
    وزیر بهداشت: اجازه شكسته شدن هيچ پروتكلي را 
نمي دهيم و اگر پروتكلي شكسته شود و جان فرزندي 
از فرزندان این س��رزمين به خطر بيفتد اجازه برگزاري 
كنكور نمي دهيم. در كنار خواهش هاي مستمر، رویكرد 
جدیدمان فشار و جریمه است و اگر كسي حریم شكند 
و پروتكل ها و ش��يوه نامه ها را شكس��ت، باید برخورد 

سنگين كرد

    س��خنگوي دس��تگاه قضا: وضعيت كش��ور ایجاب 
مي كند كه یقه بده��كاران بزرگ بانك��ي و آنها را كه از 
دادن ماليات فراري هستند، بگيریم و حقوق شهروندان 
را اس��تيفا كنيم. از اوایل س��ال ۹۸ تا امروز در تهران با 
پيگيري سازمان امور مالياتي بيش از ۲۳ هزار ميليارد 
تومان ماليات از بدهكاران عمده اخذ شده است. حدود 
۶ هزار ميليارد تومان هم بدهي ماليات در استان ها اخذ 
ش��د كه مجموعاً حدود ۲۹ هزار ميليارد تومان بدهي 

مالياتي وصول شده است

قاضي بخشوده ش��ب حادثه كشيك دادس��راي مركز 
بوده كه دقایقي قبل از حادث��ه از خانه اش كه در همان 
نزدیكي محل حادثه است، براي رفتن به دادسراي مركز 
خارج مي ش��ود. وي قصد دارد سوار خودرواش شود كه 
در تاریكي شب موتور س��يكلتي كه به نظر مي رسد دو 
سرنشين داشته به او نزدیك مي ش��ود و از پشت سر به 

وي حمله مي كند

    امریكا و فرانسه ش��ادي خود را از استعفاي حسان 
دیاب، نخست وزیر لبنان پنهان نمي كنند. دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور امریكا گفت كه لبنان اكنون ش��اهد یك 
انقالب اس��ت و یك هيئت امریكایي هم براي رایزني ها 
درباره تش��كيل كابينه جدید لبنان به بيروت مي رود. 
وزارت خارجه فرانسه هم گفت كه اولویت لبنان تشكيل 

هر چه سریع تر دولت جدید براي اصالحات است

    فرمانده كل سپاه: در سپاه جهاد بي وقفه و غيرمنقطع 
جاري است. سپاه تنها نهادي است كه از ابتداي تشكيل 
تا به امروز هرگز از جهاد خارج نش��ده اس��ت. این لباس 
جهاد بر اندام سپاه پوشيده شده اس��ت و آن طوري كه 
رون��د رخدادها و ح��وادث عالم و به خص��وص مواجهه 
انقالب اسالمي با مستكبران نش��ان مي دهد، این جهاد 
فعاًل پایان ناپذیر است. سپاه شجره اي است برآمده از یك 
ميدان گسترده از جهاد؛ اما نكته مهمي كه وجود دارد این 
است كه شكل این جهاد مدام تغيير مي كند و هرچه زمان 
پيش مي رود، نقش خود پاسداران در استمرار این مسئله 

گسترش پيدا مي كند و نقش سالح ها كمتر مي شود

 جهاد در سپاه 
جاري و پايان ناپذير است

 كرونا كنكور را 
 يك ماه ديگر 

به تعويق انداخت

وصول 29 هزار ميليارد 
تومان ماليات معوقه

 مهره چيني 
امريكايي- فرانسوي 

براي بيروت پس از انفجار

  سوء قصد  به جان 
  بازپرس ويژه   قتل پايتخت
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   »همكالسي مهربان«
 كمك مؤمنانه به دانش آموزان بي بضاعت

    توزيع 87 هزار بسته معيشتي
 در زنجان 

   »كرامت انساني« 
حلقه مفقوده حقوق بشر غربي

كمك مؤمنانه جامعه 
 كارگري و كارفرمايي

 با 100 هزار بسته معيشتي 

 احياي 
 حقوق بشر اسالمي 

با ظرفيت هاي مركز وكال

حقوقی

جهاد خدمت رسانی

 گزارشي از كمك هاي 

مؤمنانه  در  استان هاي ايران

پرونده
صفحه 9

 هنگامه  ايثار؛ جهاد كارگران

 برای  همدلی و كمك مؤمنانه

یادداشتبینالملل

یادداشتسیاسی

ویژهجوان

مهندسي سياسي
 بر ويرانه هاي انفجار بيروت

عوامل تغيير اعتماد به دولت ها

مردم را دعوت نکرديم چون 
می دانستيم شکست می خوريم

سيد رحيم نعمتي

محمدجواد اخوان

شكي نيست كه س��قوط دولت دیاب، وضعيت سياسي لبنان 
را بحراني تر از قبل مي كند، هر چند كه این اس��تعفا نشان داد 
خبري از انتخابات زودهنگام دست كم در كوتاه مدت نخواهد بود 
و دولت آینده باید با آراي همين تركيب از نمایندگان پارلمان 
كار خود را شروع كند. در این صورت، فرایند تعيين نخست وزیر 
مكلف و تشكيل كابينه مطرح است كه تجربه پيشين و از جمله 
همين دولت دیاب نشان داد كه فرایندي طاقت فرسا و پيچيده 
است و مي تواند ماه ها طول بكشد. در این بين، باید به مداخله 
قدرت هاي خارجي نيز توجه كرد كه شدیدتر از گذشته شده و 
انفجار سه شنبه این بهانه را به آنها داده تا بي پرده و حتي بدون 
رعایت ظواهر سياسي در امور داخلي لبنان مداخله كنند. شدت 
این مداخله در برخي مواقع آن قدر بي پرده و عيان بود كه مقامات 
سياسي و شخصيت هاي لبناني مجبور به واكنش به آن مي شدند 
و در جریان شورش هاي چند روز گذشته هم سفارت امریكا در 
بيروت با صدور بيانيه از این شورش ها حمایت كرد تا افزایش 

بحران در این كشور دامن بزند | صفحه 15

یكي از شاخصه هاي مؤثر اعتماد، ميزان پاسخگویي به مطالبات 
است. اكنون در بررسي این ش��اخصه در دولت باید دید افكار 
عمومي ميان وعده های داده شده و تحقق وعده ها چگونه قضاوت 
مي كند؟ روشن است كه با گذشت هر ساعت از عمر دولت، این 
قضاوت حساس تر مي شود و در سال پایاني دولت، همه منتظر 
تحقق بسياري از وعده ها هستند. هرچند در كوران رقابت هاي 
انتخاباتي ۹۲، آقاي روحاني وعده حل بس��ياري از مشكالت 
مردم را در 100 روز اول كار دولت داد، اما پس از گذشت ۲ هزار 
و 500 روز همچنان چشم هاي به انتظار نشسته مردم را مي توان 
مشاهده كرد.  عالوه بر مطالبات، نوع رفتار عمومي مدیران نيز در 
شكل گيري اعتماد مؤثر است. نوع عملكرد دولتمردان در كنترل 
قيمت ارز و تورم ناشي از آن و كاهش ارزش پول ملي، برخورد 
با گله مندی های عمومي ناشي از نابساماني هاي مدیریتي، عدم 
اقدام به موقع و مقتضي كه تا حد زیادي به بی عملي انجاميده، 
ترسيم كننده تصویر بغرنجي است كه افكار عمومي از رویكرد 

مدیران دولتي یافته است | صفحه 2

یك نماین��ده اصالح طلب مجلس دهم معتقد اس��ت »یكي 
از اشتباهات استراتژیك شوراي عالي اصالح طلبان این بود 
كه براي انتخابات اسفند ۹۸ مجلس ليست نداد. براي اینكه 
یك جریان سياسي كه به عنوان یك جریان اصلي در عرصه 
سياست مطرح است و در چارچوب قانون اساسي كار مي كند، 
وقتي ليس��ت نمي دهد یعني  اینكه من بنا ندارم كه فعاليت 
سياسي بكنم و زمين بازی را كاماًل در اختيار رقيب مي گذارد 
و غيرمستقيم به مردم پيام تحریم انتخابات و عدم مشاركت 
مي دهد«. برخي دیگ��ر از اصالح طلبان هم ب��ه تقبيح عدم 
مشاركت همفكران خود در انتخابات پرداختند و این تصميم 
را غلط و فاقد مش��ي سياس��ت ورزي الزم ب��راي یك حزب 
سياسي دانستند.جالب آنكه وقتي برخي رسانه هاي منتقد 
اصالح طلبان در آستانه انتخابات، عدم مشاركت این جریان در 
انتخابات را »تحریم انتخابات« و خالف مردم ساالری ناميدند، 

برخي خواص اصالح طلب آن را رد كردند | صفحه ۲

صفحه 10

ترامپ توهم  داشت  كه قرباني 
توطئه هاي مداوم است

ترجمه:محمدصادقعبدالهي

ترامپ تصميم گرفت س�اعت 5 عصر به وقت امريكا با 
حضور همگي ما در دفتر رياس�ت جمهوري با مكرون 
تماس گيرد. او ابتدا به برخي از مسائل پرداخت و سپس 
يكدفعه شروع به گاليه از مكرون براي بدرفتاري هاي 
او در ديداره�اي قبلي، همچ�ون انتقاد مش�هور او از 

ميهن دوستي در برابر ملي گرايي كرد  | صفحه 6

 پاورقي »جوان«   
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

طرح دولت به عنوان »گشايش اقتصادی« با ايراد ها و نقدهای اساسی از سوی رئيسی و قاليباف روبه رو شده 
است. ازجمله ايرادها آينده فروشی و بدهكار كردن دولت آينده و ملت است. قرار است اين طرح به كلی 
 اصالح شود تا به جای سلف فروشی، فروش نقدی انجام شود با اولويت فروش ميعانات گازی و ممنوعيت خريد

يا بازخريد اوراق از سوی بانك ها

ايرادهای اساسی رؤسای دو قوه  به طرح گشايش اقتصادی روحانی

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
چهارشنبه 22 مرداد  1399 - 22 ذی الحجه 1441

سال بيست و د  وم- شماره 5998 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

 گشايش
بدون آينده فروشی

بسيج اعالم آمادگی می كند با آغاز ماه محرم به 
عنوان خادمان سالمت برای حفظ سالمت كمك 
كند تا از عزاداران پشتيبانی و حمايت داشته باشد.

ب��ه گ��زارش ف��ارس، دومين جلس��ه س��تاد ملی 
پيگيری ه��ای ویژه مح��رم، صبح دیروز سه ش��نبه 
۲1 مرداد با حضور وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كی، رئيس س��ازمان تبليغات اس��المی، دبير 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی،  نماینده ولی فقيه و 
رئيس نهاد رهبری در دانش��گاه ها،  رئيس ش��ورای 
سياس��تگذاری ائم��ه جمعه و جمعی از مس��ئوالن 
نهاده��ای فرهنگی مرتب��ط با مح��رم در مجموعه 

فرهنگی شهدای سرچشمه برگزار شد. 
س��ردار عبدالرضا آزادی، معاون فرهنگی س��ازمان 
بسيج مس��تضعفين در این جلسه سند تنظيم شده 
برای مح��رم را هوش��مندانه، هدفمن��د و راهبردی 

دانست و اظهار داشت: پيشنهاد دارم برشی عملياتی 
از این سند تهيه و به نهادها و هيئت ها ارائه شود.

وی با اشاره به اینكه 10 روز مانده به محرم هم عهد 
می شویم كه اقامه عزای سيدالشهدا با حفظ سالمت 
مردم برگزار ش��ود كه وظيفه گفتمان سازی و اقناع 
داریم، تصریح كرد: رس��انه ها باید پای كار بيایند و 
برای ارائه الگو در این زمينه تالش كنند و مسئولين 

هم از هيئت ها حمایت كنند.
آزادی گفت: بس��يج اعالم آمادگی می كند تا با آغاز 
ماه محرم به عن��وان خادمين س��المت برای حفظ 
سالمت كمك كند تا از عزاداران پشتيبانی و حمایت 

داشته باشد. 
معاون فرهنگی سازمان بسيج مستضعفين در پایان 
خاطرنشان كرد: كمك مؤمنانه ادامه خواهد داشت 

تا به نذورات جهت دهد.

 اعالم آمادگی بسيج 
برای کمک به هيئت ها با عنوان »خادمان سالمت«

 اعتراضات به نتايج 
انتخابات رياست جمهوری بالروس کشته داد 

وزارت كش�ور ب�الروس خب�ر داد ك�ه در جريان 
ناآرامی ه�ا و اعتراض�ات ب�ه نتاي�ج انتخاب�ات 
رياس�ت جمه�وری اي�ن كش�ور دس�ت كم يك 
نفر كشته ش�ده اس�ت. رهبر مخالفان دولت نيز 
از ترس دس�تگيری ب�ه ليتوانی گريخته اس�ت. 
در پی اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاس��ت 
جمهوری بالروس، الگا چمودانوا س��خنگوی وزارت 
كش��ور بالروس دوش��نبه شب از كش��ته شدن یك 
معترض در جریان تظاهرات اخير در این كشور خبر 
داد. ب��ه گزارش یوروني��وز، وی در پيام��ی در یكی از 
شبكه های مجازی نوش��ت: »روز دوشنبه در جریان 
آشوب ها در خيابان پریتيسكی شهر مينسك، جمعيت 
اقدام به ایجاد مانع در برابر حركت كردند. در جریان 
درگيری با نيروهای ویژه كه با هدف رفع موانع در مسير 
حركت به محل رفته بودند،  یكی از معترضان  تالش 

كرد تا شیء انفجاری ناشناخته ای را به سوی مأموران 
قانون پرتاب كند. این ش��یء در دس��تان وی منفجر 
شد و در پی آن، این فرد جان خود را از دست داد«. از 
سوی دیگر وزارت خارجه ليتوانی روز سه شنبه اعالم 
كرد، رهبر اپوزیس��يون بالروس هم اكنون در صحت 
و س��المت در ليتوانی اس��ت. به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنيك، كانال تلگرام بالروس گ��زارش كرد كه 
سوتالنا تيخانووسكایا، رهبر اپوزیسيون این كشور و 
رقيب انتخاباتی الكس��اندر لوكاشنكو، رئيس جمهور 
بالروس در كميس��يون مركزی انتخابات این كشور 
بازداشت شده است، وی برای تنظيم شكایت درباره 
نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز یك شنبه به این 
كميسيون رفته بود، اما كميسيون مركزی انتخابات 
بالروس گفت كه این رقيب انتخاباتی پس از تنظيم 

شكایت ساختمان كميسيون را ترک كرد. 

طرح گش��ایش اقتصادی ادعایی رئيس جمهور 
از همان آغ��از در ذات خود و ن��وع حكمرانی و 
دولتمداری مشكل داشت؛ مشكل اول ابهامات 
آن بود و مش��كل دوم، عجل��ه در گفتن چيزی 
كه می خواهد یك كش��ور را نجات دهد اما هنوز 
مراحل كارشناسی و قانونی آن طی نشده است. 
ش��اید فقط در ایران، به ویژه ای��ن دولت، چنين 
چي��زی را ببينيم كه رئيس جمه��ور یك وعده 
مبهم بده��د و بالفاصله مش��اور او با یك توئيت 
مردم را بترس��اند كه »تصمي��م اقتصادی خود 
را یك هفت��ه عقب بيندازید.« گوی��ا آقایان فكر 
كرده اند می خواهند به دام��اد خبر بله عروس را 
بدهند و یا چيزی شبيه به این. این دولتمداری 

در تاریخ می ماند و صفحه ای است كه آیندگان آن 
را سریع ورق می زنند تا قصه چنين دولتمردانی را 

كمتر بخوانند و بشنوند.  
هم��ان روز وعده گش��ایش، رئي��س دفت��ر 
رئيس جمهور، عرایضی دارد كه گویا این وعده با 
رفع تحریم ها عملی خواهد شد. روز بعد خبرهایی 
در ش��بكه ها می پيچد كه ایران پش��ت صحنه 
با ترامپ بس��ته اس��ت، آن هم برد- برد! بعد از 
پادرميانی آلمان ميان امریكا و ایران می گویند. 
خبری ه��م از »دارادوم« می دهند و بورس را به 
هم می ریزند. سپس س��خنگوی وزارت خارجه، 
آن خبر وساطت آلمان را به كلی جعلی و كذب 
می خواند و چند مقام دولتی مسئله عرضه نشدن 

»دارادوم« در بورس را اشتباه می خوانند و آن را 
تصحيح می كنند. وزیر نفت هم عرایض دیگری 
دارد و نهایتاً در سكوت دوسه روزه رئيس جمهور 
یك نماین��ده مجلس و چند منب��ع مطلع خبر 
می دهند كه آن گشایش  نواقص متعدد  دارد كه 

قرار است نواقص آن رفع شود. 
نواقص كم كم اعالم می شود. چند حریف هميشه 
در صحنه مباحث اقتص��ادی مثل احمد توكلی و 
برخی كارشناس  ها، ردیفی از بدبختی هایی را كه 
با این طرح در انتظار كش��ور است، بر می شمارند. 
باز رئيس جمهور و بيش��تر بدنه دولت، س��كوت 
می كنند. برخی دليل این سكوت را آن می دانند 
كه رئيس جمهور می خواسته قال قضيه را بكند و در 

یك سال آینده كه در قدرت است، منابع دالری و 
طال را به درآمدهای دولت اضافه  كند  اما مخالفان از 
جمله رؤسای دو قوه، خطر آینده فروشی و بدهكار 
كردن دولت آینده و به تبع آن بدهكار شدن مردم 
را گوشزد كرده اند و لذا دولت از تعليق طرح برای 

تكميل و پخته شدن آن ناراضی است. 
هم��ه اینها یعن��ی دولتمردان با ملت ش��فاف و 
صادق نيستند و این نوع حكمرانی بيشتر شبيه 
خاله بازی است تا سياست پيشگی و مجری گری 

قوه اجرائيه.
آخرین خبرها به هر حال آن اس��ت كه گشایش 

خوب است اما بدون آینده فروشی!
بقيه در صفحه4



  گزارش

عواملتغییراعتمادبهدولتها
مردادماه در تقويم سياسي ايران به عنوان ايام جابه جايي دولت ها بوده 
و در نيمه اين ماه تحليف رئيس جمهور براي يك دوره چهارساله انجام 
مي پذيرد. اينك هفتمين سال دولت رئيس جمهور كنوني پايان يافت و 

فقط يك سال پاياني عمر اين دولت باقي مانده است. 
از همان زم��ان كه آقاي روحان��ي در انتخابات رياس��ت جمهوري يازدهم 
با نتيجه اي بس��يار لب مرزي )0/7 درصدي( رقبا را پش��ت سر گذاشت و 
عالي ترين مس��ئوليت اجرايي را بر عهده گرف��ت، تأويل هاي متعددي در 
خصوص اين رأي و پيامدهاي آن ارائه شد و بسياري آن را نشانه اي بر سرمايه 
اجتماعي شكننده اعتدال گرايان تلقي و امتداد حركت آن را با چالش هاي 
بسياري پيش بيني كردند. حتي بس��ياري در اين خصوص ترديد داشتند 
كه در رئيس جمهور يازدهم بتواند در انتخابات دوازدهم پيروز ميدان باشد. 
هرچند انتخابات 96 با فضاي خاص خود و دوقطبي سازي سلبي حاكم 
بر آن و نيز ابهاماتي كه در خصوص مهندسي توزيع جغرافيايي تعرفه 
انجام گرفت، به سود آقاي روحاني پايان يافت، اما بروز حوادثي همچون 
دي ماه 96 )درس��ت چند ماه بعد از انتخابات( و ني��ز ماجراي حوادث 
آبان 98 و نوع مواجهه ش��خص رئيس جمهور با آن، نشان داد چالش 
سرمايه اجتماعي ساكنان كنوني پاس��تور همچنان پابرجاست. فراتر 
از روند تغييرات كاهنده يا فزاينده س��رمايه اجتماعي و نيز رويدادهاي 
حمايت ساز يا گريزان كننده سياسي اجتماعي، يكي از مهم ترين عوامل 
مؤثر در شكل گيري س��رمايه اجتماعي، ش��اخصه اي به نام »اعتماد« 
اس��ت كه بدون توجه به آن نمي توان به امر مهم »س��رمايه اجتماعي 
دولت« پرداخت. اعتماد مهم ترين عاملي است كه بدنه اجتماعي حامي 
يك رئيس جمهور و دولت آن را چه در هن��گام اخذ رأي و چه در فراز و 
فرودهاي عمر كابينه شكل مي دهد. تجربه نشان داده است كه ميزان 
اعتماد به مديران و دستگاه ها در طول مقطع فعاليتشان ثابت نبوده و 

بسته به نوع رفتار و خروجي هاي مديريتي متغير است. 
يكي از شاخصه هاي مؤثر اعتماد، ميزان پاسخگويي به مطالبات است. اكنون 
در بررسي اين شاخصه در دولت بايد ديد افكار عمومي ميان وعده های داده 
شده و تحقق وعده ها چگونه قضاوت مي كند؟ روشن است كه با گذشت هر 
ساعت از عمر دولت، اين قضاوت حساس تر مي شود و در سال پاياني دولت، 
همه منتظر تحقق بسياري از وعده ها هستند. هرچند در كوران رقابت هاي 
انتخاباتي 92، آقاي روحاني وعده حل بس��ياري از مش��كالت مردم را در 
100 روز اول كار دولت داد، اما پس از گذشت 2 هزار و 500 روز همچنان 
چشم هاي به انتظار نشس��ته مردم را مي توان مشاهده كرد. طبعاً حاميان 
ديروز ايش��ان كه معتقد به دادن زمان و فرصت كافي ب��راي كار به دولت 
بوده اند، در سال آخر نمي توانند نگراني خود از عدم تحقق وعده ها را كتمان 

كنند! اين روند در سال آخر كابينه شتاب بيشتري خواهد گرفت. 
عالوه بر مطالبات، نوع رفتار عمومي مديران نيز در شكل گيري اعتماد 
مؤثر است. نوع عملكرد دولتمردان در كنترل قيمت ارز و تورم ناشي از 
آن و كاهش ارزش پول ملي، برخورد با گله مندی های عمومي ناشي از 
نابساماني هاي مديريتي، عدم اقدام به موقع و مقتضي كه تا حد زيادي به 
بی عملي انجاميده، ترسيم كننده تصوير بغرنجي است كه افكار عمومي 

از رويكرد مديران دولتي يافته است. 
هرچند دولتمردان فعلي بنا بر عادت مألوف كوش��يده اند بس��ياري از 
كاس��تي ها را نيز متوجه دولت های قبلي  بكنند، اما پايان يافتن كوپن 
»تقصير قبلي ها« در جامعه سبب افت شديد اعتماد عمومي نسبت به 
مديران اجرايي فعلي شده است. كار به جايي رسيده است كه بسياري از 

اظهارات مقامات اجرايي جدي گرفته نمي شود. 
اتفاقي كه در هفته اخير در ب��ازار س��رمايه رخ داد و پيامدهاي آن، به 
خوبي ضعف هاي ساختاري رويكرد دولت را نمايان مي سازد. درست در 
مقطعي كه شخص رئيس جمهور بر رونق بورس تأكيد  و دولت حساب 
ويژه اي روي حل چالش هاي كشور از طريق آن باز مي كند ، اختالفات 
دو وزارتخانه نفت و امور اقتصادي و دارايي، خيل عظيم مردمي را كه به 
توصيه دولت توجه كرده و نقدينگي خود را به جاي سوداگري در بازار ارز 

و طال به بورس آورده اند، دچار سرگرداني و خسران مي كند. 
تكذيب هاي مكرر و متناقض در واقع چيزي جز تخريب بناي مهمي به نام 
»اعتماد« نيست. فرض كنيم مديران اجرايي متوجه پيامدهاي كشاندن 
اختالفات خود به رسانه ها شدند و نهايتاً به تصميم واحدي رسيدند، آيا 
اعتمادي كه در اذهان مردم خدشه دار شده را به اين سادگي ها مي توان 
ترميم كرد؟ آيا گذشت هفت سال زمان براي نفهميدن تشتت در تيم 

اقتصادي دولت و فقدان فرمانده اقتصادي دولت عجيب نيست؟

5تیمجاسوسي
بهدستوزارتاطالعاتمتالشيشد

وزارت اطالعات در اطالعيه اي از شناسايي و دستگيري پنج تيم 
جاسوسي مرتبط با س�رويس هاي اطالعاتي نظام سلطه خبر داد. 
به گزارش مركز روابط عمومي و اطالع رسانی وزارت اطالعات، معاون ضد 
جاسوسي اعالم كرد: با استعانت از الطاف الهي و با تالش هاي شبانه روزي 
سربازان گمنام امام زمان)عج(، به دنبال ضربات پي در پي به سرويس هاي 
جاسوسي نظام سلطه، تعدادي از جاسوسان مرتبط با سرويس هاي اطالعاتي 
مذكور شناسايي و دستگير شدند.  افس��ران اطالعاتي بيگانه با بهره گيری 
از روش هاي پيچيده و متنوع اطالعاتي، درصدد انجام جاسوس��ي نسبت 
به پروژه هاي هسته ای، سياس��ي، اقتصادي، نظامي و زيرساختي با هدف 
سرويس هاي اطالعاتي سيا، موساد و برخي كش��ور هاي اروپايي مرتبط با 
پرونده های جاسوس��ي اخير؛ خرابكاري در زيرساخت ها، پروژه ها، تشديد 
تحريم هاي ظالمانه و ممانعت از دستيابي جمهوري اسالمي ايران به دانش و 
تكنولوژي هاي نوين و همچنين ايجاد چالش در روابط جمهوري اسالمي ايران 
با كشور هاي همسو بودند كه اين تالش ها و اقدامات مذبوحانه با هوشياري و 
اشراف اطالعاتي سربازان گمنام امام زمان)عج( با شكست مواجه شد.  معاون 
ضدجاسوسي وزارت اطالعات ضمن هشدار به كليه افراد فريب خورده، خائن و 
دشمنان آشكار و پنهان جمهوري اسالمي ايران تأكيد كرد: در راستاي امنيت 
ملي در هيچ نقطه اي از دايره اشراف و اقدام سربازان گمنام امام زمان)عج( 
در امان نبوده و به ملت شريف و عزيز ايران اسالمي اطمينان مي دهيم با هر 

توطئه دشمنان متخاصم، با قاطعيت مقابله و برخورد خواهيم كرد.

محمدجواد اخوان

سرلشكر سالمي:

جهاددرسپاهجاريوپايانناپذيراست

فرمانده كل سپاه پاس�داران انقالب اسالمي 
با بيان اينكه جه�اد در س�پاه بي وقفه جاري 
و غيرمنقط�ع اس�ت، گف�ت: آن ط�وري كه 
روند رخداده�ا و حوادث عال�م و به خصوص 
مواجهه انقالب اسالمي با مس�تكبران نشان 
مي دهد، اين جه�اد فعاًل پايان ناپذير اس�ت. 
به گزارش فارس، سردار سرلشكر حسين سالمي 
در جلس��ه هيئت رئيس��ه فرماندهي و نمايندگي 
ولي فقيه در س��پاه كه با حضور جانش��ين، معاون 
هماهنگ كننده و تعدادي از معاونان فرماندهي كل 
در ستاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه برگزار شد، با 
بيان اينكه سپاه يك نهاد منتظر جهاد نيست، اظهار 
داشت: »در سپاه جهاد بي وقفه و غيرمنقطع جاري 
است. سپاه تنها نهادي است كه از ابتداي تشكيل تا 
به امروز هرگز از جهاد خارج نشده است. اين لباس 
جهاد بر اندام سپاه پوشيده شده است و آن طوري كه 
روند رخدادها و حوادث عالم و به خصوص مواجهه 
انقالب اسالمي با مستكبران نش��ان مي دهد، اين 
جهاد فعاًل پايان ناپذير است. سپاه شجره اي است 
برآمده از يك ميدان گس��ترده از جه��اد؛ اما نكته 
مهمي كه وجود دارد اين است كه شكل اين جهاد 
مدام تغيير مي كند و هرچه زمان پيش مي رود، نقش 
خود پاسداران در استمرار اين مسئله گسترش پيدا 

مي كند و نقش سالح ها كمتر مي شود«.

  گوش سپاه به روي واقعيت ها بسته نيست
فرمانده كل سپاه ادامه داد: »ما آنچه به عنوان تفاضل 
بين سپاه و ساير نيروهاي مسلح متعارف در جهان 
مي شناسيم، ابزار نيست؛ يعني هيچ وقت ابزارهاي ما 

معيار فضيلت ما نسبت به ديگران نيست.«
 وي با اش��اره به اينكه قلب، فؤاد، بصر و اذن سپاه 
است كه آن را به عنوان يك هويت حقيقي منحصر 
به فرد از ديگران متمايز مي كند، گفت: »سپاه قلبي 
دارد كه به وس��يله آن مي  انديشد؛ يعني صاحب 
عقالنيت، انديشه و تفكر و آن هم با ماهيت انقالبي 
و اعتقادي است. سپاه زباني دارد كه آن زبان، زبان 
اسالم و انقالب است. سپاه انبساط دهنده عملياتي 
تفكر راهبردي ولي فقيه است كه در دامنه آن قله 
ايستاده و آن چش��مه جوشان حكمت را بر كالبد 

جامعه و در درون خودش جاري مي كند.«
سردار س��المي ادامه داد: »س��پاه داراي گوشي 
است كه مي شنود؛ گوش سپاه به روي واقعيت ها 
بسته نيس��ت. بنابراين، يك قوه عاقله قوي، يك 
بصيرت عميق، يك گوش ش��نوا وج��ود دارد و 
اينها خصوصيات يك موجود زنده اي اس��ت كه 
در جست وجوي حقيقت است و به همين دليل 
مي توانيم س��پاه را معيار مجسم حقيقت بدانيم. 
سپاه ميزان اس��ت؛ اين ميزان بودن سپاه درجه 
تفاضل اوست؛ يعني اعتقاد ما اين است كه سپاه 

يك نهاد مرجع انقالبي اس��ت كه نه تنها حافظ 
انقالب، بلكه الهام بخش و الگوساز است.«

   ايمان و بصيرت در سپاه سلسله مراتبي نيست
فرمانده كل سپاه با اشاره به موقعيت و جايگاه حوزه 
نمايندگي در سپاه ادامه داد كه حوزه نمايندگي مظهر 
بيان سپاه است؛ يعني وقتي معاونت سياسي با هاديان 
سياسي براي ناوبري سياس��ي سپاه و جامعه تالش 
مي كند، اين كالم سپاه است كه دارد منتقل و منتشر 
مي شود. وي افزود: »خود حوزه نمايندگي در سپاه هم 
همين ويژگي هاي سپاه را دارد و يك دستگاه مرجع 
است؛ يك دستگاه مختصات مرجعي است كه ديگران 
موقعيت خودشان را در انقالبي بودن، واليي بودن، 

اعتقادي بودن و مكتبي بودن با آن مي سنجند.«
 فرمانده كل س��پاه با بيان اينكه حوزه نمايندگي 
نقش برجسته و ممتازي را در صيانت از سپاه دارد، 
ادامه داد: »در سپاه اعتقاد و ايمان و بصيرت و بينش 
سلسله مراتبي نيست؛ يعني اين قاعده وجود ندارد 
كه حتماً فرمانده كل سپاه بايد به اندازه اي كه از يك 
درجه داري يا سربازي كه در موقعيت سازماني باالتر 
است، حتماً ايمان باالتر، درك باالتر، بينش و بصيرت 

باالتري داشته باشد.« 
وي تأكيد كرد كه همه آدم هاي سپاه بايد بصير، مؤمن 
و متقي باشند، به اندازه هم؛ ما چنين قاعده اي نداريم 
كه آدم هايي كه در سطوح مديريت پايين تري هستند، 

از ايمان كمتري هم برخوردارن��د؛ براي همين كار 
سخت است؛ يعني مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه 
در استان، بايد به اندازه خود نماينده ولي فقيه در سپاه 
صاحب فضيلت، بصيرت، عمق، معنا و معرفت باشد 
تا بتواند اين معرفت را به آحاد پاسداران منتقل كند؛ 
يعني واقعاً انتقال و رواج معرفت و معنويت و بينش و 

دانش و بصيرت و... كه خيلي كار بزرگي است. 
فرمانده كل س��پاه در پايان گف��ت: »نمايندگي 
موظف به تبليغ و ترويج معارف دين در سپاه است 
و چون سپاه بايد آينه معارف اسالمي باشد، اين 
كار بسيار مهمي است. س��پاه يك نهاد الگوست، 
ميزان نماد انقالب و آينه تمام نماي فضائل انقالب 
اس��ت. به تعبير امروزي، برند انقالب اس��المي 
است؛ بنابراين هر كجايي كه نگاه مي كنيم، بايد 
فضيلت ها و ارزش ها در عمل و كالم موج بزند«. 
  سپاه خيلي از غيرممكن ها را ممكن كرد

حجت االس��الم عبداهلل حاجي صادقي هم در اين 
جلسه با بيان اينكه بايد شكرگزار درگاه الهي باشيم، 
چرا كه بر ما منت نهاد و توفيق حضور در بهترين و 
بي بديل  ترين نهاد سنگرنشين انقالب، نهاد واليتمدار 
سپاه پاس��داران انقالب اس��المي را عنايت فرمود، 
 گفت: »همكاران بنده در اين دوران تمام تالش شان 
اين است كه همان خواس��ته و همان اصل اساسي 
را كه حضرتعالي بارها بر آن تكيه داشته ايد، دنبال 
كنيم و آن هم تحقق تدابير و مطالبات رهبر معظم 
انقالب)مدظله العالي( اس��ت. بزرگ ترين اصل ما 
رفع دغدغه هاي حضرت آقاست كه خوِد او نعمتي 

بي بديل براي امت اسالمي است.« 
نماينده ولي فقيه در س��پاه گف��ت: »در قانون، 17 
وظيفه به مجموعه ح��وزه نمايندگي ولي فقيه در 
سپاه ابالغ شده و در احكام امام خميني)ره( و امام 
خامنه اي)مدظله العالي( هم 14 وظيفه سنگين به 
نمايندگي واگذار شده است كه در سه محور هدايت 
و تربيت، صيانت، حفاظت و پاسداري از پاسداري و 
امين رهبري بودن و ارسال گزارش محضر ايشان به 
منظور استحضار مي توان آنها را جمع بندي كرد«. 
وي خاطرنش��ان كرد: »قلمرو مشخص شده براي 
نمايندگي توس��ط حضرت آقا در اين س��ه بخش 
پاسداران، بسيجيان و خانواده آنهاست كه اين قلمرو 
سنگين عالوه بر خود نهاد سپاه، وظيفه سنگيني 
براي ما ايجاد كرده است. همه چيز در سپاه شدني 
است؛ همه چيز با اراده انسان هاي بزرگ تحقق يافتني 
است كه سپاه خيلي از ناشدني ها را شدني و خيلي 
از غيرممكن ها را ممكن و محقق ساخت. خواسته ما 
اين است كه كمك ما كنيد، هدايت كنيد، مديريت 
كنيد و زمينه هاي��ي را كه بتوانيم اين دس��تورات 
الزم االتباع حضرت آقا را محقق كنيم، فراهم كنيد، به 
خصوص در سه محور ارتقاي بصيرت ديني، ارتقاي 
معنويت و ارتقاي روحيه جهادي و انقالبي كه جزو 

تأكيدات حضرت آقا در حكم بنده است«.

      ايسنا: رئيس دفتر رئيس جمهور نس��بت به نتايج تبعيت شوراي 
همكاري خليج فارس از امريكا هشدار داد. محمود واعظي در حساب 
كاربري خود در توئيتر نوشت:  حفظ امنيت و منافع ملت هاي منطقه در 
گرو اعتمادسازي و همكاري هاي درون منطقه اي است. شوراي همكاري 
خليج فارس نبايد از امريكا -كه حضور نامشروعش در منطقه چيزي 
جز ناامني و بي ثباتي نداشته- تبعيت كند. اقدام اخير اين شورا موجب 

بي اعتمادي مي شود و بيشترين خسارت آن به خودشان بر مي گردد.

آيت اهلل نوري همداني: 
بازتولیدآموزههايمكتبسلیماني

اصلراهبرديتقويتجبههمقاومتاست
آيت اهلل ن�وري همدان�ي از مراجع تقليد 
در پيامي به دومين نشس�ت هم انديشي 
اح�زاب و گروه ه�اي مقاوم�ت ك�ه از 
صبح دي�روز و ب�ه صورت مج�ازي آغاز 
ش�ده اس�ت، تأكيد كرد: اخراج امريكا 
از منطق�ه يك�ي از ابع�اد انتقام س�خت 
خداوند از دش�منان اس�الم خواهد بود 

و ب�ا بازتولي�د آموزه ه�اي وحدت گرايان�ه مكتب فكري ش�هيد 
سليماني، اصل راهبردي در تقويت جبهۀ مقاومت به شمار مي آيد. 
به گزارش رسا، در بخشي از پيام حضرت آيت اهلل نوري همداني آمده 
است: در عصري به س��ر مي بريم كه قدرت هاي استكباري به صورت 
مستمر بر آتش اختالف و تفرقه در جهان اسالم مي دمند، ليكن مقاومت 
جهاني نظام هاي عدالت طلبانه با نقش آفرينی بي بديل شهيد سليماني، 
ميوۀ شيرين نابودي داعش و شكست و اضمحالل حاميان تروريسم در 

منطقه را چيده است. 
در ادامه اين پيام آمده اس��ت: پس از پيروزي مقاوم��ت؛ ترامپ كه به 
زعم باطل خود می خواس��ت بازنده جنگ نباشد درصدد برآمد با ترور 
شهيد سليماني، ماجراي نقش آفرينی مؤثر حاج قاسم در منطقه را در 
تاريخ دفن كند، ليكن در عمل قافيه را باخ��ت و االن با نفرت عمومي 
مردم جهان و شعار بين المللی مردم براي خونخواهی سردار سليماني 
مواجه شده است كه اخراج حتمي امريكا از منطقه يكي از ابعاد انتقام 
سخت خداوند از دشمنان اس��الم خواهد بود. فارغ از اين مسئله، بايد 
در چگونگي تداوم اقتدار جريان مقاومت در راستاي تحقق تمدن نوين 
اسالمي در سال هاي پسا سليماني انديشيد و به اين مسئلۀ راهبردي 
رهنمون ش��د كه در مقابله فكري و علمي در برابر امريكا و متحدانش 
چگونه بايد عمل كرد؛ زيرا تداوم پيروزي ها و استمرار اقتدار روزافزون 
جبهۀ مقاومت مقوله اي نرم افزاری است و در كنار نوسازي سخت افزاری 
كشورهاي منطقه بايد بر نوسازي علمي و نظري در راستاي تحقق تمدن 
نوين اسالمي تأكيد كرد. در اين ميان بازتوليد آموزه هاي وحدت گرايانه 
مكتب فكري شهيد سليماني، اصل راهبردي در وحدت امت اسالمي، 
تقويت جبهۀ مقاومت و تس��ريع مطالبۀ تمدن سازي نوين اسالمي به 
شمار مي آيد. بی ترديد ش��هادت سردار س��ليماني خون تازه اي را در 
رگ هاي مقاومت جاري ك��رد، ليكن از آن مهم ت��ر، آن مكتب فكري 
و معرفتي شهيد سليماني اس��ت كه جهان بينی باشكوهي از ساختار 
تمدني در جهان اسالم رقم زده اس��ت و چارچوب جهاني تمدن نوين 

اسالمي را ترسيم خواهد كرد. 

نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي: 
مذاكرهباامريكا

خطقرمزجمهورياسالميايراناست
مذاكره با امريكا از خطوط قرمز كش�ورمان محس�وب مي ش�ود، 
چرا كه امريكايي ه�ا بدعهد هس�تند و خوي اس�تكباري دارند. 
علي نيكزاد، ناي��ب رئيس مجلس ش��وراي اس��المي در گفت وگو با 
خبرگزاري خانه ملت، به اظهارات اخير دونالد ترامپ درباره توافق با 
كشورمان اش��اره كرد و گفت: ترامپ از عقل و منطق كافي برخوردار 
نيست و هنوز جمهوري اسالمي ايران را نشناخته است. خط قرمز ما 
هم مذاكره با امريكاس��ت و در جريان مذاكره اي كه قباًل انجام ش��د، 
رهبر معظم انقالب بدعهدي ها و عدم اعتم��اد به اينها را پيش بيني و 

گوشزد كرده بودند. 
نماينده مردم اردبيل تأكيد كرد: ترامپ مي خواهد با طرح مذاكره مجدد 
در انتخابات سوءاستفاده تبليغاتي كند تا اينكه با طرح اين مسائل پيروز 
انتخابات 2020 امريكا ش��ود. اين نماينده مردم در مجلس با اشاره به 
اينكه پيروزي هر شخصي در انتخابات امريكا هيچ تغييري در استراتژي 
آنها نسبت به كش��ورمان ايجاد نمي كند، تصريح كرد: هر شخصي در 
انتخابات امريكا پيروز شود هيچ تفاوتي در راهبردهاي شان نسبت به 
كشورمان ايجاد نخواهد شد؛ چرا كه اينها دش��من قسم خورده ايران 
اسالمي هستند و دكترين سياسي امريكا مقابله با جمهوري اسالمي 
است. نيكزاد در ادامه افزود: بنابراين ما بايد براي حل مشكالت مان به 

توانمندي ها و اقتدار خودمان تكيه كنيم. 

سخنگوي وزارت امور خارجه: 
لغوموقتتحريمهايامريكا
خبرسازيوغیرواقعیاست

س�خنگوي وزارت ام�ور خارجه برخي 
خبرس�ازي ها درباره لغو  موقت بخشي 
از تحريم ه�اي به اصط�الح هدفمن�د 
امريكا عليه جمهوري اس�المي ايران را  

غيرواقعي توصيف كرد. 
به گزارش ايسنا، سيد عباس موسوي روز 
گذشته در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران، 

ضمن رد خبر منتشره در برخي رس��انه ها به نقل از يك منبع ناشناس 
در خصوص لغو موقت بخشي از تحريم هاي به اصطالح غيرهدفمند، اين 
قبيل اظهارات را خبرسازي هاي غيرواقعي دانست كه مشخص نيست 
با چه اهدافي صورت مي گيرد. وي افزود: اينكه شكس��ت سياست هاي 
تحريمي امريكا موضوع مجادله اروپا و امريكا باش��د بعيد نيس��ت، اما 
آنچه به جمهوري اسالمي ايران مربوط مي شود آن است كه تحريم هاي 
يكجانبه امريكا غيرقانوني و ظالمانه هستند و بر اساس برجام و قطعنامه 
22۳1، امريكا موظف است كليه تحريم هايي را كه با خروج خود از برجام 

مجدداً اعمال كرده است، لغو و بالاثر كند. 
   تكذيب مذاكره  با واسطه يا بي واسطه ايران و امريكا

روز گذشته يك منبع آگاه با تكذيب برخي خبرسازي ها درباره مذاكرات 
با واسطه ايران با امريكا درباره تحريم تسليحاتي و مسائل ديگر، تأكيد 

كرد چنين ادعايي از بنيان كذب است. 
يك منبع آگاه در گفت وگو با تسنيم، در خصوص برخي شايعات مبني 
بر انجام مذاكرات پشت پرده ايران و امريكا تأكيد كرد: برخالف آنچه 
اين روزها ادعا مي ش��ود، نه ايران در پشت پرده مذاكرات محرمانه اي 
با امريكا دارد و نه به واس��طه  آلمان يا انگليس و يا هر كش��ور ديگري 

مذاكره اي در جريان است. 
بنابراين، اين ادعاها به طور كلي كذب است. وي درباره ريشه احتمالي 
چنين شايعاتي در برخي رسانه هاي خارجي هم گفت: كمپين فشار 
حداكثري هيئت حاكمه امريكا عليه ايران با شكس��ت  مواجه شده و 
خودش��ان نيز اذعان دارند كه به اهداف شان نرس��يده اند. جابه جايي 
برايان هوك نيز ناشي از ناكامي او در پيگيري اهداف فشار حداكثري 
عليه ايران است و اين شكست در انتظار نفر بعدي نيز هست. بنابراين، 
امريكايي ها خيلي عالقه دارند كه شكس��ت هاي پيشين و ان شاءاهلل 
پسين خود را پشت شايعه سازی و خبرهاي كذب مربوط به مذاكره و 

ارتباطات مخفي با ايران مخفي كنند. 
روز گذشته خبرگزاري ايلنا به نقل از يك منبع آگاه از پيشنهاد آلمان و 
انگلستان به امريكا درخصوص لغو تحريم هاي غيرهدفمند خبر داده بود 
كه ساعاتي بعد به نقل از يك مقام مسئول نوشت: هيچ گونه مذاكره اي با 
امريكا يا كشورهاي اروپايي در اين خصوص نداشته ايم. اروپايي ها بدون 
جلب موافقت ايران نمي توانند مبتكر و حامل پيام يا پيشنهادي براي 

كشورهاي ديگر باشند. از اين رو اين اظهارات صحت ندارد. 

88498443سرويس  سياسي

چهارشنبه 22 مرداد 1399 | 22 ذی الحجه 1441 || روزنامه جوان |  شماره 5998   

كارشناس مسائل خاورميانه با بيان اينكه بندر 
بيروت در اختيار گروه هاي نزديك به امريكاست، 
گفت: امريكايي ها با اعمال تحريم هاي اقتصادي، 
فشارهاي سياسي و دامن زدن به اغتشاشات در 
پي محقق كردن اهداف خود در لبنان هستند 
اما تاكنون نتيجه اي از اين اقدامات نگرفته اند. 
به گزارش ايرنا، حسين اكبري روز گذشته در نشست 
يادكرد روز مقاومت در مؤسسه مطالعاتي انديشه سازان 
نور با اشاره به تحوالت لبنان پس از انفجار اخير در بندر 
بيروت اظهار داشت: 12 و نيم ميليون لبناني در دنيا 
زندگي مي كنند كه اين افراد ساالنه 8 ميليارد دالر به 
كشور خود كمك مي كنند كه اين رقم با تحريم هاي 
امريكا به يك و نيم تا 2 ميلي��ارد دالر كاهش يافته 
است.   اين كارشناس مسائل خاورميانه گفت: از زمان 
شكل گيري حزب اهلل تا كنون دولت همچنان در اختيار 
امريكا بود و تالش كردند حزب اهلل در دولت نقش��ي 
نداشته باشد؛ اين نخستين بار است كه دولت مستقلي 

در تاريخ لبنان در اين كشور تشكيل شده است. 
اكبري با اشاره به ساختار طوايفي نظام سياسي در 
لبنان گفت: براساس قوانين طايفه اي رئيس جمهور 
اين كشور حتماً بايد مس��يحي، نخست وزير بايد 
مسلمان سني و رئيس مجلس بايد شيعه باشد. وي 

با اشاره به بدهي 140 ميلياردي دولت  حامي امريكا 
در لبنان اضافه كرد: امريكا با تحريم اقتصادي تالش 
كرد تا مردم را عليه حزب اهلل بشوراند. اين كشور در 
حالي دولت كنوني لبنان را دولت حزب اهلل مي خواند 

 كه نقش حزب اهلل در دولت كمرنگ است. 
اين كارشناس خاورميانه خاطرنشان كرد: حزب اهلل 
مسئوليتي در بندر بيروت ندارد تا 12 مايلي از فاصله 
بندر تا دريا را فرانسوي ها گشت مي زنند بعد از آن هم 

رژيم صهيونيستي درياي آزاد را كنترل مي كند. 
اكبري تصريح ك��رد: امريكايي ها ب��ا تحريم هاي 
اقتصادي، فش��ارهاي سياس��ي و دام��ن زدن به 
اغتشاش��ات تالش كردند در لبنان نتيجه بگيرند 
كه تاكنون به نتيجه اي دست نيافتند؛ مواضع امروز 
آنها هم ادامه روندي است كه با فشار مردمي عليه 
مقاومت آغاز كرده بودند.  وي با اشاره به استعفاي 
نخست وزير لبنان اين پرسش را مطرح كرد كه اگر 
كس ديگري جايگزين شود چه اتفاقي مي افتد و اگر 
مثالً سعد حريري به رأس برگردد، آيا منجر به آغاز 
جنگ داخلي عليه حزب اهلل مي شود. قطعاً چنين 
نمي شود چرا كه مؤلفه های قدرت حزب اهلل در لبنان 
طوري است كه ازهر تهديدي جلوگيري مي كند.  

سفير سابق ايران در ليبي با بيان اينكه حسان دياب 

يك دولت مستقل بود، اظهاركرد: اكنون اين موضوع 
مطرح است كه اگر دولت مورد حمايت امريكا روي 
كار بيايد آيا اغتشاش��ات ادامه خواهد داشت و اگر 
اغتشاشات متوقف شود چگونه مي توانند فشار بر 
حزب اهلل را دنبال كنند. بنابراين آنان قطعاً بايد دنبال 

راهكار ديگري بروند.  
اكبري اذعان كرد: اگر االن با حضور همه احزاب، اقوام 
و طوايف در لبنان براي انتخاب محبوب ترين حزب در 
لبنان رأی گيری شود،  قطعاً حزب اهلل رأی مي آورد. 
چون هميشه در شكل دهي دولت، جمع كردن بقيه 
و ايجاد ائتالف ميان گروه هاي لبناني نقش محوري 
و تعيين كننده و قدرت بازيگري داشته و اصالً دنبال 
سهم خواهي نبوده است. به گفته وي، حزب اهلل در 
دوره قبل هم با روي كار آمدن سعد حريري،  منافع 

مردم لبنان را دنبال كرد. 
كارشناس خاورميانه يادآور شد: لبناني ها مي دانند 
حزب اهلل تنها گروهي اس��ت كه توانسته عزت اين 
كش��ور را برگرداند و اي��ن را هم مي دانن��د درغير 
اين صورت بعيد نيست مانند 1982 اسرائيل دوباره 
لبنان را اشغال كند.  وي با اشاره به موشك باران شمال 
لبنان توسط رژيم صهيونيستي و تهديد پاسخ گويي 
حزب اهلل اضافه كرد: آنان نماينده س��ازمان ملل را 

فرستادند تا از حزب اهلل عذرخواهي كند و به اين حمله 
پاسخ ندهد اما حزب اهلل مخالفت كرد. حزب اهلل هر بار 
كه جواب رژيم صهيونيستي را مي دهد، اسرائيل 6 

كيلومتر از مرزها عقب نشينی مي كند. 
اكبري درباره چشم انداز آينده لبنان گفت: امريكا و 
غرب به اقتضاي ش��رايط و زمان به دنبال شيوه هاي 
مختلف براي اعمال فش��ار به حزب اهلل خواهند بود. 
همان طور كه تاكنون هم به دنبال خلع سالح حزب اهلل، 
تحريك مردم عليه حزب اهلل، درگيري هاي طايفه اي، 
نس��بت دادن پرونده رفيق حريري به حزب اهلل، قرار 
دادن حزب اهلل در ليست تروريستي بودند. وي افزود: 
امريكايي ها با اين اقدامات نه تنها موفق نشدند بلكه 
همه اينها قدرت ح��زب اهلل را افزاي��ش داده و حتي 
ناگزيرند حقوقي براي حزب اهلل درنظر بگيرند؛ طوري  
كه مكرون در س��فر به لبنان به طور مس��تقيم عليه 
حزب اهلل حرفي نزد. آنها ه��م پذيرفتند حزب اهلل در 
لبنان س��هم بازيگري دارد اگرچه دشمني جدي و 
كينه اساسي با آن دارند اما در ادبيات آنان چيزي بيان 
نمي شود.  سفير سابق ايران در ليبي خاطرنشان كرد: 
حزب اهلل با تكيه بر مردم، دفاع از منابع و منافع لبنان، و 
مقابله با ظلم و تجاوز توانست ارزش خود را حفظ كند 

و هر روز نقش بازيگري خود را افزايش دهد.

