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 تلویزیون مناظره های 
ترامپـ  بایدن را پخش کند

به عنوان ی��ک ناظر عادی 
که البته بی خبر از تحوالت 
آمری��کا نیز نیس��ت، برایم 
عجیب است که چرا تلویزیون 
ما- یعنی صداوس��یما- در 
تحلیل فضای داخلی آمریکا این قدر دس��ت به 
عصاس��ت؛ این همه معطل اس��ت و این اندازه 
خنثی! یعنی کامران نجف زاده عزیز که حاال در 
نیویورک است و البته مدتی است محدود شده، 
چرا تحلیل های��ی ارائه می دهد که مِن کردلو از 
ته��ران هم می توانم آنها را مطرح کنم؟ با اینکه 
گفتم صرفا به عنوان یک ناظر عادی و به واسطه 
همجواری با دوستان روزنامه نگار حوزه بین الملل، 

دارم کمی از تحوالت آمریکا باخبر می شوم. 
20 ش��بکه تلویزیونی که حداقل 5 تا از آنها 
گروه سیاسی دارند و یک شبکه خبر که پیشوند 
»بین الملل��ی« دارد، نمی توانند درباره تحوالت 
بین الملل��ی صاف و پوس��ت کنده حرف بزنند. 
این مسأله آنقدر آرزو شده که گاهی دیدن نادر 
طالب زاده و فواد ایزدی در شبکه افق و شنیدن 
کمی تحلیل های غیررسمی ذوق زده مان می کند. 
انتخابات 2020 آمریکا حتما یکی از پرتنش ترین 
انتخابات  نیم قرن گذشته خواهد بود. و بر اساس 
برخی دیدگاه ها احتماال مهم ترین انتخابات همه 
ادوار پیشین است. نکته بسیار مهم، مسأله تنش ها 
و تعمیق ش��کاف های اجتماعی در آمریکاست؛ 
و طرفی��ن رقابت که هیچ ک��دام زیر بار باخت 
نمی روند. ماجرا چنان ش��ده که س��نا بتازگی 
بیانیه ای مبنی بر »انتقال مسالمت آمیز قدرت« 

منتشر کرده است.
اعتراض��ات در ش��هرها و نژاد پرس��تی، نگاه 
کاندیداها درباره سالمت انتخابات، اقتصاد آمریکا، 
کرونا، عملکرد و سوابق کاری 2 کاندیدا و دیوان 
عالی آمریکا، مباحثی هستند که ترامپ و بایدن 
پیرامون آنها مناظره خواهند کرد. یک جورهایی 
مناظره درباره »تاریخ آمریکا« است. یادمان نرفته 
که ترامپ در مناظرات 2016 چگونه با صراحت 
درباره تاریخ دور و نزدیک آمریکا سخن می گفت. 
 اذعان ترامپ به ایجاد داعش توسط دموکرات ها

- که یکی از برگ های برنده او در انتخابات بود- از 
جمله اظهارنظره��ای داغی بود که در ایران نیز 

بشدت بازتاب یافت. 
ح��اال مناظرات2020 در پیش اس��ت و فکر 
نمی کنی��م هیچ تریبونی، هیچ رس��انه ای، هیچ 
فیلم سینمایی و مستندی به اندازه این مناظرات 
بتواند وضعیت آمریکا را برای مردم ایران شفاف 
کند. کسانی که مستمرا پیگیر تحوالت آمریکا 

هستند شاید بدانند...
ادامه در صفحه 6

 تقلب در انتخابات آمریکا 
چقدر ممکن است؟

س��خنان هفت��ه گذش��ته 
آمری��کا  رئیس جمه��وری 
نشان داد او نگران شکست 
در انتخابات اس��ت؛ از این 
رو در ح��ال آماده س��ازی 
طرفدارانش برای تح��والت پس از انتخابات و 
رویدادهای مهمی اس��ت که احتمال بروز آن 
زیاد است. ترامپ که تنها راه شکست خوردن 
در انتخابات را تقلب دموکرات ها عنوان کرده با 
بسیج طرفداران خود و مقامات جمهوری خواه 
در ایالت ها و شهرهای مختلف از هم اکنون وارد 
فضای تنظیم ش��کایت های رسمی علیه روند 
برگزاری انتخابات زودهنگام و انتخابات پستی 
در آمریکا ش��ده است. این مجموعه شکایت ها 
در نهایت منجر به این خواهد ش��د که دادگاه 
عالی قضایی آمریکا ب��ه عنوان مرجع اصلی و 
نهایی این دادرسی وارد عمل شده و نقش خود 
را ک��ه در حال حاضر به دلیل ترکیب اکثریتی 
جمهوری خواه��ان در آن به بازوی قضایی این 
حزب مبدل ش��ده ایفا کند؛ تجربه ای که سال 
2000 و در جریان انتخابات آمریکا بین جورج 
واکر ب��وش و ال گور به کمک آنها آمد. این در 
حالی است که در آن زمان ترکیب دادگاه عالی 
قضای��ی 5 به 4 به نفع جمهوری خواهان بود و 
به احتمال خیلی زیاد در زمان انتخابات نوامبر 
این ترکیب 6 به 3 به نفع جناح جمهوری خواه 
خواهد بود. اس��تدالل ترام��پ در جریان این 
ش��کایت ها تقلب ه��ای با بازه چند ه��زار رای 
در بعضی ایالت های اثرگذار اس��ت. از آنجا که 
سیس��تم فدرال در جریان انتخابات حکمفرما 
نیست، ترامپ می تواند شهرداران و فرمانداران 
ایالت ه��ای مهم بویژه آن دس��ته از ش��هرها و 
ایالت هایی را که توسط مقامات دموکرات اداره 
می ش��وند، متهم به تقلب کن��د. از آنجا که در 
سازوکار انتخابات آمریکا مرجع بی طرف وجود 
ندارد و مجریان انتخابات همیشه گرایش سیاسی 
خود را حفظ کرده اند احتمال بروز تقلب بشدت 
وجود دارد. این احتمال عطف به تجربه تاریخی 
ترام��پ در انتخابات 2016 و انتخابات س��ال 
2000 هم دارد. س��ال 2016 ترامپ در حالی 
که 3 میلیون رای عمومی کمتر داش��ت اما با 
داشتن تنها 78 رای بیشتر در سیستم الکترال 
کالج، رئیس جمهور شد. سال 2000 هم جورج 
بوش با رای دیوان عالی قضایی آمریکا با تصاحب 
500 رای بیشتر در فلوریدا به پیروزی رسید. از 
این منظر می توان انتظار داشت ترامپ با عبور از 
صندوق های رای به دنبال پیروزی در روندهای 

قضایی است.
* استاد دانشگاه

فغان مغان

گزارش»وطن امروز« درباره 5 طرح اقتصادی مجلس 
که می تواند روی معیشت مردم تأثیر گذار باشد

ستاد مبارزه با کرونای استان تهران خواستار افزایش 
محدودیت ها شد

 اقتصاد
اولویت بهارستان

مرگ  ۱۲ هزار 
ونا تهرانی بر اثرکر

حقوق بشر 
حکم خدا ؟! علیه 

 شورای حقوق بشر با محوریت چند کشور غربی 
از قصاص یک قاتل در ایران انتقاد کرد

 گزارش »وطن امروز« از واگذاری پرشائبه 
 شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

و نقش قوه قضائیه در حل و فصل این موضوع

تیترهای امروز
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 ترامپ: اگر تقلب شود 
مثنوی معنوی فریدانتقال قدرت احمق بازی است

تردید 55 درصد آمریکایی ها درباره سالمت انتخابات ریاست جمهوری
قادر طهماسبی در گفت و گو با »وطن امروز«

چگونگی خلق »مثنوی شهادت«  را روایت کرد

  تخلفات در واگذاری این شرکت: عدم رعایت 
الزامات واگذاری، اشکال در روش برگزاری 

مزایده و قیمت گذاری اشتباه 

محمدعلی صمدی*: اوایل پاییز 
58، »جورج کیو« رئیس ایستگاه 
»سیا« در تهران، پس از بازگشت 
از س��فری به آمری��کا، به دیدار 
وزیر وقت امور خارجه جمهوری 
اسالمی »ابراهیم یزدی« رفت و با 
او درباره مساله مهمی به گفت وگو 
نشست. »یزدی« درباره موضوع بحث با »کیو« گفته 
اس��ت: »آمریکایی ها گفتند اسناد ماهواره ای ما نشان 
می ده��د عراق در حال انتقال نیرو از مرز اردن به مرز 
ایران است. از طریق صدا و سیمای اهواز با هلی کو پتر 
به بهانه فیلمبرداری اقدام کردیم و دیدیم عراق آرایش 

نظامی گرفته است«. 
چند روز پس از این اتفاق، دانشجویان مسلمان پیرو 
خط امام، النه جاسوسی ایاالت متحده را به اشغال خود 
درآوردند. 3 روز بعد در ساختمان وزارت دفاع و در دفتر 
شخص وزیر دفاع دکتر»مصطفی چمران«، جلسه ای 
با حضور 11 ژنرال ارش��د ارتش و آیت اهلل س��یدعلی 
خامنه ای )معاون وزارت دفاع در امور انقالب( تشکیل 
شد. موضوع جلس��ه »ارائه مقدورات قوای سه گانه در 
مقابل تهدید عراق« بود. در متن گزارش این جلس��ه 

تاریخی آمده است:
 »... الف. تیمس��ار»فالحی« فرمانده نیروی زمینی 
ارتش: درباره آمادگی نیروی زمینی و توانایی این نیرو 
در مقابله با یک تهدید که در صدر آن تهدید عراق است، 
وضع پرسنلی و لجستیکی و آموزشی و عملیات را به 

شرح زیر می توان بیان کرد: 
وضع پرسنلی: استعداد افسری: 70 درصد، استعداد 
درجه داری 70 درصد، استعداد سربازی: 30 درصد که 
این استعداد خدمات سرویسی انجام می دهند و از نظر 
عملیات صفر است. راه حل، احضار 12 دوره سرباز است. 
وضع لجستیک: موجود بودن مهمات )اعم از داخل 

و خارج( بیش از 30 روز. 
 سطح نگهداری: 30 درصد، بنا بر این در عملیات 

نمی توان روی این حساب کرد. 
 تح��رک: 40 درص��د ک��ه این تح��رک مربوط به 
یگان هایی است که صددرصد باید تحرک داشته باشند 
و در سایر یگان هایی که برابر جدول سازمان و تجهیزات 

تحرک کمتری دارند، این تحرک صفر است. 
وضع آموزش: آموزش یگانی و تمرینات صحرایی با 
انگیزه کسر پرسنل، کمی تحرک و غیرقابل قبول بودن 
سطح نگهداری، صفر است. آموزش انفرادی متوسط و 

در سطح قابل قبولی است«.
در ادامه جلسه، تیمسار باقری، فرمانده نیروی هوایی 
می گوید پاییز سال گذشته، نیروی هوایی عراق تجهیز 
شده و این کشور به شکل غیرقابل قیاسی دارای برتری 
هوایی است و قادر اس��ت در یک زمان، 333 سورتی 
پرواز انجام داده و شعاع عمل شکاری هایش تا مشهد 
می رسد. فرمانده نیروی هوایی اعالم کرد از مجموع 461 
هواپیمای شکاری کشور، 304 فروند حاضر به عملیات 
هستند. نامبرده سخنان خود را اینگونه به پایان می برد: 
»من به عنوان رئیس ستاد نیروی هوایی باید بگویم در 
طول یک سال، مقدار زیادی از قطعات مصرف شده و 
اقالم پرمصرف به صفر رس��یده است، بنابراین نیروی 
هوایی قادر به پشتیبانی نزدیک هوایی نیست و پیشنهاد 
می نمایم فعال ریسکی به عمل نیاید چون احتمال دارد 
پشیمان شویم، البته پس از بازسازی که حداقل 3 ماه 

خواهد بود، می توان این ریسک را قبول کرد«.
گزارش بعدی از سوی دریادار علوی، جانشین فرمانده 
نیروی دریایی ارائه می ش��ود که کوتاه و صریح اس��ت: 

»ناوهای ببر، پلنگ و رستم به علت نداشتن قطعات یدکی 
و متخصصان آمادگی عملیاتی ندارند، ضمنا اس��تعداد 
نی��روی دریایی از نظر آمادگی ناوها، 10 درصد اس��ت 

که میزان این استعداد را می توان صفر محاسبه کرد«.
س��رهنگ عمادی، فرمانده هوانی��روز هم اینگونه 
استعداد حوزه تحت فرمان خود را ارائه می دهد: »از تعداد 
900 هلی کوپتر، فقط 100 فروند آن آماده کار است«. 
از زمان تنظیم این سند تاریخی، تا آغاز رسمی تجاوز 
بعثیان به خاک کشورمان، درست 10 ماه و 14 روز طول 
کش��ید. طی این مدت، طی انتخاباتی، سیدابوالحسن 
بنی صدر به ریاست جمهوری رسید و از ابتدای اسفندماه، 
مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وی تفویض شد. 
وی که حداقل 200 روزِ مفید فرصت داشت تا مشکالت 
نیروهای مسلح را حتی المقدور مرتفع کرده و آرایش 
نظامی متناسب با تهدیدات آشکار همسایه غربی ایجاد 
کند، با نهایی شدن نتایج انتخابات مجلس اول شورای 
اسالمی و شکست قطعی طرفدارانش در به دست آوردن 
اکثریت کرسی های پارلمانی )خرداد ماه 59( وارد جنگ 
قدرت با رقبای سیاسی خود شد. وی طی این روزهای 
سرنوشت  ساز، حتی از تشکیل جلساِت »شورای عالی 
دفاع« به عنوان باالدست ترین مرجع تصمیم سازی برای 
ماشین جنگی کشور خودداری می کرد )شورا تا 3 هفته 

بعد از آغاز رسمی جنگ هم تشکیل نشد(. 
رئیس جمهور عراق، روز به روز بر تحرکات ارتش بعث 
اضافه می کرد. تحرکاتی که درست زیر نگاه نیروهای 
مستقر در مرز انجام می شد. مرزهای غربی کشور صدها 
بار توسط یگان های مرزبانی عراق و نیروهای زمینی و 
حت��ی نیروی هوایی ارتش بعثی زیر آتش قرار گرفت. 

ارتش بعث رسما و بدون پنهان کاری، مشغول ارزیابی 
توان مقابله به مثل نیروهای ایرانی در مرزها بود و زمانی 
که به جمع بندی نهایی رس��ید، روز 16 شهریور 59، 
نخستین تجاوز زمینی خود را صورت داد و 2 منطقه 
استراتژیک و سوق الجیشی »خان لیلی« و »میمک« را 
طی چند ساعت به اشغال درآورد. سپس بیانیه ای رسمی 
صادر کرد و با استناد به »معاهده 1975 الجزایر« اعالم 
کرد منطقه به مساحت 25× 5 کیلومتر مربع را از ایران 

بازپس گرفته است. 
شاید باورش سخت باشد که در همین روز، فرمانده کل 
قوا »بنی صدر« به تدارک مراسم فردا در »میدان شهدا« 
اشتغال داشت؛ مراسمی که بنا بود جناب رئیس جمهور 
طی آن، با یک س��خنرانی جنجالی و مبس��وط، رقبای 
سیاسی اش در مجلس را در هم بکوبد. روز 19 شهریور 
بنا بود کابینه پیشنهادی شهید »محمدعلی رجایی« از 
مجل��س رای اعتماد بگی��رد و بنی صدر پس از چندین 
هفته کشمکش و تقال برای تحمیل گزینه های منتخب 
خود به دولت، راهی جز این به ذهنش نمی رسید که با 
جنجال و کشیدن منازعات داخلی دولت به میان توده 
مردم، مجلس را منفعل کرده و رای آوردن کابینه را به 
تاخیر بیندازد. تدبیر بنی صدر به نتیجه نرسید و او روز 
21 شهریور، عازم دیدار از مناطق عملیاتی شد. در دومین 
روز این »جبهه گردی«، هلی کوپتر حامل رئیس جمهور 
و هیأت همراهش، از سوی میگ های عراقی مورد تهدید 
قرار گرفت و مجبور به مانورهایی خطرناک شد تا از تیررس 
آتش دشمن خارج شود. با همه این اوصاف، طی چند روز 
آینده هم، هیچ تحرک ویژه و جدیدی برای مقابله با قدرت 
درنده ای که آشکارا در حال نمایش دندان هایش بود، انجام 
نگرفت. سرانجام، 9 روز پس از این گردشگری بی حاصل، 
ناقوس جنگ به صدا درآمد و غرش جنگنده ها و تانک های 

بعثی، زمین و آسمان کشور را پر کرد.
* پژوهشگر و تاریخ نگار دفاع مقدس

سـینا احدیان*: بازار س��رمایه 
در یک س��ال اخیر، نس��بت به 
سال های گذشته با حمایت و دعوت پیاپی دولت مورد 
استقبال بخش عمده ای از مردم قرار گرفت، بویژه در 
س��ال جاری بعد از آزاد سازی سهام عدالت و افزایش 
بی سابقه نرخ تورم، بخش زیادی از مردم � هر چند با 
سرمایه های خرد � به سمت بازار سرمایه هدایت شدند. 
هر چند بر اساس شواهد، دولت با هدف تامین بخشی از 
کسری بودجه خود مردم را به سرمایه گذاری در بورس 
تشویق کرد و کنترل حجم باالی نقدینگی هم یکی 
از دالیل آن اس��ت اما مجموع رفتارهای دولت باعث 
شد تعداد فعاالن کنونی بازار سرمایه نسبت به 2 سال 
گذشته بیش از 10 برابر افزایش یابد، به نحوی که بین 
8 تا 12 میلیون نفر، فعال بازار سرمایه به شمار می روند. 
به گفته مسؤوالن وزارت اقتصاد، نزدیک به 50 میلیون 
کد بورسی صادر شده است، بنابراین از این جهت که 
بازار فراگیر شده و عموم مردم جامعه را درگیر کرده 
اهمیت ویژه ای یافته است و از این حیث نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی موظف به صیانت از بازار سرمایه 
و سرمایه های مردم هستند. از طرفی با توجه به اینکه 
بازار س��رمایه ظرفیت قابل توجهی برای تامین مالی 
تولید دارد و در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بورس 

محور منابع مالی و سرمایه گذاری در صنعت و تولید 
است، بنابراین باید رکن قانون گذار کشور برای استفاده 
از این ظرفیت بازار سرمایه برای پیشرفت اقتصاد و در 
راستای جهش تولید برنامه ریزی و نظارت داشته باشد. 
از سوی دیگر در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی 
مبنی بر اجرای خصوصی س��ازی و افزایش بهره وری 
شرکت های دولتی یا سودده کردن شرکت های زیان ده 
دولتی و مردمی کردن اقتصاد، بازار سرمایه نشان داده 
است ظرفیت قابل توجهی برای رسیدن به این اهداف 
مهم دارد. ش��فافیت بورس به نس��بت سایر بازارها و 
موظف بودن شرکت ها به ارائه صورت های مالی خود 
و اطالع رسانی برنامه توسعه ای بنگاه ها به سهامداران و 
عموم مردم جامعه از ویژگی های دیگر بازار سرمایه به 
شمار می رود. همچنین کشف قیمت و متعادل سازی 
بازار سایر کاالها در بازار سرمایه نشان داده بورس، بازار 
پرکاربردی است، بنابراین با توجه به ظرفیت های بورس، 
انتظار می رود نمایندگان مجلس یازدهم با توجه به این 
اصل که مجلس در رأس امور است به صورت جدی 
به بازار سرمایه ورود کنند. مجلس از 2 جهت می تواند 
در بورس مثل سایر بخش ها تاثیر گذار باشد؛ تصویب 

قوانین و نظارت. در بحث قوانین طی سال های گذشته 
بازار سرمایه تغییر جدی نداشته است. اقبال عمومی 
به بورس و گسترش بازار و افزایش ارزش آن که امروز 
به بیش از 6000 هزار میلیارد تومان یا به حدود 230 
میلیارد دالر رسیده است، نشان می دهد چنین بازار 
عظیمی با فراگیری گسترده در سطوح مختلف جامعه و 
اثرگذاری غیرقابل انکار نیازمند تصویب قوانین جدید و 
برنامه های راهبردی موثر است. مساله تعارض منافع در 
سیستم مدیریت بورس کشور یک مشکل اساسی است. 
در واقع در بحت تعارض منافع بخشی از اعضای شورای 
عالی بورس، اعضای هیأت رئیسه شرکت بورس تهران 
و فرابورس یا بخش زیادی از مدیران بورس��ی که در 
سال های گذشته در بازار سرمایه صاحب نظر و صاحب 
کرس��ی بوده اند، امروز هم ارتباطات خود را با مدیران 
جدید یا بدنه س��ازمان بورس حفظ کرده اند، ضمن 
اینکه خودشان به صورت غیرمستقیم از فعاالن بازار 
سرمایه، شرکای صندوق ها، کارگزاری ها و یا مشاوران 
آنها به ش��مار می روند، بنابراین شائبه سوءاستفاده از 
رانت اطالعاتی و تصمیم گیری یا تصمیم سازی مبتنی 
بر منافع شخصی در بورس بسیار باالست، لذا نمایندگان 

مجلس برای این موضوع باید چار ه ای بیندیش��ند. از 
سوی دیگر موضوع بی برنامگی سیستم مدیریتی بورس 
ذیل وزارت اقتصاد بر کسی پوشیده نیست. با اتفاقات 
6 ماه گذشته و رشد نجومی و بی منطق شاخص که 
از 500 هزار واحد به بیش از 2 میلیون واحد رس��ید 
و از آن طرف بس��یاری از مردم که دعوت شدگان به 
بورس از س��وی دولت بودند از 20 مرداد با س��قوط 
شاخص و رسیدن به کانال یک میلیون و 500 هزار 
واحد متضرر شدند، اعتمادی که به سختی ایجاد شده 
و بعد از س��ال ها مردم را برای ورود به بورس متقاعد 
کرده بود، بر باد رفت. قطعا بخش زیادی از این اتفاق 
به بی برنامگی و ناتوانی مدیران بورسی کشور برمی گردد. 
در واقع اتفاقات اخیر و تصمیمات اتخاذشده سریالی 
مثل عرضه س��هام عدالت در ب��ازار معامالتی بورس، 
تغییر مکرر ضریب تعدیل صندوق های با درآمد ثابت 
و میزان اعتبار کارگزاری ها، 2 زمانه کردن معامالت و 
مجددا یکپارچه کردن زمان معامالت و عدم ارائه عرضه  
اولیه های مناسب برای پاسخ به تقاضای شدید ناشی از 
ورود نقدینگی، نشان می دهد هیچ برنامه ای برای بازار 
بزرگ بورس وجود ندارد و با یک تکانه مدیران بورسی 

دچار آشفتگی می شوند. 
ادامه در صفحه 6

چهلمین سالروز آغاز دفاع مقدس/2

وقتی سپهساالر مشغول بازی بود

وظیفه نمایندگان ملت در قبال بازار سرمایه

تاریخ

نکته

حسن روحانی در واکنش به انتقادات پیرامون نقش سیاست های دولت در ایجاد نابسامانی معیشتی :  
آدرس اشتباهی ندهید؛  مردم اگر می خواهند لعن و نفرین کنند، آدرسش کاخ سفید در واشنگتن دی سی است

 لعنت  بر واشنگتن دی سی 
اما مقصرشمایید

آقای روحانی! دشمنی آمریکا مسأله ای 
صحیح است اما شما باید پاسخگوی 
عملکرد 7 ساله دولت خود و تأثیر آن 
بر اثربخشی بیش از پیش تحریم های 

آمریکا  بر اقتصاد کشور باشید

سیاست اعتماد به غرب،  وابسته کردن 
معیشت مردم به تصمیمات کاخ سفید 
و بی توجهی به توان داخلی اصلی ترین 
عوامل در ترغیب آمریکایی ها برای تشدید 

فشارها علیه مردم ایران بوده است

اظهارات مقامات دولتی مبنی بر اینکه 
وضعیت اقتصادی فعلی صرفا نتیجه 
تحریم هاست، پیام  نبود  راه حل داخلی 
و اثربخشی این فشارها را به واشنگتن 

ارسال می کند
صفحه   2
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سیاسی
حصر اقتصادی راه به جایی نخواهد برد

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: شکست حصر آبادان به دستور امام خمینی)ره( در 
۵ مهر ۱۳۶۰، دشمن بعثی متوهم را با اعجاز فرهنگ مقاومت روبه رو کرد. وی با اشاره به وضعیت حصر اقتصادی آمریکا علیه ایران تاکید 
کرد: حصر اقتصادی امروز نیز از سوی دشمنی که فکر می کند هزار برابر از ما قوی تر است، با مقاومت فعال راه به جایی نخواهد برد. 

گروه سیاس�ی: ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل متحد 
روز شنبه با محوریت چند کشور غربی در بیانیه ای با ادعای 
»نقض شدید حقوق بشر« در ایران، خواستار آزادی زندانیان 

سیاسی شد. 
به گزارش »وطن امروز«، نماینده آلمان در چهل وپنجمین 
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بیانیه مشترک ۴۷ 

کشور را در این باره قرائت کرد. 
ای��ن بیانیه در اقدامی عجیب اعدام »نوید افکاری« مجرمی 
ک��ه مرتکب قتل ش��ده را محکوم ک��رده و در بخش دیگری با 
مداخله جویی خواستار آزادی فوری برخی متهمان شده است. 

در همین راستا علی باقری کنی، دبیر ستاد حقوق بشر روز 
گذشته در جریان بازدید از زندان تهران بزرگ با اشاره به ادعای 
برخی دولت های غربی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران، تصریح 
کرد: بزرگ ترین ناقض حقوق ملت ایران، دولت های غربی هستند 
که با وضع و اجرای تحریم های ظالمانه، حقوق همه مردم ایران 
را زیر پا گذاشته و با گستاخی تمام و به دروغ مدعی حمایت از 

حقوق یک یا چند فرد متهم یا مجرم هستند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی س��تاد حقوق بش��ر، معاون 
امور بین الملل قوه قضائیه در ادامه افزود: امروز دولت های غربی 
نمی توانند در جایگاه مدعی حقوق مردم ایران بنشینند، بلکه باید 
تمام قد در جایگاه متهم در برابر ملت ایران بایستند و پاسخگوی 
جنایات و خس��ارات ناشی از تحریم های ظالمانه بر آحاد مردم 

ایران باشند. 
همچنین اسماعیل بقایی هامانه، سفیر و نماینده دائم کشورمان 
در ژنو، در واکنش به بیانیه مشترک  گروهی از کشورهای غربی 
در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، تاکید کرد: مایه تأسف 
است که برخی کشورها، دیگران را برای رعایت حقوق  بشر موعظه 
می کنند، در حالی که جنایات گذشته و حال خود را فراموش 

کرده و بر این واقعیت که بخش زیادی از مصیبت های دیگران 
نتیجه سیاست های استعماری گذشته و ذهنیت برتری طلبانه 

خود آنهاست، سرپوش می گذارند. 
بقایی هامانه با انتقاد از این رویکرد کشورهای غربی در قبال 
مسائل حقوق بشری، چنین سیاستی را تنها باعث تفرقه و تقابل 
بین کشورها و تنزل حقوق بشر به ابزاری برای اهداف سیاسی 
ارزیابی و تاکید کرد برخی کشورهای اروپایی شورای حقوق بشر 
را تبدیل به عرصه ای برای مداخله گری علیه کشورهای در حال 
توسعه کرده اند. وی با اشاره به اینکه حاکمیت قانون الزمه حفظ 
و حرمت حقوق بشر است، اعمال فشار بر دولت های دیگر تحت 
لوای حقوق بشر برای تغییر نظام حقوقی داخلی یا دخالت در 

پرونده های قضایی را غیرقابل قبول دانست. 

