ده اس��ت. پلیس هفت نفر را به اتهام حمله به 
تظاهرات کنندگان بازداش��ت کرده اس��ت. 10 تن دیگر نیز به دلیل 
ارتکاب به اقدامات خش��ونت  آمیز علیه معترضان بازداش��ت شده اند. 
بازداشتی     ها به ایجاد اختالل در نظم عمومی و حمله به نیروی پلیس 
متهم هستند. گاز اشک آور و پرتاب سنگ پاسخ افرادی بود که خواستار 
استعفای نتانیاهو هستند.  افزایش شمار مبتالیان به کرونا در فلسطین 
اشغالی، افزایش تعداد بیکاران و ناتوانی دولت نتانیاهو در بهبود وضعیت 
معیشتی ساکنان فلسطین اشغالی به چالشی برای دولت تبدیل شده 
است. آمار     ها از ابتالی بیش از ۳0۲ هزار نفر به این بیماری حکایت دارد 

که افزون بر ۲ هزار نفر از آنان جان باخته اند. 
 اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی در راه کشورهای اسالمی

تل آویو که چندی است در کنار همه مسائل داخلی، عادی سازی روابط 
با کشورهای اسالمی را به صورت جدی پیگیری می کند، برنامه سفر 
نتانیاهو به امارات متحده عربی و بحرین را هم در دستور کار قرار داده 
است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی چندی پیش اعالم کرده بود که از 
محمد بن زاید، ولیعهد امارات برای سفر به اراضی اشغالی دعوت کرده و 
در مقابل ولیعهد ابوظبی نیز از نتانیاهو خواسته است که به امارات سفر 
کند. در همین رابطه، منابع آگاه بدون اینکه به جزئیات بیشتری اشاره 
کنند از سفر قریب الوقوع نتانیاهو به امارات و بحرین خبر داده اند. این 
اولین سفر نتانیاهو به ابوظبی و منامه است.  همچنین وزیر خزانه داری 
امریکا روز       شنبه در رأس هیئتی سفر به اراضی اشغالی، امارات و بحرین 
را آغاز کرد. قرار است در جریان این سفر توافقنامه افتتاح سفارتخانه     ها 
و برقراری روابط دیپلماتیک میان امارات و رژیم صهیونیس��تی امضا 
شود.  بنابر اعالم دفتر نتانیاهو، این اولین پرواز تجاری از اراضی اشغالی 
به بحرین و به ریاست میر بن شبات، مش��اور امنیت داخلی این رژیم 
است و مقامات ارشد دفتر نتانیاهو، وزرای امور خارجه، دارایی ، اقتصاد، 
کشاورزی، بهداشت ، علوم و حمل و نقل نیز از اعضای هیئت هستند. 
در بیانیه ای که دفتر نتانیاهو به همین منظور منتشر کرده، آمده است: 
»طی این سفر ، س��ندی در مورد برقراری روابط دیپلماتیک و توأم با 
صلح بین اسرائیل و بحرین امضا خواهد شد و تفاهمنامه     هایی در مورد 

موضوعات مختلف دو جانبه منعقد خواهد شد.«
  بگذارید ملت بحرین نظر بدهد

جمعیت معارض بحرینی »الوفاق « در بیانیه ای از سازمان ملل و جامعه 
بین الملل خواست دولت بحرین را تشویق کند تا اجازه دهد مردم این 
کش��ور حرف آخر را درباره توافق با رژیم صهیونیستی بزنند. الوفاق با 
انتقاد از تک روی دولت بحرین در اتخاذ تصمیمات حاکمیتی تأکید کرد 
که ملت بحرین باید نظر خود را بیان کند و افزود: »اگر ابزار س��رکوب 
متوقف      می شد جهان می دید که ۹۵ درصد از مردم بحرین نظر خود در 
مخالفت با توافق )سازش( و عادی سازی روابط با صهیونیست      ها را بیان 
خواهند کرد.« این در حالی است که وزارت کشور بحرین هفته گذشته 
اعالم کرد، فعاالن شبکه های اجتماعی را که در مخالفت با توافق سازش 
این کش��ور با رژیم صهیونیس��تی فعالیت می کنند، تحت پیگرد قرار 

می دهد و اقدامات قانونی را علیه آنها اعمال می کند. 

بازگشت اعتراضات به لبنان 
اولی�ن س�الروز اعتراض�ات مردم�ی، اعتراض�ات ب�ه  در 
ش�دید  درگیری ه�ای  و  برگش�ت  بی�روت  خیابان ه�ای 
می�ان معترض�ان لبنان�ی و نیروه�ای امنیت�ی حی�ن ت�الش 
معترض�ان ب�رای ورود ب�ه مق�ر پارلم�ان ب�ه وق�وع پیوس�ت. 
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه رأی الیوم، فعاالن از مناطق مختلف 
لبنان از شمال، شرق و جنوب با در دست داشتن پرچم  لبنان، پالکارد   ها 
و بلندگو   هایی در این اعتراضات ش��رکت کردن��د. معترضان در اولین 
س��الروز اعتراضات 17 اکتبر در مرکز بیروت تجمع و به س��مت مقر 
پارلمان سنگ پرتاب کردند. تالش آنها برای ورود به پارلمان منجر به 
دخالت نیروهای امنیتی شد که با گاز اشک آور مانع از ورود معترضان به 

داخل پارلمان شدند و آنها را از مرکز بیروت دور کردند. 
معترضان در نهایت ظهر     شنبه به س��مت بندر بیروت حرکت کردند 
و ش��عله انقالب را به عنوان نماد و یادبود قربانیان انفجار بندر بیروت 
برافروختند.  معترضان همچنین از مسئوالن سیاسی لبنان به شدت 
انتقاد کرده و از ش��هروندان خواس��تند ب��ه خیابان    ها بیاین��د. آنها بر 
خواسته های خود درباره دولت مستقل و برگزاری انتخابات پارلمانی 
زودهنگام، انجام اصالحات، محاکمه فاسدان و سارقان و استرداد اموال 
به غ��ارت رفته و محاکمه عام��الن انفجار بندر بی��روت تأکید کردند.  
شرکت کنندگان تأکید کردند که مقامات سیاسی را محاکمه خواهند 
کرد و تا قبل از س��قوط نظام حاکم دس��ت برنخواهند داشت.  فعاالن 
خواهان دولت مدنی و اس��تعفای رئیس بانک مرکزی لبنان ش��دند.  
لبنان از سال ۲01۹ شاهد بحران های پیاپی است. شیوع کرونا و انفجار 
بندر بیروت نیز بحران اقتصادی در این کش��ور را افزایش داده اس��ت. 
بحران های پیاپی در لبنان باعث استعفای دولت شد و تاکنون گروه های 
سیاسی نتوانسته اند به توافقی درباره تشکیل دولت دست یابند.  جمعه 
نیز یان کوبیش، هماهنگ کننده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل در لبنان 
گفت: نیازهای مشروع لبنانی    ها طی یک سال وحشتناک برآورده نشد 
و به طور کلی به فراموشی سپرده شد. مقامات سیاسی بار   ها به اجرای 