كارشناس مسائل خاورميانه: 
حزب اهلل محبوب ترین حزب نزد مردم لبنان است

      خبر

اصالح طلبان مش��اركت نكردن حاميان خ��ود در انتخابات 
مجلس را مرتبط با عملكرد ش��وراي نگهبان و رد صالحيت 
كانديداهاي خود مي دانستند؛ اما پس از شكست در انتخابات، 
اصالح طلبانی پيدا ش��دند كه اذعان كردن��د دعوت نكردن 
مردم به حضور در انتخابات، به دليل آن بود كه اصالح طلبان 
مي دانستند شكست مي خورند. از جمله، احمد مازني كه در 
دور قبلي مجلس نماينده تهران از ليست اصالح طلبان بود، 
مي گويد كه »ما مي توانستيم كانديداهاي خوبي داشته باشيم 
و فضاي مجلس اين قدر يكدست نمي شد، مشروط به  اينكه 

شوراي عالي اعتماد به نفسش را از دست نمي داد«.
كانديداهاي اصالح طلب البته در تهران حضور داشتند و سرليست 
آنها هم مجيد انصاري، شخصيت اصالح طلب شناخته شده و عضو 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام بود؛ اما شوراي سياستگذاري 
چون مي دانس��ت عملكرد دولت و مجل��س اصالح طلب باعث 
نارضايتي مردم از اصالح طلبان شده، سعي كرد به گونه اي پيش 

برود كه مسئوليت اين شكس��ت از پيش روشن شده را نپذيرد. 
بنابراين، براي حمايت رسمي از ليست بيانيه نداد.

مازني معتقد اس��ت اي��ن ليس��ت ن��دادن اصالح طلبان از 
»اش��تباهات اس��تراتژيك« اين جريان بوده كه باعث شده 
زمين بازی كاماًل در اختيار رقيب قرار بگيرد. او كه با روزنامه 
همدل��ي گفت وگو ك��رده، مي گوي��د: »يكي از اش��تباهات 
اس��تراتژيك ش��وراي عالي اصالح طلبان اين ب��ود كه براي 
انتخابات اس��فند 98 مجلس ليس��ت نداد. براي اينكه يك 
جريان سياس��ي كه به عنوان يك جريان اصل��ي در عرصه 
سياست مطرح است و در چارچوب قانون اساسي كار مي كند، 
وقتي ليس��ت نمي دهد يعني  اينكه من بنا ندارم كه فعاليت 
سياسي بكنم و زمين بازی را كاماًل در اختيار رقيب مي گذارد 
و غيرمستقيم به مردم پيام تحريم انتخابات و عدم مشاركت 
مي دهد.« برخي ديگ��ر از اصالح طلبان هم ب��ه تقبيح عدم 
مشاركت همفكران خود در انتخابات پرداختند و اين تصميم را 

غلط و فاقد مشي سياست ورزي الزم براي يك حزب سياسي 
دانستند. غالمحسين كرباسچي، بهزاد نبوي، محسن هاشمي 

و محمد قوچاني از اين دسته بودند.
جالب آنكه وقتي برخي رس��انه هاي منتقد اصالح طلبان در 
آستانه انتخابات، عدم مش��اركت اين جريان در انتخابات را 
»تحريم انتخابات« و خالف مردم س��االری ناميدند، برخي 
خواص اصالح طلب آن را رد كردند، از جمله، مجيد انصاري، 
تحليل مبتني بر »تحريم انتخابات از س��وي اصالح طلبان« 
را تهمت دانس��ته بود و آذر منصوري هم براي فرار از موضع 
ضد مردم س��االری در نظ��ري عجيب، گفته ب��ود: »اين كار 
)ليست ندادن( نه به معني تحريم و نه به معني عدم شركت 
در انتخابات اس��ت!« در حالي كه عماًل با عدم مش��اركت در 
انتخابات، به مردم ساالری پشت پا زدند. اصالح طلبان در سال 
88 هم مقابل رأی مردم ايستادند، فقط به اين دليل كه نتيجه 

انتخابات، نتيجه مطلوب آنان نبود.

ژه
وی
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كرونا يك بار ديگر كنكور را به تعويق انداخت. 
با وجود برگ�زاري كنكور سراس�ري دكتري و 
كارشناس�ي ارش�د، همچنان نگراني هايي در 
رابط�ه با برگ�زاري كنك�ور سراس�ري ورود به 
دانش�گاه ها وج�ود دارد. اين جا پاي س�امتي 
يك ميلي�ون و ۳9۱ ه�زار و 594 نف�ر داوطلب 
در ميان است و جمعيت بيش�تر داوطلبان اين 
كنكور حساسيت برگزاري آن را بيشتر مي كند. 
همچنان ك�ه اين جمعي�ت زي�اد، رعايت كامل 
پروتكل هاي بهداش�تي مورد نظر را س�خت تر 
مي كند. به همين خاطر هم وزير علوم و سازمان 
سنجش درخواس�ت تعويق يك ماهه كنكور را 
داشتند و حاال بنا شده تا آزمون كنكور سراسري 
كه پيش از اين قرار بود در روزهاي ۲9، ۳۰ و ۳۱ 
مردادم�اه و اول ش�هريورماه در ۳ ه�زار حوزه 
امتحاني برگزار شود، يك ماه ديگر عقب بيفتد 
و در تاريخ ۲۷ تا۳۰ ش�هريور ماه برگزار ش�ود. 
تاخ��ت و تاز وي��روس تاجدار در كش��ور همچنان 
ادامه دارد. طي 24 ساعت منتهي به روز سه شنبه 
21 مرداد ماه 2ه��زار و ۳4۵ بيمار جديد مبتال به 
كوويد1۹ در كشور شناسايي شد كه يك هزار و 2۶۹ 
نفر از آنها بستري شدند و مجموع بيماران كوويد1۹ 

در كشور به ۳۳1 هزار و 1۸۹ نفر رسيد. 
در طول همين زمان 1۸4 بيمار كوويد1۹ جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري 
به 1۸ هزار و ۸۰۰ نفر رسيد. همچنين ۳هزارو۹۸۳ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد1۹ در وضعيت شديد 
اين بيم��اري تحت مراقب��ت قرار دارن��د. تا كنون 
2۸۸ هزار و ۶2۰ نفر از بيم��اران، بهبود يافته يا از 

بيمارستان ها ترخيص شده اند. 
الگوي ش��يوع كرونا در كشور نيز همچون روزهاي 
قبل 1۵ استان قرمز و 11 استان در وضعيت هشدار 
را نشان مي دهد. حاال به گفته ايرج حريرچي، معاون 
كل وزارت بهداش��ت به دنبال رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي و استفاده از ماسك اگرچه موارد بستري 
بيماران كرونايي 2۵ درصد كاهش داشته است، اما 
هيچ پيش بيني در ايران وج��ود ندارد كه در آينده 
نزديك زي��ر 1۰۰ ع��دد م��رگ در روز برويم. وي 
مي افزايد:» معتبر ترين پيش بيني ها حتي تا ۹۰۰ تا 
را هم اعالم كرده اند. البته نمي گوييم دقيقاً درست 
است، اما بايد بدانيم چنين پيش بيني هايي وجود 

دارد.«
به گفته وي سرايت پذيري كرونا تا ۹ برابر افزايش 
پي��دا كرده اس��ت. با اين ق��درت س��رايت پذيري 
چالش هاي تجمعاتي نظير كنكور يا مراسم هاي ماه 
محرم بيش از پيش نگران كننده مي شود، بر همين 
اساس هم ضمن تعريف پروتكل هايي براي عزاداري 
ماه محرم بنا شد تا كنكور سراسري هم يك ماه ديگر 

به تعويق بيفتد. 
   تعويق يك ماهه كنكور

كنكور سراسري و سالمت كنكوري ها در روزهاي 
داغ كرونايي يكي از چالش هاي فراروي كشور است. 
بر اين اساس روز دوشنبه در جلس��ه اي با رؤساي 
كميس��يون هاي آموزش و تحقيقات و بهداشت و 
وزراي علوم و بهداش��ت و رئيس سازمان سنجش، 
موضوع ارزيابي قابليت هاي اعم��ال پروتكل هاي 

بهداشتي در برگزاري آزمون هاي سراسري ورود به 
دانشگاه ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين 
جلس��ه وزير علوم و رئيس سازمان سنجش تأكيد 
داشتند كه با توجه به سختي اجراي پروتكل هاي 
بهداشتي ابالغي، امكان برگزاري كنكور سراسري در 
تاريخ مصوب ميسر نخواهد بود و در صورت پافشاري 
وزارت بهداشت بر پروتكل هاي ابالغي و عدم امكان 
تصحيح و تخفيف در فاصله گذاري نسبت به آزمون 
ورودي كارشناسي ارشد دانشگاه ها، تاريخ برگزاري 
كنكور يك ماه به تعويق افتد. پس از اين پيشنهاد 
وزارت علوم بنا شد تا تاريخ پيشنهادي جديد براي 
برگزاري اين آزمون در ستاد ملي مقابله با كرونا به 
صورت اضطراري مطرح و پ��س از تأييد مراتب به 

اطالع داوطلبان رسانده شود. 
سعيد نمكي، وزير بهداشت با اشاره به تعويق زمان 
برگزاري كنكور سراسري تأكيد كرد:» اجازه شكسته 
ش��دن هيچ پروتكلي را نمي دهيم و اگر پروتكلي 
شكسته شود و جان فرزندي از فرزندان اين سرزمين 
به خطر بيفتد اجازه برگزاري كنكور را نمي دهيم.«

وي با بيان اينكه كنكور باي��د در موقع مقرر كه در 
س��تاد ملي كرونا قيد ش��ده و تصويب شده برگزار 
مي ش��د، افزود:» همه اين بچه ها بچه هاي بنده و 
همكارانم هس��تند و ما نمي توانيم به سالمت هيچ 
كدام از اين جگرگوشه هايمان بي تفاوت باشيم، اما 
براي اطمينان بخشي به خانواده ها اين شيوه نامه ها 

را سخت تر كرديم.«
وزير بهداشت تأكيد كرد:» اينكه بگوييم كنكور اصاًل 
برگزار نمي ش��ود، چنين خبري نيست، اما اينكه با 
احتمال يك ماه تأخير برگزار شود، موضوعي است 

كه وزارت علوم اعالم كرده است.«
نمكي گفت:» به عنوان امين مردم اين سرزمين اگر 
در شب آخر هم احساس كنيم كه قرار است پروتكلي 
شكسته شود و جان فرزندي از فرزندان اين سرزمين 

به خطر بيفتد، اجازه برگزاري كنكور نمي دهيم.«
وزير بهداش��ت همچنين با تأكيد بر لزوم پرهيز از 
عادي انگاري ها در ش��رايط كرونا و اهميت اعتالي 
رفتار بهداشتي مردم در اين دوران گفت:» در كنار 
خواهش هاي مس��تمر، رويكرد جديدمان فشار و 
جريمه است و اگر كسي حريم شكند و پروتكل ها و 
شيوه نامه ها را شكست، بايد برخورد سنگين كرد.«

   برگزاري باشكوه و سامت ماه محرم
وزير بهداشت درحاشيه نشست پيگيري هاي ستاد 
ملي محرم با اشاره به برگزاري مراسم هاي اين ايام 
گفت: »امسال با توجه به بيانات رهبر معظم انقالب 
اسالمي كه دو اصل مهم يعني »بايد محرم با شكوه 
برگزار شود« و دوم اينكه محرم باشكوه بايد مبتني 
بر دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي بهداشتي ابالغي 
از سوي وزارت بهداشت براي كاهش خطرات ناشي 

از انتقال بيماري كرونا برگزار شود.«
وي با اشاره به صدور شيوه نامه جديد با محوريت هاي 

بسيار متفاوت از قبل درباره عزاداري محرم افزود:» 
در اين ش��يوه نامه سه اصل آمده اس��ت؛ اول اينكه 
تالش كنيم يك محرمي گسترده تر ولي با اهتمام 
به پروتكل ها برگزار كنيم و نام امام حسين)ع( و ياد 
سيد شهدا و پرچم شهداي كربال را به شكل گسترده 

در اقصي نقاط كشور برافراشته نگه داريم.«
وزير بهداش��ت، دومي��ن اصل را »م��واردي مانند 
فاصله گذاري، پرهي��ز از عدم تح��رك و برون رفت 
دسته هاي مذهبي در سطح ش��هرها و چيزهايي 
دانست كه مي تواند به هر شكل باعث انتقال ويروس 
و ش��روع ويروس و بيماري ش��ود . وي همچنين، 
سومين اصل را ارائه الگوي بسيار مناسب از برگزاري 
محرم در دنيا كه در پايان به آن افتخار شود، عنوان 
كرد و افزود:» بايد در پايان محرم با افتخار بگوييم 
كه حتي يك نفر در اين سرزمين به دليل برگزاري 

مراسم محرم  آلوده به ويروس كرونا نشده است.«
نمكي تأكيد بر اينكه ترديد ندارم امس��ال محرمي 
سرشار از خرد و ش��عور در كنار ذكر يا حسين)ع( 
خواهيم داش��ت، تصريح كرد:» وقتي رهبر معظم 
انقالب مي گويد من به دس��تورالعمل هاي س��تاد 
عمل مي كنم، توانس��ته ايم اين حرب��ه را از جهان 
بگيريم، مگر اينكه افرادي بخواهند جلوتر از رهبر 
انقالب حركت كنند. اگر كس��ي بخواه��د خود را 
جلوتر از اين الگوي بي مانند ببيند در واقع به دنبال 

صحنه سازي ها است.«
حجت االسالم محمد قمي  رئيس سازمان تبليغات 
اسالمي هم در حاشيه اين نشست گفت: » در مقام 
عمل به آنچه در ستاد ملي مقابله با كرونا ابالغ شده، 
ملتزم به رعايت دستور العمل محرم هستيم هرچند 
ممكن اس��ت در نظر انتقادات و مالحظاتي وجود 

داشته باشد.«
محمد جواد حاج علي اكبري، رئيس شوراي ائمه 
جمعه هم سندي كه به عنوان دستورالعمل عزاداري 
ماه محرم تهيه شده را بسيار خوب و جامع و داراي 
دسته بندي مناسب در مباني و فرآيندها و روش ها 

دانست. 
   واكسن روسي كرونا رسيد 

بعد از چند ماه رقابت جهاني براي يافتن واكس��ن 
كوويد 1۹ بين كش��ورهاي مختلف و شركت هاي 
داروس��ازي، روز گذش��ته والديمي��ر پوتي��ن، 
رئيس جمهور روس��يه به طور رس��مي از ساخت 
نخستين واكس��ن كرونا و ثبت اين واكسن در اين 

كشور خبر داد. 
اين واكسن با همكاري مش��ترك وزارت دفاع اين 
كشور و مؤسس��ه تحقيقات گاماليا س��اخته شد. 
آزمايشات باليني اين واكسن در هجدهم ماه ژوئن 
انجام گرفت و تمام��ي ۳۸ داوطلب دريافت كننده 
اين واكسن در برابر ويروس مصون هستند. يكي از 
دختران پوتين نيز با همين واكسن در برابر ويروس 

كرونا واكسينه شده است. 
»كريل دميتريف«، رئيس صندوق سرمايه گذاري 
مستقيم روسيه كه در حال تأمين اعتبار آزمايشات 
واكس��ن كرونا در اين كشور اس��ت، گفت: واكسن 
كروناي روسيه به اين دليل توانسته پيشروي كند 
كه نس��خه ارتقا يافته از واكسن قبلي عليه ويروس 

سندرم تنفسي خاورميانه )مرس( است. 
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به گفته سخنگوي دستگاه قضا طي يك سال گذشته فقط در تهران ۲۳ هزار ميليارد تومان ماليات از بدهكاران عمده دريافت شده است
وصول 29 هزار ميليارد تومان ماليات معوقه

كرونا كنكور را يك ماه ديگر به تعويق انداخت
وزير بهداشت: رويكرد جديدمان در برابر رعايت نشدن پروتكل ها فشار و جريمه است 

سخنگوي دستگاه 
عليرضا سزاوار
قض�ا در نشس�ت   گزارش  2

ب�ه  خب�ري اش 
تازه ترين اخبار قضايي از جمله دستگيري پنج 
جاسوس، بازداشت يك نماينده مجلس، تشكيل 
پرونده براي پسر يكي از رؤساي فدراسيون ها، 
دريافت بيش از ۲۳ هزار ميليارد تومان ماليات از 
بدهكاران عمده ماليات�ي در تهران و نحوه فرار 
علي اشرف رياحي پرداخت و توضيحاتي ارائه 

داد. 

سي  و يكمين نشست خبري غالمحسن اسماعيلي 
سخنگوي قوه قضائيه روز گذشته به صورت آنالين 

برگزار شد. 
 سراغ بدهكاران بزرگ رفتيم

س��خنگوي دس��تگاه قضا در خصوص بدهكاران 
بانكي گفت: وضعيت كشور ايجاب مي كند كه يقه 
بدهكاران بزرگ بانكي و آنه��ا را كه از دادن ماليات 
فراري هستند، بگيريم و حقوق شهروندان را استيفا 
كنيم؛ البته در اين مس��ير بايد از بان��ك مركزي و 
س��ازمان امور مالياتي هم كمك مي گرفتيم كه از 
همكاري اين دو سازمان و نهاد هم تشكر مي كنيم. 
از اوايل سال ۹۸ تا امروز در تهران با پيگيري سازمان 
امور مالياتي بيش از 2۳ هزار ميليارد تومان ماليات 
از بدهكاران عمده اخذ شده است؛ البته ما به سمت 
كسبه جزء نرفتيم، بلكه سراغ  بدهكاران بزرگ رفته 

و از آنها بازخواست كرديم. 
اسماعيلي تصريح كرد: حدود ۶ هزار ميليارد تومان 
هم بدهي ماليات در استان ها اخذ شد كه مجموعاً 
حدود 2۹ هزار ميليارد تومان بدهي مالياتي وصول 

شده است. 
وي اضافه كرد: اخيراً در حوزه بدهي بانكي هم در 
حوزه گ��روه فرزانه راد 14۰ ميلي��ارد تومان بدهي 
اين گروه به بانك مسكن را تس��ويه كرديم و 2۳۰ 
ميليارد بدهي اين گروه به بانك رفاه را هم در دست 

وصول داريم. 

 بازداشت يك نماينده
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر 
اينكه چند ماه است آقاي ميرسليم ادعايي را مطرح 
كرده است مبني بر اينكه رئيس كميسيون عمران 
وقت مجلس دهم از ش��هرداري تهران ۶۵ ميليارد 
تومان رشوه گرفته و تحقيق و تفحص از شهرداري 
تهران رأي نياورده است؛ آقاي ميرسليم اخيراً اعالم 
كرد مدارك اين ادعا را به قوه قضائيه ارائه داده است، 
چرا قوه قضائيه در اين باره اق��دام فوري نمي كند، 
گفت:» گزارش ايشان به قوه قضائيه واصل شده و 
در حال بررسي اين ادعا هستيم و رسيدگي ها آغاز 

شده است.« 
وي ادامه داد:» يكي از نمايندگان بازداشت شده اما 
اين آغاز كار است و هنوز ماهيت موضوع و جزئيات 
آن روشن نشده است؛ نمي شود بدون جمع بندي، 
اطالع رساني كرد. مطمئن باشيد در رسيدگي ها، 
آنچه از تخلفات به دستمان برسد، رسيدگي خواهيم 
كرد. رئيس قوه قضائيه هم اعالم كرده اند پرونده زير 

ميز نداريم و همه پرونده ها روي ميز است.« 

وي افزود: » نتيجه پرونده نيازمند رس��يدگي هاي 
قضايي اس��ت كه به س��مع مردم خواهد رس��يد؛ 
موضوعي كه هنوز رس��يدگي نشده است، به جاي 
پرداختن در رسانه بايد با اعتماد به دستگاه قضايي 

رسيدگي شود.« 
 ۲۰ سال حبس براي جاسوسان

س��خنگوي دس��تگاه قضا در خصوص دستگيري 
تعدادي جاسوس اظهار كرد: » پنج مورد دستگيري 
در وزارت امور خارجه، صنايع و شركت هاي قطعات 
و پشتيباني كننده حوزه انرژي، وزارت دفاع و سازمان 
انرژي اتمي داشته ايم؛ يكي از افرادي كه دستگيري 
وي مثمر ثمر بود،  سردسته گروه تندر بود كه اقدام 

تروريستي انجام داده بود. 
اسماعيلي تصريح كرد: » حكم دو جاسوس صادر 
شده است؛ يكي به نام  شهرام شيرخواني كه جاسوس 
انگليس ب��ود و اطالعات پروژه هاي حس��اس را لو 
مي داد  كه به 1۰ سال حبس محكوم شد و همچنين 
مسعود صاحب، دبير كل انجمن دولتي اتريش در 
ايران كه وابسته به س��رويس آلمان و اسرائيل بود، 

اطالعات حوزه پزش��كي را به ديگران مي داد كه او  
هم به 1۰ سال حبس محكوم شد.« 

 بخش دوم دادگاه طبري، به زودي
وي درباره آخرين وضعيت پرونده و دادگاه طبري 
هم گفت:» امروز)سه شنبه( آخرين جلسه دادگاه 
اين پرونده است و آخرين دفاع آقاي طبري هفته 
گذشته اخذ ش��ده و در اولين فرصت و تا يكي دو 
هفته آين��ده رأي صادر خواهد ش��د. بخش هاي 
ديگري از آن در دادس��را مفتوح است و به  زودي 
بخش دوم به دادگاه جهت رسيدگي ارسال خواهد 

شد.« 
 سخنگوي قوه قضائيه در پاس��خ به اين پرسش 
هم كه گفت��ه شده اس��ت، رئيس س��ابق يكي از 
فدراسيون هاي ورزشي فساد مالي داشته است و 
استعفاي وي به دليل همين موضوع بوده است يا 
خير، گفت:» اگر منظورتان همان فردي است كه 
در ذهن من است، در اين رابطه موضوع ابربدهكاري 
نداريم. پسر يكي از رؤساي فدراسيون ها مشكالتي 
داش��ته كه برايش پرونده اي تشكيل شده است و 
استعفا و عدم اس��تعفا، تأثيري در رسيدگي هاي 

قضايي ندارد.« 
 از فرار اش�رف تا هزينه س�نگين 6۳ روزه 

ويلموتس
وي در خصوص آخرين وضعيت پرونده علي اشرف 
رياحي از متهمان پرونده فس��اد در پتروش��يمي و 
چرايي فرار اين فرد گفت:» اين فرد ممنوع الخروج 
بوده اما با اسناد جعلي و غير گذرنامه خود از كشور 
خارج شده اس��ت؛ پيگيري هاي قضاي��ي در حال 

انجام است.« 
سخنگوي قوه قضائيه درخصوص پرونده سرمربي 
سابق تيم فوتبال كش��ور هم گفت:» اين قرارداد از 
سوي سازمان بازرس��ي بررسي شد و مشخص شد 
كه يك سري اشتباهاتي داشته است. براي حضور 
۶۳ روزه اين مربي هزينه سنگيني به كشور وارد شد 
و ايرادات و اشكاالت كار بررسي شده است و تصميم 

مقتضي به سرعت اتخاذ خواهد شد.« 

 مدير مركز درمان ناباروري و سقط مكرر ابن سينا با اشاره به پرداخت 
۶۰ درصد هزينه هاي سنگين » درمان ناباروري« توسط زوجين گفت: 
بودجه درمان ناباروري فقط به بخش دولتي داده مي  شود و بسياري از 

زوجين نابارور به بخش دولتي مراجعه نمي  كنند. 
 شهردار منطقه 1۳ تهران گفت: 4 هكتار از اراضي شرق پايتخت رفع 

تصرف و آزاد سازي شد. 
 معلمان خريد خدمات بار ديگ��ر در اعتراض به وضعيت خود مقابل 
وزارت آموزش و پرورش تجمع كردند؛ آنها معتقدند آموزش و پرورش 

معلم را تبديل به » كارگر آموزشي« كرده است!
 معاون توسعه منابع و پش��تيباني س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي از تمديد مهلت ثبت سفارش كتاب هاي درسي تا ۳1 مرداد 

ماه خبر داد. 
 معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه  ريزي وزارت بهداشت گفت: 
با هدف رفع كمبود نيروي انس��اني در حوزه هاي مختلف بهداشتي و 
درماني، مجوز جذب ۳ هزار نفر به دانش��گاه هاي علوم پزشكي كشور 

ابالغ شد. 

حسین سروقامت

طبري: هيچ يك از 16 اتهامم را 
قبول ندارم!

با اخذ آخرين دفاع
ختم رسيدگي به پرونده اكبر طبري اعام شد

طب�ري در آخري�ن دفاعيات خ�ود هر ۱6 عن�وان اتهام�ي اش را 
رد ك�رد و مدعي ش�د اگر رف�ت و آمدي ب�ا مفس�دان اقتصادي 
داشته اس�ت، به خاطر رابط�ه دوس�تي ديرين�ه اي ب�وده كه بين 
آنها وجود داشته اس�ت ! آخرين جلس�ه رس�يدگي ب�ه اتهامات 
اكبر طبري و ديگر متهمان پرونده به رياس�ت قاض�ي بابايي روز 
گذشته برگزار شد و متهمان به بيان آخرين دفاع خود پرداختند. 

 طبري همه اتهامات را رد كرد
متهم طبري در ابتداي دفاعيات خود ضم��ن رد تمام اتهامات خود گفت: 
من تمام 1۶ اتهامي را كه در كيفرخواست آمده است، رد مي كنم. آخرين 
دفاع را وكيلم انجام مي دهد، چون من حقوقي نيستم و از مسائل حقوقي 

چيزي نمي دانم. 
طب��ري در بخش دفاعي��ات مربوط ب��ه ارتباط��ش با اف��رادي همچون 
دانيال زاده)متهم رديف چهارم( و ني��از آذري)متهم فراري رديف پنجم( 
گفت: نماينده دادستان در جلسه دادگاه گفت در  اتاق من روي دانيال زاده 
باز بود، او همسايه من بود. نيازآذري هم هميشه به من سر مي زد، آن هم نه 
در دفتر كارم، بلكه در محل ديگري؛ با پول خودم نه از پول بيت المال با آنها 

صبحانه مي خوردم. 
طبري در ادامه اظهاراتش گفت: در كيفرخواست يكي از داليل وارد كردن 
اتهام به من روابط تنگاتنگ با حسن نجفي )متهم رديف دوم كه ۸ ميليارد 
تومان به طبري رشوه داده( بيان شده است، اين در حالي است كه من پيش 
از ورود به قوه قضائيه با آقاي نجفي دوست بودم؛ رابطه دوستي ۳۵ ساله خود 

را با نجفي در جلسه دادگاه وصف كردم. 
در ادامه جلسه دادگاه، وكيل متهم طبري در جايگاه قرار گرفت و گفت: به 
عنوان آ خرين دفاع 1۸ مورد اليحه مكتوب و جداگانه تقديم دادگاه مي كنم 
كه البته ناقص و ناتمام است و تقاضاي هفت روز فرصت دارم كه يك اليحه 

ديگر براي كشف حقيقت تقديم دادگاه كنم. 
 عذر خواهي با موي سفيد

قاضي در ادامه مش��ايخ )متهم رديف س��وم با بيش از 1۰ ميليارد تومان 
پولشويي( را براي بيان آخرين دفاعياتش به جايگاه فراخواند. 

فرهاد مشايخ هم گفت: من در س��ال ۸۵ به عنوان وكيل حسن نجفي، با 
طبري قراردادي را منعقد كردم و در همين راستا پولي را از حساب خودم 
پرداخت كردم؛ من در زمان مبادرت به اين كار، اطالعي از خالف بودن آن 
نداشتم؛ لذا اگر در اين ميان خالفي صورت گرفته و اگر اشتباهي كردم با اين 

موي سفيد عذرخواهي مي كنم. 
وي در مورد خريد سهام سيمان خمسه نيز ادامه داد: طبري پول آورد و سهام 
سيمان خمسه خريده شد و من در اين زمينه وكالت فروش بالعوض به او 

دادم؛ من از روزي كه دستگير شدم جز راستگويي كاري نكردم. 
 تبرئه كنيد چون ۱۲ سال گذشته !

در ادامه جلسه دادگاه با اعالم قاضي، وكيل مشايخ در جايگاه قرار گرفت و 
گفت: اتهام موكل من ناظر بر فراهم آوردن موجبات ارتشا يك جرم مستقل 
است و مشمول مرور زمان شده است! چراكه 12 سال از اقدامات موكل من 
گذشته است؛ بعد از سال ۸۶ موكل من يعني آقاي مشايخ ريالي به طبري 

پرداخت نكرده است. 
وكيل مشايخ گفت: در مورد اراضي كالك نيز بايد بگويم كه در بازه زماني ۸4 
تا ۸۶، بحث در مورد اراضي كالك اين بود كه اين اراضي خارج از محدوده 
شهر باشد يا داخل محدوده شهر،بنابر اين موضوع در شهرداري و استانداري 
مطرح بود و كيس قضايي در مورد آن مطرح نبود و نجفي با طبري توافقاتي 

كرده بود تا طبري موضوع كالك را در كميسيون ماده ۵ پيگيري كند. 
 تقاضاي برائت به خاطر پرداخت حقوق كارگران!

در ادامه جلسه دادگاه با اعالم قاضي، وكيل دانيال زاده در جايگاه قرار گرفت و 
در مقام آخرين دفاع اظهار داشت: در شرايط اقتصادي فعلي و در شرايطي كه 
كرونا بنگاه هاي توليدي زيادي را از بين برده، موكل من به ۵ هزار كارگر خود 
به رويه سي ساله، در بيست و هفتم هر ماه حقوق پرداخت مي كند؛بنابراين 
موكل من يك عنصر مفيد به حال جامعه است و من براي او از اتهاماتي كه بر 

اساس ظن و گمان متوجهش است تقاضاي برائت دارم!
 كارچاق كني دهه شصتي ها

در ادامه قاضي از وكيل متهمان مهرصادقي و تن پوشان)هر دو رابط طبري 
و دانيال زاده و متولد۶1( خواست در جايگاه قرار گيرد و آخرين دفاعيات 

خود را بيان كند. 
وكيل متهمان مهرصادقي و تن پوشان گفت: مهرصادقي شديداً منكر ارتكاب 
جرائم اتهامي است. تن پوشان هم ارتباط شخصي و كاري با طبري نداشته؛ 
فقط ملك فلورا را از دانيال زاده خريد و به نام طبري كرد كه تن پوشان در اين 

معامله به عنوان شاهد، امضا كرده است. 
 حق الوكاله ارزي ۱۰ ميلياردي

در ادام��ه اين جلس��ه وكي��ل مه��دي زاهديان )وكي��ل داني��ال زاده كه 
1۰ميلياردتومان به ص��ورت يورو حق الوكاله گرفته( ه��م در جايگاه قرار 
گرفت و گفت: وكالت نامه زاهديان با داني��ال زاده مربوط به بانك ها بوده و 
بحثي از پرونده هاي كيفري نبوده است. اين وجوه براي پرونده هاي حقوقي 

ميان زاهديان و دانيال زاده بوده است. 
زاهديان هم گف��ت: حق الوكاله اي ك��ه از دانيال زاده گرفت��م ريالي بوده، 
مي توانيد اس��تعالم كنيد. من يورو دريافت نكردم، ري��ال دريافت كردم. 
اختالفي بين ما صورت گرفت كه به موج��ب رأي داوري، پول وي را پس 

دادم، بنابراين من تحصيل مال نامشروعي نكردم. 
قهرماني نماينده دادستان در واكنش به اين سخنان گفت: آقاي زاهديان 
س��ند مالي ارائه دهد كه در فالن تاريخ، 1۰ ميليارد به صورت ريالي آقاي 
دانيال زاده به وي داده است؛ اگر چنين سندي ارائه شود، من ديگر ادعايي 

نسبت به زاهديان ندارم. 
متهم زاهديان گفت: از مدارك بانك سرمايه استعالم كنيد. 

نماينده دادستان بيان داشت: استعالم كرده ايم. 
در ادامه دادگاه چند تن از ديگر متهمان هم به دفاع از خود سخن گفتند و 
رئيس دادگاه در پايان ختم رسيدگي به پرونده اكبر طبري و ساير متهمان 

را اعالم كرد. 

رئيس كميته امداد خبر داد
اختصاص 6 هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان

تسهيالت اشتغال به مددجويان
رئيس كميته ام�داد ام�ام خميني )ره( ب�ا اعام افزاي�ش ميزان 
تسهيات قرض الحسنه در س�ال جاري از اختصاص مبلغ 6 هزار 
و ۲۰۰ ميليارد توم�ان براي وام اش�تغال به مددجوي�ان خبر داد. 
به گزارش »ج��وان« مرتض��ي بختياري، رئي��س كميته ام��داد امام 
خميني )ره( در نشست خبري گفت: در سال جاري ميزان تسهيالت 
قرض الحسنه افزايش پيدا مي كند به طوري كه ۶ هزار و 2۰۰ ميليارد 

تومان قرار است براي وام اشتغال به مددجويان اختصاص داده شود. 
بختياري با بيان اينكه در عيد قربان امسال در مجموع ۸2 درصد رشد 
كمك هاي مردمي را داشتيم آن  هم در شرايط تورم و كرونا كه بي نظير 
بود، افزود: كمك هاي مردمي حدود 2۰۵ ميلي��ارد تومان بود كه 12 
ميليارد و 2۰۰ ميليون تومان نقدي و بقيه غير نقدي انجام شده است. 

به گفته اين مس��ئول، در ماه مبارك رمضان ۵4۰ ميليون تومان براي 
كمك به نيازمندان جمع آوري ش��د كه بيش از 11 ميليون غذا توزيع 
ش��د و در روز عيد غدير نيز بيش از ۵۰ ميليون غ��ذاي گرم در اختيار 

نيازمندان قرار گرفت. 
وي در خصوص مرحله دوم پويش ايران همدل گف��ت: اين مرحله از 
پويش از عيد غدير شروع شده و تا پايان ماه صفر ادامه دارد و با شعار» از 
همديگر گره گش��ايي كنيد« در جهت كمك به نيازمندان از حمايت 

دستگاه ها، خيريه ها و نهادها بهره مي بريم. 
بختياري با تأكيد براينكه براي محرم و صفر نيز برنامه اطعام حسيني 
براي تهيه غذاي گرم و همچنين احسان حسيني براي كمك به ايتام و 
محرومان كشور اجرايي خواهد شد، گفت: در استان هايي كه وضعيت 

سفيد دارند، مساجد با رعايت پروتكل ها فعال خواهند بود. 
به گفته رئيس كميته امداد امام خميني )ره( هموطنان خير و نيكوكار 
مي توانند با ش��ماره »س��تاره 14 مربع« و همچنين ش��ماره حساب 

۶2۷۷۶۰۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ به نيازمندان كمك كنند. 
بختياري در خصوص برگزاري جشن عاطفه ها نيز گفت: براي برگزاري 
جشن عاطفه ها مشكل رعايت پروتكل هاي بهداش��تي را داريم، البته 
در استان هايي كه وضعيت س��فيد دارند، مدارس به عنوان پايگاه هاي 
ما فعال خواهن��د بود و دفات��ر و پايگاه هاي كميته ام��داد نيز اقدام به 
جمع آوري كمك هاي مردمي براي دانش آموزان محروم خواهند كرد. 
وي با اشاره به اينكه 2۵۰ هزار دانش آموز محروم با مشكل تجهيزات 
الكترونيك براي تحصيل خود مواجه هس��تند، تصري��ح كرد: در گام 
اول قرار اس��ت ۵۰ هزار تبلت به دانش آموزان امداد اهدا ش��ود تا آنها 
نيز بتوانند از امكانات آموزش مجازي بهره مند شوند. همچنين بنياد 
مستضعفان 14 هزار و ستاد اجرايي نيز 1۰ هزار تبلت در اختيار ما قرار 
داده اند و همچنين اپراتورها نيز قرار اس��ت 2۵ هزار تبلت تهيه كنند 
كه در اين صورت مشكالت دانش آموزان در سال تحصيلي آينده براي 

استفاده از فضاي مجازي برطرف مي شود. 
بختياري در خصوص جهيزيه زوج هاي جوان گفت: با همكاري بنياد 
مستضعفان، س��تاد اجرايي و آس��تان قدس، اقدامات خوبي در جهت 

تأمين جهيزيه زوج هاي جوان صورت گرفته و همچنان ادامه دارد. 
وي گريزي هم به وام اش��تغال مددجوي��ان زد و ادامه داد: در س��ال 
گذشته 4 هزار و ۷1۰ ميليارد تومان تسهيالت قرض الحسنه در اختيار 
مددجويان قرار گرفت كه توانس��تيم 1۷۵ هزار و ۹۰۰ ش��غل ايجاد 
كنيم. همچنين براي پرداخت وام كارگش��ايي از سوي صندوق امداد 
واليت در سال قبل ۳4۵ هزار نفر توانس��تند از اين وام بهره مند شوند 
و در مجموع 2 هزار و ۳۵۰ ميليارد تومان نيز تسهيالت براي اين افراد 

در نظر گرفته شده بود. 
رئيس كميته امداد از تهيه ۳/۵ ميليون بس��ته غذايي در پويش ايران 
همدل خبر داد و گفت: اين بسته هاي غذايي با كمك سپاه، بسيج، بنياد 
مستضعفان، ستاد اجرايي و غيره تهيه شد و همچنين خود دولت نيز 
به بيش از ۳ ميليون نفر كه به دليل كرونا دچار مشكل شده بودند، وام 

قرض الحسنه داد. 
بختياري در خصوص بازسازي خانه هاي مددجويان خاطرنشان كرد: 
بازس��ازي خانه هاي مددجويان با كمك بنياد مس��كن براي شهرها و 
روستاهاي زير 2۵ هزار نفر جمعيت در دستور كار قرار دارد و قرار است 

امسال 2۰ هزار خانه احداث شود. 
رئيس كميته امداد ب��ا تأكيد بر اينكه ۵۰ ميليون وام قرض الحس��نه 
14 ساله با كارمزد 4 درصد در اختيار مددجويان قرار مي گيرد، افزود: 
اقدامات الزم براي اجرايي ش��دن اين امر آغاز ش��ده و از هفته آينده 

استان ها براي گرفتن پروانه ساخت اقدام خواهند كرد. 
به گفته اي��ن مس��ئول، در حال حاض��ر 1۶ هزار واحد مس��كوني در 
استان هاي خراسان جنوبي، سيستان و بلوچس��تان و كرمان در حال 

ساخت است كه تسهيالت آن نيز با كمك خيرين تأمين مي شود. 
بختياري گفت: در س��ال ج��اري قرار اس��ت 2۰۰ هزار ش��غل براي 
مددجويان ايجاد ش��ود كه نيازمند تأمين اعتبار است و براي افزايش 
مس��تمري ها از محل تبص��ره بودجه و تبص��ره 14نيز در تالش��يم تا 

مستمري مددجويان 2۰ درصد افزايش داشته باشد. 

»جلس�ه دادرس�ي بود. مرد ميانسال موس�پيدي با چهره اي 
خجالت زده و دستبند به دست مقابل قاضي حاضر شد تا حكم 
حبس�ش به خاطر بدهي ۲ ميليون توماني صادر شود. قاضي 
از شاكي كم ادب خواس�ت مهلتي به آن مرد بدهد، اما شاكي 

قبول نكرد. 
در اين لحظه قاضي دس�ت در جيب ك�رد و كارت بانكي اش را 
درآورد. سپس از سرباز خواست برود ۲ ميليون تومان به حساب 

شاكي واريز كند تا فرد متهم آزاد شود.«
اين روايت يك وكيل دادگستري از يك جلسه دادرسي است. 
ماجرايي كه عجيب به دل مي نشيند؛ شايد براي آنكه با نوعي 

سادگي و بي آاليشي گره خورده است!
روايتي شيرين كه تحسين ما را برانگيخته، به حقيقتي مهم نيز 
اذعان مي كند: »گاهي بد نيست از قواعد متعارف عدول كرد، 
به جاي آنكه صد سال بر گرسنگي گرسنه اي گريه كنيم، ناني 

به دست او دهيم!«
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گشایش بدون آینده فروشی 
 طرح دولت به عنوان »گشایش اقتصادی« با ایراد ها و نقدهای اساسی از سوی سران دو قوه دیگر روبه رو شده است

ازجمله ایرادات آینده فروشی و بدهکار کردن دولت آینده و ملت است. قرار است این طرح به کلی اصالح شود تا به جای سلف فروشی، فروش نقدی 
انجام شود با اولویت فروش میعانات گازی و ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق از سوی بانک ها
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تکمیل و عرضه ۴۳ هزار خودرو ناقص 

وزی�ر پیش�نهادی صم�ت ب�ا بی�ان اینک�ه می�زان خودروهای 
ناق�ص ک�ه در پارکین�گ ق�رار دارن�د در ش�رایط کنون�ی ب�ه 
ح�دود ۵۰ درص�د کاه�ش پی�دا ک�رده اس�ت، گف�ت: طب�ق 
برنامه ریزی ه�ای ص�ورت گرفت�ه در هفته ه�ای آت�ی ح�دود 
4۳ هزار دس�تگاه از ای�ن خودروه�ا تکمیل و عرضه می ش�ود.

به گ��زارش خانه مل��ت، حس��ین مدرس خیابانی، وزیر پیش��نهادی 
صنعت، معدن و تجارت امروز در حاشیه جلسات خود با نمایندگان در 
مجلس در پاسخ به سؤالی درباره بهانه خودروسازان برای عدم تکمیل 
خودروهای دپو شده در پارکینگ در جمع خبرنگاران گفت: موضوع 
نبود تجهیزات برای تکمیل خودروها بهانه نیست، بر اساس آمارها در 
چهار ماه اخیر حدود ۳۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید شده 
که این آمار نش��ان دهنده افزایش ۱۹ درصدی میزان تولید نسبت به 
سال گذشته است. وی ادامه داد: همچنین میزان خودرو به مشتریان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است. از 
طرفی بر اساس آمارها در سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو 
ناقص در پارکینگ ها موجود بود، اما در ش��رایط کنونی این میزان به 
حدود ۸۰ هزار دستگاه رس��یده و با برنامه ریزی های صورت گرفته، 
خودروهای باقیمانده به مرور تکمیل و به مش��تریان ارائه می ش��ود. 
مدرس خیابانی با بیان اینکه میزان خودروهای ناقص که در پارکینگ 
قرار دارند در شرایط کنونی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است، افزود: 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در هفته های آتی حدود ۴۳ هزار  

دستگاه از این خودروها تکمیل و عرضه می شود.
........................................................................................................................

 آزمون استخدامی دولت
برای جذب ۴۰ هزار نفر 

رئی�س س�ازمان اداری و اس�تخدامی کش�وربا بی�ان اینک�ه 
در آزم�ون اس�تخدامی ح�دود 4۰ ه�زار نف�ر اس�تخدام جدید 
خواهی�م داش�ت گف�ت: در دولت ه�ای یازده�م و دوازده�م 
افزای�ش ضری�ب ریال�ی ب�ه می�زان افزای�ش ت�ورم و افزای�ش 
متوس�ط حق�وق و مزای�ا بی�ش از ۲۱۶ درص�د ب�وده اس�ت.

به گزارش سازمان اداری و اس��تخدامی، جمش��ید انصاری در اشاره به 
تصمیمات دولت برای ترمی��م حقوق کارکنان دس��تگاه های اجرایی و 
بازنشستگان بیان داشت: با توجه به شرایط تورم و مشکالت تأمین معیشت 
مردم، همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال افزایش ۵۰ 
درصدی امتیازات احکام کارگزینی دستگاه های اجرایی مشمول قانون 

مدیریت خدمات کشوری از ابتدای اسفند ۹۸ موافقت کردند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برگزاری هشتمین 
آزمون فراگیر استخدامی دس��تگاه های اجرایی گفت: همکاران ما در 
معاونت سرمایه انسانی تمامی کارهای مقدماتی این آزمون را به انجام 
رسانده اند. دستگاه هایی که سهمیه استخدامی دارند و توانسته  اند در 
خصوص تأمین اعتبار با سازمان برنامه و بودجه کشور به توافق برسند، 
مشخص ش��ده اند. توزیع سهمیه های اس��تانی هم انجام شده است و 
در این آزمون حدود ۴۰ هزار نفر اس��تخدام جدید خواهیم داشت. ما 
آمادگی داش��تیم در مردادماه فرآیند ثبت نام در آزمون را آغاز کنیم، 
اما به دلیل همه گیری بیماری کووید ۱۹ و تأخیر در برگزاری س��ایر 
آزمون ها، ثبت نام این آزمون نیز از س��وی س��ازمان سنجش آموزش 
کش��ور به اواخر مردادماه و اوایل ش��هریورماه موکول ش��ده اس��ت. 
امیدواریم بتوانیم با رعایت تمامي پروتکل های بهداشتی در نیمه دوم 

آبان ماه این آزمون را برگزار کنیم.
........................................................................................................................

افزایش قیمت سویا به 9 هزار تومان 
ی�ک مق�ام مس�ئول ب�ا بی�ان اینک�ه در ح�ال حاض�ر دیگ�ر 
بحث کمب�ود نه�اده مطرح نیس�ت، بلکه نه�اده پیدا نمی ش�ود 
9ه�زار توم�ان خب�ر داد. افزای�ش قیم�ت س�ویا ب�ه  از 

ناصر نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران 
در گفت وگو با مهر ش��رایط بازار نهاده های دامی و تخم مرغ را بسیار 
نامطلوب توصیف کرد و گفت: میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ در 
مرغداری ۹ هزار تومان است، در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت را ۹ 

هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بود. 
وی با بیان اینکه دیروز جلسه ای در این زمینه با مسئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت صمت، نمایندگان مجلس و تشکل ها برگزار شد، افزود: 
در حال حاضر قیمت تخم مرغ با احتساب ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی برای 
نهاده ها؛ ۱۴ هزار و 2۰۰ تومان است، این در حالی است که نهاده ها نیز با 
ارز ۴ هزار و 2۰۰ توماني به  دست تولیدکننده نمی رسد. این فعال بخش 
خصوصی ادامه داد: قیمت ریزمغذی ها حداقل چهار تا پنج برابر و قیمت 
واکسن حدود چهار تا ۱۰ برابر شده است. هم اکنون در بازار نهاده ها فقط 
بحث کمبود مطرح نیس��ت، االن دیگر نهاده پیدا نمی شود. دیروز سویا 
را به قیمت 7 هزار و ۹۵۰ تومان خری��داري کردیم، اما امروز نرخ آن به 
۹ هزار تومان رسیده اس��ت. وی قیمت هر کیلوگرم ذرت را نیز 2 هزار و 
۶۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: در صورت ادامه این روند مرغداران مرغ های 

جوان خود را نیز به کشتارگاه خواهند فرستاد.
این مقام مسئول درباره طرح تحویل نهاده خام به کارخانجات خوراک و 
تحویل دان آماده به تولیدکننده نیز افزود: در این زمینه تجربیات خوبی 
وجود ندارد و برخی کارخانجات باعث بدبینی تولیدکنندگان شده اند، 
به همین دلیل مرغدار برای خرید به آنها مراجع��ه نمی کند. اگر قرار 
است این طرح اجرا شود باید زیر نظر خود تشکل ها باشد. به این معنا 
که تشکل ها یا کارخانه ای را بخرند یا اجاره کنند یا اینکه با آن قرارداد 

ببندد، در این صورت است که طرح موفق خواهد شد.

    ادامه از صفحه اول
تشویش اذهان عمومي و ایجاد نوسان و تنش در 
بازارها، تنها خروجي س��ورپرایز دولت در رابطه با 
ارائه وعده گشایش اقتصادي بود، زیرا با گذشت یك 
هفته از این خبر مش��خص شد منظور از گشایش 
اقتصادي، تأمین کس��ري بودجه دولت با انتشار 
اوراق سلف نفتي بود که متأسفانه این طرح حتي 
مراحل کارشناسي و موافقت بي قید و شرط سایر 
قوا را نیز جهت اجرا طي نکرده است، اما در کمال 
تعجب به نحوي اطالع رساني، بزرگنمایي و تبلیغ 
شد که شاید منتشر کنندگان این طرح یا به تبعات 
منفي این شیوه اطالع رساني فکر نکرده اند یا اینکه 
مي خواستند سایر قوا را در یك عمل انجام شده قرار 
دهند که امکان دارد خلف وعده جهت عرضه سهام 
شرکت هاي پاالیشي سهام عدالت در قالب صندوق 
س��رمایه گذاري  اي تي اف معروف به دارا دوم که 
موجب ریزش بازار سرمایه شد، در صف همین نیت 
قرار گرفته باشد اما در نهایت در شورای هماهنگی 
سران قوا ۵شرط برای اجرای طرح وضع کردند که 
عدم افزایش بدهی های فعلی و آتی دولت از جمله 

مهمترین آنها است. 
تش��ویش اذهان عموم��ي اگرچه ش��اید با هدف 

خیري چون خوش��حال کردن مردم با  خبر وعده 
گشایش اقتصادي با انتشار اوراق سلف نفتي انجام 
شده باشد، اما از آنجایي که ش��یوه اطالع رساني و 
تبلیغ براي طرحي که هنوز مراحل کارشناسي و 
هماهمنگي با سایر قوا را سپردي نکرده است، بسیار 
عجیب بود. در هفت��ه اخیر اف��کار عمومي دچار 
تش��ویش و بازار نیز دچار نوسان شدید شد؛  البته 
برخ��ي از دریچه بدبیني معتق��د بودند که دولت 
در نظر داشت سایر قوا را جهت انتشار اورا ق سلف 
نفتي تحت فشار و عمل انجام شده قرار دهد، به ویژه 
اینکه در حوزه عرضه سهام شرکت هاي پتروشیمي 
باقیمانده از سهام عدالت در قالب صندوق  اي تي اف 
) دارا دوم ( به یکباره شاهد خلف وعده و تغییر شیوه 
عرضه این دارایي بودیم که دو روزي بازار سرمایه 
را با اصالح روبه رو کرد. در واقع برخي ها معتقدند 
ریزش بازار سرمایه چاش��ني اعمال فشار بیشتر 

جهت پذیرش انتشار اوراق سلف نفتي بود. 
وقتي اقتصاد کالن در وضعیت تشدید رکود تورمي 
قرار مي گیرد، طبیعي اس��ت که توج��ه مردم به 
اخباري از جنس گش��ایش اقتصادي زیاد باش��د، 
در عین حال وقتي دولت از ص��دور میلیون ها کد 
معامالتي جدی��د در بازار س��رمایه و ورود بیش از 

۱۳۰هزار میلی��ارد تومان نقدینگ��ي ) یك پنجم 
حجم پول موج��ود در اقتصاد( به بازار س��رمایه و 
صندوق هاي س��رمایه گذاري مطلع است، بهتر از 
س��ایر اش��خاص مي داند که خلف وعده در عرضه 
سهام پتروشیمي هاي مشمول س��هام عدالت در 
قالب صندوق هاي  اي تي اف چه شوکي مي تواند 
به بازار سرمایه بدهد، هر چند که خروج نقدینگي 
از بازار س��رمایه با هدف خرید ارز و طال و سکه در 
قیمت هاي کاهش یافته را نمي توان در اصالح بازار 
سرمایه نادیده گرفت، اما سخن اینجاست که قرار 
بود دوش��نبه جامعه در جریان گشایش اقتصادي 
قرار بگیرد،  اما امروز چهار ش��نبه اس��ت و به نظر 
مي رسد حداقل طرح دولت مبني بر عرضه نفت به 
مردم تحت اوراق سلف نفتي جهت دستیابي به ارز 
و طالي خانگي و شرکتي آنقدر که بزرگنمایي شد، 

طرح چندان خاصي نبود. 
پیش از این روزنامه جوان در گزارشي عنوان کرد 
که وقتي دولت ها مردم را به سرمایه گذاري در بازار 
سرمایه تشویق مي کنند، همزمان با حضور هر چه 
بیشتر مردم در بازار سرمایه و ورود پس اندازهاي 
مردم در بازار سرمایه مسئولیت اجتماعي مدیران 
دولتي افزایش مي یابد، زیرا سیاست هاي نامناسب 

و یا اظهارات تشنج آفرین و ریسك آفرین مي تواند بر 
جو عمومي بازار هایي چون سرمایه، ارز، طال و سکه، 
خودرو و مسکن اثر بگذارد و پس اندازهاي مردم را 
به طرفه العیني بر باد دهد، از این رو این اعتقاد بین 
خبرگان اقتصادي وجود دارد که فضاي کسب و کار 
و سرمایه گذاري نیاز به آرامش دارد. در عین حال 
نیز نرخ گذاري و روند بازارها باید با ثبات و مبتني بر 
واقعیت هاي اقتصاد و اطمینان بخش باشد، هر چند 
که نوسان در ذات بازار است، اما ایجاد ریسك و ارائه 
س��یگنال هاي منفي یا مثبت غیر واقعي آن هم از 
سوي اشخاصي که صاحب مسئولیت هستند، باید 
تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، زیرا اقتصاد ایران 
وارد فصل جدیدي شده است که در آن بازار سرمایه 
به واس��طه ورود س��رمایه گذاران جدید در حوزه 

تأمین مالی اقتصاد وزن پیدا کرده است. 
متأس��فانه اش��خاصي که جای��گاه رگالت��وري یا 
سیاس��تگذاري دارند، گاهي مرتک��ب رفتارهاي 
ریسك آفرین و تشنج آفریني مي شوند که هزینه 
چنین رفت��اري را طي یك هفته اخی��ر در جامعه 
مالحظه کردیم. در این مقال قصد نداریم به طور 
مجدد نبش قبر کنیم، اما وقت��ي اقتصاد در رکود 
تورمي قرار دارد و شیوع کرونا رکود و تورم را بیش 
از پیش تشدید کرده  اس��ت و مردم جامعه نیز در 
تنگناي مالي، معیشتي و کس��ب و کار قرار دارند 
و بخش زیادي از مردم به واسطه آزاد سازي سهام 
عدالت یا خرید س��هام وارد بازار سرمایه شده اند، 
باید مراقب ب��ود تا اگر طرحي در قالب گش��ایش 
در آخر هفته اي به یکباره مطرح می ش��ود مراحل 

هماهنگی هایش جهت اجرا را طی کرده باشد.
هم اکنون نهادهاي نظارتي و سازمان بازرسي باید 
مراقب سوء استفاده ها و اطالعات نهاني عده اي در 
بازار سرمایه باشند که سهامداران خرد نیز مي توانند 
به این نهادها کمك کنند،  زیرا توسعه این بازار به 
شرط آنکه برنامه اي هم براي توسعه بخش واقعي 
اقتصاد در کار باش��د و دولت نیز حوصله توس��عه 
اقتصادي داشته باشد، مي تواند منابع ارزان قیمت 
را در اختیار اشخاصي که به دنبال پیشرفت واقعي 

اقتصاد مقاومتي هستند، قرار دهد. 
  خروج از بازار سهام براي خرید ارز ارزان

در عین حال رئیس کل بانك مرکزي هم باید توجه 
داشته باشد که بسیاري از شرکت هاي حاضر در بازار 
سرمایه صادرات محور هستند و ایجاد نوسان در بازار 
ارز با هر نیتي مي تواند تمامي حساب و کتاب هاي 
این شرکت ها و سهامدارانشان را بر هم بزند، از این رو 
وقتي خبر از سقوط قیمت ارز داده مي شود، عده اي 
از بازار س��رمایه به مقصد ب��ازار ارز و طال حرکت 
مي کنند تا بتوانند در قیمت هاي کف سرمایه گذاري 
کنند؛  بدین ترتیب بهتر است بازارهاي موازي بازار 
سرمایه با ثبات و بدون نوسان هاي قابل مالحظه که 
براي سفته بازان فرصت ایجاد مي کند، همراه باشد. 
  دولت مگر ندار است که کسري بودجه را 

بزرگنمایي مي کند
در عین حال دولت از منظر دارایي ها دولت نداري 
نیست که آنقدر کسري بودجه دولت بزرگنمایي 
مي ش��ود. پیش از این عنوان ش��د دولت حدود 
۱7هزار هزار میلیارد توم��ان دارایي دارد که اگر 
تنها درصد کم��ي از آن در بازار س��رمایه عرضه 
شود، عالوه بر تأمین کسري بودجه سال ۹۹ دولت 
مي تواند بخشي از بدهي هاي خود را نیز پرداخت 
کند. از این رو مجلس شوراي اسالمي و نهادهاي 
نظارتي و کارشناسان اقتصادي باید راهکارهاي 
تأمین کسري بودجه به طرق غیر تورمي و آینده 
فروش��ي را به دولت متذکر شوند و اگر قرار است 
جهت تأمین مالی اوراق سلف نفتی نیز نشر یابد 
شرایطی چون عدم افزایش تعهدات دولت فعلی 
و آتی باید در آن دیده ش��ود به وی��ژه اینکه بهتر 
اس��ت دولت به جای تأمین مالی از محل بدهی، 
س��رمایه های فیزیکی چون زمین و ساختمان و 

شرکت های خود را بفروشد.