بقایی هامانه که در چهل و پنجمین نشست شورای حقوق بشر 
سازمان ملل متحد سخن می گفت، بهترین راه برای تحقق اهداف 
شورا را گفت وگو و همکاری بر اساس اصل بی طرفی و پرهیز از 

انگ زدن و کلیشه گرایی دانست. 
وی در بخش دیگری  از سخنان خود نسبت به تداوم نقض 
گسترده و سیستماتیک  حقوق  بشر فلسطینیان در سرزمین های 
اش��غالی هشدار داد و از شورای حقوق بشر خواست مانع عادی 
شدن سبعیت و نقض فاحش حقوق بشر توسط  رژیمی  شود که 
موجودیتش بر اساس تروریسم و تجاوز بنا گذاشته شده است. 

گفتنی اس��ت پیش از این هم ۳ کشور انگلستان، فرانسه و 
آلمان در واکنش به دستگیری شهروندان جاسوس خود در ایران 
سفرای ایران را احضار کردند، آن هم در شرایطی که بخوبی از 
محرز بودن جاسوس بودن شهروندان شان خبر دارند، تا جایی که 
پیش از این چند بار وارد چرخه مبادله این زندانیان شده اند اما 
با به کار بردن کلیدواژه هایی مثل شهروند عادی یا خبرنگار سعی 

در دادن آدرس غلط به افکار عمومی خود دارند.

شورای حقوق بشر با محوریت چند کشور غربی از قصاص یک قاتل در ایران انتقاد کرد

حقوق بشر  علیه حکم خدا ؟!

یکشنبه ۶ مهر 1399
وطن امروز     شماره 303۴

 به همکاری با ایران
در زمینه تسلیحاتی ادامه می دهیم

رئیس جمه��ور ونزوئال ب��ا تاکید بر 
بومی سازی تولید تسلیحات کشورش 
گفت همکاری با کشورها از جمله 
ایران در این زمینه ادامه می یابد. به 
گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری 
اسپوتنیک، نیکوالس مادورو در یک سخنرانی با اشاره به 
اینکه ونزوئال برنامه دارد تسلیحات بومی تولید کند، مطرح 
کرد شورای ویژه نظامی و علمی برای این هدف ویژه در 
ونزوئال تشکیل می شود و همکاری با کشورهایی از جمله 
ای��ران در زمینه نظامی ادامه می یابد. مادورو در این باره 
گفت: ما همه چیزهایی که برای ساختن سامانه تسلیحات 
بومی مورد نیازمان است در اختیار داریم، در حالی که به 
همکاری با روسیه، چین، کوبا، ایران و همه جهان ادامه 
می دهیم. ما به دریافت دانش و تکنولوژی تسلیحاتی از 
آنها و البته کمک های استراتژیک ادامه می دهیم اما باید 
به سمت استقالل پیش برویم. آمریکا روز دوشنبه هفته 
گذشته تحریم هایی را علیه مادورو برای همکاری کشورش 
با ایران اعمال کرد. وزیر خارجه ونزوئال تحریم های آمریکا 
علیه رئیس جمهور این کشور را نوعی خصومت تلقی کرده 
و گفت کاخ س��فید نمی تواند مانع ایجاد روابط تجاری و 

اقتصادی کاراکاس با تهران شود. 

سفر وزیر خارجه عراق به ایران
وزیر خارجه عراق در س��فری از پیش تعیین نش��ده 
روز گذش��ته راهی تهران شد و با وزیر امور خارجه ایران 
به گفت وگو نشست. فؤاد حسین که به منظور رایزنی و 
گفت وگو با مقامات جمهوری اسالمی ایران روز گذشته 
به تهران سفر کرد، با حضور در محل وزارت امور خارجه 
با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کرد و به 
گفت وگ��و پرداخت. وزیر خارجه ع��راق پیش از این در 
گفت وگویی درباره رابطه با ایران عنوان کرده بود کشورش 
بر اصل توازن در روابط تکیه می کند، بغداد در سایه وجود 
منافع جغرافیایی و اقتصادی با کشور های همسایه از جمله 
ایران، منافع امنیتی و سیاسی نیز با ایاالت متحده آمریکا 
دارد، لذا باید تالش کند اختالف بین تهران و واشنگتن بر 
عرصه داخلی عراق تاثیر نداشته باشد. فؤاد حسین افزود: 
ما تالش می کنیم سیاست خارجی مبتنی بر شفافیت با 

کشور همسایه خود داشته باشیم. 

 فرار به جلوی کویت درباره
رابطه ایران با کشورهای همسایه

در حال��ی که ای��ران همواره به دنب��ال گفت وگو با 
کشورهای منطقه برای ایجاد ثبات و امنیت بوده است، 
نخست وزیر کویت از جمهوری اسالمی ایران خواست 
ب��رای آغاز گفت وگوهای منطقه ای تدابیر جدی اتخاذ 
کند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی کویت 
)کونا(، ش��یخ صباح خالد الحمد الصباح، نخست وزیر 
کویت که به عنوان نماینده امیر این کشور در هفتاد و 
پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی 
می کرد، در بخش��ی از سخنان خود به مسائل منطقه 
از جمله ایران پرداخت. وی تاکید کرد: بر اساس اصل 
حس��ن همجواری که در منشور ملل متحد نیز وجود 
دارد، بار دیگر از جمهوری اس��المی ایران می خواهیم 
تدابیری جدی به منظور ایجاد اعتماد و آغاز گفت وگو 
اتخاذ کند. شیخ صباح خاطرنشان کرد: این گفت وگوها 
باید بر اساس احترام به حاکمیت کشورها، عدم دخالت 
در ام��ور داخلی کش��ورها و کاهش تن��ش در منطقه 
فارس باش��د، زیرا این ام��ر می تواند در تقویت  خلیج 
روابط و همکاری ها و احترام متقابل س��هیم باش��د و 
خواسته های تمام کشورها و ملت های منطقه از جمله 
امنیت و ثبات و آسایش را به بار می آورد. نخست وزیر 
کویت همچنین تاکید کرد: از تهران می خواهیم برای 
خاموش کردن آتش تنش در منطقه با جامعه بین المللی 
همکاری کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که 
جمهوری اسالمی ایران همواره به دنبال حل بحران های 
منطقه و گفت وگو با کشورهای عربی به منظور ایجاد 

ثبات و امنیت در منطقه بوده است. 

جانشین فرمانده کل ارتش:
 آمریکا جرأت ایجاد مزاحمت

برای نفتکش های ایرانی را ندارد
امیر سرتیپ محمدحسین دادرس، جانشین فرمانده 
کل ارتش در حاشیه آیین افتتاحیه دوره هشتم دکترای 
فرماندهی عملیات مش��ترک و مرکب و دوره سی و یکم 
کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و 
ستاد ارتش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استفاده از 
تجارب گرانبهای دوران دفاع مقدس همواره مورد تأکید 
فرمانده معظم کل قوا قرار دارد و نیروهای مسلح از جمله 
ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز تمام تالش خود را برای 

استفاده از این تجارب گرانبها به کار گرفته اند. 
به گزارش روابط عمومی ارتش، وی ادامه داد: نیروهای 
مسلح کشورمان بر لبه دانش و فناوری حرکت می کنند و 
تجهیزات و فناوری هایی داریم که گاهی در دنیای مدرن 
امروز هم موجود نیست اما بیان آنها به مصلحت نیست. 
این آمادگی که احترام نظام بین الملل را در پی دارد، یعنی 
قدرت و اقتدار، یک واقعیت گویا و غیر قابل انکار است. 
جانشین فرمانده کل ارتش درباره تالش های مقامات 
آمریکایی برای تمدید تحریم تس��لیحاتی ایران گفت: 
آمریکایی ها از ابتدای انقالب هر آنچه توانسته اند انجام 
داده اند؛ آیا چیزی بیش از این می توانستند انجام دهند؟ 
آنها به جای این تالش های بیهوده، بهتر است مشکالت 
داخل��ی کشورش��ان را حل کنند. کش��ور آنها در حال 
فروپاش��ی است، لذا بهتر است به دنبال حل مشکالت 

خودشان باشند. 
جانشین فرمانده کل ارتش در پایان گفت: امروز به 
آنچنان قدرت و عزتی رس��یده ایم که اگر کشتی به آن 
سوی جهان می فرستیم بخوبی مأموریتش را بدون هیچ 
مزاحمتی انجام می دهد و این در واقع پرتو قدرت ما در 
آن منطقه است که البته ممکن است ما کمتر قدر آن 
را بدانیم، زیرا در فضای مجازی نمی گذارند ما با واقعیت 

روبه رو شویم.

اخبار

گروه سیاسی: حسن روحانی با اشاره به وضعیت فعلی کشور 
و فش��ارهای تحمیل شده به مردم گفت: مردم برای کمبود و 
مشکالت در کشور اگر می خواهند لعن و نفرین کنند آدرسش 

کاخ سفید در واشنگتن دی سی است. 
به گزارش »وطن امروز«، س��خنان و مواضع ماه های اخیر 
رئیس جمهور و حامیان سیاس��ی وی نشان از یک رویه جدید 
در مواجهه با وضعیت موجود کشور دارد. روزی رئیس جمهور 
در پاسخ به انتقاداتی که از وی پیرامون عملی نشدن وعده های 
انتخاباتی اش می شود آن وعده ها را به فضای اقتصادی سال 9۵ 
ارجاع می دهد و بر این واقعیت چشم می پوشد که وضعیت فعلی 
اقتصادی نیز در نتیجه مدیریت وی و تیم اقتصادی اش محقق 
ش��ده اس��ت و روز دیگر با بیان اینکه کشور از شرایط »تحریم 
اقتصادی« به »جنگ اقتصادی« جهش یافته است از مدیریت 
خود دفاع می کند و چشم بر این اصل بدیهی که وی اساسا برای 

از میان برداشتن تحریم ها انتخاب شد، می بندد. 
تغییر مفاهیم و تعویض جایگاه ها به حدی در ماه های اخیر 
مشهود شده اس��ت که از سویی تحمیل تحریم های خارجی و 
مدیریت کشور با وجود آن تبدیل به یک شاخصه مثبت شده و 
از سوی دیگر دولت از مقام پاسخگویی خارج شده و خود را قربانی 
وضعیت معیشتی مردم جا می اندازد. گو آنکه عمده برنامه ریزی 
دولتمردان برای تشریح وضعیت موجود بر فراموشی عمومی نسبت 
به سخنان چند سال قبل رئیس جمهور و دیگر اعضای کابینه وی 
متمرکز شده است. در چنین شرایطی روحانی این روزها سعی 
می کند با چشم پوشی نسبت به وعده های پیشین و منطق سیاسی 
دولتش که مقامات پیشین کشور را بابت تحریم ها مقصر می دانست 
حاال با »عاملیت زدایی« از خود، آدرس دقیق مسببان وضعیت 

فعلی را در »واشنگتن دی سی« آمریکا اعالم کند!
مرگ بر آمریکا در پاستور! ■

روز گذش��ته حس��ن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با 
کرونا با اشاره به اقدامات خصمانه آمریکا علیه مردم ایران گفت: 
آمریکایی ها اخیرا اعالم کردند ده ها میلیارد دالر به ایران لطمه 
زدیم، در عرض س��ال های 9۷، 9۸ و 99 حداقل ۱۵۰میلیارد 
دالر به کشور لطمه زدند، با تحریم غلط و غیرقانونی و بیجا و 
ضدانسانی و عملیات تروریستی، جلوی دارو و درمان و مواد غذایی 
را گرفتند. هیچ وقت ما در تاریخ، کاخ س��فید را با این توحش 
ندیده بودیم، آنها آدم هایی هستند که بزرگ ترین توحش را انجام 
دادند. وی ادامه داد: آقایی که اس��مش وزیر خارجه است ولی 
وزیر جنایات است با افتخار می گوید که ما ۷۰ میلیارد جلوی 
منابع ایران را گرفتیم، نگذاشتیم در اختیار ایران قرار گیرد؛ به 
دشمنی با ملت ایران و ضربه به ایران افتخار می کنیم. پس فردا 
دیدیم آمدند افتخار کردند که ۵ میلیارد دالر ایران از صندوق 
 ای ام  اف داشت می گرفت اما آمریکا مانع شد. اگر گرفته بودیم 
صرف دارو و درمان می ش��د. رئیس جمهوری افزود: مردم برای 
کمبود و مشکالت در کشور اگر می خواهند لعن و نفرین کنند 

آدرسش کاخ سفید در واشنگتن است، آدرس اشتباه کسی به 
آنها ندهد. یک عده ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به 
مردم آدرس غلط ندهند. آدرس صحیح تمام جنایات و فشار بر 
مردم عزیز ایران واشنگتن دی سی، کاخ سفید است و آنهایی که 
داخل این ساختمان هستند این همه جنایات علیه ملت ایران روا 
داشته اند و شما می بینید هر روز فشار و مشکالت است. روحانی 
با بیان اینکه مردم ما ایستادگی و مقاومت کردند، خم به ابرو 
نیاوردند و در برابر این قلدرها خم نش��دند، ادامه داد: اما به هر 
حال آثار سوء هست، سختی و مشکالت هست. مردم باید در 
این سال ها زندگی خیلی راحت تری می داشتند، باید اجناس به 
مراتب ارزان تر باشد، باید دالر به قیمت معقولش بود، تمام این 
جنایات پای کاخ س��فید است. جمهوری اسالمی پای عهدش 
باقی مانده اس��ت، یکجانبه پای همه مقررات مانده است، حاال 
یک وقتی بود حرف حقی می زدیم ۳-2 کش��ور از ما حمایت 
می کردند اما امروز فقط ۳-2 کشور از آمریکا حمایت می کنند. 
وی ادام��ه داد: م��ا لعن و نفرین و کینه مان را با آدرس صحیح 
و درست بفرستیم، آن کسی که جنایتکار است کاخ نشین کاخ 
سفید است، منشأ تمام مشکالت مردم از صهیونیسم، ارتجاع 
و تندروهای آمریکاست، امروز فرمانده این کار در آمریکاست و 

دارد علیه مردم ایران جنایت می کند.
 مسؤولیت زدایی با عاملیت بخشی مطلق به آمریکا ■

اگر مقامات دولتی تا چند سال پیش به دنبال آن بودند که 
از اساس وجود مفهومی به نام »دشمن« را در ادبیات سیاسی 
کشور کمرنگ کنند و حتی گهگاه مقامات آمریکا را با عباراتی 
مثبت همانند »مودب و باهوش« توصیف کنند اما این روزها 
مساله دشمنی آمریکا تبدیل به مرکز ثقل ظرف واژگانی آنان 

شده است. حاال دیگر هر مقام دولتی در مواجهه با پرسش هایی 
که پیرامون عملکرد دولت مطرح می شود سعی دارد به دادن این 
پاسخ قناعت کند که همه مشکالت ناشی از دشمنی آمریکاست. 
روحان��ی در حالی حتی آدرس عامل مش��کالت فعلی در 
»واشنگتن دی سی« را اعالم می کند که عالقه ای به پاسخگویی 
در زمینه چرایی و چگونگی گذار از »تحریم اقتصادی« به »جنگ 
اقتصادی« ندارد. اگر چنین عامل تعیین کننده ای با عنوان دشمن 
خارجی وجود دارد، آیا می توان مبدا دش��منی هایش را به آغاز 
زمامداری دولت روحانی نسبت داد که امروز بتوان وجود آن را 
به عنوان عاملی در تحمیل شرایط سخت به کشورمان یادآور 
شد؟ آیا جز آن بوده است که دولت مستقر مهم ترین کارویژه 
سیاسی خود را آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا با وعده از میان 
برداشتن عاملیت این کشور و تحریم هایش علیه اقتصاد کشور 
تعریف کرده بود؟ محقق نش��دن این وعده آیا نش��انی از غلط 
بودن چشم انداز سیاسی روحانی و حامیان سیاسی وی نیست؟

پاسخ به این پرسش ها برای مقامات دولتی چندان امر مطلوبی 
به شمار نمی رود و آنان نیز سعی می کنند با گذر از این پرسش و 
برجسته کردن متغیر خارجی از توانایی بالقوه ای که در ۷ سال 
گذشته می توانستند صرف اصالح امور و ایمن سازی اقتصاد کشور 

کنند سخنی به زبان نیاورند. 
عایدی برجام و آرزوی تحریم اقتصادی ■

هر قدر ادبیات سیاسی روحانی در توصیف آمریکا از گزینه ای 
مطلوب برای آغاز مذاکرات تا عامل اصلی مشکالت کشور، لحن 
متفاوتی پیدا کرده اس��ت اما کماکان مهم ترین ایده مدیریتی 
دولت روحانی بر مبنای عاملیت آمریکا تعریف می ش��ود. اگر 
روحانی پیشابرجام با وعده برجام از حل مشکل آب آشامیدنی 

مردم در صورت توافق با آمریکا سخن به زبان می آورد، حاال در 
روزگار پسابرجام باز هم تنها عامل تعیین کننده برای وضعیت 
کشور را در »واشنگتن دی سی« می جوید و از مردم می خواهد 

اعتراضات شان را به آدرس اصلی ارسال کنند. 
محوریت آمریکا و اراده دولت آن در مطلوب و نامطلوب شدن 
وضعیت جاری کشور نشان از چرخیدن در بر پاشنه سابق دارد. 
در ای��ن میان اما هرقدر مقام��ات دولتی مواضع ضدآمریکایی 
بیشتری از خود نشان می دهند و سعی می کنند با منتسب کردن 
همه مشکالت به عاملیت آمریکا از پاسخگویی امتناع کنند اما 
حامیان سیاسی دولت در خطی موازی با شاهد مثال آوردن از 
مواضع مقامات دولتی، مجددا زمزمه »مذاکره با آمریکا« را در 
فضای عمومی جامعه مطرح می کنند تا باز هم کلیت نظام به 
جمع بندی مطلوب آنان برسد. برای نمونه یکی از فعاالن فتنه 
سال ۸۸ که به عنوان یکی از مهم ترین حامیان سیاسی دولت 
نیز شناخته می شود، اخیرا با انتشار توئیتی از روحانی خواسته 
است رضایت رهبر انقالب را برای آغاز مجدد مذاکرات با آمریکا 
جلب کند! یا در نمونه ای مشابه مدیر مسؤول یکی از رسانه های 
اصالح طلب و همسو با دولت با انتشار توئیتی نوشت: »گرانی ها 
هزینه مبارزه با آمریکاست«؛ این خط رسانه ای که احتماال در 
ماه های آتی بیش از پیش نیز پیگیری ش��ود، سعی می کند با 
استناد به مواضع دولتمردان و فرار به جلو آنان از پاسخگویی در 
زمینه دستاوردهای مدیریتی شان و تاکید بر تک عاملی بودن راه 
خروج از وضعیت فعلی، کلیدواژه »مذاکره با آمریکا« را بیش از 

هر زمان دیگری تکرار کند. 
در همین زمینه دعوت کنندگان به مذاکره با آمریکا بیش و 
پیش از هر چیز باید پاسخگوی این سوال باشند که چرا دقیقا 
پس از مذاکرات منجر به توافق تیم سیاست خارجی مطلوب آنها 
با دولت آمریکا، این کشور فرصت را برای تبدیل کردن »تحریم 
اقتصادی« به »جنگ اقتصادی« مناسب دید؟ آیا اساسا تجربه 
مذاکرات پیشین با آمریکا دستاوردی جز هموار کردن راه برای 
فشار بیشتر به کشورمان داشته است که تکرار آن به عنوان بخشی 
از راه عالج مش��کالت تجویز می شود؟ پاسخ به این سواالت از 
سوی جریان سیاسی غربگرا که تمام آرزوهای خود را معطوف 
به برجامی جدید برای خروج از »جنگ اقتصادی« و بازگشت 
به »تحریم اقتصادی« پیشابرجامی تعریف می کند، بخش قابل 
توجهی از ابهامات پیرامون چرایی شکل گیری موقعیت کنونی 
کشور را برطرف می کند. با این اوصاف شاید در وضعیت موجود 
مهم ترین تقس��یم بندی سیاسی کشور را بتوان بین 2 گروهی 
دانس��ت که یکی راهکار عبور از مشکالت را در توانمند سازی 
داخلی اقتصاد و در پیش گرفتن رویکرد واقع بینانه به معادالت 
جهانی می جوید و دیگری با اعتقاد کامل به ناتوانی اش، نسخه 
عقب نشینی دومینووار در مقابل فشار خارجی را تجویز می کند؛ 
دوگانه ای که مواضع دولت در عاملیت بخش��ی مطلق به فشار 

آمریکا خود به خود آن را در بخش دوم می گنجاند.

حسن روحانی در واکنش به انتقادات پیرامون نقش سیاست های دولت در ایجاد نابسامانی معیشتی :  
آدرس اشتباهی ندهید؛  مردم اگر می خواهند لعن و نفرین کنند، آدرسش کاخ سفید در واشنگتن دی سی است

لعنت  بر  واشنگتن دی سی اما  مقصر شمایید

گ�روه سیاس�ی: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به س��یاق 
ادعاهای پرتکرار قبلی خود در جمع هوادارانش از مذاکره 
و توافق قریب الوقوع با ایران در صورت پیروزی در انتخابات 

ماه آینده آمریکا سخن گفت.
به گزارش »وطن امروز«، دونالد ترامپ در س��خنرانی 
انتخابات��ی خود در میام��ی و فلوریدا گفت ب��رای توافق 
ب��ا کش��ورهایی از جمله ای��ران باید تا بع��د از انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا صبر کرد؛ وی در عین حال تهدید 

کرد شرایط را برای توافق سخت تر می کند. 
رئیس جمهور آمریکا گفت: من به ش��ما م��وارد زیر را 
می گویم: به نظرم ایران و ونزوئال می خواهند مذاکره کنند. 
همه می خواهند مذاکره کنند. اما من می خواهم صبر کنم تا 
انتخابات به پایان برسد. یک سال پیش گفتم شما یک گزینه 
دارید؛ ما می توانیم اکنون مذاکره کنیم یا بعد از انتخابات. 
با این حال، پس از انتخابات توافق بسیار سخت تر خواهد 
بود. ترامپ در ادامه گفت: همه این کشورها ]به مذاکره با 
آمریکا[ خواهند آمد. ما یک توافق عالی را به نتیجه خواهیم 
رساند. باید صبر کنیم تا انتخابات به پایان برسد. من به آنها 

)کشورهای ذکر شده( گفتم می خواهم صبر کنم. 
همچنین به نقل از اسپوتنیک، ترامپ در ویدئویی که 
پایگاه خبری جوییش اینسایدر آن را منتشر کرد، در این 
باره گفت: اگر ما در انتخابات پیروز شویم، در مدت ۴ هفته 

به توافق با ایران دست می یابیم. 
وعده ه��ای متعدد رئیس جمه��ور آمریکا برای حصول 
توافق با ایران در آینده نه چندان دور اتفاق تازه ای به شمار 
نم��ی رود، چه اینکه دونالد ترامپ در طول دوره ۴ س��اله 

ریاس��ت جمهوی اش برای مذاکره با ایران و گرفتن عکس 
ی��ادگاری با مقامات ایرانی از هیچ کوشش��ی دریغ نکرده 
است، حتی امید به یک توافق جایگزین، از دالیلی بود که 
رئیس جمهور آمریکا را متقاعد کرد از برجام خارج ش��ود. 
ترامپ ۱۸ اردیبهش��ت ماه 9۷ یعنی روز خروج این کشور 
از توافق هس��ته ای، گفت: رهبران ایران مس��لما خواهند 
گفت توافق جدیدی را قبول نخواهند کرد اما واقعیت این 
است که آنها دنبال این خواهند بود تا توافق جدیدی را به 
س��رانجام برسانند و اگر آنها آماده این کار باشند، من نیز 

استقبال خواهم کرد. 
بر این اساس، ترامپ با کلید زدن پروژه فشار حداکثری، 
کارزاری همه  جانبه علیه ایران به راه انداخت و انتهای این 
مسیر و نتیجه کارزارش را کشاندن ایران به میز مذاکره ای 
با فرمت دلخواهش می دید. مو نارنجی کاخ سفید اما وقتی با 
واکنش سرد ایران و راهبرد مقاومت فعال جمهوری اسالمی 
مواجه شد و عرصه را بر خود تنگ دید، به میانجی  رو آورد 
و مقامات چند کشور از جمله آبه شینزو، نخست وزیر ]سابق[ 
ژاپن را روانه تهران کرد اما پاسخی محکم تر از قبل شنید. 
انگاره ذهنی دونالد ترامپ مبنی بر قطعی و قریب الوقوع 
ب��ودن توافق مطلوب با ایران اما دارای چند جنبه اس��ت: 
مساله اول به انتخابات آمریکا برمی گردد، از این رو می شود 
گفت یک جنبه از ادعاهای پرشمار رئیس جمهور آمریکا در 
این باره برای مصارف انتخاباتی است؛ ایران در کنار چین و 
روسیه به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های سیاست خارجی 
این کشور، هدف انتخاباتی مهم و سرنوشت سازی محسوب 
می ش��ود که تاثیر بس��زایی در افکار عمومی ش��هروندان 

آمریکایی دارد. به همین خاطر در شرایطی که رسانه های 
این کشور از یک سو و محافل تصمیم ساز و اندیشکده های 
آمریکا از سوی دیگر با اعالم شکست کارزار فشار حداکثری 
ترامپ علیه ایران زنگ خطر را برای رئیس جمهور آمریکا 
به صدا درآورده اند، ترامپ سعی در آسوده کردن خیال ها 

از این بابت دارد. 
جنبه دوم اطمینان  خاطر ترامپ از نزدیک بودن توافق با 
ایران به رصد تحوالت داخل ایران و اظهارات مقامات دولتی 
برمی گ��ردد. در حالی که دول��ت هیچ راهکاری برای حل 
مشکالت کشور ندارد و نگاه کلی دولتمردان چشم دوختن 
به بیرون از مرزهاست و در اوضاعی که دولتی ها شرایط این 
روزهای کشور را گذار از تحریم اقتصادی آمریکا به جنگ 
اقتصادی تفسیر کرده اند و آدرس بحران های اقتصادی را 
کاخ س��فید اعالم می کنند، همه این شرایط ترامپ را به 
این ارزیابی رس��انده که مقاومت ایران در حال شکس��تن 
اس��ت. این خوش��بینی و امید در اظهارات اخیر مقامات 
دولت ترامپ بخوبی روش��ن است. به بیان دیگر، اظهارات 
ترام��پ مبنی بر مذاکره و توافق زودهنگام با ایران پس از 
انتخابات ریاست جمهوری هر چند جنبه تبلیغاتی دارد اما 
همی��ن اظهارات تبلیغاتی نیز بنا بر رصد رفتار جریانی از 
سیاس��تمداران و مقامات ایرانی اعالم می ش��ود. سیستم 
محاس��باتی آمریکا در حال حاضر به این تصویر رس��یده 
اس��ت که در نتیجه فشارهای تحریمی، ایران در »بدترین 
ش��رایط اقتصادی« قرار گرفته و همین فش��ار اقتصادی 
مقام��ات ایرانی را مجبور به پذیرش مذاکره و تن دادن به 

خواسته های آمریکا می کند. 