این اصالحات تعهد دادند اما به آن عمل نکردند. 
  عدم حمایت احزاب مسیحی از حریری

سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان که در جریان تظاهرات مردمی سال 
گذشته استعفا کرد، اخیراً با صحنه گردانی فرانسوی   ها آماده بازگشت به 
صحنه است و این کار ذیل عنوان اجرای اصالحات پیشنهادی فرانسه و 
به دست آوردن شروط الزم برای به دست آوردن کمک های بین المللی 
صورت می گیرد، اما تا کنون نتوانس��ته اس��ت حمای��ت دو حزب اصلی 
مس��یحی جریان ملی آزاد و حزب القوات اللبنانیه را به دست آورد.  قرار 
بود رایزنی های پارلمانی برای تعیین نخس��ت وزیر جدید روز پنج  شنبه 
برگزار شود اما میشل عون، رئیس جمهور لبنان بنا به درخواست برخی 
از فراکس��یون های پارلمانی این نشس��ت را به تعویق انداخت.  جریان 
آزاد ملی به ریاس��ت جبران باس��یل، داماد عون اعالم کرد، نمی تواند از 
شخصیتی سیاس��ی مانند حریری حمایت کند زیرا پیش��نهاد امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه تش��کیل دولت اصالحات و هدایت آن 
توسط » متخصصان « است.  وی در بیانیه ای افزود: به همین دلیل شورای 
سیاسی بر نامزد نشدن سعد حریری برای پست نخست وزیری اجماع دارد. 
به تعویق افتادن رایزنی های پارلمانی باعث نمی شود حزب در موضع خود 
تجدیدنظر کند.   با این حال، اگر حزب اهلل لبنان و متحدش جنبش امل از 
حریری حمایت کنند او می تواند با اکثریت آرای پارلمان متصدی پست 
نخست وزیری شود اما عدم حمایت دو حزب مسیحی از وی، در بهترین 
حالت به او قدرت شکننده ای برای مقابله با بد   ترین بحران لبنان از زمان 

جنگ داخلی می دهد که بین سال های 1۹7۵ تا 1۹۹0 رخ داد. 

ساعاتی پس از توافق ارمنستان و جمهوری آذربایجان درگیری    ها از سرگرفته شد 

آتش بس دوم »قره باغ « هم شکست 

سيدرحيمنعمتی

در شرایطی ارمنستان    گزارش  یک
و جمهوری آذربایجان      
شنبه شب به صورت دو جانبه به آتش بس در 
قره باغ ت�ن دادند که این تواف�ق بیش از چند 
ساعت دوام نیاورد و دیروز صبح درگیری های 
دو طرف از سرگرفته ش�د؛ درگیری    هایی که 
ایروان مدعی انهدام چندین تانک آذربایجانی 
شد و باکو هم از سرنگونی جنگنده های ارمنی 
خبر داد. ترکیه هم کما فی السابق برای اینکه 
آتش جن�گ در منطقه را ش�عله ور نگه دارد، 
اعالم ک�رد ک�ه در مقابل حمالت ارمنس�تان 

ساکت نخواهد نشست. 

پس از فشارهاي بین المللی برای توقف جنگ بین 
ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه 
قره باغ،      شنبه شب دو طرف با درخواست آتش بس 
توافق کردن��د. به گزارش ش��بکه راش��اتودی، 
جمهوری آذربایجان      ش��نبه ش��ب در بیانیه ای 
اعالم کرد که این کشور و ارمنستان برای برقراری 
آتش بس انسانی جدید در منطقه قره باغ از بامداد 
یک    شنبه توافق کرده اند. وزارت خارجه ارمنستان 

هم با صدور بیانیه ای مشابه این خبر را تأیید کرد 
و اظهار داش��ت که تصمیم برقراری آتش بس در 
راستای بیانیه مش��ترک رؤسای جمهور روسیه، 
امریکا و فرانس��ه، بیانیه س��ران گروه مینس��ک 
س��ازمان امنیت و همکاری در اروپا و همچنین 
بیانیه مس��کو صادر شده اس��ت؛ بیانیه    هایی که 
تنها چند س��اعت دوام آورد و درگیری     ها بر سر 
منطقه مورد مناقشه قره باغ کوهستانی باز هم از 
سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
شوش��ان اس��تپانیان، س��خنگوی وزارت دفاع 
ارمنستان روز یک    ش��نبه در بیانیه ای در توئیتر 
اعالم کرد:»دشمن اقدام به ش��لیک گلوله های 
خمپاره در جهت شمالی و شلیک راکت در جهت 
جنوب کرد.«اس��تپانیان اعالم ک��رد یگان های 
نظامی ارتش حکومت خودخوانده منطقه قره باغ 
کوهستانی چهار تانک جمهوری آذربایجان را که 
از س��مت جنوب حمله می کردند، منهدم کرده 
است. استپانیان افزود: » در جبهه جنوبِی منطقه 
مورد مناقشه قره باغ کوهس��تانی، دشمن تعداد 
زیادی پهپاد و سیس��تم های توپخان��ه ای به کار 
گرفته است. « وزارت دفاع جمهوری آذربایجان 

هم دیروز با ص��دور بیانیه ای، نیروهای مس��لح 
ارمنستان را به حمالت خمپاره ای به مواضع خود 
در امتداد خط تماس منطقه مورد مناقشه قره باغ 
کوهستانی متهم کرد و گفت:»به رغم اعالم یک 
آتش بس انساندوس��تانه جدید نیروهای مسلح 
ارمنس��تان بار دیگر آش��کارا این توافق را نقض 
کردند. دش��من حمالت خمپاره ای و توپخانه ای 
در شهر جبرئیل و همچنین روستاهای آزادشده 

در رود ارس را آغاز کرده است. یگان های ما اقدام 
متناس��بی را انجام داده اند.« به گزارش ش��بکه 
تی آر ت��ی ترکیه، برخ��ی منابع خب��ری گزارش 
دادند، جمه��وری آذربایجان یک فروند جنگنده 
سوخو ۲۵ ارمنستان را ساقط کرد تا در ۲4 ساعت 
گذشته دو فروند از این جنگنده     ها ساقط شوند. 
عصر      ش��نبه هم مقام   های جمهوری آذربایجان 
اعالم کردن��د که ارتش این کش��ور ی��ک فروند 
جنگنده سوخو ۲۵ را سرنگون کرد. الهام علی اف، 
رئیس جمهور آذربایجان روز      ش��نبه در واکنش 
به حمالت ارمنس��تان به شهر گنجه، هشدار داد 
که پاسخ این حمله را در میدان نبرد به ارمنی    ها 
خواهند داد. آتش بس      ش��نبه شب دومین توافق 
بین ارمنس��تان و جمهوری آذربایج��ان بود که 
شکس��ت و باتوجه به اصرار مقامات دو طرف به 
ادامه جنگ، به نظر می رسد این دور از درگیری    ها 
همچنان ادامه داشته باشد که در صورت از کنترل 
خارج شدن آن، می تواند پای قدرت های منطقه ای 