س�خنگوي کمیس�یون اقتص�ادي مجل�س جزئیات�ي از جلس�ه 
ش�وراي هماهنگ�ي اقتص�ادي س�ران ق�وا را تش�ریح ک�رد. 
مهدي طغیاني، سخنگوي کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
در گفت وگو با خبرگزاري تس��نیم، جزئیاتي از جلسه روز گذشته شوراي 

هماهنگي اقتصادي سران قوا را تشریح کرد. 
طغیاني در این باره اظهار داش��ت: این جلسه به بررسي طرح جدید دولت 
اختصاص داشت که در ابتداي جلسه، اعضا نس��بت به وعده هاي منتشر 
شده در رسانه ها از زبان رئیس جمهور و برخي دولتمردان مبني بر طراحي 
طرحي براي گش��ایش اقتصادي با توجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح 

مورد بحث و تصویب قرار نگرفته بود، اعتراض کردند. 
وي افزود: رئیس مجلس مطرح کرد که هدف نبای��د صرفاً تأمین بودجه 
باش��د، ضمن اینکه قطعاً با توجه به شرح وظایف ش��ورا، مقابله با تحریم و 
هدایت نقدینگي باید مد نظر باشد. همچنین توجه به فروش نقدي به جاي 
سلف و خرده فروشي نیز مورد تأکید مجلس است. رئیس قوه قضائیه هم 

شروطي را به عنوان خطوط قرمز در تصویب طرح دولت مطرح و تأکید کرد 
که در صورت مورد لحاظ قرار نگرفتن این شروط، منافع طرح به ضررهاي 

جدي علیه اقتصاد کشور و معیشت مردم در آینده تبدیل خواهد شد. 
سخنگوي کمیسیون اقتصادي مجلس، به اختصار به شروط مطرح شده 
از سوي رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: پنج یا چهار شرطي که آقاي 
رئیسي روي آنها تأکید داشت، درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار 
و در اولویت بودن فروش میعانات گازي، ممانعت از تبدیل فرآیند اجراي 
این طرح به عامل افزایش سرسام آور بدهي دولت در سال هاي آتي و لزوم 

ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانك ها بوده است. 
نماینده مردم اصفه��ان در ادامه گفت: به طور خالص��ه موضع مجلس و 
قوه قضائیه مبتني بر این استدالل است که به منظور حل مشکالت امروز 
کشور، نباید معضالت بزرگ تري براي آینده اقتصاد ملي ایجاد کرد و بهترین 
مسیر براي بررسي این موضوع ارائه الیحه به مجلس شوراي اسالمي و اخذ 

مجوز قانوني از مجلس است.

۵ شرط رئيسي براي موافقت با تصويب طرح دولت
نمای  نزدیک

مذاکره برای پرواز به اسپانیا، آلمان و ایتالیا 
دبی�ر انجم�ن ش�رکت های هواپیمای�ی از مذاک�ره ب�رای انجام 
پروازه�ای ای�ران ب�ه کش�ورهای اروپای�ی مانن�د اس�پانیا، 
آلم�ان و ایتالی�ا خب�ر داد و گف�ت: ب�ه احتم�ال زی�اد ت�ا اول 
س�پتامبر )۱۱ ش�هریور( ای�ن پروازه�ا راه ان�دازی ش�وند.

به گزارش ایس��نا، در پی شیوع ویروس کرونا و بس��ته شدن مرزهای 
زمینی و هوایی کش��ورهای مختلف، پروازهای مس��افری از بسیاری 
مبادی و به بس��یاری مقاص��د دنیا لغو ش��د و طی ماه های گذش��ته 
کشورهای زیادي برای از سرگیری پروازهای مسافری خارجی خود با 
یکدیگر مذاکره کردند. ایران نیز طی ماه های گذشته همین مذاکرات را 
در پیش گرفت و برخی از پروازهای خارجی خود را به صورت مشروط و 

با رعایت پروتکل های خارجی از سر گرفته است.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی در این باره 
گفت: ش��رکت های هواپیمایی مانند ایران ایر برای پ��رواز به میالن، رم و 
مادرید در ح��ال مذاکره و دریافت مجوز هس��تند و مذاکرات��ی را با هم با 
آلمانی ها آغاز کرده اند. وی افزود: به نظر می رسد برای از سرگیری پروازهای 
اروپایی، به ویژه به سه مقصد مذکور، مجوزهای الزم دریافت شده و احتماالً 
تا اول س��پتامبر، یعنی ۱۱ ش��هریور ماه این پروازها از سرگرفته مي شود. 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره ش��رایط پروازهای خارجی در 
حال مذاکره اعالم کرد: قطعاً همه کش��ورها پروتکل های بهداشتی خاص 
خودش��ان را دارند و این پروازها به صورت مس��افری، اما با رعایت شرایط 
بهداشتی و پروتکل های این کشورها از سر گرفته خواهد شد و می توان به 
در اختیار داشتن تست منفی PCR کرونا برای مسافران و دیگر شرایط نیز 
اشاره کرد. وی تأکید کرد: قطعاً همه مردم شرایط کلی درباره شیوع ویروس 
کرونا و چگونگی انجام از سرگیری این پروازها را می دانند و هر کشوری نیز 
متناسب با شرایط خودش و دیگر کشورها اقدام به اعمال شرایط بهداشتی 
می کند. بنابراین مردم خودشان باید قبل از خرید بلیت شرایط را مطالعه 
کنند و از آن خبر داشته باشند. ایرالین ها نیز موظفند قبل از فروش بلیت 

این شرایط و پروتکل ها را به  اطالع مسافران برسانند.
........................................................................................................................

 راه اندازی خط دائمی کشتیرانی 
ایران و روسیه 

عضو ات�اق مش�ترک ای�ران و روس�یه از راه اندازی خ�ط دائمی 
کش�تی کانتینرب�ر بی�ن دو کش�ور و حرک�ت اولی�ن کش�تی 
داد. خب�ر   )99 )ش�هریور  می�الدی   ۲۰۲۰ س�پتامبر  در 

به گزارش تسنیم، سیدجلیل جاللی فر با بیان اینکه سال هاست به واسطه 
فقدان کشتی های کانتینربر در دریای کاسپین موفق به افزایش حجم 
صادرات محصوالت کش��اورزی و غذایی کش��ورمان به کشور روسیه 
نبوده ایم، اظهار کرد: امروز دولت دو کشور روسیه و ایران با عزمی راسخ با 
اقدامات زیرساختی به دنبال فعال سازی کریدور شمال و جنوب هستند و 

در این راستا اقدامات زیادی با جدیت در حال انجام است.
وی یادآور شد: اجرای عملیات ساختمانی خط ریلی رشت به بندر کاسپین، 
ساخت اسکله رو -رو واگن بر و کامیون بر در بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی، 
آمادگی کامل زیرساختی بندرانزلی که از قدیمی ترین بنادر شمال ایران 
محسوب می شود، اجرای عملیات س��اختمانی خط ریلی بندر چابهار به 
شبکه ریلی در راستای راهبرد سواحل مکران، همکاری گسترده سازمان 
بنادر جمهوری اسالمی اس��المی ایران در بنادر ش��مال  و جنوب کشور، 
همکاری بس��یار خوب راه آهن جمهوری اس��المی ای��ران در حمل ریلی 
کاالهای ترانزیتی، تالش فراوان منطقه آزاد لوتوس آستراخان و کارخانه 
کشتی سازی واقع در این منطقه آس��تراخان جهت ساخت انواع کشتی با 
ظرفیت های مختلف در قالب تأمین اعتبار لیزینگ س��اخت تا سقف ۸۰ 
درصد از طرف دولت روس��یه برای متقاضیان حقوقی و حقیقی ایرانی از 
جمله اقداماتی است که در این راستا از س��وی دو دولت ایران و روسیه در 
حال انجام است. وی افزود: همچنین مجموعه کارگروه با تالش و با پیگیری 
منطقه آزاد لوتوس آستراخان تاکنون موفق به جلب نظر شرکت های بزرگی 
از کشورهای مختلف شده است که به عضویت این کارگروه درآمده اند. این 
کارگروه در حال جذب صاحبان کاالهای ترانزیتی از کشورهای عراق، هند، 

پاکستان، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج فارس است.
........................................................................................................................

وضعیت پرداخت سود سپرده و درآمد تسهیالت 
بررسی وضعیت اعطای سود سپرده علی الحس�اب و درآمد ناشی 
از تسهیالت پرداختی و س�رمایه گذاری در ۱۵ بانک و یک مؤسسه 
اعتباری گویای این است که هشت بانک در سال 98 مازاد بر درآمد 
خود از تسهیالت و سرمایه گذاری، سود به مشتریان پرداخت کرده اند.
به گزارش ف��ارس، یکی از مؤثرتری��ن عوامل در ش��کل گیری وضعیت 
ترازنامه بانك ها وضعیت سود س��پرده پرداختی به سپرده ها و مجموع 
درآمدهای مشاع بانك هاست )س��ود حاصل از تسهیالت اعطایی و سود 
سرمایه گذاری(. بررس��ی  صورت های مالی ۱۵ بانك و مؤسسه اعتباری 
بورسی نشان می دهد که شش بانك و یك مؤسسه اعتباری در وضعیت 
مثبت هس��تند. به عبارت دیگر س��ود حاص��ل از تس��هیالت اعطایی و 
سرمایه گذاری این بانك ها بیش از سود پرداختی به سپرده هاست. با این 
حساب از مجموع این ۱۶ بانك و مؤسسه اعتباری، هشت بانك در وضعیت 
منفی قرار دارند و س��ود پرداختی آنها به س��پرده های س��رمایه گذاری 
مدت دار بیش از سودی است که از محل درآمدهای مشاع به دست آمده 
است. در مجموع این ۱۶ بانك و مؤسسه اعتباری بورسی در سال گذشته 
۱۵۳ هزار و ۹۳۶ میلیارد تومان سود س��پرده پرداخت  کرد ه اند و ۱۵۳ 
هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان سود _ ۵7۵ میلیارد تومان کمتر_ از اعطای 

تسهیالت و سرمایه گذاری مستقیم به دست آورده اند.
........................................................................................................................

 پیشنهاد ستاد تنظیم بازار 
براي تعادل بازار شیر

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: حفظ تعادل عرضه، تقاضا و تنظیم بازار 
کاالهاي مختلف نیازمند ابزارهاي متناس�ب است و در این مسیر 
باید ابزار متناس�ب با هر کاال براي ایجاد تعادل به کار گرفته شود. 
به گزارش ایس��نا، محمدرضا کالمي با اش��اره به اخبار مطرح شده در 
رسانه ها درباره افزایش قیمت لبنیات گفت: باید توجه داشت در شرایط 
فعلي قیمت ارز در محدوده 2۰ هزار تومان قرار دارد، از این رو صادرات 

سودآوري باالیي دارد. 
وي با اشاره به اینکه دولت با هدف تأمین لبنیات مصرفي مردم به قیمت 
 مناسب، یارانه اي را بابت تأمین نهاده ها پرداخت مي کند، گفت: در عمل اما 
به دلیل سودآوري صادرات به جاي متعادل ماندن قیمت ها در سبد مصرفي 
مردم، با صادرات نامتعارف چربي ، کره و شیرخشك از کشور روبه رو هستیم 
و همین امر سبب شده است تقاضاي نامتعارفي به بازار شیر ایران وارد شود. 
وي با اشاره به اینکه تحت تأثیر ش��رایط فوق قیمت مصوب شیر در سطح 
کشور رعایت نمي شود، اضافه کرد: براي محافظت از سفره مردم الزم است 
از ابزارهاي مختلف استفاده کنیم و در این حوزه ابزار مناسب تعیین عوارض 
صادراتي براي صدور خامه و شیرخشك از کش��ور است. معاون بازرگاني 
داخلي وزارت صمت گفت: از س��وي دیگر تغییر نرخ ارز واردات کره از ارز 
۴2۰۰ توماني به ارز نیمایي باعث شده مصارف کره داخلي افزایش یابد. او 
در توضیح این مطلب ادامه داد: در نهایت س��تاد تنظیم بازار با پیش بیني 
اینکه کره وارداتي با ارز ۴2۰۰توماني رو به اتمام است و مصارف کره داخلي 
با افزایش روبه روس��ت، پیش��نهاد کرد: کارگروه هماهنگي و ساماندهي 
عوارض صادراتي نسبت به تعیین عوارض صادراتي براي شیرخشك و خامه 
بسته بندي به گونه اي که رانت افزایش قیمت دالر و سهم ارز ۴2۰۰ توماني 
به بیت المال و خزانه کشور بازگردد اقدام کند. وي تأکید کرد: ان شاءاهلل با 
ابالغ مصوبه در خصوص اختیارات این کارگروه بازار شیر از عدم هماهنگي 

فاصله گرفته و به تعادل نزدیك خواهد شد.

  گزارش   یک

ریاست جمهوری
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راهكارهايكوتاهمدت

برايعبورازوضعيتفعلي
روزنامه آرمان ملي طي يادداشتي در شماره 
روز گذش��ته  خود ب��ا عن��وان راهكار هاي 
كوتاه مدت براي عبور از  وضعيت فعلي نوشت: 
واقعيت اقتصاد ايران اين است كه مؤلفه ها و 
شاخص هاي اقتصادي آن هم به دليل تحريم هاي ظالمانه غرب و  هم به 
دليل كرونا وضعيت مطلوبي ندارد. وقتي اقتصاد هاي قدرتمند دنيا فقط 
به دليل كرونا آس��يب هاي جدي ديده اند، به طوري كه  رشد اقتصادي 
منفي را تجربه مي كنند و برخي گفته اند از سال ۱۹۶۸ تاكنون اين بحران 
بزرگ ترين بحران غرب بوده و  اقتصاد هاي قدرتمند اروپا و امريكا بعد از 
دهه ها امروز با نرخ بيكاري دورقمي مواجه ش��ده اند. طبيعي است كه 
اقتصاد ايران، به دليل  ضعف زيرساخت ها و آسيب هايي كه از تحريم هاي 
دوباره غرب ديده، مناسب نباشد. تفسير اين مؤلفه هاي اقتصادي خيلي 
كار سختي  نيس��ت. امروز ما تورم دورقمي، نرخ بيكاري دورقمي و نرخ 

رشد سرمايه منفي داريم. 
  راهكار هايي كه مي توان مطرح كرد، حتماً بلندمدت نخواهد بود، چون 
راهكار هاي بلندمدت مربوط به اقتصاد هايي است كه در شرايط  نرمال و 
بدون تنش خارجي و داخلي هستند، لذا بايد به فكر راهكار هاي عبور از 
بحران فعلي بود كه از جمله مهم ترين آنها، اين  است كه دولت دارايي خود 
را به مردم واگذار كند، چه از طريق بازار سرمايه و چه از طريق فروش مزايده. 
اين راهكار حداقل  مي تواند در كوتاه مدت بخشي از كسري بودجه را جبران 
كند،  البته به همه اينها مي توان اين نكته را اضافه كرد كه دولت فقط دارايي 
ملكي خود را واگذار نكند بلكه در صنعت نفت ممكن  است گاز، پتروشيمي 
يا نفت خود را به ملت از طريق اسناد خزانه پيش فروش كند. در هر حال به 
نظر مي رسد اينها مواردي است  كه به عنوان حق انتخاب دولت جهت گذر 
از شرايط فعلي است. هم دولت امريكا و هم دولت هاي اروپايي چندهزار 
ميليارد دالر يا  يورو- به عنوان مثال امريكا 2هزار ميليارد دالر يعني معادل 
۵۰درصد بودجه امريكا پول جديد- منتشر كرده اند براي اينكه فقط  از 
بحران كرونا عبور كنند. اما در اقتصاد ايران حجم پول بايد به  عنوان يك 
جزء از نقدينگي بدون پشتوانه كاال اضافه بشود، بنابراين بايد منتظر عوارض 
تورمي آن بود، به همين دليل دولت به  دنبال اين است كه كسري بودجه را 
از طريق استقراض بانك مركزي جبران نكند بلكه از طريق راهكار هايي كه 

گفته شد، جبران  كند تا عوارض تورمي نداشته باشد.  
........................................................................................................................

پروژهتخريبوآشوب
وپاسخمقتضيجبههمقاومت

محمد ايماني در سرمقاله ديروز روزنامه كيهان 
نوشت: اتفاقات اين روزهاي لبنان را بايد در ظرفي 
بزرگ تر و در متن تحوالت منطقه غرب آسيا ديد. 
اين رويكرد، به تحليلگران كمك مي كند تا از عمليات فريب دشمن مصون 
بمانند. گزاره اصلي اين است كه موازنه قدرت در منطقه، در مقايسه با سده 
گذشته و حتي ۱۵- ۱۰سال اخير، با تغييرات جدي مواجه شده و عمليات 
چتربازانه غرب براي قبضه قدرت، تقريباً امري نزديك به محال شده است. 
اين سخن بدان معنا نيست كه استعمارگران، نقشه هاي پيچيده و خطرناك 
نمي كش��ند و بايد از تحركات آنها چشم پوش��يد. اتفاقاً بايد حزم و تدبير و 
مجاهدت را دوچندان كرد. اما ضمنا مراقب بود تا در تله بزرگنمايي جريان 
غرب گرا و كتمان توانمندي هاي جبهه مقاومت گرفتار نش��د. در مواجهه با 
دشمنان عنود جبهه مقاومت، يك نكته مهم راهبردي وجود دارد. اگر دشمن 
جنگ رويارو كرد، باي��د جنگ رويارو ك��رد اما اگر  تروريس��م و خرابكاري 
اقتصادي- امنيتي پيشه كردند، طبعاً بايد مشابه همين شيوه را عليه امنيت 
و شريان هاي اقتصادي و امنيتي آنها به كار گرفت. اين رهنمود راهبردي امام 
خميني است كه فرمود: »امروز با جمود و سكون و سكوت بايد مبارزه كرد و 
شور و حال حركت انقالب را پا برجا داشت. همه بايد بدانند كه غرب و شرق 
تا شما را از هويت اس��المي  تان- به خيال خام خودشان- بيرون نبرند، آرام 
نخواهند نشست. نه از ارتباط با متجاوزان خشنود شويد و نه از قطع ارتباط با 
آنان رنجور، هميشه با بصيرت و با چشماني باز به دشمنان خيره شويد و آنان 

را آرام نگذاريد كه اگر آرام گذاريد، لحظه  اي آرام تان نمي  گذارند.« 
........................................................................................................................

مارابهگشايشاميدنيست!
سيدمحمد بحرنيان در سرمقاله ديروز 
روزنامه رس��الت نوش��ت: سال هاست 
مسئوالن از پديده اي به نام »ارز خانگي« 
گله مي كنند. اينكه مردم ايران، ده ها ميليارد دالر در خانه هاي خود و خارج 
از چرخه اقتصادي و بانكي كشور نگهداري مي كنند، بيش از همه  چيز بيانگر 
اين واقعيت است كه به وعده هاي اعالمي و سازوكارهاي اقتصادي مسئوالن 
اعتماد ندارند. خسارات افت سرمايه اجتماعي دولت در حوزه اقتصاد قطعاً 
كمتر از حوزه هاي سياست و امنيت نيست. همين روز گذشته بود كه پس از 
ماه ها بحث و بررسي و وعده سرايي در خصوص واگذاري سهام پااليشگاه ها 
به مردم در قالب صندوق دارادوم، اين واگذاري از اساس تكذيب شد و تأثير 
بسيار مخربي بر بازار سرمايه گذاشت. عجيب تر آنكه مسئوالن وزارتخانه هاي 
اقتصاد و نفت، هر يك ديگري را مقصر دانستند و توپ را به زمين يكديگر 
انداختند و در نهايت از مردم خواسته شد در اين زمينه به اخبار غيررسمي و 
شايعات توجه نكنند، حال  آنكه خبر واگذاري از رسانه ملي پخش شده بود! 
چنين رفتارهايي باعث مي ش��ود م��ردم بيش  از پيش، اعتم��اد خود را به 
سياست هاي اقتصادي كشور از دست بدهند. نمونه ها از اين  دست فراوانند 
و عجيب تر آنكه بعد از بحراني شدن هر يك از حوزه هاي مسكن، خودرو، طال، 
ارز و تلفن همراه، مس��ئوالن مرتبط مردم را به آرامش دعوت مي كنند و از 
رفتار هيجاني پرهيز مي دهند! سياست هاي رانتي، بي تدبيري و ناهماهنگي 
در اركان اقتصادي دولت ازحدگذشته است. ما كه انتظار گشايش اقتصادي 

نداريم، فقط دعا مي كنيم شرايط از اين سخت تر نشود. 
........................................................................................................................

نقشسياستهاياقتصاديدولت
دربيارزششدننيرويانساني

اس��فنديار جهانگ��رد، اس��تاد دانش��گاه 
عالمه طباطبايي در بخشي از يادداشتي كه 
در شماره ديروز روزنامه شرق چاپ شد در 
خصوص كاهش ارزش كار در ايران نوشت:   دليل اين موضوع در متغير هاي 
مهم عالمت دهنده در كالن اقتصاد و جامعه است كه بايد يكي را در ساختار 
اقتصاد و ديگري را در  سياست هاي دولت جست وجو كرد كه البته اين دو در 
گذر زمان علت و معلول هم بوده و روي همديگر تأثير گذاشته اند تا به اينجا 
 رسيده است. اگر بخواهيم در داليل بي ارزش شدن كاركردن در جامعه در 
قالب سياس��ت هاي اقتصادي كنج��كاوي كنيم، موض��وع  بر مي گردد به 
سياس��ت هاي پولي و مالي دولت كه منجر به تورم ه��اي دورقمي و بعضا 
ناگهاني شده و نااطميناني و تطبيق نداشتن  دستمزد ها و حفظ نشدن قدرت 
خريد را از يك طرف رقم زده و از طرف ديگر فضا را براي ايجاد ظرفيت جديد 
و سرمايه گذاري از  بين برده و انگيزه هاي نيروي كار را براي كار كردن و خلق 
ارزش كاسته است. اقتصاد ايران در نيم قرن اخير به جز در موارد بسيار  نادر 
در برخي سال ها همواره تورم دو رقمي و باال داشته است. مسئوليت اين تورم 
مطابق تئوري هاي اقتصادي با دولت اس��ت،  چراكه به دليل بزرگ ش��دن 
بي برنام��ه و بي ق��واره دول��ت از طريق رديف ه��اي بودجه اي و س��اختار 
تصميم گيري نادرست، باعث تسلط  سياست هاي مالي بر سياست هاي پولي 
شده و هسته و كوره ايجاد تورم همواره در اقتصاد ايران شعله ور است و باعث 
كاهش كارايي  سياست هاي پولي و مالي شده و از طرف ديگر به علت ناتواني 
در به كارگيري ظرفيت هاي شايسته و كيفي نيروي كار به  دليل  سركوب 

دستمزد ها متناسب با تورم شده است.

88498443سرويس  سياسي

آیاسیاستشکستخوردهفشارحداکثریترامپرادرانتخاباتبهزیرمیکشد؟

خشابخاليترامپبرايروياروييباايران

دولتترامپشکستراهبرد»تشدیدفشارهاي
اقتصادي-سیاسيعلیهایران«راشاهداستو
ناچاراس�تبرايممانعتازتسرياینشکست
درعرصهانتخاباتریاس�تجمهوري،مجموعه
اقداماتيرابرایبازگرداندنروحیهامیدواريدر
کاخسفیدجهترویارویيباایرانصورتدهدو
بتواندبرجوبایدننامزدحزبدموکراتغلبهکند.
توس��عه تحريم هاي ضدايراني به ابعاد جديد مانند 
تحريمي كه هفته گذشته در بخش فلزات روي داد 
يا تالش براي تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران در 
جلسه اخير شوراي امنيت مهم ترين اقدامات صورت 
گرفته دول��ت دونالد ترامپ براي مديريت ش��رايط 
كنوني اس��ت، به طوري كه او در موضع گيري ای كه 
اوايل هفته انجام داد، در عباراتي كه موجب استهزای 
وي در فضاي مجازي نيز ش��د، تأكيد كرد به محض 
پيروزي وي در انتخابات پيش رو با ايران به توافقات 
جديد خواهد رسيد! اين در شرايطي است كه تقريباً 
هيچ كدام از اه��داف ضدايراني دونال��د ترامپ طي 
چهار سال رياس��ت جمهوري اش عليه كشورمان به 
مرز تحقق نيز نزديك نشده اس��ت، به طوري كه نه 
تابس��تان داغي در تهران و مراكز استان هاي كشور 
به معناي ايجاد ش��ورش هاي اجتماعي- سياس��ي 
گسترده با هدف براندازي حاكميت سياسي كشور 
به وقوع پيوست، نه جمهوري اسالمي ايران برخالف 
ميل جريان غرب زده داخلي حاضر به پذيرش و اجراي 
شروط چندگانه رئيس جمهور امريكا شد و نه نظام 
اسالمي تن به مذاكرات شبه برجامي جديد در قالب 

موشكي، حقوق بشر يا منطقه اي داد. 
پروژهبيثمرامریکا

امروز مهم ترين پ��روژه ضدايراني كاخ س��فيد براي 
مقابله با جمهوري اسالمي ايران تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي است كه به موجب مفاد قطعنامه223۱ 
در يك دوره پنج ساله بايد لغو ش��ود. امريكايي ها با 
تفسير يكجانبه از مفاد منشور سازمان ملل كه اختيار 
گس��ترده اي را به هر ك��دام از اعضاي دائم ش��وراي 

امنيت سازمان ملل داده است، مدعي هستند به رغم 
خروج از برج��ام مي توانند ضمن تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي كشورمان مكانيسم موس��وم به ماشه را 

نيز فعال كنند!
در حالي ك��ه امريكايی ها اراده دارند در جلس��ه 
اخير شوراي امنيت س��ازمان ملل زمينه تمديد 
تحريم هاي تس��ليحاتي ايران را كلي��د بزنند كه 
بس��ياري از انديش��كده ها و رس��انه ها بر اساس 
واقعيت ه��اي موج��ود معتقدند صحن��ه روابط 
بين الملل امري��كا فاقد توان الزم براي پيش��برد 

اهداف ضدايراني خود در اين رابطه است. 
در همين ب��اره باربارا اس��الوين، عضو انديش��كده 
آتالنتيك در واش��نگتن بيان مي كن��د: »خبرها از 
ناكامي ماي��ك پمپئو وزير خارج��ه امريكا در جمع 
كردن آراي مثب��ت اعضاي دائم و غيردائم ش��وراي 
امنيت حكايت دارد. هوك نتوانست دولت هاي ديگر 
را با سياست هاي اياالت متحده همگام كند. احتمال 
رأي آوردن قطعنامه پيش��نهادي امريكا در شوراي 
امنيت اندك اس��ت، حتي گفته مي شود ۹رأي الزم 
اعضاي شوراي امنيت براي رسيدن به مرحله وتو را 
هم نخواهد داشت.« وي همچنين مي گويد: »چند 
روز پيش مايك پمپئو به رئيس جمهوري تونس كه 
كشورش عضو غيردائم ش��وراي امنيت است، زنگ 
زد. هدف به دس��ت آوردن رأي مثب��ت تونس براي 
اين قطعنامه بود اما ترديد دارم تونس هم به آن رأي 

مثبت بدهد.«
قطعنامهشانستصویبندارد

همچنين خبرگزاري رويترز در اين زمينه نوشته است: 
تالش سه كشور اروپايي براي حصول توافق با چين و 
روسيه در مورد تمديد تحريم تسليحاتي ايران ناموفق 
بوده و قطعنامه پيشنهادي امريكا نيز با شكست مواجه 
خواهد شد. برخي ديپلمات ها مي گويند كه اين اقدام 
با شكست مواجه مي ش��ود. وقتي قرار است شوراي 
امنيت رأي گي��ري كند هر ۱۵عضو آن 2۴س��اعت 
فرصت دارند تا نظر خود را اعالم كنند و نتيجه آن در 

جلسه اي عمومي اعالم مي شود. 
اين رس��انه مش��هور ادامه مي ده��د: »ديپلمات ها 
مي گويند قطعنامه امريكا از حمايت اندكي برخوردار 
است. براي آنكه روس��يه و چين اين قطعنامه را وتو 
كنند، بايد دست كم ۹ عضو شوراي امنيت به آن رأي 

مثبت دهند.«
رويترز همچنين از قول يكي از ديپلمات های ارشد 
عضو ش��وراي امنيت س��ازمان ملل ادامه مي دهد: 
»ش��ماري از كش��ورها خواهند گفت ت��ا زماني كه 
شوراي امنيت نظرش را در مورد قانوني بودن يا نبودن 
فعال كردن مكانيسم ماشه اعالم نكند، قصد ندارند 
تحريم هاي بيشتري را به اجرا بگذارند. شوراي امنيت 
با توجه به اختالفات داخلي كه در اين باره دارد، فكر 
نمي كنم بتواند تصميمي در اين مورد اتخاذ كند. فكر 
نمي كنم در دنيا عجله اي براي بازگرداندن رژيم هاي 

تحريم وجود داشته باشد.«
موضعدیپلماتروسدربارهتمدیدتحریم

تسلیحاتي
مايك پمپئو وزير امور خارجه امريكا در توئيتي مدعي 
شده است اين كشور پس از سال ها ديپلماسي، اين 
هفته قطعنامه تمديد تحريم تسليحاتي ايران را به 
ش��وراي امنيت ارائه خواهد كرد. ميخائيل اوليانوف 
نماينده دائم روسيه در س��ازمان هاي بين المللي در 
جواب پمپئو نوشته اس��ت: »بيانيه اي غيرمنتظره: 
تالش��ي جهت تمديد تحريم  تس��ليحاتي »پس از 
سال ها ديپلماس��ي«. چه نوع ديپلماسي؟ سياست 
فشار حداكثري بس��يار كم با ديپلماس��ي سروكار 
داشته است. امريكا در پايان س��ال2۰۱۹ شروع به 
مطرح كردن تحريم تسليحاتي نمود، بنابراين ماه ها، 

نه سال ها«. 
روز گذشته نيز علي ربيعي، س��خنگوي دولت به 
تالش هاي امريكا در اين باره اينگونه در نشس��ت 
خبري خود پاسخ گفت: »اقدام امريكا قبل از اينكه 
تهديد ايران باشد، استفاده از س��از و كار شوراي 
امنيت براي تهديد ش��وراي امنيت و به س��خره 

گرفتن س��ازوكار چندجانبه گرايي اس��ت. امريكا 
مي خواهد با استفاده از اهرم شوراي امنيت عليه 
شوراي امنيت و نهادهاي بين المللي و سازوكارهاي 
چندجانبه اقدام كند. هر نوع قطعنامه اي در نقض 
قطعنامه223۱ غيرقابل قبول بوده و به اس��تهزا 

گرفتن قوانين بين المللي است.«
تمدیدتحریمتسلیحاتيایران

جنبهتبلیغاتيدارد
رامين مهمانپرست، سفير اسبق كشورمان در لهستان 
نيز در گفت وگو با مهر، در م��ورد تالش امريكا براي 
تمديد تحريم هاي تسليحاتي ايران كه بنا به قطعنامه 
223۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار است 
در مهر ماه پايان ياب��د، گفت: آنچه در م��ورد رفتار 
اياالت متحده در مورد تالش براي تمديد تحريم هاي 
تسليحاتي عليه كشورمان به نظر مي آيد، اين موضوع 
است كه امريكايي ها بيشتر به دنبال استفاده از فضاي 

تبليغاتي و جنگ رواني هستند. 
وي افزود: امريكايي ها تالش مي كنند با جنگ رواني 
و بازي تبليغاتي حول موضوع تحريم هاي تسليحاتي 
ايران و برجام، بر انتخابات رياست جمهوري 2۰2۰ 
تأثير بگذارند. امريكا ت��الش دارد با اين قبيل رفتار، 
مقابل پايان يافتن تحريم هاي تس��ليحاتي ايران كه 
موعد آن در ماه اكتبر است، مانع ايجاد كند كه بايد 

گفت اين رفتار غيرقانوني است. 
سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه گفت: قطعنامه 
223۱ شوراي امنيت كه برجام هم ضميمه آن است، 
پايان يافتن تحريم تس��ليحاتي ايران را در ماه اكتبر 
)مهر( مورد تأكيد قرار داده اس��ت و هيئت حاكمه 
امريكا كه خود به صورت غيرقانوني از اين توافق خارج 
شده، تعهدات خود را انجام نداده، قطعنامه 223۱ را 
نقض كرده و به دنبال اهداف سياس��ي خود با ايجاد 
فشار حداكثري عليه كشورمان بوده است، حاال تالش 
مي كند با جنجال سازي در موضوع توافق هسته اي و 
پايان يافتن تحريم تسليحاتي ايران، عقب ماندگي هاي 

انتخاباتي خود را جبران كند. 
وي بيان كرد: به نظر مي رسد پيشنهاد جديد امريكا 
هيچ تغيير خاصي نسبت به پيشنهاد قبلي كه منجر 
به شكست شد، نداشته باشد. اقدام امروز امريكا نيز 
براي تمديد تحريم تس��ليحاتي ايران، جنبه رواني 
و تبليغات��ي دارد و نتيجه اي جز شكس��ت براي اين 

كشور ندارد. 
شکستجدیددرآستانهانتخابات

همانطور كه اشاره شد تالش هاي اياالت متحده براي 
تمديد تحريم هاي تسليحاتي عليه كشورمان بر اساس 
آنچه محتمل است نمايندگان روسيه و چين در جلسه 
شوراي امنيت س��ازمان ملل انجام دهند با شكست 
مواجه خواهد شد؛ شكس��تي كه مي تواند موقعيت 
متزلزل دونال��د ترامپ در رويارويي ب��ا جو بايدن را 
نيز تش��ديد كند. بنابراين گزاره بعدي امريكا براي 
جبران مافات فعال سازي مكانيسم ماشه است كه 
بر اساس اختيارات گسترده اي كه تيم مذاكره كننده 
كش��ورمان بنا بر متن برج��ام- قطعنامه 223۱ به 
اعضاي دائم شوراي امنيت سپرده است، صورت دهي 
آن از نظر دور نيست و مي تواند هزينه هاي برجام را 

براي كشورمان به چند برابر افزايش دهد.
 حال بايد منتظر مان��د و ديد دول��ت دونالد ترامپ 
در ۸۰روز مانده به برگ��زاري انتخابات، براي جبران 
شكست هاي مستمر در برابر جمهوري اسالمي ايران 

تدابير ديگري هم خواهد داشت يا خير.

سخنگويدولت:
انتخاباتدوردوممجلس
۲۱شهريوربرگزارميشود

سخنگويدولتازقطعيشدنزمان
برگزاريمرحلهدومانتخاباتمجلس
درتاری�خ۲۱ش�هریورماهخبرداد.
عل��ي ربيع��ي، س��خنگوي دول��ت در 
گفت و گو با تسنيم، درباره زمان قطعي 
انتخابات مي��ان دوره اي مجلس گفت: 
بنا بر نظ��ر وزارت كش��ور، مرحله دوم 
يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي 
اسالمي در 2۱شهريور ماه برگزار مي شود. وي افزود: با توجه به شيوع بيماري 
كرونا در صورت موافقت س��تاد ملي مقابله با كرونا، پيش��نهاد دولت انجام 
تبليغات يك هفته اي به روش هاي غيرتجمعي همراه با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي وزارت بهداشت به خصوص استفاده از فضاي مجازي است، زيرا 
تجمعات در زمان تبليغات قابل كنترل نيست. س��خنگوي دولت تصريح 
كرد: همچنين انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسالمي در خصوص 
سه حوزه تهران، آستانه اشرفيه و تفرش در سال ۱۴۰۰ و همراه با انتخابات 

رياست جمهوري و شوراهاي اسالمي شهر و روستا برگزار مي شود. 
علي ربيعي در پاسخ به سؤال ايرنا درباره ادعاي دونالد ترامپ رئيس جمهور 
امريكا مبني بر اينكه در صورت انتخاب مجدد در انتخابات رياست جمهوري 
امريكا در آبان ماه، به س��رعت با ايران به توافق خواهد رسيد، گفت: آقاي 
ترامپ چهار سال فرصت داشت كه با انتخاب يك مسير درست، توافق شده و 
قانوني، ديپلماسي موفقي را با ايران آغاز كند. او نه تنها اين كار را نكرد، بلكه 
بدترين خطاهاي امريكا را در دهه هاي گذشته مرتكب شد. سخنگوي دولت 
افزود: حتي اگر ترامپ براي بار دوم انتخاب شود، تا وقتي به سياست فشار بر 
ايران ادامه دهد، هيچ موفقيتي در رسيدن به توافق به دست نخواهد آورد. 

دستيار ارتباطات اجتماعي رئيس جمهور اظهار داشت: در صورت تداوم 
سياس��ت خصمانه عليه ملت ايران، آماده ايم مقاوم��ت حداكثري ايران 
را تا هر زمان كه نياز باش��د، ادامه دهيم. وي گفت: اگر ترامپ در مس��ير 
جبران اشتباهات گذشته، جدي باشد از آن استقبال مي كنيم، اما به نظر 
نمي رسد ادعاي اخير او، هدفي فراتر از جلب رأي در انتخابات داشته باشد. 
ربيعي همچنين درباره ادعاي يك افسر اطالعاتي امريكا درباره دخالت 
ايران، روسيه و چين در انتخابات رياست جمهوري امريكا گفت: ادعاي 
بي پايه دخالت ايران در انتخابات امريكا به منظور اس��تفاده انتخاباتي از 
ايران هراسي است. همانگونه كه بارها تكرار كرده ايم، جمهوري اسالمي 
ايران هيچ عالقه اي به مداخله در سياس��ت هاي حزبي در امريكا ندارد و 
هيچ مزيتي در برتري يكي از دو حزب امريكا بر ديگري نمي بيند. ربيعي 
همچنين در پاسخ به س��ؤالي درباره پيامدهاي ارائه قطعنامه امريكا به 
شوراي امنيت براي تداوم تحريم تسليحاتي ايران تصريح كرد: امريكا به 
اعتراف رهبرانش از برجام خارج شده است و تا زمان بازگشت كامل به آن و 
انجام تمامي تعهداتش، هيچ حقي چه در ارتباط با متن توافق و چه مرتبط 

با قطعنامه شوراي امنيت ملل متحد در حمايت از آن ندارد. 
س��خنگوي دولت تأكيد كرد: اقدام امريكا قبل از اينكه تهديد ايران باشد، 
استفاده از ساز و كار شوراي امنيت س��ازمان ملل متحد براي تهديد اين 
شورا و به سخره گرفتن ساز وكار چندجانبه گرايي است. وي افزود: امريكا 
مي خواهد با استفاده از اهرم شوراي امنيت عليه شوراي امنيت و نهادهاي 
بين المللي و س��از و كارهاي چندجانبه اقدام كند. سخنگوي دولت ايران 
خاطر نشان كرد: جمهوري اس��المي ايران آماده اثبات اين موضوع است 
كه كمترين مسامحه اي در ارائه پاسخي متناسب و قاطع به هرگونه اقدام 
تحريك آميز و غيرقانوني نش��ان نخواهد داد. ربيعي تأكي��د كرد: هر نوع 
قطعنامه اي در نقض قطعنامه 223۱ ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد 

غيرقابل قبول بوده و به استهزا گرفتن قوانين بين المللي است.  
........................................................................................................................

عضوهیئترئیسهمجلس:
دولتمسئلهبهكارگيرينمايندگان

ردصالحيتشدهراشفافكند
دولتبایدتوضیحدهدبرچهاساسبهعدهايخاصازنمایندگاندر
سازمانهاواداراتسمتمهمميدهد،متأسفانهدولتهیچتوضیحي
دراینخصوصنميدهددرصورتيکهاینمسئلهبایدشفافشود.
حجت االسالم عليرضا سليمي، عضو هيئت رئيسه مجلس در گفت وگو با 
راه دانا         اظهار داش��ت : نكته حائز اهميتي كه در اين رابطه وجود دارد اين 
است كه دولت صرفاً يك عده اي خاص از نمايندگان را به  كار مي گيرد. اگر 
قرار است نمايندگان به كارگيري ش��وند چرا همه را به كارگيري نكردند، 
اگر قرار بود به كار نگيرند چرا فقط يك عده اي خاص را به كار مي گيرند؟ 
اين عضو هيئت رئيس��ه مجلس به ابعاد ديگري از اين مسئله اشاره كرد و 
گفت: نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه چرا دولت فقط افراد همسو 
با خود را در دس��تگاه هاي اقتصادي به كارگيري ك��رده و به عده اي خاص 
در بدنه دولت س��مت مي دهد؟ س��ليمي در پايان در خصوص لزوم ورود 
مجلس و تصويب قانوني جهت پايان دادن به چرخه به كارگيري نمايندگان 
ردصالحيت ش��ده گفت: در اين خصوص هيچ قانوني وجود ندارد و دولت 

سليقه اي عمل مي كند.
........................................................................................................................

سعیدمحمدمطرحکرد
تهاتربدهيدولت

بهقرارگاهخاتماالنبيا)ص(بانفت
درقان�ونبودجهتهات�راموال
اداريدول�ت،تهات�رنف�تو
استفادهازاوراقتسویهخزانه،
قیدشدهاس�تتادولتبتواند

دیونخودراتسویهکند.
به گزارش راه دانا، سعيد محمد فرمانده 
قرارگاه س��ازندگي خاتم االنبيا)ص( با 
اشاره به بدهي نزديك ۵۰هزار ميليارد 
توماني دولت به اين قرارگاه، گفت: به دنبال برگزاري جلسات متعدد قرارگاه 
در سال جاري با رئيس سازمان برنامه بودجه و هيئت رئيسه مجلس پيشنهاد 
ش��د ۸۱ پروژه مهم، ملي و تأثيرگذار تا خرداد ۱۴۰۰ تكميل شوند اما اين 
پروژه ها به منابع مالي باالي نياز دارند، به همين دليل از ظرفيت هاي موجود 

در قانون برنامه بودجه نهايت استفاده را خواهيم كرد. 
وي ادامه داد: اگر چه در قانون بودجه تهاتر ام��وال اداري دولت، تهاتر نفت 
و استفاده از اوراق تسويه خزانه قيد ش��ده است تا دولت بتواند ديون خود را 
تسويه كند اما به رغم اين ظرفيت هاي خوب در قانون، به دليل بوروكراسي 
اداري، تهاتر به كندي پيش مي رود، به همين دليل مقرر شد به  منظور تسريع 
در بهره برداري از پروژه هاي ملي در س��ال جهش توليد، به اين مهم سرعت 
بخشيده شود. محمد با بيان اينكه قرارگاه خاتم االنبيا)ص( موافق تهاتر نفت 
و اموال دولتي به  منظور پس گيري طلب هاي خود از دولت است، افزود: اين 

اموال در ادامه به نقدينگي تبديل شده و به پروژه ها تزريق مي شود. 
فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا)ص( »تعريف طرح هاي سودآور در فرابورس به 
صورت پذيره نويسي« را مسير ديگر قرارگاه خاتم االنبيا)ص( براي دستيابي 
به درآمد جهت تكميل پروژه هاي ملي عنوان كرد و توضيح داد: اين مسير هم 
با وزارت اقتصاد و سازمان بورس طراحي شده و اميد است در ابتداي شش ماه 
دوم سال عرضه خوبي داشته باشيم تا عالوه  بر هدايت منابع و سرمايه هاي 
مردمي به س��مت توليد و اش��تغال، پروژه هاي بزرگ و تأثيرگذار را كه در 

چارچوب اقتصاد مقاومتي قرار گرفته است تكميل كنيم.

سعيد همتي
   گزارش

   گزارش 2

   خبر

تالش دولتي ها براي جلوگيري از بررسي پرونده »مغان« ناكام ماند

» آبرامز« هم راه شکست خورده »هوك« را می رود

ق�وهقضائی�هب�هپرون�دهتخلف�اتس�ازمان
خصوصيس�ازيدرواگذاريکش�توصنعت
مغ�انورودک�ردوت�اشدولتيه�اب�راي
جلوگیريازبررس�يای�نپروندهن�اکامماند.
احم��د عليرضا بيگ��ي در گفت وگ��و با مه��ر، در 
خصوص واگذاري كش��ت و صنع��ت مغان، گفت: 
پرونده واگذاري كش��ت و صنع��ت مغان برخالف 
ميل »جهانگيري« به هيئت داوري ارس��ال ش��د. 
هيئت داوري وارد رسيدگي اين پرونده شد. يونس 
ژائله، مدير كنوني كشت و صنعت مغان از آنجا كه 
نتوانس��ته بود از طرف جهانگيري مشكل تخلفات 
خود را در واگذاري كشت و صنعت مغان حل كند، 
اين بار به رئيس جمهور متوس��ل ش��د. وي افزود: 
رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت وزراي اقتصاد 
و دادگس��تري را كه اعضاي اصلي هيئت واگذاري 
هس��تند مورد عتاب قرار داد و س��ؤال كرد كه اين 
واگذاري به كجا رسيده است. آنها اعالم مي كنند كه 
اين پرونده به هيئت داوري ارسال شده و به زودي 
رأي آن صادر مي ش��ود. روحاني نيز اين دو وزير را 
مورد عتاب و س��رزنش قرار داده اس��ت و مي گويد 

اين پرونده نبايد به هيئت داوري ارس��ال مي شد، 
به همين جهت دستور مي دهد كه وزراي اقتصاد و 

دادگستري از امضاي خود عدول كنند. 
نماينده مردم تبريز در مجلس با اشاره به اينكه وزراي 
اقتصاد و دادگستري طبق دستور رئيس جمهور از 
امضاي خود عدول مي كنند، گف��ت: هيئت عالي 
داوري نيز قرار سقوط دعوي را صادر مي كند، بدين 
معنا كه ثابت شده دعوايي وجود ندارد و پرونده حل 
شده است، زيرا خريدار و فروشنده راضي هستند و 
نياز به مراجعه به داور وجود ن��دارد. عليرضا بيگي 
تصريح كرد: در ادام��ه با پيگيري هايي كه از طريق 

مجلس انجام داديم، رئيس سازمان خصوصي سازي 
را وادار كرديم به »قرار سقوط دعوي« اعتراف كرده 
و اين پرونده را به قوه قضائيه ارجاع دهد. وي اظهار 
داش��ت: با اعتراض صالحي به رأي سقوط دعوي و 
ارس��ال پرونده به قوه قضائيه در واقع از يك طرف 
وزراي اقتصاد و دادگس��تري دعوی و امضاي خود 
را پ��س گرفتند و از س��وي ديگر رئيس س��ازمان 
خصوصي س��ازي به عنوان يكي از اعضاي دولت به 

قرار سقوط دعوي اعتراض كردند. 
عضو فراكسيون انقالب اسالمي گفت: شعبه مربوطه 
دادگاه نيز وارد رسيدگي به پرونده تخلفات واگذاري 
كشت و صنعت مغان شده و قرار سقوط دعوي را رد 
مي كند. عليرضابيگي گفت: قاضي مربوطه با استناد 
به قانون اساسي به داليل متعدد رأي صادره از سوي 
هيئت داوري را نقض كرده و هيئت عالي داوري را 
ملزم به رسيدگي به اين پرونده مي كند. وي اظهار 
داشت: ۱۵مردادماه اين رأي صادر شده و به هيئت 
عالي داوري ابالغ شده است. در اين رأي تأكيد شده 
است نه تنها وزرا بلكه رئيس جمهور نيز نمي تواند 
قرار س��قوط رأي ص��ادر كند و حتم��اً بايد هيئت 

داوري به پرونده ها رسيدگي كرده و رأي صادر كند. 
اين نماينده مجلس اضافه كرد: تنها موضوعي كه 
مي تواند موجب عدم رسيدگي به پرونده ها از سوي 
داور شود اين اس��ت كه طبق اصل۱3۹ عمل شده 
و س��ه وزير به پرونده ها رس��يدگي كرده و مجلس 
ش��وراي اس��المي در جريان قرار بگيرد. قانونگذار 
در اين موضوع س��ختگيرانه رفتار كرده كه در اين 
پرونده قاضي به همين اصل اس��تناد كرده اس��ت. 
عليرضا بيگي تأكيد كرد: پرونده تخلفات واگذاري 
كشت و صنعت مغان به هيئت داوري بازگشته است 
و هيئت عالي داوري بايد ظرف مدت تعيين ش��ده 
نسبت به صدور رأي اقدام كند. با توجه به تخلفات 
فاحشي كه در اين واگذاري اتفاق افتاده، نتيجه رأي 

از همين االن قابل پيش بيني است. 
وي با بيان اينك��ه رفتار جانبداران��ه دولت موجب 
مي ش��ود كه احتمال هاي��ي مبني بر يك��ي بودن 
فروشنده و خريدار مطرح شود، گفت: به نظر مي رسد 
پش��ت پرده اين پرونده خبرهايي است. تالش هاي 
مع��اون اول رئيس جمه��ور و رئيس جمه��ور براي 

جلوگيري از بررسي اين پرونده ناكام مانده است.