همان گونه که گفته شد اظهارات برخی مقامات داخلی 
مبنی اینکه تمام مشکالت ریشه در اقدامات آمریکا دارد، 
تکمیل کننده پازل ادراکی مقامات آمریکایی در نتیجه بخش 
بودن پروژه فش��ار حداکثری و مصمم کردن آنان به ادامه 

فشارها علیه ایران است.  
نکته سوم آنکه برخالف جریانی که در داخل به دنبال 
مذاکره است و اتفاقا در ماجرای برجام نیز مذاکره و توافق 
را کلید حل همه مش��کالت می دانست، مذاکره با آمریکا 
در شرایط فعلی نیازمند تصمیم حاکمیتی است و منطق 
حاکمیتی، مذاکره با آمریکا را در چنین شرایطی به هیچ 
وجه قبول نخواهد کرد. طبیعتا شرایط در زمان فعلی با 
مذاکره در زمان برجام متفاوت است. آمریکا سال گذشته 
بزرگ ترین فرمانده ایرانی را ترور و رئیس جمهور این کشور 
به صورت رس��می اعالم کرد ترور با دستور مستقیم وی 
انجام شده است. آمریکا پس از توافق برجام هیچ یک از 
تعه��دات خود را اجرایی نکرد و حتی از این توافق بدون 
هیچ توجیه قانونی خارج شد. در چنین شرایطی پذیرش 
مذاکره به معنای پذیرش شرایط آمریکا برای توافق است؛ 
شرایطی که پیش از این مایک پمپئو در قالب ۱2 شرط 
آن را رسانه ای کرده بود. هرچند جریانی در داخل صرف 
مذاک��ره کردن فارغ از نتیج��ه آن را برای خود موفقیت 
می پندارد اما در حال حاضر کلیت نظام جمهوری اسالمی 
ظرفیت و پتانسیل آن را ندارد که سنگ دیگری از سوی 
جریان سازش��کار در چاه انداخته ش��ود و نظام با تحمل 
آسیب ها و ضررهای فراوان به دنبال بیرون کشیدن این 

سنگ از ته چاه مذاکره باشد. 

چرا رئیس جمهور آمریکا همچنان به مذاکره با ایران خوش بین است و تأکید می کند پس از انتخابات طی چند ماه به توافق با ایران دست پیدا می کند؟

چشم امید ترامپ به جریان حامی مذاکره در ایران



گروه اقتصادی: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری  
مغان مملو از تخلفات و اشتباهاتی است که بررسی آن تصویر 
روشنی را از آنچه به اسم خصوصی سازی در دولت روحانی انجام 

شد، نشان می دهد.
به گزارش »وطن امروز«، شرکت کشت و صنعت و دامپروری 
مغان 63 هزار هکتار از اراضی استان اردبیل )از 350 هزار هکتار 
اراضی خالصه دولتی( را به خود اختصاص داده است. باغات میوه، 
کارخانه قند، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه لبنیات، کارخانه 
فرآوری و چندین واحد تولیدی دیگر بخش های تشکیل دهنده 
این واحد تولیدی هس��تند. واگذاری شرکت کشت و صنعت و 
دامپروری مغان که قدمت آن به سال 1327 می رسد مردادماه 
97 انجام شد؛ خصوصی سازی پر سرو صدایی که نقدهای بسیاری 
به آن وارد بود و بالفاصله خبرساز شد. قیمت گذاری  ناچیز در 
حالی بود که این ش��رکت مرغوب ترین اراضی کشاورزی را در 
اختیار دارد و می توان از آن به عنوان یکی از پایه های اصلی در 
زمینه کشت و دامپروری یاد کرد. جدای از اراضی کشاورزی این 
شرکت، کشت و صنعت و دامپروری مغان ماشین آالت صنعتی و 
کشاورزی، ادوات و هواپیمای سمپاشی و... هم در اختیار داشت. 
کشت و صنعت مغان که از بزرگ ترین و مهم ترین قطب های 
تولیدی کش��ور از نظر زراعی و کش��اورزی و دامداری و صنایع 
وابسته به شمار می رود و یک میلیون متر مربع فضای صنعتی و 
تاسیساتی با آب اختصاصی از رودخانه ارس دارد، در نهایت در 
سال 1397 به صورت مزایده ای به شخصی کارخانه دار )یونس 
ژائله  س��عدی، رئیس هیأت مدیره گروه صنایع غذایی شیرین 
عسل( و در قالب خصوصی سازی واگذار شد و نرخ واگذاری آن 
هزار و 850 میلیارد تومان اعالم شد. چند روز بعد از این واگذاری 
هم شاهد برپایی اعتراضات کارگری در آن بودیم که کارگران به 

واگذاری ناعادالنه و عجیب این شرکت معترض بودند. 
ناگفته نماند این ش��رکت در حالی س��ال 1397 به قیمت 
ناچیزی به بخش خصوصی واگذار شد که مطابق گزارش تفریغ 
بودجه دیوان محاسبات کشور در سال 1396 - که همان زمان 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی هم قرائت شد - ارزش 
روز آن 4000 میلیارد تومان برآورد شده بود اما واگذاری آن به 
46درصد قیمت مذکور یعنی به مبلغ یکهزار و 850 میلیارد تومان 
صورت گرفته بود، آن هم به صورت اقساطی و خریدار ملزم شد 
100 میلیارد تومان از این قیمت را نقدی بپردازد و مابقی آن را 

با 2 سال تنفس در اقساط 9 ساله و با سود 14 درصد پرداخت 
کن��د. خالصه کش و قوس های این واگذاری غلط و ایراداتی که 
مدام به آن وارد می شد و اعتراضات کارگران این شرکت همچنان 
ادامه داشت و همگی خواستار لغو قرارداد واگذاری آن به بخش 
خصوصی بودند و از طرفی خواستار شفاف سازی پیرامون ابهامات 
این واگذاری شدند. یکی از این ابهامات مربوط به خریدار شرکت 
است که جزو ابربدهکاران بانکی نیز بوده و سرمایه کافی و اهلیت 
الزم برای خریداری کشت و صنعت و دامپروری مغان را نداشته 
است اما با اسم رمز خصوصی سازی سکان اداره این شرکت عظیم 

را بر عهده می گیرد. 
طبق گفته های سعید بیت عفری، معاون فنی و حسابرسی 
امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، بر اساس بند 
»ب« ماده 40 قانون اجرای سیاست های اصل 44، تصویب قیمت 
واگذاری از اختیارات هیأت واگذاری بوده اما در واگذاری شرکت 
کشت و صنعت و دامپروری مغان 35 درصد نسبت به قیمت 
کارشناسی اولیه تخفیف داده شده که بر اساس آیین  نامه اجرایی 
مربوط باید گزارش فنی، توجیهی، اقتصادی و مالی ارائه می شد، 
چرا که هیأت واگذاری بدون این گزارشات نمی تواند تخفیف دهد. 
وی گفت: مجتمع کشت و صنعت مغان در سال های 90 تا 
94 س��ودده بوده ولی با مطرح شدن مسأله واگذاری، این روند 
وضعیت نزولی گرفته و مشکالتی برای آن ایجاد شده است. در 
جلسه ای که سال گذشته برگزار شد و بنا بر ادعای معاون اول 
رئیس جمهور مبنی بر اینکه دستگاه های نظارتی هم موضوع ادامه 
روند واگذاری را تایید کرده اند و این کار به شکل وضعیت فعلی 
ادامه پیدا کند، کتبا اعالم کردیم این اتفاق نیفتاده و ما به  عنوان 
مرجع رسمی نظارتی، طی تشریفات قانونی دیوان محاسبات آن 
را دنبال می کنیم، همچنین هماهنگ شد تا نامه ای به سازمان 
خصوصی سازی مبنی بر ارجاع پرونده به هیأت داوری ارسال شود 
و خود وزیر )وزیر اقتصاد( نیز پذیرفت که پرونده به هیأت داوری 
برود اما به محض اینکه دولت و شخص معاون اول رئیس جمهور 
مطلع شدند، به وزیر اقتصاد با عنوان اینکه تشکیک شده، عنوان 
کردند سریعا باید پرونده عودت شود. بیت عفری اظهار داشت: 
در این باره نیز نامه ای مبنی بر اینکه هیچ تشکیکی نبوده و بحث 
تشکیک مبنای قانونی ندارد ارسال شد و هم اکنون پرونده در 

هیأت داوری و مستشاری در جریان است. 
بر این اس��اس، با پیگیری های مستمری که صورت گرفت 

و نامه ه��ای متعددی که از س��وی بخش ها و فعاالن اقتصادی 
دغدغه مند و مس��ؤوالن مختلف استانی و کشوری خطاب به 
آیت اهلل رئیس��ی صادر شد، رئیس دستگاه قضا چند روز پیش 
به استان اردبیل سفر کرد و جلساتی پیرامون موضوع واگذاری 
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تشکیل داد و در این 
جلسات از سوی رئیس قوه قضائیه مقرر شد: فهرست تمام اراضی 
و اموال و دارایی های شرکت کشت و صنعت مغان احصا و گزارش 
کارشناسی آن ارائه شود، اموال و دارایی های شرکت به طور شفاف 
کارشناسی و ارزش گذاری شود، هیأت داوری به دور از فشارها 
و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال درباره تایید یا ابطال 
قرارداد فعلی واگذاری بر اساس حق و عدل اظهارنظر کند، قرارداد 
واگذاری باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد، 
هیأت مستشاری دیوان محاسبات مجلس در اظهارنظر نهایی 
خود تسریع کند و سازمان بازرسی کل کشور در تمام مراحل 
نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد. 

جزئیات ورود دستگاه قضایی به واگذاری مغان ■
11 شهریور، رئیس کل دادگستری استان اردبیل و دادستان 
وقت مرکز این اس��تان از ورود دس��تگاه قضایی ب��ه واگذاری 
شرکت کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: این شرکت یکی 
از مهم ترین بنگاه های اقتصادی دولتی در ش��مال غرب کشور 
محسوب می  شود که در کارشناسی اولیه ارزشی بیش از 2700 
میلیارد تومان داشته است. ناصر عتباتی با تاکید بر اینکه دستگاه 
قضایی استان اردبیل فارغ از جنجال های رسانه ای و سیاسی این 
موضوع را بررس��ی می کند، گفت: از ابتدای بحث واگذاری این 
شرکت، با تاکید دادستان کل کشور و دستورات اکید رئیس کل 
دادگستری استان مبنی بر نظارت دقیق بر موضوع، دادستانی 
مرکز اس��تان اردبیل در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ 

بیت المال به موضوع ورود کرده است. 
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان اردبیل با اشاره به 
بررس��ی واگذاری شرکت کش��ت و صنعت مغان در جلسات 
تخصص��ی پیرامون 3 محور، تحقیق در رابطه با روند ارزیابی و 
قیمت گذاری اموال شرکت، تاسیسات، کارخانجات و اراضی را 

به عنوان محور اول مورد اشاره قرار داد. 
وی از بررس��ی نحوه کارشناسی و رعایت الزامات قانونی به 
عنوان محور دوم یاد کرد و افزود: باید مشخص شود از نخستین 
کارشناسی تا بحث قیمت گذاری، مهلت 6 ماهه قانونی مطابق 

قانون ناظر بر کارشناسی رسمی دادگستری لحاظ شده است 
یا خیر. عتباتی خاطرنشان کرد: همچنین صورت های مالی که 
باید جدید و بر اساس آخرین وضعیت شرکت انجام شده باشد، 
مورد مالحظه و بررسی قرار گرفت. این مقام قضایی در تبیین 
محور سوم، بررسی صالحیت و اهلیت فنی و مالی شرکت خریدار 
را مورد تاکید قرار داد و خاطرنش��ان کرد: باید بررسی شود آیا 
شرکت خریدار توان تخصصی و الزم را برای انجام امور شرکت 
کش��ت و صنعت مغان دارد؟ وی همچنین با اشاره به بررسی 
وضعیت مالی شرکت خریدار این شرکت، اظهار کرد: در حال 
تحقیق هستیم که وضعیت مالی ش��رکت خریدار به گونه ای 
هست که بتواند وضعیت اشتغال موجود را حفظ کرده و شرایط 
مناسب تری را از نظر اشتغال زایی ایجاد کند؟ دادستان عمومی 
و انقالب مرکز استان اردبیل اعالم کرد: در این راستا اطالعات 
استخراجی و مطالب ضروری در اختیار نهاد های اجرایی و نظارتی 

جهت مالحظه قرار داده شده است. 
20 اردیبهش��ت ماه سال گذشته نیز وی گفته بود: موضوع 
دیگر که ما به آن ورود کرده و آن را تحت بررس��ی قرار دادیم، 
بحث واگذاری ش��رکت کش��ت و صنعت مغان بود که قبل از 
اینکه بخواهند این مجتمع را واگذار کنند، در بررسی های خود 
متوجه شدیم یکسری اشکاالت در این واگذاری وجود دارد، لذا 
رئیس سازمان خصوصی سازی را مجددا جهت ادای توضیحات 
و ارائه اطالعات پیرامون نحوه واگذاری این ش��رکت خواستیم. 
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان اردبیل بیان کرد: پس 
از یکسری بررسی ها متوجه شدیم افرادی که می خواهند این 
مجتمع را تحویل بگیرند، از اهلیت مالی و فنی برخوردار نیستند 
و حتی ظاهر قضیه هم از یک جریان سوء خبر می داد. عتباتی 
بیان داشت: با پیگیری هایی که انجام و با همکاری هایی که از 
سوی دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و رئیس 
کل دادگستری استان اردبیل شد، این موضوع به صورت جدی 
بررس��ی و در نهایت برنده اول این واگذاری که اهلیتش برای 
خرید مجتمع احراز نشده بود و نیز تعدادی از آنها که نقشی در 
مفاسد اخیر اقتصادی داشتند، از واگذاری کنار گذاشته شده و 
یک شرکت دیگر برنده این واگذاری شد که اکنون در حال نقل 
و انتقال مالکیت این شرکت هستند. البته در این باره هم یکسری 
بررسی ها در حال انجام است. سوم تیرماه سال 98 روابط عمومی 
سازمان بازرسی کل کشور هم در این باره اعالم کرد: اخیرا جمعی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، طی نامه ای به قاضی سراج 
درباره واگذاری مرتبه دوم شرکت کشت و صنعت و دامپروری 
مغان مدعی شده بودند مراتب این واگذاری مورد تأیید رئیس 
س��ازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است. بر همین اساس 
روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعالم می دارد این ادعا 
که دومین واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 
مورد تأیید قاضی سراج قرار گرفته، فاقد صحت بوده و تکذیب 
می شود. الزم به ذکر است تحقیقات و بررسی های این سازمان 
درباره واگذاری ش��رکت فوق الذکر کماکان ادامه دارد و ریاست 

این سازمان به  هیچ وجه آن را تأیید نکرده است. 
پیگیری های سازمان بازرسی پیرامون تخلفات در واگذاری  ■

کشت و صنعت مغان
رئیس سازمان بازرس��ی کل کشور در جلسه شورای عالی 
قوه قضائیه با ارائه گزارشی از پیگیری وضعیت برخی واحد های 
تولیدی در استان کرمانشاه که انتشار گزارش آن در رسانه ملی 
واکنش هایی را در پی داشت، اظهار داشت: برخی از موارد این 
گزارش مطابق واقع بوده و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته 
اس��ت. حسن درویشیان همچنین به موضوع واگذاری شرکت 
کشت و صنعت دشت مغان اشاره کرد و افزود: با توجه به ایرادات 
ج��دی که در واگذاری این ش��رکت به بخش خصوصی وجود 
داشت، هیأت داوری در اردیبهشت ماه جاری درخواست ابطال 
این واگذاری را به هیأت واگذاری اعالم کرد اما هیأت مذکور با 
رد این درخواس��ت، آن را مجددا به هیأت داوری بازگرداند که 

موضوع همچنان در دست بررسی است.

 ممنوعیت نوسان گیری روزانه
 در بورس

مدیریت عملیات شرکت بورس اوراق بهادار تهران با 
صدور اطالعیه ای اعالم کرد از شنبه )5 مهرماه( تا اطالع 
ثانوی، زمان سپرده شدن سهام از t+0  به t+1  تغییر می یابد، 
لذا انجام معامله روز مجاز نیست. بدیهی است فروش سهام 
خریداری شده در همان روز امکان پذیر نیست. این اقدام 
در راس��تای ایجاد ثبات بیشتر در معامالت بازار سرمایه 

انجام شده است. 

 آغاز توزیع تخم مرغ با نرخ مصوب
در کشور

مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره 
به آغاز توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب در کشور، اظهار 
کرد: دفاتر شرکت های پشتیبانی امور دام در کل کشور 
موظف شده اند نسبت به هماهنگی برای خرید تخم مرغ 
از مرغداران با قیمت مصوب در مقابل مرغداری و توزیع 
آن اقدام کنند. محمدرضا طالیی افزود: مقرر شد شرکت 
پش��تیبانی امور دام و اتحادیه مرغ تخم گذار نس��بت به 
توزیع گسترده تخم مرغ با قیمت مصوب در سازمان های 
میادین، فروشگاه های زنجیره ای، کارخانجات و مصارف 
عمده تخم مرغ اقدام کنند. وی گفت: دفاتر شرکت های 
پش��تیبانی امور دام در کل کشور موظف شده اند نسبت 
به هماهنگی جهت خرید تخم مرغ از مرغداران با قیمت 
مصوب در مقابل مرغداری و توزیع آن اقدام کنند. طالیی 
تاکید کرد: محدودیتی در خرید و توزیع تخم مرغ با قیمت 

مصوب وجود ندارد. 

اعالم نرخ جدید سپرده قانونی 
بانک ها و مؤسسات اعتباری

هیأت عامل بانک مرکزی با توجه به مصوبه پیش��ین 
شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت 
سپرده قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری در دامنه 10 تا 
13 درصد به رئیس کل بانک مرکزی و با هدف کنترل رشد 
نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه های 
حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع 

بیماری کرونا، مقرر کرد:
1- نس��بت س��پرده قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی از روز ش��نبه 22 شهریور به ارقام قبل از زمان 
اجرای مصوبه س��تاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این 

باره بازمی گردد. 
۲- مع��ادل یک س��وم تس��هیالت اعطای��ی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی )موضوع مصوبات ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا(، از محل سپرده قانونی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری غیربانکی، حسب عملکرد در اعطای 
تسهیالت مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در 
اختیار آنها قرار خواهد گرفت. مبالغ کسرش��ده از محل 
س��پرده قانونی بابت اعطای تسهیالت مذکور پس از 2 
 س��ال با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی عامل تسویه 

می شود. 
۳- پس از بازگش��ت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل، 
مابه التفاوت س��پرده قانونی جدید بانک ها و مؤسس�ات 
اعتباری غیربانکی از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی مذکور نزد بان��ک مرکزی تودیع می گردد. در 
صورتی که بانک یا مؤسس��ه اعتباری غیربانکی قادر به 
تسویه یک باره مابه التفاوت سپرده قانونی مذکور )پس از 
کسر مبلغ مورد نظر در بند ب( در تاریخ 8 مهر 99 نباشد، 
بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی می تواند طی 3 قس�ط 
مساوی ماهانه در تاریخ های 30 مهر، 30 آبان و 30 آذر 
99 و با نرخ یک ده هزارم )0/0001( درصد به عنوان سود 
متعلقه، نسبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام 
کند. در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت ماهانه، 
مراتب توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی 
رأسا از حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط 

برداشت می شود. 

نرخ تورم شهریورماه اعالم شد
مرکز آمار اعالم کرد نرخ تورم کل کشور در شهریورماه 
1399 برابر با 26 درصد است که در دهک های مختلف 
هزین��ه ای در بازه 23/4 درص��د برای دهک اول تا 29/9 
درصد برای دهک دهم نوس��ان دارد. محدوده تغییرات 
تورم 12 ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانی��ات« بین 20/8 درصد برای دهک دهم تا 21/9 
درصد برای دهک دوم اس��ت. همچنین این آمار درباره 
گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« بین 25/1 
درصد ب��رای دهک اول تا 32/3 درصد برای دهک دهم 
است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های 
مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 6/5 
درصد رسید که نسبت به ماه قبل )5/4 درصد( 1/1 واحد 
درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل 
0/5 واحد درصد و در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی 
و خدمات« نس��بت به ماه قبل 1/8 واحد درصد افزایش 

نشان می دهد. 

تشویق صادرکنندگان متعهد به 
بازگشت ارز صادراتی

رئیس س��ازمان توسعه تجارت گفت: صادرکنندگان 
بر اساس گروه های کاالیی، میزان صادرات، میزان تعهد 
صادراتی، میزان بازگش��ت ارز و همچنین روند بازگشت 
ارز طبقه بندی شده اند که از مهم ترین شاخص های مدل 
طراحی شده، میزان صادرات و در نتیجه، میزان بازگشت 
ارز، گروه های کاالیی و همچنین روند بازگشت ارز از آبان ماه 

98 تا مرداد 99 است. 
حمید زادبوم افزود: از بین مجموع صادرکنندگانی که 
صددرصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند، صادرکنندگان 
با بیش از 10 میلیون یورو صادرات تفکیک شده اند و از 
این تعداد، صادرکنندگانی که براساس گزارشات دریافتی 
از بانک مرکزی به صورت ماهانه روند بازگشت ارز بیش 
از 90 درصد را رعایت کرده اند، انتخاب شده اند. بر اساس 
تحلیل انجام شده، 2286 صادرکننده 100 درصد تعهدات 

ارزی خود را ایفا کرده اند که از آنان تقدیر خواهد شد. 

اخبار

اقتصادی

گزارش »وطن امروز« از واگذاری پرشائبه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و نقش قوه قضائیه در حل و فصل این موضوع

فغان مغان
 معاون دیوان محاسبات در گفت وگو  با »وطن امروز« تخلفات واگذاری مغان را اینگونه شرح د اد:

 عدم رعایت الزامات واگذاری، اشکال در روش برگزاری مزایده و قیمت گذاری اشتباه 
 عضو هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان در گفت و گو  با »وطن امروز« :  

در واگذاری مغان به بیت المال خسارت وارد شد

رشد شاخص کل بورس
در پایان معامالت دیروز، شاخص کل بورس با 4075 واحد افزایش، به رقم یک میلیون و 615 هزار و 658 واحد رسید. شاخص کل هموزن 
نیز با کاهش 911 واحدی به رقم 412 هزار و 529 واحد رسید. ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران نیز دیروز به بیش از 6 میلیون و 44 

هزار میلیارد تومان رسید. معامله گران دیروز بیش از 7/2 میلیارد برگه سهم را به ارزش 8 هزار و 127 میلیارد تومان داد و ستد کردند. 

یکشنبه ۶ مهر 1۳99
وطن امروز     شماره ۳0۳۴

عضو هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان 
درباره تاثیر ورود دستگاه قضایی به پرونده های اقتصادی به 
»وطن امروز« گفت: از زمانی که آقای رئیسی به قوه قضائیه 
آمده اند، با توجه به سابقه کاری ای که ایشان در قوه قضائیه 
داشتند و با توجه به تعهدی که در ایشان سراغ داریم، انصافا 
کارهای خوبی آغاز شده است. با توجه به جدیتی که مردم از 
ایشان دیده اند، بارقه های امید در مردم برای مبارزه با مفاسد 

در حوزه های مختلف ایجاد شده است. 
صدیف بدری افزود: کارهای ایش��ان از بعد پیش��گیری 
از وقوع تخلف هم موثر بوده اس��ت. در س��ازمان بازرسی و 
دادستانی و همچنین در بخش داخلی قوه قضائیه حرکت های 
خوبی انجام ش��ده اس��ت. همه باید حمایت کنند تا این 

حرکت ها تکمیل شود. 
عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: ما در استان اردبیل شاهد حمایت قوه قضائیه از بخش 
تولید و صنعت هستیم. یعنی در کمیته های حمایت قضایی، 

شخص رئیس دادگستری استان حضور پیدا کرده و مسائل 
و مشکالت را بررسی کرده و مشکالت فعاالن اقتصادی را 
واقعا برطرف می کنند. این یعنی عالوه بر اینکه با متخلفان 
و مفسدان برخورد می شود، از فعاالن اقتصادی هم حمایت 
می شود. در حوزه پیشگیری هم فعال هستند، البته کارها 

زیاد است و در یکی دو سال قابل انجام نیست. 
وی با اشاره به اشکاالت خصوصی سازی های انجام شده 
در سالیان اخیر، خاطرنشان کرد: واگذاری هایی که توسط 
سازمان خصوصی سازی انجام شده، اکثرا با اشکال بوده است. 
در این واگذاری ها یا اهلیت خریدار رعایت نش��ده، یا مثل 
کشت و صنعت مغان در موضوع قیمت گذاری دچار مشکل 
بوده و مفت فروشی شده است. کشت و صنعت مغان سال 96 

قیمت گذاری شده و سال 97 واگذاری آن انجام شده است. در 
حالی که طی این مدت قیمت ها افزایش داشته است. مردم 

هم از مفت فروشی کشت و صنعت مغان ناراحت هستند. 
بدری افزود: سازمان بازرسی و دادستانی تهران هم بموقع 
و خوب عمل کردند. حتی به صورت مکتوب تذکرات الزم را 
به سازمان خصوصی سازی اعالم کردند اما متاسفانه سازمان 
خصوصی سازی به این پیشنهادها توجهی نکرده است. در 
سفر اخیر آیت اهلل رئیسی به استان هم با ایشان این موضوع را 
بررسی کردیم. موافقان و مخالفان در این جلسه استدالل های 
خود را ارائه کردند. در نهایت جمع بندی بر این شد که هیأت 
داوری در سریع ترین زمان ممکن موضوع را بررسی کند تا 

حقی از مردم و بیت المال ضایع نشود. 

عضو هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت 
مغان در تشریح ایرادات موجود در واگذاری شرکت کشت و 
صنعت مغان بیان کرد: روند اجرایی واگذاری کشت و صنعت 
مغان بدرستی طی نشده است. سازمان خصوصی سازی به 
جای استانداردسازی کشت و صنعت مغان و زمینه سازی 
برای عرضه آن در بورس، س��اده ترین روش یعنی مزایده را 
برای واگذاری آن انتخاب کرده است. نکته دیگر اینکه طبق 
قانون باید پس از انصراف متقاضی اول، س��پرده وی ضبط 
شود. با این حال سپرده نفر اول که از خرید منصرف شده 
بود، پس داده شده است. عالوه بر این شرکت را به نفر دوم به 
قیمت پیشنهادی نفر اول داده اند. هر چند با این اتفاق، چند 
میلیارد تومان به نفع بیت المال شده اما این نشان می دهد 
واگذاری به جای طی مراحل قانونی به شکل مذاکره ای بوده 
است. عالوه بر این، در جریان واگذاری، قیمت دالر از 3700 
تومان به 12 هزار تومان رسیده بود. در این شرایط با واگذاری 

این شرکت، به بیت المال خسارت وارد شده است. 

عضو کمیسیون عمران  و هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری مغان در گفت و گو با »وطن امروز« :

وشی کشت و صنعت مغان ناراحتند مردم از مفت فر

آیت اهلل رئیسی:معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در گفت و گو با »وطن امروز«:

هیأت داوری تحت فشار هیچ مقام و مسؤولی قرار نگیردالزامات اولیه واگذاری مغان رعایت نشده است
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان 
محاسبات درباره تخلفات صورت گرفته در واگذاری شرکت 
کشت و صنعت مغان به »وطن امروز« گفت: در فرآیند 
واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، تخلفات در 2 بخش 
مختلف انجام شده است. نخستین بخش تخلفات، عدم 
رعایت برخی الزامات قبل از واگذاری است. یکی از الزامات 
واگذاری این است که برخی زمین های شرکت که جزو 
دارایی های روستاییان و عشایر بود، باید از طریق سازمان 

ملی اراضی به آنها برمی گشت. 
س��عید بیت عفری افزود: وزیر جهاد کشاورزی نیز در 
این باره دستور الزم را دادند. همچنین در حضور ایشان 
صورتجلس��ه ای تنظیم شد که شرکت را مکلف می کند 
دارایی های روستاییان و عشایر را به آنها برگرداند. همان 
موقع هم این الزامات به سازمان خصوصی سازی اطالع داده 
شد که واگذاری، با در نظر گرفتن این الزامات صورت گیرد 

اما متاسفانه این الزامات رعایت نشده است. 
وی ادامه داد: بخش دوم هم اشکال در روش برگزاری 
مزایده و قیمت گذاری اس��ت که به لحاظ قانونی مشکل 
دارد. به عنوان مثال، قیمت واگذاری، اختالف فاحش��ی 
با قیمت های واقعی شرکت در روز واگذاری داشته است. 