را به ماجرا باز کند. 
 آتش افروزی مجدد ترکیه 

هرچند روسیه و ایران تالش می کنند به جنگ در 
قره باغ پایان دهند اما در این میان ترکیه همچنان 
به آتش افروزی های خود ادام��ه می دهد. وزارت 
دفاع ملی ترکیه روز یک    شنبه اعالم کرد که این 
کشور در مقابل حمالت ارمنستان به غیرنظامیان 
جمهوری آذربایجان ساکت نخواهد ماند. به نوشته 
روزنامه »ینی ش��فق«، این وزارتخانه با انتش��ار 
عکس��ی از غیرنظامیان آذربایجانی در حس��اب 
کاربری خود در توئیتر نوشت: »این بچه کوچک 
هنگامی که خواب بود توس��ط موشک بالستیک 
ارتش ارمنستان کشته شد«. در این پیام توئیتری 
آمده است: »ممکن است زبان، مذهب و کشور ما 
متفاوت باش��د اما این عکس برای سوزاندن قلب 
ما کافی است«. وزارت دفاع ملی ترکیه در ادامه 
نوشت: »ممکن اس��ت ش��ما برای اولین بار این 
عکس را ببینید اما آذربایجانی     ها ۳0 سال است 
با چنین عکس     هایی زندگی می کنند«. همچنین 
این وزارتخانه افزود: »اگر انس��ان هایی هس��تند 
که می توانن��د این را ببینند و س��اکت بمانند، به 
کارشان ادامه دهند، ما ساکت نمی مانیم.« ترکیه 
به شدت از جمهوری آذربایجان و حاکمیت آن در 
قره باغ حمایت می کند و مقامات آنکارا بار    ها اعالم 
کرده اند که با قاطعیت در کنار باکو ایس��تاده اند. 
آتش افروزی    های ترکی��ه و اصرار باکو و ایروان به 
ادامه جنگ در قره باغ، درحالی است که شورای 
امنیت سازمان ملل قرار است امروز درباره تحوالت 

این منطقه نشست غیرعلنی برگزار کند. 

س�اعت ۳:۳۰ بام�داد دی�روز حلق�ه اول 
تحریم ه�ای تس�لیحاتی ای�ران مطاب�ق با 
قطعنام�ه 22۳1  و به رغم لفاظی کم س�ابقه 
و البته نافرج�ام امریکا درباره فعال ش�دن 
مکانیس�م ماش�ه ط�ی هفته های گذش�ته 
لغو ش�د. منابع رس�می در ای�ن خصوص که 
ایران طی روزهای آینده ق�رارداد فروش یا 
خرید تس�لیحاتی منعقد کند، موضع گیری 
نکرده ان�د و احتماالً ت�ا بع�د از انتخابات دو 
هفت�ه آین�ده در امری�کا، اقدام�ی عمل�ی 
در ای�ن ح�وزه انج�ام نخواه�د ش�د ول�ی 
ش�ورای رواب�ط خارج�ه اروپ�ا پیش بین�ی 
کرده ک�ه به زودی روس�یه و چی�ن قرارداد 
تس�لیحاتی با ای�ران منعقد خواهن�د کرد. 

امریکا به رغم تالش   ها و لفاظی های بی س��ابقه 
هفته های اخیر، نتوانس��ت مکانیس��م ماش��ه 
پیش بینی ش��ده در قطعنام��ه ۲۲۳1 را فعال 
کند و به این ترتی��ب، از س��اعت ۳:۳0 بامداد 
دیروز، یعنی به فاصله پنج س��ال بعد از اجرای 
برجام، بخش اول تحریم های تسلیحاتی ایران 
لغو شد. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت 
روحانی در توئیتی نوشت :»عجیب نیست که با 
تجهیز کورکورانه به سالح مخالف باشیم؛ از آن 
رو که سالح در ایران برای دفاع است، برخالف 
عملکرد دیگر کشورها، نه جنگ به راه انداخته 
و نه سبب فساد می شود.«  او گفته که ما ایمان 
داریم امنیت با اراده ملت م��ا و خودکفایی اش 
محقق می گردد؛ اهداف ما همیشه صلح  آمیز و 
دفاعی است. وزارت امور خارجه هم در بیانیه ای 
اعالم کرد: » جمهوری اس��المی ایران می تواند 
هرگونه سالح و تجهیزات الزم را، از هر منبعی، 
بدون محدودیت قانونی و صرفاً براساس نیازهای 
دفاعی خود تهیه کند و همچنی��ن می تواند بر 
مبنای سیاس��ت های خود تس��لیحات دفاعی 
صادر کند. « به گفت��ه وزارت امور خارجه، همه 
محدودیت های انتقال اقالم تسلیحاتی به ایران 
و از ایران » به صورت خودکار « خاتمه پیدا کرده 
اس��ت. بیانی��ه وزارت خارجه ک��ه در آن بر لغو 
»خودکار « تأکید شده، نشان می دهد که پایان 
تحریم های ایران نیازی به اعالمیه، یادداش��ت 
یا هرگونه س��ند دیگری از س��وی سازمان ملل 
و ش��ورای امنیت ندارد. در بیانی��ه وزارت امور 

خارج��ه روز یک ش��نبه  »یک روز بس��یار مهم 
برای جامعه جهانی«  خوانده شده که برخالف 
تالش های رژیم ای��االت متح��ده، از قطعنامه 
۲۲۳1 شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( صیانت کرده است. این 
بیانیه می افزاید:» از امروز، همه محدودیت های 
انتقال اقالم تسلیحاتی به و از جمهوری اسالمی 
ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط 
ب��ا آن و تمامی ممنوعیت ه��ای ورود یا عبور از 
قلمرو دولت های عضو مل��ل متحد که پیش از 
این علیه برخی از شهروندان و مسئوالن نظامی 
ایران تحمیل ش��ده بودند، به ص��ورت خودکار 
خاتمه یاف��ت.« وزارت خارجه در ای��ن بیانیه 
گفته اس��ت: » لغو محدودیت های تسلیحاتی و 
ممنوعیت مس��افرتی به گونه ای طراحی شده 
اس��ت که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری 
نیاز ندارد. این مهم پ��س از مذاکرات نفس گیر 
و با پیش بینی  دقی��ق از امکان نق��ض تعهد از 
س��وی یک یا چند طرف دیگر برجام به دست 
آمد.«  وزارت امور خارجه تأکید کرده که همین 
روش برای پایان محدودیت های موش��کی در 
س��ال 140۲ )۲0۲۳( و نیز پایان کامل پرونده 
هس��ته ای در ش��ورای امنیت در س��ال 1404 
)۲0۲۵( هم پیش بینی شده است. وزارت امور 
خارجه در بیانیه خود می گوید که باید این نکته 
مورد تأکید واقع ش��ود که سنگ بنای سیاست 

خارجی ایران رد سلطه و فشار در هر شکل آن 
است. از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت در 
هر زمینه ای - از جمله مالی، اقتصادی، انرژی و 
تسلیحاتی – هیچ گاه از جانب ایران به رسمیت 
شناخته نشده اس��ت. در این بیانیه آمده است: 
ای��االت متحده ک��ه نیرنگ ه��ای غیرقانونی و 
بدخواهانه آن در تالش برای نقض هر چه بیشتر 
قطعنامه شورای امنیت، در طول سه ماه گذشته 
چندین بار توسط ش��ورای امنیت به طور قاطع 
رد شده است، باید رویه مخرب خود را در قبال 
قطعنامه ۲۲۳1 ر   ها کرده، ب��ه پایبندی کامل 
به تعهدات خود براس��اس منش��ور ملل متحد 
بازگردد، اقدامات مغایر با حق��وق بین الملل و 
نادیده گرفتن نظم بین الملل��ی را متوقف کند 
و از دامن زدن به بی ثباتی در منطقه غرب آسیا 
اجتناب ورزد. وزارت ام��ور خارجه تأکید کرده 
است: بدیهی است هرگونه اقدامی در تعارض با 
مفاد قطعنامه ۲۲۳1 و خصوصاً بند 1 قطعنامه 
و چارچوب های زمانی مندرج در آن، در ش��مار 
نقض ماهوی قطعنامه و اهداف برجام محسوب 
ش��ده و جمهوری اس��المی ایران متقاباًل حق 
انجام اقدامات الزم برای تأمین منافع ملی خود 