جانشینبرایانهوك،»الیوتآبرامز«استکهدرموردونزوئا
نتوانستکاريکند،چهبرسدبهایرانکهقويترازونزوئاست.
 فواد ايزدي، كارشناس مسائل بين الملل در گفت وگو با ايسنا در مورد 
تغيير نماينده ويژه وزارت امور خارجه امريكا در امور ايران و انتخاب 
اليوت آبرامز به عنوان جانشين برايان هوك و اينكه آيا اين تحوالت 
موجب تغيير سياست امريكا در قبال ايران خواهد شد يا نه؟ گفت: 
سياست امريكا اعمال فشار حداكثري عليه ايران است و تا زماني كه 
بانيان اصلي اين سياس��ت يعني افرادي همچون» پمپئو« در كاخ 

سفيد هستند، اين سياست ادامه خواهد داشت. 
 وي با بيان اينكه سياست فش��ار حداكثري امريكا در برابر ايران 
شكست خورده است، افزود: در چارچوب اين سياست، قرار بود آنها 
بتوانند رژيم ايران را سرنگون يا اينكه امتيازات بيشتري از تهران 

دريافت كنند، ول��ي اين اتفاقات 
نيفتاد و با شكست مواجه شدند. 

 اين استاد دانشگاه تهران با تأكيد بر 
اينكه در سه ماه مانده به انتخابات 
رياس��ت جمهوري امري��كا ق��رار 
نيست سياس��ت امريكا نسبت به 
ايران تغيير كن��د، تصريح كرد: به 
صورت دقيق مشخص نيست كه 

برايان هوك خودش استعفا كرده و متوجه شده نتوانسته در پيشبرد 
سياست هاي خود نسبت به ايران به موفقيتي دست پيدا كند يا اينكه 

به خاطر اين ناكامي اخراج شده است. 
وي با اشاره به س��ابقه جانش��ين برايان هوك در عرصه سياست 

خارجي امريكا گفت: آبرامز سابقه جنايتكارانه اي دارد، او در مورد 
ونزوئال نيز نتوانست سياست هاي امريكا را به پيش ببرد چه برسد 
به ايران كه قوي تر از ونزوئالس��ت و به اين كشور كمك مي كند.  
ايزدي خاطرنش��ان كرد: امريكايي ها نمي خواستند پست برايان 
هوك خالي بمان��د، بنابراين مجبور بودند يك ف��رد ضدايراني را 
جانشين او كنند تا سياست شكست خورده برايان هوك در مورد 
ايران را ادامه دهد. اين كارش��ناس مسائل امريكا با بيان اينكه اين 
تغيير و تحوالت نشان دهنده اين است كه سياست مقاومت در برابر 
امريكا جواب مي دهد، اظهار كرد: مسئله اين است سياست امريكا در 
مورد ايران شكست خورده است و اگر اين سياست جواب مي داد، آنها 
نمي آمدند دو الي سه ماه مانده به برگزاري انتخابات رياست جمهوري 

در اين كشور، مسئول اين سياست را تغيير دهند.



عليرضا تقوي نيا، دانشجوي دكتراي علوم 
سياسي دانشگاه تهران، در كانال تلگرامي 
روشنگري نوشت: حسان دياب رئيس دولت 
لبنان كه چند ماهي بود سمت نخست وزيري 
را بر عهده داش��ت اس��تعفا ك��رد. در نطق 
اس��تعفاي وي چند نكته بسيار مهم گفته 
شد: ۱- فساد اداري در لبنان بسيار پيچيده 
است؛ ۲- گروه فساد فراجناحي است و زور 
دولت به آن نمي رسد؛ ۳- گروهي كه فاجعه 
را تحميل كرد ممكن اس��ت فجايعي ديگر 
را نيز تحميل كند؛ ۴- پرونده هاي فساد به 

دست عده اي از آشوبگران نابود شد.
همان گونه كه مي دانيم ۷۱ نماينده مجلس 
متحد حزب اهلل هستند بنابراين استعفاي 
دياب اقدامي هوشمندانه بود زيرا اوالً، وي 
تا زمان تشكيل دولت جديد سكاندار امور 
لبنان خواهد بود. ثاني��اً، مردم معترض كه 
اعتراضشان به حق بوده و فساد گسترده در 
لبنان را علت اصلي مش��كالت مي دانند، با 
اين استعفا آرام خواهند شد و امور به شكل 
منطقي پيش خواهد رفت. ثالث��اً، با توجه 
به اكثريت مطلق نماين��دگان حزب اهلل در 
پارلمان لبنان، دولت بعدي به هيچ عنوان 
بدون اذن و اجازه فراكسيون اكثريت شكل 

نخواهد گرفت.
در ايران برخ��ي مبادرت به طرح مس��ائلي 
همچون طرح فرانسه و متحدانش در داخل 
مانند حريري و جعجع براي تغيير ساختار 
سياس��ي و خلع س��الح حزب اهلل را مطرح 
مي كنند كه قوياً شواهد غير از آن را گواهي 

مي دهد. براي مثال هيچ كدام از نمايندگان 
پارلمان��ي حزب الق��وات س��مير جعجع و 
المستقبِل سعد حريري از سمت خود استعفا 
ندادند و تنها چند نماينده وابسته به جنبالط 

يعني مروان حماده و... مستعفي شدند .
نكته ديگر اينكه در س��فر مكرون به لبنان، 
وي با هيچ يك از سران جريان هاي سياسي 
جز سعد حريري به مدت ۲۰ دقيقه و محمد 
رعد نماينده حزب اهلل به مدت دو س��اعت 
خصوصي صحبت نك��رد . ف��رداي آن نيز 
در تماس با ترامپ رس��ماً تحريم حزب اهلل 
را بي فاي��ده خواند. اين در حالي اس��ت كه 
خواسته نتانياهو، فشار به لبنان براي خلع 
س��الح حزب اهلل بود ولي كشورهاي غربي 
آن را مردود و بي فايده دانس��تند. حتي در 

ديدارهاي رئيس جمهور فرانسه، وي يك بار 
هم از گرفتن سالح مقاومت صحبتي نكرد .

گزاره ه��اي ف��وق معنايش اين اس��ت كه 
دولت هاي غربي و متحدانش��ان در داخل، 
حزب اهلل را به عنوان قوي ترين بازيگر عرصه 
لبنان پذيرفته اند. فرانسه اي كه عضو شوراي 
امنيت اس��ت و حزب اهلل را جزو گروه هاي 
تروريس��تي ثبت كرده، جرئت بيان اجراي 
قطعنامه ۱۵۵۹ شوراي امنيت سازمان ملل 
)كه خلع سالح اين  گروه را خواستار شده( 
به خود نمي دهد و رئيس جمهورش به مدت 
دو س��اعت به طور خصوصي با نمايندگان 

سياسي حزب اهلل مذاكره مي كند.
پس بدانيم ادعاهاي بي اساسي چون حمله با 
موشك نيمه اتمي براي انفجار با برنامه قبلي در 

جهت دگرگوني ساختار سياسي لبنان متأسفانه 
غيركارشناسي و ناشي از درك نادرست از عرصه 
سياسي پيچيده عروس خاورميانه و متغيرهاي 

مختلف دخيل در آن، است.
اما لبنان به كدام س��و مي رود؟ لبنان دچار 
فساد س��اختاري و فراجناحي است؛ براي 
مثال خانواده های حريري، جنبالط، جعجع 
و حتي نبيه بري در فساد اداري و اقتصادي 
نقش دارند. بندري كه هفته پيش منفجر 
ش��د و به طور موروثي توس��ط جريان ۱۴ 
مارس اداره مي  ش��ود. يا راندا بري، همسر 
نبيه بري رئيس مجلس لبنان بيش از ۵۰۰ 
شركت ثبت شده با س��رمايه هاي هنگفت 
دارد؛ در حالي كه مردم آس��يب ديده حتي 
پول جايگزيني شيش��ه هاي شكسته شده 
منازل شان را هم ندارند و حق دارند نسبت 

به اين مفسدان معترض باشند.
در نهايت معتقدم انفجار اخير اگرچه تلخ بود 
اما در مرحله اول عوامل فساد در لبنان را به 
طور جدي به چالش خواهد كشيد و زمينه 
را براي مقابله با آنان فراهم خواهد كرد. ثانياً 
غرب كه قصد ندارد نف��وذش را در لبنان از 
دست بدهد با حزب اهلل و متحدانش به عنوان 
بازيگر اصلي لبنان وارد مذاكره شد و سالح 
حزب اهلل را پذيرفت )حتي به قول خودشان 
براي لبناني ها( و ثالثاً تحريم هاي اقتصادي 
لبنان را از بين برد و چهارم هم اينكه انتخابات 
پارلماني جديد هم در كار نيست و صرفاً در 
چند حوزه اي كه نمايندگانش استعفا داده اند 

برگزار مي شود. 

مافياازتعويقكنكورسودنميبرد؟
دكتر مجتبي همتي فر، مدير پرديس تربيتي توانا، در توئيتر با اشاره به 
تعويق كنكور نوشت: كنكور به تعويق افتاد و انشاءاهلل تن همه داوطلبان 
سالمت. برايم اين مسئله مبهم است كه چطور  مافيا از برگزاري كنكور 
سود مي برد اما از تعويق آن نه؟! اين تعويق فرصت بازارگرمي جلسات 
جمع بندي، توصيه هاي تكميلي پشتيبانان و برگزاري آزمون هاي مثاًل 
شبيه سازي شده با شرايط كرونا نيست؟! چطور مي توان دلسوزان نظام 
تعليم و تربيت را از كاسبان دنبال كسب محبوبيت تمييز داد؟ چرا مسئله 
وضعيت آموزش مجازي در سال جديد و بالتكليفي قريب به ۳ ميليون 
دانش آموز دغدغه نيست؟ چون از بروز رسانه اي محرومند؟ به واقع عيار 
دغدغه مندي نمايندگان براي تعليم و تربيت كشور، ميزان دغدغه براي 

تحقق تحول بنيادين و اجرايي سازي مفاد سند تحول است. 

سندرز:كروناواقعيتهايزشت
اقتصادامريكارانمايانكرد

سندرز، سناتور ارشد امريكايي، در توئيتر نوشت: »ثروت اندوزي بي سابقه 
ميلياردره��اي امريكايي در بحبوحه بحران كرونا واقعيت هاي زش��ت 
اقتصاد امريكا را نمايان كرده است. در حالي كه خانواده هاي كارگري طي 
چند ماه اخير شغل، سالمت و خانه هاي خود را از دست داده اند، ۴۶۷ 

ميلياردر شاهد افزايش ۷۳۰ ميلياردي ثروت خود بوده اند.«

نماييواقعيازمديريتدولت
محمدجواد اخوان با اشاره به ريزش سنگين شاخص بورس و تكذيب خبر 
عرضه »دارا دوم« در توئيتر نوشت: آنچه در اين چند روز در بازار سرمايه 
رخ داد، نمايي واقعي از مديريت دولت روحاني است. در فقدان فرماندهي 
واحد اقتصادي، وزارتخانه اي كه زورش به وزارت ديگر نمي رسد، خبري 
را منتشر مي كند تا بلكه بورسي را كه شاخصش براي رئيس جمهور مهم 

است اصالح كند و شايد از پاستور به زنگنه دستور داده شود!

   مجتبي رضاخواه، نماينده تهران:
دولت طرح گشايش اقتصادي را در شوراي 
هماهنگي اقتصادي مطرح كرده اس��ت اما 
اوالً بررس��ي اين طرح ك��ه امنيتي و فوري 
نيست، وظيفه مجلس است نه اين شورا. ثانياً 
دستبرد به جيب آيندگان گشايش نيست، 
بلكه خلق بدهي مضاعف اس��ت. ثالثاً اين 
طرح نرخ بسيار باالي ارز را تجويز مي كند 

كه نهايتاً به ضرر اقتصاد كشور است!
  فري�دون عباس�ي، نماينده مردم 

كازرون:
مردم سختي را در حالي تحمل مي كنند 
كه حواسشان به ش��عار حل مشكالت در 
۱۰۰ روز يا برداشته شدن تحريم ها در روز 
اول اجراي برجام است. مردم در اين ايام 
فريب گشايش اقتصادي به بهاي مقروض 

كردن دولت آينده را نخواهند خورد. 
  احمد نادري، نماينده تهران:

فروش و فروختن، كار نئوليبرال هاست؛ چه 
رؤيافروشي و چه آينده فروشي. مهم منطق 
س��رمايه داري اس��ت و ديگر هيچ. پروژه 
فروش ۲۲۰ميليون بشكه نفت به داخل، 

براي حل مش��كل كس��ري بودجه دولت 
طراحي شده است، نه حل مشكالت مردم. 
مجلس اجازه نخواهد داد دولت كوتاه مدت، 

آينده مردم را پيش فروش كند. 
  سيداميرحس�ين قاض�ي زاده، 

نماينده مشهد:
عنوان گش��ايش اقتصادي ب��راي طرحي 
كه هنوز موافقت مراجع تصميم گيرنده را 
ندارد، عملياتي رسانه اي براي ايجاد تقابل 
ميان مردم و مراجع تصميم س��از اس��ت. 
مجلس متعهد به صيان��ت از حقوق مردم 
بوده اس��ت و تحت تأثير اين بازي ها قرار 
نمي گيرد. مردم نيز هوشيارتر از آن هستند 

كه فرق دوغ و دوشاب را درك نكنند. 
  علي خضريان، نماينده تهران:

اينكه دولت بخواه��د تصميمات پرهزينه 
و متكي بر سهل انديش��ي و بدون مبناي 
اقتصاد مقاومتي را با افزاي��ش ده ها هزار 
ميليارد بدهي براي دول��ت آينده به ارث 
بگ��ذارد، نامش »پيش خوري« اس��ت نه 
گشايش اقتصادي! ضمناً اتخاذ تصميمات 
مهم اقتص��ادي باي��د از مس��ير قانوني و 

كارشناسي مجلس صورت پذيرد. 
  محسن زنگنه، نماينده تربت حيدريه:

دولت قصد دارد با ف��روش ۲۲۰ ميليون 
بش��كه نفت، بخشي از كس��ري بودجه را 
جبران كن��د. اينكه دولت ب��ه اين نتيجه 
رسيد كه با مديريت نقدينگي، مشكالت 
كشور قابل حل است، امري است مبارك، 
اما اينك��ه دولت بدون كار كارشناس��ي و 
خ��ارج از مس��ير قانوني، قص��د دور زدن 

مجلس را دارد، سنتي است ناپسند. 
  مجتبي توانگر، نماينده تهران:

گشايش��ي كه روحاني به آن اشاره كرده، 
يك »آينده فروش��ي« تمام و كمال است؛ 
او مي خواهد نف��ت را به مردم پيش فروش 
كند تا هزينه هاي دول��ت را تأمين نمايد. 
تسويه حس��اب با مردم هم به عهده دولت 
بعدي است. پيش��نهاددهنده و معمار اين 
ايده تكراري هم آقاي حس��ين مرعشي از 

چهره هاي اقتصادي - سياسي است. 
  الياس نادران، نماينده تهران:

 دولت وعده گشايش اقتصادي داده و البته 
تجربه نشان مي دهد اين وعده ها تأثيري 

در زندگي دهك هاي پايين جامعه و اقشار 
كم درآمد نخواهد داشت. ظاهراً اين خبر، 
ناظر به فروش اوراق س��لف نفت است. با 
ش��رايطي كه ش��نيده ام، اين خبر بيشتر 
به فاجعه شبيه اس��ت تا وعده اقتصادي. 
اتخاذ تصميمات مهم اقتصادي در جلسه 
سران قوا، بدون دخالت نمايندگان مردم، 
نتيجه اي ج��ز تضعيف ق��وه قانونگذاري 
كشور ندارد. چرا نبايد از نظرات تخصصي 
كميسيون هاي بودجه، انرژي و اقتصادي 
مجلس اس��تفاده كرد؟ فروش آتي نفت 
و بدهكار كردن دول��ت آينده، پيامدهاي 
ناگوار اقتص��ادي، سياس��ي و اجتماعي 
خواه��د داش��ت. پيش��نهاد مي كن��م 
كارشناسان مركز پژوهش ها و نمايندگان 
مجلس، در جلس��ه اي فوري به بررس��ي 
موض��وع بپردازند و راه��كاري جايگزين 
براي جبران كسري بودجه پيشنهاد كنند. 
اين شيوه، اتكاي بودجه به نفت را تشديد 
مي كند و ميخي بر تابوت اصالح ساختار 
بودجه كش��ور اس��ت و به ه��م ريختگي 

بازارهاي مالي را به همراه خواهد داشت.
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 فروش نفت
 ميخي بر تابوت اصالح ساختار بودجه است

مخالفت توئيتري نمايندگان مجلس با طرح گشايش اقتصادي دولت

پس از اعالم جزئيات طرح گش�ايش اقتص�ادي دولت مبني بر ف�روش نفت به مردم 
بس�ياري از كاربران ش�بكه هاي اجتماعي و كارشناس�ان حاضر در اين ش�بكه ها به 
مخالفت با اين طرح پرداختند. برخ�ي نمايندگان مجلس نيز با انتش�ار توئيت هايي 
ضمن انتق�اد از رويه دولت در عدم مش�اوره با متخصصان مخالفت خ�ود با اين طرح 

را اع�الم كردند. آنها ضم�ن بيان انتقادات�ي به اين ط�رح معتقد بودن�د دولت نبايد 
اينچنين طرح هايي را كه فوريتي و غيرامنيتي هس�تند، خ�ارج از رويه قانوني جلو 
ببرد، بلكه باي�د اين گونه طرح ها با نظر كارشناس�ي مجلس و پس از بحث و بررس�ي 
در كميس�يون هاي تخصصي اجرا ش�ود. در ادامه برخي از اين واكنش ها را بخوانيد. 

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

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

سادهزيستي،منافاتيباآبرومندانه
زندگيكردنندارد

آيت اهلل جوادي آملي:
تأكيد قرآن كريم اين است كه اگر ملتي جيبش خالي باشد در واقع 
ستون فقراتش شكسته است و قدرت قيام و مقاومت ندارد، چنين 
ملتي ناگزير اهل چاپلوسي و تملق خواهد بود و اين با شرافت و 
كرامت كه بسيار در اسالم بر آن تأكيد شده سازگار نيست، دين 
نمي خواهد انسان تنها شكمش سير شود بلكه مي خواهد انسان 

كريمانه زندگي كند. 
فقر باعث آبروريزي انس��ان مي شود. ساده زيس��تي، منافاتي با 
آبرومندانه زندگي كردن ندارد اما ساده زيستي با خالي بودن جيب 
دو مطلب جداگانه هستند. اينكه دين مي گويد به دنبال مال نرويد 
مراد اين است كه »تكاثر« نباشد اما »كوثر« يعني ايجاد اشتغال 
و رونق اقتصادي مورد تأييد اسالم است. اگر كار و توليد، پشتوانه 
اقتصاد و پول كشوري باش��د ديگر در آن كشور، خلق پول بدون 
پشتوانه صورت نخواهد گرفت مانند اتفاقي كه بعد از جنگ جهاني 
دوم براي اقتصاد آلمان رخ داد و آنها را موفق ساخت تا كشورشان 

را پس از جنگ بازسازي كنند.
منبع: كانال تلگرامي »در محضر آيت اهلل جوادي آملي«

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

    مجيد با ارسال تصوير فوق در توئيتر نوشت: بركات حضور امريكا...

كانال تلگرامي »مطالع��ات امريكا« از نزاع 
لفظي بايدن و ترامپ بر س��ر دين خبر داد. 
ظاهراً هر كدام از نمايندگان انتخابات رياست 
جمهوري تالش دارند تا خود را حافظ بهتري 

براي دين معرفي كنند.
  ترامپ: بايدن ضد خدا و دين است

ترامپ در سفر به »اوهايو« گفت: »]بايدن[ 
تفنگ هايت��ان را مي گي��رد، اصالحيه دوم 
قانون اساس��ي را از بين مي برد. هيچ ديني، 
هيچ چيزي ]نخواهيد داش��ت[، ]او سعي 
خواهد كرد[ به انجي��ل صدمه بزند، به خدا 
صدمه بزند. او ضد خداس��ت، او ضد سالح 
است، او ضد انرژي است، آن نوع از انرژي كه 

ما استفاده مي كنيم.«

  پاسخ جو بايدن: ترامپ شرافت ندارد
جو بايدن اين گونه پاس��خ مي دهد: »همانند 
بسياري ديگر از مردم، ايمان من پايه و اساس 
زندگي ام و در لحظات حزن و از دس��ت دادن 
عزيزان موجب تس��كين من بوده و در زمان 
شادي و پيروزي، مرا متواضع نگه داشته است. 
در اين لحظات كه كشورمان در تاريكي، درد، 
تفرقه و بيماري به س��ر مي برد، ايمان من نور 
هدايت يادآور انسانيت و ش��رافت بنياديني 
است كه خداوند بر ما عرضه داشته است. حمله 
ترامپ به ايمان من شرم آور است. سطح چنين 
كاري پايين تر از دفتري است كه وي تصاحب 
كرده است و پايين تر از شرافتي است كه مردم 

امريكا به درستي از رهبرانشان انتظار دارند.«

دكتر امير ناظمي در كانال تلگرامي »آينده 
مشترك« نوشت: كرونا بيش از هر چيز شايد 
براي توسعه خدمات الكترونيكي كارآمد بود؛ 
و ش��ايد اين حوزه را به اندازه چند سال جلو 
انداخت. هرچند بخش هاي مختلفي از حوزه 
فناوري اطالعات آسيب هاي جدي ديدند و 
هنوز همچنان در فش��ار ناشي از آن هستند 
اما سبك زندگي مبتني بر خدمات فناوري 
اطالعات را تغيير داد. درست است كه شايد 
حمل ونقل اينترنتي را آس��يب زد اما سبك 
زندگي سفارش اينترنتي را گسترش داد كه 
در آينده در خدمت همان حمل ونقل اينترنتي 
نيز خواهد بود. اما به تأثيرپذيري مثبت حوزه 
فناوري اطالعات از كرونا، حوزه محيط زيست 

به شدت آسيب ديده اس��ت. كرونا مجوزي 
بود براي برگشتن رفتارهاي نامناسب براي 
محيط زيست؛ مجوز اس��تفاده دوباره از آب 
معدني يا بس��ته بندي هاي افراطي يا لوازم 
يك بار مصرف يا استفاده از الكل و شوينده ها 
به صورت بي رويه. به هر حال سبك زندگي هر 
چه در حوزه فناوري اطالعات به سمت بهتر 
تاريخش حركت كرد، در حوزه محيط زيست 
به سمت نامطلوب تر تاريخش حركت كرد. 
شايد در اين روزها بايد مدام بهانه هايي پيدا 
كنيم تا به خود و ديگران يادآوري كنيم كه 
چطور محيط زيس��ت در يكي از سياه ترين 
دوره هاي خودش است چون سبك زندگي 

دوستدار محيط زيست سخت شده است. 

نزاعدينيترامپوبايدن

محيطزيست
دريكيازسياهتريندورانشاست

تحوالتلبنانبهكدامسوميرود؟    تحلیل

شواهد نشان مي داد آماده سازي مقدمات برگزاري نشست G۷ در بياريتز در اواخر 
ماه آگوست شتاب گرفته بود. با وجود شايعاتي كه نشان مي داد فرانسه از روحاني 
دعوت كرده تا به عنوان مهمان در اين جلسه شركت كند اما بونو مكرراً صحت اين 
حرف ها را در گفت وگو با من تكذيب مي كرد. اين هم درست نبود كه آنها از ظريف 
براي حضور در اين جلسه دعوت كرده اند. ترامپ بعد از نشست غيررسمي ۲۰۱8، 
G۷ در چارلوويكس به شكل افراطي اي از ش��ركت در جلسات G۷ طفره مي رفت 
و بارها به من و ديگران گفته بود با تأخير به جلس��ه خواهد رفت و خيلي هم زود از 
جلسه بيرون مي آيد. به صورت جدي بونو و ديگران نشان مي دادند كه اولويت اول 
مكرون ايران اس��ت و اين واقعاً نگران كننده بود. مكرون هنوز آن »نه«  الزم را براي 
درخواست ها و سؤاالتش از امريكا نشنيده بود و اين تا حدودي به اين علت بود كه 
منوچين همچنان با برونو لومر، وزير دارايي فرانسه، دلگرم اين ايده بودند كه چيزي 

براي معامله با ايران وجود دارد.
خالصه آنكه ترامپ اين قدر براي نشس��ت G۷ بي انگيزه ب��ود كه براي من و كودلو 
س��خت بود جلس��ه هماهنگي اي را براي اين نشست برگزار كنيم. س��رانجام روز 
سه شنبه ۲۰ آگوس��ت، درست چهار روز قبل از برگزاري نشس��ت، جلسه را برقرار 
كرديم. ترامپ تصميم گرفت ساعت ۵ عصر به وقت امريكا با حضور همگي ما در دفتر 
رياست جمهوري با مكرون تماس گيرد. او ابتدا به برخي از مسائل پرداخت و سپس 
يكدفعه شروع به گاليه از مكرون براي بدرفتاري هاي او در ديدارهاي قبلي، همچون 
انتقاد مشهور او از ميهن دوس��تي در برابر ملي گرايي در مراسم روز آتش بس در ماه 
نوامبر، كرد. مكرون صحبت ترامپ را قطع كرد و گفت اكنون ساعت ۱۱ شب به وقت 
فرانسه است و اين در حالي است كه من دو روز پيش درخواست صحبت تلفني با شما 
را داشتم. ترامپ از اين حرف مكرون خيلي برافروخته شد و چند لحظه اي مكالمه اش 
را با مكرون متوقف كرد و خطاب به من گفت: »من اصاًل اين را نمي دانستم. خدايا! 
بولتون! مقصر ش��ماييد. تو  بايد به من اطالع مي دادي. من اين حرف را از هر كسی 
بايد بشنوم؟! اين تماس هاي لعنتي را به من اطالع دهيد.« من گفتم در واقعاً مكرون 
هرگز چنين درخواستي نداشته اما ترامپ حاضر به پذيرش نبود. ترامپ همين اخيراً 
هم، مايكل فلين را متهم كرده بود كه مانع تماسي از پوتين با او شده است. به نظر 

مي رسيد ترامپ همچنين اين توهم را دارد كه قرباني توطئه هاي مداوم است.

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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 ترامپ توهم داشت
 كه قرباني توطئه هاي مداوم است



وادی کتاب

 نگاهي به فعاليت فرهنگي خانواده هاي شهدا 
و معرفي کتاب غريب آلواتان

از نگارش كتاب تا خانه موزه هاي ذوقي
  فريده موسوي

چندي پيش گفت وگويي با مادر ش�هيد 
محرمعل�ي مق�دم منتش�ر کردي�م. در 
آن گفت وگ�و، خواه�ر ش�هيد کتابي را 
که خ�ودش در خص�وص ش�هيد مقدم 
نوش�ته ب�ود در اختيارم�ان ق�رار داد. 
اين کت�اب بهان�ه اي ش�د ت�ا نگاهي به 
فعالي�ت فرهنگ�ي خانواده هاي ش�هدا 
در جه�ت زن�ده نگ�ه داش�تن ي�اد و 
بيندازي�م. عزيزان ش�ان  خاط�رات 

ت��اش خانواده هاي ش��هدا در جهت زنده 
نگه داش��تن ياد و خاطرات ش��هداي خود، 
بخش��ي از ادبيات دفاع مقدس خصوصاً در 
دوراني كه هنوز جنگ تحميلي ادامه داشت 

را شامل مي شد. 
در آن دوران به جهت آنكه هنوز جنگ ادامه 
داش��ت و مؤسس��ات يا نهادهاي فرهنگي 
رس��مي فرصت كافي ب��راي تدوين كتاب 
براي خيل شهدايي كه هر روز بر تعدادشان 
اضافه مي شد را نداشتند، اين فكر در ذهن 
برخي از خانواده هاي ش��هدا ش��كل گرفت 
كه خودشان دست به كار ش��وند و منتظر 
نهاده��اي فرهنگي نمانن��د. در دهه 60، با 
توجه به امكاناتي كه در آن دهه وجود داشت 
»كتاب« بهترين وس��يله براي شناساندن 

شهيد مورد نظر بود. 
در همين خصوص يك��ي از اعضاي خانواده 
شهيد دست به كار مي ش��د و در گفت وگو 
با همرزمان ش��هيد يا اطاعات��ي كه خود 
خانواده از عزيز شهيدشان داشتند، كتابي را 
ولو با ساده ترين شيوه ها و قلم ها به نگارش 

درمي آورد.
»نصيحه العارف« كتابي در خصوص شهيد 
صادق مهدي پور بود كه س��ال 1362 طي 

عمليات والفجر4 به شهادت رسيد. 
در س��ال بعد از آن، يعني در س��ال 1363، 
حاج جبرئيل مهدي پور، پدر ش��هيد، كتاب 
نصيحه الع��ارف را به رش��ته تحرير درآورد 
كه دربرگيرنده دستنوش��ته ها، خاطرات و 
روايت هاي ش��هيد مهدي پور ب��ه قلم خود 
شهيد يا از زبان همرزمان و خانواده اش بود. 
نصيحه العارف نمونه اي از كتاب هايي است 
كه در دهه 60 توس��ط خانواده هاي شهدا 

تدوين مي شد.
 اين كتاب ها هرچند س��اده و شايد ابتدايي 
بودند اما بخش��ي از فرهنگ دفاع مقدس را 
شامل مي شدند كه متأس��فانه بعدها كمتر 
مورد توجه ق��رار گرفته و بس��ياري از اين 
كتاب ها از بين رفتند.اما تاش خانواده هاي 
ش��هدا تنها معطوف تدوين كتاب نمي شد. 
در ده��ه 60 و حت��ي پ��س از آن، برخي از 
اي��ن خانواده ه��ا خانه هاي خ��ود را تبديل 
به موزه هاي��ي كردند كه اي��ن موزه ها هر از 
گاهي مورد بازديد گروه هاي دانش آموزي 

يا دانشجويي قرار مي گرفت. همچنين تزئين 
قبور و س��نگ مزار ش��هدا از ديگر كارهاي 
ذوقي و ش��ايد اعتقادي خانواده هاي شهدا 
بود كه اكنون مصداق عيني اش را در شكل و 

شمال گلزار شهداي بهشت زهرا مي بينيم.
  غريب آلواتان

غريب آلواتان كتابي اس��ت كه زينب مقدم 
خواهر ش��هيد محرمعلي مقدم به رش��ته 
تحرير درآورده است. اين كتاب كه در واقع 
جزوه اي 30 صفحه اي است، سعي كرده تا 
شمه اي از زندگي شهيد و همچنين روايت 
چگونگي اس��ارتش توس��ط ضدانقاب در 
كردستان و سپس حضورش در زندان هاي 
دوله تو و آلواتان و نهايتاً شهادتش در مرداد 

سال 60 را به خواننده معرفي كند.
ش��هيد مق��دم يك��ي از ش��هداي مظلوم 
جبهه هاي غرب است كه نسبت به شهداي 
جبهه جن��وب، در مظلوميت بيش��تري به 
س��ر مي برند. خصوصاً آنك��ه محرمعلي از 
زنداني��ان زندان هاي ذكر ش��ده دموكرات 
بود كه با وجود گذش��ت چند دهه از دفاع 
مقدس، اي��ن دو زندان و اس��رايش، كمتر 
مورد توجه نويس��ندگان و مستندس��ازان 
قرار گرفته اند. زندان دوله تو در ارديبهشت 
60 توس��ط بعثي ها و ب��ا هماهنگي حزب 
منحله دموكرات بمباران شد و سپس زندان 
آلواتان با استفاده از باقي مانده اسراي ايراني 

ساخته شد.
 اين زندان تا زمان پيش��روي رزمندگان به 
مناطق مرزي كردستان همچنان به فعاليت 

خود ادامه مي داد.
 در پايان نگاهي به بخشي از غريب آلواتان 
مي اندازيم: شهيد يزدان پناه بعد از بمباران 
دوله تو گفت: »در سرزمين كردستان بدون 
وضو راه نرويد چون اين س��رزمين به خون 

بهترين انسان ها آغشته شده است.«
 س��ال 1360 ضدانق��اب كاري ب��ا مردم 
اين مملكت كرد كه االن داعش��ي ها انجام 
مي دهن��د. بمباران زن��دان دوله ت��و، ترور 
منافقي��ن و س��اير عوامل باع��ث نااميدي 
ضدانقاب ش��د. هر لحظه مرگ در جلوي 
چشم اس��راي تحت نظر ضدانقاب مجسم 

مي شد.
 ديگر خبري از آزادي زندانيان نبود. حزب 
دموكرات دوباره به فكر س��اختن زندان در 
منطقه آلواتان افتاد. بنابراين از زندانيان به 
صورت گروهي براي ساختن زندان استفاده 
مي كرد. با شهادت آيت اهلل بهشتي و يارانش 
حزب دموكرات ه��م پنج نف��ر از زندانيان 
را به ش��هادت رساند؛ ش��هيد الهي، شهيد 
فاس��تونيه چي، ش��هيد الري زاده، ش��هيد 
مهاب��ادي و ش��هيد يزدان پناه ك��ه همگي 
از بمباران دوله تو زنده مان��ده بودند و حاال 

شهيد مي شدند.
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فرازي از زندگي شهيد سرلشكر حسين لشكري اولين اسير ايراني دفاع مقدس در گفت وگوی »جوان« با همرزمش

 لشكري مي گفت انتقام سيلي درجه دار عراقي به شهيد تندگويان را گرفتم
تاريخ به اندازه يك ارتش روي دوش »لشكري« مسئوليت نهاده بود

جدول

  صغري خيل فرهنگ
يك سال و نيم از ازدواج شان نگذشته بود که 
با ش�نيدن زمزمه هاي تجاوز بعثي ها، حسين 
لشكري پروازي به آس�مان عراق انجام داد و 
در همان عمليات برون مرزي اسير شد. وي به 
جرم توطئه عليه عراق فقط 10 سال از 18 سال 
اسارتش را در سلول هاي انفرادي سپري کرد. 
خلبان حسين لش�كري با صالبت و مقاومت 
در برابر همه شدائد و س�ختي هاي اسارت در 
نهايت در فروردين 1377 آزاد شد و به کشور 
برگشت. پير و شكسته شده بود و دندان هايش 
ريخته بود. لقب »سيداالسراي ايران« برازنده 
جانباز 70درصدي بود ک�ه با موافقت فرمانده 
کل قوا امام خامنه اي به درجه سرلشكري ارتقا 
يافت. خلبان لشكري س�رانجام در تاريخ 19 
مرداد 88 بر اثر عارضه قلبي به شهادت رسيد. 
براي آشنايي با زندگي و مرور روزهاي اسارت 
تا شهادت اولين اس�ير جنگي و آخرين آزاده 
کشورمان پاي صحبت هاي سرتيپ دوم خلبان 
حس�ين خليلي از همرزمان شهيد نشستيم.  

از آشنايي تان با شهيد حسين لشكري 
بگويي�د. اي�ن همراه�ي از کجا ش�كل 

گرفت؟
سرلشكر خلبان ش��هيد حسين لش��كري سال 
1331 در ش��هر ضياءآباد اس��تان قزوين متولد 
شد. ايشان از من ارش��دتر بود. دوره سربازي اش 
را در لشكر 77 پياده خراس��ان گذرانده و بعد به 
استخدام ارتش درآمده بود. در دوره هاي آموزشي 
كاس هاي مشترك با هم داشتيم. يك روز استاد 
از بچه هاي كاس درباره انگيزه شان براي خلباني 
پرسيد، هر كس پاس��خي داد. بچه ها به شوخي 
مي گفتند وقتي هواپيما را در آس��مان مي ديديم 
از ذوق فرياد مي زديم و ش��وق مي كرديم؛ همين 
باعث ش��د تا تصميم بگيريم كه خلبان شويم اما 
شهيد لشكري در پاسخ اين سؤال استاد گفت من 
دوره خدمت سربازي ام را در ارتش گذراندم. وقتي 
ديدم خلباني ارتش خوب اس��ت، تصميم گرفتم 
به اس��تخدام ارتش دربيايم. معلم خلباني هم به 
نام »اطهري نژاد« داش��تيم كه به شهيد لشكري 
مي گفت ش��ما در ارتش خدمت س��ربازي تان را 
سپري كرديد و باز براي استخدام به ارتش آمديد. 
اين ذوق و عاقه شما بسيار ارزشمند است. حسين 
بعد از استخدام در نيروي هوايي و فارغ التحصيلي 
به پايگاه تبريز منتقل شد و من هم بعد از ايشان به 
پايگاه تبريز اعزام شدم اما كمي بعد )بعد از انقاب( 

در سال 58 به پايگاه دزفول منتقل شد. 
چطور شد که خلبان حس�ين لشكري 
در 27 ش�هريور يعني چن�د روز قبل از 
آغاز رس�مي جنگ تحميلي به اسارت 

بعثي ها درآمد. 
پاسخ اين س��ؤال را از زبان خود حسين براي تان 
رواي��ت مي كن��م. حس��ين لش��كري در كتاب 
خاطراتش مي گويد: »ت��ازه ازدواج كرده بودم و 
هنوز دندان هاي شيري پسرم علي اكبر درنيامده 
ب��ود ك��ه در تاري��خ 27 ش��هريور 1359 به من 
مأموريت دادند به مرز مهران ب��روم. اطاع داده 
بودند كه بعثي ها به خاك مهران تجاوز كرده اند. با 
توكل به خدا راهي مأموريت شدم. وقتي بمب ها 
را رها كردم، هواپيمايم مورد اصابت قرار گرفت. 
تا فرود آمدم ديدم كه يك عده تفنگ به دس��ت 
من را محاص��ره كرده اند. با زبان عربي ش��ان من 
را مي خواندند و متوجه ش��دم عراقي هس��تند و 
فهميدم در چنگال بعثي ها هس��تم.« حس��ين 
لشكري با شروع جنگ ايران و عراق پس از انجام 

12 مأموريت، سرانجام هواپيمايش مورد اصابت 
دش��من قرار گرفت و در خاك عراق به اس��ارت 

درآمد. 
رفتار بعثي ها ب�ا اولين اس�ير جنگي 

چطور بود؟
حس��ين مي گفت: »چون من اولين اس��ير بودم 
كه در روز 27 ش��هريور در حين انجام مأموريت 
به اس��ارت درآمده بودم س��خت ترين آزمون ها 
و ش��كنجه ها را روي م��ن انج��ام دادن��د«. آنها 
مي خواس��تند بدانند حس��ين چقدر در مقابل 
ش��كنجه و س��ختي ها مقاومت مي كند. بخش 
دوم اسارت حسين بعد از پذيرش قطعنامه آغاز 
مي شود. ايشان 10 سال تمام در سلول انفرادي 
به سر برد. بدون اينكه نام و نشاني از او در صليب 

سرخ ثبت شده باشد. 
چرا بعد از پذيرش قطعنامه ايشان همراه 

با اسراي ديگر آزاد نشد؟
خود حس��ين مي گويد: »خودم را آماده كرده بودم 
كه بعد از پذيرش قطعنامه به عنوان اولين اس��ير، 
اولين آزاده باشم. وس��ايلم را هم جمع و جور كرده 
بودم اما موقع حركت به من گفتند كه ارجع يعني 
برگرد و من از سال 69 اميد داشتم كه آزاد شوم.« 
حسين چهار روز قبل از حمله سراسري بعثي ها به 
خاك كشور و آغاز رسمي جنگ به اسارت درآمده 
بود. يعني 27 شهريور 1359. دشمن مي خواست از 
اين اتفاق بهره برداري هاي خودش را بكند و به همه 
بگويد كه ايران آغاز گر جنگ بود و به ما حمله كردند. 

از حسين هم مي خواهند كه همه اينها را اقرار كند اما 
حسين با اينكه سال ها بي نام و نشان در چنگال رژيم 
بعث گرفتار بود و بدترين و سخت ترين شكنجه ها 
را تحمل كرد، تن به خواسته هاي دشمنان نداد و با 
صابت ايستادگي كرد. به قول حافظ بارها گفته ام 
و بار دگر مي گويم كه من دلشده اين ره نه به خود 
مي پويم/ در پس آينه طوطي صفتم داشته اند آن چه 
اس��تاد ازل گفت بگو مي گويم. آنه��ا اصرار كردند، 
تهديد كردند اما لشكري فقط مقاومت كرد. اگرچه 
لشكري اسير دست دش��من بود اما تاريخ به اندازه 
يك ارتش و به اندازه يك لشكر بر دوش او مسئوليت 
نهاده بود. شهيد حسين لش��كري از روز اسارت تا 
آزادي 18س��ال مقاومت كرد. ب��ه جرئت مي توان 
گفت شهيد لش��كري به اندازه  يك ارتش به تاريخ 

ما خدمت كرد. 
شهيد حسين لش�كري 6410 روز را در 
اسارت دشمن س�پري کرد اما مقاومت 
بي نظيري از خود نش�ان داد. چه چيزي 

در وجودش او را به اين جا رساند؟ 
دقيقاً همين طور اس��ت. عالي ترين تش��ويق ها، 
ش��ديدترين تنبيه ها هم خللي در اراده او ايجاد 
نكرد. هر روز ايشان را محاكمه صحرايي مي كردند. 
چش��م هايش را مي بس��تند و صبح ها به ميدان 
تي��ر مي آوردند و ب��ه جوخه آتش مي بس��تند و 
دستور شليك مي دادند اما به سمت ديگر شليك 
مي كردند. هر كسي س��مت جوخه اعدام برود، 
مانند يك مرده متحرك مي ش��ود اما حس��ين 

مقاومت مي كند. حتي سلول هاي تاريك كه تنها 
مونس تنهايي حسين يكي دو مارمولكي بودند كه 
او را از تنهايي درمي آوردند هم نتوانست كاري از 
پيش ببرد. او با مارمولك ها هم صحبت شده بود. 
حسين از آن لحظات اين گونه روايت مي كرد: شما 
نمي دانيد چقدر تنهايي سخت بود. تنها انيس و 
مونس من در آن س��لول دو مارمولكي بودند كه 
هر روز به من س��ر مي زدند. در تمام اين لحظات 
سخت و تلخ اسارت شهيد حسين لشكري از خدا 
مي خواهد كه زنده بماند ت��ا عراقي ها از جنازه او 
هم نتوانند سوءاستفاده كنند و روي عهد و وفاي 

خودش مي ماند. 
از لحظات آزادي او بعد از 18سال بگوييد. 
با توجه به ش�رايطي که ايشان داشت، 

آزادي شان چطور اتفاق افتاد؟
حس��ين مي گفت: »زمان جنگ عراق و كويت، 
ش��رايط من تغيير كرد و كمي م��ورد عزت قرار 
گرفت��م. از آنجاي��ي ك��ه پادگان ه��ا را بمباران 
مي كردند، م��ن را به خانه هاي مس��كوني آورده 
بودند تا در پناه باشم و زنده بمانم. آنجا يك استوار 
كه در ميان بعثي ها به قهرمان جنگ ايران و عراق 
هم ش��هره ش��ده بود، به نام »ابوالزم« مسئول 
حفاظت از من بود. همه افتخار ابوالزم اين بود كه 
در آبان 59 در جاده ماهشهر شهيد تندگويان را 
كه وزير نفت بود اسير كرده و يك سيلي به ايشان 
 زده بود. در اين ايام من روزها در خانه آزاد بودم و 
شب ها در انباري نگهداري مي شدم. سن و سالم 

باال رفته بود و ناراحتي كلي��ه پيدا كرده بودم. در 
يكي از اين شب ها بايد به دستشويي مي رفتم اما 
هر چه درخواس��ت كردم تا در را باز كنند، قبول 
نمي كردند. س��اعت نزديك 4 صبح بود. آن قدر 
سرو صدا كردم تا از سر و صداي من ابوالزم بيدار 
شد و دس��تور داد در را باز كنند. من به سرويس 
بهداشتي رفتم و وقتي برگشتم، چهره غضبناك 
و خش��مگين ابوالزم را ديدم. او جلو آمد و گفت 
چرا شلوغ كردي؟ آن لحظه ياد شهيد تندگويان 
افتاده بودم و به تافي س��يلی اي ك��ه ابوالزم به 
شهيد  زده بود، با زانو به قفسه سينه ابوالزم زدم و 
او پخش زمين شد. تا نيرو هايش برسند يك سيلي 
در گوش او خواباندم. غوغا شد. بازرس ها آمدند تا 
من را محاكمه و مجازات كنند. از من پرس��يدند 
چرا اين كار را كردي؟ گفتم من اسيرم! حيوان كه 
نيستم. من را مانند حيوان مي اندازيد داخل قفس 
و وقتي نياز به سرويس بهداش��تي دارم با وجود 
مش��كل كليه مي گويند همين جا كه مي خوابي 
كارت را انجام بده، مگر مي ش��ود كه اينجا كارم 
را انجام بدهم؟« حس��ين گفت بازرس ها حق را 
به من دادند و توانس��تم نجات پيدا كنم. شهيد 
لشكري بعد از 16 سال اسارت به نيروهاي صليب 
سرخ معرفي و نامش در ميان اسراي جنگي ثبت 
مي شود. بعد از ثبت نامش در صليب سرخ، خلبان 
لشكري توانست اولين نامه اش را براي همسرش 
بنويسد و دو سال بعد يعني در فروردين 1377 
به ايران بازگردد. وقتي حسين برگشت، پسرش 
علي اكبر كه قبل از اعزام به مأموريت در سال 59 
دندان هايش درنيامده بود، دانش��جوي سال اول 
دندانپزشكي ش��ده بود. همه او را »سيداالسراي 
ايران« مي ناميدند كه با موافقت فرمانده كل قوا 

امام خامنه اي به سرلشكري ارتقا درجه يافت. 
همسر شهيد لش�كري لحظات سختي 
را در اين مدت گذراند. متأسفانه ايشان 

همين سال گذشته مرحوم شدند. 
بله، خ��دا رحمت كن��د خانم لش��كري را كه در 
زمستان سال گذشته به رحمت خدا رفت. ايشان 
در كتابي به نام »انتظار بدون آينه« كه بسيار زيبا 
هم هس��ت مي گويد: من قبل از انقاب همس��ر 
يك س��توان يكم خلبان بودم، بعد همس��ر يك 
ستوان يكم مفقوداالثر ش��دم. كمي بعد از اينكه 
اولين نامه ايشان به دستم رسيد شدم همسر يك 
ستوان يكم اس��ير. بعد از اينكه حسين بازگشت 
شدم همسر سرلشكر خلبان آزاده و جانباز؛ و در 
نهايت بعد از 10 سال كه ايشان بدرود حيات گفت 
شدم همسر يك خلبان، مفقوداالثر، آزاده، جانباز 
و شهيد. ايشان آغاز زندگي اش را اين گونه روايت 
مي كند: »وقتي حسين به خواستگاري من آمد، 
دختر كوچك تر خانواده بودم و خواهر بزرگ تري 
از خودم داش��تم. از آنجا كه با هم فاميل بوديم با 
اصرار بزرگ ترها من همسري ايشان را پذيرفتم. 
زندگي خوبي را در كنار ايشان گذراندم تا اينكه 
مأموريت 27 ش��هريور پيش آمد و حس��ين به 
اسارت بعثي ها درآمد.« از اينجا داستان زندگي 
منيژه لشكري آغاز مي شود كه چگونه در تربيت 
علي اكبر مي كوش��د. ايش��ان تا 16 س��ال هيچ 
ارتباطي با همسرش نداش��ت. آزاده هايي كه به 
كشور مي آمدند خبر از اسارت همسرش مي دادند 
اما اين خبر ها رسمي نبود. همسرش مي گويد بعد 
از آمدن حسين من مي خواستم زندگي كنم اما 
ايشان گويي در اين دنيا نبود. ايشان 10 بهار هم 
اين گونه در كنار همس��رش زندگي كرد تا اينكه 
در 19 م��رداد 88 به دليل عارضه س��كته قلبي، 
قلب مهربانش براي هميش��ه از حركت ايس��تاد 

و شهيد شد. 