همچنین هنگام واگذاری، مراتب قانونی که سیاست های 
اصل 44 مشخص کرده بود رعایت نشده است.  بیت عفری 
خاطرنشان کرد: طبق قانون دولت باید گزارش خود درباره 
ابطال یا عدم ابطال واگذاری را به هیأت داوری ارسال کند. 
یک بار این اتفاق افتاد اما وزیر اقتصاد در این امر تشکیک 
کرد و به همین علت، گزارش از هیات داوری برگشت. پس 
از آن با رای دادگاه عمومی قوه قضائیه، این موضوع دوباره 
به هیات داوری ارسال شد. حجت االسالم رئیسی نیز در 
آخرین صحبت های خودشان از هیأت داوری خواستند با 

رعایت حق و عدل به این موضوع رسیدگی کند. 
مع��اون فن��ی و حسابرس��ی امور اقتص��ادی دیوان 
محاس��بات درباره چگونگی بررس��ی موضوع در هیأت 
مستشاری بیان کرد: هیأت مستشاری هم طبق فرآیند 
رس��یدگی خود، موضوع را دنبال و پس از رس��یدن به 
رای، آن را اعالم می کند. این هیات مس��تقل است و بر 
همین اساس هم اقدام می کند. در نهایت نظرات هیات 
داوری و هیأت مستش��اری تجمیع و نظر نهایی اعالم 
می شود. همچنین اگر تخلفات افرادی در واگذاری این 
ش��رکت اثبات شود، هیأت مستش��اری با این تخلفات 

برخورد می کند.

آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه احیای حقوق عامه 
در حوزه خصوصی س��ازی ش��رکت کشت و صنعت مغان 
گفت: واگذاری ش��رکت کشت و صنعت مغان برای مردم 
شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده و رفع 
دغدغه مردم هدف ما است. وی افزود: هیچ  کسی در اهمیت 
اجرای اصل 44 قانون اساسی و رفع تصدی گری از دولت 
تردیدی ندارد و همه معتقد به شأن نظارتی دولت هستند 
اما واگذاری ش��رکت های دولتی به بخش خصوصی نباید 
به معنای رها کردن آن شرکت ها باشد و بخش خصوصی 
مالک شرکت ها باشد، بلکه باید در راستای توانمندسازی آنها 
جهت رونق تولید تالش شود. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: 
کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می شود و 
طبیعتا باید مورد توجه جدی مسؤوالن و مردم باشد. آیت اهلل 
رئیسی تصریح کرد: نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت 
و صنعت مغان لحاظ می شد، مورد توجه قرار نگرفت و در 
زمان این واگذاری به اخطار های صادره از دیوان محاسبات، 
سازمان بازرسی کل کشور و مسؤوالن قضایی و امنیتی و 
محلی توجه نشد. وی تاکید کرد: باید در زمان این واگذاری، 
درباره کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال زایی در 
این ش��رکت تضمین الزم اخذ می شد. رئیس قوه قضائیه 

خاطرنشان کرد: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان 
نسبت به موضوع کارشناسی، هیأت واگذاری، نحوه مزایده و 
فرآیند واگذاری ابهامات و سؤاالتی وجود دارد که قابل  بررسی 
است. آیت اهلل رئیسی افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و 
صنعت مغان در هیأت مستشاری دیوان محاسبات مطرح 
است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می کند. 
سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را در رابطه با 
این واگذاری ارائه می کند. وی اظهار کرد: تصمیم گیری در 
رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین  تکلیف واگذاری 
آن باید با پیوست های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد 
کشاورزی همراه باشد. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در 
این فرآیند باید درباره داشته های شرکت، کارشناسی دقیق 
و شفاف ش��ود و ارزش گذاری های مرتبط با آن به  صورت 
روشن انجام گیرد. آیت اهلل رئیسی بیان کرد: هیأت داوری 
سازمان خصوصی سازی همچنان که از نامش برمی آید باید 
در قضیه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به 
اسناد و ادله داوری کند و تحت  فشار هیچ مقام و مسؤولی 
قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش های سازمان بازرسی کل 
کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطالعات، سازمان اطالعات 

سپاه و مسؤوالن محلی را مورد استناد قرار دهد. 



پرداخت 25 درصد بیمه معلمان 
مدارس غیردولتی تا پایان مهر

رئیس س��ازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های 
مردمی گفت: با هدف شفافیت میزان پرداختی حقوق 
معلمان، س��امانه ای را راه اندازی می کنیم تا در جریان 
پرداخت حقوق معلمان توس��ط مؤسسان باشیم. وی 
افزود: گله مندی معلمان مدارس غیردولتی را شنیدیم 
و با تعدادی از نمایندگان آنها جلس��ه داشتیم؛ امسال 
خیلی س��عی کردیم این موضوع را مرتفع کنیم و در 
این باره کارهای زیادی انجام دادیم. در سامانه الگوی 
ش��هریه، قبال از مؤسس��ان، نظرات را گرفتیم و میزان 
پرداختی  ش��ان به معلمان را در س��امانه خوداظهاری 
ارائه کردند اما خوداظهاری مدیران را باید در قالب یک 
س��امانه بیاوریم که در حال پیگیری هستیم تا بدانیم 
حقوق یک معلم در هر منطقه چقدر است و آیا بیمه 
آنها پرداخت می ش��ود؟ ما امسال 200 میلیارد تومان 
اعتب��ار صندوق حمایت را داریم و تالش می کنیم 25 
درصد از بیمه معلمان را تا پایان مهرماه پرداخت کنیم. 

هیچ تفاوتی بین زندانیان وجود ندارد
رئیس س��ازمان زندان ها با تأکید 
بر اینکه هیچ تفاوتی بین زندانیان 
وجود ندارد، گفت: نباید شرایطی 
ایجاد ش��ود که ع��ده ای که از راه 
کالهبرداری و چپاول اموال مردم 
به ثروت های بادآورده رسیده اند، آن ثروت را در زندان 
خ��رج کنند و خود را متفاوت از دیگر زندانیان بدانند. 
محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندان ها به 
اتفاق دبیر س��تاد حقوق بشر از ندامتگاه تهران بزرگ 
بازدی��د کردند و روند فعالیت ه��ای این مرکز را مورد 
ارزیابی قرار دادند. رئیس س��ازمان زندان ها در بازدید 
از ندامت��گاه تهران بزرگ گف��ت: در حاکمیت دینی، 
هیچ گونه تبعیضی در اجرای عدالت قابل قبول نیست 
و مب��ادا در زندان طوری عمل ش��ود که بین زندانیان 
تفاوت وجود داش��ته باشد. وی با تأکید بر اینکه هیچ 
تفاوتی بین زندانیان وجود ندارد، افزود: نباید شرایطی 
ایجاد ش��ود که عده ای که از راه کالهبرداری و چپاول 
اموال مردم به ثروت های بادآورده رسیده اند، آن ثروت را 
در زندان خرج کنند و خود را متفاوت از دیگر زندانیان 
بدانند. حاج محمدی در جمع کارکنان ندامتگاه تهران 
بزرگ اظهار داشت: یکی از اولویت های ما رسیدگی به 
وضعیت اقتصادی و حل مشکالت و پیگیری مطالبات 
کارکنان و رفع دغدغه های ایشان است که به طور جدی 

در دستور کار قرار گرفته است. 

 کددار شدن ۱۸ هزار تابلوی 
مزین به نام شهدا در تهران

در حالی که یک سال از ماجرای حذف کلمه شهید 
از روی تابل��وی برخی معابر ش��هر می گ��ذرد، یکی از 
مدیران شهری اعالم کرد تا پایان سال جاری 18 هزار 
تابلوی مزین به نام ش��هدا نصب و کدگذاری می شود. 
معاون توس��عه و برنامه ریزی سازمان زیباسازی شهر 
تهران با بیان اینکه خانه طراحان انقالب این تابلوها را 
طراحی کرده است، گفت: اسم شهدا هم توسط اساتید 
خوشنویسی دست نویس شده است تا به عنوان یک اثر 
هنری باشد. جعفری با تأکید بر این موضوع که 18هزار 
تابلوی ش��هدا در تهران داریم، گفت:  بر سر هر کوچه، 
معبر، خیابان یا بزرگراه اس��امی شهدا را درج کرده ایم 
و قرار اس��ت در گام اول یکهزار تابلوی جدید را نصب 
کنیم. تا پایان سال 18هزار تابلوی مزین به نام شهدا 
نصب و بارکدگذاری می ش��ود و ب��ه عبارتی 18 هزار 
تابلوی شهید در تهران تغییر کرده و کددار می شود. 

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان:
۸۰ هزار سالمند در کشور دچار پدیده 

تجرد قطعی هستند
رئیس دبیرخانه ش��ورای ملی سالمندان گفت: 80 
هزار سالمند در کشور دچار پدیده تجرد قطعی هستند. 
حسام الدین عالمه درباره سن سالمندی گفت: سالمندی 
در کشورهای کمتر توسعه یافته 55 سال و در کشورهای 
در حال توسعه که معیار سازمان بهداشت جهانی است 
۶0 سال و در کشورهای توسعه یافته ۶5 سال در نظر 
گرفته شده است. جمعیت سالمندان در ایران در سال 
1۳۶5، 5 درصد جمعیت کش��ور بود و در سال ۹۷، به 
10 درصد جمعیت کشور رسید و پیش بینی این است 
که سال 1۴21، جمعیت سالمند ایران 2 برابر می شود 
و در سال 1۴۳5، جمعیت سالمندی از ۳۳ درصد عبور 
می کند. این شتاب سالمندی در جهان کم نظیر است. 
وی افزود: بحث تجرد قطعی از مقوله های مهمی است 
ک��ه باید به آن توجه کنی��م؛ در حال حاضر حدود 80 
هزار س��المند داریم که دچار تجرد قطعی هس��تند و 
۷00 هزار نفر بین ۳5 تا ۴0 سال و ۷00 هزار نفر بین 
۴0 تا ۴5 س��ال هس��تند که ازدواج نکرده اند و در کل 
یک میلیون و ۴00 هزار نفر میانس��ال داریم که ازدواج 
نکرده اند و با این ش��رایط در 20 سال آینده حدود یک 
 میلیون نفر به تعداد افرادی که تجرد قطعی دارند، افزوده

 می شود. 

اخبار

اجتماعی

میکائیل دیانی:  در ۳0 کیلومتری همدان، شهری واقع است که 
مردمانش با خاک هنر به پا می کنند؛ »اللجین« که به پایتخت 
سفال جهان معروف است این روزها حال و هوایی متفاوت دارد. 
برخالف تمام کشور که بیکاری بیداد می کند، مسؤوالن کارگاه های 

سفالگری دنبال کارگر می گردند اما نیروی کار پیدا نمی شود! 
ب��ه گزارش »وط��ن امروز«، از آق بالغ به س��مت الله جین 
می روم، از همان ابتدای جاده کارگاه ها و مغازه های سفالگری 
شروع می شود، بیش از 1000 کارگاه و ۳50 فروشگاه سفالگری 
در سبک های مختلف در اللجین فعال است. بعد از چند صد 
متر به یکی از مغازه های لوکس می رسم؛ محصوالتش به روزتر 
اس��ت. وارد مغازه می شوم. »محمد« جوانی ۳5 ساله به همراه 
برادر بزرگ ترش کارگاهی دارند که دیگر طرح های قدیمی را 
کار نمی کنند. می گوید: »تا دوره ای سفال های میناکاری شده 
مشتری های زیادی داشت اما حاال دیگر اینها طرفدار ندارد، مردم 

طرح های جدید را می پس��ندند و ما هم سراغ طرح های به روز 
رفته ایم«. او می گوید: »مشتری های ایرانی ما حاال کمتر شده 
است و بیشتر از همه عراقی ها، سوری ها و کویتی ها مشتری ما 
هستند، ما هر چقدر تولید کنیم آنها می خواهند و همین هم 

باعث می شود کمتر به تنوع فکر کنیم!«
کمی جلوتر، مغازه بزرگی است که انگار طرح هایش اختصاصی 
است، همه سرویس های بشقابش با طرح های خاصی است که 
در مغازه های دیگر پیدا نمی شود، با صاحب مغازه سر صحبت را 
باز می کنم. می گوید: »من یک میلیون و 500 هزار تومان فقط 
هزینه زینک و فیلم طرح ها را می دهم، قبال این قیمت یک چهارم 
میزان فعلی بود. قبال لعاب را 50 هزار تومان می خریدم، حاال 
شده 150 هزار تومان اما قیمت های مان را نمی توانیم چندبرابر 
کنیم«. درباره طرح های اختصاصی اش سؤال می کنم و می گوید: 
»هزینه های اینها و هزینه نقاشی های مان خیلی باال می شود، با 

این حال نیروی کارمان کم اس��ت. من برای طرح نقاشی های 
سفالم روزانه به یک خانواده ۴ نفره یک میلیون و 200 هزار تومان 
می دهم اما باز هم راضی نیستند، البته هنر است و مشقت دارد!« 
درباره وضعیت نیروی کار در این شهر سوال می کنم و می گوید: 
»در اللجین تا دل تان بخواهد کار هس��ت اما کارگر نیست! با 
اینکه کارگر ساده سفالگری حاال حدود ۴ میلیون تومان با حق 
بیمه و... درآمد دارد اما کسی حاضر نیست بیاید سر کار، چون 
باید هر روز در کنار کوره ۷0 درجه کار کند!« این شاید یکی از 
دالیل باشد، چرا که در گزارش های علمی مشخص شده است 
»سالمت کارگران صنایع دستی سفالی به علت استنشاق ذرات 
گرد وغبار در معرض خطر اس��ت که الزم اس��ت تحت نظارت 
بهداشتی و معاینات پزشکی قرار گیرند« و همین مساله باعث 
می شود جوانان کمتر به فعالیت در این حوزه عالقه مند باشند. 
مغازه های دیگر اللجین هم همین مشکل را داشتند، با وجود 

آنکه در کارگاه ها نیاز به کارگر وجود دارد و کف حقوق آن نیز 
به نسبت کارگری در حوزه های دیگر باالتر است اما مهاجرت 
از اللجین و نبود کارگر در این شهر محسوس است، به  گونه ای 
که اگر جست وجویی اینترنتی بکنیم در همه سایت های کاریابی 
تعداد زیادی کارگر س��اده برای این شهر مورد نیاز است. سال 
۹5 اللجین به عنوان پایتخت سفال جهان ثبت شد و قرار بود 
»دهکده سفال اللجین« هم راه بیفتد تا کار به سمت صنعتی تر 
ش��دن و رشد و شکوفایی پیش برود اما هنوز وضعیت شهر با 
شرایط ایده آلی که در پی ثبت جهانی انتظار آن می رفت، فاصله 
دارد. صنعتگران کوچک ترین شهر جهانی جهان برای آنکه فروش 
مناسبی داشته باشند، حجم زیادی تولید دارند و نتیجه آن ایجاد 
روزانه ۶5 تن ضایعات س��فال و سرامیک است که در پیرامون 

شهر اللجین روی هم انباشته شده است. 
داریوش رضایی مشکین از هنرمندان و صنعتگران اللجینی 
است که سفالگری می کند. او معتقد است: »جلوگیری از واردات 
سفال چینی به اس��تان در حوزه فروش و رونق تولیدات طی 
سال های اخیر نقش مؤثری داشته است، به  طوری که اکنون 
در کمتر مغازه یا کارگاهی سفال چینی یا حتی سرامیک چینی 

یافت می شود«.
عل��ی، مغازه دار دیگری اس��ت که در ح��ال خالی کردن 
روزنامه از نیسان است. مقدار زیادی روزنامه جلوی مغازه اش 
دپو شده است. از او به شوخی می پرسم چقدر اهل مطالعه ای؟ 
می خندد و می گوید: »ما به اندازه تولیدی که داریم، روزنامه 
هم برای بسته بندی س��فال ها مصرف می کنیم«. می گویم 
روزنامه نگارم و س��ریع می پرسد: »باطله اش را کیلویی چند 
می فروشید؟« حاال من می خندم و می گویم: »من در تحریریه 
کار می کنم و از قیمت باطله خبری ندارم«. انگار حرف من را 
نشنیده باشد، ادامه می دهد: »ما االن کیلویی 10 هزار تومان 
می خریم، مدتی قیمتش خیلی باال رفت و ما نخریدیم، دوباره 
پایین آمد!« می گویم: »برای خارج هم همین طور روزنامه پیچ 
صادر می کنید؟« می گوی��د: »بله! همین طور بار می زنیم و 
می بریم«. این صحنه نش��ان می ده��د، کار هنوز آنقدر هم 
صنعتی نیست. می گویم: »خب! به فکر این نیستید که کار 
شکیل پخش شود و به فروش برسد؟« می گوید: »از آنجایی 
که در سفال شاهد تنوع شکل محصول هستیم، ورود برای 
تولیدکننده در این عرصه به  دلیل هزینه باال، مقرون به صرفه 
نیست؛ پس مجبوریم برای انتقال و حمل ونقل محصول به 
 ص��ورت عمده از کارتن های تخم مرغ اس��تفاده کنیم«. این 
صحبت علی به این معناست که قرار نیست خیلی هم این 

شهر صنعتی شود و رشد پیدا کند. 
اللجین می تواند تبدیل به یکی از شهرهای صنعتی و بزرگ 
کش��ور شود اما هنوز سفالگری اش سنتی است، به تبلیغات و 
تجاری سازی محصوالت شان هم فکر نمی کنند، البته جالب توجه 

است که در این شهر مشکل کمبود نیروی کار دیده می شود.

گزارش میدانی از وضعیت کار و صنعت در اللجین، پایتخت سفال جهان

دنبال کارگریم!

آخرین جزئیات کارت بلیت مترو خبرنگاران
عمار سعیدیان فر، مدیر واحد ساماندهی محدوده و طرح های ترافیکی با اشاره به اینکه پس از اتمام ارائه طرح ترافیک خبرنگاران، فرآیند بررسی مدارک آنها برای ارائه کارت بلیت مترو 
را آغاز کرده ایم، گفت: تاکنون 2 هزار و ۶2 کارت بلیت خبرنگاری تخصیص داده شده است. وی با بیان اینکه پیامک تخصیص کارت بلیت مترو برای واجدان شرایط که مدارک شان در 
سامانه کامل بوده ارسال شده است، گفت: چنانچه خبرنگاری درخواست کارت بلیت داشته اما پیامک تخصیص برایش ارسال نشده به طور حتم نقص مدرک داشته است.

یکشنبه ۶ مهر ۱399
وطن امروز     شماره 3۰3۴

گروه اجتماعی: شیب کرونا در روزهای 
اخیر دوباره رو به افزایش است و به گفته 
کارشناسان بهداشتی، هم اکنون در حال ورود به موج سوم کرونا 
هس��تیم. رئیس جمهور اما هنوز شرایط را چندان نگران کننده 
نمی داند و گفته اس��ت: »در صورت بروز موج های جدید کرونا، 

ناچار به اعمال برخی محدودیت ها خواهیم بود«.
به گزارش »وطن امروز«، روز جمعه بعد از 55 روز دوباره تعداد 
مرگ ناشی از کرونا به باالی 200 نفر بازگشت، این در حالی است 

که تعداد مبتالیان نیز رو به افزایش است. 
وضعیت بحرانی در پایتخت ■

کارشناسان بهداشت و درمان در روزهای اخیر که کرونا وارد 
موج سوم و شیب ابتال و مرگ کرونا صعودی شده است، خواستار 
افزایش محدودیت ها هستند. در حالی که رئیس جمهور هنوز به 
افزای��ش محدودیت ها اعتقادی ندارد، کمیته مقابله با کرونا در 
تهران برای افزایش محدودیت ها تش��کیل جلسه داد. غالمرضا 
عباس  پاش��ا، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری 
تهران با اشاره بر لزوم ایجاد محدودیت های بیشتر در پایتخت 
برای جلوگیری از شیوع کرونا، گفت: »بزودی کمیته ستاد کرونای 
استان تهران تشکیل می شود و با بررسی پیشنهادات ارائه شده، 
تصمیم نهایی را اتخاذ می کنند«. معاون توسعه مدیریت و منابع 
انسانی استانداری تهران افزود: پیشنهاد و تاکید ما این است که 
فعالیت کارکنان به صورت دورکاری باش��د و تنها از یک س��وم 

ظرفیت کارکنان استفاده شود«.
همچنین علیرضا زالی، رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا 
در کالنشهر تهران با بیان اینکه شهر تهران در وضعیت کامال 
بحرانی و پرخطر قرار دارد، گفت: »بر این اس��اس به همراه 
استانداری تهران طی نامه ای به وزیر بهداشت و وزیر کشور، 
درخواست اعمال محدودیت های کرونایی برای استان تهران 

را تهیه و ارسال کردیم«. 
وی درباره واگذاری اختیار تعطیلی استان ها به ستادهای 
استانی کرونا، اظهار کرد: »آن چیزی که در ستاد ملی مصوب 
شد، سقف و بازه زمانی یک هفته ای برای محدودیت ها بوده 
که بر این اس��اس ما نیز در بازه زمانی یک هفته ای خواستار 
اعمال محدودیت ها در استان و شهر تهران هستیم و طبیعتا 
در انتهای هفته با تحلیل آماری و اپیدمیولوژیک بیماری در 
استان تهران، راجع به استمرار، ادامه یا تعلیق محدودیت ها 

اعمال نظر خواهیم کرد«.
۸۰۰ بستری در بیمارستان های تهران در 2۴ ساعت  ■

زالی دیروز با بیان اینکه متاسفانه در 2۴ ساعت گذشته تعداد 
بیماران جدید بس��تری در بیمارس��تان های تهران به 800 نفر 
افزایش یافته است، گفت: از این تعداد حدود 125 نفر در بخش 
مراقبت های ویژه بستری شده اند. در واقع شرایط جدید بیماری 
در تهران کماکان به گونه ای است که وضعیت شهر تهران را در 

وضعیت کامال بحرانی و پرخطر قرار داده است.

 رطوبت هوا انتقال کرونا را تشدید می کند ■
همه اینها در حالی اس��ت که هنوز رفتار این ویروس برای 
دانش��مندان ناشناخته است و محققان می کوشند با مطالعات 
خود ابعاد مختلف رفتاری و عوارض این بیماری را کشف کنند 
اما بتازگی محققان به شواهد جدیدی درباره رفتار این ویروس 
دست یافته اند. بر این اساس، دانشمندان دانشگاه نیکوزیای قبرس 
تاثیرات دما و رطوبت را در شیوع »کووید-1۹« مورد مطالعه قرار 
دادند. در این مطالعات، دانشمندان به بررسی بخار قطرات تنفسی 
و تاثیرات آن در ش��یوع ویروس کرونا در جامعه پرداختند. این 
تحقیقات نشان داد زمانی که درجه حرارت باال و به طور همزمان 
رطوبت هوا کم باشد، به طور قابل توجهی از قدرت زیست پذیری 
)زنده ماندن( ویروس کرونا کاسته می شود. همچنین زمانی که 
رطوبت هوا باال باش��د، در هر دمایی توانایی ویروس کرونا برای 
انتقال از طریق هوا و رطوبت افزایش می یابد. وقتی رطوبت به ۹0 
درصد می رسد »کووید-1۹« می تواند براحتی تا ۶ متر را طی کند؛ 
چنانکه همزمان با افزایش دمای هوا و رطوبت، شمار مبتالیان 
به کرونا در دهلی نو افزایش یافته است. دانشمندان آمریکایی نیز 
می گویند ویروس کرونا می تواند بیش از 2 متر در هوا حرکت کند 
و فاصله 2 متری افراد از یکدیگر کافی نیست و هر چقدر افراد 
بتوانند فاصله خود از دیگران را افزایش دهند، می توانند بیشتر 

به کاهش شیوع ویروس کرونا کمک کنند. 
مرگ ۱72 نفر در 2۴ ساعت  ■

در ای��ن میان تعداد مبتالی��ان و مرگ  بر اثر کرونا همچنان 
باالست. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیروز 
ضمن تشریح آخرین آمار بیماران و بهبودیافتگان کرونا در کشور 
گفت: در 2۴ ساعت 1۷2 نفر بر اثر کرونا جان باختند. به گزارش 
»وطن امروز«، سیماسادات الری گفت: از دیروز تا امروز ]5 مهر 
۹۹[ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳ هزار و 20۴ بیمار 
جدید مبتال به »کووید-1۹« در کشور شناسایی شدند که یکهزار 
و 2۷۴ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران »کووید-1۹« 
در کش��ور به ۴۴۳ هزار و 8۶ نفر رسید. وی افزود: متاسفانه در 
طول 2۴ ساعت، 1۷2 بیمار »کووید-1۹« جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 25هزار و ۳۹۴ نفر 
رسید، البته خوشبختانه تاکنون ۳۷2 هزار و 51 نفر از بیماران، 
بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. به گفته الری، 
۴0۴1 نفر از بیماران مبتال به »کووید-1۹« در وضعیت شدید این 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند و تاکنون ۳ میلیون و ۹05 هزار و 
۳52 آزمایش تشخیص »کووید-1۹« در کشور انجام شده است. 

آمریکا با 7/2 میلیون مبتال و 2۰۸ هزار کشته در صدر ■
طب��ق آخرین آمار تاکنون ۳2 میلی��ون و ۷۶۹ هزار نفر در 
جهان به بیماری کرونا مبتال ش��ده اند که کش��ور آمریکا با ۷ 
میلی��ون و 2۴۴ هزار مبتال و 208 هزار و ۴۴0 کش��ته در رده 
نخس��ت جهان قرار دارد. بر اس��اس آخرین آمار جهانی پایگاه 
اطالعاتی »worldometer«، ۳2 میلیون و ۷۶۹ هزار و 112 

نفر در جهان به ویروس کرونا »کووید-1۹« مبتال شده اند که از 
این تعداد، ۹۹۳ هزار و 5۴2 نفر جان خود را از دس��ت داده اند. 
از مجموع تعداد مبتالیان در جهان، تاکنون 2۴ میلیون و 1۷8 
هزار و ۴۳۷ نفر بهبود یافته و توانسته اند این بیماری را شکست 

دهند. کشور آمریکا با بیشترین تعداد مبتالیان در جهان با افزایش 
58 هزار و ۶۶8 مبتال در 2۴ ساعت، به مجموع ۷ میلیون و 2۴۴ 
هزار و 18۴ نفر رسیده است؛ همچنین تاکنون 208 هزار و ۴۴0 
آمریکایی مبتال به »کووید-1۹« جان خود را از دست داده  اند. 