را محفوظ می دارد. 
 رادیو چین: این پای�ان یکجانبه گرایی 

امریکا است
هنوز مشخص نیست که بالفاصله بعد از ساعت 

صفر پای��ان تحریم ه��ای تس��لیحاتی، تهران 
قراردادی با متحدین و ش��رکای خ��ود منعقد 
کرده یا توافقی را عملیاتی خواهد کرد یا نه ولی 
شورای روابط خارجه اروپا پیش بیني کرده که 
در هفته های آینده می توان انتظار داشت روسیه 
و چین توافقنامه تس��لیحاتی با ای��ران منعقد 
کنند. س��رگئی ریابکوف، مع��اون وزیر خارجه 
روسیه دیروز همزمان با پایان تحریم   ها با تأکید 
بر اینکه کشورش هراسی از تحریم های امریکا 
ندارد، از توسعه و تداوم همکاری فنی-نظامی با 
جمهوری اسالمی ایران خبر داد.   ریابکوف گفته 
که روسیه از تحریم های امریکا نمی ترسد زیرا 
به آنها عادت کرده اس��ت. معاون وزیر خارجه 
روسیه بدون مشخص کردن زمانی معین، گفته 
که روسیه در حال توسعه همکاری چندجانبه 
با ایران است و همکاری در زمینه نظامی- فنی 
بس��ته به نیازه��ای طرفین و آمادگ��ی متقابل 
برای چنین همکاری    هایی به روشی آرام ادامه 
خواهد یافت. حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در لندن نیز بدون اینکه به زمان 
خاصی اشاره کند، گفته که از امروز در پنجمین 
س��الگرد اجرای برجام، تمامی محدودیت های 
بین المللی صادرات و واردات تسلیحات که بیش 
از 10 سال است علیه کشورمان وضع شده ، پایان 
می یابد و تهران »بر اساس اصول سیاست دفاعی 
و نیازهای دفاعی خود به ص��ادرات و یا واردات 
تسلیحات اقدام خواهد کرد.«  مایک پمپئو وزیر 
امور خارجه امریکا دیروز ی��ک بار دیگر مدعي 
بازگشت تحریم هاي ش��وراي امنیت شد و در 
عین حال در موضعي متناقض کشورهاي دیگر 

را تهدید به اعمال تحریم هاي یکجانبه کرد.
 با وجود این ، هی��چ کدام از مقام ه��ای امریکا 
از س��حرگاه تا غروب دیروز هی��چ موضعی در 
خصوص غروب تحریم های تس��لیحاتی ایران 
از خود ابراز نکردند. شبکه خبری الجزیره قطر 
در گزارشی از پایان تحریم تس��لیحاتی ایران 
نوش��ت که واش��نگتن در اجرای طرح تمدید 
تحریم تس��لیحاتی ایران در ش��ورای امنیت 
سازمان ملل متحد شکست خورد و تهران رفع 
تحریم   ه��ا را یک پیروزی برای خ��ود می داند. 
رادیو بین الملل��ی چین هم گ��زارش کرد که 
یکجانبه گرایی امریکا با پایان تحریم تسلیحاتی 

ایران باز هم ناکام ماند. 

»اولين غروب« تحریم های تسليحاتی ایران به رغم هياهوي کاخ سفيد
مسکو: از تحریم هاي امریکا نمي ترسیم و به آنها عادت کرده ایم

آتش بس      شنبه شب دومین 
تواف�ق بی�ن ارمنس�تان و 
جمهوری آذربایجان بود که 
شکست و باتوجه به اصرار 
مقامات دو طرف ب�ه ادامه 
جنگ، به نظر می رسد این 
دور از درگیری    ها همچنان 
ادامه داش�ته باش�د که در 
صورت از کنترل خارج شدن 
آن، می تواند پای قدرت های 
منطقه ای را به ماجرا باز کند
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نگاهي به فيلم »روزهاي نارنجي« 
پايمال كردن مردانگي زير ژست زنانه

»روزهاي نارنجي« مي تواند 

افشين عليار
قصه تعريف كند اما مواد الزِم    نقد فيلم

ساختاري را ندارد، فیلم طرح 
موضوع مي كن��د اما موضوعش آنقدر ه��م جدي به نظر 
نمي رسد؛ فیلِم زنانه اي كه مي خواهد يك طرفه به قاضي 
برود اما فیلمس��از فراموش كرده كه باي��د به روابط زن و 
ش��وهر بپردازد، زيرا مس��ئله اصلي اثر همین اس��ت اما 
الهوتي فیلمش را در النگ شات هاي فراوان ساخته و متر 
و معیار فیلم شخصیت آبان به عنوان زني شمالي است كه 
يك تنه كاره��اي مردانه مي كند ت��ا زندگي اش بچرخد. 
اساساً مشخص نیست چرا الهوتي براي اينكه محیط فیلم 
زنانه باش��د، ش��خصیت مرد فیلم را به اين اندازه منفعل 
نشان مي دهد؛ مردي ذلیل و ترسو كه وقتي قرار است با 
همسرش بحث كند، دس��تانش مي لرزد يا اينكه آبان در 
بیشتر سكانس ها با مجید با لحني تند حرف مي زند. اين 
نشانه هاي منسوخ شده از زن ساالري كه مرد هیچ نقشي 
در زندگي يك زن ندارد، بر اس��اس الگوهاي تكراري در 
اولین فیلم الهوتي جا گرفته اما در اين میان درونگرايي 
آبان هیچ سنخیتي با انفعال او ندارد، يعني اگر او مثاًل يك 
نويس��نده بود مي توانس��تیم نوع رفتارش را باور كنیم، 
همین باعث شده شكل و اندازه قصه از فیلم بیرون بزند، 
فیلمساز به جاي تمركز در نشان دادن روابط زن و شوهر 
بیشتر ترجیح مي دهد به خرده روايت ها بپردازد، مثاًل آن 
دختر معتاد چه چیزي را ب��ه فیلم اضافه مي كند؟ كاظم 
هم براي فیلم آنچنان مهم نیس��ت جز چند ديالوگي كه 
درباره گذشته آبان مي گويد كه آن هم چندان تاثیرگذار 
نیس��ت. قصه آنقدر كم جان اس��ت كه نمي تواند به اصل 
داس��تان بپردازد. در »روزهاي نارنجي« موقعیت جديد 
وجود ندارد، رابطه زن و ش��وهري كمرنگ شده است اما 
فیلمس��از ترجیح مي دهد جوابي به اين موضوع ندهد تا 

تعلیق به وجود بیايد. 
الهوتي تصمیم مي گیرد يك خیانت هم به فیلم اضافه كند 
و مجید را در دام خیانت بیندازد كه البته خیانت هم شكل 
نمي گیرد و رها مي شود. در چند سكانس اتفاق خاصي رخ 
نمي دهد جز چند نماي كارت پستالي، مجید بعد از 20سال 
يك شبه متحول مي شود! اين اندازه از تحول در يك شب به 