اگرچه لش�كري اس�ير دست دشمن 
بود اما تاريخ به اندازه يك ارتش و به 
اندازه يك لشكر بر دوش او مسئوليت 
نهاده بود. ش�هيد حس�ين لشكري 
از روز اس�ارت ت�ا آزادي 18س�ال 
مقاومت کرد. به جرئت مي توان گفت 
شهيد لش�كري به اندازه  يك ارتش 
به تاريخ ما خدمت ک�رد. عالي ترين 
تش�ويق ها، ش�ديدترين تنبيه ه�ا 
ه�م خلل�ي در اراده او ايج�اد نكرد
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   الكل از محاق فراموشي خارج شد
يكي از موادي كه در زندگي روزمره بسياري از ما فراموش 
شده بود، الكل بود كه هم اكنون جايگاه ويژه اي در زندگي 
ما پيدا كرده است. كارشناسان معتقد هستند مردم در اين 
دوره چنانچه رعايت وسواس گونه به رعايت بهداشت پيدا 
كنند، مشكالتي روحي و رواني در پي خواهند داشت، اما 
به نظر مي رسد با تمام نگراني هايي كه از اين بابت مي رود، 
سبك بهتري براي نظافت ش��خصي به وجود خواهد آمد. 
اين پيش بيني مصاديقي دارد كه در تاريخ مش��اهده شده 
تا پيش از كشف ميكروب به وسيله لويي پاستور تا همين 
)در حدود( 150س��ال پيش، آيا بشر مي دانست به سبكي 
از رعايت بهداش��ت رس��يده بود كه مانع پ��ر و بال گيري 
ميكروب هاي مضر شود؟ آيا اين درك از بهداشت را داشت 
كه مراقب بروز موجوداتي باشد كه به چشم نمي بيند؟ شايد 
تا آن روز تنها به بهداشتي توجه داشت كه سطحي و ناقص 
بود. گفته مي شود ميكروب به دست دانشمندان ايراني به 
اكتشاف رسيد، ولي درستي اين نكته روي نظر اين نوشته 
نيست، بلكه توجه و همه انديشي به وجود ميكروب مدنظر 

است كه از يافته هاي لويي پاستور به دست آمد. 
   نگاهي به مصاديق تاريخي مشابه

مصاديق تغيير نگاه به بهداشت، در كشور خودمان نيز كم 
نبوده است. هر چند پيشينيان و نياكان ايران زمين در توجه 
به بهداشت سرآمد بوده اند، اما براي مصاديق تاريخي درباره 
تغيير اصول بهداشتي در بين مردم، نيازي نيست خيلي هم 
راه دوري برويم. پدر بزرگ ها و مادربزرگ هايمان در اين باره 
حرف هاي خوبي براي گفتن دارند. براي درك اين موضوع 
مي توانيم تنها با كمي حرف زدن با آنان و شنيدن خاطرات 
كودكي شان يا شنيدن نقل قول هايش��ان از زبان پدران و 
مادرانشان، تاريخچه  كوچك و ملموسي از تغيير در سبك 
بهداشتي و نظافت افراد را مطالعه كنيم. يادم مي آيد پدرم 

هنگامي كه هنوز روي كره خاكي زندگي مي كرد، از رواج وبا 
برايمان مي گفت و وجود فراوان شپش در روستاها و حتي 
ش��هرها در زمان كودكي اش. آبله باليي بود كه بسياري از 
مردم را درگير خود مي كرد و پدر نازنينم را نيز در خردسالي 
دچار خود ك��رده بود. ت��رس از گرفتار ش��دن در چنگال 
بيماري هاي ناشناخته و مرگ زا از ديرباز در بين مردم ترس 
و وحشت مي انداخته و همين ترس آنان را به تغيير در نحوه 
و روش زندگي خود، سوق مي داده است. بيماري، سراسر 
ناراحتي و رنج است و براي انسان نامطلوب و ناخوشايند، اما 
ماهيت آن شايد براي بشر سازنده باشد. خيلي تلخ است كه 
رنج و تلفات اجباري براي بشر پيش بيايد تا تغيير كند، اما 
اين واقعيت تلخ و دردناك، زمينه  مناسبي براي تغييرات 
بشر است.  اگر بشر هنوز تصوري از ميكروب و موجودات ريز 
ذره بيني كه دردسرهاي بزرگي را در قالب بيماري براي ما 
ايجا مي كنند، نداشت، هنوز هم نياموخته بوديم كه پيش 
از خوردن خوراك، دست هايمان را بشوييم. يادم مي آيد در 
فيلمي سينمايي كه درباره لويي پاستور ساخته شده بود، 
جراحان و پزشكان دست خود را در يك لگن آب مي شستند 
و خوني كه از جراحي و معالجه بيماران به انگشتانشان مانده 
بود را در همان ظرف آب از دس��ت خود پ��اك مي كردند. 
چند پزشك هم همزمان در همان ظرف دست هاي خود را 
مي شستند، غافل از اينكه ميكروب ها، باكتري ها و ويروس ها 
در آن ظرف منتظر بودند تا دس��تي براي ميزباني و ادامه 
زندگي شان درون ظرف وارد شود و آنها را براي بقا و ادامه 
حياتشان با خود ببرد. وقتي پاستور از اين انتظار موجودات 
ريز ميكروسكوپي آگاه شد، ظرف هاي جداگانه اي را براي 
پزشكان در نظر گرفت و همين طور با ايجاد تمهيداتي راه 

شيوع بيماري ها مهار شد. 
   آفتابه و لگن را يادتان هست؟

گويي چند وقت يك بار عاملي پيدا مي شود تا به بشر بگويد، 

دست هايت را بش��ور و نظافت را رعايت كن! پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هايي كه به كهولت س��ن رس��يده اند، به ياد 
دارند در گذشته در بسياري از نقاط كشور عزيزمان ايران، 
بسياري از مردم آفتابه و لگن مسي داشتند و پس از پايان 
خوراك، آن لگن را دست به دست دور سفره مي گرداندن 
تا همه دست شان را در لگن بشورند؛ در حالي كه يك نفر 
آب را از آفتاب��ه  زيبا روي دستان ش��ان مي ريخت. به طور 
معمول در معماري خانه ها محلي به نام دستشويي تعبيه 
نمي شد، براي همين هم آفتابه و لگن به خانه ها مي آمد. اين 
ظرف هاي كاربردي از جنس مس، برنج، مفرغ و گاه سفالي 
با اشكالي زيبا و هنرمندانه حتي در جهيزيه نوعروسان نيز 
ركني اساسي داش��ت. اين آفتابه و لگن ها امروزه نه تنها 
با ديرينگي چند هزار س��اله در موزه ها پيدا مي ش��ود كه 
هنوز هم يادگاري از جوان��ي مادربزرگ ها وپدربزرگ ها، 
زينت بخش بسياري از خانه هاس��ت. اين امر كه از نياكان 
ايرانيان باقيمانده است، نش��ان از تمايل به پاكي و رعايت 
بهداشت در ذات نياكان و ايرانيان دارد، اما در همين بين، 
برخي از مردم آفتابه را كنار مي گذاشتند و همه دست خود 
را در يك لگن آب فرو برده و شست و ش��و مي دادند. حتي 
شنيدن اين كار هم اكنون براي بسياري از ما مشمئزكننده 

است، اما يك روز در بين برخي از مردم رواج داشت. 
   كوويد19 و درس�ي كه س�عدي هفت قرن پيش 

به ما داد
از نظر علمي ثابت ش��ده كه مقاومت موجودات و عوامل 
بيماري زا در برابر م��واد و تركيبات پاك كنن��ده و از بين 
برنده، تغييرپذير اس��ت. از اين رو مي توان گفت هر چند 
وقت يك بار عاملي پيدا مي ش��ود كه به بشر بياموزد، اگر 
مي خواهي سالم بماني و بيمار نشوي )اگر مي خواهي در 
راه تكامل باشي(، تغييري در نحوه رفتارت بده. هم اكنون با 
كوويد19 اين درس با روشي تلخ، ناراحت كننده و دردآور 

همراه است، اما چه بخواهيم و چه نخواهيم اين عوامل پيدا 
مي شوند پيام شان را مي دهند و به نظر مي رسد مانند هر 
پيام رسان ديگري، راهشان را مي گيرند و مي روند. آن وقت 
ما مي مانيم با يك عالمه تغيي��ر و يك عالمه دگرگوني در 
انديشه و كردارمان. بشري كه در اين تغيير، فرصت ماندن و 
بقا پيدا مي كند، گويي مانده است تا توان و خالقيت و نيروها 
و زمانش را صرف تغييري كند كه براي تندرستي بشريت 
الزم است. همين مس��ئوليت ما را به عواملي براي زندگي 
بهتر نوادگانمان و به طور كلي زندگي مترقي تر و درست تري 
براي آيندگان و به طور كلي بشريت، قرار مي دهد. بنابراين 
اگر از بيماري جان سالم به در برده ايم، يا اگر بيمار شده ايم 
و شفا نصيب مان شده است، اگر بيماري و ويروس در خانه 
ما را نزده است، مسئوليت بزرگي بر عهده مان قرار گرفته 
اس��ت. تغييراتي كه براي زندگي درست تر و سالم تر الزم 
است، امروز وظيفه مهم همه ماست. بشر امروز اين وظيفه 
را دارد كه تنها به خودش فكر نكند. كوويد 19 به يادمان 
آورده كه تنها به خودمان فكر نكنيم. اگر در زندگي و سبك 
بهداشت خود تغييري ايجاد نكنيم، مي توانيم براي تمام 
بشريت گرفتاري درست كنيم. اين گرفتاري درست است 
كه يك روز تنها يك نفر را دچار خ��ود كرده بود، اما اين را 
به ما نش��ان داد كه تنها براي يك نفر باقي نماند! بنابراين 
خيلي سطحي است، اگر فكر كنيم وقتي يك نفر مشكلي 
دارد، مشكل، مشكل اوس��ت و خودش است و آن مشكل 
هيچ ارتباطي نيز به ما پيدا نمي كند! عرفا و خداجويان اين 
اعتقاد را دارند كه ما همگي جزيي از كل هستيم و خاري كه 
به دست ديگري رفته، به تمام اجزاي اين كل ارتباط پيدا 
مي كند و يكپارچگي هستي كه در منابع معنوي به آن اشاره 
شده، در اينجا نمايان است. زيبايي و درك وسيع سعدي 
مي تواند اين نوشته  را روشن و فصيح كند كه: چو عضوي به 

درد آورد روزگار- دگر عضوها را نماند قرار. 

   هما ايراني
مي خواس��تم براي پياده روي روزانه از خانه بيرون بروم، 
براي همين بنا بر روال اين چند ماه كه بيماري ويروسي 
به زندگي مان آمده است، چيزهايي را كه هنگام برگشت 
به خانه مورد نياز بود، آماده كردم. مي گويند كوويد 19 
سبك بهداش��ت و نظافت زندگي ما را تغيير داده است و 
من هر بار كه مي خواهم از خانه بيرون بروم اين را بيشتر 
از وقت هاي ديگر متوجه مي شوم.  مانند روزهاي ديگري 
كه در اين پنج ش��ش ماه اخير از خانه بي��رون مي روم، 
جايي را ك��ه لباس هايم را بايد درون��ش بگذارم، فضايي 
كه كفش هايم را درونش مي چين��م، حوله اي را كه كنار 
گرمابه مي گذارم و موادبهداشتي و شوينده اي را كه هنگام 
برگشت براي نظافت و ضدعفوني استفاده مي كنم، مانند 
هميش��ه در جاهاي خود آماده كردم. همه چيز درست 
و در جاي خودش قرار داش��ت، ولي ال��كل درون ظرف، 
روبه تمامي بود. با خ��ودم گفتم امروز ب��راي پياده روي 
به خياباني مي روم كه الكل 70 درص��د را بدون مخلوط 
با تركيبات ديگر در بطري هاي كوچك مي فروش��د. در 
منبعي خوانده بودم كه براي از بي��ن بردن ويروس الزم 
است تا الكل با درصد باال و دست كم 70درصد به كار برده 
شود. از آنجا كه در اين چند ماه الكل با اين درصد، خيلي 
كم پيدا مي شود، تنها يك داروخانه را سراغ داشتم كه آن 
را بفروشد، آن هم در مقادير كم و در بطري هاي كوچك. 
براي همين بايد مس��ير پياده روي روزانه را جوري تغيير 
مي دادم كه بتوانم به آن داروخانه رفته و الكل بخرم. پيش 
از رفتن تلفن زنگ زد، دوس��ت دانايم بود كه هميشه در 

هر حالتي كه باشم، پاسخش را مي دهم. وقتي در حال و 
احوال معمول گفتم مي روم تا الكلي بخرم، آن هم از راه 
به آن دوري، گفت: عجب! الكل هم ديگر بخشي از سبد 
خريدمان ش��ده است. من هم در پاس��خش گفتم: و چه 
بخش مهم و نجات بخش��ي!  داروخانه مسافت زيادي با 
خانه فاصله داشت و از آنجا كه در خياباني يك طرفه قرار 
گرفته بود، ناچار بودم مسيري طوالني  را پياده روي كنم. 
ولي چاره اي نبود بايد به داروخانه مي رفتم. براي همين 
مس��يري طوالني را ظرف يك س��اعت و نيم پياده رفتم 

و برگش��تم در حالي كه هنگام برگش��ت ظرفي از الكل 
همراهم بود، هن��گام پرداخت مبلغش دكت��ر داروخانه 
گفت: يادتان باش��د به اين الكل آب اضافه نكنيد!الكل را 
كه باز كردم و مانند روزهاي پيش با پنبه روي گوش��ي 
تلفن همراهم كش��يدم، متوجه شدم كه الكل به سختي 
تبخير مي شود. الكل تا زمان زيادي روي بدنه گوشي ماند 
و خشك نمي ش��د. اين دير خشك ش��دن، نشانه وجود 
ناخالصي الكل��ي بود كه خريده بودم. برخالف هميش��ه 
كه الكل را تا به گوشي مي زدم، اصطالحاً مي پريد، آنقدر 

خشك نش��د كه ناچار ش��دم با تكه اي دستمال كاغذي 
خشكش كنم. حرف دوست دانا و فرهيخته ام كه هميشه 
حرف هايش به يادم مي ماند، مس��افتي كه براي آوردن 
بهداشت به خانه ام پيمودم، ناخالصي الكل و تقلبي بودن 
آن، جمله  دكتر داروخانه هن��گام خريد الكل، همگي به 
من مي گفت سبك زندگي ما هنوز هم به درستي تغيير 
نكرده است. معلوم نيست چه اتفاقي بايد بيفتد تا سبك 
رفتار ما هم به انصاف و درستكاري تغيير كند. خدا كند 
اين يكي ديگر، با بيماري و رنج، مرگ و مير و ناماليمات 

گريبان مان را نگيرد!
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قصه زندگي

   مرضيه باميري
بعضي روزها زندگي در عين ع��ادي بودنش از 
يك جايي به بعد غيرعادي مي شود. از يك تغيير 
كوچك و س��اده وقتي كه ريت��م زندگي را بهم 
مي زند. يك روز مرداد كه از خواب برخاس��تم 
غيرعادي شدم. با صورت خواب آلود و چشمان 
پف كرده سمت دستش��ويي دويدم. گالب به 
رويتان بيرون روي شديد داشتم. چند بارآمدم 
و رفتم. آنقدر كه ديگر پاهايم خواب رفت. ديگر 
چيزي ته معده ام نمانده بود و از ش��دت خالي 
بودن تير مي كش��يد. ميل صبحانه نداش��تم. 
خسته از خزيدن هاي مداوم دستشويي دنبال 
قرصي ب��راي قطع كردن اين ش��رايط ناهنجار 
بودم. با ترسي نه چندان جدي گفتم نكند كرونا 
باشد. همسرم خنده تحويلم داد و گفت: حتماً در 
خوردن انگور زياده روي كرده اي. يعني يك باره 
ويروس به جانت افتاده؟ بعد هم تو كه عين اين 
چند ماه را در خانه بودي. ويروس از كجا سراغ 
تو آمده اس��ت؟ حرف هايش آرام��م كرد و فكر 
كرونا از سرم افتاد. راس��ت مي گفت، من حتي 
قرارهاي كاري ام را كنس��ل كرده بودم و مدام 
در خانه بودم. منطقي نبود بخواهم كرونا بگيرم. 
قرص تأثير زيادي روي بند آوردن بيرون روي 
نداش��ت و نزديك غروب در حالي كه از ضعف 
رنگم مثل گچ سفيد شده بود راهي مطب دكتر 
شدم. فقطِ سرم مي توانست حالم را خوب كند. 
تا آن روز مقاومت كرده ب��ودم و به هيچ مطب 
و بيمارستاني پا نگذاشته بودم به خاطر كرونا. 
ولي حاال آنقدر درد داشتم كه ترجيح مي دادم 
زودتر از شرش خالص بشوم. پيش دكتر رفتم 
و معاينه شدم. به ظاهر يخ بودم، ولي دكتر كه 
تبم را گرفت يك درجه هم تب داشتم. كم كم 
ترسم بيشتر شد. نمي دانم چرا، ولي فكر كرونا از 
سرم نمي افتاد. سعي داشتم خونسرد باشم، ولي 
اين ويروس لعنتي ذهنم را آشوب كرده بود. به 
زور دكتر را قانع كردم برايم تست كرونا بنويسد. 
همسرم شاكي شد و از اينكه منفي بافي مي كنم 
به دكتر ش��كايت كرد، ولي دكترمتوجه ترسم 
ش��د و بدون مقاومت نامه اي براي بيمارستان 
نوشت. در راه مدام همس��رم غر ميزد كه الكي 
مي خواهي پول آزمايش بدهي. همان را مي دهم 
برايتان گوشت و جگر مي خرم تا تقويت بشوي، 
ولي من گوشم بدهكار نبود. تأثير ترسم بيش از 
حرف هاي اميدواركننده او بود. كمي بحثمان 
شد، ولي در نهايت من تس��ت را دادم و خيالم 
راحت شد. چيزي درونم مي گفت تستم مثبت 
مي شود. با اين فرض خودم مراقبت ها را شروع 
كردم. اول از همه دخترم را از نزديك ش��دن به 
من محروم كردم و ماسك را براي يك لحظه هم 
از صورتم پايين نكشيدم. شب را تنها خوابيدم 
و تمام س��عي ام اين بود كه استرس و اضطراب 
كش��نده ام را به دخترم منتقل نكنم. ثانيه هاي 
بدي بود، هميشه از بالتكليفي بيزار بودم و حاال 
بالتكليف ترين آدم جهان بودم. همس��رم را دو 
ساعت زودتر فرس��تادم جواب را بگيرد. وقتي 
خانه آمد رنگش پريده ب��ود. ترس در وجودش 
موج مي زد و ناخودآگاه خودش را كنار كشيد. 
الزم نب��ود توضيح��ي بدهد. خ��ودم از حالش 
فهميدم چه باليي سرم آمده است. كمي در بهت 
رفتم و طول كش��يد تا خودم را پيدا كنم. تمام 
اخبار بد مثل فيلم از جلوي چشمم رژه رفتند. 

ترس مردن ي��ك لحظه هم رهاي��م نمي كرد. 
بغض تلخي در گلوي��م بود كه نمي خواس��تم 
دخترم شاهد شكستنش باشد. وسايل ضروري 
و شخصي ام را برداش��تم. يك بسته دستمال، 
پارچ آب و فالسك دم نوش پونه كه براي سرفه 
خوب بود. چند دست لباس از كشو درآوردم و 
به اتاق دخترم رفتم. چن��د روزي آنجا را قرض 
گرفتم. هم پنجره داش��ت براي تهويه هوا و هم 
وسايل كسي داخلش نبود. از همان روز قرنطينه 
يا بهتر بگويم حبس خانگي ام شروع شد. همسرم 
با پوش��ش كامل وارد اتاق شد و كمي از وسايل 
ضروري دخترم را به اتاق خودم��ان برد تا اتاق 
شلوغ نباشد و من كمتر احساس خفگي كنم. 
من ماندم و يك تخت و چند ت��ا دفتر و مداد و 
يك لب تاپ كه تنها مونسم بودند. اول براي تنها 
شدن خوش��حال بودم. موقعيت  نابي بود براي 
استراحت و طعم تنهايي چشيدن و انجام كلي 
كارهاي نكرده و عقب مانده. به محض تنهاشدن 
دست به قلم ش��دم و خاطرات حبسم را تا آنجا 
كه رسيده بودم، نوشتم. عالئم زيادي نداشتم و 
حال جسمي خوبي داشتم فقط به خاطر ناقل 
بودن حبس شدم. طبيعي بود كه انرژي براي كار 
كردن زياد داشته باشم و از اين همه وقتي كه در 
اختيارم بود، خوشحال بودم. تندتند مي نوشتم 
و فكر مي كردم اگر با اين س��رعت پيش بروم و 
يك هفته قرنطينه را فقط بنويسم حتماً رمان 
نيمه كاره ام تمام مي شود و با اسم حبس در خانه 
چاپش مي كنم. قبل از آن نوشتن يك رمان را با 
محوريت كرونا شروع كرده بودم، ولي هيچ وقت 
به فكرم نرسيده بود يك روز بخواهم در موقعيت 
واقعي بنويس��م. با تمام قدرت نوشتم. روز اول 
تمام وقت مشغول بودم. همسرم ناهار يا شام را 
پشت در مي گذاشت. از ظرف هاي يك بار مصرف 
مي فهميدم ترس��يده و نمي خواهد ويروس به 
دخترم منتقل ش��ود. به روي خودم نياوردم و 
غذايم را خوردم. ولي روز دوم، تنهايي به مغزم 
هجوم آورد و يك هو قلم را كنار گذاشتم و به در 
وديوار اتاق دختركم خيره ش��دم. س��اعت ها با 
خاطرات مادرانگي هايم گذشت و من همچنان 
غرق در لذت و حسرت بودم. خدا خدا مي كردم 
اين آخرين لذت زندگي ام نباشد و مجبور نباشم 
دخترم را تنها رها كنم. او براي بي مادر ش��دن 
خيلي كوچك ب��ود و من بيش از خ��ودم براي 
او مي ترسيدم. تك س��رفه هايم كه شروع شد 
دانس��تم بيماري در حال پيشرفته شدن است. 
ريه هايم داش��ت آرام آرام درگيرتر مي ش��د و 
من كم كم نفس كش��يدن برايم دشوار مي شد. 
اضطرابم بيشتر بود و ميلم براي نوشتن بيشتر. 
دلم مي خواس��ت قبل از مردنم داستان را تمام 
كنم تا حداقل از من به يادگار بماند. از اينجا به 
بعد ترس بود كه به جانم افتاده بود. مدام سرم را 
به چيزهاي الكي و پيش پا افتاده گرم مي كردم تا 
ذهنم سراغ افكار منفي و هولناك نرود. شنيدن 
آمارهاي مرگ ومير را براي خودم قدغن كرده 
بودم و نمي گذاشتم مخاطبان صفحه مجازي ام 
بفهمن��د من ترس��يده ام يا از حبس برايش��ان 
مي نويسم. اين حبس اجباري به تمام كرده ها و 
نكرده هاي عمر سي و چند ساله ام فكر كردم. يك 
عذرخواهي به بعضي ها بدهكار بودم. بعضي ها را 
اشتباهي قضاوت كرده بودم. چند تا دروغ ريز و 
به قول معروف زنانه به همسرم گفته بودم و حاال 
هر كدام آتشي بود به جانم. روزهاي آخر حبسم 
به تلفن بازي و حالليت گرفتن گذشت. هر كه را 
مي شناختم زنگ مي زدم وكلي با او خاطره بازي 
مي كردم. دخترم حسابي از پشت ديوار دلتنگم 
شده بود. از واتس��اپ تماس تصويري گرفتيم و 
با هم حرف زديم. اگر اينترن��ت در آن روزهاي 
س��خت نبود من دق كرده بودم. دخترم با همه 
كوچكي اش بار سنگيني روي دوشش بود و بايد 
كنار پدرش شام و نهار مي پخت و به امور خانه 
مي رسيد. تازه ضدعفوني سرويس بهداشتي و 
سر به نيس��ت كردن زباله هاي كرونايي من هم 
به كارش��ان اضافه ش��ده بود. هرچه بود ترس 
و دلهره رفتن. با هر س��رفه احس��اس مي كردم 
كارم به بيهوش ش��دن و دستگاه هاي اكسيژن 
مي رسد. مدام پونه مي خوردم و سرم را از پنجره 
بيرون مي بردم وكمي نفس مي كشيدم. 10روز 
در حبس بودم و بدترين روزهاي زندگي ام رقم 
خورد. هرچند خوش شانس بودم و با درمان هاي 
خانگي و عشق سرشاري كه از خانواده ام دريافت 
مي كردم، كارم به جاهاي باريك نكشيد و ويروس 
كرونا در نطفه خفه شد، ولي حاال قدر زندگي را 
بيشتر مي دانم فرصت براي زندگي كوتاه است و 

بايد اين هديه را قدر دانست. 

حبس در خانه

از نسخه شفابخش سعدي در قرن 7هجري تا بيماري كوويد19 در قرن21 

تزريق »النظافه من االيمان« به تمام رگ هاي زندگي

سبك سالمت

   ليالجعفري
»كوويد 19 زندگي ما را تغيير داد«، اين جمله را در 
چند ماه اخير بارها ش�نيده ايم و نظافت، بهداشت 
فردي و اجتماعي يكي از بارزترين تغييراتي است 
كه اين وي�روس در بين م�ردم ايجاد كرده اس�ت. 
نگراني از بابت انتقال ويروس، حتي بي تفاوت ترين 
افراد نسبت به بهداشت را نيز به نوعي درگير خود 

كرده است. از اين رو، مي توان گفت ما به تغيير نحوه  
نظافت در سبك زندگي خود رسيده ايم. همه به اين 
واقف هس�تيم كه اين ويروس تا چه اندازه زندگي 
روزمره ما را تغيير داده است. هر روز با تغيير در نحوه 
خريد خود، با تغيير در سر و ش�كل رفت و آمدها و 
تعامالت اجتماعي با تغيير در بسياري از موارد ديگر 
زندگي، اين را درك مي كنيم كه تغيير در زندگي مان 

به وجود آمده اس�ت، ام�ا يكي از پ�ر اهميت ترين 
مواردي كه اگر از ابتدا خوب رعايت مي شد امكان 
بروز چنين مشكلي را نيز در جهان تحت تأثير قرار 
مي داد، تغيير در س�بك نظافت است. ديگر كمتر 
كسي پيدا مي شود كه توجهي به بهداشت بسته هاي 
خريدي كه از فروش�گاه به خانه مي آورد، نداشته 
باش�د. حتي افرادي كه به شست و ش�و و مسائلي 

از اين قبي�ل اهميتي نمي دادند، دس�ت كم نگران 
س�المت خود مي شوند و ش�ايد بيش از گذشته به 
سراغ آب و مواد شوينده بروند. نگاهي به آموزه هاي 
فرهنگي و ديني ما نشان مي دهد كه التزام عملي به 
درس بزرگ »النظافه من االيم�ان« و تزريق آن به 
تمام رگ هاي زندگي تا چه حد مي تواند ما را از شر 

بيماري ها محفوظ دارد. 

كوويد 19 به يادمان آورده كه تنها به خودمان 
فكر نكنيم. اگر در زندگي و س�بك بهداشت 
خود تغيي�ري ايجاد نكني�م، مي توانيم براي 
تمام بش�ريت گرفتاري درس�ت كني�م. اين 
گرفتاري درس�ت اس�ت ك�ه ي�ك روز تنها 
يك نف�ر را دچار خود ك�رده بود، ام�ا اين را 
به ما نش�ان داد ك�ه تنها براي ي�ك نفر باقي 
نمان�د! بنابراين خيلي س�طحي اس�ت، اگر 
فكر كني�م وقت�ي يك نف�ر مش�كلي دارد، 
مشكل، مشكل اوس�ت و خودش است و آن 
مشكل هيچ ارتباطي نيز به ما پيدا نمي كند!

برخالف هميش�ه كه الكل را تا به گوش�ي 
مي زدم، اصطالحًا مي پريد، آنقدر خشك 
نشد كه ناچار شدم با تكه اي دستمال كاغذي 
خشكش كنم.ناخالصي الكل و تقلبي بودن 
آن، به من مي گفت س�بك زندگي ما هنوز 
هم به درس�تي تغيير نكرده است. معلوم 
نيست چه اتفاقي بايد بيفتد تا سبك رفتار 
ما هم به انصاف و درس�تكاري تغيير كند. 
خدا كند اين يكي ديگر، ب�ا بيماري و رنج، 
مرگ و مير و ناماليمات گريبان مان را نگيرد! 

ش�نيدن آماره�اي مرگ ومي�ر 
را براي خ�ودم قدغن ك�رده بودم 
و نمي گذاش�تم مخاطب�ان صفحه 
مجازي ام بفهمند من ترسيده ام يا از 
حبس برايشان مي نويسم. اين حبس 
اجباري به تمام كرده ها و نكرده هاي 
عمر سي و چند ساله ام فكر كردم. 
يك عذرخواهي به بعضي ها بدهكار 
بودم. بعضي ها را اشتباهي قضاوت 
كرده ب�ودم. چند ت�ا دروغ ريز و به 
قول معروف زنانه به همسرم گفته 
بودم و حاال هر كدام آتش�ي بود به 
جانم. روزهاي آخر حبسم به تلفن 
ب�ازي و حالليت گرفتن گذش�ت. 
هر كه را مي شناختم زنگ مي زدم 
وكلي ب�ا او خاطره ب�ازي مي كردم

سبك انصاف

الكل الكي!
روايتي ساده از محك درستكاري ما در اين روزهاي آزمون كرونايي



 دهه اول مرحله دوم رزمايش مواس��ات و همدلي همزمان با 
دهه واليت بود كه به همين دليل حركت عظيم مردم و خيران 
براي كمك به نيازمندان و خانواده هاي محروم و كم برخوردار 

با شور و حال خاصي همراه شد. 
بر همين اساس و با هماهنگي سازمان بس��يج كارگران، در 
سراسر كشور، كارگران كارخانجات در كنار كارفرمايانشان در 
حركتي هماهنگ و يكپارچه بيش از 100 هزار بسته معيشتي 
و مواد غذايي را آماده و در ميان خانواده هاي آس��يب ديده از 

كرونا و نيازمند توزيع كردند. 
اما كارگ��ران، كمك ه��اي مؤمنانه خود را ب��ه همين حد 
محصور نكردند و با حضور در شيف ايثار، درآمدهاي حاصل 
از اين اقداماتش��ان را به همكاران و كارگراني كه شغلشان 
را به خاطر كرونا از دست داده اند، تقديم كردند تا آنها هم 
بتوانند لحظات خوش��ي را در كنار فرزن��د و خانواده خود 

داشته باشند. 

   كمك مؤمنانه با تهيه جهيزيه
رئيس س��ازمان بس��يج كارگران و كارخانجات كشور كه در 
يكي از برنامه هاي اين س��ازمان ش��ركت كرده بود، در مورد 
دومين مرحله رزمايش كمك مؤمنانه كارگران و كارفرمايان 
گفت: »همزمان در سراس��ر كشور در قالب دست ياري گري 
كارفرمايان و نيز اجراي شيفت ايثار كارگران 100 هزار بسته 
كمك مؤمنانه با همكاري مديران كارخانه ها و كارگران شامل 
لوازم التحرير و سبدمعيش��تي براي كارگران��ي كه به خاطر 
شيوع ويروس كرونا آسيب ديده اند، تهيه و در 32استان كشور 

در ميان آنان توزيع شد.«
دكتر علي حسين رعيتي فرد با بيان اينكه شيفت ايثار كارگران 
در سراس��ر كش��ور با حضور مديران كارخانه ه��ا و كارگران 
بسيجي داوطلب اجرا شد، در تشريح اين برنامه تأكيد كرد: 
»شيفت ايثار يك اقدام جهادي و حماسي از طرف كارگران 
بس��يجي براي كمك به تولي��د، صنعت و منافع ملي اس��ت 

كه س��رآغاز آن از كار روزمره هر فرد تعريف مي شود. قطره 
قطره هايي كه جمع مي شوند و درياي ايثار را تحويل جامعه 
مي دهند. شيفت ايثار به اين شكل است كه كارگران به اختيار 
خود و به صورت داوطلبانه از چند س��اعت تا چند روز در ماه 
را بدون دريافت هرگونه مزد، حقوق يا پاداش و اضافه كاري 
مشغول كار و فعاليت مي شوند و عوايد آن را در قالب رزمايش 
همدلي و مواسات برای بهره مندي اقشار آسيب پذير از شيوع 
ويروس منحوس كرونا تحت عنوان كمك مؤمنانه در اختيار 
آنها قرار مي دهند كه در اين مرحله شاهد بيش از 250 هزار 

ساعت كار در قالب شيفت ايثار بوديم.«
وي با اشاره به مرحله اول كمك مؤمنانه نيز گفت: »در مرحله 
اول به فرمايش مقام معظم رهبري از 15 ش��عبان شروع و تا 
آخر ماه مبارك رمضان ادامه يافت. در مرحله قبلي در مراكز 
توليد و صنعت كمك هاي خوبي جمع آوري شد و به كارگراني 
كه از شرايط كرونايي متأثر شده  و كساني كه بيكار شده اند، 

اما بيمه بيكاري نداشتند مانند كارگران ساختماني، كارگران 
روزمزد و كارگران خدماتي بيش از 150 هزار بسته معيشتي 

در قالب كمك مؤمنانه اهدا شد.«
در برنامه اي كه به همت سازمان بسيج كارگران و كارخانجات 
كشور برگزار ش��د دو برنامه محوري در كارخانجات سراسر 
ايران به اجرا در آمد. يكي از اين برنامه ها كمك هاي مؤمنانه 
كارگران در قالب ش��يف ايثار و ديگري تحت عنوان دس��ت 
ياري گر ويژه مديران و كارفرمايان بود كه عوايد آن در قالب 

بسته هاي معيشتي در اختيار نيازمندان قرار گرفت. 
از نكات قابل توجه در اين مرحل��ه از رزمايش كمك مؤمنانه 
جامعه كارگ��ري و كارفرمايي، تف��اوت اق��ام اهدايي بود، 
به طوري كه عاوه بر اقام معيشتي، پوشاك و لوازم التحرير 
نيز به اين بسته ها اضافه شده و در برخي از استان ها جهيزيه 
نيز براي خانواده هاي نيازمند تهيه شد و در اختيار آنها قرار 

گرفت. 
بس��يج كارگران و كارخانجات هماهنگ كننده اين حركت 
مؤمنانه و انقابي بوده و كمك هاي ارائه شده ناشي از همت 

كارگران و كارفرمايان كشور است. 
 اصناف، سربازان جنگ بيولوژيك

با اوج گيري دوباره كرونا در استان هاي مختلف كشور، اصناف 
به عنوان س��ربازان جنگ بيولوژيك معرفي و بسيج اصناف 
متولي نظارت بر واحدهاي توليدي ماسك شد. هم اكنون ۹0 
كارگاه توليدي بزرگ و متوسط در استان البرز مشغول توليد 

ماسك سه اليه پرستاري هستند. 
رئيس سازمان بسيج اصناف، بازاريان و فعاالن اقتصادي البرز 
با بيان اينكه اين كارگاه هاي توليدي ب��ه غير از كارگاه هاي 
توليدي ماسك فيلتردار، پارچه اي و جهادي هستند، گفت: 
»هم اكنون اين كارگاه ها با كمبود مواداوليه توليدي مواجه 
هستند كه يكي از اصلي ترين نيازهاي آنان حمايت و تأمين 

مواد اوليه همچون پارچه است.«
سرهنگ پاسدار علي تركاشوند با اش��اره به اينكه اين كارگاه ها 
در صورت تأمين مواد اوليه قادر هس��تند روزانه بين هزار و 500 
تا 150 هزار عدد ماسك سه اليه پرستاري توليد كنند، ادامه داد: 
»در نشستي كه با رؤس��اي اتحاديه هاي صنفي و اتاق بازرگاني 
صورت گرفت، مقرر شد تا بر اساس مصوبه دولت، بسيج اصناف كار 

نظارت بر واحدهاي توليدي ماسك را بر عهده داشته باشد.«
وي با تأكيد بر اينكه بر اس��اس اين مصوبه مقرر شد تا بسيج 
اصناف مشكات، كمبودها و تأمين پارچه مخصوص توليد 
ماسك را در دستور كار خود قرار دهد تا قدمي براي ارتقاي 
توليد ماسك در استان برداشته شود، افزود: »قرار شد تا پارچه 
توليد ماسك با قيمت مصوب در اختيار كارگاه هايي قرار گيرد 

كه ماسك را با قيمت مصوب توزيع مي كنند.«
رئيس بسيج اصناف البرز با بيان اينكه ۶0 اتحاديه صنفي در 
اين استان فعال هس��تند، گفت: »البرز كوچك ترين استان 
كشور ولي مركز آن يكي از بزرگ ترين كانشهرهاي كشور 
اس��ت كه ظرفيت بزرگ��ي در كمك هاي مؤمنانه به ش��مار 
مي رود. اصناف و بازاريان اين كانشهر در اين خصوص داراي 
عقبه خوبي هستند، به طوري كه در برهه هاي مختلف تاريخي 
از زمان انقاب اسامي تا كنون و در برهه هاي مختلف بحراني 

اين موضوع را ثابت كرده اند.«
تركاشوند، اصناف و بازاريان را سربازان اقتصادي اين جنگ 
بيولوژيك معرفي كرده و ادامه داد: »ب��راي اجراي دور دوم 
رزمايش همدلي و مواس��ات به خص��وص در دهه اول محرم 
رؤس��اي اتحاديه هاي صنف��ي و اصن��اف و همچنين مركز 
نيكوكاري اصناف اعام آمادگي كرده ان��د كه تأمين بخش 

بزرگي از كمك هاي مؤمنانه در استان را بر عهده بگيرند.«

 كمك مؤمنانه جامعه كارگري و كارفرمايي
 با توزيع 100 هزار بسته معيشتي بين نيازمندان
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 همراهي جهادگران با كادر درمان
 براي كمك مؤمنانه به كرونايي ها

 ساخت واحدهاي مددجويي
 برنامه سپاه براي محروميت زدايي از استان ها

در دوران ش��يوع ويروس كرون��ا و بحراني 
شدن شرايط كش��ور، گروه هاي جهادي و 
نيرو هاي داوطلب مردمي اقدامات ارزشمند 
و تأثير گذاري براي كنترل ش��رايط بحراني 
كشور انجام دادند. در استان يزد نيز نيرو هاي 
مردمي و جهادي و بسيجي اقدامات زيادي 
از جمله توليد مواد ضد عفوني، توليد ماسك، 
ضد عفوني معابر شهري و تهيه و توزيع بسته 

معيشتي انجام دادند. 
در همي��ن رابطه مس��ئول گ��روه جهادي 
فاطمه الزهرا)س( بسيج دانشجويي دانشگاه 
يزد مي گوي��د: »در اين دوران ب��ا توجه به 
شيوع گسترده بيماري و تعداد زياد بيماران 
و غافلگير ش��دن بيمارستان ها، 
كادر درمان با مشكاتي روبه رو 
ش��دند، لذا نيرو ه��اي داوطلب 
مردمي و دانشجويي گروه جهادي 
فاطمه الزهرا با ش��جاعت و ايثار 
دست به اقدامي ارزشمند زده و 
با به جان خري��دن تمام خطرات 
احتمالي در خط مق��دم مبارزه 
با كرون��ا به ي��اري و كمك كادر 
درمان بيمارستان شهيد صدوقي 
ش��تافتند تا ب��اري از دوش اين 
عزيزان بردارند و در اين روز هاي 
بحراني كمك حال آنان باشند.« 
مصطفي حاتمي ادامه مي دهد: 
»با بيان اينكه از تاريخ بيس��تم اسفند سال 
گذشته تا س��ي ام فروردين ۹۹ به مدت 40 
روز نيرو هاي جهادي اقداماتي نظير ايجاد 
ارتباط در بخش هاي عفوني، انجام كار هاي 
اداري و پذيرش و ترخي��ص بيماران، انجام 
فعاليت هاي پشتيباني، تخليه بار هاي خيري 

رسيده به بيمارس��تان، بسته بندي و توزيع 
بسته هاي تغذيه بين بخش هاي بيمارستان 
را انجام دادند. در اواخر فروردين با توجه به 
كنترل شيوع بيماري و عادي شدن شرايط 
خدمت رساني در بيمارستان شهيد صدوقي 

به پايان رسيد.«
وي تأكيد كرد: »پس از دوماه از پايان فعاليت 
گروه جهادي در اين بيمارس��تان و با توجه 
به شروع پيك دوم بيماري و بحراني شدن 
شرايط بيمارستان و درخواست بيمارستان 
از ناحيه بسيج دانشجويي براي حضور مجدد 
نيرو هاي جهادي در اين مركز درماني، گروه 
جهادي فاطمه الزهرا ب��ا همراهي نيرو هاي 
داوطلب مردمي و دانش��جويي از اوايل تير 
در دو شيفت شش ساعته صبح و بعد از ظهر 
كارهاي خود را آغاز كردند. در هر ش��يفت 
تعداد س��ه نفر از نيرو هاي جهادي وظيفه 
رابط��ي بخش ه��اي كروناي��ي را عهده دار 

شدند.«
اين فعال دانشجويي تصريح مي كند: »تهيه 
دارو از داروخانه، تهيه وسايل مورد نياز بخش 
و انتقال دس��تگاه هاي مورد نياز، انجام امور 
اداري يا پذيرش و ترخيص بيماران، تحويل 
گرفتن وسايل بيماران از خانواده ها و رساندن 
آن به بيماران از جمله اقدامات صورت گرفته 
توس��ط نيرو هاي رابطي جهادي اس��ت.« 
حاتمي گفت: »خوشبختانه در اين دوره نيز 
با حضور نيرو هاي جهادي مقداري از فشار 
كار از دوش كادر درم��ان و كادر خدمات��ي 
بيمارستان برداشته شد و همچنين مسئوالن 
بيمارستان نيز فرصت مناسبي براي جذب 
نيرو و سامان دادن به ش��رايط بيمارستان 

پيدا كردند.«

چند س�الي اس�ت كه س�اخت واحدهاي 
مددجويي در راس�تاي محروميت زدايي 
به عنوان يكي از اقدامات ارزشمند سپاه در 
مناطق محروم و آسيب پذير در دستور كار 
قرار گرفته است. بر همين اساس هر ساله 
تعداد زي�ادي از محروم�ان و مددجويان 
تحت پوش�ش نهادهاي حمايتي به همت 
س�پاه صاحبخان�ه مي ش�وند 
و در همي�ن راس�تا دويس�ت و 
ن�ود و دومين  واحد مس�كوني 
مددجويي اس�تان كرمانش�اه 
افتتاح و تحويل مددجويان شد. 
چند روز پيش در استان كرمانشاه 
دويس��ت و ن��ود و دومي��ن واحد 
مسكوني مددجويي كه به همت 
س��پاه حضرت نبي اك��رم)ص( و 
اجراي بسيج سازندگي اين استان 
س��اخته ش��ده بود با حضور دبير 
ق��رارگاه محروميت زدايي س��پاه 
افتتاح و تحويل مددجويان ش��د.  
در مراسم افتتاح واحدي كه به صورت نمادين 
در روستاي مارانگاز شهرستان سنقروكليايي 
برگزار شد، سردار س��يد ضياءالدين حزني، 
دبير قرارگاه محروميت زدايي سپاه پاسداران 
انقاب اسامي با بيان اينكه س��پاه در دفاع 
از كيان انقاب اس��امي با يك دست اسلحه 
و در كمك به مردم با دس��ت ديگ��ر بيل به 
دس��ت دارد، گفت: »تاكنون 3۶ هزار و ۶۸۷ 
پروژه در استان كرمانشاه توسط اين قرارگاه 
انجام ش��ده اس��ت كه 1۶ هزار و 4۸۹ پروژه 
مربوط به پروژه هاي عمراني و 20 هزار و 1۹۸ 
پروژه آن مربوط به پروژه ه��اي غيرعمراني 
است.« وي خاطر نشان كرد: »سپاه پاسداران 
انقاب اسامي هميشه در كنار مردم است و 

در ارائه خدمات هيچ��گاه دريغ نخواهد كرد 
و همين امر در كنار مردم ب��ودن از رمزهاي 
موفقيت سپاه در تمامي عرصه هاست.« سردار 
حزني بيان داش��ت: »در راستاي فرمايشات 
مقام معظم رهبري و اجراي طرح مواسات و 
كمك مؤمنانه در ماه مب��ارك رمضان بيش 
از 10 ميليون س��بد غذايي در سطح كشور 
بين نيازمندان و افراد بي بضاعت توزيع شد.« 
دبير قرارگاه محروميت زدايي سپاه پاسداران 
انقاب اسامي ادامه داد: »نام سپاه با امنيت 
و محروميت زدايي عجين شده و موفقيت هاي 
س��پاه در تمامي عرصه ها به واسطه مردمي 

بودن اين نهاد مقدس است.«
 افتت�اح ۱۲ ه�زار پ�روژه عمراني در 

كرمانشاه
در ادامه اين مراسم، مس��ئول سازمان بسيج 
سازندگي استان كرمانشاه با بيان اينكه سپاه 
پاسداران انقاب اسامي در سنوات گذشته 
در قالب طرح هاي محروميت زدايي اقدامات 
بسيار خوبي در انجام داده است، گفت: »امسال 
هم با حمايت هاي س��پاه پاس��داران انقاب 
اسامي پروژه هاي مختلفي را در استان تعريف 
و برنامه ريزي  كرده ايم تا در سال جهش توليد 
كمك حال مردم باش��يم.« سرهنگ كامران 
هزارخان��ي، طرح هاي آبخيزداري، س��اخت 
جاده هاي روستايي، منازل افراد كم برخوردار و 
اشتغالزايي را از جمله اين پروژه ها عنوان كرد 
و ادامه داد: »راه اندازي 20 كارگاه توليدي در 
روستاها به ارزش هر كارگاه 150 ميليون تومان 
از جمله طرح هاي اشتغالزايي در سال جاري 
است.« وي افزود: »در زمينه پرورش دام هاي 
س��نگين و س��بك نيز قراردادهايي در قالب 
زنجيره ارزش با 500 خانوار با تضمين خريد 

در دستور كار قرار داديم.«
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مرحله نخس�ت رزمايش 

فرهاد امندي

 مسئول سازمان بسيج 
سازندگي استان زنجان

كمك مؤمنانه پيرو فرموده 
مقام معظم رهبري)مدظله 
العال�ي( در م�اه مب�ارك 
رمضان امسال برگزار شد 
و نتاي�ج بس�يار خ�وب و 
مؤثري به همراه داش�ت. 
ب��ا اي��ن تجرب��ه، ط��ي 
و  برنامه ريزي ه��ا 
هماهنگي هاي انجام شده، 
مرحله دوم اين رزمايش در 
س��ه مقطع زماني عيد قربان تا عيد غدي��ر )دهه واليت 
و امام��ت(، ده��ه اول ماه مح��رم و دهه آخر م��اه صفر با 
هماهنگي و هم افزاي��ي دس��تگاه ها و نهادهاي حمايتي 
و خدمات رسان، س��پاه و بسيج اجرا مي ش��ود كه مقطع 
اول مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه ب��ا توزيع ۷هزار 
بسته معيشتي به صورت متمركز اس��تاني در جوار مزار 
شهداي گمنام مجموعه فرهنگي- ورزشي امام علي )ع( 
و به طور همزمان در تمام شهرس��تان هاي استان برگزار 
شد و با سربلندي به پايان رسيد.  در مرحله اول رزمايش 
نيز در ماه مبارك رمضان در بهار امس��ال، تعداد ۸۷ هزار 
و400بس��ته معيش��تي و ارزاق با همكاري سپاه، بسيج، 
س��تاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(، خي��ران و عموم 
مردم، گروه هاي جهادي و پايگاه هاي مقاومت بسيج تهيه 

و در بين نيازمندان توزيع ش��د.  هم استاني هاي بزرگوار 
و هميشه در صحنه مي توانند كمك هاي غير نقدي خود 
نظير اقام مواد غذايي، نوشت افزار، لباس و كفش نو و اقام 
ديگر را به پايگاه هاي مقاومت بسيج تمامی اقشار تحويل 
داده تا در بين جامعه هدف آسيب ديده از ويروس منحوس 
كرونا كه داراي مشكات معيشتي بوده و توسط بسيجيان 
شناسايي شده اند، به شكل آبرومندانه توزيع شود.  براي 
جمع آوري كمك هاي نقدي مردم در اين امر خداپسندانه 
ني��ز ش��ماره كارت ۶2۷3۸1۷01003۹323 نزد بانك 
انصار تحت عنوان جذب و هدايت كمك هاي مردمي استان 
زنجان اعام شده است كه خيران و مردم مؤمن و انقابي 
مي توانند در اين امر خير مشاركت فعال داشته باشند.  در 
مرحله اول رزمايش كمك مؤمنان��ه و همدلي نيز كه در 
چند بخش انجام ش��د ۸۷ هزار بسته كمك معيشتي در 
بين نيازمندان توزيع شد.  ارزش اين بسته ها بين 300 تا 
350 هزار تومان بود و نبايد فراموش كنيم كه در بين اين 
دو مرحله نيز اقدامات انسان دوستانه با كمك جهادگران 
بس��يجي در پايگاه هاي مقاومت ادامه داشت و بسته هاي 
زيادي براي كمك به نيازمندان تهيه و در ميان آنها توزيع 
ش��د.  اين كمك ها تا پايان عمر وي��روس منحوس كرونا 
ادامه خواهد داشت. درست مثل هشت سال دفاع مقدس 
كه پايگاه ه��اي مقاومت مايحتاج رزمن��دگان را جذب و 
كمك هاي مردمي را براي پش��تيباني به جبهه هاي حق 

عليه باطل ارسال مي كردند. 

سال تحصيلي پيش رو با 

غالمرضا حسن پور

رئيس بسيج اصناف كشور 

اجراي طرح »يك كاسب 
و  دانش آم�وز«  ي�ك 
»همكالس�ي مهرب�ان« 
ب�رای تأمي�ن البس�ه و 
ي�ر  لتحر م ا ز ا لو

دانش آموزان بي بضاعت 
مي ش�ود.  آغ�از 
ح��دود    13۹۷ س��ال 
10ميلي��ارد توم��ان ب��ا 
مش��اركت مردم به ويژه 
كاسبان محله براي كمك 
به دانش آموزان بي بضاعت تأمين شد و سال گذشته نيز 
با افزايش 20 درصدي به اين رقم كمك ها ادامه يافت و 
لوازم التحرير و نوشت افزار مورد نياز دانش آموزان تهيه 
شد و به دست آنها رسيد. در سال تحصيلي پيش رو با 
توجه به شرايط شيوع ويروس كرونا اقدامات حمايتي 

بيش از گذشته مورد توجه است. 
در س��ال تحصيل��ي 1400- 13۹۹ ع��اوه بر طرح 
»همكاس��ي مهرب��ان« ط��رح »ي��ك كاس��ب يك 
دانش آموز« نيز اجرا مي ش��ود. در طرح »همكاسي 
مهرب��ان« دانش آموزاني كه از مكنت مالي مناس��بي 
برخوردارند به همكاس��ي هاي ضعي��ف خود كمك 

مي كنند. 

بازاريان و فعاالن اقتصادي كش��ور، س��نت حسنه 
كمك ب��ه دانش آموزان بي بضاعت را خودش��ان در 
دستور كار دارند و تاكنون 30 ميليارد تومان يعني 
رقمي بيش از دو برابر منابع س��ال گذش��ته براي 
تأمين نياز دانش آم��وزان بي بضاعت هدف گذاري 
و در نظر گرفته ش��ده اس��ت. اين منابع ت��ا قبل از 
شهريور سال جاري براي تهيه كيف، كفش، لباس و 
لوازم التحرير 110 هزار دانش آموز مورد نظر است 
كه سرانه هر دانش آموز از اين رقم حدود 300 هزار 

تومان می باشد. 
در همين رابطه 200 مركز نيك��وكاري اصناف و بازار 
در سراسر كشور راه اندازي ش��ده است. دانش آموزان 
بي بضاعت از س��وي مدارس شناس��ايي و به كاسبان 
معرفي مي ش��وند و كاسب ها با حفظ  ش��أن و كرامت 

انساني، آنها را حمايت مي كنند. 
استقبال مردم به ويژه كاسبان از طرح »يك كاسب يك 
دانش آموز« بسيار مطلوب است. از آنجايي كه در اين 
طرح پولي رد و بدل نمي ش��ود يا اين منابع در يك جا 
متمركز نمي شود، اعتماد ها بيشتر شده و روز به روز بر 
تعداد افراد خير براي حمايت از ضعفا افزوده مي شود. 

امسال با توجه به تأثير گذاري بيماري كرونا بر مشاغل 
و زندگي مردم، احس��اس مي ش��ود مش��اركت  براي 
حمايت از دانش آموزان بي بضاعت بيشتر از سال هاي 

ديگر باشد. 

محمد رضا هاديلو

پرونده
 هنگامه  ايثار؛ جهاد كارگران برای  

همدلی و كمك مؤمنانه

ب�ا آغ�از مرحل�ه دوم رزماي�ش همدل�ي و كم�ك مؤمنان�ه، كارگ�ران 
كارخانجات سراس�ر كش�ور در كن�ار ديگر اقش�ار جامع�ه وارد ميدان ش�ده 
و در ده�ه اول اي�ن رزماي�ش ب�ا برگ�زاري ش�يفت ايثار ب�ه ي�اري نيازمندان 

ش�تافتند. در همي�ن راس�تا كارفرماي�ان متعهد نيز ب�ا تهيه و اه�داي بيش از 
۱00 ه�زار بس�ته معيش�تي و مواد غذاي�ي ب�ه خانواده ه�اي آس�يب ديده از 
كرون�ا و نيازمن�دان مان�ع از خال�ي مان�دن س�فره هموطن�ان خ�ود ش�دند. 

وقتي كرونا شهرها و روس�تاها را در مي نورديد و ش�هروندان را يكي پس از ديگري 
مبتال و روانه بيمارستان ها و مراكز درماني مي كرد، اين كادر درماني بودند كه به عنوان 
جهادگران عرصه س�المت، طاليه دار حفاظت از جان و س�المت جامعه شدند، اما با 
تداوم و ادامه دار شدن حضور اين ويروس منحوس، كم كم خستگي بر تن پرستاران 
و پزشكان نشس�ت و حتي ش�هدايي تقديم جامعه كردند، اما اين تمام ماجرا نبود 
و جهادگران زيادي ب�راي كمك به كادر درمان در اقصي نقاط كش�ور اعالم آمادگي 
كردند. درس�ت مثل نيرو هاي داوطلب مردمي و دانش�جويي يزد ك�ه به نيت كمك 
مؤمنانه به كرونايي ها به ياري و كمك كادر درمان بيمارستان شهيد صدوقي شتافتند. 
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با مسئوالن

 توزيع 87 هزار بسته معيشتي
 در زنجان

 »همكالسي مهربان«
 كمك مؤمنانه به دانش آموزان بي بضاعت
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  در اين ستون نگاهي به اتفاق هاي خوشايند 
هفته اخير در سيس�تم قضايي كشور داريم. 
اتفاق هايي كه بيانگر افق هاي روشن قضايي و 

دادرسي در كشور است. 
--------------------------------------

پرداخت مطالبات كارگران
به دنبال درخواست كارگران خطوط راه آهن فارس از 
دادستان مركز استان مبني بر پيگيري حقوق معوقه 
آنان از ش��ركت تدبير عمران، دادستان مركز استان 
جلسه اي در دفتر دادستاني با حضور مديركل راه آهن 
فارس، مديرعامل ش��ركت تدبير عمران و نماينده 
كارگران تش��كيل داد.  قاضي آس��يابي، دادس��تان 
مركز اس��تان فارس با اعالم اين خب��ر گفت: پس از 
مذاكرات الزم، مديرعامل شركت قول مساعد برای 
حل مشكل كارگران داد و كمتر از ۴۸ ساعت از زمان 
تشكيل جلسه، معوقات حقوق كارگران اين شركت 
تا پايان ارديبهشت تسويه شد.  وي افزود: مقرر شد 
مابقي مطالبات آنان نيز حداكثر ظرف يك ماه آينده 

پرداخت شود. 
 --------------------------------------

اشتغال زندانيان بعد از آزادي
اسحاق ابراهيمي، مديركل زندان هاي استان فارس 
بيان كرد: افرادي كه در زندان محبوس هستند، در 
مس��ير زندگي مرتكب جرم و خطا شده اند و هدف 
قانونگذار نيز از اج��راي مجازات حب��س، اصالح و 
تربيت آنان است؛ بنابراين نياز است با هم افزايي همه 
دستگاه ها براي اصالح آنان و بازگشت سعادتمندانه 
به جامعه تالش و همكاري كني��م.  وي اضافه كرد: 
اولويت ما در زندان ها حرفه آموزي و اشتغال و محور 
همه برنامه ها، فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي است. 