ستاد مبارزه با کرونای استان تهران خواستار افزایش محدودیت ها شد

تهرانی ها دورکار شوند
درمان

کمپین ه��ای  در  آنچ��ه  برخ��الف 
ش��هرداری تهران درباره آلودگی هوا 
مانند سه شنبه های بدون ماشین و دوچرخه سواری شهردار، تبلیغ 
می شود عمده آلودگی های شهری ناشی از اتوبوس های فرسوده 
شهری است که درباره آن تغییری صورت نمی گیرد. مدیرعامل 
شرکت واحد اتوبوس��رانی تهران با اشاره به سهم اتوبوس ها در 
تولید ذرات معلق می گوید: »بیش از ۶2 درصد ناوگان اتوبوسرانی 
تهران فرسوده است و باید از رده خارج شود«. محمود ترفع درباره 
تدابیر ناوگان اتوبوسرانی پایتخت برای فصل پاییز اظهار داشته 

است: »معموال با ورود به فصل پاییز به دلیل افزایش ترددهای 
درون شهری و وقوع پدیده اینورژن، آلودگی هوای تهران تشدید 
می شود، البته س��هم اتوبوس های شرکت واحد در تولید ذرات 
معل��ق هوای تهران 5 درصد و در تولید آالینده های گازی تنها 
نیم درصد است«. این درحالی است که بر اساس گزارش سال 

گذشته شهرداری »بیش از ۳0 درصد از آلودگی هوای تهران ناشی 
از اتوبوس ها شامل 18/25 درصد آلودگی اتوبوسرانی خصوصی و 
12/۶۴ درصد آلودگی اتوبوس شهری اعالم شده است«. شهرداری 
در ۴ سال گذشته حتی یک اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی اضافه 
نکرده اس��ت و واقعیت این اس��ت که بیش از ۶2 درصد ناوگان 

اتوبوس��رانی تهران فرس��وده ش��ده و باید از رده خارج شود اما 
اتوبوس��رانی به دلیل محدودیت هایی که شهرداری برای آن به 
وجود آورده است، چاره ای جز استفاده حداکثری از همین ناوگان 
فرسوده ندارد. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعالم 
اینکه به دلیل فرسودگی ناوگان، بازسازی و بهسازی اتوبوس های 
فرس��وده موجود را در دستور کار قرار داده ایم، خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر بیش از ۳۶00 دس��تگاه اتوبوس فعال در ناوگان 
اتوبوسرانی تهران فرسوده هستند که آلودگی آنها از اتوبوس هایی 

که هنوز به سن فرسودگی نرسیده اند، به مراتب بیشتر است.

تفاوت آمار آالیندگی  اتوبوس ها در گزارش های شهرداری و اتوبوسرانی

فرسودگی 62 درصد ناوگان اتوبوسرانی تهران
حمل و نقل

آمار مبتالیان،  درگذشتگان، بستری شدگان و بهبودیافتگان کرونا در 3 هفته اخیر
تعداد بهبودیافتگانمیزان بستری روزانهتعداد فوتی هاتعداد مبتالیانروز

۱۶۱992۱399۰5۱7۶9 شهریور

۱72۱52۱۱7۱۱۱۶۱۶72 شهریور

۱۸23۰2۱32۱22۶2۱3۱ شهریور

۱923۱3۱27۱229۱۶97 شهریور

2۰2۰۶3۱29۱۰۴۱۱73۱ شهریور

2۱23۱3۱۱5۱253۱۶97 شهریور

222۱39۱۱۶۱۱3۸۱977 شهریور

232۰۸9۱2۸95۶۱72۶ شهریور

2۴2۶۱9۱5۶۱3۸2۱77۱ شهریور

252۰75۱۴۰۱299۱97۱ شهریور

2۶29۸۱۱79۱72۶2۰35 شهریور

272۸۱5۱7۶۱۶2۸۱۸29 شهریور

2۸3۰۴9۱۴۴۱593۱۶57 شهریور

292۸۴5۱۶۶۱۱۴92۱27 شهریور

3۰3۰97۱۸3۱272۱93۸ شهریور

3۱33۴۱۱77۱۴9۴۱953 شهریور

37۱2۱7۸۱۸۱722۱۴اول مهر

23۶۰5۱۸۴۱59۴2۱۰9 مهر

3352۱۱75۱5۶9۱9۸3 مهر

۴35۶32۰7۱7۰۸2۰۱3 مهر

532۰۴۱72۱27۴22۰9 مهر

ونا          مرگ  ۱۲ هزار تهرانی بر اثرکر
رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران از فوت ۱2 هزار نفر در پایتخت به دلیل کرونا خبر داد. ناهید خداکرمی درباره 
وضعیت کرونا در پایتخت اظهار داشت: متأسفانه همزمان با آغاز موج سوم کرونا در تهران، آمار فوتی های ناشی از این 
بیماری همچنان رو به افزایش است. وی افزود: از زمان آغاز موج سوم کرونا، تعداد فوتی ها در طول روز به 9۰ هم رسیده 
که البته هنوز وارد پیک موج سوم نشده ایم و احتمال افزایش فوتی ها بیشتر از موج اول و دوم وجود دارد. عضو شورای 
شهر تهران ادامه داد: همه ظرفیت بیمارستان های خصوصی و دولتی در حال حاضر به دلیل افزایش آمار مراجعات، تکمیل 
شده و بسیاری از شهروندان از این بیمارستان به آن بیمارستان به دنبال تخت بستری برای برخی از اعضای خانواده خود 
به دلیل ابتال به این بیماری هستند. خداکرمی گفت:  درمان کرونا پیچیده است و در بخش خصوصی نیز هزینه بستری 
بسیار گران تر از بخش دولتی است، بنابراین رعایت پروتکل های بهداشتی هر چه بیشتر باید مورد توجه شهروندان قرار 
گیرد. خداکرمی اظهار داش�ت: در تهران تاکنون ۱2 هزار نفر به دلیل کرونا جان خود را از دس�ت داده اند، این در حالی 

است که با درایت می توان جلوی آن را گرفت.



اصالح قانون خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی

و وش خودر پایان رانت فر

خرید تضمینی گندم در کش��ور ما، به عنوان مهم ترین 
راهبرد جهت رس��یدن به خود کفایی در تولید این محصول 
و تامین امنیت غذایی ش��ناخته می ش��ود. سال 68 بود که 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی قانون تضمین خرید 
محصوالت اساس��ی کشاورزی را تصویب کردند. تنها قانون 
حمایت از تولید محصوالت اساسی کشاورزی در ایران، همین 
قانون است که در سال های 72 و 83 به منظور تکمیل مواد 
آن دس��تخوش تغییر و ترمیم نیز شده است. در 31 سالی 
ک��ه از تصویب این قانون می گذرد، دولت های مختلف تنها 
در 6 سال توانستند رویای خودکفایی گندم را محقق کنند. 
یکی از مهم ترین دالیل عدم تحقق هر س��اله این رویا، نرخ 
پایین خرید تضمینی گندم در این سال ها بوده است؛ نرخی 
که توس��ط ش��ورای اقتصاد تعیین و پس از تصویب توسط 
هیأت وزیران به کش��اورزان اعام می شود. از آنجا که شورای 
اقتص��اد به نمایندگی از دولت و به عنوان خریدار در فرآیند 
قیمت گذاری حضور دارد، مایل است گندم را با قیمت های 
پایین تر بخ��رد و به دلیل تعارض منافع پیش آمده، معموال 
قیمت پیشنهادی کش��اورزان را نادیده می گیرد. به همین 
خاطر اکثر کشاورزان از قیمت اعامی توسط دولت رضایت 
ندارند و همین عامل موجب کاهش سطح زیر کشت، کاهش 
تولید گندم و به تبع آن وارد کردن این محصول اساس��ی و 
استراتژیک از خارج کشور می شود؛ اقدامی که موجب گره زدن 
امنیت غذایی به خارج از مرزهای کشورمان می شود. مجلس 
ش��ورای اسامی برای رفع این مشکل و با هدف خودکفایی 

در محصوالت اساسی و مورد نیاز کشور، اقدام به ارائه طرحی 
برای تشکیل »ش��ورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های 
حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی« کرد. 2 فوریت این 
طرح ب��ا 178 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع 
30 شهریورماه سال جاری تصویب شد. شنیده شدن صدای 
کشاورزان و اعطای حق رأی به آنها در تعیین قیمت خرید 
تضمینی، یکی از اولویت های تدوین این طرح بوده است. به این 
ترتیب ترکیب شورای قیمت گذاری محصوالت اساسی، جهت 
خرید تضمینی تغییر کرد و به کشاورزان نیز حق رأی اعطا 
شد. در این راستا نمایندگان مجلس خواستار عضویت وزیر 
جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی، 
رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی، رئیس سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی، 2 نفر کشاورز خبره، رئیس بنیاد 
ملی گندم کاران و 2 نفر از اعضای کمیس��یون کشاورزی به 
عنوان ناظر بدون حق رأی در این شورا شدند.  همچنین در 
این طرح به منظور نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی 
کشاورزی، معیارهایی جهت قیمت گذاری صحیح تعیین شده 
است. از جمله این معیار ها می توان به در نظر گرفتن هزینه  های 
واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه موازنه داخل و خارج 
بخش کشاورزی و درنظر گرفتن آخرین نرخ تورم اعامی مرکز 
آمار ایران اشاره کرد. یکی دیگر از موارد اعتراض کشاورزان به 
نرخ خرید تضمینی دولت، تبعیضی است که از سوی دولت بین 
کشاورزان ایرانی و خارجی اعمال می شود. کشاورزان معتقدند 
دولت برای خرید گندم، پول بیش��تری به کشاورز خارجی 
می پردازد. مجلس در طرح جدید اصاح قانون خرید تضمینی 
برای رفع این تبعیض و با هدف حمایت از کشاورز ایرانی، 
توجه به هزینه تمام ش��ده محصول مشابه وارداتی 
شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه های حمل و نقل، 
تعرفه  های وارداتی، هزینه  های حمل داخلی کشور و 
سایر هزینه  های مترتب بر واردات محصول مشابه را 
به عنوان معیارهایی برای قیمت گذاری توسط این شورا در 
نظر گرفته است. گفتنی است این طرح پس از تصویب در 

مجلس، جهت تأیید  به شورای نگهبان ارسال شده است.

طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، طرح دیگری 
است که طی ماه های اخیر از سوی نمایندگان مطرح شده 
و هم اکنون در کمیسیون صنایع در حال بررسی است؛ 
طرحی که بیشتر ظرفیت خود را بر توزیع خودرو متمرکز 
کرده و تا حدودی حتی در کیفیت خودرو هم س��کوت 
کرده است. این ترس وجود دارد که این طرح ادامه دهنده 
شرایط موجود صنعت خودرو باشد و صرفا در زمینه توزیع 
اصاحاتی ایجاد کند. طرح خودرو به گفته گردآورندگان 
آن قرار است نحوه توزیع خودرو در بازار را اصاح کند. در 
این بین کارشناسان نظرات متفاوتی درباره این طرح دارند. 
موافقان، امتیازات این طرح را »ش��فافیت در هزینه های 
تولید«، »حذف واسطه گری«، »شفافیت در معامات« و 
»شفافیت در قیمت پایه و نحوه قیمت گذاری« می دانند. از 
سویی مواردی چون »عدم اطمینان از تامین خودرو توسط 
خودروسازان برای عرضه در بورس«، »افزایش قیمت به 
دلیل افزایش تقاضا« و »عدم کنترل قیمت« از عمده دالیل 
مخالفان این طرح است. طرح تحول بازار و صنعت خودرو 
قرار اس��ت پس از اتمام بررس��ی های الزم در کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسامی، جهت تصویب به 
صحن علنی مجلس تقدیم شود. به گفته گردآورندگان، 
این طرح صنعت خودروسازی و معضات مربوط به آن را 

به ص��ورت جامع واکاوی و پس از آن راه حل های الزم را 
برای ساماندهی هر بخش ارائه کرده است. اصاح وضعیت 
نامطلوب صنعت خودروسازی همواره دغدغه کارشناسان 
این حوزه بوده است. منتقدان کاستی های این صنعت را 
در »عدم توجه کافی به تحقیق و توس��عه«، »معضات 
تولید« و »ایرادات توزیع« می دانند. نقطه کانونی این طرح، 
تمرکز بر اصاح ایرادات موجود در نحوه توزیع محصوالت 
خودروس��ازها و ارائه راهکاری مناس��ب برای فروش این 
محصوالت اس��ت. عرضه خودروهای صفر در بورس کاال 
راهکاری اس��ت که در این طرح به منظور توزیع مناسب 
خودرو در بازار پیشنهاد شده است. در همین حال رئیس 
شورای رقابت در رابطه با پیشنهاد ورود خودرو به بورس 
کاال برای قیمت گذاری و حل مش��کل بازار خودرو از این 
طریق اظهار کرد: یکبار این موضوع در شورای رقابت مطرح 
شد اما رای نیاورد، به این دلیل که عرضه خودرو محدود و 
تقاضا باالست، از این رو شاید مانند سایر کاالهایی که وارد 
بورس کاال می شوند، نتوان قیمت را کشف کرد و پاسخگو 
بود. رضا ش��یوا افزود: تا زمانی که ش��ورا تشخیص ندهد 
خودرو می تواند وارد بورس شود، این موضوع امکان پذیر 
نیست، چرا که خودرو جزو کاالهای انحصاری بوده و باید 
ش��ورای رقابت تعیین کند آیا می تواند وارد بورس شود 
یا خیر؟ وی این را هم گفت: مش��کل ما عرضه است و تا 
زمانی که این مسأله حل نشود با ورود خودرو به بورس 
و افزایش تقاضا ممکن اس��ت قیمت هایی برای 
خودرو کش��ف شود که باالتر از بهای 
تمام شده به اضافه سود منطقی یا 
دستورالعمل قیمت گذاری شورای 
رقابت باشد؛ به هر حال تا زمانی 
که این مشکل وجود دارد، قیمت ها 

نیز باالتر خواهد رفت.

جهش تولید و تامین مسکن

گروه اقتصادی: 4 ماه پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، مروری بر طرح های ارائه ش�ده 
از سوی نمایندگان نشان می دهد بیشتر این طرح ها در حوزه اقتصادی است. طرح های 
»احکام کلی بودجه 1400«، »حمایت معیشتی از مردم«، »جهش تولید و تامین مسکن«، 
»ساماندهی بازار و صنعت خودرو« و »اصالح قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی« 
از جمله طرح هایی هستند که مجلس یازدهم به طور جدی پیگیر تصویب آنهاست. هر 
چند بخش هایی از این طرح ها با انتقاداتی از س�وی برخی کارشناسان اقتصادی مواجه 
شده اما تمرکز مجلس یازدهم بر موضوعات اقتصادی نشان می دهد اقتصاد مساله اول 

مجلس یازدهم است. 
به گزارش »وطن امروز«، حدود 4 ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می گذرد. نمایندگان 

مجلس یازدهم در حالی به بهارس�تان رس�یده اند که کشور درگیر یکی از سخت ترین 
بحران های اقتصادی از ابتدای انقالب تاکنون است. رشد سرسام آور قیمت ها و کوچک 
شدن هر روزه سفره مردم در حالی است که دولت اقتصاد را در انتظار انتخابات آمریکا 
و گشایش خارجی رها کرده است. از زمان آغاز به کار دوره یازدهم مجلس مشخص بود 
نمایندگان مردم نباید برای اصالح وضع اقتصادی کشور منتظر دولت بمانند. در چنین 
شرایطی نمایندگان مجلس یازدهم بیشترین تمرکز خود را بر موضوعات اقتصادی گذاشتند 
و در همین مدت چندین طرح را تدوین یا اصالح کرده اند و طی هفته های آتی این طرح ها 
برای تصویب به صحن علنی می رسد. »وطن امروز« در گزارش پیش رو کارنامه اقتصادی 

نمایندگان مجلس یازدهم تا امروز را بررسی کرده است. 

گزارش»وطن امروز« درباره 5 طرح اقتصادی مجلس که می تواند روی معیشت مردم تأثیر گذار باشد

اقتصاد؛ اولویت بهارستان
بررسی طرح های مجلس یازدهم نشان می دهد عمده تمرکز نمایندگان بر موضوعات اقتصادی است

اقتصادی
یکشنبه ۶ مهر 1399

وطن امروز     شماره 3034

 با آنکه طرح های اقتصادی مجلس شورای اسامی هر کدام به نوعی در معیشت و 
زندگی مردم تاثیرگذار بوده است اما تاثیر ملموسی در زندگی اقشار آسیب پذیر نداشته 
است که این خأل با طرح حمایت معیشتی در حال پر شدن است. هنوز اخباری مبنی 
بر جزئیات این طرح به صورت رسمی منتشر نشده است اما آنطور که پیداست قرار 
است کارت های الکترونیکی مانند کوپن برای خرید کاال در اختیار گروه های هدف قرار 
گیرد. تاکنون بازه مشموالن این کارت کمک هزینه ای و میزان کمک های آن اعام 
نشده است اما آنچه پیداست با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این اقدام یک اتفاق 
مناسب است. در همین ارتباط رئیس مجلس شورای اسامی بر حفظ و افزایش قدرت 
خرید مردم در زمینه کاالهای ضروری و سبد غذایی تاکید کرد و گفت: در موضوع 

حمایت و دسترسی اقشار ضعیف و کم درآمد به 
کاالهای اساسی، مجلس تدبیری اندیشیده است 
تا در قالب کارت الکترونیک کاالیی، نیاز اساسی 
این قش��ر را برطرف کن��د. محمدباقر قالیباف 
تاکید کرد: ما نباید اجازه دهیم س��بد غذایی و 
ضروری مردم کوچک ش��ود. تاکنون مشموالن 
و رقم دقیق این کمک ها مش��خص نشده است. 
رئی��س مجلس ضمن تاکید بر ضرورت تصویب 
این طرح در شرایط کنونی گفت: متاسفانه این 
روزها افزایش قیمت ها و تورم کاالها بر اقش��ار 
کم درآمد، حقوق بگیر و متوس��ط جامعه فش��ار 
آورده اس��ت، ب��ه نحوی که حت��ی برای برخی 
خانوارها دسترس��ی به کاالهای اساسی هم به 

س��ختی امکان پذیر است یا حتی دس��ت نیافتنی شده است. این وظیفه ما مسؤوالن 
است که برای این وضعیت چاره اندیشی کنیم. رئیس مجلس با اشاره به تامین منابع 
مالی برای اجرای طرح حمایت معیش��تی از مردم از محل مناس��ب اظهار کرد: برای 
تامین منابع مالی طرح نباید از منابع تورم زا و افزایش پایه پولی استفاده کرد، بلکه 
باید با بهره گیری از منابع موجود بودجه و صرفه جویی دولت این اتفاق بیفتد. به هر 
حال باید به مردم اطمینان داد سبد غذایی و ضروری آنها کوچک نمی شود. قالیباف 
خاطرنش��ان کرد: این گرانی افسارگسیخته کار را بر مردم بشدت سخت کرده است؛ 
به گونه ای که بخشی از مردم دغدغه تامین نیازهای ضروری معیشتی زندگی شان را 
دارند. اصل کار این است که اقتصاد کشور رونق بگیرد و مسائل اقتصادی به صورت 
ریشه ای حل ش��ود اما در شرایط فعلی ما باید 
دغدغ��ه اولیه زندگی مردم را برطرف کنیم، لذا 
مردم برای تامین کاالها ی اساسی و ضروری شان 

باید تضمین داشته باشند. 
از نقدهای جدی به این طرح عدم شناس��ایی 
جامع هدف اس��ت. با آنکه بی��ش از یک دهه از 
پرداخ��ت یارانه های نقدی می گ��ذرد اما دولت 
هنوز که هنوز است نتوانسته طبقه های مختلف 
اقتصادی را شناس��ایی و اقدام ب��ه حذف یارانه 
ثروتمندان کند. از سوی دیگر اگر قرار است کمک 
معیشتی به مردم شود می تواند در قالب یارانه های 
موجود بدون ایجاد هزینه های جدید انجام شود 

و به انتشار کارت های خرید احتیاجی نیست.

ونیک کاالیی کارت الکتر

موضوع »اصاح ساختار بودجه« برای نخستین بار سال 97 مطرح شد. در آن سال رئیس 
وقت مجلس شورای اسامی از دستور رهبر حکیم انقاب برای اصاح ساختار بودجه خبر 
داد. چهارشنبه 17 بهمن ماه سال 97 بود که علی الریجانی در جلسه شورای اداری استان 
قم عنوان کرد: »مقام معظم رهبری دس��تور دادند ظرف 4 ماه آینده اصاح ساختاری در 
نظام بودجه ریزی کشور صورت گیرد و شاید این اصاح ساختاری به اصاح بودجه امسال 
نیز بینجامد«. چند روز پس از این اظهارات، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در 
حاشیه جلسه هیأت دولت به بیان توضیحاتی درباره جزئیات دستور رهبری پرداخت و گفت: 
اصل این موضوع مربوط به دستوری است که مقام معظم رهبری در آستانه تقدیم بودجه 
سال 98 به مجلس اعام کردند. ایشان دستور دادند در جلسات مربوط به سران 3 قوه کار 
اساسی انجام شود تا ماندگار باشد. رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد: این کار آغاز شده 
است و آنچه آقای الریجانی در سفر خود به قم اعام کردند عطف می شود به موضوع بودجه 

و این گونه نیست که مربوط به ساختار کل دولت یا کل کشور باشد.
از آن زمان حدود 2 س��ال می گذرد و مس��ؤوالن در دولت و مجلس بارها از برنامه خود 
برای عملی کردن اصاح ساختار بودجه گفتند اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداد. در حالی 
که انتظار می رفت موضوع اصاح ساختار در بودجه سال 98 عملی شود اما در عمل نه تنها 
هیچ تغییر مهمی در بودجه سال 98 رخ نداد، بلکه این موضوع در بودجه سال 99 هم به 
فراموشی سپرده شد. در نهایت با آغاز به کار مجلس یازدهم، موضوع اصاح ساختار بودجه 
به شکلی جدی تر پیگیری شد. برای این منظور کمیته ای با عنوان »اصاح ساختار بودجه« 
در تیرماه سال جاری ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم شکل گرفت. 
تاش این کمیته برای اصاح ساختار بودجه حدود 2 ماه و نیم به طول انجامید. در نهایت 
هفته گذشته متن طرح »احکام کلی بودجه 1400« منتشر شد. در این طرح دولت مکلف 

شده است الیحه بودجه 1400 را با رعایت چندین 
حکم تهیه و تدوین کند. 

خالصه احکام کلی بودجه س�ال 1400 به شرح  ■
زیر است:

1 تعری��ف شناس��ه پرداخ��ت و انج��ام کلیه 
پرداخت های دولت با شناسه پرداخت

2 استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی
3 ثبت کلیه پرداخت های حمایتی در س��امانه 

وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت
4 تسویه خوراک تحویلی شرکت های دولتی به 
شرکت های غیردولتی با ساز و کار ضمانت بانکی و 

اعتبار اسنادی

5 تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام ش��ده و 
مقدار کمی هدف

6 تجمیع اعتبارات موسسات تحقیقاتی ذیل یک ردیف هزینه ای و ادغام ردیف هزینه های 
سایر موسسات تحقیقاتی ذیل دستگاه اصلی

7 طراحی ساختار و ساز و کار فعالیت کمیته بازبینی و مدیریت هزینه ها
8 کاهش نرخ مالیات بخش تولیدی و خدمات از 2۵ به 20 درصد و افزایش یک واحد 

درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده
9 لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا

10 محدود ش��دن درخواس��ت وجه ذی حساب صرفا به مواردی که در سامانه ستاد درج 
شده باشد

11 ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در ش��رکت های دولتی بیش از افزایش مصوب 
شورای عالی کار

12 فراهم نمودن امکان نظارت بر خط مجلس و دیوان محاسبات بر فرآیند تخصیص و 
اجرای قانون بودجه

چنانکه مشاهده می شود، طرح نمایندگان به 2 حوزه کلی »شفافیت در هزینه کرد بودجه« 
و »اصاح مالیاتی« خاصه می شود. در واقع اکثر احکام مندرج در طرح نمایندگان، ناظر بر 
شفاف شدن هزینه کرد منابع بودجه و حسابرسی از دستگاه های بودجه بگیر است. همچنین 
احکام 8 و 9 این طرح شامل تغییراتی در نظام مالیاتی کشور است که با هدف کاستن از بار 
مالیاتی بخش حقیقی اقتصاد و همچنین لغو معافیت های بدون توجیه جغرافیایی از مالیات 

بر ارزش افزوده است. 
با وجود تاش نمایندگان برای اصاح ساختار بودجه، گذر زمان بزرگ ترین خطر برای تداوم 
بودجه نویسی سنتی در بودجه سال 1400 است. 
چنانکه سازمان برنامه و بودجه مجلس در نخستین 
روز شهریورماه سال جاری از آغاز نخستین جلسه 
در این سازمان برای تدوین بودجه 1400 خبر داد. 
آغاز بودجه نویسی در سازمان برنامه و بودجه پیش 
از قطعی شدن احکام اصاح ساختار بودجه این خطر 
را متوجه کشور می کند که احکام مد نظر مجلس به 
بودجه سال 1400 نرسد. در واقع هرچند سازمان 
برنامه و بودجه فرآیند بودجه نویسی را در زمان مقرر 
آغاز کرده است اما در صورت تصویب نشدن »طرح 
احکام کلی بودجه 1400«، تبعات بودجه نویس��ی 

سنتی برای یک سال دیگر ادامه خواهد داشت.

ح »احکام کلی بودجه 1400« و تالش نمایندگان برای اصالح ساختار بودجه طر

یک��ی دیگر از اقدامات مجل��س یازدهم، تدوین طرحی 
برای جبران عقب ماندگی کش��ور در ساخت مسکن است. 
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، س��اخت مس��کن در 
کش��ور به میزان قابل توجهی کاهش یافت. دولت و بویژه 
عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی به طور جدی از 
طرح مسکن مهر انتقاد کردند. با این حال دولت هیچ طرح 
جایگزینی برای ساخت مسکن ارائه نکرد، چرا که وزیر پیشین 
راه وشهرسازی اساسا مخالف جدی مداخله دولت در حوزه 
ساخت وساز بود. همین سیاست منجر به افت شدید ساخت 
مسکن از سال 92 به این سو شد. افت شدید عرضه مسکن 
از یک سو و انباشت تقاضا از سوی دیگر، باعث شد پس از 
آغاز موج تورم، قیمت مسکن با شیب تندی افزایش یابد؛ به 
طوری که تورم مسکن فراتر از تورم عمومی افزایش یافت. 
رش��د قیمت مسکن البته همچنان ادامه دارد به طوری که 
قیمت هر مترمربع آن در شهر تهران از 1۵/۵ میلیون تومان 
در ابتدای سال جاری به بیش از 23 میلیون تومان در شهریور 
ماه افزایش یافته اس��ت. بی توجهی دولت به تامین مسکن 
مردم و رشد شدید قیمت ها در این بازار، باعث شد نمایندگان 
مجلس یازدهم بافاصله پس از آغاز به کار نسبت به تدوین 
طرحی برای تقویت عرضه مسکن اقدام کنند. در همین راستا 

طی هفته های اخیر کمیسیون عمران مجلس طرحی را با 
عنوان »طرح جهش تولید و تامین مسکن« به صحن 

علنی فرستاد. در نهایت کلیات طرح دوفوریتی جهش 
تولید و تامین مسکن در نشست علنی چهارشنبه 19 

شهریورماه مجلس با 162 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 

2 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن تصویب 
شد. گفتنی است این طرح پس از تصویب در صحن علنی، 
برای اعمال برخی اصاحات به کمیسیون عمران بازگشت تا 
با مشورت کمیسیون های اقتصاد و برنامه و بودجه، متن نهایی 
آن در دستور کار صحن قرار گیرد. هرچند این طرح در پی 
تقویت جدی عرضه مسکن اس��ت، با این حال کارشناسان 
اقتصادی در نامه ای، طرح مجلس برای تولید مسکن را در 2 
محور مورد انتقاد قرار دادند. 2 محور اصلی انتقادهای برخی 
کارشناسان و نمایندگان مجلس از »طرح جهش تولید و تامین 
مسکن«، موضوعات »نظام تامین مالی با استفاده از ظرفیت 
نظام بانکی« و همچنین »نظام دستوری قیمت گذاری مصالح« 
است. کارشناسان تبعات تامین مالی این طرح با استفاده از 
منابع بانکی را »افزایش نقدینگی« و »تورم باال« عنوان کردند. 
کارشناسان همچنین در این نامه درباره قیمت گذاری دستوری 
نوشتند: »قیمت گذاری دستوری مصالح ساختمانی از سویی 
منجر به ایجاد بوروکراسی مضاعف و فسادانگیز و از سوی دیگر 
منجر به کاهش کیفیت مصالح و اجرا و در نتیجه مخاطرات 
س��اختمان های ناایمن برای اقشار غیرمتمول که مخاطبان 
اصلی این طرح هستند، 

خواهد شد«.