هیچ وجه متقاعدكننده نیست. 
فیلمس��از آنقدر مرد را مفلوك نش��ان مي دهد كه او ترك 
خانه مي كند و در انتهاي فیلم هم كارگر همسرش مي شود 

و همه چیز در سكوت دو نفره ختم به خیر مي شود! الهوتي 
عالقه داش��ته كه ج��اي زن و مرد را عوض كند، مش��كل 
اساس��ي فیلم روزهاي نارنجي در فیلمنامه اس��ت، چرا؟ 
فیلمساز بیشتر حواسش به میزانس��ن ها و خلق قاب هاي 
زيبا بوده است و سعي داش��ته نماهايش را كشدار ترسیم 
كند كه بیشتر به ملودرام نزديك شود اما روزهاي نارنجي 
در ساختار سینمايي ضعف اساس��ي دارد و در ساختار هم 
نمي تواند به ش��خصیت هايش نزديك شود. شخصیت زن 
بايد استوار و محكم جلوه مي كرد اما اقتدار و ايستادگي او 
الكن مانده اس��ت، به طوري كه انگار اين شخصیت از يك 
بیماري خاصي رنج مي برد، بي رمقي و س��كوت و نگاه هاي 
او به شدت بي منطق اس��ت. براي جبران دزدي انبار پول 
بهره اي مي گیرد و حت��ي نمي تواند ح��ق و حقوقش را از 
صاحب كارش بگیرد، اي��ن چطور مي تواند مقتدر باش��د 
قطعاً اقتدار يك زن در بي ادبي او نسبت به شوهرش خالصه 
نمي شود، هديه تهراني نتوانسته از پس نقش آبان بربیايد، 
نقشش تخت، بي انعطاف و بي واكنش است؛ همان تهراني با 
بغض فروخورده همیشگي است كه البته قالب همین نقش 
را در سريال هم گناه نسبتاً به درستي ايفا كرده بود، مصفا 
هم مثل همیشه نقش مرد منفعل و عقیم را بازي كرده كه 
نكته جديدي در بازي اش ديده نمي شود. روزهاي نارنجي 
ريتم كندي دارد و انگار فیلم قصد به پايان رسیدن ندارد و 
در بیشتر سكانس ها درجا مي زند. فیلمساز احساس مي كند 
اگر فیلمش در النگ ش��ات روايت ش��ود جش��نواره اي تر 
مي شود. به دلیل قاب هاي كشدار و طوالني و دوربین لرزان 
كه هیچ منطق و نسبت سینمايي با آن چیزي كه در محتوا 
شكل مي گیرد، ندارد و مخاطب را اذيت مي كند،  »روزهاي 

نارنجي« تبديل به اثري عقیم و بالتكلیف شده است.

    کتاب

در حال�ي ك�ه در هش�ت م�اه اخي�ر ش�اهد رك�ود 
برگ�زاري كنس�رت هاي موس�يقي در كش�ور بوده اي�م، 
۳۰مه�ر  كرون�ا  در  اولي�ن كنس�رت  خب�ر مي رس�د 
در جزي�ره كي�ش و در فض�اي ب�از برگ�زار مي ش�ود. 
غیر از برگزاري چند كنس��رت آنالين در اوايل روزهاي ش��یوع 
بیماري كوويد19 و البته فعالیت هاي نصفه نیمه اركس��ترهاي 
دولتي در تاالر وحدت ب��ه بهانه هاي مختلفي كه اصاًل هم برنامه 
مشخصي از سوي بنیاد رودكي براي آنها اعالم نشده است، باقي 
فعالیت ها در حوزه موسیقي به طور كامل تعطیل شده و صاحبان 
س��رمايه در اين بخش ترجیح مي دهند به بهانه حفظ سالمتي 

مخاطبان، از برگزاري كنسرت خودداري كنند. 
در اين باره مديركل دفتر موس��یقي ارش��اد در گفت و گو با مهر 
می گويد: ما در ارديبهشت و خرداد امسال پیش بیني هاي الزم را 
براي برگزاري كنسرت با هماهنگي ستاد ملي مقابله كرونا و البته 
تدوين شیوه نامه هاي بهداشتي مربوط به برگزاري اجراهاي زنده 
موسیقي كه قطعاً بايد مورد تأيید كارشناسان نیز قرار مي گرفت، 
انجام داديم و مبنا را بر اين قرار داديم پیش از آغاز ايام سوگواري 
ماه هاي محرم و صفر )شهريور و مهر( شرايط برگزاري كنسرت ها 

با در نظر گرفتن نیمي از ظرفیت سالن ها مهیا شود. 
به گفته محمد اللهیاري فومني در همین راستا بالغ بر 30مجوز 
هم از سوي دفتر موسیقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي 
اجراهاي صحنه اي صادر شد و بنا هم بر اين بود كه از هفته سوم 
تیر ماه با مجوزي كه صادر ش��ده ما ش��اهد برگزاري كنسرت ها 
باشیم، اما بعد از مدتي تك تك تهیه كنندگان و موسساتي كه به 

ما براي برگزاري كنسرت نامه فرستاده بودند از لغو كنسرت هاي 
خود خبر دادند، من هم از آنها خواستم اعالم لغو اين كنسرت ها 
را با ذكر دلی��ل به صورت مكتوب عنوان كنند كه در اين راس��تا 
تقريباً تمامي مواردي كه به صورت مكتوب به ما ارسال شد، در 
مورد شیوع دوباره كرونا و نگراني تهیه كنندگان از سالمتي مردم 
موضوع اصلي لغو كنسرت ها بود. ركود برگزاري كنسرت ها ادامه 
پیدا كرد تا پنج شنبه 24 مهر ماه، يكي از سامانه هاي بلیت فروشي 
از برگزاري كنسرت گروه موسیقي »هوروش بند« در جزيره كیش 
خبر داد. اين كنسرت قرار اس��ت در تاريخ 30 مهر ماه به صحنه 
برده شود. همانطور كه از ماه هاي قبل شرايط و مقررات برگزاري 
كنسرت از طريق مراجع ذيصالح اعالم شده بود، براي اين كنسرت 
نیز با خريد هر بلیت، يك صندلي قبل و يك صندلي بعد از شماره 
صندلي و بلیت خريداري شده، به جهت اعمال فاصله اجتماعي، 
غیرفعال مي ش��ود و خالي مي ماند تا مخاطبان با فاصله ايمن از 

يكديگر به تماشاي كنسرت بنشینند.