مديركل زندان هاي فارس گفت: اجراي برنامه هاي 
اصالحي و تربيتي در زندان ها به گونه اي اس��ت كه 
زندانيان ع��الوه بر اينكه آم��وزش مي بينند، پس از 
آموزش و توانمندي به عنوان مربي ديگر زندانيان را 

آموزش مي دهند. 
وي يادآور ش��د: زندانيان براي توانمندي خود بايد 
حرفه اي را ياد بگيرند تا بتوانند به صورت عملي در 
كارگاه هاي داخل زندان مشغول شوند و سال گذشته 
با همكاري سازمان فني و حرفه اي، جهاد كشاورزي 
و معاونت صنايع دس��تي ميراث فرهنگي، تعداد 3 
هزار و 3۴۸ نفر از زندانيان گواهينامه مهارت دريافت 
كرده اند.  مدي��ركل زندان هاي فارس خاطرنش��ان 
كرد: دو نه��اد حمايت��ي مركز خدم��ات اجتماعي 
براي زندانيان آزاد ش��ده و انجمن حمايت زندانيان 
ب��راي خانواده هاي بي بضاعت زندانيان، وابس��ته به 
سازمان زندان ها وجود دارد و از محل منابع سازماني، 
كمك هاي خيران و فعاليت هاي اقتصادي محدود به 
خانواده هاي زير پوشش كمك مي كنند.  ابراهيمي 
گفت: انجمن حماي��ت زندانيان در اس��تان فارس 
جمعيتي بالغ بر ۱۲هزار نفر از خانواده هاي زندانيان 
را زير چتر حمايتي خود قرار داده است.  وي ادامه داد: 
ديدگاه رئيس سازمان زندان ها بر توسعه فعاليت هاي 
اصالحي و تربيتي و استفاده از ظرفيت هاي گروه هاي 
جهادي اس��ت و س��يره نبوي و عل��وي را در حيطه 
مديريت خود عملي مي كنند و ما نيز بايد اين مسير 

را دنبال كنيم. 
--------------------------------------

جلوگيري از خروج آب از كشور
دادستان دش��ت آزادگان گفت: با وقوع سيل سال 
گذش��ته و تخريب قس��مت هايي از داي��ك مرزي 
هورالعظيم با پيگيري هاي صورت گرفته نسبت به 

ترميم كامل قسمت هاي آسيب ديده اقدام شد. 
حجت االس��الم و المس��لمين پيوند در گفت وگو با 
ميزان از ترميم كامل قسمت هاي آسيب ديده دايك 
مرزي هورالعظيم با پيگيري هاي مستمر دادگستري 

شهرستان دشت آزادگان خبر داد. 
 دادستان دشت آزادگان در ادامه افزود: پس از وقوع 
سيل س��ال گذش��ته قس��مت هايي از دايك مرزي 
تخريب شد كه با پيگيري هاي مستمر صورت گرفته 
توسط دادگستري شهرستان نسبت به ترميم كامل 
قس��مت هاي آس��يب ديده اقدام ش��د و از خروج و 
هدر رفت آب به خارج از كشور ممانعت به عمل آمد. 
 وي يكي از داليل اصلي ترميم نشدن به موقع دايك 
مرزي را كم كاري مس��ئوالن مربوطه دانست و بيان 
كرد: در خص��وص اين موضوع قب��اًل پرونده قضايي 

تشكيل شده است. 

ديده بان

براي نخس�تين بار به همت مركز وكالي قوه قضائيه و 
با همكاري كميته حقوق بشر مجلس، گامي عملي در 
راس�تاي احيا و اجراي حقوق بشر اس�المي برداشته 
ش�د. همزمان با روز حقوق بشر اس�المي در نشستي 
كه به همين مناسبت از سوي كانون وكال، كارشناسان 
رس�مي   و مش�اوران خانواده قوه قضائيه  برگزار شد؛ 
موافقتنامه اي برای برداشتن گام هاي عملي در حوزه 
حقوق بشر اس�المي توس�ط مركز وكالی قوه قضائيه 
با كميته حقوق بش�ر مجلس يازده�م صورت گرفت. 
نشست حقوق بشر اسالمى به مناس��بت روز حقوق بشر 
اسالمى، توسط مركز وكال، كارشناسان رسمى و مشاوران 
خانواده قوه قضائيه برگزار شد. على بهادری جهرمى، رئيس 
مركز وكال، زهره الهيان، رئيس كميته حقوق بشر مجلس 
يازدهم، الهام آزاد، نماينده نايين، محمدرضا دشتي زاده، 
نماينده اردكان و جمعي از اساتيد دانشگاه و حقوقدانان در 

اين نشست حضور داشتند. 
 حربه اي عليه كشورهاي اسالمي

حقوق بش��ر يكي از مباحث مهمي بود كه پس از جنگ 
جهاني دوم و تأسيس سازمان ملل متحد در سال ۱9۴5 

بيش از گذشته وارد گفت وگوهاي حقوقي شد. 
حقوق بشر، حداقل حقوقي است كه انسان در هر جا كه 
اس��ت، بايد از آن برخوردار باش��د. اين مفهوم زيبا اما در 
دهه هاي اخير همواره از موضوعاتي بوده كه كش��ورهاي 
اس��تعمارگر و صاحب قدرت از آن به عنوان حربه اي براي 

سلطه بر كشورهاي ديگر استفاده كرده اند. 
اين حربه به ويژه در مورد كشورهاي اسالمي بيشتر كاربرد 
داشته است. ناديده گرفته شدن ابعاد معنوي احكام اسالمي 
و پرداختن صرف به جنبه  هاي مادي و طبيعي حيات بشري 
در اعالميه جهاني حقوق بشر، كشورهاي اسالمي را بر آن 
داشت تا در چارچوب سازمان كنفرانس اسالمي قوانين و 
مقرراتي را براي جنبه حقوق بشري بر اساس دين اسالم 

تدوين و تصويب كنند. 

از اين رو، سازمان كنفرانس اسالمي در 5 آگوست ۱990 
در نشست قاهره اعالميه اسالمي حقوق بشر را در سطح 

دولت هاي اسالمي به تصويب رساند. 
 خالقيت ايران

از سال ۲00۸ نيز بنا به پيشنهاد ايران و تصويب كشورهاي 
اسالمي در س��ازمان كنفرانس اس��المي، پنجم آگوست 
)۱5مرداد( هر س��ال به عنوان روز حقوق بش��ر اسالمي و 
كرامت انساني نامگذاري ش��د تا بدين طريق هر ساله در 
سطوح داخلي كشورهاي اس��المي توجه الزم در زمينه 
حقوق بشر و راهكارهاي ارتقا و اجرايي كردن آن به عمل  
آيد.  اعالميه حقوق بشر اسالمي كه شامل يك مقدمه و ۲5 
ماده است، در واقع تالشي از سوي جامعه اسالمي براي ابراز 
هويت اسالمي خود در سطح بين المللي و بيان ديدگاه ها و 

نظرات اين دين الهي درخصوص حقوق انسان هاست. 
متأسفانه اما هنوز در خيلي از كشورهاي اسالمي و حتي 
ايران اين سند به درستي معرفي نش��ده و عموم مردم از 
تعهدات دولت ها براي رعايت حقوق انس��ان ها مبتني بر 
آموزه هاي اسالمي مطلع نيستند تا مطالبه جدي در اين 

خصوص انجام پذيرد. 
 تعلل مجلس و دستگاه قضا

در كشورمان با وجود اينكه از مجلس هشتم تا كنون كميته 
حقوق بشر ايجاد شده اس��ت، اما گام هاي مؤثري جهت 
اجرايي كردن مفاد اين سند در نظام حقوق داخلي صورت 
نگرفته است. در س��ال هاي گذشته هم قوه قضائيه تالش 
مؤثري براي تبديل حقوق بشر اس��المي به يك ميثاق و 
پيمان نامه الزم االجرا و برخوردار از س��ازوكار نظارتي در 

كشور انجام نداد. 
اين در حالي است كه حقوق بشر اسالمي اين پتانسيل را 
دارد كه با معرفي و تكيه بر آن ستاد حقوق بشر قوه قضائيه 

بتواند در محافل بين المللي از منافع كشور دفاع كند. 
منافع حقوق بشري ايران در مجامع بين المللي تاكنون بارها 
مظلومانه به مسلخ برده شده و دادگستري و قوه قضائيه در 

تنگناي بازي شرورانه معاندان نظام گرفتار شده اند. 
اكنون اما براي نخستين بار مركز وكال، كارشناسان رسمى 
و مشاوران خانواده قوه قضائيه با انجام توافقنامه اي با كميته 
حقوق بش��ر مجلس يازدهم در صدد اس��ت تا از تمامي 
ظرفيت هاي حقوق بشر اسالمي در داخل و خارج كشور 
به درستي استفاده شود. مركز وكالي قوه قضائيه به همين 
دليل در روز حقوق بشر اسالمي نشستي برگزار كرد و قول 

داد كه اين نشست ها ادامه دار باشد. 
 عينيت بخشي مركز وكال

در ابتداي اين نشست توكل حبيب زاده، رئيس كميسيون 
حقوق بشر اس��المي مركز وكال، كارشناس��ان رسمى و 
مشاوران خانواده قوه قضائيه با اشاره به ضرورت پرداختن به 
مسئله حقوق بشر اسالمي گفت: حقوق بشر در دين الهي 
و اسالمي معنا پيدا مي كند و برخالف اتهامات واهي كه در 
خصوص نقض حقوق بش��ر در جمهوري اسالمي مطرح 
مي شود، با وجود نواقصي كه وجود دارد، مي توان گفت تنها 
خالق بشر مي تواند براي انسان تعيين تكليف و حق كند. 

وي افزود: در كميسيون حقوق بشر اسالمي در مركز وكال، 
كارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائيه به دنبال 
نظرات صرفاً تئوريك نيس��تيم و آنچه مدنظر داريم اين 

است كه با هماهنگي با نهادهاي ذيربط حكومتي به حقوق 
بشر اسالمي در روابط انساني و اجتماعي عينيت ببخشيم. 
حبيب زاده ادامه داد: براي اينكه بتوانيم گام هاي عملياتي 
برداريم، چهار محور ترويج و آموزش حقوق بشر، برگزاري 
نشست هاي تخصصي، تعقيب ش��كايات و گزارش هاي 
حقوق بشري و شهروندي و بررس��ي چگونگي برقراري 
ارتباط با نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير را در برنامه هاي 

خود داريم. 
 چالش عرضه به محيط هاي حقوقي

در ادامه اين نشس��ت علي بهادري جهرمي، رئيس مركز 
وكال، كارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائيه با 
گراميداش��ت اعياد غدير و قربان عنوان كرد: مركز وكال و 
كارشناسان بيش از 30 هزار وكيل دادگستری در سطح 
كشور و ۱5 هزار كارشناس دارد كه به نظر مي رسد آنگونه 
كه بايد و شايد در زمينه حقوق بشر و به ويژه حقوق بشر 
اسالمى مورد اس��تفاده قرار نگرفتند و انتظار مي رفت در 
فعاليت هاي تشكيالتى و اجتماعى بيشتر در اين حوزه ها 

نقش آفريني كنند. 
وي خاطر نشان كرد: با بخش هاي مختلف دستگاه قضايى 
فعاليت هاي گس��ترده اي داريم و در ح��وزه حقوق عامه 
معاونت حقوق عامه خيلى اس��تقبال مي كردند و به نظر 
مي رس��د اگر از ظرفيت هاي قوای سه گانه و ستاد حقوق 
بشر استفاده شود، رويكرد حقوق بشر كشور را مي توان به 

سمت رويكرد فعال پيش برد. 
رئيس مركز وكال، كارشناسان رسمى و مشاوران خانواده 
قوه قضائيه اظهار اميدواري ك��رد همكاري جامعه مدني 
كميسيون حقوق بشر اسالمي و مجلس و نمايندگان به 

عملياتي شدن فعاليت هاي اين مجموعه كمك كند. 
بهادري در ادامه اظهار داش��ت:  همه اينها مس��ئوليت ما 
را به عنوان يك كش��ور اس��المي و داعي��ه دار در مباحث 
حقوق بش��ري س��نگين تر مي كند؛ يعني ما بايد در كنار 
يك كار رس��انه اي گس��ترده، منطق قوي خودمان را در 

حقوق بشر به دنيا عرضه كنيم كه اگر اين اتفاق به صورت 
حرفه اي و س��اختاري صورت پذيرد، مطمئناً با استقبال 
فضا هاي حقوقي جهاني مواجه خواهد شد، چون منطبق با 
فطرت انساني است و راه خودش را باز مي كند. به نظر من 
چالش عمده حقوق بشر اسالمي همين موضوع عرضه به 

محيط هاي حقوقي در عرصه بين المللي است. 
 دفاع از ايران در مجامع جهاني

در ادامه نشست زهره الهيان، نماينده مردم تهران و عضو 
كميسيون امنيت ملي و رئيس كميته حقوق بشر مجلس 
يازدهم هم گفت: برگزاري چنين جلساتي بسيار مي تواند 
مثمر ثمر باشد، در واقع همكاري با حقوقدانان و متخصصان 
در اين حوزه يك پشتوانه علمي و كارشناسي براي مجلس 
براي مباحث حقوقي و به ويژه حقوق بش��ر خواهد بود.  او 
افزود: با توجه به شكل گرفتن كميته حقوق بشر مجلس 
يازدهم بدنه كارشناسي كه با مركز وكال در ارتباط است، 
مي تواند كمك بس��يار بزرگ��ي براي مجلس باش��د تا از 
ديدگاه هاي اين كارشناسان براي پيشبرد اهداف استفاده 
كرد.  الهيان با تأكيد بر اينكه نگاه ما به حقوق بشر متفاوت از 
حقوق بشر غربي است با اشاره به تاريخچه اي از فعاليت هاي 
كميته حقوق بشر در مجلس هشتم، گفت: يكي از وظايف 
ما اين است كه بتوانيم حقوق بشر اسالمي را به خوبي به 
جهان معرفي كنيم كه در واقع در مجامع بين المللي بتوان 
نسبت به اتهاماتي كه عليه جمهوري اسالمي ايران وجود 

دارد دفاع كنيم. 
 نقش آفريني نظارتي

الهام آزاد، نماينده نايين در مجلس هم در اين نشست گفت: 
حقوق بشر ابزاری در دست استكبار جهانى است كه خارج 
از بعد معنوی ارزش هاي اسالمى است.  وی بر لزوم معرفى 
مبانى حقوق بشر اسالمى تأكيد كرد و گفت: در مجلس 
شورای اسالمى مي توانيم از بعد نظارتى نقش آفريني كنيم 

و ان شاءاهلل بتوانيم گام هاي مؤثري برداريم. 
احمد مؤمني راد، دانشيار دانشگاه تهران نيز در اين نشست 
عنوان كرد: براساس برنامه شورای حقوق بشر تحت عنوان 
يو پي آر، هر چهار س��ال و نيم يك بار جمهوری اسالمى 
گزارش خود را ارائه مي دهد و توصيه هايي ارائه مي شود، 
اگر مجلس بتواند با تشكيل يك كارگروه فعال وظايفى را 
كه دستگاه ها براساس قانون عهده دار هستند، مطالبه كند، 

مي توانيم در حوزه حقوق بشر شاهد پيشرفت باشيم. 
وی با اشاره به ظرفيت هاي حقوق بشر اسالمى بيان كرد: 
اگر مجلس بتواند دستگاه ها را در اين زمينه به خط كند، 
مي توانيم شاهد نتايج خوبى باش��يم. اگر با همت عزيزان 
اين كارگروه فعال ش��ود، مي توان از دس��تگاه ها مطالبه 

جدی كرد. 
 آموزش براي دانش آموزان و دانشجويان

ج��واد نجفى منش، عض��و هيئت علمي دانش��گاه عالمه 
طباطبايى بيان كرد: مركز وكال و كارشناس��ان پتانسيل 
خوبى را در اختي��ار دارد كه اگر به خوبي مورداس��تفاده 
قرار گيرد، مي تواند در زمينه توس��عه حقوق بش��ر مؤثر 

واقع شود. 
عضو هيئت  علمي دانش��گاه عالمه طباطبايى در ادامه با 
تأكيد بر لزوم پايش اقدامات دستگاه ها از بعد حقوق بشر 
اظهار كرد: مركز مي تواند دانشجوهای كارشناسي ارشد 
و دكتری را آماده داش��ته باشد كه به س��ؤاالت مردم در 
زمينه حقوق بشر پاسخ دهند. از حيث آموزش و برگزاری 
دوره هاي كاربردی خصوصاً برای دانش آموزان و دانشجويان 

مي توان مفاهيم حقوق بشر را معرفى كرد. 
در ادامه خلف رضايى، عضو كميسيون حقوق بشر مركز 
وكال و كارشناس��ان اذعان كرد: بهتر است استانداردهای 

حمايتى را براساس موازين خودمان طراحى كنيم. 
وی با تأكيد بر لزوم توجه به حقوق بشر بيان كرد: بسياری 
از كشورهای پيشرفته در مقابل نظام هاي بين المللي ابتكار 
عمل دارند و بهتر است جوامع اسالمى نيز در زمينه حقوق 

بشر ابتكارات خود را در عمل ارائه دهند. 
محمدرضا دش��تي، نماينده مردم اردكان در مجلس هم 
خطاب به اساتيد دانشگاه حاضر در نشست گفت: دغدغه 
شما براي ما با ارزش اس��ت و در راس��تاي دفاع از حقوق 
عامه بايد گام هاي عملي برداريم. اگر شخصي در كشور ما 
پرونده قضايي داشته باشد، بايد با اتكا به اطالعات حقوقي 
از آرامش رواني برخوردار باشد و گسترش بحث حقوق بشر 
اسالمي هم از طريق رس��انه اي و هم پيگيري نمايندگان 

مجلس بايد انجام شود. 

احياي حقوق بشر اسالمي با ظرفيت هاي مركز وكال
گزارش اختصاصي »جوان« از نشست حقوق بشر مركز وكالي قوه قضائيه و كميته حقوق بشر مجلس شوراي اسالمي

دكتر علي بهادري با بيان اينكه مهم ترين مؤلفه حقوق 
بشر اسالمي به نظر من تأكيد منطقي آن بر »كرامت 
انساني« اس��ت، گفت: كرامت انساني، حلقه مفقوده 
حقوق بشر غربي است. به دليل همين كمبود هم است 
كه در پروسه عملي حقوق بش��ر غربي، در مواردي، 
حقوق بشر نقض مي شود؛ يعني به اسم حقوق بشر، 
اتفاقات ضدحقوق بش��ري مي افتد. يك مثال خيلي 
بارز در اين رابطه بحث اتانازي اس��ت. غربي ها اس��م 
اين قتل را قتل از روي ترحم گذاش��ته اند! يعني يك 
انسان زنده را كه هنوز نفس مي كشد، به اسم حقوق 
بشر به قتل مي رسانند و براي آن هم توجيه حقوقي 
درست كرده اند. اگر كرامت انس��اني در حقوق بشر 
غربي جايگاهي داش��ت، هيچ گاه چنين مباحثي در 

نظام حقوقي غربي رخ نمي داد. 
رئيس مركز وكال و مشاوران خانواده قوه قضائيه افزود: 
يكي ديگر از همين مثال ها، مشروعيت حقوق بشري 
بخشيدن به قتل جنين است. قتل پيشيني يك نفس 
زكيه با توجيهات حقوقي از عوارض حقوق بشر عاري 
از كرامت بشري اس��ت. حاال اين دو مورد كه عرض 
كردم، مثال هاي كوچكي به شمار مي آيند. در مقياس 
بزرگ تر مي توان نسل كشي هايي را مثال زد كه نظام 
حقوق بش��ر غربي به سياس��تمداران غربي تحميل 
مي كند. مواردي مث��ل يمن ه��م در تحليل نهايي 
برخاسته از مدل حقوق بشر غربي است. اين موضوعات 
همه به دليل مطرح نبودن و ارج ننه��ادن واقعي به 

كرامت انساني است.  به گفته بهادري، در حقوق بشر 
اسالمي به دليل توجه خاص و هميشگي به كرامت 
انساني، هيچ گاه مجوز قتل يك انسان بي گناه صادر 
نمي شود. اين نكته يك ظرفيت عظيمي در حقوق بشر 
اسالمي است كه پرداختن به آن مي تواند دست برتر 
حقوق بشر اسالمي را بنماياند. البته يك چالش مهم 
هم همين جا مطرح مي شود و آن اين است كه ويترين 
حقوق بشر غربي با ژست هاي عامه پسند، اما بي منطق، 
در كنار فضاسازي رسانه اي غربي ها حول اين ساختار، 
اجازه طرح مؤلفه برتر حقوق بشر اسالمي، يعني همين 
كرامت انساني را در فضاي حقوق بين الملل نمي دهد. 
وي افزود: همه اينها مس��ئوليت م��ا را به عنوان يك 
كشور اس��المي و داعيه دار در مباحث حقوق بشري 
س��نگين تر مي كند؛ يعني ما بايد در كن��ار يك كار 
رسانه اي گسترده، منطق قوي خودمان را در حقوق 
بش��ر به دنيا عرضه كنيم كه اگر اين اتفاق به صورت 
حرفه اي و ساختاري صورت پذيرد، مطمئناً با استقبال 
فضا ه��اي حقوقي جهاني مواجه خواهد ش��د، چون 
منطبق با فطرت انس��اني اس��ت و راه خودش را باز 
مي كند. به نظر من چالش عمده حقوق بشر اسالمي 
همين موضوع عرضه به محيط هاي حقوقي در عرصه 
بين المللي است.  بهادري تصريح كرد: اعالميه حقوق 
بشر اسالمي از همان زمان تصويب در آگوست۱990 
مشكل اجرا داشت. به رغم ويژگي هاي مثبت زيادي كه 
در اين اعالميه وجود دارد، نبود ضمانت اجرا باعث شده 

جايگاه اعالميه قاهره آنطور كه شايسته است، نباشد. 
ايران يكي از بانيان اصلي اين اعالميه بود، اما متن نهايي 
با فشار برخي از كشور هاي اسالمي كه قرائت مضيق 
و بعضاً غيرمنطقي اي از مفاهيم اسالمي دارند، دچار 
تغييراتي شد كه اكنون دفاع از اين موارد آسان نيست. 
متأسفانه پراكندگي و نبود همبستگي ميان كشور هاي 
اسالمي مزيد بر علت شد تا اين اعالميه نتواند در اجرا 
موفق باشد. به نظر من مي توان با پروتكل هاي الحاقي 
به اعالميه، اختالف نظر ها را به حداقل رساند؛ يا اينكه 
با تشكيل كميسيون ها و نشست هاي تخصصي، همين 
متن ۲5 ماده اي موجود را اصالح كرد يا اينكه حداقل 
با صدور اعالميه هاي تفسيري از مواد  اعالميه، مفاد 
اعالميه را به اجرا نزديك تر كرد. يك مورد ديگر هم 
كه مي توان به آن اشاره كرد اين است، مجالس داخلي 
كشور هاي اس��المي، متن اعالميه را تصويب كنند و 
به آن قابليت اجرايي در نظام هاي داخلي ببخش��ند؛ 
در غير اين صورت همانطور هم كه در س��ؤال ش��ما 
مطرح است، حقوق بشر اس��المي در حد »اعالميه« 
باقي مي ماند و همانطور كه مس��تحضريد، اعالميه 
در نظام حقوقي بين الملل قابليت اجرا ندارد و بيشتر 
شبيه يك بيانيه سياسي براي اعالم مواضع است، نه 
مثل معاهده يا حتي كنوانسيون كه يك متن داراي 
ضمانت اجراست. وجود يك دبيرخانه فعال و پيگير 
هم مي تواند اعالميه حقوق بشر اس��المي را در اجرا 
موفق كند.  رئيس كان��ون وكالي قوه قضائيه افزود: 

متأسفانه حقوق بش��ر در عرصه بين الملل بيشتر از 
آن كه يك مقوله حقوقي باشد، سياسي است. همين 
موضوع هم باعث مي شود كه حقوق بشر با فروكاهش 
به مباحث سياس��ي، به عنوان يك دس��تاويز براي 
برخورد با كشور هاي غيرهمس��و مورد استفاده قرار 
گيرد. در چنين فضايي براي خروج از انفعال و انتزاع 
بايد رويكرد تهاجمي در پيش گرفت. به عبارت ديگر، 
ضمن پاسخ گويي به موارد حقوق بشري مطرح شده 
در فضاي بين المللي، بايد كش��ور هاي مدعي در اين 
رابطه را با پرچم حقوق بشر اسالمي مورد سؤال جدي 

و پيگيري حقوقي قرار داد. 
هر چند ظرفيت هاي حقوق بشري موجود بيشتر و 
حتي به تمامه در اختيار كشور هاي غربي است، اما از 
همين ظرفيت ها هم مي توان براي پيشبرد حقوق بشر 
اسالمي و خروج از مباحث صرفاً انتزاعي بهره برداري 
كرد. يكي از موارد نظام UPR )ارزيابي دوره اي حقوق 

بشر( است كه پويايي خاصي به حقوق بشر بخشيده 
و مي توان از اين ظرفيت براي فهماندن حقوق بش��ر 
اسالمي به ساير كشور هاي جهان بهره برداري كرد. 
در كنار اين موارد هم بايد ظرفيت هاي خاصي تدارك 
ديد كه مبتني ب��ر ويژگي هاي ماهوي حقوق بش��ر 
اسالمي باش��د؛ همان مواردي كه در پاسخ به سؤال 
اولتان گفتم. مجموعه اين اقدامات باعث خواهد شد 
حقوق بشر اسالمي در عمل پويا تر شود.  بهادري تأكيد 
كرد: توجه به كرامت انساني خود به خود باعث نضج 
انديشه اسالمي مي ش��ود. اين مفهوم به قدري واال و 
داراي منطق حقوقي- بشري است كه مي تواند جاذب 
همه  نحله هاي مطرح پيرامون حقوق بشر باشد. وقتي 
حقوق بشر اسالمي با چنين خصايصي تابلوي انديشه 
اسالمي باش��د، در دنيايي كه انديش��ه هاي تقلبي و 
غيراصيل جوالن مي دهند، خ��واه ناخواه اثر خودش 
را مي گذارد و مي تواند مدل هاي فرعي را هم در خود 
هضم كند.  از طرف ديگر اين نكت��ه را هم نمي توان 
ناديده گرفت كه توجهات عموم��ي و افكار جهانيان 
به مباحث حقوق بشري حساس شده است و وقايع 
مربوط به اين مقوله دنبال مي شود. اين موضوع هم 
خودش يك ظرفيت ديگري است كه باعث مي شود 
انديشه اس��المي با جلوداري حقوق بشر اسالمي كه 
مبتني بر كرامت انساني است، توسط سايرين دنبال 
شود. تكيه بر كرامت انس��اني و تبيين خصايص آن، 

نقطه آغاز بسط انديشه اسالمي خواهد بود. 

»کرامت انساني« حلقه مفقوده حقوق بشر غربي

عليرضا سزاوار

پرونده
حقوق بشر اسالمي
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م�ردم در زمين�ه حقوق بش�ر پاس�خ دهن�د. از 
حيث آم�وزش و برگ�زاری دوره ه�اي كاربردی 
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50 سرويس لوازم خانگي، هديه مؤمنانه 
همداني ها به خانواده هاي محروم

بخش نخست مرحله دوم رزمايش همدلي و مواسات در دهه واليت 
اجرا و كمك هاي مؤمنانه مردم و خيرين به دست خانواده هاي محروم و 
آسيب ديده از كرونا رسيد. نكته حايز اهميت در اين مرحله از رزمايش 
نوع كمك هايي است كه براساس نياز خانواده ها آماده و در ميان آنها 
توزيع مي شود. مثل همداني ها كه 50س�رويس لوازم خانگي تهيه 
كرده و اين اقالم را به خانواده هايي كه احتياج داشتند هديه دادند. 

    
همداني ها كمك هاي مؤمنانه خود را به بسته هاي غذايي محدود نكرده اند 
و در مرحله دوم رزمايش همدلي و مواسات، در شهرستان كبودرآهنگ 
توزيع ۵۰ سري لوازم خانگي در ميان خانواده هاي كم برخوردار در دستور 
كار قرار گرفت تا با تأمين لوازم مورد نياز آنها زندگي آرامي را تجربه كنند.  
فرمانده سپاه ناحيه كبودرآهنگ با بيان اينكه در بخش اول مرحله دوم 
رزمايش كمك هاي مؤمنانه، س��پاه با توزيع بيش از ۵۰ س��رويس لوازم 
خانگي و ۳ هزار و ۵۰۰ بسته معيشتي توزيع شد.  سرهنگ محمود بداغي 
با اشاره به فرمان مقام معظم رهبري مبني بر برگزاري رزمايش كمك هاي 
مؤمنانه و كمك به خانواده هاي نيازمند و آسيب ديده از كرونا گفت: »در سه 
مرحله اول اين رزمايش در شهرستان كبودرآهنگ با محوريت پايگاه هاي 
مقاومت بس��يج و همكاري خيرين، ائمه جمعه و جماعات، مسئوالن و 
هيئت امناي مساجد حدود ۳ هزار و ۵۰۰ بسته معيشتي بين خانواده هاي 
نيازمند توزيع شد.« وي افزود: »عالوه بر اين ۳ هزار و ۵۰۰ بسته، ۲ هزار 
و ۵۰۰ بسته معيشتي نيز به صورت خودجوش و مردمي توسط نهادها، 
ارگان ها، هيئات مذهبي و... بين خانواده هاي نيازمند توزيع شده است.« 
فرمانده سپاه ناحيه كبودر آهنگ با اش��اره به آغاز مرحله دوم رزمايش 
تصريح كرد: »در اين مرحله بيش از ۵۰ سرويس لوازم خانگي با اعتباري 
بالغ بر ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال از طريق قرارگاه محروميت زدايي سپاه 
و خيرين بين خانواده هاي نيازمند توزيع مي شود.« به گفته بداغي، در ادامه 
اين رزمايش و با لطف خداوند متعال در دهه اول ماه محرم با ياد سيد و ساالر 
شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( تعداد يك هزار بسته معيشتي در 
سطح شهرستان توزيع خواهد شد.  در مالير هم به همت حوزه هاي بسيج 
خواهران اين شهرستان ۵۰۰ بسته معيشتي در قالب كمك هاي مؤمنانه 
در ميان خانواده هاي كم برخوردار توزيع ش��د.  براساس اين گزارش و در 
راستاي اجراي دهه اول مرحله دوم رزمايش همدلي، بسته هاي غذايي و 
معيشتي، هركدام به ارزش ۲۵۰ هزار تومان با همكاري حوزه هاي بسيج 
خواهران فاطمه الزهرا)س(، رضوان، نجميه و امام حسين)ع( آماده و در 

ميان خانواده هاي نيازمند توزيع شد. 
    جهادگران حلقه اتصال مردم و نيازمندان

گام دوم رزمايش سراس��ري كمك مؤمنانه در مناطق مختلف استان 
اصفهان همزمان با ايام دهه واليت و امامت، اعي��اد قربان و غدير آغاز 
شد. در كاشان و در مرحله اول اين حركت بزرگ 1۵6 قرباني به همت 
قرارگاه هاي جهادي و خدمات اجتماعي اين شهرستان ذبح و در ميان 
خانواده هاي كم برخوردار توزيع ش��د. همچنين ۲ هزار بسته حمايتي 
ش��امل برنج، نخود، س��ويا، عدس، رب، روغن و تن ماهي نيز به همت 
خيران و مردم ش��هيدپرور كاشان تهيه ش��ده و به كمك قرارگاه هاي 
جهادي و خدمات اجتماعي شهرس��تان در اختيار نيازمندان و جامعه 
هدف قرار گرفت.  در شهرس��تان نايين هم س��بدهاي معيشتي براي 
تأمين نيازهاي خانواده هاي آسيب ديده از كرونا آماده شده و به دست 
آنها رسيد.  دهه واليت سرشار از كرامتي بود كه مردم و خيرين به شيوه 
مولي و مقتداي شان امام علي)ع( به سراغ محرومان رفتند و دست ياري 
به سمت شان دراز كردند.  بس��يجيان و جهادگران ناييني مسئوليت 
جمع آوري و بسته بندي كمك ها را برعهده گرفتند تا با حفظ كرامت 
و شأن خانواده نيامندان، اين سبدها را به دست آنها برسانند.  در دهه 
امامت و واليت و در قالب مرحله دوم رزمايش كمك مؤمنانه، ۳۵۰ بسته 

معيشتي در نايين آماده و در ميان آسيب ديدگان از كرونا توزيع شد. 
سرهنگ دوم پاسدار محس��ن مهدي زاده فرمانده ناحيه مقاومت بسيج 
نايين با بيان اينكه با تأس��ي به فرمايش مقام معظم رهبري بر رزمايش 
كمك هاي مؤمنانه، مرحله دوم را آغاز كرديم، گف��ت: »در اين مرحله 
تعداد ۳۵۰ بسته معيشتي به مبلغ ريالي هربسته 18۰هزار تومان آماده و 
در اولين فرصت بين نيازمندان توزيع شد.« وي با اشاره به شروع موج دوم 
همدلي و مواس��ات ادامه داد: »در مرحله اول حدود 4۵۰۰ بسته كمك 
معيشتي با ارزش ريالي يك ميليارد و 1۰۰ ميليون ريال بين نيازمندان 
توزيع ش��د و انتظار مي رود اين كمك ها همچنان ادامه داش��ته باشد.  
مهدي زاده با اشاره به ديگر اقدامات صورت گرفته در اين مرحله گفت: 
»از ابتداي دهه امامت و واليت به همت بسيجيان جهادگر و با همكاري 
هيئت امنا و ائمه جماعات مساجد و حس��ينيه ها و كمك هاي خيرين، 

تعداد 1۵هزار پرس غذاي گرم آماده و در بين نيازمندان توزيع شد.«
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88498441سرويس  شهرستان

سيداحمد هاشمي اشكامحمدرضا هاديلو

س�ومين مرحله      كاشان
غربالگري كرونا 
در كاش�ان ويژه تمام�ي افراد اجرايي ش�د. 
مسعود دهقاني رئيس شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان كاش��ان گفت: در اين مرحله تمامي 
شهروندان شهري و روس��تايي مورد غربالگري 
كويد19 ق��رار گرفتند و اين اق��دام با همكاري 

برادران و خواهران بسيجي صورت پذيرفت. 
وي با بي��ان اينك��ه در مرحله اول بي��ش از 94 
درصد منطقه كاشان پوش��ش داده شد، افزود: 
با خانواده ها تماس گرفته ش��د و اطالعات الزم 
در مورد دارا بودن اطالعات ويروس كرونا نسبت 
به اعضاي خانواده حاصل ش��د و در صورتي كه 
عاليم داشت راهنمايي هاي الزم صورت پذيرفت 
و بعد از درمان نيز راهنمايي هاي الزم در اختيار 
شهروندان قرار گرفت.  رئيس شبكه بهداشت و 
درمان شهرستان كاشان با اشاره به اجرايي شدن 

مرحله دوم غربالگري در كاشان تصريح كرد: در 
اين مرحله افراد باالي 1۵ سال مورد غربالگري 
قرار گرفتند چراك��ه افراد زير 1۵ س��ال عاليم 
باليني نداشتند و از اين رو غربالگري از 7۰ درصد 

جامعه صورت پذيرفت.  دهقاني با بيان اينكه در 
مرحله دوم افراد داراي عالمت به مراكز تشخيص 
كويد19 معرفي مي ش��وند، گف��ت: در آن مركز 
افراد داراي عالمت تح��ت درمان قرار مي گيرند 

و در شهرس��تان كاش��ان اين مركز در بلوار امام 
رضا)ع( واقع ش��ده و در دو نوب��ت صبح و بعد از 
ظهر به شهروندان خدمات ارائه مي دهد.  وي با 
بيان اينكه در مرحله دوم باالي 64 درصد افراد 
تحت پوشش قرار گرفتند، تصريح كرد: افرادي 
كه عاليم باليني كرونا بودند، به مركز غربالگري 
كرونا واقع در بلوار امام رض��ا)ع( مراجعه كردند 
و خدمات الزم را براي بهب��ودي كامل دريافت 
كردند و شناس��ايي اين افراد نيز از طريق تماس 
تلفني انجام شد.  رئيس شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان كاشان ضمن اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در مراكز جامع س��المت اين شهرستان 
افزود: با مراجعه به اي��ن مراكز افراد در خصوص 
مراقبت فش��ار خون، ديابت، واكسيناس��يون و 
تمام مراقبت هايي كه قبل از كرونا ارائه مي شود 
خدمات دريافت مي كنند و اين موضوع ش��امل 

تمامي رده هاي سني مي شود.

اجراي سومين مرحله غربالگري كرونا در كاشان

بازگشت ۱۳ معدن غير فعال زنجان به چرخه توليد
تاكنون 13 معدن     زنجان
در استان فعال 
شده است و قرار است تا آخر سال 40 معدن در 
زنجان احي�ا و به چرخ�ه اقتص�ادي باز گردد. 
علي فغفوري رئيس س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت استان زنجان گفت: در سال جهش توليد 
4۰ معدن راكد اس��تان احيا مي شود كه تاكنون 
1۳ معدن غير فعال و قابل توسعه استان زنجان 
با ورود سرمايه گذار جديد، بازاريابي هاي جديد و 

رفع مشكل معارضان به چرخه توليد بازگشت.  وي افزود: معادن فعال شده شامل سه معدن در حوزه گرانيت، 
دو معدن در بخش خاك صنعتي و چهار معدن تراورتن است.  رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان ادامه داد: مابقي معادن فعال شده در زمينه سيليس، سنگ الشه، خاك رس و مگنتيتي است.   فغفوري 
گفت: 4۰۰ معدن در استان زنجان وجود دارد كه از اين تعداد ۳۳۲ معدن فعال و 68 معدن غير فعال است.  
وي با اشاره به اينكه اين معادن براي نزديك به ۳ هزار نفر در استان زنجان اشتغال ايجاد كرده است، افزود: سال 
گذشته حدود ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تن موادمعدني توليد شده است.  ذخاير معادن استان زنجان 61۰ ميليون 

تن با تنوع ۳۳ ماده معدني است و 1۳۵ معدن مجوز دار و فعال در استان كار استخراج را انجام مي دهند.

ساخت ۹0 پارك بازي توسط خيرين در مناطق محروم خوزستان
90 پ�ارك بازي      خوزستان
ك���ودكان در 
مناطق محروم و كم برخوردار استان خوزستان از 
جمله غيزانيه اهواز به همت خيرين احداث شد. 
مكي يازع رئيس ستاد عتبات عاليات آبادان گفت: با 
هماهنگي انجام شده با خيرين و حاميان اين طرح 
احداث 1۳۵ پارك بازي در مناطق محروم، مرزي 
و كم برخوردار در استان هاي خوزستان، لرستان و 
سيستان و بلوچستان در دستور كار قرار گرفت كه 

در استان خوزستان با همكاري و مساعدت هنرمنداني چون حبيب احمدزاده، پرويز پرستويي و خسرو سينايي 
كار نصب 9۰ مجموعه بازي در مناطق محروم اين استان اجرا شد.  وي افزود: همه ساله جشنواره فيلم دفاع مقدس 
با حضور برخي از هنرمندان از جمله حبيب احمدزاده و پرويز پرستويي در مناطق محروم به نمايش در مي آمد كه 

امسال تصميم گرفته شد به جاي نمايش فيلم براي كودكان مناطق محروم پارك بازي احداث شود.

اعطاي شناسنامه به فرزندان مادران ايراني در سيستان و بلوچستان
پيش ثبت نام     سيستان و بلوچستان
شناسنامه دار 
شدن فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني 
ب�ا م�ردان خارج�ي در اس�تان سيس�تان 

وبلوچستان آغاز شد. 
نبي بخ��ش داودي مديركل دفتر ام��ور اتباع و 
مهاجري��ن خارجي اس��تانداري سيس��تان و 
بلوچس��تان گفت: اداره كل اتب��اع و مهاجرين 
خارجي وزارت كشور در راستاي مصوبه مجلس 

شوراي اسالمي شيوه  نامه و دستورالعمل اجرايي پيش ثبت نام شناسنامه دار شدن فرزندان حاصل از ازدواج 
مادران ايراني با مردان خارجي را ابالغ كرده است.  وي افزود: به موجب اين دستورالعمل و با توجه به شرايط 
 www. ويژه كرونا تمامي فرزندان حاصل از ازدواج مادران ايراني با مردان خارجي با مراجعه به س��ايت
bafia. i پيش ثبت نام اوليه را انجام دهند.  مديركل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري سيستان و 
بلوچستان ادامه داد: پيش ثبت نام هيچ گونه محدوديت سني نداشته و دو فرم مجزا براي فرزندان زير 18 
سال و باالي اين سن وجود دارد.  داودي تصريح كرد: فرآيند نوبت دهي با توجه به پيش ثبت نام اوليه انجام و 

متقاضيان با توجه به فرآيند زماني براي تكميل فرآيند ثبت نام به صورت حضوري مراجعه خواهند كرد.

آماده سازي ۲۷ بناي تاريخي خراسان شمالي براي واگذاري  
ب�ا ه����دف     خراسان شمالي
اشتغالزايي، در 
مناطق روس�تايي27 بناي تاريخي استان 

خراسان شمالي واگذار شد. 
حبيب يزدان پناه مدي��ركل ميراث فرهنگي 
صنايع دستي و گردش��گري خراسان شمالي 
گف��ت: ۲7 بنا ب��ا ه��دف اش��تغالزايي، رونق 
اقتص��ادي و توس��عه گردش��گري در مناطق 
روستايي استان با كمك هاي فني و مشاوره اي 
و با اولويت دهياري ها واگذار ش��د.  وي افزود: اين بنا هاي تاريخي در راستاي سياست هاي توسعه 
اقتصادي و اشتغالزايي روستايي و به منظور بهره برداري بهينه از ظرفيت هاي محلي، ايجاد هم افزايي 
و تعامل بين دستگاه هاي مربوطه و تعريف كاربري جديد واگذار مي شود.  يزدان پناه ادامه داد: ليست 

بنا هاي قابل واگذاري در مناطق روستايي استان تهيه شده است.

 تأمين زمين برای ساخت ۲۲00 واحد 
مسكن ايثارگران همداني

   همدان رئي�س بني�اد ش�هيد و ام�ور 
ايثارگران از انعقاد تفاهمنامه اي 
در زمينه تأمين زمين براي ساخت 2200 واحد مسكن براي 

جامعه ايثارگران همدان خبر داد. 
سعيد اوحدي رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران در ديدار نماينده 
ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان گفت: دو تفاهمنامه با استاندار 
همدان منعقد شده كه يكي مربوط به تأمين زمين براي ساخت ۲ هزار 
و ۲۰۰ واحد مسكن جامعه ايثارگران است و ديگري اشتغال فرزندان 
ايثارگران و شهدا در دستگاه هاي دولتي اس��ت.  وي افزود: براساس 
قانون جامع خدمات ايثارگري، فرزندان جانب��ازان باال 7۰ درصد به 
صورت 1۰۰ درصد در دولت استخدام مي شوند.  رئيس بنياد شهيد و 
امور ايثارگران با بيان اينكه دغدغه جدي استاندار همدان تأمين مسكن 
و ايجاد اشتغال براي جامعه ايثارگران و خانواده شهداست، گفت: به 
پيشنهاد استاندار همدان كارگروه مشتركي از معاونان بنياد شهيد 
كشور و معاونان اس��تانداري براي بررسي مشكالت و مسائل استان 

همدان در خصوص جامعه ايثارگران و خانواده شهدا تشكيل شد. 

اهداي پالسمای ۹۴ نفر از بهبود يافتگان 
كرونا در استان مركزي

94 نفر از بهبوديافتگان كرونا در     مركزي
اس�تان مرك�زي ب�راي كمك به 
درمان مبتاليان به اين ويروس پالسماي خون خود را اهدا كردند. 
فاطمه سادات مهدوياني مديركل انتقال خون استان مركزي گفت: 
در مجموع 1۲8 نفر بيمار بهبود يافته كوويد 19 براي اهداي پالسما 
به مراكز و پايگاه هاي انتقال خون مراجعه داشتند كه 94 نفر از آنان 
موفق به اهداي پالسما شدند.  وي افزود: افراد بهبود يافته از كوويد 
19 يك ماه پس از بهبودي كام��ل مي توانند به مراكز انتقال خون 
مراجعه و پالسمای خود را اهدا كنند.  مديركل انتقال خون استان 
مركزي ادامه داد: پالسمای خون افراد بهبود يافته از كرونا حاوي 
پادتن هايي است كه براي درمان بيماران بستري مبتال به كرونا در 
بيمارستان ها اثر بخش است و روند بهبودي آنها را تسريع مي بخشد.  
مهدوياني با اشاره به ش��رايط اهداي پالسمای افراد بهبود يافته از 
كرونا، تصريح كرد: شرايط اهداي پالسما همانند اهداي خون است 
و شامل سن 18 تا 6۰ سال، نداشتن سابقه بيماري و صحت كامل و 

مصرف نكردن دارو در زمان اهداست. 

 پذيرايي سفره مهر علوي 
از محرومان كرمانشاهي 

سفره مهر علوي به مناسبت عيد     كرمانشاه
غدي�ر با پخ�ت100 ه�زار پرس 
غذاي گ�رم از محروم�ان اس�تان كرمانش�اه پذيرايي كرد. 
سيد محمدجعفر اماميان دبير كانون هاي خدمت رضوي گفت: 1۰۰ 
هزار پرس غذاي گرم توسط خادمياران رضوي، هيئات مذهبي و 
مواكب در اس��تان طبخ ش��د.  وي افزود: در اين طرح عالوه بر 6۰ 
آشپزخانه شهرستان كرمانشاه براي طبخ اطعام در همه شهرستان ها 
هم مردم و محرومان متنعم از برپايي سفره مهر علوي بودند.  اماميان 
با تشكر از مشاركت و همكاري ساير نهادها، ادامه داد: خدا را شاكر 
هستيم بار ديگر به مدد الهي و استفاده از شبكه خادمياري مشاركت 
و همكاري استانداري، ستاد اجراي فرمان امام خميني )ره(، كميته 
امداد امام  خميني، ستاد بازسازي عتبات عاليات، سازمان تبليغات، 
هيئت ها، گروه هاي جهادي توانستيم با خدمت به محرومان استان به 
نيابت از امام مهرباني ها عرض ارادتي به خاندان عصمت و طهارت )ع( 
داشته باش��يم.  وي تصريح كرد: غذاهاي طبخ شده توسط شبكه 

محله اي و منطقه اي بين محرومان شناسايي شده، توزيع شد. 

 اجراي طرح »مقابله با ترال« 
با مشاركت سپاه، درياباني و شيالت بوشهر

 چهارمحال و بختياري به راه آهن سراسري
متصل می شود

فرمانده مرزباني  استان بوشهر از    بوشهر
اجراي طرح مقابله با صيد غير قانوني ترال با 
مش�اركت نيروي دريايي س�پاه، درياباني و 
شيالت استان بوشهر در خليج فارس خبرداد. 
سردار ولي اهلل رضايي نژاد فرمانده مرزباني استان 
بوشهر گفت: طرح مقابله با صيد غير قانوني ترال 
با مشاركت نيروي دريايي سپاه، درياباني و شيالت 
استان بوش��هر در خليج فارس اجرا مي شود.  وي 
صيد ترال را يك��ي از روش هاي صي��د آبزيان در 
خليج فارس دانست و افزود: اين روش كه خسارت 
جبران ناپذيري به ذخاير آبزيان خليج فارس وارد 
مي كند به اس��تثناي ايامي كه ب��راي صيد ميگو 
آزاد اعالم مي ش��ود در مابقي فصول سال ممنوع 
است.  فرمانده مرزباني استان بوشهر، صيد ترال 
به صورت غيرقانوني را جرم دانست و تأكيد كرد: 
در اين راستا يكي از مأموريت هاي درياباني استان 
بوشهر برخورد با صيد غيرقانوني ترال است.  سردار 
رضايي نژاد با بيان اينكه »نيروي دريايي سپاه، يگان 
حفاظت شيالت و درياباني طرح مشترك مقابله با 
ترال در دستور كار قرار دارند« خاطرنشان كرد: اين 
طرح با مشاركت نيروي دريايي سپاه، درياباني و 
يگان حفاظت شيالت استان بوشهر در تمام فصول 

سال براي حفظ ذخاير آبزيان اجرا و با متخلفان 
برخورد مي شود.  وي برخورد با متخلفان صيد ترال 
در خليج فارس را يكي از درخواست هاي صيادان 
استان دانست و تصريح كرد: يكي از وظايف مرزباني 
استان بوشهر اس��تيفاي حقوق ساحل نشينان و 
مرزنشينان است.  فرمانده مرزباني استان بوشهر، 
با تأكيد بر مقابله با قاچاق كاال و مواد مخدر افزود: 
مرزباني استان بوشهر با استقرار پايگاه هاي درياباني 
در نقاط مختلف ساحلي و آب هاي خليج فارس 
از هرگونه تخلف جلوگيري مي كن��د كه در اين 
راستا به موفقيت هايي مهمي دست يافته است.  
سردار رضايي نژاد با بيان اينكه »سواحل و خليج 
فارس به س��بب حضور دايم نيرو ه��اي درياباني 
براي قاچاقچيان ناامن شده است« تصريح كرد: 
در راس��تاي مقابله با قاچاق م��واد مخدر تالش 
شبانه روزي مي شود به گونه ايي كه سال گذشته 
از 18 مرحله مقابله با سوداگران مرگ در سواحل 
خليج ف��ارس 14 مرحله آن مس��لحانه بود.  وي 
از كاهش قاچاق مواد مخدر خب��ر داد و افزود: با 
تالش هاي شبانه روزي و اشراف اطالعاتي و آمادگي 
عملياتي، تمام سواحل و محور هاي استان بوشهر 
براي قاچاقچيان ناامن شده كه در اين راستا فعاليت 

سوداگران مرگ كاهش يافته است.