پرسپولیس عصر امروز به دنبال تداوم یک عصر است؛ عصری 
پرافتخ��ار که در آن الس��د و ژاوی ارناندس همواره س��اقدوش 
موفقیت های آسیایی سرخ های ایران بوده اند. در هر ۳ فصل اخیر 
لیگ قهرمانان آسیا، این ۲ تیم به مصاف یکدیگر رفته اند که نبرد 
۲ سال پیش در مرحله نیمه نهایی، حساس ترین این مصاف ها 
بود؛ جایی که پرسپولیس برانکو ایوانکوویچ با عبور از السد قطر 
راهی فینال ۲018 شد و تا یک قدمی بام فوتبال باشگاهی آسیا 
پیش رفت. رویارویی امروز قهرمان ۴ فصل اخیر لیگ برتر ایران 
با قهرمان پیشین آسیا که اخیرا لیگ قطر را با سرمربیگری ستاره 
کاتاالن خود از دست داده، برای هواداران ۲ تیم بسیار معنا دار 
است. این دیدار که از مرحله یک هشتم نهایی امروز ساعت 17:10 
در ورزشگاه اجوکیشن سیتی به صورت تک بازی برگزار می شود، 
هفتمین تقابل ۲ تیم طی ۳ سال اخیر محسوب می شود. در ۶ 
رویارویی پیشین پرسپولیس با ۳ پیروزی و یک تساوی دست 
باالتر را نسبت به حریف قطری داشته است. تجربه حضور پی در 
پی بازیکنان پرسپولیس در قطر طی سال های اخیر و این واقعیت 

که بازی به خاطر شرایط پساکرونا با حضور اندک تماشاگرانی 
که قطعا ایرانیان ساکن این شیخ نشین هم جزوشان هستند، آن 
هم در ورزشگاه خانگی رقیب حیثیتی  السد یعنی باشگاه الریان 
برگزار می شود، باعث می شود شاگردان ژاوی آنچنان برتری روانی 
ناشی از میزبانی نسبت به شاگردان گل محمدی نداشته باشند. 
از سوی دیگر با آنکه رسانه ها بشدت بر حضور ستاره پیشین 
بارسا روی نیمکت السد و بازی سانتی کاسورال، همبازی پیشین او 
در تیم  ملی اسپانیا در مرکز زمین در کنار گیرمه تورس، هافبک 
دفاعی برزیلی سال های نه چندان دور الکرونیا مانور می دهند 
و حریف قطری پرسپولیس را یک تیم اللیگایی جا می زنند اما 

واقعیات چندان هم علیه نماینده ایران نیست. 
پرسپولیس طی ۲ هفته گذشته با ۳ پیروزی کامال تاکتیکی 
مقابل رقبای سرسخت سعودی و اماراتی که نقطه اوج آن پیروزی 
با شکوه و سرنوشت ساز ۴ بر صفر پنجشنبه گذشته مقابل الشارجه 
با یکی از زهردارترین خطوط حمله آسیا بود، نشان داد نه تنها 
به لحاظ تاکتیکی چیزی از السد با داعیه فوتبال بارسایی اش کم 

ندارد، بلکه از نظر نیروی انسانی هم کمتر از حریف قطری نیست. 
حض��ور پرثمر وحید امیری در مرکز برنامه های تاکتیکی 
یحیی پاسخی است به مرکزیت کاسورال در برنامه های ژاوی 
بویژه که وحید همان ش��یر ایرانی اس��ت که لحظه تونل باز 
کردن��ش از میان پاهای پیکه، در ک��وران جام جهانی ۲018 
هنوز نقل آنونس های برنامه های ورزش��ی شبکه های جهانی 
اس��ت. پرسپولیس با وجود جدایی ستاره های هجمومی اش، 
از دل بازی های گروهی لیگ قهرمانان به یک بلوغ تاکتیکی 
رس��یده و بویژه در ۴ بازی اخیر در قطر پیشرفت محسوسی 
در فوتبال اقتصادی، دفاع تیمی، پرس حریف و حفظ مالکیت 
توپ در میانه میدان داشته است، یعنی همان سبک فوتبالی 

که ژاوی سعی دارد در السد پیاده کند. 
بازگشت کوه تجربه، سیدجالل حسینی به قلب دفاع سرخ ها 
نیز می تواند هماهنگی فکری گل محمدی را که خود یک دفاع 

کم نظیر بوده با بخش عقبی تیم بیشتر کند. 
با اینکه مثلث هجومی تمام عربی السد شامل بغداد بونجاح، 

گلزن قهار الجزایری در نوک حمله و حسین الهیدوس و اکرم 
عفیف در بال های راست و چپ سیستم 1-۴-1-۴ در بازی های 
اخیر بسیار خطرناک جلوه کرده اما مطالعه پیروزی 1-۲ هفته 
پیش سپاهان مقابل این تیم می تواند رهنمون یحیی برای غلبه 
بر تاکتیک های ژاوی باشد، بویژه که گل محمدی و دستیارش 
حمید مطهری نبوغ بازیخوانی خود را مقابل التعاون و الشارجه 

ثابت کرده اند. 
آخرین تجربه ژاوی مقابل پرس��پولیس، شکست تراژیک 
به��ار 1۳98 به عنوان کاپیتان و طراح اصلی الس��د در تهران 
ب��ود، آن هم در ب��ازی خداحافظی اش که به خداحافظی تیم 
قطری با لیگ قهرمانان ۲019 نیز انجامید. با این برتری روانی 
گل محمدی و نس��ل جدید س��رخ ها می توانند عصر باشکوه 

پرسپولیس را ادامه دهند.

وه های شرق آسیا؟       قطر میزبان گر
زمزمه های�ی به گوش می رس�د که کنفدراس�یون 
فوتبال آسیا میزبانی گروه های لیگ قهرمانان در شرق 
قاره را هم به قطر خواهد سپرد. در حالی که رقابت های 
گروهی و حذفی لیگ قهرمانان آس�یا در منطقه غرب 
آس�یا به مرحله یک هش�تم نهایی رسیده اما متعاقب 
شیوع جهانی کرونا، مسابقات در شرق قاره از بهمن ماه 
در مرحله گروهی متوقف شده است و برخی تیم ها تنها 
۲ بازی انجام داده اند. از طرف دیگر وحشت از میزبانی 
تیم های خارجی در میان همه گیری گس�ترده ویروس 
»کووید-19« کشورهای کره جنوبی، ژاپن، چین، استرالیا، 
 F، E، H مالزی و تایلند را که نمایندگان شان در 4 گروه
و G حضور دارند در برگرفته و هیچ کدام حاضر نیستند 
میزبانی متمرکز بازی ها را به عهده بگیرند. مالزی کشور 
مقر  ای اف سی هم به خاطر تغییر پروتکل های بهداشتی 
و قوانین این کشور، میزبانی متمرکز مسابقات را لغو کرد. 
حال با توجه به میزبانی موفق قطر از دیدارهای 4 گروه 
غرب آسیا احتماال شرقی ها هم برای ادامه مسابقات شان 

به قطر خواهند آمد.

رئیس فراکسیون ورزش از پیگیری قرارداد تحمیلی 
سرمربی بلژیکی توسط قوه قضائیه خبر داد

ممنوع المعامله شدن مسببان
پرونده ویلموتس!

پرونده مسببان قرارداد تحمیلی سرمربی بلژیکی سابق 
تیم ملی فوتبال ایران توسط قوه قضائیه در حال پیگیری بوده 
و به مراحل جالبی رسیده است. به گفته رئیس کمیسیون 
ورزش مجلس شورای اسالمی، حداقل مجازات مسؤوالنی 
از فدراس��یون فوتبال که در قرارداد غیرمس��ؤوالنه با مارک 
ویلموتس دخالت داشته اند، ممنوع المعامله شدن خواهد بود«.
مهدی فروردین، نماینده مردم فیروزآباد، قیروکارزین و 
فراشبند و سرمربی پیشین تیم قشقایی شیراز در مصاحبه با 
فارس گفت:»دستگاه قضا به تمام جزئیات پرونده رسیدگی 
می  کند تا آنچه مس��تحق مسببان قرارداد ویلموتس است، 
اعمال شود. درست است فدراسیون باید مستقل باشد اما نقش 
نظارتی دولت زمانی که از فوتبال حمایت می کند، نباید نادیده 
گرفته شود. چگونه زمانی که قرار است از فوتبال حمایت شود، 
دول��ت می تواند ورود کند اما زمانی که تخلفی رخ می دهد، 
حق نظارت ندارد؟ مطمئن باشید نقش نظارتی بموقع اعمال 
و اجرا می شود، زیرا در این موارد بیت المال آسیب می بیند«.

هفته گذشته نیز سیدنظام الدین موسوی اعالم کرده بود 
در کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل 90 مجلس، 
جلسه مفصلی با حضور مسؤوالن وزارت ورزش و هیأت رئیسه 
س��ابق و فعلی فدراس��یون فوتبال درباره قرارداد ویلموتس 

برگزار شده است. 
به گفته نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر 
و پردیس، اعضای کمیسیون اصل 90 همچنین در جلساتی 
با مسؤوالن مرتبط نهادهای نظارتی این موضوع را بررسی 
کردند و مقرر ش��د عالوه بر مطالب بیان ش��ده در جلسه، 
مطابق سواالتی که کمیسیون اصل 90 به صورت مکتوب 
برای نهادهای مربوط ارسال می کند، این نهادهای نظارتی 

گزارش های مکتوبی ارائه دهند«.
از طرف دیگر قائم مقام پیش��ین سازمان تربیت بدنی از 
قانونی بودن مراحل رسیدگی به پرونده قرارداد ویلموتس خبر 
داد و اعالم کرد ورود قوه قضائیه به این پرونده، متعاقب گزارش 
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال بوده که روندی مورد تایید 
اساسنامه مرجع فیفا محسوب می شود. در این باره امیررضا 
واعظی آشتیانی به تسنیم گفت: »وقتی بحث بررسی پرونده 
س��رمربی پیشین تیم  ملی از طریق قوه قضائیه مطرح شد، 
عده ای نفوذی در ورزش و کسانی که از جاسوسی در ورزش 
نان می خورند، به فیفا اعالم کردند قوه قضائیه در کار فوتبال 
دخالت کرده و بسیار ذوق زده شدند که فیفا موضع گیری کرده 
است. آنها خبر نداشتند کمیته اخالق قبل از اینکه این پرونده 
رو شود این موضوع را بررسی کرده و بر اساس اطالعاتی که به 
دست آمده گزارشی را به مقامات قضایی داده و مقامات قضایی 
کشور هم بدون محاسبه به این موضوع ورود نکردند. درباره 
بالتر هم کمیته اخالق فیفا به مقامات قضایی سوییس مراتب 
را اعالم کرد و آنها طی فرآیند قانونی، بالتر و دیگر افرادی را 
که در اتفاقاتی که در فیفا نقش داشتند، بازداشت کردند و 
مورد بازجویی قرار دادند«. او فدراسیون جهانی فوتبال را به 
خاطر عدم نظارتش بر فدراسیون فوتبال ایران مقصر خواند 
و اینکه فیفا باید در این زمینه به افکار عمومی بین المللی 
پاس��خگوی نظارت انجام نداده خودش باش��د.  مدیرعامل 
پیشین استقالل روند کار کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 
در رابطه با تخلفات قرارداد ویلموتس را کامال قانونی خواند 
و گفت: »سوال افکار عمومی و حتی کارشناسان از فیفا این 
است که اگر فدراسیون فوتبال یک کشور تخلفی کرد و کمیته 
اخالق کوتاهی و س��کوت کرد، آیا در آیین نامه فیفا چنین 
چیزی پیش بینی شده که مقامات آن کشور چه تصمیمی 
بگیرند؟ فیفا پاسخی در این ارتباط دارد که با فدراسیون ها 
چه برخوردی خواهد داشت؟ امیدوارم فیفا این پیش بینی را 
کرده باشد و برای تنویر افکار عمومی برای کشوری مثل ایران 
و مشابه آن روشن کند که برخوردش با کمیته های اخالقی 
که موضوعات را انعکاس نمی دهند، چیست؟« طبق گفته 
واعظی آشتیانی، کمیته اخالق نسبت به قرارداد ویلموتس و 
اینکه آخرین مبلغ قرارداد او ۶00 هزار دالر بوده و اینکه چرا 
با تیم  ملی ایران قرارداد ۲ میلیون دالری بسته، به مقامات 
ذی ربط کش��ور گزارش داده است. پس چارچوبی که فیفا 
تعریف کرده رعایت شده و کمیته اخالق ابتدا ورود کرده و 

این مراحل طی شده است. 
او در پایان درباره شکایت ایران از فیفا گفت: »اینکه پرونده 
شکایت ایران در ماجرای حکم فیفا در دادگاه CAS به نتیجه 
برسد یا نه موضوعی جداست و نحوه بستن قرارداد و مبلغ آن 
یک موضوع دیگر است. هنوز دادگاه CAS نتیجه پرونده را 
مشخص نکرده که خسارت ویلموتس ۶ میلیون دالر است یا 
نه اما نوع و نحوه قرارداد و میزان آن جای ابهام بسیار دارد و 
کمیته اخالق نسبت به این موضوع گزارش داده است. اینکه 
در دادگاه CAS پیروز باشیم یا نه موضوع اول ما است و نحوه 
قرارداد و میزان آن مساله دیگری است که باید رسیدگی شود«.

همسر فوتبالیست ترکیه ای برای قتل 
شوهرش قاتل اجیر کرد

ی��ک زن ترکیه ای که برای قتل ش��وهرش که یک 
فوتبالیست ملی پوش بازنشسته مشهور بود، قاتل حرفه ای 
اجیر کرده بود، تبدیل به جنجالی ترین چهره این روزهای 

رسانه های ترک شده است. 
طب��ق تحقیقات انجام ش��ده توس��ط پلیس ترکیه، 
»یاگمور آش��یک« ۲7 س��اله به طمع رسیدن به اموال 
همس��ر خود »امره آشیک« ۴۶ ساله، بازیکن سابق تیم 
 ملی ترکیه، رقمی معادل یک میلیون پوند به یک قاتل 
حرفه ای پرداخت تا ستاره پیشین گاالتاسرای، بشیکتاش 
 و فنرباغچ��ه را که 8 س��ال پیش ب��ا او ازدواج کرده بود

از پ��ای در آورد. ش��خصی به نام »اردوی س��ونگور« که 
سابقه تیراندازی به آش��یک را دارد در اعترافات خود به 
پلیس گفته که این زن از او خواسته همسرش را به قتل 
برساند اما پس از ناکام ماندن عملیات ترور سراغ یک قاتل 

حرفه ای رفته است. 

اخبار

ورزشی

ادامه از صفحه اول
روند بی منطق مدیریت بورس، حبابی 
کردن س��هم ها و سپس سقوط شاخص، عواقب بدی برای 
سهامداران، بازار و همین طور سایر بخش های اقتصادی به 
دنبال داش��ت؛ این اتفاق بخوب��ی ناکارآمدی و بی برنامگی 
گردانندگان بازار بورس ایران را نشان داد. حتی شائبه اینکه 
دست هایی در رویدادهای بازار سرمایه دخیل است، موضوع 

تعارض منافع را برجسته می کند، بنابراین از این حیث انتظار 
می رود مجلس شورای اسالمی برنامه بلندمدت، راهبردی و 
کارآمدی برای بازار سرمایه و آینده این ظرفیت بالقوه که 
به قول خود مسؤوالن به آینده اقتصاد کشور گره خورده، 
داشته باشد. حال آنکه متاسفانه بررسی ها نشان می دهد در 
بهارستان از طرح و برنامه برای بازار سرمایه خبری نیست. 
* کارشناس بازار سرمایه

ادامه از صفحه اول
... خیلی از مواردی که در مناظرات طرح 
خواهد شد، چه هستند و حتی چگونه طرح خواهند شد. برای ما 
به عنوان ناظران عادی اما همه اینها جالب و قابل تامل است. چه 
زمانی دوباره فرصتی دست خواهد داد که آمریکا بدون روتوش 
در معرض رسانه ها قرار بگیرد؟ بویژه اینکه تزاحم منافع قدرت 
میان ۲ حزب اصلی و گزاره متغیر ترامپ، این ذهنیت را نزد 
تحلیلگران ایجاد کرده که مناظره های آتی، الیه های بیشتری از 
واقعیت پنهان آمریکا را پیش روی چشم جهانیان قرار می دهد. 
و در واقع به دست کاندیداهای آمریکایی، واقعیات بیشتری از 

آمریکای بدون روتوش رونمایی می شود.
اتفاقا این فرصتی برای دیده شدن بهتر تلویزیون در جدال 

با تلویزیون های دیگر نیز هست. باالتر و مهم تر از همه اینها، 
برخی ایرانیان در نسل های جدید ریشه دشمنی آمریکایی ها 
با »ایران« را نمی شناسند. احتماال مقصر هم نیستند و شاید 
کوتاهی در همه این سال ها از رسانه و تولیدات رسانه ای بوده 
که نتوانسته این اقناع را ایجاد کند. حاال مناظرات لقمه آماده ای 
برای تلویزیون است تا همه این کاستی ها به نحوی جبران شود.

به نظر می رسد باید برخی مالحظات را از روش تلویزیون 
برداشت و اجازه داد تلویزیون اقدام به پخش مناظره های ترامپ 

و بایدن کند.
پخش این مناظره ها را باید در راستای تکالیف رسانه ملی 
برای آگاهی بخش��ی جامعه نس��بت به ماهیت واقعی آمریکا 

فهم کرد.

تلویزیون مناظره های ترامپ � بایدن را پخش کند وظیفه نمایندگان مردم در قبال بازار سرمایه

واردات آمریکایی بسکتبال ایران!
مناسبات خصمانه آمریکا با ایران و تحریم های ظالمانه واشنگتن علیه کشورمان هیچ نظیری در ورزش بسکتبال، نیافته است. با اینکه حضور بازیکن خارجی در لیگ 
برتر فوتبال ایران ممنوع اعالم شده اما در لیگ های بسکتبال و والیبال، تیم ها در حال جذب بازیکنان خارجی مدنظر خود هستند. در همین راستا باشگاه شیمیدر از 
لیگ برتر بسکتبال، با ۲ آسمان خراش با سابقه بازی در لیگ های NCAA آمریکا قرارداد بسته است؛ »کلوین آمایو«ی  کانادایی و »ایلوی وارگاس« اهل دومینیکن. 

رئیس فدراسیون جودو و قهرمان نامی 
عرص��ه ورزش و اخ��الق، از آغوش باز 
کشورمان به روی جودوکار ملی پوش به اسارت در آمده در 
چنگال مغول ها و همه قهرمانان جالی وطن کرده خبر داد. 
آرش میراس��ماعیلی دیروز در اظهاراتی غافلگیر کننده 
اما امیدبخش گفت: »از طرف وزیر ورزش و رئیس کمیته 
ملی المپیک می گویم اگر س��عید مالیی بازگردد با آغوش 
باز از او اس��تقبال می کنیم. هیچ ممنوعیت و محدودیتی 

برای وی وجود ندارد«.
این در حالی است که او چند روز پیش در دادگاه عالی 
بین المللی ورزش )CAS(  برای رسیدگی به تعلیق جودوی 
ایران حاضر شده بود؛ دادگاهی که با حضور سعید مالیی، 
وحید س��رلک و محمد منصوری، از ملی پوشان و مربیان 
سابق جودوی ایران و شهادت آنها علیه کشورشان تشکیل 
شده بود. میراس��ماعیلی در این باره گفت: »ادعای طرف 
مقاب��ل ما در دادگاه این بود ک��ه داورزنی به مالیی گفته 
مس��ابقه ندهد. این ادعا به هیچ وجه درس��ت نبود، چون 
داورزن��ی آن روز اصال در دفت��رش در تهران حاضر نبود. 
سجادی هم به نمایندگی از آقای صالحی امیری در جلسه 
بود که ادعای کذب علیه رئیس کمیته ملی المپیک را رد 
کرد. زارعیان هم به عنوان س��رمربی تیم در صحنه حاضر 

بوده اس��ت. این ش��هودی که ما انتخاب کردیم، بر اساس 
ادعاهای طرف مقابل بود«. 

طبق اظهارات رئیس فدراس��یون جودوی کش��ورمان، 
»سعید مالیی که خودش آن روز در مسابقه حضور داشته 
و به وجود آورنده این قضیه بوده اس��ت، در کنار منصوری 

و سرلک که اصال آنجا نبودند برای شهادت آمده بود«.
ب��ه عبارت دیگ��ر ماهیت پرونده ای که ب��ا اعمال نفوذ 
البی صهیونیستی علیه ورزش ایران گشوده شده، بشدت 

مخدوش است. 
این پرونده زمانی گشوده شد که سعید مالیی، جودوکار 
۳0 س��اله تی��م ملی، شکس��ت از رقبایش در مس��ابقات 
قهرمانی جه��ان ۲019 را بهانه ای برای روبه رو نش��دن و 
روی سکو نرفتن با نماینده رژیم صهیونیستی عنوان کرد 
و تصمیم گیری در این مورد را به گردن فدراسیون جودوی 
ای��ران و مقامات ورزش کش��ورمان انداخت. پس از آن او 
بنای قهر با اهالی جودوی ایران را گذاش��ت و با رویکردی 
غیراخالقی تالش کرد از میهن خودش انتقام بگیرد. مالیی 
به پیشنهاد همسر آلمانی اش با روادید ۲ ساله به این کشور 
کوچ کرد اما با روی دیگر س��که جالی وطن به س��رزمین 
غربت مواجه شد. آلمان ها آبان ماه 98 درخواست حقیرانه 
پناهندگی مالیی را پذیرفتند اما به شکلی تحقیر آمیز با آنکه 

او یکی از برترین جودوکاران جهان بود و سابقه حضور در 
المپیک ۲01۶ ریو و مدال های طال و برنز قهرمانی جهان 
را با پرچم جمهوری اس��المی ایران داشت، حاضر نشدند 
ب��ه او تابعیت بدهند. بدین ترتیب مالیی امکان حضور در 
مقدماتی المپیک با تیم  ملی جودوی آلمان یا هر کش��ور 
دیگر اتحادیه اروپایی را از دست می داد. اقدام آلمان ها در 
عی��ن حال درس بزرگی برای این ج��ودوکار بود، چرا که 
فهمید ژرمن ها حاضر نیس��تند به خاطر افتخارات ورزشی 
جهانی اصول خود را حتی در سطح مقررات عادی اعطای 
تابعیت اتحادیه اروپای��ی زیر پا بگذارند، حال آنکه مالیی 
انتظار داشت کش��ور خودش ارزش هایی اساسی چون به 
رسمیت نشناختن رژیم غاصب صهیونیستی را نادیده بگیرد. 
در نهایت ملی پوش س��ابق ایران به جای بازگش��ت به 
کشور و شرکت در انتخابی المپیک ۲0۲0 توکیو، تصمیم 
ش��اذ دیگری گرفت که حتی رس��انه ای های خارج نشین 
که در ابتدا مش��وق او در راه جالی وطن بودند نیز آن را 
حرکتی ضدایرانی تلقی کردند. مالیی شهروندی مغولستان 
را پذیرفت و حاضر ش��د با پرچم مغولس��تان در مسابقات 
بین المللی شرکت کند؛ حرکتی حقارت بار و نشانه نهایت 
استیصال یک قهرمان س��ابق که از سوی ایرانیان سراسر 
دنیا به رفتن زیر ذلت یاسای چنگیزی تشبیه شد. به نظر 

می رس��د او هنوز از این همه اش��تباه درس نگرفته و حال 
بازیچه البی های صهیونیستی شده است تا علیه کشورش 
در دادگاه CAS شهادت دهد؛ رفتاری که قطعا هیچ کمکی 
به او در عرصه ورزش قهرمانی نخواهد کرد و تنها او را نزد 

هموطنانش منفورتر خواهد کرد. 
آرش میراسماعیلی، پهلوانی که خود به خاطر همبستگی 
با آرمان قدس، موقعیت استثنایی قهرمانی المپیک ۲00۴ 
آتن را فدا کرده و حاضر نش��ده بود جلوی رقیبی از رژیم 
صهیونیستی بایستد، قطعا بهتر از هر کسی شرایط مالیی 
و ملی پوشانی همانند او را درک کرده و می کند. او درباره 
کشیده شدن پای خود و فدراسیونش به دادگاه بین المللی 
توسط شاگرد پیشینش می گوید: »بحث آرش میراسماعیلی 
نیس��ت و بحث جودوی ایران اس��ت. من می گویم ایرانی 
هس��تم و به ایرانی بودنم افتخار می کنم. هر چقدر هم به 
من بی مهری شود، اجازه ندارم علیه کشورم در یک دادگاه 

شهادت دهم«. 
او برای اینکه حسن نیت خود و دستگاه ورزش کشورمان 
را ثابت کند، می گوید: »نه تنها از طرف خودم، بلکه از طرف 
آقای صالحی امیری و س��لطانی فر می گویم که هر کدام از 
این عزیزان بخواهند به آغوش کش��ور بازگردند، هیچ گونه 

محدودیت یا ممنوعیتی متوجه آنها نیست«.

رزمی

نگاهنکته

یکشنبه ۶ مهر 1399
وطن امروز     شماره 3034

 ژاوی ارناندس، سرمربی السد:

پرشورترین مسابقاتم مقابل پرسپولیس بوده است  
بسیار هیجان  زده هستیم. با پرسپولیس بازی داریم که بهترین تیم ایران است و می دانیم یک 
بازی س�خت و دش�وار برای ما خواهد بود که برای مان شبیه یک فینال است. پرسپولیس برای ما 
حریفی قدرتمند و دشوار خواهد بود و در این بازی باید سعی کنیم مالکیت توپ و کنترل بازی را در 
دست داشته باشیم... پرشورترین مسابقاتی که در طول زندگی حرفه ای خود دیده ام، همیشه مقابل 
تیم های ایرانی از جمله پرسپولیس بوده است. این را به بازیکنانم گفته ام که آنها همیشه با شور و 
شوق زیاد بازی می کنند، به همین دلیل ما هم باید بسیار پرشور باشیم، چون این یک فینال است. 

   یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس: 

وزی حاضریم از جان مان هم بگذریم   برای پیر
با بهترین و یکی از قوی ترین تیم های این دوره از مسابقات باید بازی کنیم. با مربی ای که این تیم 
دارد، یکی از مدعیان اصلی کسب جام خواهد بود. ما هم در چند بازی اخیر نشان دادیم به معنای واقعی 
یک تیم هستیم و فقط یک ستاره داریم که آن هم تیم پرسپولیس است. تیم السد ستاره و بازیکنان 
خوب زیادی دارد. این کارمان را سخت می کند و باید تمرکز زیادی داشته باشیم که بتوانیم آنها را مهار 
کنیم. ما هم پرسپولیس هستیم و برای خودمان هدف های بزرگی تعیین کرده ایم و برای رسیدن به این 

اهداف حاضریم فداکاری کنیم و حتی از جان مان بگذریم. 