اولين كنسرت در كرونا در كيش برگزار مي شود
ترديدها درباره استقبال از موسيقي زنده در فضاي رو باز 

از زماني كه اعالم خسارت كرده ايم تا همين االن كه حدود هشت 
ماه از سال مي گذرد، هيچ كمكي از طرف دولت دريافت نكرده ايم. 
عارف براتي مدير اجرايي انجمن خوشنويس��ان ايران با بیان اين 
مطلب درباره فعالیت هاي فعلي اين انجمن به باشگاه خبرنگاران 
جوان، گفت: امروز كه يكي از روز هاي هفته خوشنويسي را سپري 
مي كنیم، بايد بگويم همانطور كه كرون��ا كل جهان را فراگرفته 
است، سراغ خوشنويسان هم آمد و متأسفانه ما در اين چند وقت 
چند تن از استادان و مدرس��ان انجمن را از دست داديم و تعداد 

ديگري هم موفق شدند اين ويروس منحوس را شكست دهند. 
وي افزود: امسال چهارمین سالي بود كه ستاد بزرگداشت هفته 
خوشنويسي را جهت گرامیداشت ياد هنرمندان درگذشته، ايجاد 
تحرك براي جامعه جوان خوشنويسي و همچنین طرح و بسط اين 
هنر اصیل ايراني تشكیل داديم. با توجه به اينكه امسال موضوع 
كرونا وضعیت تمامي ستاد ها و نهاد ها را مختل كرده است، ما هم 
برنامه هاي هفته خوشنويسي را در بستر فضاي مجازي تدوين و 

برگزار كرديم. مدير اجرايي انجمن خوشنويسان ايران در خصوص 
كمك هاي مالي وزارت ارش��اد به اين انجمن به مناس��بت هفته 
خوشنويسي و همچنین جبران خسارت هاي ناشي از كرونا گفت: 
اين تشكیالت مستقل و متكي به خود اس��ت. ما از بودجه دولت 
بي بهره هستیم. شايد هر چند وقت يكبار، كمك ناچیزي پرداخت 
شود. وي افزود: انجمن خوشنويس��ان ايران اولین نهادي بود كه 
پس از شیوع كرونا، با وزارت ارش��اد مكاتبه و از آنان درخواست 
كمك كرد، حتي جلس��ه اي هم با حضور مسئوالن دولت برگزار 
و قول هايي داده شد. اما از زماني كه اعالم كرديم هزارو400 نفر 
كادر، پرسنل و مدرس اين تشكل در سراسر كشور شغل خود را از 
دست داده اند تا همین االن كه حدود هشت ماه از سال مي گذرد، 

هیچ كمكي از طرف دولت دريافت نكرده ايم. 
خوشبختانه انجمن خوشنويسان با پیشینه و اقتداري كه داشت، 

توانست در اين مدت گلیم خود را از آب بیرون بكشد. 
اين خوشنويس نام آشنا با بیان اينكه از زمان شیوع كرونا حدود 
۷0درص��د از كاركنان و مدرس��ان انجمن خوشنويس��ان بیكار 
ش��ده اند، اظهار كرد: كالس ها با كیفیت عالي در فضاي مجازي 
در حال برگزاري هس��تند، اما ب��ا اين حال ح��دود 25درصد از 
هنرجو هاي انجمن ريزش كرده اند. يكي از داليل اين ريزش هم 
توجه انجمن به خانواده هاي كم بضاعت است. شهريه هاي كالس ها 
بسیار پايین است، البته بايد اين را هم در نظر گرفت كه وضعیت 
اقتصادي خانواده ها در اين روز ها بس��یار نامساعد است. طبیعي 
است كه در حال حاضر اولويت يك خانواده خوراك و پوشاك باشد 

و شايد در وهله دهم هم به هنر فكر نكنند.

روايت مدير اجرايي انجمن خوشنويسان از اساتيدي كه قرباني كرونا شدند
تاكنون هيچ كمك مادي از جانب دولت دريافت نكرده ايم

5 سال پس از پيشنهاد »جوان« در رابطه با ساخت فيلمي در مورد شهيد عبدالرسول زرين 

 »سرباز خميني« تك تيرانداز امريكايي را
به چالش مي كشد!

     مصطفي شاه كرمي
پنج س�ال پس از ط�رح پيش�نهاد »جوان« 
در رابطه با لزوم س�اخت اثري درباره شهيد 
عبدالرس�ول زري�ن، برتري�ن تك تيرانداز 
جه�ان، ح�اال خب�ر مي رس�د ق�رار اس�ت 
ي�ك فيل�م س�ينمايي ب�ا عن�وان »ش�كار 
ش�كارچي« در م�ورد اي�ن رزمنده ش�هيد 
به كارگردان�ي علي غفاري س�اخته ش�ود. 
خرداد ماه سال 94 خبر برگزار نشدن جشنواره 
مقاومت به دلیل آنچه عدم تولیدات سینمايي 
در اي��ن ح��وزه خوان��ده مي ش��د، اعالم ش��د. 
»جوان« در همان روزها گزارش��ي منتشر كرد 
با عنوان»۷00شلیك موفق »گردان يك نفره« 
را سینماي ايران نمي بیند!« در مورد سوژه هاي 
ناب و بكري كه در حوزه دفاع مقدس وجود دارند 
اما مورد كم لطفي يا بي مهري مسئوالن فرهنگي 

و فیلمسازان قرار گرفته اند. 
ح��اال و پس از گذش��ت بی��ش از پنج س��ال از 
پیشنهاد »جوان« به فیلمس��ازان براي ساخت 
اث��ري س��ینمايي در م��ورد اين »گ��ردان يك 
نفره«، روز گذشته خبري در مورد ساخت فیلم 
س��ینمايي »ش��كار ش��كارچي« كه قرار است 
زندگینامه شهید عبدالرسول زرين در آن روايت 
شود، منتشر ش��د. قرار اس��ت فیلم سینمايي 
»شكار ش��كارچي« به كارگرداني علي غفاري 
و تهیه كنندگ��ي ابراهیم اصغري ب��ا نگاهي به 
حماس��ه برترين تك تیرانداز جنگ هاي معاصر 
و هشت سال دفاع مقدس »شهید عبدالرسول 
زرين« ساخته شود. اين فیلم سینمايي به همت 
انجمن س��ینماي انقالب و دف��اع مقدس بنیاد 
فرهنگي روايت فتح بعد از سه ماه پیش تولید در 
شهرك سینماي انقالب و دفاع مقدس مراحل 
تولید خ��ود را ب��راي حضور در س��ي و نهمین 
جشنواره بین المللي فیلم فجر آغاز كرده است. 
همچنین »كامبی��ز ديرباز« به  عن��وان بازيگر 
فیلم »ش��كار ش��كارچي« و ايفاگر نقش شهید 

عبدالرسول زرين معرفي شده است. 
   تفاوت های 2 تك تيرانداز

»جوان« در بخش��ي از آن گزارش نوش��ته بود: 
»يكي از بكرترين نمونه ه��ا در اين زمینه كه در 
عین حال مي توان��د يك پیش��نهاد عالي براي 
س��اخت اثري در اين زمینه هم باشد، مربوط به 
شهید واالمقام »عبدالرسول زرين« است. شهید 
زرين يك تك تیرانداز بسیجي است كه به علت 