در حال حاضر     چهارمحال و بختياري
ل  تص����ا ا
چهارمحال و بختياري به راه آهن سراسري 

در سه قطعه در حال اجراست. 
اقبال عباسي اس��تاندار چهارمحال و بختياري با 
اشاره به پيشرفت شتابان طرح راه آهن اين استان 
گفت: اتصال اس��تان به راه آهن سراسري در سه 
قطعه در حال اجراست و به زودي پيمانكار چهارم 
نيز كار خود را آغاز مي كن��د.  وي افزود: راه آهن 
استان به 6۵۰ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد كه از 
اين ميزان تاكنون ۲۵۰ ميليارد تومان تخصيص 
داده شده است.  استاندار چهارمحال و بختياري 
ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه اين قول را داده 
اس��ت تا چنانچه اين مبلغ در موعد مقرر جذب 
ش��ود، كل اعتبار مورد نياز تكميل طرح راه آهن 
استان را تقبل كند.  عباس��ي در ادامه با اشاره به 
اجراي ديگر طرح هاي ش��كل گرفته در اس��تان 
طي سال هاي گذشته، تصريح كرد: طرح انتقال 
آب بن به بروجن، اجراي طرح مسكن محرومان، 
طرح هاي راه سازي، توسعه روستايي و طرح هاي 
اشتغالزايي از جمله اين اقدامات است، كه نشان از 
رشد و پيشرفت استان دارد.  وي با اشاره به افزايش 
بودجه 99 در مقايسه با سال گذشته آن، گفت: در 

كنار آن سفر مقامات كشوري و اختصاص اعتبارات 
ملي براي پيشبرد طرح هاي توسعه اي استان از 
جمله مساعدت هاي ويژه بودجه اي براي استان 
به شمار مي رود.  استاندار چهارمحال و بختياري 
افزود: اين در حالي است كه تحريم هاي ظالمانه، 
مشكالت بانكي و مهم تر از آن شيوع كرونا دولت 
را با چالش هايي مواجه كرد و فضاي دش��واري را 
براي خدمات رس��اني هرچه بيش��تر شكل داده 
است.  راه آهن مباركه به سفيددشت به شهركرد 
97 كيلومتر طول دارد و در مسير عبور اين راه آهن 
و در محل گردنه »بيدكان« دو تونل به طول 8/۵ 
كيلومتر احداث مي شود و حداكثر سرعت قطار در 
اين خط آهن براي قطار مسافربري ۲۲۰ كيلومتر و 
براي قطار باري 16۰ كيلومتر در ساعت پيش بيني 
شده است.  با اجراي پروژه راه آهن چهارمحال و 
بختياري، تحول بزرگي در جابه جايي و حمل و نقل 
ريلي مسافر و كاال، بين استان هاي بزرگ و صنعتي 
كشور رخ مي دهد و فاصله استان هاي جنوبي تا 
مركز كشور حدود ۵۰۰ كيلومتر كوتاه تر مي شود.  
حدود ۲۰۰ دستگاه پل كوچك و چهار دستگاه 
تونل در مسير راه آهن چهارمحال و بختياري اجرا 
و در مسير قطعه دوم اين پروژه، يك تونل به طول 

6۲۰ متر حفر خواهد شد. 

  اصفه�ان: مديرعامل س��ازمان مديريت و نظارت بر تاكس��يراني 
شهرداري اصفهان با اشاره به افزايش ۲۵ درصدي نرخ كرايه سرويس 
مدارس و بيان اينكه هزينه سرويس مدارس براي سال تحصيلي جديد 
طبق فعاليت رسمي روزانه محاسبه و پرداخت مي شود، گفت: با پيگيري 
سازمان تاكسيراني، مصوبه شوراي اس��المي شهر و مساعدت شهردار 
اصفهان تخفيف هاي شش ماهه هزينه كارت ش��هري براي رانندگان 
تاكسي مصوب شده است.  هادي منوچهري افزود: بر اين اساس رانندگان 
تاكسي به مدت شش ماه و سرويس مدارس و آژانس ها به مدت سه ماه 

از پرداخت هزينه كارت شهري معاف هستند. 
  كردستان: مدير روابط عمومي دانش��گاه علوم پزشكي كردستان 
گفت: از ابتداي شيوع بيماري كرونا در استان تاكنون مبلغ ۵4۰ ميليارد 
ريال اعتبار جهت كمك به بيمارس��تان براي خريد ملزومات از وزارت 
متبوع دريافت شده است.  آرزو فالحي افزود: بكارگيري و جذب نيروي 
انساني )درمان و پشتيباني( به صورت قرارداد 89 روزه به تعداد ۳9۵ نفر 
تاكنون براساس گزارش ثبت نامي در سامانه رشد وزارت متبوع در استان 
صورت گرفته است.  به گفته وي، اعتبارات دريافتي از وزارت متبوع بابت 
خريد دارو و وسايل حفاظت فردي، كيت هاي آزمايشگاهي و غيره مبلغي 

بالغ بر 1۳7 ميليارد و 8۰۰ ميليون ريال بوده است. 
  آذربايجان غربي: مدير پروژه دامپروري و صنايع لبني در منطقه 
آزاد ماكو از اتمام فاز اول اين پروژه با پيش��رفت ۳6 درصدي خبر داد.  
مرتضي صابر افزود: 4۰ هكتار از اين مساحت فنس كشي شده است و 
هم اكنون از پيشرفت ۳6 درصدي برخوردار است.  وي با اشاره به اينكه 
اين پروژه با پشتيباني 1۰۰۰ هكتار زمين كشت علوفه در كنار روستاي 
قيقاچ پلدشت واقع شده است، تصريح كرد: طي ۲۰ روز آينده دامداري 

وارد مدار توليد محصوالت لبنياتي خواهد شد. 
  لرستان: رئيس سازمان جهاد كشاورزي لرستان از صادرات  ۲9 هزار 
تن محصوالت كشاورزي و دامي در استان خبر داد.  دكتر اسفنديار حسني 
مقدم گفت: اين ميزان صادرات به ارزش 1۰ ميليون دالر بوده است.  وي 
افزود: بخش عمده صادرات استان محصوالت كشاورزي است كه اميدواريم 

با توسعه گياهان دارويي و گلخانه اي صادرات در اين بخش افزايش يابد. 
  آذربايجان ش�رقي: فرماندار شهرس��تان عجب ش��ير از اجراي طرح 
مشاركتي پاياب سد قلعه چاي در شهر جوان قلعه اين شهرستان خبرداد و 
گفت: تاكنون بيش از ۲۲ هكتار از پاياب اين سد اجرا شده است.  عادل اصغرپور 
افزود: لوله گذاري انتقال آب از سد قلعه چاي در شهر جوان قلعه عجب شير كه 
از شبكه هاي اصلي پاياب اين سد بوده، با مشاركت بخشداري قلعه چاي، امور 

آب و شوراي شهر و آب بران و كشاورزان منطقه در حال اجراست. 
  يزد: مدير عامل ش��ركت ش��هرك هاي صنعتي يزد گفت: ش��ركت 
شهرك هاي صنعتي استان در كنار ايجاد و توس��عه شهرك ها و نواحي 
صنعتي و آماده سازي زيرساخت هاي سخت افزاري مورد نياز واحدهاي 
صنعتي، فعاليت هاي متعدد و متنوعي را در جهت حمايت و پشتيباني از 
واحدهاي كوچك و متوسط مستقر در شهرك هاي صنعتي و حتي خارج 
از شهرك ها انجام مي دهد.  سيدعلي عزالديني افزود: در حال حاضر ۳1 
شهرك و ناحيه صنعتي در استان يزد وجود دارد كه ۲9 مورد از آنها مورد 
بهره برداري قرار گرفته و دو ناحيه صنعتي نيز در مرحله تكميل است كه 

اميدواريم تا پايان سال جاري آماده بهره برداري شود. 
  ايالم: رئيس اداره برنامه ريزي امورقرآني اداره كل تبليغات اسالمي ايالم 
از اجراي مرحله دوم طرح مواس��ات با توزيع ۲۰۰بسته معيشتي در سطح 
استان خبر داد.  اكبرحق نظري گفت: باهمكاري بنياد مستضعفان و سازمان 
دارالقرآن كريم در لبيك به تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر توجه به 
طبقات ضعيف و آسيب ديده از بيماري كرونا تعداد ۲۰۰ بسته معيشتي، براي 
حمايت از فعاالن قرآني آسيب ديده از كرونا در اختيار موسسات و خانه هاي 
قرآني استان قرار گرفت.  وي ارزش تقريبي هر بسته را ۳۰۰ هزار تومان اعالم 
و تصريح كرد: در مرحله اول اجراي طرح مواسات در استان با كمك موسسات 
و خيرين قرآني و با حمايت سازمان دارالقرآن كريم مجموعاً مبلغ يك ميليارد 

و 6۰۰ ميليون ريال از آسيب ديدگان كرونا حمايت شد.

 شركت ۱۴0 هزار اصفهاني 
در جشنواره كتابخواني رضوي

بيش از 140 هزار نفر از استان اصفهان  در جش�نواره كتابخوان�ي رض�وي      اصفهان
ش�ركت كرده اند كه نس�بت به مدت مشابه س�ال گذشته با رشد 

350درصدي همراه است. 
امير هالكويي سرپرست اداره كل كتابخانه هاي استان اصفهان با اشاره به 
اتمام مهلت شركت در دهمين جشنواره كتابخواني رضوي گفت: مهلت 
شركت در اين جشنواره تا نيمه مرداد ماه بود و از استان اصفهان بيش از 14۰ 
هزار و 8۳۵ نفر در اين جشنواره شركت كرده اند.  وي افزود: اصفهان پيشتاز 
شركت در جشنواره كتابخواني رضوي است و شركت كنندگان در گروه هاي 
سني متفاوت كودك، نوجوان و بزرگسال در قالب هاي داستانك نويسي، 
روزنامه كتاب، مسابقات چهار گزينه اي، پويش كتابخواني و فعاليت هاي 
گروهي جشنواره شركت كرده اند.  سرپرست اداره كل كتابخانه هاي استان 
اصفهان با اشاره به اينكه هنوز تاريخ اختتاميه جشنواره رضوي توسط نهاد 
كتابخانه هاي عمومي كشور اعالم نشده است، تصريح كرد: در سال گذشته 
4۰ هزار نفر در بخش الكترونيكي جش��نواره كتابخواني رضوي از استان 
اصفهان شركت كردند كه امسال نس��بت به مدت مشابه سال گذشته با 
رشد ۳۵۰ درصدي همراه بوده است.  هالكويي گفت: در دهمين جشنواره 
كتابخواني رضوي 6 هزار و 6۰7 نفر در بخش پويش كتابخواني، ۳46 نفر 
هم در پويش گروهي، 1۰1 هزار و 6۰4 نفر در بخش چهار گزينه اي، ۲6هزار 
و 81۵ نفر هم در بخش داستانك، ۲۰1 نفر در بخش روزنامه ديواري، ۵هزار 
و ۲6۲ نقاشي شركت كرده اند.  وي بيشترين تعداد شركت كنندگان در 
دهمين دوره جشنواره رضوي را در شهرس��تان هاي اصفهان، نجف آباد، 
برخوار و خميني شهر و مباركه اعالم كرد و گفت: استان اصفهان جايگاه 
نخست شركت در اين دوره جشنواره را به خود اختصاص داده و پس از آن 

استان هاي كرمان و خراسان رضوي قرار دارند. 

 حمايت بيمه اي بركت از 80 هزار 
خانه روستايي خراسان شمالي 

80 هزار باب خانه مسكوني روس�تايي در استان خراسان شمالي 
تحت پوشش بيمه بركت قرار گرفت. 

احمد طالبی مديرعامل بيمه بركت، با بي��ان اينكه با هدف ايجاد چتر 
حمايتي براي ساكنان آس��يب پذير مناطق محروم روستايي و توسعه 
فرهنگ بيمه در اين مناطق، تفاهمنامه اي جهت همكاري با استانداري 
خراسان ش��مالي منعقد شد، گفت: براس��اس اين تفاهمنامه 8۰ هزار 
خانه مسكوني روستايي اين اس��تان تحت پوشش بيمه آتش سوزي و 
حوادث طبيعي بركت تا سقف ۲۰ هزار ميليارد ريال پرداخت خسارت 
قرار گرفت.  وی درباره مفاد تفاهمنامه اين همكاري خاطرنشان كرد: 
براساس اين تفاهمنامه، تعداد 8۰ هزار باب منزل مسكوني روستايي 
استان خراسان شمالي با سرمايه ۲۵۰ ميليون ريال به ازاي هر باب خانه، 
در قبال خطرات آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل و طغيان آب، زلزله، 
طوفان، تندباد و گردباد، آتشفشان، رانش و فرونشست زمين به مدت 

يك سال تحت پوشش بيمه بركت قرار گرفته است. 
مديرعامل بيمه بركت با اشاره به تجربه هاي موفق گذشته در پوشش 
بيمه اي منازل مسكوني روستايي گفت: ش��ركت بيمه بركت وابسته 
به بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام، پ��س از تجربيات قبلي كه 
موفقيت هاي خوبي در پوش��ش بيمه اي منازل مس��كوني روس��تايي 
استان هاي خوزستان، لرستان و كهگيلويه و بويراحمد داشت، نسبت 
به بيمه آتش سوزي و حوادث طبيعي منازل مسكوني روستايي استان 
خراسان شمالي اقدام كرد.  وي ادامه داد: بنياد بركت با توجه به رسالت 
و مأموريت هاي خود و جهت تسهيل در اجرايي شدن اين موضوع مهم، 
در پرداخت حق بيمه بيمه نامه هاي صادره با استانداري خراسان شمالي 
مشاركت مي نمايد.  طالبي يادآور شد: پيش از اين نيز با حمايت بيمه اي 
از روستاهاي استان هاي خوزستان و لرستان توسط ستاد اجرايي فرمان 
امام، 14۳ هزار منزل در استان خوزس��تان و 7۵ هزار منزل در استان 

لرستان تحت پوشش بيمه بركت قرار گرفته اند. 
وي اظهار داشت: بيمه بركت در حادثه سيل فروردين ماه سال 1۳98 
با پوشش منازل مسكوني روستايي اس��تان هاي خوزستان و لرستان، 
مقدمات پرداخت خس��ارتي بالغ بر ۲7۰ ميليارد ريال خس��ارت را به 
س��يل زدگان فراهم كرد كه س��هم هر اس��تان به ترتيب 1۲۲ و 148 
ميليارد ريال بوده است.  مديرعامل بيمه بركت تأكيد كرد: ستاد اجرايي 
فرمان امام به منظور محروميت زدايي، ارتقاي سطح زندگي، برقراري 
عدالت اجتماعي و توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم 
و كم برخوردار تا به امروز روستاهاي هفت استان محروم كشور را تحت 

پوشش بيمه آتش سوزي بركت قرار داده است. 



در س�ال پايان�ي دول�ت يازده�م، تصميم�ي 
عجي�ب در ح�ال »پخت�ه ش�دن« اس�ت 
ك�ه مي ت�وان آن را آخري�ن فرص�ت ب�راي 
ش�ركت هاي خصوصي نامي�د ك�ه مي توانند 
از وجود دول�ت فعل�ي اس�تفاده و پروژه هاي 
س�نگيني را در غ�رب كارون از آن خود كنند. 
به گزارش »ج��وان« دو هفته از امض��اي قرارداد 
مديري��ت توس��عه مي��دان آزادگان جنوب��ي ب��ا 
پتروپارس نگذشته كه يك طرح خاص در دستور 
كار قرارگرفته است كه بر اساس آن، ميدان آزادگان 
شمالي و جنوبي به سه بخش تقسيم مي شود و هر 
يك از شركت هاي ايراني صاحب بخشي از توسعه 

اين ميدان مي شوند. 
اين اقدام در ش��رايطي در حال نهايي شدن است 
كه وزارت نفت، طي هفت سال اخير با شلختگي 
و تصميمات غيركارشناس��ي، در آزادگان جنوبي 

درجا زده بود و حاال ش��نيده مي ش��ود مي خواهد 
غرب كارون را براي برخي شركت ها كنار بگذارد 
و در اين مسير، يكي از وزراي سابق نفت را همراه 

خود مي بيند. 
بر اساس مدل جديد، يك كنسرسيوم براي آزادگان 
ش��مالي، مركزي و جنوبي تشكيل و كارها در سه 
بخش انجام مي شود. بر اساس تصميم گرفته شده، 
اين كنسرس��يوم كه شركت عام س��رمايه گذاري 
ش��ركت هاي E&P نامگذاري ش��ده با س��رمايه 
100ميليارد تومان به ثبت مي رسد و سپرده نقدي 
35 درصد از س��رمايه ثبتي كه س��هم هر شركت 

حدود 2 ميليارد تومان است. 
بر اساس تصميمي كه در حال نهايي شدن است، 
سه كنسرس��يوم جانبي با تركيب خاص وارد اين 
برنامه مي ش��وند. ش��ركت هاي خصوصي شامل 
دانا انرژي، پاس��ارگاد،  PRZ و. . . ؛ ش��ركت هاي 

متعلق به نهادهاي غيردولت��ي و انقالبي كه عيناً 
در صورتجلسه مكتوب به آن اشاره  شده و ديگري 
ش��ركت هاي متعلق به دولت ش��امل اويك، مپنا 

و... است.
ش��ركت PRZ هم قرار اس��ت به عنوان رابط اين 
كنسرس��يوم با وزارت نفت وارد عمل شود و همه 
اطالع��ات آزادگان ش��مالي و جنوب��ي را از اي��ن 
وزارتخانه دريافت كند. البته در برنامه تدوين شده، 
پتروپارس ق��رارداد خ��ود را در آزادگان مركزي 
ادامه مي دهد و شركت پترو ايران هم با پتروپارس 

كنسرسيوم ديگري را تشكيل مي دهند. 
بر اس��اس اين گزارش، قرار اس��ت توليد آزادگان 
شمالي به ميزان 70هزار بشكه و آزادگان مركزي 
و شمالي به ميزان 280هزار بشكه در فاز نخست 
تعيين ش��ود. در فاز دوم هم 210هزار بش��كه به 
ميزان توليد افزوده مي ش��ود كه س��هم آزادگان 

شمالي 40هزار بشكه با حفر 40حلقه چاه، سهم 
آزادگان مركزي 85هزار بشكه با حفر 85 حلقه چاه 
و 85هزار بشكه هم براي آزادگان جنوبي كه قرار 

است براي آن 85 حلقه چاه حفاري شود. 
كنسرس��يوم براي تحق��ق اين اهداف، س��اخت 
تأسيس��ات فرآورش و تجهيزات سطح االرضي را 
پيش بيني كرده است؛س��رمايه گذاري مورد نياز 
براي آزادگان ش��مالي 950ميلي��ون دالر، براي 
آزادگان مرك��زي ي��ك ميلي��ارد و 770 ميليون 
دالر و ب��راي آزادگان جنوب��ي ه��م همين مبلغ 

پيش بيني شده است. 
در اين طرح، سه ميدان ميان سه كنسرسيوم فرعي 
توس��عه مي يابد كه ي��ك تقس��يم كار بي نظير براي 
س��ال پاياني دولت اس��ت و دولت بعد، فارغ از اينكه 
وابسته به كدام جريان سياسي باشد مجبور به اجراي 
قراردادهايي اس��ت كه در حال نهايي ش��دن است. 
س��ردرگمي وزارت نفت و وزيري كه ب��ا تصميمات 
وحشتناك طي 15سال وزارت خود، آزادگان جنوبي 
را به نابودي كش��انده حاال با ايده ديگري كه حافظ 
منافع جريان��ي خاص اس��ت و براي هم��راه كردن 
نهادهاي نظارتي، شركت هاي وابس��ته به نهادهاي 
انقالبي را هم با زيركي به ميان كش��انده اس��ت ولي 
بخش اصلي كار به شركت هاي خودماني داده مي شود.  
گرچه هنوز اين طرح تبديل به تصميم نهايي نشده 
است اما نگاهي به روند توسعه ميادين غرب كارون به 
ويژه آزادگان جنوبي كه يكي از بزرگ ترين ميادين 
نفتي ايران اس��ت، نش��ان مي دهد چند تكه كردن 
پروژه ها و ميادين بزرگ به بهانه هاي مختلف، بيش 
از آنكه منجر به تسريع توسعه و توليد شود، مشكالت 

بسياري را به صنعت نفت تحميل مي كند. 
در چنين شرايطي اين ابداع تاريخي كه دو ميدان 
به سه ميدان افزايش يابد، مي تواند تراژدي غرب 
كارون را غم انگيزتر از گذشته كند. ميدان آزادگان 
جنوبي كه كار توس��عه آن به طور جدي از س��ال 
76 آغاز ش��د هم اكنون ظرفيت توليدي كمتر از 
120هزار بشكه در روز را دارد، در حالي كه وزارت 
نفت متعهد شده بود توليد از اين ميدان را در سال 

95 به 320 هزار بشكه در روز برساند. 
بهانه  وزارت نفت براي اين تعلل، مربوط به تحريم 
مي ش��ود، در حالي كه تنها كاري كه در آزادگان 
جنوبي طي هفت سال اخير شده است، حفر دهها 
حلقه چاه بوده كه از نظر كيف��ي و فني، انتقادات 
بسياري به آنها وارد شده است و برخي چاه ها نيز 
بسته ش��ده اند تا عمليات تعمير روي آنها صورت 

پذيرد. 
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تكه تكه كردن 2 ميدان براي چند شركت!
گزارش »جوان« از يك پيشنهاد عجيب براي 2 ميدان بزرگ نفتي كشور در سال پاياني دولت

طرحي در دست بررسي و تصميم گيري است كه براساس آن وزارت نفت براي چند شركت »كارسازي« مي كند

تخلف 3 هزار ميليارد توماني سازمان خصوصي سازی 
گ�زارش كميس�يون برنام�ه و بودج�ه مجلس ده�م از تفريغ 
بودجه نش�ان مي دهد كه بي�ش از 3 ه�زار ميلي�ارد تومان از 
پول شركت هاي دولتي واگذار ش�ده به خزانه برنگشته است. 
به گزارش فارس، در گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم 
كه در راستاي گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات ارائه شده، به 
بررس��ي وضعيت عملكرد بودجه در بخش ه��اي مختلف پرداخته 

شده است. 
در اين گزارش درباره خصوصي س��ازي آمده است: گزارش ديوان 
محاسبات نشان مي دهد در روند واگذاري هاي سهام شركت هاي 

دولتي و سهام دولت در ساير ش��ركت ها مبلغ هزار و 978 ميليارد 
تومان اقساط معوقه شركت های  واگذار ش��ده تا پايان سال 97 به 
خزانه واريز نشده اس��ت.  در اين گزارش ذكر شده است: اين مبلغ 
مربوط به 95 شخص حقيقي و حقوقي است كه در سررسيد نسبت 
به پرداخت اقس��اط خود اقدام نكرده اند، در اين خصوص اقدامات 
حقوقي سازمان خصوصي سازي مبني بر برگشت مالكيت به دولت 
براي مواردی كه بايد اموال به دولت اعاده شود، صورت گرفته و در 
حال نهايي شدن است. براي س��اير افراد نيز اقدامات قانوني توسط 
سازمان خصوصي سازي در حال انجام است.  گزارش سازمان مذكور 

رقم هزار و 100 ميليارد تومان واريز نشدن اقساط تا پايان سال 98 
را نيز مورد تأييد قرار داده كه الزم اس��ت اقدامات قانوني نسبت به 
تعيين و تكليف واگذاري ها صورت پذيرد.  واگذاري ش��ش شركت 
توسط سازمان خصوصي سازي به مديران اجرايي و اعضای هيئت 
مديره شركت هاي مذكور بر خالف تبصره 3 ماده 26 قانون اجراي 
سياست هاي كلي اصل 44 صورت گرفته كه تنها در مورد شركت 
بين المللي مهندسي ايران )ايرتيك( اقدامات قانوني براي بازگشت 
سهام تا مرحله بازگشت س��هام ش��ركت به دولت توسط سازمان 

خصوصي سازي انجام شده است. 

   اقتصاد کالن

ضرر هنگفت غول نفتي امريكا
ش�ركت اكس�يدنتال پترولي�وم 6/6 ميلي�ارد دالر از ارزش 
سرمايه هاي خود را در س�ه ماهه دوم سال جاري ميالدي از دست 
داد كه برابر با بيش از ۴۰ درصد از ارزش بازار اين ش�ركت اس�ت. 
 به گزارش بلومبرگ، ش��ركت اكس��يدنتال كه مقر آن در هوس��تون 
امريكاست، طي بيانيه اي اعالم كرد بيش از دوسوم اين كاهش ارزش 
مربوط به ميادين داخلي آن اس��ت و باقي مربوط ب��ه خليج مكزيك 
و ميادين خارجي مي ش��ود. سهام شركت اكس��يدنتال 6/8 درصد در 

معامالت نيويورك كاهش يافت. 
اكسيدنتال تنها شركتي نيست كه از سقوط تقاضا به خاطر همه گيري 
ويروس كرونا آسيب ديده ، ولي كاهش سرمايه هاي آن نسبت به اندازه 
شركت بس��يار زياد بوده است. اين ش��ركت 1/76 دالر در هر سهم از 
دست داده كه بيشتر از 1/68 دالري اس��ت كه تحليلگران پيش بيني 
كرده بودند.  پس از سقوط بازارهاي انرژي در سه ماهه دوم سال جاري 
ميالدي، تقريباً تمام ش��ركت هاي نفت و گاز س��رمايه هاي خود را از 
دست داده اند و ارزش ذخاير آنها پايين آمده است. اين كاهش سرمايه 
فشار بيشتري بر اكسيدنتال وارد مي كند، چون خريد بي موقع شركت 
آناداركو پتروليوم 40 ميليارد دالر بدهي بر دوش آن گذاشته است. اين 
شركت در حال حاضر در نظر دارد سرمايه هاي بيشتري را بفروشد تا 
بتواند بدهي خود را پرداخت كند و انتظار دارد 2 ميليارد دالر از فروش 
اين سرمايه ها در كوتاه مدت به دس��ت آورد.  شركت اكسيدنتال براي 
مواجهه با سقوط قيمت نفت، بودجه سرمايه اي خود را نصف كرده و به 
2/5ميليارد دالر در سال جاري ميالدي رسانده است. اين رقم كمتر از 
2/9 ميليارد دالر در سالي است كه براي ادامه توليد خود نياز دارد. به 
اين ترتيب، انتظار مي رود توليد اين شركت هم 13درصد در سه ماهه 
فعلي كاهش يابد و به 1/23ميليون بش��كه در روز برسد و در سه ماهه 

چهارم 5 درصد كاهش داشته باشد. 

طال پيش به سوي 4 هزار دالر
قيم�ت ط�ال ط�ي روزه�اي گذش�ته ب�ه س�طوحي رس�يده كه 
از س�پتامبر 2۰11 ب�ه بعد س�ابقه نداش�ته اس�ت. كارشناس�ان 
مي گوين�د ممك�ن اس�ت روند افزاي�ش قيمت ط�ال ادام�ه يابد. 
به گزارش فارس، طي هفته هاي گذشته قيمت طال به قدري افزايش 
يافت كه از سپتامبر 2011 به اين ور بي سابقه بوده است. البته در چند 
روزي كه گذشت براي نخستين بار قيمت طال از 2 هزار دالر در هر اونس 
عبور كرد و كارشناسان مي گويند ممكن است اين روند ادامه پيدا كند.  
فرانك هولمز، مديرعامل مؤسسه سرمايه گذاري يو اس گلوبال گفت: به 

سادگي مي توان شاهد بود كه قيمت طال به 4 هزار دالر برسد. 
وي با اش��اره به هزاران ميليارد دالري كه دولت امري��كا براي اجراي 
بسته هاي كمك اقتصادي در طول بحران كرونا به آن نياز دارد، گفت: 
وزراي عضو گروه 20 و رؤساي بانك هاي مركزي آنها شبيه يك كارتل 
و باند خالفكار در حال كار كردن با هم هستند و همه با هم پول چاپ 
مي كنند.  هولمز ادامه داد: ما هيچ وقت ش��اهد چنين حجمي از چاپ 
پول از سوي بانك هاي مركزي كشورها با نرخ بهره صفر درصد نبوده ايم. 
نرخ بهره صفر باعث مي شود كه طال به يك دارايي بسيار بسيار جذاب 

تبديل شود. 

كرونا 2 برابر جنگ جهاني به اقتصاد جهان 
آسيب مي رساند

خسارت وارد شده به اقتصاد جهان از يك جنگ جهاني احتمالي 
حدود 1۵تريليون دالر خواهد بود، در حالي كه همه گيري ويروس 
كرونا حدود 3۰ تريليون دالر به اقتصاد جهان آس�يب مي رساند. 
 به گزارش راشا تودي، جديدترين تحقيقات مؤسسه پژوهشي مكنزي 
گلوبال نشان مي دهد اختالل در توليد در نتيجه همه گيري ويروس كرونا 
دو برابر بيشتر از يك جنگ نظامي در جهان به اقتصاد آسيب مي رساند.   
تحليلگران اين مؤسسه پژوهشي در گزارشي با عنوان »خطر، تاب آوري 
و تعادل دوباره زنجيره هاي ارزش جهاني«، خطرات مختلف توقف 100 
روزه توليد را بررسي كردند. شوك هاي اقتصادي كه در اين گزارش به آنها 
اشاره شده وقايع مختلفي را از حمله هاي سايبري و جنگ هاي تجاري 
گرفته تا درگيري هاي نظامي و همه گيري در بر مي گيرند و از نظر تناوب، 

زمان و طبيعت تأثيراتشان متفاوت هستند. 
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5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو

ش  ر ب اون دهياران آباد ييرا شركت ت ه ت آ
 2 ت  و شناسه م  ار  يفان مهاباد به ش

ان غرب رباي ت اسناد و امال استان آ ادار ك 
2 ار مهاباد  ا غيرت ت شركت ها و موس  مرج 

يت  و ان با م رباي ز آ ت س ن وتا  ييرا شركت اس ه ت آ
4 4 ت  و شناسه م  ار  دود به ش م

ان غرب  رباي ت اسناد و امال استان آ ادار ك 
24 ار اروميه  ا غيرت ت شركت ها و موس ادار 

دود  يت م و ييرا شركت ياشي چي با م ه ت آ
 4 2 ت  و شناسه م  ار  به ش

و  ار  ا غيرت ت شركت ها و موس ان غرب مرج  رباي ت اسناد و امال استان آ ادار ك 

ان سهام  رباي ر آ ييرا شركت شاهي كو ه ت آ
 4 2 ت 42 و شناسه م  ار  ا به ش

ان غرب رباي ت اسناد و امال استان آ ادار ك 
2 ار شاهي د  ا غيرت ت شركت ها و موس  مرج 

دما  ان مصا و  يدكنند اديه تو ييرا ات ه ت آ
ت   ار  ار به ش ه غير ت ا موس ان س ت  سا

 4 و شناسه م 

ان غرب  رباي ت اسناد و امال استان آ  ادار ك 
2 ا  ار س ا غيرت ت شركت ها و موس مرج 

ودي  ه مف آ

 01018261B146

 736054AAN11FE8GH

تر  اد و بهر بردار ا د ييرا شركت اي ه ت آ
ا دما قادر سهام  وان  پي

4 2 2 ت  و شناسه م  ار   به ش

ان غرب  رباي ت اسناد و امال استان آ ادار ك 
2 ار بوكان  ا غيرت ت شركت ها و موس مرج 

اون روستاي اشنويه ييرا شركت ت ه ت آ
 2 ت  و شناسه م  ار   به ش

ان غرب  رباي ت اسناد و امال استان آ ادار ك 
ار اشنويه  ا غيرت ت شركت ها و موس مرج 

وشت  ار نه پرور مر  اون ش ييرا شركت ت ه ت آ
اور مهر سهي شاهي د شركت  ك

 4 2 ت  و شناسه م  ار  به ش

ان غرب  رباي ت اسناد و امال استان آ ادار ك 
4 ار شاهي د  ا غيرت ت شركت ها و موس مرج 

وشت  ار نه پرور مر  اون ش ييرا شركت ت ه ت آ
اور مهر سهي شاهي د شركت  ك

 4 2 ت  و شناسه م  ار  به ش

ان غرب  رباي ت اسناد و امال استان آ  ادار ك 
ار شاهي د  ا غيرت ت شركت ها و موس مرج 

ودي  ه مف آ

 S1422287016349

ودي  ه مف آ
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وحید حاجی پور
  گزارش  یک



ین نامه قانون آ و ماده قانون وماده آگه مو
ت وارا وساختمان های فاقد سند رسمي  عیت  تعیین تکلی و

ت اسناد وام یس  دم ر ارجای م محمدر
تاری انتشارنوبت او  تاری انتشارنوبت دوم 

ین نامه قانون  قانون وماده آ و ماده حي مو آگه اص
ت ارا وساختمان های فاقد سند رسم عیت   تعیین تکلی و

ت اسنادوام یس  دم ر ارجای م محمدر
تاری انتشارنوبت او   تاری انتشارنوبت دوم 

یره ای یاس نوین پارسه  اه های زن ییرات شرکت فروش آگه ت
ت  و شناسه مل   سهام خا به شماره 

ت اسناد وام کشور  سازمان 
اری تهران  یرت ات  ت شرکت ها و موس اداره 

ینه مهر  ه صندو سرمایه گذاری مشتر گن ییرات موس  آگه ت
ت  و شناسه مل  به شماره 

اری تهران  یرت ات  ت شرکت ها و موس ت اسناد وام کشور اداره  سازمان 

یت محدود هوبر کشت شهریار  و تاسیس شرکت با م
ت   درتاری  به شماره 

به شناسه مل  

ت اسناد و ام استان تهران   اداره ک 
اری شهریار  یرت ات  ت شرکت ها و موس مرج 

قرارداد پرحاشیه 
 شیوا نوروزی
   گزارش

مارک ویلموتس از 
سوی قوه قضائیه 
نیز پیگیری می شود. پرونده شکایت سرمربی پیشین 
تیم ملی فوتبال از فدراس�یون فوتبال کش�ورمان 
همچنان در فیفا باز است و با اینکه خطر محرومیت 
بابت این شکایت بسیار جدی به نظر می رسد، اما نه 
خبری از پرداخت رقم قرارداد ویلموتس است و نه 
خبری از معرفی و محاکمه مسببان این فاجعه ملی!

با اینکه تا همین یکی، دو م��اه پیش تب برخورد با 
خاطیان پرونده ویلموتس حس��ابی باال گرفته بود 
و حتی مجلس و سازمان بازرس��ی کل کشور هم 
پای کار آمده بودند، اما این تب خیلی زود فروکش 
کرد و حاال با توجه به صحبت های س��خنگوی قوه 
قضائیه می توان امیدوار بود که شاید وزارت ورزش و 
فدراسیون برای یک بار هم شده وادار به پاسخگویی 
ش��وند و آقایان پرمدعا در عرص��ه مدیریت تاوان 
تصمیمات دردسرساز و هزینه بر خود را پس بدهند. 

  سهم وزارت
قراردادی که با مربی بلژیکی بس��ته شده، آنقدر 
اشکال دارد که صدای همه را درآورده و جای هیچ 
توجیهی نیز باقی نگذاشته است. مارک ویلموتس 
زمان زیادی در کشورمان حضور نداشت و در کل 
تنها چند ماه سکان هدایت تیم ملی در دست او بود. 
با این حال به خاطر همین زمان کوتاه ویلموتس 
با همکاری وکالی��ش تقاضای دریاف��ت بیش از 

6/5میلیون یورو از فدراسیون کشورمان دارد! 

بعد از جدی ش��دن ش��کایت ویلموتس، س��ازمان 
بازرسی کل کشور به این قضیه ورود کرد و به گفته 
طاهری جعفری، ب��ازرس کل ورزش این س��ازمان 
قرار بر این شد که پرونده مرد بلژیکی خارج از نوبت 
بررسی شود. پس از آن نیز دادستان کل کشور شخصاً 
برای پیگیری این قرارداد پرس��روصدا وارد گود شد. 
حجت االسالم والمس��لمین محمدجعفر منتظری 
در گفت وگویی تلویزیونی صراحت��اً وزارت ورزش را 
خطاب قرار داد: »مدعی هستیم وزارت ورزش باید در 
راستای تکالیف قانونی که دارد روی قراردادها نظارت 
کند. ما نباید قرارداد محرمانه داشته باشیم، معنا ندارد 
که قرارداد محرمانه باشد. قرارداد یک باشگاه و طرف 
خارجی یا داخلی باید ش��فاف باش��د. وزارت ورزش 
کجاست که روی قراردادها نظارت کند. چرا چاره از قوه 
قضائیه می خواهند؟« حجت االسالم محسنی اژه ای، 
معاون اول قوه قضائیه هم بر عدم شفاف س��ازی در 
فوتبال تأکید داش��ت: »حق مردم است که بدانند و 
بفهمند که باالخره بودجه ورزش و فدراسیون کجا 
و چطور هزینه می شود. با این حال آنجایی که سایر 
دستگاه ها کوتاهی کنند یا خدایی ناکرده فسادی به 
بار بیاید، قوه قضائیه وارد می شود. برای این مسئله در 
فوتبال پرونده ای تشکیل شده است. البته پیشتر هم 
چند پرونده تشکیل شده بود. بر اساس گزارشاتی که 

آمده به این موضوع ورود کرده ایم.«
  فقط 63 روز

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته 
یک بار دیگر به بحث ویلموتس و پرونده او اشاره کرد. 

غالمحسین اسماعیلی با تأکید بر هزینه سنگینی 
که دستمزد ویلموتس روی دست کشور گذاشته، 
گفت: »این قرارداد از سوی سازمان بازرسی بررسی 
و مشخص شد که یکسری اشتباهاتی داشته است. 
برای حضور 6۳ روزه این مربی هزینه س��نگینی به 
کشور وارد شد و ایرادات و اشکاالت کار بررسی شده 
است و تصمیم مقتضی به سرعت اتخاذ خواهد شد.«

  نمایندگان فراموش نکنند
هیاهوی ماجرای س��رمربی پیش��ین تیم ملی در 
حالی دو ماه پیش حسابی باال گرفت که تعدادی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با مصاحبه های 
متعدد در رس��انه های مختلف خ��ود را مصمم به 
پیگیری این قضیه نشان دادند، حتی برخی از آنها 
با خطاب قرار دادن مهدی تاج، رئیس مس��تعفی 
فدراسیون را به افشاگری در خصوص پشت پرده های 
فوتبال تهدید کردند. با این حال بعد از گذشت مدتی 
کوتاه موج انتقادها از قراردادی که تاج بدون مشورت 
با بخش حقوقی فدراس��یون پذیرفته بود فروکش 
کرد. در صورتی که انتظار می رفت نمایندگان ملت 
به سادگی در برابر بهانه ها، واکنش ها و پاسخ های 

فدراسیون و وزارت ورزش کوتاه نیایند. 
  انتظار مردم

ایرادات و تناقضات قرارداد مارک ویلموتس به قدری 
زیاد است که تحت هیچ شرایطی نمی توان در مقابل 
آن سکوت کرد. س��رمربی که تنها چند ماه هدایت 
تیم ملی را برعهده داشته، چطور توانسته درخواست 
غرامت چند میلیون یورویی داش��ته باشد؛ ادعای 

ویلموتس و وکالیش تنها در یک صورت از س��وی 
فیفا قابل قبول تلقی خواهد شد که بندهای عجیب و 
غریب زیادی در قراردادش گنجانده شده باشد. این 
همان نکته ای است که متأسفانه آقایان به اصطالح 
مدیر فوتبالی سال هاست توجهی به آن نمی کنند 
و به سادگی آب خوردن زیر بار هر قرارداد ننگینی 
می روند. ویلموتس در آستانه بازی با عراق تیم ملی 
کشورمان را تنها گذاشت و در آخرین لحظه به اردو 
اضافه شد، اما نه جریمه ش��د و نه از خواسته هایش 
کوتاه آم��د، چراکه او با هم��کاری تیم حقوقی اش 
قراردادی را امضا کرده بود که از همه نظر به نفعش 
بود. حاال ما مانده ایم و دستمزدی هنگفت که در این 
وانفسای اقتصادی ملزم به پرداخت آن هستیم. در 
این برهه حساس که معیشت کارگران سخت تر از 
قبل شده، چک 2میلیون یورویی شستا برای واریز 
دستمزد مربی بلژیکی به نام فدراسیون فوتبال نقد 
شده است. انصاف نیست در مقابل چنین بحث هایی 
سکوت کنیم. قوه قضائیه، سازمان بازرسی و مجلس 
شورای اسالمی همه در قبال حیف و میل های فوتبال 
مسئول هستند. سال هاست که فوتبالی ها تخلفات 
زیادي انجام می دهند و وزارت ورزش نیز با بی تفاوتی 
از کنار همه آنها عبور می کند. با این حس��اب نباید 
منتظر اقدامی از سوی وزارتی ها بود، بلکه نهادهای 
نظارتی و قضایی با بررسی همه جوانب پرونده مربی 
پردردسر در وهله اول خاطیان را به مردم معرفی کنند 
و با کشاندن متخلفان پای میز محاکمه درس عبرتی 

به همه حیف و میل کنندگان حق مردم بدهند. 
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دنیا حیدري

فرصت سوزی شاگردان نکونام
فرصت سوزی مهم ترین اتفاق هفته بیست و هفتم لیگ بود و تفاوتی برای 
سروته جدول قائل نشد. فرصت طالیی فوالد برای رسیدن به رتبه دوم  جدول 
با تساوی بدون گل مقابل سایپا از دست رفت و نکونام نتوانست با استفاده از 
تعلل آبی پوشان پایتخت تیمش را به یک قدمی نایب قهرمانی لیگ نوزدهم 
برساند. درست مانند تراکتور که با نتیجه ای مشابه بازی با شاهین بوشهر را 
به پایان برد تا در هفته ای که پرسپولیس بعد از هفته ها تن به شکست داد و 
استقالل نیز با قبول تساوی مقابل شهرخودرو راه را برای دیگر مدعیان باز 
گذاشته بود، جدول تغییر قابل توجهی نداشته باشد. در بین قعرنشینان که 
همگي با تساوی به کار خود پایان دادند، پیکان با یک برد به موقع برابر نفت 
آبادان خود را باال کش��ید تا به بقا در لیگ هرچند اندک امیدوار شود. البته 
گل گهر هم با نتیجه قابل توجه ۳ بر 2 از سد نفت مسجدسلیمان گذشت، اما 

بازی تیم های میانه جدولي این هفته حساسیتی در پی نداشت.

متخلفان پرونده ویلموتس را پای میز محاکمه بکشانید
تأکید قوه قضائیه بر ایرادات متعدد قرارداد مربی بلژیکی

دربي جذاب در نیمه نهایي جام حذفي
مرحله نیمه نهایي جام حذفي دیروز قرعه کشي شد و قرعه اي که خیلي ها 
منتظرش بودند س��رانجام از گلدان ها درآمد. طبق قرعه کش��ي دیروز 
استقالل و پرسپولیس در نیمه نهایي جام حذفي به هم خوردند و تراکتور 
و نفت مسجدسلیمان دیگر بازي نیمه نهایي را برگزار مي کنند. رقابت هاي 

نیمه نهایي روزهاي چهارم و پنجم شهریور ماه برگزار مي شود.

سعيد احمديان

سوت های تعیین کننده و سرنوشت ساز!
جنجال های داوری در اندک هفته ه��ای باقی مانده از لیگ به اوج خود 
رسیده، جنجال هایی که اگرچه اعتراضات مس��تمر تیم ها را به دنبال 
داشته، اما به حق یا ناحق کوچک ترین تأثیری در روند داوری ها و حتی 

چیدمان آنها نداشته است!
کمتر از یک ماه قبل بود که تعداد صحنه های مشکوک و بحث برانگیز در 
یک بازی فدراسیون را ناچار به نشستی اضطراری برای بررسی اتفاقات 
کرد، اما برهم خوردن تعادل لیگ به واسطه سوت های اشتباه به وضوح 
نشان می دهد که نشست اضطراری آقایان کمترین سودی در پی نداشته 
که اگر داشت، در حساس ترین هفته های لیگ نوزدهم شاهد تصمیمات 
فاجعه باری نبودیم که نتایج تیم ها را به وضوح دستخوش تغییر قرار دهد. 
تغییراتی که بی هیچ تردیدی نقشی مستقیم در سرنوشت تیم ها دارد، چه 
آنها که در باالی جدول به دنبال کسب سهمیه هستند و چه تیم هایي که 

در قعر جدول برای بقا می جنگند.
در هفته های پایانی حساسیت ها به اوج خود می رسد، چراکه دیگر فرصتی برای 
از دست رفتن نیست و هر اشتباه به معنای پایان کار است. پایانی که می تواند 
سهمیه را از چنگال یک تیم درآورد یا مرثیه خداحافظی با لیگ برتر را سر دهد. 
صدالبته که سهمیه به همه مدعیان داده نمی شود و دست آخر در پایان هر 
لیگ تیم هایی هستند که باید غزل خداحافظی بخوانند با سطح اول فوتبال 
کشور. اما تفاوت زیادی است بین سرنوشتی که تیم ها با تالش ها یا اشتباهات 
و ناکامی های شان برای خود رقم می زنند با آنچه سوت های بحث برانگیز 
قاضیان سیاهپوش میدان ها به رش��ته تحریر درمی آورند. اشتباهاتی که 
حتی اگر به عمد و از پیش تعیین شده هم نباشد جایی برای دفاع ندارد، وقتی 
سرنوشت تیم ها را تغییر مي دهد و حق بسیاری را پایمال می کند و باز هم 

انگشت اتهام به سوی مردان سوت به دست مستطیل سبز است. 
صحنه های مشکوک و بحث برانگیز این روزها در بازی های لیگ کم نیست و 
در پی هر بازی کارشناسان داوری باید در خصوص صحنه های متعددی نظر 
بدهند. صحنه هایی که گاه درست یا اشتباه بودن آن نیازی به کارشناسان 
داوری هم ندارد و هر کسی به سادگی می تواند در خصوص آن نظر بدهد. با 
وجود این، گاهي از دست داوران درمی رود و تبدیل می شود به حاشیه هایی 
جنجالی که نه فقط مردان سیاهپوش مستطیل سبز که کمیته داوران را نیز 

بابت چیدمان ها و عدم برخورد با داوران ناکام زیر سؤال می برد. 
اگر خوشبینانه نگاه کنیم و نخواهیم قاضیان میدان را متهم کنیم، درآوردن 
بازی به نفع این تیم و آن تیم و همه سوت های اشتباهی که تا به امروز زده شده 
و تعداد آن در هفته های پایانی نیز به اوج خود رسیده را خطای انسانی بدانیم 
باز تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمي کند و باعث خورده شدن حق تیم هایی 
می شود که نتیجه یک فصل تالش خود را قرار است در هفته های پایانی بگیرند. 
اگرچه در طول سال های گذشته حرف و حدیث ها در خصوص نحوه قضاوت 
داورانی که گاه حتی مدام العمر نیز محروم شده اند کم نبوده، با وجود این حتی 
درصد خطای انسانی داوران نیز به طور مستقیم بستگي به نحوه انتخاب آنها و 

همچنین چگونگی راه یافتن شان به رقابت های لیگ برتر دارد. 
وقتی در تست های قبل از فصل بسیاری از داوران با وجود خانه نشیني و عدم 
حضور در تست ها نمره قبولی می گیرند و نام شان در صدر لیست قرار می گیرد، 
چون با فالن مسئول آشنایی قبلی دارند یا بدتر از آن فالنی را در خرید خانه 
و موارد دیگري یاری کرده اند باید هم امروز شاهد اشتباهات فاحشی باشیم 
که سرنوشت تیم ها را تحت الشعاع قرار مي دهد. در واقع از داورانی که پله های 
ترقی را یک به یک و به واسطه توانایی های فردی طی نکرده اند و ره صد ساله 
را یک شبه طی کردند انتظار بیشتری نمي توان داشت و باید هم در روزهای 
حساس لیگ شاهد اشتباهات فاحشی باش��یم که خیلی ها را به درست یا 
نادرست در مظان اتهام قرار می دهد. هرچند که در طول لیگ هم اوضاع خیلی 
بهتر از االن نبود و همواره شاهد تصمیمات جنجالی و پرحاشیه داوران بوده ایم. 
تصمیماتی که حتی در صورت تأیید اشتباه بودن آنها نیز برخورد قهرانه اي به 

دنبال نداشت تا درس عبرت شود یا حتی باعث دقت بیشتر!

 نگاهي متفاوت به بازي استقالل و سپاهان 
شب آبي!

از عالمت هیس فرهاد مجیدي به منتقدان تا نگاه مستأصل امیر قلعه نویي 
روي صندلي پالس��تیکي جلوي نیمکت، تنها گوش��ه هایي از قاب هاي 
بازي دوشنبه شب استقالل و س��پاهان در یک چهارم نهایي جام حذفي 
بود، مس��ابقه اي که آبي ها در آن 2 بر صفر پیروز شدند تا به نیمه نهایي 
برسند. آن سو هواداران اصفهاني مانند لیگ برتر، این بار در جام حذفي هم 
دست شان از رسیدن به جام خالي ماند تا وضعیت زردپوشان قرمز شود. 

چهره هاي بازي دوشنبه شب را مرور کرده ایم.
   فرهاد مجیدي؛ روي ابرها

شادي بي حد و حصرش پس از گل دوم استقالل که علي کریمي توپ را 
هوشمندانه وارد دروازه پیام نیازمند کرد، خیالش را از پیروزي در این مسابقه 
حیثیتي راحت کرد تا او مرد اول بازي دوشنبه شب باشد. دومین برد متوالي 
برابر سپاهان که این بار در جام حذفي به دست آمد، حاال فرهاد مجیدي را به 
باالي ابرها برده است، طوري که دیگر کمتر کسي به دست زدن به نیمکت 
استقالل براي فصل آینده فکر مي کند. این چهارمین برد استقالل در شش 
بازي آخر این تیم بود که در کنار دو مساوي دیگر سبب شده این تیم در یک 
ماه و نیم حاال دیگر شکست ناپذیر نشان دهد. با این نتایج مجیدي دوباره 
ورق را به سمت خودش برگردانده است، آن هم در شرایطي که چهارم تیر 
پس از دومین شکست متوالي در لیگ که این بار برابر فوالد ثبت شده بود، 
شمارش معکوس براي اخراج فرهاد مجیدي آغاز شد، اما 45 روز پس از آن 

روزهاي بحراني این هفته ها آسمان استقالل آبي است. 
   قلعه نویي؛ امیر بحران زده

برخالف فرهاد مجیدي که خوشحال ترین فرد دوشنبه شب بود، آن سو امیر 
قلعه نویي شاید تلخ ترین شب دوران مربیگري اش را تجربه مي کرد. او که 
به دلیل حمله عصبي در بازي هفته گذشته با استقالل در لیگ برتر از خانه 
تیم را هدایت مي کرد، این بار در شرایطي که هنوز ناخوشي اش همچنان 
عیان بود با نشستن روي صندلي پالس��تیکي جلوي نیمکت سپاهان، 
شاگردانش را کوچ کرد. با این حال انگار روزهاي نزولي قلعه نویي ادامه دارد. 
چهار شکست در پنج بازي اخیر در لیگ و جام حذفي که دو شکست به 
صورت متوالي برابر استقالل بود، زردپوشان اصفهاني را در وضعیت بحراني 
قرار داده است، شرایطي که سبب شده قلعه نویي پس از سوت پایان نامه 

استعفایش را بنویسد و بلیت برگشت به اصفهانش را کنسل کند.
 قلعه نویي در حالي در اصفهان پس از دو فصل بدون هیچ جامي به خط پایان 
رسیده که اصفهاني ها دو س��ال پیش بعد از آوردن پرافتخارترین مربي لیگ 
نقشه هاي زیادي براي احیاي شعار »ما سپاهانیم و حاال حاالها قهرمانیم« کشیده 
بودند. با این حال قلعه نویي بدون هیچ دستاوردي در حالي سپاهان را ترک کرد 
که با این نتایج پل هاي پشت سرش براي رسیدن دوباره به نیمکت استقالل در 

فصل آینده نیز خراب شد تا دوشنبه شب پایان رؤیاهاي امیر رقم بخورد.
   مهدي قایدي؛ آقاي پنالتي گیر

شماره 10 ریزنقش استقالل هرچند پس از کرونا تاکنون پایش به گلزني 
باز نشده، اما او در دو بازي اخیر استقالل یکي از تأثیرگذارترین بازیکنان 
تیم مجیدي بوده است. قایدي که همچنان تعداد گل هایش روي عدد 9 
قفل شده و طلسم دورقمي شدن گل هایش در لیگ ادامه دارد در دو بازي 
اخیر استقالل برابر شهرخودرو و سپاهان نشان داده که پنالتي گیر قهاري 
است و دارد پیش مهدي طارمي همشهري اش که در لیگ پرتغال با پنالتي 

گرفتن هایش معروف شده است، درس پس مي دهد.
با وجود درست یا اشتباه بودن پنالتي هاي جنجالي آبي ها در دو بازي اخیر قایدي 
نش��ان داده که اگر گل نزند، مجیدي مي تواند مانند سرمربي ریوآوه در لیگ 
پرتغال که روي طارمي براي گرفتن پنالتي حساب باز مي کند، خیالش راحت 

باشد که مهاجمي دارد که متخصص گرفتن خطا در محوطه جریمه است!
   شایان مصلح؛ بدشانسي هایش تمامي ندارد

بدشانس ترین بازیکن این روزهاي فوتبال ایران بدون شک شایان مصلح 
است، مدافع سابق پرسپولیس که فصل گذشته به سپاهان رفت. با این 
حال رفتن مصلح براي یک تجربه جدید این بار در اصفهان براي این مدافع 
بلندقامت خوش یمن نبوده است. اوج این بدشانسي را در دو بازي اخیر 
سپاهان برابر استقالل در لیگ و جام حذفي دیدیم، دو مسابقه اي که مدافع 
شمالي سپاهان براي برد استقالل کم نگذاشت. او که در بازي استقالل و 
سپاهان در لیگ یک پنالتي داد و یک گل به خودي زد، دوشنبه شب باز هم 

یک پنالتي داد تا بدشانسي هایش تمامي نداشته باشد.