یک هشتم نهایی  لیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس امروز مقابل ساقدوش همیشگی  اش السد قطر می ایستد

خ ها  بر  ژاوی وانی سر برتری ر

میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو: 

مالیی ممنوعیتی برای بازگشت ندارد

www.vatanemrooz.ir



گروهبینالملل: تاکید سه باره ترامپ در یک هفته اخیر مبنی بر 
عدم انتقال مسالمت آمیز قدرت و پافشاری اش بر ماندن در مقام 
رئیس جمهوری آمریکا و تکرار ادعای وقوع تقلب در انتخابات 
و زمانبر شدن چندماهه اعالم نتایج انتخابات، گمانه زنی ها از 
احتمال وقوع جنگ داخلی در آمریکای پساانتخابات را از سطح 
رسانه ها و تحلیلگران دانشگاهی به وزارت دفاع کشانده و مقامات 
نظامی در ارتش و پنتاگون عمیقا نگران فرامین ترامپ برای 
حضور ارتش در خیابان ها پس از انتخابات هستند. در این بین 
دموکرات ها که با حمایت از رای زودهنگام و رأی گیری تماما 
پستی به بهانه کرونا به دنبال این بودند قبل از آغاز مناظره ها و 
تاثیر صحبت های ترامپ بر رأی دهندگان خاکستری، بیشترین 
استفاده را از این فرصت ببرند، اکنون در مقابل آمار قابل توجهی 
از بروز تقلب در ایالت هایی هس��تند که رأی گیری زودهنگام 
را آغاز کرده اند. همین مس��ائل سبب شده مقامات امنیتی از 
هم اکنون به دوران پس��اانتخابات و چالش های امنیتی آن در 

جامعه آمریکا توجه کنند. 
به گزارش »وطن امروز«، دیروز دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا گفت: ش��اید آمریکایی ها برنده نهایی انتخابات نوامبر 
را برای چندین ماه ندانند، آن هم به  خاطر مناقش��ه بر س��ر 
صندوق های رأی پستی. این تازه ترین انتقاد ترامپ از رأی گیری 
پستی به  ش��مار می رود، آن هم در شرایطی که حدود نیمی 
از رأی دهن��دگان آمریکایی احتماال قصد دارند در رأی گیری 

پستی شرکت کنند. 
اظهارنظر ترامپ نش��ان می دهد او به احتمال زیاد به دنبال 
اس��تفاده از روندهای قضایی اس��ت. یکی از سناریوهای مطرح 
شده درباره رویکرد ترامپ در انتخابات نوامبر 2020 این است 
که پس از رأی گیری، مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا 
امکان این را دارد که یک قانون مصوب سال ۱۸۸۷ موسوم به 
»قانون شمارش آرای الکترال« را به نفع دولت ترامپ تفسیر کند.  
در این قانون، ش��رایط مربوط به انتخاب الکتورها )گزینشگران 
رئیس جمهور( برای مجمع گزینندگان شرح داده شده است. این 
مجمع طبق قانون اساسی باید رئیس جمهور را حداکثر تا ۴۱ 
روز بعد از روز انتخابات انتخاب کند. به عبارت دیگر، این مجمع 
امسال باید حداکثر تا ۱۴ دسامبر رئیس جمهور را انتخاب کند اما 
امسال بنا به دالیلی مانند اضافه شدن دیرهنگام رأی های غیابی، 
مناقشات بر سر رأی های معتبر و نامعتبر و عوامل دیگر، احتمال 
می رود در تاریخ مذکور نتایج رأی گیری در برخی ایالت ها هنوز 
نامعلوم مانده باشد. ساده ترین قرائت از این قانون این است که 
در چنین شرایطی، هر فردی که ۱۴ دسامبر جلوتر از رقیبش 
باشد، رأی الکتورها را خواهد داشت و بالطبع رئیس جمهور آمریکا 
خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند دونالد ترامپ احتماال 
در مراحل اولیه شمارش آرا جلوتر از جو بایدن خواهد بود و او 
به همین دلیل انگیزه خواهد داشت روند شمارش آرا را تا آنجا 
که می تواند آهسته کند. کارشناسان انتخابات گفته اند چند روز 
پس از انتخابات 3 نوامبر زمان نیاز خواهد بود تا آرای پستی به  
طور کامل شمارش شود اما ترامپ تاکید دارد مایل است نتایج 

را شب انتخابات داشته باشد. 
ترامپ:تقلبشودانتقالقدرتانجامنمیشود ■

رئیس جمهوری آمریکا بامداد دیروز در یک تجمع انتخاباتی 
بار دیگر مس��اله احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 
را مطرح و اظهارات روز پنجش��نبه اش درب��اره »عدم انتقال 
مسالمت آمیز قدرت در صورت باخت« را تایید کرد. ترامپ در 
جمع هوادارانش گفت: »ما برنده می شویم. نمی بازیم، مگر اینکه 
تقلب کنند. نگاه من اینطور است. نمی توانیم اجازه دهیم تقلب 
کنند. کش��ورمان در خطر است، چون این آدم ها کشورمان را 
نابود می کنند«. ترامپ اضافه کرد: »نمی توانیم اجازه بدهیم این 
کار را انجام بدهند. خودشان خبر دارند، رسانه ها خبر دارند ولی 
نمی خواهند آن را پوشش بدهند. دقیقا می دانند چه خبر است 
من هم می دانم ولی دموکرات ها بهتر از همه ما می فهمند چه 
خبر است. بنابراین نباید اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد و شما 

هم اگر چیزی دیدید گزارش کنید«.
 رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد: »همه مان اوضاع را تحت 
نظر داریم. پلیس اوضاع را تحت نظر دارد ولی نظارت خیلی 
سخت است. همان طور که می دانید صحبت از میلیون ها رأی 

است. نظارت سخت است. تنها راهی که ما ممکن است ببازیم 
همین است: تخلف؛ و این تخلف باید در مقیاسی بزرگ انجام 
شود، بنابراین مراقب باشید«. ترامپ در ادامه به مساله تحویل 
قدرت به رقیبش )جو بای��دن( در صورت باخت در انتخابات 
که در روزهای اخیر نگرانی هایی را در آمریکا به همراه داشته 
هم پرداخت. او گفت: »ما خواس��تار انتقال قدرت به صورتی 
بس��یار دوستانه هستیم ولی نمی خواهیم علیه ما تقلب شود 
و ]نمی خواهی��م[ در حالی که می دانیم در هزاران هزار رأیی 

که سرنوشت متفاوتی را رقم می زدند تقلب شده، احمق بازی 
دربیاوریم و بگوییم اوه! بیایید قدرت را انتقال دهیم«. ترامپ 
پیش از این، بامداد پنجش��نبه هم در پاسخ به سوالی درباره 
تحویل مس��المت آمیز قدرت به رقیبش در صورت باخت در 
انتخابات گفت: »باید ببینیم چه پیش می آید... صندوق های 
رأی فاجعه و خارج از کنترل هستند! صادقانه بگویم، انتقالی 
در کار نخواه��د ب��ود، بلکه تداوم ]ریاس��ت جمهوری من[ را 

خواهیم داشت«. 

نگرانیپنتاگونازکشیدهشدنپایارتشبهناآرامیهای ■
پسازانتخابات

اظهارات ترامپ س��بب ش��ده احتمال بروز جنگ داخلی در 
این کش��ور بیش از پیش افزایش یابد. این گمانه زنی ها فراتر از 
اظهارنظر روزنامه نگاران سرشناس��ی مثل »توماس فریدمن« و 
اساتید دانشگاه و تحلیلگران اس��ت. تازه ترین این نگرانی ها در 
پنتاگون از سوی مقامات ارشد وزارت دفاع آمریکا شنیده شده 
است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به این موضوع 
نوشت مقام های وزارت دفاع می گویند در صورتی که دونالد ترامپ 
پس از انتخابات دستور استقرار نظامیان در خیابان ها برای سرکوب 
اعتراضات مردمی را دهد، ژنرال های ارشد استعفا خواهند کرد. به 
نوشته این روزنامه، مقام های ارشد پنتاگون مسائل زیادی برای 
نگرانی دارند اما اصلی ترین دغدغه آنها این است که آیا فرمانده 
کل قوای آمریکا در جریان هر گونه هرج و مرج مربوط به انتخابات 
آتی دستوری برای استقرار نیروهای آمریکایی صادر می کند یا 
خیر. این نگرانی زمانی جدی گرفته می شود که اقدام قبلی ترامپ 
در ای��ن زمینه را به یاد آوریم. رئیس جمهوری آمریکا ماه ژوئن 
خواس��تار استفاده از »قانون قیام« ) ۱۸0۷ ( برای اعزام نیروهای 
ارتش به خیابان های آمریکا در واکنش به اعتراضات ضدنژادپرستی 
در پی مرگ »جورج فلوید« ش��د. رهبران ارشد در پنتاگون که 
خواستند نام شان فاش نشود، اذعان کردند در میان خودشان در 
این باره صحبت می کنند که اگر ترامپ پس از انتخابات به قانون 
قیام متوس��ل شود و برای اعزام نیروها به خیابان ها تالش کند، 
هما  ن طور که قبال تهدید به انجام این کار کرده است، چه اقدامی 
باید انجام دهند. چندین مقام پنتاگون گفته اند اگر در صورت بروز 
ناآرامی پس از انتخابات به نیروها دستور اعزام داده شود، بسیاری 
از ژنرال های ارشد ترامپ از جمله ژنرال میلی استعفا خواهند کرد. 
ماه گذشته ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا 
در پاسخ به قانون گذاران مجلس نمایندگان آمریکا گفت: عمیقا به 
اصل غیرسیاسی ماندن ارتش آمریکا باور دارم. در صورت مناقشه 
بر سر جنبه هایی از انتخابات، طبق قانون، دادگاه های آمریکا و 
کنگره آمریکا باید هر گونه مناقشه را حل و فصل کنند نه ارتش 
آمریکا. من هیچ نقشی را برای نیروهای مسلح آمریکا در این فرآیند 
متصور نیستم. البته این صحبت ها هم از شدت  گرفتن بحثی در 
ارتش بر س��ر اینکه اگر مناقشه در رابطه با انتخابات به ناآرامی 
مدنی کشانده شود، نقش ارتش چیست، جلوگیری نکرده است. 

احتمالحذفنامسودان
ازلیستسیاهآمریکا

رئیس شورای حاکمیتی سودان، دیروز از فراهم آمدن 
یک فرصت مناسب برای خط خوردن نام سودان از فهرست 
آمریکا درباره کشورهای حامی تروریسم خبر داد. عبدالفتاح 
البرهان در نشستی تحت عنوان »اقتصاد اول ملی« در این 
باره گفت: چندین فرصت برای خروج از بحران پیش روی 
دولت س��ودان قرار گرفته است که یکی از این فرصت ها 
خط خوردن نام سودان از فهرست تروریستی آمریکاست. 
وی در ادام��ه با تأکید بر اینکه این فرصت باید غنیمت 
ش��مرده شود، گفت: ماندن سودان در لیست سیاه مانع 
ملحق شدن کشور به جامعه بین الملل و دمیدن روحیه ای 
جهانی و جدید در جسم اقتصاد ملی سودان می شود. این 
گزارش در حالی منتشر می شود که روز گذشته روزنامه 
صهیونیستی »معاریو« ادعا کرد 2 کشور عمان و سودان 
به احتمال زیاد این هفته عادی سازی کامل روابط خود با 

تل آویو را اعالم می کنند.  

بازداشت۲طرفدارداعشدرآمریکا
اداره تحقیقات فدرال آمریکا )اف بی آی( 2 طرفدار گروه 
تروریستی داعش را به اتهام برنامه ریزی برای بمب گذاری 
در مناطق حساس این کشور بازداشت کرد. با اینکه اسناد 
مربوط به اتهامات این 2 فرد در دسترس نیست اما برخی 
رسانه های آمریکایی اعالم کرده اند این افراد قصد داشتند 
به داعش کمک ک��رده و درباره عضوگیری در این گروه 
تروریستی گفت وگوهایی داشته اند. طبق این اسناد، این 
2 شهروند آمریکایی با نام های  متیوس و جیلین مولینا 
در چت رومی آنالین درباره تبلیغ تفکرات افراطی و انجام 
حمالت تروریس��تی در آمریکا و دیگر کشورها از طرف 
داعش گفت وگو داشته اند. در این گفت وگوها متیوس از 
افراد حاضر در چت روم می خواهد از حمله به مراکز خرید 
که کودکان در آنها حضور دارند خودداری کرده و در عوض 
به مکان های حساسی مانند کاخ سفید، برج ترامپ و مرکز 

بورس نیویورک حمله کنند. 

جزئیاتسقوطهواپیمای
»آنتونوف۲۶«اوکراینی

به دنبال س��قوط هواپیمای »آنتونوف 2۶« در منطقه 
خارکوف اوکراین، دیروز مقامات اوکراینی جزئیاتی را درباره 
این حادثه ارائه کردند. آندری تاران، وزیر دفاع اوکراین با 
انتش��ار بیانیه ای در وبگاه رسمی وزارت دفاع این کشور 
عنوان کرد به احتمال زیاد بال این هواپیما با زمین اصابت 
داشته است. وی در این باره گفت: بررسی های اولیه نشان 
می دهد به احتمال زیاد بال این هواپیما با زمین اصابت 
کرده است. اداره خدمات اضطراری در اوکراین نیز گفته 
یکی از 2 سرنشین نجات یافته در این حادثه جان خود 
را در بیمارس��تان از دس��ت داده است. پیش از این دفتر 
دادستانی کل اوکراین نیز گزارش داده بود از 2۷ سرنشین 

این هواپیما، 2۵ نفر کشته شده اند. 

اولمرت:اسرائیلراباندنتانیاهو
وهمسروپسرشهدایتمیکنند

نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی گفت اطمینان 
دارد دولت بنیامین نتانیاهو از قدرت بیش از حدی بدون 
هیچ عامل بازدارنده ای برخوردار اس��ت و نتانیاهو تالش 
می کند اصول »دموکراس��ی« در اراضی اشغالی را از بین 
ببرد. ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی 
در مقاله ای در روزنامه عبری زبان معاریو نوشت: کمپین 
تحریک علیه دستگاه قضایی بویژه دادگاه عالی و مخدوش 
کردن تصویر آن در اذهان عمومی به نحوی که گویا دشمن 
»دموکراس��ی« در اسرائیل است، مدت هاست همه حد 
و مرزها را زیر پا گذاش��ته است. اولمرت بشدت از طرح 
اتهامات توسط نتانیاهو علیه دادگاه عالی مبنی بر اینکه 
»کودتاگر« است، انتقاد کرد و خواهان برخورد با چنین 
ادعاهایی شد. وی ادامه داد: بیماری خطرناکی که اسرائیل 
در حال حاضر با آن مواجه است، کرونا نیست، بلکه عبارت 
از این است که نظام حاکم تمام عوامل بازدارنده قدرت و 
اختیارات خود را از دست داده است. اولمرت هشدار داد: 
در شرایطی که قدرت سیاسی در دست کسانی باشد که 
حد و مرزی برای قدرت دولت قائل نیستند یا اینکه این 
مساله را درک نمی کنند یا به آن پایبند نیستند، در این 
شرایط، هیچ سیستم دموکراتی نمی تواند پایدار باشد. وی 
ادامه داد: اس��رائیل را یک فرد ناتوان و پسر و همسرش 
هدایت می کنند که تمایلی ندارد میان نیازهای اسرائیل 
و ارزش های اساسی که بر مبنای آن ایجاد شده است، با 
نیازهای خاص خود و تمایالت و بلندپروازی ها و منافعش 

تمایزی قائل شود. 

بازدیدپوتینازرزمایشقفقاز۲۰۲۰
والدیمی��ر پوتین، رئیس جمهوری روس��یه به ناحیه 
آموزش نظامی کاپوستین یار در منطقه آستاراخان، جایی 
که مرحله اصلی مانورهای نظامی راهبردی »قفقاز2020« 
در آنجا در حال برگزاری است، رفت تا شخصا روند انجام 
ای��ن رزمایش نظامی را از نزدیک مش��اهده کند. پوتین 
سپس در برج رصد این ناحیه آموزش نظامی حضور یافت 
و ضمن مشاهده عملیات برنامه ریزی شده، از جمله انتقال و 
پیاده سازی تفنگداران، حمالت موشکی و توپخانه به مواضع 
دشمن فرضی، گزارش��اتی را درباره پیشرفت تمرینات 
نظامی دریافت کرد. تصاوی��ری از بازدید رئیس جمهور 
روس��یه از ش��بکه های تلویزیونی این کشور پخش شد. 
مانور نظامی راهبردی »قفقاز2020« از 2۱ تا 2۶ سپتامبر 
)3۱شهریور الی ۵ مهرماه(، در مناطق جنوب غربی روسیه 
و تحت هدایت ژنرال »والری گراسیموف« رئیس ستادکل 
نیروهای مس��لح روسیه برگزار شد؛ در این رزمایش ۸0 
ه��زار نیروی نظامی، ۴۵0 گونه از تجهیزات و نفربرهای 
زرهی و همچنین 2۵0 تانک روس��یه مشارکت داشتند. 
ع��الوه بر این، هزار نفر از پرس��نل نظامی کش��ورهای 
ارمنستان، بالروس، ایران، چین، میانمار و پاکستان نیز 
در این مانور ش��رکت داشتند. بیش از ۱0 گردان نظامی 
مس��لح به سامانه های موش��ک های ضدهوایی اس ۴00 
و اس 300 و مجموع��ه س��امانه های موش��کی-توپخانه 
 »پانتسیر-سی«، در منطقه برگزاری مانور مستقر شده 

بود.

دور دنیا

بینالملل

تردید55درصدآمریکاییهادربارهسالمتانتخاباتریاستجمهوری

ترامپ: اگر تقلب شود انتقال قدرت احمق بازی است

نامزدقضاوتدیوانعالیآمریکامعرفیشد
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد ایمی کانی بارت را به عنوان نامزد جانشینی روث بیدر گینزبرگ در دیوان عالی آمریکا معرفی کند. شبکه خبری سی بی اس 
با گزارش این خبر به نقل از منابع مطلعی که اشاره ای به نام آنها نکرده، گفته این تصمیم هنوز نهایی نیست و ترامپ ممکن است نظرش را تغییر دهد اما بر اساس آنچه 

اکنون معلوم است ترامپ قصد دارد وی را به عنوان نامزد پر کردن کرسی خالی قضاوت در دیوان عالی آمریکا معرفی کند. 

یکشنبه۶مهر1399
شماره3۰3۴ وطنامروز

گ�روهبینالملل:بعد از استعفای حسان 
دیاب که به بهانه انفجارهای بیروت رخ 
داد، مصطفی ادیب از طرف رئیس جمهوری لبنان مامور تشکیل 
کابینه شد. حاال بعد از چند هفته ناکامی در تشکیل دولت، وی 
نیز بدون آنکه کاری از پیش ببرد، عرصه را واگذار و انصراف داد. 
دی��روز منابع خبری گزارش دادن��د مصطفی ادیب، مأمور 
تشکیل کابینه در لبنان از تشکیل دولت در این کشور انصراف 
داد. ادیب طی س��خنرانی در کاخ »بعب��دا« از ادامه مأموریت 
تشکیل دولت عذرخواهی کرد. طبق این گزارش، ادیب مدعی 
شد: ابتکار امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه باید ادامه پیدا 

کند، زیرا بیانگر نیت صادقانه این کش��ور است. ادیب در ادامه 
گفت:  با رسیدن تالش ها به مرحله پایانی، به این نتیجه رسیدم 

دیگر توافقی در کار نیست. 
موافقترئیسجمهورلبنانباکنارهگیریمصطفیادیب ■

میشل عون، رئیس جمهور لبنان هم  کناره گیری مصطفی 
ادیب، مأمور تش��کیل کابینه این کشور را پذیرفت. به گزارش 

پایگاه خبری النشره، مدیریت کل ریاست جمهوری لبنان اعالم 
کرد میشل عون دیروز مصطفی ادیب را به حضور پذیرفت که در 
این دیدار، ادیب مشکالت و موانعی را که در فرآیند تشکیل دولت 
با آن مواجه شده به رئیس جمهور ارائه کرد. طبق این گزارش، 
ادیب با تحویل نامه ای به میشل عون از ادامه فرآیند تشکیل 
دولت عذرخواهی کرده است. در مقابل، رئیس جمهور لبنان نیز 

با تشکر از ادیب به خاطر تالش هایی که در این باره انجام داد، 
انصراف او را پذیرفت. طبق گزارش النش��ره، ریاست جمهوری 
لبنان مطابق قانون اساسی این کشور اقدامات مناسب در این 

باره را اتخاذ خواهد کرد. 
چهارم آگوست )۱۴ مرداد( بود که انفجاری مهیب منطقه 
بندری بیروت را ویران کرد؛ انفجاری که بیش از ۱۹0 کشته و 
۶۵00 مجروح داشت. در پی این انفجار و بروز بحران سیاسی 
در لبنان، حس��ان دیاب،  نخست وزیر این کشور استعفا کرد و 
مصطفی ادیب با رأی پارلمان لبنان به عنوان مأمور تش��کیل 

کابینه در این کشور انتخاب شد.

گروهبینالمل�ل: حمالت گروه های 
ناشناس به پایگاه ها، نیروها و کاروان 
حام��ل تجهیزات نظامی آمریکایی ها در عراق در چند ماه 
اخیر افزایش قابل تاملی داشته است. مصوبه چند ماه پیش 
مجلس عراق مبنی بر لزوم اخراج سربازان آمریکایی از عراق 
که بعد از ش��هادت حاج قاس��م سلیمانی، شهید ابومهدی 
المهندس و یاران شان تصویب شد، مقدمه ای برای افزایش 

تحرکات سیاسی عراقی ها برای نیل به این هدف بود. 
مقاوم��ت آمریکایی ه��ا در برابر مصوب��ه پارلمان این 
کش��ور به طرق مختلف از جمله قلدری سیاس��ی ادامه 
داشت تا اینکه دیروز یک روزنامه آمریکایی ابعاد تازه ای 
از گردنکش��ی آمریکایی ها مقابل دول��ت قانونی عراق را 

منتشر کرد. 
روزنامه واشنگتن پست دیروز روایتی با جزئیات بیشتر 
از تهدید مایک پمپئ��و، وزیر خارجه آمریکا برای تعطیل 
کردن س��فارت آمریکا در بغداد منتشر کرد. پیش از این 
روزنام��ه االخب��ار لبنان گزارش داده ب��ود »برهم صالح« 
رئیس جمهوری عراق دوش��نبه هفته پیش در جلس��ه ای 
با حضور رهبران احزاب و گروه های سیاس��ی عراق گفته 
مایک پمپئو به او هشدار داده چنانچه حمالت به سفارت 

آمریکا، مراک��ز دیپلماتیک 
و کاروان ه��ای نظام��ی این 
کش��ور ادامه داش��ته باشد، 
آمریکا س��فارتش در بغداد 
را تعطیل خواهد کرد. صالح 
به نق��ل از پمپئو اعالم کرد 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمری��کا به ص��ورت جدی 
بستن سفارت واشنگتن در 

بغداد را بررسی می کند و برای انجام این کار آماده است. 
وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود گفته بود:»شاید 
ترامپ تصمیمی اتخاذ و عملیات نابودی تمام کسانی را آغاز 

کند که در حمله به نیروهای ما دست دارند«. 
»دیوی��د ایگناتیوس« س��تون نویس مش��هور روزنامه 
واشنگتن  پست نوش��ته مایک پمپئو طی روزهای گذشته 
ب��ه ص��ورت خصوصی به دولت عراق هش��دار داده اس��ت 
چنانچه بغ��داد اقدامی جهت متوقف ک��ردن حمالت )به 

آمریکا(  ادعای وزیر خارجه 
حمایت  تحت  شبه نظامیان 
ایران به پایگاه های آمریکایی 
انجام نده��د، ایاالت متحده 
س��فارت خود در بغ��داد را 

تعطیل خواهد کرد. 
ورود3۰۰کامیونتجهیزات ■

آمریکاییازعراقبهسوریه
 در ادام��ه تقویت حضور 
نظامی و اش��غالگری واشنگتن در سوریه، ارتش آمریکا یک 
کاروان متشکل از ۷0 کامیون حامل سالح، تجهیزات نظامی 
و لجستیک را از عراق به سوریه فرستاد. خبرگزاری آناتولی به 
نقل از منابع محلی گزارش کرد: ارتش آمریکا از طریق گذرگاه 
مرزی الولید با عراق، ۷0 کامیون به س��وریه فرستاده است. 
این منابع که خواستار عدم افشای نام و هویت شان شدند، به 
آناتولی خبر دادند کاروان ارتش آمریکا ش��امل ۱2 خودروی 
زرهی، کامیون های حاوی تجهیزات ضروری و چندین تانکر 

بوده که پنجشنبه هفته گذشته به پایگاه های نظامی آمریکا در 
استان های حسکه و دیرالزور فرستاده شده است. خبرگزاری 
آناتولی گزارش داد: ایاالت متحده که از سازمان های تروریستی 
»پ ک ک« و »ی پ گ« در سوریه حمایت می کند، طی 2 هفته 
اخیر از طریق عراق حداقل 300 کامیون در قالب ۵ کاروان به 
منطقه )سوریه( فرستاده است. آناتولی همچنین گزارش داد: 
نیروهای ایاالت متحده در حال حاضر ۱۱ پایگاه نظامی و مراکز 

نظامی فعال در مناطق اشغالی حسکه، رقه و دیر الزور دارند.
واکنشحزباهللعراقبهتهدیدهایاخیرآمریکا ■

در همین حال مسؤول امنیتی گردان های حزب اهلل عراق 
در توئیتی به تهدیدهای آمریکا مبنی بر بستن سفارتش در 
بغداد و حمله به گروه های مقاومت پاسخ داد. ابوعلی العسکری 
در توئیتی در این باره اعالم کرد: پاس��خ ما به مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا که مجددا زبان به تهدید گشوده، این است: 
مکرت را به کار ببر و سعی ات را بکن، به خدا قسم نمی توانی 
عزم و اراده اهل مقاومت را تضعیف کنی. تهدیداتت و سخنان 
باطلی که می زنی به خودت بازمی گردد. وی گفت: بدان که 
مردانی را خواهی یافت که قلب های ش��ان مثل آهن سخت 
است، بینی ات را به خاک می مالند و آن هنگام می بینی چه 

کسی رحم نمی کند.

تداومبحرانسیاسیدربیروت

انصراف مصطفی ادیب از تشکیل دولت لبنان

تهدید پمپئو  به تعطیلی سفارت آمریکا در عراق

لبنان

عراق
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فرهنگوهنر
رسولاعظم)ص(:

 هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند
بدون تردید بهشت بر او واجب می شود.