تبحر باال در شكار نیروهاي بعثي و رشادت هاي 
زياد و بر اساس آنچه ثبت ش��ده، توانسته است 
بیش از ۷00ش��لیك موفق ثبت ش��ده از سال 
1360 تا 1362 در كردس��تان تا عملیات خیبر 
داشته باش��د. اين شهید دالور بس��یجي كه در 
میان دشمنان بعثي به »سرباز خمیني« معروف 
بوده به خاطر انج��ام اقدام��ات خارق العاده، اما 
واقعي بارها موجب تعجب و تحسین فرماندهان 
و همرزمانش مي ش��ود. اين ش��هید در مقايسه 
با نظايري مث��ل »كريس كاي��ل« تك تیرانداز 
امريكايي ك��ه چند وقت پیش فیلم آن توس��ط 
كلینت ايس��توود ساخته ش��د و تنها 160مورد 
تیراندازي موف��ق از او ثبت ش��ده، دالوري ها و 
اقدامات متهورانه بس��یاري انجام داده است كه 
هر كدام از آنها مي تواند ب��ه تنهايي و به صورت 
بالقوه يك فیلم س��ینمايي جذاب، دراماتیك و 
كاماًل مخاطب پسند باش��د، البته به شرط اينكه 
كار به دست يك س��ینماگر كاربلد انجام شود.« 
 )American Sniper( تك تیرانداز امريكايي
محصول سال 2014 امريكا در ژانر زندگینامه اي، 
جنگي و درام ب��ه كارگرداني كلینت ايس��توود 
و نويسندگي جیسون هال اس��ت. داستان اين 
فیلم برگرفته از كتاب تك تیران��داز امريكايي و 
روايت زندگي كريس كايل اس��ت. وي در چهار 
دوره حضور خود در عراق در فاصله س��ال هاي 
2003 تا 2009 بیش از 160 نفر را كش��ت و در 
سال 2013 در خانه خود در ايالت تگزاس توسط 
ادي روث به ضرب گلوله به قتل رسید. مقايسه 
شهید زرين با كريس كايل تنها از اين زاويه كه هر 
دو تك تیرانداز جنگي بودند جايز است اما ماهیت 
عملكرد اين دو قطعاً قابل مقايسه نیست چراكه 
يكي در وضعیت دفاع از وطن و با رويكردي انساني 
و میهن پرستانه دست به عمل زده و ديگري در 
وضعیت اشغال غیرمشروع كشوري ديگر دست 

به جنايت جنگي آلوده است. 

عباس بلوندي طراح صحنه و لباس كه اين روزها 
به عنوان مشاور هنري پروژه سینمايي »شكار 
ش��كارچي« به كارگرداني علي غفاري فعالیت 
مي كند، در رابطه با مراحل فعلي س��اخت اين 
فیلم س��ینمايي مي گويد: اين فیلم س��ینمايي 
يك اثر جنگي اس��ت و قصه عبدالرسول زرين 
را ب��ه تصوير مي كش��د. ش��هید زري��ن يكي از 
تك تیراندازان معروف ايران در جنگ تحمیلي 
هشت ساله است. فیلمبرداري اين پروژه بیشتر 
در تهران است و به زودي لوكیشن هاي ديگر اين 

فیلم نیز انتخاب مي شود. 
 تفاوت تك تيرانداز مسلمان با امريكايي

هرچند اوضاع كنوني و ش��یوع وي��روس كرونا 
ممكن است روند ساخت اين اثر سینمايي را با 
مشكالتي روبه رو كند اما قطعاً انتخاب يك گروه 
فیلمس��از حرفه اي و كاربلد جهت تهیه و تولید 
يك اثر موفق و جذاب سینمايي اثر بسیار زيادي 
خواهد داشت. نگاهي به سابقه كاري علي غفاري 
كه پیش از اين س��ابقه كارگرداني سريال »بچه 
مهندس« در تلويزي��ون و كارگرداني فیلم هاي 
سینمايي »ابوزينب« و »استرداد« را در كارنامه 
حرفه اي خ��ود دارد، ب��ا حمايت ه��اي انجمن 
سینماي انقالب و دفاع مقدس كه امكانات بسیار 
خوبي در اختیار دارد از جمله مؤلفه هاي مثبتي 
اس��ت كه امیدواريم به خلق يك اثر سینمايي 

جذاب، خوش ساخت و حرفه اي بینجامد.
اگر چه بین اقدامات يك تك تیرانداز مس��لمان 
و كس��ي كه به عنوان پیمانكار صرفاً وظیفه اش 
كشتار است، هیچ وجه اش��تراكي وجود ندارد 
اما نشان دادن اين تفاوت ها توسط تیم سازنده 
مي تواند ب��رگ برنده اصلي فیلم در مقايس��ه با 
آثاري مث��ل »تك تیران��داز امريكايي« كلینت 
ايستوود باشد. اين مس��ئله آنقدر مهم است كه 
حدود شش س��ال پیش در ايامي كه اين فیلم 
امريكايي اكران ش��ده بود، رهبر معظم انقالب 
در ديدار نمايندگان اقلیت هاي مذهبي كش��ور 
با ايشان در خصوص اين فیلم و تفاوت هاي يك 
رزمنده و مجاهد مسلمان با يك پیمانكار نظامي 
و قاتل حرفه اي در میدان نب��رد اين موضوع را 

مورد تأكید قرار دادند. 
رهبر معظم انقالب در اين ديدار با اشاره به فیلم 
تك تیرانداز گفتند: » فیل��م »تك تیرانداز« كه 
حاال س��روصدايش بلند ش��ده و هالیوود آن را 
درست كرده، تش��ويق مي كند يك جواِن مثاًل 
فرض كنید مس��یحي يا غیرمس��لمان را كه تا 
آنجايي ك��ه مي توان��د و از دس��تش برمي آيد، 
مسلمان را اذيت بكند، اصاًل تشويق مي كند اين 
معنا را، آن طور كه نقل كردن��د، ما كه اين فیلم 
را نديديم. اين روش روِش مورد پس��ند اس��الم 
نیست، اسالم معتقد است به انصاف. دقیقاً وجه 
افتراق و تمايز سینماي مقاومت و دفاع مقدس 
ما با س��ینماي دنیا و هالیوود در ساخت و تولید 
آثار جنگي و ضدجنگي اين است كه فیلمساز در 
اثرش نشان دهد كه روش مورد پسند اسالم كه 
رزمندگان و مجاهدان مس��لمان و ايراني آنها را 
حتي در مواجهه با دشمن هم رعايت مي كنند، 
انصاف است«؛ نكته اي كه رهبر انقالب در مورد 
نحوه رزم و مجاهدت هاي ش��هید سلیماني در 

نبرد با تكفیري ها هم به آن اشاره كردند.

مقايسه شهيد زرين با كريس 
كايل تنها از اين زاويه كه هر دو 
تك تيرانداز جنگي بودند جايز 
اس��ت اما ماهيت عملكرد اين 
دو قطعًا قابل مقايسه نيست

 »نهنگ سفيد« 
بهترين انيميشن جشنواره »ورشو« شد

سي و شش�مين دوره جش�نواره فيلم »ورش�و« از ۱۸ 
ت�ا 2۷ مهرم�اه ۹۹ به ص�ورت حض�وري ]فيزيكي[ در 
كش�ور لهس�تان برگ�زار ش�د و انيميش�ن »نهن�گ 
س�فيد« به كارگرداني »امير مهران« ك�ه تنها نماينده 
اي�ران در بخ�ش رقابت�ي اي�ن روي�داد ب�ود، جاي�زه 
بهتري�ن فيل�م انيميش�ن جش�نواره را كس�ب ك�رد. 
جشنواره ورشو كه در كنار جشنواره هايي چون كن، برلین، ونیز، 
شانگهاي، كارلو وي واري و... جزو 15 جشنواره برتر دنیا و مورد 
تأيید مجمع جهاني تهیه كنندگان سینماي جهان است، اين 
انیمیشن را شايسته تقدير دانست. اين جايزه راهگشاي حضور 

»نهنگ سفید« در آكادمي اسكار خواهد بود. 
اين انیمیشن كوتاه 10دقیقه اي، تمي جهانشمول دارد و روايتگر 
تالش مردي تنهاست كه در پي يافتن دوستاني است كه سالیان 
پیش در يك حمله هوايي از دست داده است. يك نهنگ سفید 

تنها نشانه اي است كه او دارد... 
»نهنگ س��فید« محصول مركز گسترش س��ینماي مستند 
و تجربي بوده و پخ��ش بین المللي آن بر عه��ده فهیمه )رها( 

پورقاسم است. 
...........................................................................................................

 فيلم كوتاه در بحران كرونا هم 
مخاطبان خود را حفظ كرد

بيژن ميرباقري نويسنده و كارگردان سينما معتقد است كه 
فيلم كوتاه در شرايط بحران كرونا نسبت به حوزه هاي ديگر 
كمتر آس�يب ديد و توانس�ت مخاطبان خود را حفظ كند. 
بیژن میرباقري كارگردان سینما با اشاره به جايگاه فیلم كوتاه 
در سینما و اهمیت توجه به آن به فارس گفت: در چند ماه اخیر 
به دلیل شیوع ويروس كرونا، شرايط مساعد نبوده و نیست اما 
نمي گويم كه فیلم كوتاه آسیب ديده اس��ت، زيرا جشنواره ها 
دستاورد و فرآيند مالي براي فیلم كوتاه نداشته اند و محل ارائه 
آثار كوتاه همیشه تلويزيون، جشنواره هاي خارجي و اكران هاي 
محدود و دانشگاهي بوده، بنابراين فیلم كوتاه توانسته تا حدي 

از اين آسیب دور باشد. 
وي افزود: از سويي س��ینماي بلند و بدنه صدمه ديده و دامنه 
اين صدمات به س��ال آينده هم خواهد كشید. با اين حال فیلم 
كوتاه مي توان��د خودنمايي كرده و مخاطب خ��ود را همچنان 

حفظ كند. 
میرباقري با اش��اره به س��ي و هفتمین جش��نواره بین المللي 
فیلم كوتاه تهران به دبیري س��یدصادق موس��وي كه از هفتم 
تا 13 آبان برگزار مي ش��ود، ادامه داد: به نظرم مديريت سي و 
هفتمین جش��نواره بین المللي فیلم كوتاه ته��ران مي تواند از 
وضعیت اين دوران براي ورود به عرصه ارائه آثار در حوزه آنالين 
استفاده كند. اين نكته مي تواند مهم ترين دستاورد اين دوره از 

جشنواره باشد. 
...........................................................................................................

 خطر تعطيلي 
تعداد بيشتري از سالن هاي سينما

س�ينما  س�الن هاي  وضعي�ت  عليخان�ي  عب�داهلل 
ك�رد.  بررس�ي  و  تحلي�ل  را  آنه�ا  كاركن�ان  و 
عبداهلل علیخان��ي تهیه كننده، س��ینمادار و ب��ازرس انجمن 
س��ینماداران درباره وضعیت معیش��تي اين انجمن به باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: هر س��ال امیدي به اكران عید بود تا 
بتوانیم بدهي ها را بدهیم و حداقل چرخ س��الن ها بچرخد كه 
به ويروس كرونا و جريان دشوار اقتصادي برخورديم و وضعیت 

نابساماني به  وجود آمد. 
وي با اشاره به بركنار كردن كاركنان سینما بیان كرد: كاركنان 
س��ینما ها را كه نمي ت��وان بیرون ك��رد و زماني ك��ه وضعیت 
سینما ها خوب شد فردي عادي را سر جاي آنها گذاشت، چون 
كارشان تخصصي است. آنها هم در ش��رايط فعلي مانند بقیه، 
گرفتاري هاي خودشان را دارند و حقوقشان كفاف زندگي شان را 
نمي دهد، اما در كل بیشترين فشار روي صاحبان سینماست. 

وي افزود: سینما هاي دولتي كه مشكل آنچناني ندارند، چون 
بودجه آنها تأمین مي ش��ود، اما بیش��ترين فش��ار روي بخش 

خصوصي است. 
علیخاني درباره تعطیلي س��الن ها عنوان كرد: فعاًل س��ینماي 
مركزي از عید به بعد تعطیل كرده اس��ت، اما در كل وضعیت 

خوبي پیش رو نخواهد بود.

نويد پارسا     ديده بان

    موسيقی     خطاطی

حضرت زهرا)س(:
خدا اطاعت و پيروي از ما اهل بيت 
را سبب برقراري نظم اجتماعي در 
امت اسالمي و امامت و رهبري ما 
را عامل وحدت و در امان ماندن از 

تفرقه ها قرار داده است. 
)بحار االنوار، ج 4۳، ص ۱5۸

 چاپ دنباله سرگذشت حاجي باباي اصفهاني 
با مقدمه خرمشاهي 

كتاب »حاجي بابا در لندن« نوشته جيمز موريه با ترجمه ميرزا اسداهلل طاهري و 
مقدمه اي از بهاءالدين خرمشاهي توسط نشر نگاه منتشر و راهي بازار نشر شد. 
»سرگذشت حاجي باباي اصفهاني« رماني به قلم جیمز موريه مأمور سیاسي بريتانیا 
در دوران حكومت فتحعلي شاه قاجار است. اين كتاب براي اولین بار در سال 1824 در 
لندن منتشر شد و جیمز موريه مي گفت كتابش، تنها ترجمه اي است كه به انگلیسي 
انجام داده است، چون سرنوشت شخصیت اصلي قصه را به او سپرده اند و او آن را به 
زبان انگلیسي بازگرداني كرده است اما باور عمومي بر اين است كه اين مأمور سیاسي 
انگلستان، رمان »سرگذشت حاجي باباي اصفهاني« را خود نوشته و شخصیت حاجي 
بابا مخلوق اوست. رمان »سرگذش��ت حاجي  باباي اصفهاني« درباره يكي از اهالي 
اصفهان است كه پدرش دالك بوده و حاال پسر كه ادب آموخته هم هست به خدمت 
يك تاجر ترك درآمده است. اين  ش��خصیت كه همان حاجي باباي اصفهاني است، 
پس از ماجراهاي مختلفي وارد دربار قاجاريان مي ش��ود. ديده ها و شنیده هاي او از 
دربار شاه قاجار، گزارش مستند فساد درباريان و وضعیت نابسامان مردم ايران، در آن 
دوران است. جیمز موريه، چهار سال پس از چاپ »سرگذشت حاجي باباي اصفهاني« 
دنباله اي براي آن نوشت كه با عنوان »حاجي بابا در لندن« چاپ شد. موريه خود گفته 
وقتي شخصیت حاجي باباي دغل را خلق مي كرده به  شدت تحت تأثیر رماِن ژيل بالس 
بوده است. او البته در س��ال هاي نوجواني نیز »هزار و يك شب« را از شوهر خاله اش، 
هديه گرفته و خوانده بوده است. میرزا ابوالحسن الگوي شخصیتي است كه اواخِر رمان 
حاجي باباي اول با نام میرزا فیروز وارد قصه مي شود. اين  شخصیت در مقام ايلچي ايران 

به انگلستان مي رود و حاجي بابا را هم به  عنوان منشي مخصوص خود مي برد... 
اين كتاب در 336صفحه و با قیمت 65هزار تومان عرضه و منتشر شده است.