عباساسماعیلگل:در دوران دفاع مقدس اشعار مختلفی در قالب 
مداحی، سرود و قطعه موسیقی توسط شاعران مختلف سروده 
شد که هر کدام به اثر خاطره انگیزی تبدیل شد. اما شاید کمتر 
کسی فکر می کرد پس از پایان 8 سال جنگ تحمیلی، بار دیگر 
ش��عری سروده شود که در قالب مداحی به اثری ماندگار بدل 
شود تا اینکه سروده دلنشین و اعجازانگیز »مثنوی شهادت« 
۳-۲ سالی پس از جنگ تحمیلی به عنوان اثری درخشان درباره 
ش��هدای دفاع مقدس خلق شد. »مثنوی شهادت« را سال 71 
قادر طهماسبی سرود و همان ایام توسط حاج صادق آهنگران 
خوانده شد. فراگیری و درخشش این اثر در آن زمان چنان باال 
بود که مردم برای خرید نوار کاست این مداحی بسیار مشتاق 
بودند؛ اتفاقی که پس از گذشت چند دهه شاهد آن حتی برای 
آثار موسیقایی نیستیم. از سوی دیگر نمی توان بسادگی از شعر 
فوق العاده خاص و منحصر به فرد قادر طهماس��بی مش��هور به 
»فرید« گذشت؛ شعری که در آن طهماسبی بخوبی بینش و 
تفکر عمیق خود نسبت به فرهنگ شهادت را نشان داده است. 
بدون شک یکی از مهم ترین دالیل ماندگاری »مثنوی شهادت« 
همین ویژگی های اعتقادی و شخصی شاعر به حساب می آید. 
به همین بهانه با قادر طهماسبی گفت وگویی کوتاه داشته ایم و 
با این شاعر درباره سرودن »مثنوی شهادت« صحبت کرده ایم. 
قادر طهماس��بی درباره روند شکل گیری سرودن »مثنوی 
ش��هادت« گفت: بخوبی خاطرم هست که در همان سال 71 
همراه با ۲ پدر ش��هید و یک برادر ش��هید 40 شب پشت سر 
هم به گلزار شهدا می رفتیم و تا نیمه های شب با حضور بر مزار 
شهدا با این عزیزان نجوا و عشق بازی می کردیم. پس از پایان 
آن 40 شب تا چند روز از حال و هوای خاصی برخوردار بودم 
و در همان حال و هوا آثار مختلفی را نوشتم که به زعم خودم 

به بهترین آثار بدل شد. »مثنوی شهادت« هم متاثر از همین 
فضا نوشته شد. طهماسبی خاطرنشان کرد: این موضوع را بارها 
گفته ام که اگر »مثنوی شهادت« به دل خیلی از مردم نشست 
صرفا به خاطر برکت عنایت شهدا به این اثر بود و قویا می گویم 
خود ش��هدا در همان 40 شب این شعر را سرودند و بنده هم 

صرفا یک وسیله بودم که از آن رونمایی کنم. 
این شاعر ادامه داد: در همان ایام عالوه بر »مثنوی شهادت« 
آثاری چون »مثنوی گل ها« و »مثنوی بهار غمگین« را سرودم 

که این آثار هم متاثر از همین فضا به آثار خوبی بدل شد. 
طهماس��بی درباره روند ش��کل گیری مداحی حاج صادق 
آهنگران بر اساس شعر »مثنوی شهادت« گفت: اوایل سال 71 
شهید سید مرتضی آوینی مدیریت ماهنامه ای در حوزه هنری 
را برعهده داش��ت که همان روزها بنده به دیدار شهید آوینی 
رفتم و در آن دیدار شعر»مثنوی شهادت« را به ایشان دادم تا 

در ماهنامه به چاپ برساند. 
وی در ادامه افزود: فردای آن روز در یک محفل شعرخوانی 
حضور پیدا کردم که در آن جلسه این شعر را خواندم. از قضا 
در آن محفل حاج صادق آهنگران هم حضور داشت و به گفته 
یکی از دوستانم در تمام لحظاتی که شعر »مثنوی شهادت« 
را می خوان��دم، حاج صادق اش��ک می ریخت. پس از محفل، 
آهنگران سراغم آمد و با خنده گفت: »شما نمی خواهی این 
شعر را بدهی من بخوانم«. از آنجا که متن مکتوب این شعر 
همراهم نبود، به حاج صادق گفتم اگر ممکن است به حوزه 
هنری نزد آقامرتضی بروید و متن کامل و مکتوب را از ایشان 
بگیری��د و حاج ص��ادق هم این کار را انجام داد که در نهایت 
آن نوح��ه ماندگار را خواند. »فری��د« ادامه داد: اگر صادقانه 
بخواهم بگویم، آن روزی که حاج صادق آهنگران خواستار شعر 

»مثنوی ش��هادت« 
شد، تصورش را نمی کردم 

که نوحه حاج صادق از این شعر به 
موجی عجیب در میان مردم بدل ش��ود. هیچ 

وقت فراموش نمی کنم در همان روزهای انتش��ار این اثر، با 
یکی از دوس��تان در کرج قدم می زدیم که دیدیم در مقابل 

یک کتاب فروشی صف 
عظیمی شکل گرفته است. 
م��ا به تصور اینکه ن��ذری می دهند 
جل��و رفتیم و آنجا متوجه ش��دم این صف برای 
خرید کاس��ت جدید »مثنوی شهادت« با صدای حاج صادق 

آهنگران است.

قادرطهماسبیدرگفتوگوبا»وطنامروز«چگونگیخلق»مثنویشهادت«راروایتکرد

ید مثنوی معنوی فر

سازمان اوج نمایش »الشمس تشرق من حلب« را به یاد 
سرداران شهید مقاومت در حلب روی صحنه می برد. 

به گزارش »وطن امروز«، نمایش »الش��مس تشرق من 
حلب« به کارگردانی کورش زارعی بر اس��اس نوش��ته ای از 
مرحوم ابوباس��م حیادار در محل مشهدالحسین شهر حلب 

روی صحنه خواهد رفت. 
بی��ش از 60 بازیگر عرب و س��وری، تی��م فنی تولید و 
کارگردان��ی ایرانی را ب��رای اجرای این نمایش که محصول 
مش��ترک ایران و سوریه است و به زبان عربی اجرا می شود، 
همراه��ی خواهند کرد؛ چهره هایی نظیر م��روان غریواتی، 
سمیر طویل، یاسین عدس، محمدسقا، باسل زین الدین و... 
که تجربه همکاری با کورش زارعی را در نمایش های قبلی 
او در عراق و س��وریه داشته اند و از چهره های مطرح تئاتر و 

نمایش سوریه هستند. 
نشس��ت خبری نمایش »الشمس تش��رق من حلب« 
)خورشید از حلب طلوع می کند( با حضور هنرمندان ایرانی 

و سوری برگزار شد. 
این نمایش به ماجرای دیدار و زیارت راهب مس��یحی با 
س��ر مبارک امام حسین می پردازد. زمانی که کاروان اسرای 
کربال از شهر کوفه عازم شام شدند، در دیری در شهر حلب 
اسکان پیدا می کنند. راهب مسیحی فرماند هان سپاه دشمن 
را قانع می کند تا سر مبارک سیدالشهدا را در اختیار وی قرار 
دهند و طی آن شب راهب با سر مبارک امام حسین)ع( راز 
و نیاز می کند. »الشمس تشرق من حلب« در مکانی که در 
سال 61 هجری قمری واقعه مذکور در آن اتفاق افتاده و امروز 

با عنوان»مشهد الحسین« شناخته می شود برگزار می شود. 
علیرض��ا کوهفر تهیه کننده، س��عید ذهنی آهنگس��از، 
سیدمحمدحس��ین خیراالمور مدیرتولید، سعید جعفری 
طراح صحنه، محمدرضا آزاد طراح نور، بهزاد جاودانفر طراح 
حرکت، امیرحسین غفاری طراح گریم، علیرضا خدامرادی 
طراح پوستر و بروشور و مهدی جمالیان فیلمبردار و عکاس 

از جمله عوامل نمایش »الشمس تشرق من حلب« هستند. 
گفتنی است »الشمس تشرق من حلب« که پیش از این یک 
بار هم سال 97 در شهر حلب اجرا شده بود، امسال نیز به همت 
سازمان هنری- رسانه ای اوج با یاد سرداران شهید مقاومت 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس در شهرهای 
حلب و دمش��ق روی صحنه خواهد رفت. کورش زارعی در 
گفت وگویی با اشاره به اینکه در این نمایش شخصیت اصلی 
ما یک شخصیت مسیحی است و قصه نمایش را پیش می برد، 
اظهار کرد: ما با این اجرا تقریب مذاهب را هم انجام می دهیم 
و می گوییم در این شرایطی که انسان و انسانیت و ارزش های 
انس��انی دچار خدشه شده است، تمام ادیان و مذاهب الهی 

هستند و می توانند در کنار هم قرار بگیرند.

براساس تصمیم مدیریت خانه مستند، از این 
پ��س در هر ماه بخش طرح و ایده س��ایت خانه 
مستند به مدت ۳ روز در دسترس مستندسازان 
خواهد بود تا نسبت به ثبت طرح های خود اقدام 
کنند. به گزارش »وطن امروز«، به همین مناسبت 
از مستندسازان و عالقه مندان به این حوزه دعوت 
می شود از روز دوشنبه 14 مهر تا چهارشنبه 16 
مه��ر )به مدت ۳ روز( با مراجعه به س��ایت خانه 

مس��تند به نش��انی khanemostanad.ir جهت ارسال 
طرح های خود اقدام کنند. بر اس��اس ای��ن گزارش، پس از 
پایان مهلت ۳ روزه، بررسی طرح های ارسالی آغاز شده و از 
صاحبان طرح های برگزیده دعوت می شود در جلسه پیچینگ 

با ارائه مستندات تصویری به دفاع از طرح خود 
بپردازند. الزم به ذکر است دریافت طرح توسط 
خانه مستند از ۳ سال قبل به صورت الکترونیکی 
بوده است و با توجه به اینکه از اواخر تیرماه این 
امکان به دلیل به روزرسانی سایت و انجام برخی 
اصالحات جهت س��هولت در کار مسدود شده 
بود، با پایان مراحل فنی از این پس مستندسازان 
می توانن��د در هر ماه به مدت ۳ روز با مراجعه 
به سایت خانه مستند نسبت به ثبت طرح و ایده خود اقدام 
کنند. همچنین در ارسال طرح و ایده مستندسازان باید این 
نکته را در نظر داشته باشند که طرح ارسالی قابلیت پخش از 

رسانه ملی را داشته باشد.

»تو زودتر بکش«، روایت نیروهای عملیاتی و 
اطالعاتی اسرائیل از 60 سال ترورهای موساد، از 
ترور مبارزان فلسطینی تا ترور شهید عماد مغنیه 
و دانش��مندان هسته ای و موش��کی ایران به قلم 
نویسنده اسرائیلی و ترجمه وحید خضاب توسط 
انتشارات ش��هید کاظمی منتشر شد. به گزارش 
»وطن امروز«، کتاب »تو زودتر بکش« را یکی از 
سرشناس ترین نویسندگان به اصطالح »اسرائیلی« 

به نام رومین برگمن نوشته است. کتاب، روایتی »اسرائیلی« از 
پیش زمینه ها و روند تشکیل سازمان های اطالعاتی این رژیم 
است و در این بین بیش از هر چیز بر ترورهای صورت گرفته 
از سوی این دس��تگاه ها )یا به تعبیر خود کتاب، »قتل های 
هدفمن��د« آنها( تمرکز دارد. برگمن برای به دس��ت آوردن 
تصویری از س��یر و عملکرد این دستگاه ها، هزاران سند )که 
برخی از آنها محرمانه بوده و به صورت غیرقانونی در اختیار او 
قرار گرفته( و تعداد بی شماری کتاب و مقاله را بررسی کرده 

است. اما اهمیت بیش��تر این کتاب، به صدها 
مصاحبه اختصاصی نویسنده با کسانی برمی گردد 
که خود به صورت مستقیم در این سازمان ها )یا 
در وقایع مورد اشاره در کتاب( حضور داشته اند 
و رتبه سازمانی یا عملیاتی برخی از آنها نیز در 
باالترین سطح بوده و همین، اطالعات آنها را به 
معنای دقیق کلمه »دس��ت اول« کرده است. 
جلد اول از مجموعه 4 جلدی کتاب »تو زودتر 
بکش«، روایت نیروهای عملیاتی و اطالعاتی اسرائیل از 60 
سال ترورهای موساد، از ترور مبارزان فلسطینی تا ترور عماد 
مغنیه و دانشمندان هسته ای و موشکی ایران به قلم نویسنده 
سرشناس اسرائیلی )رومین برگمن( و ترجمه وحید خضاب 
در قطع رقعی و 416 صفحه توسط انتشارات شهید کاظمی 
منتش��ر شد. عالقه مندان جهت تهیه این کتاب می توانند از 
طریق س��ایت nashreshahidkazemi.ir یا ارسال نام 

کتاب به سامانه ۳000141441 اقدام کنند.

آغازپروسهثبتطرحوایدهمستندسازاندرسایتخانهمستندازنیمهمهرماه

سازماناوجنمایش»الشمستشرقمنحلب«رارویصحنهمیبردیک خبر خوب برای مستندسازان

مشهد الحسین حلب میزبان هنرمندان ایرانی و سوری

انتشارپروندهفوقمحرمانه۶۰سالترورفرماندهانمقاومتتوسطاسرائیل

ودتر بکش« در بازار نشر »تو ز

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران و رئیس مرکز اسناد 
و تحقیق��ات دفاع مقدس با بیان اینک��ه نگاه مان به تاریخ 
ش��فاهی فرماندهان، نگاه به حفظ یک ثروت ملی اس��ت، 
گفت: گفت وگو با فرماندهان اصلی دفاع مقدس از ابتدا از 
اولویت های مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بوده است. 
به گزارش »وطن امروز«، س��ردار علی محمد نائینی در 
مراس��م واکاوی عملیات ثامن االئمه و رونمایی از دومین 
جلد از تاریخ شفاهی سردار رحیم صفوی با تأکید بر این 
نکته که صدام در جنگ با ایران به اهداف حداقلی خود نیز 
نرسید، تصریح کرد: ارتش بعث عراق یک هدف حداکثری 
داشت که اشغال کامل خوزستان بود و یک هدف حداقلی 
داشت از جمله اشغال آبادان و خرمشهر و تسلط بر اروند 
که با مقاومتی که در آبادان ش��کل گرفت حتی به هدف 
حداقلی خودش نرس��ید. قطعا تصرف آبادان در اندیش��ه  
تهاجمی ارتش عراق بیشتر از تصرف خرمشهر معنا داشت. 
وی به آثاری که تاکنون توسط مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس منتشر شده، اشاره کرد و گفت: اگر هشتم آبان 
س��ال 59 را روز شکست دشمن در تصرف آبادان بدانیم، 
۳9 روز شاهد مقاومت همه جانبه  رزمندگان و مردم بویژه 
م��ردم آبادان در مقابله با تصرف بودیم. بخش هایی از این 
مقاومت مردمی را در کتاب شماره 5 که مرکز اسناد منتشر 

کرده است می توان مطالعه کرد. 
س��ردار نائین��ی با بی��ان اینکه یکی از روزش��مارهای 
دفاع مقدس در مرکز اس��ناد و تحقیق��ات دفاع مقدس به 
عملیات ثامن االئمه اختصاص دارد، افزود: روزشمار شماره 
15 ویژه عملیات ثامن االئمه )ع( و شکست آبادان است که 

سال 96 منتشر شده است. 
وی اظهار کرد: کتاب »نبردهای شرق کارون به روایت 

فرماندهان« که با تالش آقایان 
سیدعلی ممدوحی و پیرهادی 
تألیف ش��ده اس��ت، یکی دیگر 
از آث��ار مرکز درب��اره عملیات 
کتاب  اس��ت.  ثامن االئم��ه)ع( 
»عملی��ات ثامن االئم )ع( مبدأ 
تح��ول در اس��تراتژی نظامی 
ای��ران« ه��م توس��ط س��ردار 
سرلش��کر صف��وی و مرح��وم 
اردستانی در این مرکز به نگارش 
درآمده است. در بخشی از کتاب 

»اطلس آبادان« که در مرکز اسناد و تحقیقات تألیف  شده 
است به حماسه عملیات ثامن االئمه)ع( پرداخته  شده است. 
رئیس مرکز اس��ناد و تحقیقات دفاع مقدس از انتش��ار 
مهم تری��ن اثر در رابطه ب��ا عملیات ثامن االئمه خبر داد و 
گفت: مهم ترین اثری که در حال تألیف است، کتاب جامع 
»کارنامه عملیات ثامن االئمه)ع(« است. این کتاب مبتنی بر 
اسنادی است که مرکز در اختیار دارد و با گفت وگو و تعامل 
با فرماندهان در دست تألیف و انتشار است که ان شاءاهلل تا 

پایان سال جاری رونمایی خواهد شد. 
سردار نائینی با اشاره به اسناد منحصربه فرد دفاع مقدس 
به  عنوان ثروت ملی که در اختیار مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس اس��ت، گف��ت: بیش از 80 درص��د نوارهای 
ضبط شده در جنگ در خصوص فرماندهان بود که مربوط 
به جلسات طرح ریزی است و ۲0 درصد مربوط به هدایت 
نبردهاست. مباحث مربوط به طرح عملیات، سازمان دهی، 
آمادگ��ی مربوط به عملیات و مباحث طرح مانور، مباحث 
تاکتیک��ی، بس��یار غنی و ب��ا جزئیات در جلس��ات بحث 

می ش��ود. اگر ما 70 شبانه روز 
نبرد والفجر 8 را داریم، 8-7 ماه 
این عملیات جلسات طرح ریزی 
دارد و اینها نشان دهنده وجود 
تعیین کننده در  عام��ل  همان 
مدیریت و رهبری جنگ یعنی 
عقالنی��ت و تدبیر اس��ت و این 
بخش از مدیریت جنگ، بخش 
از تاریخ ش��فاهی  قابل توجهی 
فرمانده��ان عالی جنگ و برادر 

عزیزمان سردار صفوی است. 
وی با بیان اینکه نگاه مان به تاریخ شفاهی فرماندهان، 
ن��گاه ب��ه حفظ یک ث��روت ملی اس��ت، گف��ت: تاریخ با 
روایت های��ش می مان��د. حافظه  تاریخ��ی بخش مهمی از 
هویت ملی است؛ افتخار به گذشته امید به آینده را تولید 
می کند. در شرایط فعلی ما با ۲ پدیده  تحریف واقعیت های 
تاریخی، آدرس غل��ط دادن ها و گاه روایت های مخدوش 
از تاریخ مجاهدت های ملت ایران مواجه هس��تیم. پدیده  
دیگر فناوری های جدید ارتباطی و فضای مجازی و اهمیت 
یافتن افکار عمومی از طریق ابزارهای جدید است که در 
ای��ن فضا، ما امروز با ی��ک جنگ پیچیده، جنگ ترکیبی 
تمام عیار یعنی جنگ ش��ناختی و جنگ روایت ها مواجه 
هس��تیم. سردار نائینی با اش��اره به رونمایی دومین جلد 
از کتاب تاریخ ش��فاهی سردار صفوی گفت: خدای متعال 
به ما توفیق داده است که شاهد رونمایی جلد دوم تاریخ 
شفاهی سردار صفوی باشیم. نخستین جلد از کتاب تاریخ 
ش��فاهی سردار صفوی با عنوان »از سنندج تا خرمشهر« 
در 1۲ آبان سال 97 رونمایی شده است و امروز همزمان 

با س��الگرد عملیات ثامن االئمه)ع( رونمایی جلد دوم را با 
عنوان »از شرق بصره تا مهران« خواهیم داشت. 

وی ب��ا بی��ان اینکه تاریخ ش��فاهی فرماندهان یکی از 
مهم ترین منابع تاریخ نگاری اس��ت، درباره اهمیت تاریخ 
ش��فاهی س��ردار صفوی اظه��ار کرد: در تاریخ ش��فاهی، 
روایت های ش��فاهی فرماندهان ضبط و ثبت می شود؛ آن 
چیزی که در مطالعات اس��نادی و متنی به  این  ترتیب با 
جزئیات و با دقت ممکن است ما در اختیار نداشته باشیم. 
گفت وگو با سردار صفوی به  عنوان یکی از فرماندهان اصلی 
دفاع مقدس از ابتدا از اولویت های مرکز اسناد و تحقیقات 
دفاع مقدس بوده است، این گفت وگو هم به دلیل اهمیتی 
که داش��ته است، توس��ط رئیس فقید مرکز مرحوم دکتر 
اردس��تانی و بعد توسط اینجانب یعنی باالترین سطح در 

مرکز صورت گرفته است. 
س��ردار نائینی افزود: گفت وگوهای این اثر با مباحث 
عب��ور از مرز، تنبیه متج��اوز، چرایی ادامه جنگ پس از 
فتح خرمش��هر و عملیات رمضان آغاز می ش��ود و بعد به 
تحلیل ش��رایط پس از عملیات رمضان، اتخاذ استراتژی 
عملیات ه��ای محدود و متوس��ط در غرب، تحلیل طرح 
مانور و پیامدهای عملیات های محرم و مسلم بن عقیل)ع( 
می پردازد. گسترش س��ازمان رزم سپاه، اجرای عملیات 
والفجر مقدماتی، والفجر 1 تا 4، موضوع تعیین فرماندهی 
جن��گ و طراحی و اجرای عملیات خیبر و بدر و والفجر 
8 از مباحث مهم گفت وگو با س��ردار صفوی اس��ت که 
عملیات های مهمی مثل خیبر و بدر و والفجر 8، زمینه ها، 
چگونگ��ی طراحی، طرح مانور، مراح��ل عملیات، نتایج، 
پیامدها و دستاوردهای هر یک از عملیات ها مورد بحث 

قرار می گیرد.

دومینجلدازتاریخشفاهیبهروایتسردارسیدرحیمصفویرونماییشد

وت ملی دفاع مقدس با خاطرات فرماندهان حفظ ثر
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خیزاحسانعلیخانی
برایسومین»عصرجدید«

هر چند تولید و پخش فصل دوم »عصر جدید« در سایه 
کرونا با دشواری های بسیاری همراه شد اما از روز گذشته و 
با پخش تیزرهای فراخوان ویدئوهای مردمی، فصل سوم این 
برنامه رسما کلید خورد. به گزارش مهر، دومین فصل از »عصر 
جدید« که احسان علیخانی، تهیه کنندگی و کارگردانی اش را 
بر عهده دارد، این روزها در تدارک رساندن شرکت کنندگان 
به مرحله نیمه نهایی است و هنوز پرونده اش بسته نشده اما 
پخش تیزرهای فراخوان فصل سوم نشان داد استمرار تولید 
این مجموعه همچنان در دستور کار شبکه ۳ و تیم تولید 
برنامه قرار دارد. بتازگی برنامه »هشتگ عصر جدید« که در 
ایام توقف پخش مسابقه اصلی در ماه صفر روی آنتن می رود 
تا گزارش��ی از روند فعالیت گروه ها و شرکت کنندگان ارائه 
کند، تیزری پخش کرد که در آن از مردم و عالقه مندان به 
حوزه های مختلف ورزشی، هنری، مشاغل و حوزه های علمی 
دعوت کرده ویدئویی از خود به »عصر جدید« ارسال کنند 
تا در فصل سوم این برنامه حضور یابند. انتشار این فراخوان 
نش��ان داد به رغم مشکالت پیش آمده، قرار نیست پرونده 
»عصر جدید« در فصل دوم برای همیشه بسته شود و دور 
از انتظار نیست احسان علیخانی از امروز برای ارائه برنامه ای 
ویژه در نوروز 1400 دورخیز کرده باش��د؛ نوروزی که امید 

است در غیاب کرونا متفاوت از نوروز 99 باشد. 

مستندهایروایتفتح
برایمخاطبانجهانی

مجموعه آثار تولیدشده در گروه مستند روایت فتح با 
ترجمه به 4 زبان عربی، انگلیسی، اسپانیایی و فرانسه، آماده 
پخش برای مخاطبان غیرایرانی می شود. به گزارش »وطن 
امروز«، مجموعه آثار تولیدشده در این مرکز با ترجمه به 
4 زبان عربی، انگلیسی، اسپانیایی و فرانسه برای مخاطبان 
غیرایرانی بزودی آماده و پخش می ش��ود. در حال حاضر 
ترجمه تمام آثار به زبان های عربی و انگلیسی انجام شده 
و بزودی مراحل آماده سازی ۲ زبان اسپانیایی و فرانسه نیز 
به پایان می رسد. روح اهلل رفیعی، مدیر گروه مستند روایت 
فتح همچنین با اعالم این خبر افزود: برای انتشار این آثار  
ترجمه شده مذاکرات اولیه با شبکه های محلی و بومی  بر 
بستر ماهواره و فضای مجازی انجام شده که با استقبال 
خوبی از س��وی مدیران شبکه ها رو به رو شده است. برای 
آنکه مفاهیم فیلم ها بر اثر  ترجمه تنزل نداشته باشد، در 
تیم  ترجمه از کارشناسان ادبی هر زبان بهره گرفته  شده 

تا مفاهیم به  صورت کامل منتقل شود.

فراخوانمسابقهیادمان
»سربازوطن«اعالمشد

فراخوان مسابقه بزرگ یادمان »سرباز وطن« همزمان 
با رونمایی از پوستر این مسابقه در هفته دفاع مقدس اعالم 
شد. به گزارش »وطن امروز«، روز گذشته، در آیین هفته 
دفاع مقدس با رونمایی از پوس��تر مسابقه یادمان سرباز 
وطن، ش��رایط حضور طراحان برای ارسال آثار حجمی 
در قالب فراخوان اعالم ش��د. در این فراخوان آمده است: 
شهرداری تهران به منظور ارج نهادن به مقام واالی سربازان 
وطن از تمام هنرمندان و صاحبان فکر و اندیشه دعوت 
می کند. شرکت کنندگان باید حتما گروهی )حداقل ۳ نفر( 
باشند که در هر گروه یک مهندس معمار و یک هنرمند 
مجسمه ساز حضور داشته باشد. آخرین مهلت ارسال آثار 
چهارشنبه 17 دی ماه 99 خواهد بود و محل اجرای آن در 
منطقه فرهنگی- گردشگری عباس آباد به اجرا درمی آید. 
»سرباز وطن« عنوانی است که شهید حاج قاسم سلیمانی 

برای سنگ مزار خود وصیت کرده بود. 

انتشارفراخوانبخش»رادیوتئاتر«
جشنوارهتئاترفجر

فراخوان بخش »رادیوتئاتر« سی و نهمین جشنواره تئاتر 
فجر در ۲ بخش »اصلی« و »ویژه« منتشر شد. به گزارش 
»وطن امروز«، موضوعات بخش »اصلی« شامل جهش تولید 
ملی، مدافعان سالمت، بحران ناشی از کرونا، صلح جهانی و 
اخالق ایرانی است. همچنین موضوعات بخش »ویژه« شامل 
گرامیداش��ت چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس و معرفی 
زندگی شهدای دفاع مقدس و مقاومت، بویژه سردار شهید 
سلیمانی می شود. سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر از بین آثار 
متقاضی، پذیرای 10 اثر برای شرکت در بخش رادیوتئاتر 
خواهد بود. آخرین  مهلت برای ارس��ال آث��ار 10 آذرماه و 
زمان اعالم آثار راه یافته به جشنواره ۳0 آذرماه 1۳99 است. 
پیش از این فراخوان »مسابقه نمایشنامه نویسی«، »مسابقه 
و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر« و بخش »صحنه ای« و 
»خیابانی« سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر منتشر شده بود. 

تدوینانیمیشن»بچهزرنگ«
درایستگاهپایانی

کار تدوین انیمیش��ن »بچه زرنگ« محصول کانون 
پ��رورش فکری کودکان و نوجوان��ان و گروه هنرپویا به 
اتمام رس��ید. به گزارش »وطن امروز«، در امتداد آخرین 
فرآیندهای مربوط به تولید انیمیش��ن سینمایی »بچه 
زرنگ«، کار تدوین این فیلم نیز بتازگی به پایان رسیده 
است. حسن ایوبی که پیش از این در فیلم های سینمایی 
»ش��اهزاده روم« و »فیلش��اه« با گروه هنرپویا همکاری 
داشته است، تدوین انیمیشن سینمایی »بچه زرنگ« را 
نیز در موعد مقرر به اتمام رساند. ایوبی در این باره اعالم 
کرد: سعی کردیم تمام تجربیاتی که در ۲ فیلم سینمایی 
قبلی به دس��ت آمده بود، در این فیلم به کار بسته شود 
و می توان��م بگویم چه به لحاظ تکنیکی و چه به لحاظ 
قصه پردازی شاهد پیشرفت های چشمگیری در انیمیشن 

ایران خواهیم بود. 

تلویزیون

مستند

تجسمی

تئاتر

سینما

سبکباالنخرامیدندورفتند
مرابیچارهنامیدندورفتند
اگردیرآمدممجروحبودم
اسیرقبضوبستروحبودم

درباغشهادترانبندید
بهمابیچارگانزانسونخندید

مرااسبسپیدیبودروزی
شهادتراامیدیبودروزی
منآخرطاقتماندنندارم
خدایاتابجانکندنندارم

بیابازامشبایدلدربکوبیم
بیااینبارمحکمتربکوبیم

مکوبایدلبهتلخیدستبردست
دراینقصربلورآخرکسیهست

بکوبایدلکهاینجاقصرنوراست
بکوبایدلمراشرمحضوراست
بکوبایدلکهغفاراستیارم
منازکوبیدندرشرمدارم