مرحله یک چه��ارم نهایي لیگ 
فريدون حسن
    فوتبال اروپا

قهرمانان اروپا از امشب در حالي 
به میزباني لیسبون پرتغال آغاز 
مي شود که حذف بزرگان و مدعیاني چون رئال مادرید و یوونتوس 
در مرحله قبل و حضور تیم هایي چون آتاالنتا و الیپزیش و حتي 
لیون در این مرحله تعجب تمامي اهالي فوتبال را در پي داشته 
است. کمتر کسي مي توانست باور کند تیمي چون آتاالنتا بتواند 
تا این مرحله باال بیاید. آتاالنتا هرچند در لیگ ایتالیا فصلي موفق 
را پشت سر گذاشت و در نهایت با کسب عنوان سومي به کار خود 
در سري آ پایان داد، اما حضورش در این مرحله از لیگ قهرمانان 
اروپا همانقدر تعجب انگیز است که حذف مدعیاني چون یووه و 
رئال! به هر حال تیم ایتالیایي امشب و در آغاز این مرحله به مصاف 
قهرمان فرانسه مي رود، تیمي که سال هاست رؤیاي قهرماني در 
اروپا را در سر مي پروراند، اما هیچگاه نتوانسته شخصیت الزم براي 
کسب این عنوان را به دست آورد و همیشه مغلوب و حذف شده 
است. پاري سن ژرمن حاال شاید بهترین فرصت را داشته باشد تا 
گام به نیمه نهایي بگذارد. بدون تردید آنها ممنون قرعه خوب خود 

هستند، چراکه مجبور نیستند به مصاف رقیباني چون بارسلون، 
بایرن مونیخ و منچسترسیني بروند. رقیباني که بدون تردید بهتر 
از پاریسي ها تا اینجا عمل کرده اند و از بد قرعه مجبورند یکدیگر 
را حذف کنن��د. پاري س��ن ژرمن در مرحله یک هش��تم نهایي 
دورتموند آلمان را از پیش رو برداشت. آنها هرچند بازي رفت را 
2بر یک به میزبان خود باخته بودند، اما در بازي برگشت 2 بر صفر 
پیروز ش��دند و گام به این مرحله گذاش��تند. پاریسي ها خوب 
مي دانند که گذر از این مرحله گام بزرگي براي فینالیست شدن 
آنها خواهد بود، اما در مقابل تیمي قرار دارد که برخالف قهرمان 
فرانسه ادعایي ندارد و این برگ برنده آنهاست. آتاالنتا چیزي براي 
از دست دادن ندارد. آنها بعد از شگفتي سازي در ایتالیا در مرحله 
قبل والنسیاي سختکوش را در دو بازي با هشت گل بدرقه کردند. 
بازي رفت را 4 بر یک بردند و در بازي برگش��ت نیز 4 بر ۳ پیروز 
شدند تا ثابت کنند حریفي جدي براي مدعیان قهرماني هستند. 
ایتالیایي ه��اي کم ادعا حاال ای��ن فرصت را دارند تا با شکس��ت 
پاري س��ن ژرمن هم کابوس آنها را تکرار و هم خودشان را براي 

تکمیل شگفتي سازي هاي این فصل آماده کنند.

آغاز مرحله یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان اروپا
 آتاالنتا 

ناشناخته ترین رقیب پي اس جي



تحقيق�ات هم�ه جانب�ه پلي�س ته�ران ب�راي 
بازداش�ت م�ردان موت�ور س�وار ك�ه پ�س از 
س�وءقصد به جان بازپ�رس ويژه قت�ل پايتخت 
اس�ت.  جري�ان  در  گريخته ان�د  مح�ل  از 
به گزارش جوان، س��اعت 20:30 ش��امگاه دوشنبه 
بيس��تم مرداد به مأموران پليس خبر رسيد، دو مرد 
موتور سوار مرد ميانسالي را در حوالي خيابان فدائيان 

اسالم به شدت زخمي کرده و از محل گريخته اند. 
با اع��الم اي��ن خبر ب��ه س��رعت تيم��ي از مأموران 
کالنتري 131 ش��هر ري راهي محل حادثه شدند و 
داخل کوچه اي کنار خودرويي ب��ا پيكر زخمي مرد 
ميانسالي روبه رو ش��دند که با اصابت ضربات جسم 
سختي به س��رش به شدت زخمي ش��ده بود. بدين 
ترتيب مأموران پليس همزمان با انتقال مرد زخمي 
براي درمان به بيمارستان تحقيقات خود را درباره اين 

حادثه آغاز کردند . 
در نخس��تين گام مأموران پليس هويت مرد زخمي 
را شناسايي کردند که دريافتند مرد زخمي از قضات 

با سابقه به نام عباس بخشوده است و در حال حاضر 
بازپرس شعبه هفتم و بازپرس ويژه قتل دادسراي امور 

جنايي تهران مي باشد. 
بدين ترتيب با شناسايي هويت مرد زخمي بازپرس 
کشيك دادسراي شهر ري همراه تيمي از کارآگاهان 

پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند. 
بررسي هاي کارآگاهان پليس آگاهي نشان داد قاضي 
بخشوده شب حادثه کشيك دادسراي مرکز بوده که 
دقايقي قبل از حادثه از خانه اش که در همان نزديكي 
محل حادثه است، براي رفتن به دادسراي مرکز خارج 
مي شود. وي قصد دارد س��وار خودرواش شود که در 
تاريكي شب موتور س��يكلتي که به نظر مي رسد دو 
سرنشين داش��ته به او نزديك مي شود و از پشت سر 

سرنشين آن به وي حمله مي کند. 
از سوي ديگر بررس��ي هاي فني و تحقيقات ميداني 
حكايت از آن داش��ت عامالن حادثه با جسم سخت 
و سنگين نامشخصي به سر وي دو ضربه مي زنند که 
در جريان آن قاضي بخشوده به شدت زخمي و روي 

زمين مي افتد و پس از آن هم ضاربان به س��رعت از 
محل فرار مي کنند. 

همچنين مشخص ش��د عامالن س��وء قصد به جان 
بازپرس وي��ژه قتل در تاريكي ش��ب ب��ه وي حمله 
مي کنن��د و ب��راي اينكه شناس��ايي نش��وند پالك 
 موتور س��يكلت را مخ��دوش کرده و چه��ره خود را 

پوشانده بودند. 
يكي از شاهدان حادثه به مأموران پليس گفت: ساعت  
نزديك 20:30 بود که من در حال عبور از محل بودم 
که متوجه موتور سيكلتي شدم که به نظر مي رسيد دو 
سرنشين دارد. من متوجه چهره آنها نشدم اما ديدم 
که موتور سيكلت به مردي که در کنار خودرويي بود 
نزديك شد و ناگهان چند ضربه به س��ر او زدند و به 
سرعت از محل گريختند. پس از آن بالفاصله خودم 

را به مردي که به او سوء قصد ش��ده بود، رساندم که 
ديدم از ناحيه سر زخمي ش��ده و روي زمين افتاده 
است. سپس با  اداره پليس و اورژانس تماس گرفتم و 

حادثه را اطالع دادم . 
تحقيقات براي شناس��ايي عامالن حادثه سوء قصد 
به ج��ان بازپرس ويژه قتل دادس��راي ام��ور جنايي 
تهران در حالي به دس��تور قاضي دادسراي شهر ري 
از س��وي کارآگاهان پليس آگاهي ادام��ه دارد که به 
گفته پزشكان معالج قاضي بخشوده از ناحيه جمجمه 
به شدت آس��يب ديده و در بخش مراقبت هاي ويژه 

بيمارستان تحت درمان است. 
همچنين گفته مي ش��ود وي از جمله بازپرس هايي 
اس��ت که در چند حادثه قتل هاي اخير پايتخت به 

عنوان بازپرس ويژه قتل حضور داشته است. 
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 سقوط مرگبار سارق
هنگام فرار

يك�ي از اعض�اي بان�د س�رقت من�ازل ك�ه تحت 
تعقي�ب پلي�س ق�رار داش�ت هن�گام ف�رار از 
س�اختمان ب�ه پايين س�قوط ك�رد و ج�ان باخت. 
به گ��زارش ج��وان، چن��دي قبل م��ردي ب��ه مأموران 
کالنتري 104 عباس آباد خبر داد که از خانه اش س��رقت 
شده است. وقتي مأموران کالنتري در محل حاضر شدند 
شاکي گفت: امشب وقتي به خانه برگشتم متوجه شدم که 
در آپارتمان تخريب شده و مقداري پول و طال به ارزش يك 
ميليارد تومان سرقت شده است. بعد از مطرح شدن شكايت 
تحقيقات کارآگاهان پايگاه سوم پليس آگاهي در اين باره 
نشان داد که سرقت از سوي مجرم سابقه داري به نام امير 
رقم خورده است. بعد از شناسايي امير بود که مخفيگاه وي 
در غرب تهران شناسايي شد و مأموران ششم مردادماه وي 
را بازداش��ت کردند. امير به عنوان سردسته باند گفت که 
سرقت را به همراه سه نفر از اعضاي باندم انجام دادم. او گفت: 
از مدتي قبل با کمك جمشيد، کامران و رامين باند سرقت 
تشكيل داده و شروع به سرقت از منازل مردم کرديم. در 
بررسي هاي بيشتر پليس مشخص شد که کامران در يكي 
از سرقت ها هنگام فرار از ساختمان از بلندي به پايين سقوط 
کرده و بعد از انتقال به بيمارستان فوت شده است. تحقيقات 
پليس همچنين نش��ان داد که مدتي قبل جمشيد هم از 
سوي کارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بازداشت 
شده است و تنها متهم تحت تعقيب رامين است که تالش 

براي بازداشت وي در جريان است. 

رهايي گروگان 12 ساله كمتر 
از 10 ساعت 

نوجوان�ي 12 س�اله اي ك�ه در منطق�ه »اس�كل آباد« 
شهرستان خاش توس�ط افرادي با انگيزه مالي ربوده 
شده بود در كمتر از 10  ساعت به آغوش خانواده بازگشت. 
سرهنگ ابراهيم کوچكزايي، فرمانده انتظامي شهرستان 
خاش درباره اين خبر گفت: مأموران پليس شهرستان 
خاش از طريق معتمدين روستاي »کاوري« ، در جريان 
يك فقره آدم  ربايي در منطقه »اسكل آباد« قرار گرفتند 

و براي بررسي موضوع وارد عمل شدند. 
وي افزود: در تحقيقات اوليه از معتمدين روستا مشخص 
ش��د که دو نفر ناشناس در ساعت 21 ش��امگاه شانزدهم 
مرداد ماه در جاده اس��كل آباد پسر 12 س��اله اي را پس از 
ضرب و جرح در صندوق عقب يك دستگاه خودرو ي405 
انداخته و به سرعت و در تاريكي شب از محل دور شده اند. 
کارآگاهان پليس آگاه��ي در تحقيقات فني دريافتند که 
آدم ربايان به دليل انگيزه مالي اين نوجوان را ربوده و او را 
به مكاني نامعلوم در خاش منتقل کرده اند.  بدين ترتيب 
مأموران پليس تحقيقات گس��ترده اي را براي شناسايي 
آدم ربايان و آزادي گروگان را آغاز  تا اينكه پس از چند روز 
محل اسارت گروگان را  در يكي از مناطق بين راهي خاش 
شناسايي کردند. پس از اين کارآگاهان راهي محل حادثه 
شدند که پس از آزادي گروگان متوجه شدند آدم ربايان از 
محل فرار کرده اند.   فرمانده انتظامي شهرستان خاش با 
اشاره به کشف يك قبضه اسلحه دو لول شكاري و مقاديري 
مهمات از مخفيگاه متهمان گفت: تحقيقات پليس براي 

دستگيري آدم ربايان فراري ادامه دارد.

 يك كشته و 3 مجروح 
در واژگوني پژو 405

واژگون�ي ي�ك دس�تگاه س�واري پ�ژو 405 در 
مح�ور روس�تايي شهرس�تان س�پيدان اس�تان 
فارس يك كش�ته و س�ه زخم�ي برجاي گذاش�ت. 
به گزارش جوان، عبدالهاشم دهقاني رئيس پليس راه شمالي 
استان فارس درباره اين خبر گفت: مأموران پليس راه از طريق 
مرکز فوريت هاي پليس��ي 110 در جريان حادثه رانندگي 
مرگباري در محور روستايي تنگ تيزاب شهرستان سپيدان 
قرار گرفتند.  مأموران پليس وقتي به محل حادثه رسيدند، 
دريافتند يك دستگاه پژو سواري 405 با چهار سرنشين در 
مسير مذکور در حرکت بوده که واژگون مي شود و در جريان 
يك نفر در دم فوت مي کند و س��ه نفر ديگ��ر زخمي و براي 
درمان به بيمارستان منتقل مي شوند. رئيس پليس راه شمالي 
استان درباره علت حادثه گفت: کارشناس پليس راه علت اين 

واژگوني را نداشتن توجه به جلو از جانب راننده اعالم کرد.

رهايي گروگان در شوشتر
مأموران پليس شهرستان شوشتر استان خوزستان 
م�ردي را ك�ه از س�وي دو آدم رب�ا گ�روگان گرفته 
شده بود، آزاد و يكي از آدم ربايان را دستگير كردند. 
 فرمانده انتظامي شهرستان شوشتر گفت: چندي قبل 
مأموران پليس با تماس شهروندي از حادثه آدم ربايي در 

محور اهواز – شوشتر با خبر و راهي محل شدند. 
بررسي هاي مأموران پليس نشان داد دو آدم ربا،  مردي را 

گروگان گرفته و به مكان نامعلومي منتقل کرده اند. 
بدين ترتيب با توجه به حساس��يت موض��وع مأموران 
پليس براي شناسايي آدم ربايان و آزادي گروگان دست 
به تحقيق��ات تخصصي زدند تا اينك��ه مدتي بعد موفق 
شدند يكي از آدم ربايان را در يكي از استان هاي همجوار 

شناسايي و در عملياتي دستگير کنند. 
متهم پس از انتقال به اداره پليس ابتدا منكر جرم خود 
شد، اما در تحقيقات فني لب به اعتراف گشود و گفت با 
گروگان اختالف مالي دارد و به همين خاطر با همدستي 

فرد ديگري او را ربوده اند. 
با اعتراف متهم، تحقيقات مأموران پليس براي دستگيري 
متهم ديگر و آزادي گروگان ادامه داش��ت که مأموران 
متوجه شدند متهم فراري وقتي مأموران پليس را در يك 

قدمي خود مي بيند گروگان را آزاد مي کند. 
فرمانده انتظامي شهرستان شوشتر در پايان گفت: تالش 
براي دستگيري ساير متهمان احتمالي به صورت ويژه در 

دستور کار پليس قرار دارد.

سه مجرم سابقه دار كه سوار بر خودروي 
م�زدا3 س�رقتي در ح�ال اجراي نقش�ه 
سرقت از يك خانه بودند در دام مأموران 
كالنت�ري140 باغ في�ض گرفتار ش�دند.

به گزارش جوان، س��رهنگ رسول بهرامي 
رئيس کالنتري 140 ب��اغ فيض توضيح داد: 
شامگاه دوش��نبه مأموران کالنتري هنگام 
گشت زني در خيابان س��ردار جنگل به يك 
خودروي مزدا 3 سفيد رنگ که در حال ورود 
به يك مجتمع مسكوني بود مظنون شدند و 
در اولين گام شماره پالك خودرو را بررسي 
کردند. در اولين بررس��ي ها معلوم ش��د که 
خودرو چند روز قبل اعالم سرقت شده است. 
بعد از آن ب��ود که مأموران کالنتري با س��د 
کردن راه م��زدا3، براي بازداش��ت راننده و 
سرنش��ين آن که زن و مردي جوان بودند، 
وارد عمل شدند. راننده مزدا اما بدون توجه 
به هشدار دو مأمور پليس با دنده عقب تالش 
کرد از دست مأموران فرار کند. او با تصادف 
با خودروي پليس راه فرار به خيابان باز کرد، 
اما خيلي زود مأموران وي و همدس��تش را 

بازداشت کردند. 
همزمان با دستگيري دو متهم که خودشان را 

زن و شوهر معرفي کردند ،ساکنان ساختمان 
به مأم��وران کالنتري خبر دادن��د، دو متهم 
بازداشت شده همدست ديگري دارند که در 
پارکينگ ساختمان پنهان شده است بنابراين 
مأموران پليس سومين متهم را هم بازداشت 

کردند. 
 بررسي س��وابق متهم حكايت از آن داشت 
که آنها از مجرمان سابقه دار هستند که قباًل 
به اتهام سرقت بازداشت و به حبس محكوم 
شده بودند. بررس��ي ها همچنين نشان داد 
که متهمان به تازگي از حبس آزاد ش��ده و 
سرقت هاي  سريالی شان را شروع کرده بودند 
که دوب��اره بازداش��ت ش��دند. متهمان در 
بازجويي ها به سرقت خودروي مزدا3 اعتراف 
کردند و گفتند که قصد سرقت از آپارتماني در 
مجتمع مسكوني را داشتند که با هوشياري 
مأموران گش��ت کالنت��ري گرفتار ش��دند. 
س��رهنگ رس��ول بهرامي، رئيس کالنتري 
140 باغ فيض گفت: مالك خودروي مزدا3 
شناسايي ش��ده و مراحل تحويل خودروي 
سرقت شده به وي در جريان است. وي ادامه 
داد: تحقيقات براي بررس��ي جرائم بيش��تر 

متهمان هم ادامه دارد. 

 محافظه كاري 
در بيان آسيب هاي مواد مخدر

اتاق فكر صهيونيزم جهاني با زير بناي فكري استكباري هدف اصلي تهاجم و 
تخريب خود را جوانان و نوجوانان ايراني قرار داده و به خوبي تهديدهاي خود 
را شناخته اند. از طرفي فضاي مجازي مملو از دستورهاي توليد مواد مخدر 
صنعتي و گياهي به تعداد زياد بوده و هر روز نيز بر تعداد آنها افزوده مي شوند. 
رسيدن سن اعتياد به 14 سال و افزايش چشمگير آمار نوجوانان و جوانان در 

طيف معتادين همگي نشان از سونامي مرگبار اعتياد در جامعه دارد. 
کمرنگ ش��دن آموزش هاي معنوي و ديني و کاهش نظ��ارت والدين بر 
دوس��ت گزيني فرزندان و روابط اجتماعي و عاطفي آنان، فقدان آموزش 
مهارت هاي زندگي در مدارس و دانش��گاه ها، سست شدن مباني سبك 
زندگي اسالمي و ايراني در رسانه هاي ديداري و نوشتاري مجموعه اي از 

داليل گسترش مواد مخدر در جامعه ما هستند. 
تبليغات دروغ دشمنان مبني بر محاسن و فوايد کاذب مواد مخدر صنعتي 
مثل رشد عضالني تقويت قواي جسمي وجنسي، افزايش تمرکز فكري و 
عصبي باعث فريب بعضي از فرزندان ما و سقوط آنها به باتالق فنا و اعتياد 
مي باشد. الزم است به نكته اي عجيب اشاره و توجه ويژه مسئوالن ايثارگر 

کشور و والدين و مربيان را به آن جلب کنم. 
همه مي دانيم در شرايط حاضر اقتصادي بعيد است کسي جنس يا کااليي 
را به شكل نسيه بفروش��د. پس چطور قاچاقچيان در آن سوي مرزهاي 
جمهوري اس��المي ايران به قاچاقچيان ايراني جنس نسيه و شش ماهه 
مي دهند؟ اين بذل و بخشش نشانه چيس��ت؟ آنها قرص هاي روانگردان 
مثل اکستازي، وسپا فنخار  و... را در شكل هاي مختلف و ظواهر و رنگ هاي 
متفاوت عرضه کرده و ادعا مي کنن��د، اين محصوالت با دفعه قبل تفاوت 
کلي دارد، در حاليكه اين ادعا دروغ محض و هدف آن فقط فريب نوجوانان 

و جوانان است. 
توهم و جنون غير قابل درمان که با يك يا دو بار مصرف عايد مصرف کننده 
مي  شود، سكته هاي قلبي و مغزي در سنين 1۷ تا 20 سال و از دست دادن 

بينايي عمومي ترين واکنش مصرف اين مواد خانمان برانداز است. 
با توجه به سال ها فعاليت در عرصه پيشگيري و درمان مواد مخدر، هنوز 
نمي دانم چرا واقعيت از سوي برخي از کارشناسان به خانواده ها وجوانان 
گفته نمي شوند؟ در حاليكه اگر عوارض و نتايج شوم مصرف اين مواد به طور 
واقعي براي جامعه گفته و نشان داده  شود، يكباره آمار مصرف و اعتياد به 

پايين ترين حد سقوط مي کند. 
۶5 درصد از زندانيان ما را مجرمان مواد مخدر تشكيل مي دهند و هزينه هاي 
س��نگين مالي صرف مخارج نگهداري از آنها مي شود. در حاليكه اگر اين 
نيروي راکد که در بايگاني انساني معطل مانده است، کنار نيروهاي انتظامي 
و قضايي قرار گيرد، مي تواند مشكالت قابل توجهي از کشور را حل کند. 
البته ديدگاه هاي خالق و سازنده رياست محترم قوه قضائيه در تبيين و 
تعيين کيفرهاي جايگزين يكي از راهكاره��اي نوين و مترقي در کاهش 
ورودي زندان ها و خلوت سازي اين دانشگاه هاي بزه آموزي مي باشد که اميد 

است اين پيشنهادات و دستورات با جديت دنبال و اجرا شود. 
زيان هاي ش��گفت انگيز تولي��د و معامله مواد مخدر ک��ه بعد از قاچاق 
اسلحه س��ود آورترين تجارت در دنيا اس��ت، موجب خروج ميليون ها 
دالر در سال مي شود که در شرايط ظالمانه و ناجوانمردانه تحريم فعلي 
هر دالر از اين سرمايه مي تواند در جاي بهتر و واجب تري هزينه شود. 
صرفنظر از زيان هاي مالي و اقتصادي، لطمات و ضربات انساني ناشي از 
خروج نيروهاي مفيد و جوان از چرخه نيروي انساني بزرگترين فاجعه 

در جامعه اس��ت. 
  حال چه بايد كرد؟ 

مشكالت ناشي از اعتياد و آس��يب ها و عوارض اين درد دشوار را بسياري 
از افراد مي دانند، اما در مورد پيش��گيري از آس��يب و کنترل و درمان آن 
روش هاي نظري چندان کارايي نداش��ته و بيشتر در قالب اصول علمي و 
درسي قابل توجه است.  در کنار تشديد مجازات توليد کنندگان که با تدابير 
جدي و مؤثر رياست قوه قضائيه به زودي شاهد تحوالت اساسي و کار آمد در 
اين زمينه ها خواهيم بود، نخبگان دانشگاهي و صاحب نظران آسيب شناسي 
اجتماعي و جرم شناسي و روانشناسي و جامعه شناسي بايد تجارب و دانش 
مؤثر و کاربردي خود را در اختيار برنامه ريزان و مديران قوقضائيه و معاونت 

پيشگيري آن نهاد قرار دهند. 
تعدد مراکز سياستگذاري و تنوع ساليق در راستاي پيشگيري، نگاه جناحي 
و سياسي در تشكيل مراکز برنامه سازي و حتي انتخاب همكاران موجب 
خنثي سازي تفكرات متحدالمرکز اصالحي ش��ده و به رغم تقديم 3هزار 
و500شهيد در راه مبارزه با س��وداگران مرگ و بيش از هزار معلول هنوز 

قافله بزهكاران را سر باز ايستادن نيست. 
آموزش مهارت هاي دوست گزيني از سطح مدارس تا دانشگاه ها، نظارت 
بر تردد رفت وآمد فرزن��دان، ايجاد و عرضه بازي ه��ا و ورزش هاي اصيل 
ايراني، ايجاد و ارائه امكانات تخليه انرژي و سرگرمي رايگان يا ارزان قيمت 

گزينه هايي از راه هاي پيشگيري است. 
به عنوان يك رفتارشناس و مشاوره خانواده به والدين توصيه مي کنم، امروز 
با فرزندان فقط بايد دوست بود. نگاه پادگاني و رئيس و کارمندي به فرزندان 
اصاًل جواب نداده و نتايج معكوس دارد. دوستي با فرزندان و قرار گرفتن در 
موضع دوست و مشاور، نه پدر و مادر براي فرزندان، صحيح است و بايد از 

مقايسه و  تحقير فرزندان جداً خوداری کنند. 
بچه ها در س��نين پيش بلوغ و پس��ا بل��وغ دچار افت و خي��ز عاطفي و 
عصبي گشته و اگر برخوردهاي غير اصولي و دور از منطق با آنها صورت 
گيرد، احتماالً در تغيير مسير سرنوش��ت فرد مؤثر و او را به ناکجا آباد 

مي رساند. 
آموزش مهارت هاي زندگي يكي از اصلي ترين نقشه راه هاي زندگي بوده 
که با توجه به سن، موقعيت اجتماعي، وضعيت مالي آثار متفاوتي به جاي 
مي گذارد.  نوجوانان و جوان��ان داراي باورهاي ديني و مقيد به رفتارهاي 
مذهبي، ۸5 درصد کمتر از هم سن و س��ال هاي خود گرايش و کشش به 
مصرف و اعتياد به مواد مخدر دارند. در ح��ال حاضر در حال جمع آوري 
و تحليل طيف هاي سني و شرايط مالي خانوادگي آنها مي باشم که بعد از 

حصول نتيجه در همين رسانه اعالم خواهم کرد.

 كشف 3 كيلو كوكايين 
از كيف مرد رهگذر

مأموران گش�ت يگان ام�داد ته�ران در بازرس�ي از كيف مردي 
رهگ�ذر س�ه كيلو كوكايين كش�ف و مته�م را بازدش�ت كردند. 
به گزارش جوان، سرهنگ دالور القاصي مهر، فرمانده گشت انتظامي 
يگان امداد تهران توضيح داد: س��اعت 1۶ نوزدهم مرداد ماه مأموران 
گش��ت انتظامي يگان امداد پليس تهران در حال گش��ت زني حوالي 
بزرگراه شهيد باقري به مردي رهگذر که کيف به دست داشت، مظنون 
ش��دند. وقتي مرد رهگذر با رها کردن کيف خود از مح��ل فرار کرد، 
مأموران وي را دنبال کرده و خيلي زود بازداشت کردند. مأموران پليس 
در بازرسي از کيف او بيش از س��ه کيلو مخدر کوکايين کشف کردند. 

متهم براي کشف جرائم بيشتر به اداره پليس منتقل شد. 

زن ميانس��الي که به اتهام قتل ش��وهر معتادش در بازداشت به سر 
مي برد، مي گويد به خاطر عذاب هايي که از دست مقتول کشيده بود، 

از ارتكاب جنايت پشيمان نيست. 
به گزارش جوان، سال گذش��ته مأموران پليس شهرستان شهريار 
از قتل مرد ميانس��الي در خانه اش با خبر و راهي محل شدند. بعد از 
حضور مأموران در محل،  با جسد مرد 50 س��اله به نام  پرويز روبه رو 
شدند که با ضربات چاقوي همسرش کشته شده بود. با انتقال جسد به 
پزشكي قانوني همسر مقتول که در محل حاضر بود، بازداشت شد. 

جواهر 44 س��اله با اقرار به جرمش به پليس آگاهي فرس��تاده شد و 
تحت بازجويي قرار گرفت. او در ش��رح ماجرا گفت: 14 س��اله بودم 
که با پس��رعمويم ازدواج کردم. آن زمان سن کمي داشتم به همين 
خاطر نمي دانستم او اخالق خوبي ندارد. تا اينكه بعد از ازدواج متوجه 
رفتارهاي بد او شدم. چاره اي نبود بايد زندگي مي کردم. اين گذشت و 
پرويز پس از چند سال به دام اعتياد افتاد. همين باعث شد رفتارهايش 
بدتر شود. آن ش��رايط خيلي مرا اذيت مي کرد و ديگر تاب و تحمل 
رفتارهاي او را نداشتم  اين ش��د که تصميم گرفتم از او جدا شوم اما 

نسبت فاميلي باعث شد نتوانم  طالق بگيرم. 
متهم ادامه داد: در سال هاي زندگي مشترك شوهرم بارها مرا کتك 
زده و تحقير کرده  بود. اين گذشت تا س��ال ۸5، آن زمان شوهرم در 

درگيري خياباني يكي از دوستانش را با شليك گلوله کشت و گريخت. 
مدت ها از او خبري نداشتم تا اينكه بعد از گذشت سه سال از حادثه 
مأموران پليس او را دس��تگير کردند. باالخره پرويز به زندان افتاد، 
اما توانست رضايت اولياي دم را جلب کند و بعد از محاکمه از جنبه 
عمومي جرم به زندان محكوم و پس از گذراندن دوره محكوميتش 

آزاد شد. 
متهم در خصوص قتل گفت: پرويز بعد از آزادي بداخالق تر ش��د و 
هميشه با هم درگير بوديم. اعتيادش نيز شديدتر شده بود و بيشتر 
مواد مصرف مي کرد. آخرين بار سر همين موضوع به او اعتراض کردم 
و با هم درگير شديم و مرا به شدت کتك زد. آنجا بود که تصميم به 
قتل گرفتم. شب حادثه شوهرم خواب بود. با چاقو باالي سرش رفتم 
و چند ضربه به او زدم. پرويز وقتي از خوب بيدار شد به سمتم حمله 
کرد. همانجا يك ضربه به شاهرگش زدم که موجب مرگش شد. متهم 
در آخر گفت: از قتل شوهرم پشيمان نيس��تم چون انتقام 30سال 

اذيت و بداخالقي هايش را گرفتم. 
با اقرارهاي زن ميانسال او بعد از بازس��ازي صحنه جرم روانه زندان 
شد و پرونده بعد از صدور کيفرخواست به دادگاه کيفري يك استان 
تهران فرستاده شد. به اين ترتيب متهم با درخواست قصاص از سوي 

اولياي دم  بعد از تعيين شعبه محاکمه خواهد شد. 

فرمان آدم ربايي در دست دختر خوانده 
دختر جواني ك�ه براي اخ�اذي و س�رقت اموال 
پدر خوانده اش، دو م�رد را براي رب�ودن او اجير 
كرده بود، پس از دس�تگيري ماجرا را ش�رح داد. 
به گزارش جوان، فرمانده انتظام��ي البرز درباره اين 
خبر گفت: چند روز قبل دختري به اداره پليس آمد 
و اعالم کرد پدر ۸5 ساله اش از سوي دو مرد ناشناس 

در شهر جديد هشتگرد ربوده شده است. 
س��ردار محمديان افزود: با طرح اين شكايت پرونده 
براي رسيدگي و شناسايي آدم ربايان و آزادي گروگان 
در اختيار تيمي از کارآگاهان زبده پليس آگاهي قرار 

گرفت. 

بررس��ي  هاي مأموران پليس نش��ان داد مرد ربوده 
ش��ده دو زن دارد که فرزندان همسر اولش مدتي در 
خارج از کشور زندگي مي کرده اند و به همين خاطر 
مرد ربوده شده هم در اين مدت همراه همسر دوم و 
دختر خوانده اش در هشتگرد زندگي مي کرده است تا 
 اينكه چند روز قبل از سوي دو مرد ناشناس گروگان 
گرفته مي شود.  از سوي ديگر مأموران پليس دريافتند 
در مدتي که فرزندان زن اول مرد سالخورده در خارج 
از کشور بوده اند، همسر دوم و دخترش به بهانه هاي 
مختلف مرد ۸5 س��اله را به بيمارستان رواني منتقل 
مي کرده و اموال او رابه نام خود مي زنند تا اينكه يكي 

از فرزندان زن اول به ايران بر مي گردد و مانع کارهاي 
مجرمانه زن دوم و دخترش مي شود. 

همچنين مش��خص ش��د از آن زمان به بعد پير مرد 
 ۸5 ساله با همس��ر دوم و دختر خوانده اش اختالف 
پيدا مي کند. در حالي که تحقيقات درباره اين حادثه 
ادامه داشت مأموران پليس به دختر خوانده مرد ربوده 
شده مظنون شدند و وي را براي تحقيق به اداره پليس 

احضار کردند. 
وي ابتدا منكر جرم خود شد و مدعي شد از سرنوشت 
پدر خوانده اش بي خبر اس��ت، اما وقت��ي با داليل و 
مدارك روبه رو شد به  ناچار به آدم ربايي پدرخوانده اش 

با همدستي دو نفر ديگر اعتراف کرد. 
س��ردار محمديان ادامه داد: پ��س از اعتراف متهم، 
کارآگاه��ان پليس آگاهي مخفي��گاه دو متهم را در 
شهرس��تان س��اوجبالغ شناس��ايي و در يك اقدام 
غافلگيرانه آنها را دس��تگير و گروگان را آزاد کردند 

و تحويل خانواده اش دادند. 
فرمانده انتظامي اس��تان البرز با بي��ان اينكه هدف 
گروگانگيران از اين اقدام س��رقت ام��وال فرد ربوده 
ش��ده بود در پايان خاطرنش��ان کرد: پس از تكميل 
پرونده متهمان براي انجام مراحل قانوني به مراجع 

قضايي معرفي شدند. 

   سوء قصد  به جان دكتر مجيد ابهري استاد دانشگاه
   بازپرس ويژه
  قتل پايتخت

متهم: از قتل شوهر معتادم پشيمان نيستم!

 باز د اشت سا رقان خودرو 
قبل از دستبر د به يك خانه
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مهندسي سياسي
 بر ويرانه هاي انفجار بيروت

از اول هم انتظار مي رفت كه انفجار ش��امگاه سه شنبه چهارم آگوست در 
انبار شماره 12 بندر بيروت پيامد قابل توجهي را به دنبال داشته باشد. گفته 
مي شود كه 2 هزار و 750 تن نيترات آمونيوم عامل اين انفجار بوده است كه 
در نتيجه آن بيش از 170 نفر كشته و 5هزار نفر نيز زخمي شدند. جداي 
از دهها نفر مفقودي كه هنوز اثري از آنها به دس��ت نيامده بود. اين انفجار 
ناگهان توجه جهاني را به خود جلب كرد و زودتر از همه اين امانوئل ماكرون 
بود كه با سفر به بيروت خود را وسط ماجرا پرت كرد و كشورهاي ديگر نيز 
بعد از فرانسه درگير موضوع شدند تا آنجا كه كنفرانس بين المللي حمايت 
از لبنان پنج روز بعد از انفجار به صورت مجازي برگزار ش��د. اين ميزان از 
سرعت تحوالت با استعفاي دولت حسن دياب به اوج خود رسيده و به نظر 
مي رسد كه حاال لبنان بعد از انفجار بندر، دچار انفجاري بزرگ تر از آن در 

عرصه سياسي شده است. 
نش��انه هاي فروپاش��ي دولت دياب با اس��تعفاي وزير اطالع رساني منال 
عبدالصمد شروع شد كه استعفاي وزراي دادگستري، محيط زيست و دارايي 
را به دنبال داشت. با اين حال، كنارگيري وزراي مستعفي نمي توانست به 
خودي خود باعث سقوط دولت دياب بشود، چنان كه او در اين حدود هشت 
ماه نخست وزيري كمتر روزي را بدون دردسر پشت سر گذاشته  و توانسته 
بود با تمام مشكالت ايستادگي كند. مشكل اصلي او تنها كنارگيري چهار 
وزير يا تعدادي از نمايندگان پارلمان وابسته به جناح الكتائب نبود كه از روز 
اول هم چندان روي خوشي به دولت او نشان ندادند، بلكه مشكل او طرحي 
بود كه مطرح كرد و ناگهان خود را در مقابل واكنش تند نمايندگان پارلمان 
ديد. طرح او برگزاري انتخابات زودهنگام پارلمان بود كه در روز شنبه 18 
مرداد مطرح كرد و گفت كه تنها راه حل برون رفت از بحران كنوني، برگزاري 
انتخابات زودهنگام اس��ت. اين طرح مي توانست پاس��خي به اعتراضات 
خياباني باشد كه دوباره و با شدت در خيابان هاي لبنان به راه افتاده بود و 
در همان روز هم باعث اشغال وزارت خارجه لبنان و چند ساختمان مهم 
دولتي به دست معترضين شده بود. با اين حال، طبيعي بود كه نمايندگان 
پارلمان موقعيت خود را در خطر ببينند و با اعتراض شان ناگهان مسئله 
استيضاح خود دياب به صورت جدي مطرح شد و به نظر مي رسيد كه بخش 
قابل توجهي نيز از استيضاح او حمايت مي كنند. بنابر اين، دياب خود را در 
آستانه سقوط و عدم رأي اعتماد پارلمان مي ديد و گزينه بهتر به نظرش اين 
بود كه تا دير نشده از استعفاي وزراي چهارگانه بهره برداري كند و عطاي 

نخست وزيري را به لقايش ببخشد. 
شكي نيست كه سقوط دولت دياب، وضعيت سياسي لبنان را بحراني تر از 
قبل مي كند، هر چند كه اين استعفا نشان داد خبري از انتخابات زودهنگام 
دست كم در كوتاه مدت نخواهد بود و دولت آينده بايد با آراي همين تركيب 
از نمايندگان پارلمان كار خود را شروع كند. در اين صورت، فرايند تعيين 
نخست وزير مكلف و تشكيل كابينه مطرح است كه تجربه پيشين و از جمله 
همين دولت دياب نشان داد فرايندي طاقت فرسا و پيچيده است و مي تواند 
ماه ها طول بكشد. در اين بين، بايد به مداخله قدرت هاي خارجي نيز توجه 
كرد كه شديدتر از گذشته شده و انفجار سه شنبه اين بهانه را به آنها داده تا 
بي پرده و حتي بدون رعايت ظواهر سياس��ي در امور داخلي لبنان مداخله 
كنند. مداخله امريكا قبل از اين و توسط سفير خود دورثي شيا شروع شده بود 
و شدت اين مداخله در برخي مواقع آن قدر بي پرده و عيان بود كه مقامات 
سياسي و شخصيت هاي لبناني مجبور به واكنش به آن مي شدند و در جريان 
شورش هاي چند روز گذشته هم سفارت امريكا در بيروت با صدور بيانيه از 
اين شورش ها حمايت كرد تا به افزايش بحران در اين كشور دامن بزند. در اين 
ميان، ماكرون و جناح فرانسوي براي عقب نماندن از امريكا ميزان مداخله 
خود را افزايش دادند، چنان كه شورش هاي اخير درست بعد از سفر ماكرون 
شورع شد و طومار 50 هزار نفري از احياي قيمومت فرانسه بر لبنان شروع 
شد. به نظر مي رسد كه نوعي رقابت بين امريكا و فرانسه براي مداخله جويي 
در لبنان ايجاد شده و كنار رفتن دولت دياب نيز مي تواند انگيزه بيشتري به 
اين دو كشور بدهد تا با همراهي برخي از گروه هاي سياسي بيش از گذشته 
در جريان تشكيل دولت لبنان دخالت كنند، چنان كه از سخنان ماكرون 
در بيروت نيز چنين چيزي برداشت مي شد و موضوع تحقيقات بين المللي 
در خصوص انفجار بندر بيروت نيز در همين راستا مطرح شده است. در هر 
صورت، سقوط دولت دياب انفجار سياسي را در پي داشته كه باعث مي شود 

شرايط نسبت به قبل از تشكيل دولت دياب بسيار پيچيده تر شود. 
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 1۰ ميليون يمني در معرض گرسنگي
نماينده صندوق جمعيت س��ازمان ملل متحد در يم��ن اعالم كرد كه 
10 ميليون يمني تنها يك گام با گرسنگي فاصله دارند.  نماينده صندوق 
جمعيت سازمان ملل در يمن در مصاحبه با خبرگزاري آناتولي تركيه 
در تش��ريح وضعيت وخيم مردم يمن گفت: »پس از پنج سال جنگ و 
درگيري در يمن، مردم در سراسر كشور از پايين ترين سطح سيستم 
ايمني بدني و حادترين سطح ضعف بدني در جهان رنج مي برند تا جايي 
كه 80 درصد آنها براي زنده ماندن به كمك هاي غذايي تكيه دارند. « وي 
گفت: » 10  ميليون يمني تنها يك گام با گرسنگي فاصله دارند و يك 

چهارم هم از سوء تغذيه حاد رنج مي برند.«
-----------------------------------------------------

 تأكيد اردوغان بر ادامه اكتشاف در درياي مديترانه
رئيس جمهور تركيه با تأكيد بر تداوم فعاليت هاي اكتشافي اين كشور در 
درياي مديترانه گفت : آنكارا هرگز با طرحي كه اين كشور را به سواحلش 
محدود كند، موافقت نمي كند.  به گ��زارش خبرگزاري »آناتولي« رجب 
طيب اردوغان شامگاه دوشنبه گفت: »تركيه به اجراي برنامه هايش در 
عرصه ميداني و ديپلماسي ادامه مي دهد تا زماني كه عقل سليم در موضوع 
]شرق درياي مديترانه[ پيروز شود. « وي با درخواست از كشورهاي حاشيه 
درياي مديترانه ب��راي همكاري جهت يافت��ن چارچوبي براي حفاظت 
از حقوق همه در اين منطقه، اظهار داش��ت: »ما همواره اينجا هستيم و 

آماده ايم با گفت وگو بر مبناي تساوي، مناقشات را حل كنيم.«
-----------------------------------------------------
 ترامپ: از پوتين براي شركت در نشست گروه 7 دعوت مي كنم

با وجود مخالفت كشورهاي اروپايي، رئيس جمهور امريكا از تصميم خود 
براي دعوت از رئيس جمهور روس��يه براي شركت در نشست گروه 7 خبر 
داد.  بنابر گزارش خبرگ��زاري تاس، دونالد ترامپ روز دوش��نبه در يك 
نشست خبري در كاخ سفيد با اعالم اينكه قصد دارد، نشست گروه 7 را بعد 
از انتخابات رياست جمهوري برگزار كند، گفت: »مطمئناً از او براي نشست 
دعوت خواهم كرد و فكر مي كنم كه پوتين يك فاكتور بسيار مهم است.«
-----------------------------------------------------

 اوليانوف: امريكا از پمپاژ سالح به خاورميانه دست بردارد
نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي در پاسخ به خوشحالي وزير خارجه 
امريكا از نامه ش��وراي همكاري خليج فارس عليه ايران، به طعنه از امريكا 
خواست از ارسال سالح به منطقه غرب آسيا دست بكشد.  ميخائيل اوليانوف 
در ارتباط با اين نامه نوشت: »الزم است به امريكا توصيه شود به عنوان اولين 

گام، از پمپاژ سالح به خاورميانه به ارزش ميلياردها دالر دست بكشد.«
-----------------------------------------------------

 برنامه  كره جنوبي براي ساخت سامانه  شبيه گنبد آهنين
كره جنوبي از پروژه اي ويژه براي دفاع از زيرساخت هاي »سئول« و در تقابل 
با راكت هاي برد بلند همسايه شمالي مشابه گنبد آهنين خبر داده است.  
به نوشته خبرگزاري »يونهاپ«، كره جنوبي با رونمايي از طرح دفاعي خود 
اعالم كرده عالوه بر ساخت سامانه شبه گنبد آهنين، قصد ساخت يك ناو 
هواپيمابر س��بك و يك جنگنده كاماًل بومي را دارد. مقامات كره جنوبي 
گفته اند كه استقرار نسخه كره اي سامانه دفاع موشكي گنبد آهنين اواخر 

سال هاي دهه  2020 يا اوايل دهه 20۳0 اجرايي مي شود. 

هشدار گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد
اتهامات بيشتری از جوخه های 

قتل سعودی در راه است
گزارشلگر ويژه سلازمان ملل در واكنلش به پرونده تلالش برای 
تلرور يكلی از مقامات سلابق اطالعاتلی در كانلادا كله وليعهد 
سلعودی متهلم اصللی ايلن پرونلده اسلت، گفلت: اتهاملات 
بيشلتر در ارتبلاط با جوخه هلای قتل سلعودی ها در راه اسلت.

سعد الجبری يكی از مقامات سابق اطالعاتی سعودی، پنج شنبه هفته 
گذشته در امريكا از بن س��لمان به دليل تالش برای ترور خود شكايت 
كرد. دادگاه واشنگتن روز دوش��نبه در حكمی خواستار حضور محمد 
بن سلمان، وليعهد سعودی و 1۳ شخصيت سعودی در اين دادگاه برای 
پاسخ به سؤاالتی درباره تالش برای ترور الجبری شد. اگنس كاالمارد 
گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور قتل های فراقانونی در صفحه توئيتر 
خود در اين مورد نوش��ت: »اتهامات جديد اگر ثابت شود، اين نتايج را 
تقويت می كند كه پادشاهی )عربس��تان( را وليعهدی رهبری می كند 
كه به جوخه های مرگ فرمان می دهد و همچنان از قبول مس��ئوليت 
برای قتل طفره می رود.« وی در توئيتی ديگر با اش��اره به قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی در تركيه نيز نوشت: »شكی ندارم 
كه اتهامات بيشتری در خصوص تيم های رسمی كشتار سعودی كه به 

مكان هاي ديگر دنيا اعزام می شوند، مطرح خواهد شد.«
بنا بر گزارش شبكه خبری الجزيره، در بين احضار شدگان سه شخصيت 
بسيار نزديك به محمد بن سلمان يعنی احمد العسيری، بدرالعساكر و 
سعود القحطانی نيز حضور دارند. همچنين دو تن از اين افراد به نام های 

هما يوسف الراجحی و ليلی ابوالجدايل در امريكا اقامت دارند.
در پی احضار بن س��لمان ب��ه دادگاه، رو خانا عض��و دموكرات مجلس 
نمايندگان امريكا هم با انتقاد ش��ديد از بن س��لمان گف��ت: »وليعهد 
س��عودی با مصونيت كامل خاشقجی را كش��ت و اكنون الزم است ما 
درباره اتهامات تازه مبنی بر تالش برای قتلی شبيه اين تحقيق كنيم.« 
وی تأكيد كرد: »عربستان هم پيمان ما نيست و اين كشور تهديدی برای 

جهان دموكراتيك به شمار می رود.«

فيلم جديد از لحظه قتل سياهپوست امريكايي 
»شليك نكنيد«!

التماس فلويد از پليس در لحظه دستگيري 
بلا گذشلت دو ملاه و نيلم از آغلاز تظاهرات ضلد نژادپرسلتي، 
جنايت قتلل جورج فلويلد، سياهپوسلت امريكايي زيلر زانوي 
مأمور پليلس اين كشلور ابعاد بيشلتري پيلدا مي كند. انتشلار 
ويدئويي جديد از لحظه بازداشلت فلويد، نشان مي دهد مأموران 
پليس، وي را مجبلور به خروج از خلودرو مي كننلد و او نيز براي 
حفظ جلان خود بله پليلس التماس مي كنلد كه شلليك نكنند. 
در حالي كه دولت امري��كا تالش مي كند تا به اعتراضات سراس��ري 
عليه خش��ونت هاي پليس در اين كش��ور پاي��ان دهد، ام��ا هر روز 
فيلم هاي جديدي از جنايت هاي پليس در امريكا منتش��ر مي ش��ود 
كه آتش اعتراضات عمومي را شعله ور مي كند. به نوشته خبرگزاري 
آسوشيتدپرس، فيلم جديدي از دوربين نصب شده روي يونيفرم يكي 
از مأموران پليس بازداشت كننده جورج فلويد منتشر شده كه نشان 
مي دهد او با مشاهده اسلحه پليس كه به سمتش نشانه رفته، بسيار 
وحشت زده شده و براي حفظ جان خود التماس مي كند. اين ويدئو كه 
به دستور يك قاضي در دادگاهي در اياالت متحده منتشر شده، توماس 
لِين، مأمور پليس امريكايي را نشان مي دهد كه سالح خود را به سمت 
سر فلويد گرفته و او را به زور از خودرو به بيرون مي كشد. بر اساس اين 
فيلم، فلويد با حالت التماس و ضج��ه مي گويد، »آقاي مأمور، لطفاً به 
من شليك نكنيد« و مأموران پليس بدون توجه به صحبت هاي وي، با 
فرياد از فلويد مي خواهند كه مقاومت نكند و روي زمين دراز بكشد. بر 
اساس اين گزارش، مأموران پليس امريكايي پيشتر مدعي بودند كه 
فلويد با استفاده از يك 20 دالري تقلبي، از فروشگاهي در مينياپوليس 
يك پاكت سيگار خريده بود و به همين دليل آنها نيز خودروي وي را 
متوقف كردند و س��عي در بازداشتش داش��تند. اين ويدئو همچنين 
نشان مي دهد كه مأموران سعي دارند فلويد را به زور در صندلي عقب 
خودروي پليس قرار دهند، اما او با گريه التماس مي كند كه بيماري 
»تنگناهراسي« )ترس از فضاي بسته و تنگ( دارد و در آنجا مي ميرد. 
وكالي خانواده فلويد چند روز پيش اعالم كردند كه شكايتي را عليه 

پليس شهر مينياپوليس مطرح كرده اند.

ترامپ تحوالت لبنان را  انقالب خواند، معاون وزير خارجه امريكا به بيروت مي رود

مهره چيني امريكايي- فرانسوي براي بيروت پس از انفجار

سيدرحيمنعمتي

امريكا و فرانسله    گزارش  یک
شلادي خود را از 
اسلتعفاي حسلان دياب، نخسلت وزير لبنان 
پنهان نمي كنند. دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
امريكا گفته كه لبنان اكنون شاهد يك انقالب 
است و يك هيئت امريكايي هم براي رايزني ها 
درباره تشلكيل كابينه جديد لبنان به بيروت 
ملي رود. وزارت خارجه فرانسله هلم گفت كه 
اولويت لبنان تشلكيل هر چه سلريعتر دولت 
جديد بلراي اصالحات اسلت. كاهش ملموس 
آشوب هاي دو شنبه شب بعد از استعفاي نخست 
وزير نشان داد كه مخالفان بخشي از هدف خود، 
يعني ساقط كردن نخست وزير را محقق شده 
مي بينند. با اين حال، اين پايان ماجرا نيست. نه 
فقط تشكيل دولتي همسو با غرب مد نظر است، 
بلكه زمزمه هايي هم درباره ساقط كردن ميشل 
عون رئيس جمهلور لبنان به گوش مي رسلد؛ 
سلناريويي كه معاون پارلمان لبنان درباره آن 
هشلدار داد  به جنگ داخلي منجر مي شلود. 
به گزارش »جوان«، دوشنبه شب تنها ساعتي بعد 
از آنكه حسان دياب، نخست وزير لبنان استعفاي 
خود را در كاخ بعب��دا تقديم رئيس جمهور كرد و 
ميش��ل عون هم او را مأمور كابينه پيشبرد امور 
كرد، دونال��د ترامپ، رئيس جمه��ور امريكا از به 
جريان افت��ادن »يك انقالب« در لبنان س��خن 
گفت: » آنچه در لبنان رخ داد ترسناك بود. انفجار 
بندر بيروت ناراحت كننده و يكي از دش��وارترين 
اتفاقاتي ب��ود كه ديدم. اكنون لبنان ش��اهد يك 
انقالب است. « پيش از ترامپ، »كايلي مك ايناني« 
سخنگوي كاخ سفيد در كنفرانس خبري روزانه 
گفته بود واش��نگتن مس��ائل لبنان را از نزديك 
دنبال مي كند: »ما اوضاع را به دقت رصد مي كنيم. 
هما ن طور كه گفتيم دل هاي ما با زنان و مرداني 
است كه جانش��ان را از دست دادند. « يك هيئت 
امريكايي هم به رياس��ت »ديوي��د هيل« معاون 
امور سياسي وزير خارجه امريكا مي رود تا درباره 

تحوالت لبنان بعد از انفج��ار بيروت و همچنين 
اس��تعفاي نخس��ت وزير با مقام هاي اين كشور 
رايزني و تب��ادل نظر كند. هرچن��د برخي منابع 
گفته اند كه برنامه سفر ديويد هيل به بيروت هنوز 
نهايي نش��ده ، ولي گفت و گوه��اي روز جمعه در 
بيروت قطعي است. تشكيل دولت جديد لبنان، 
موضوع اصلي در دس��تور كار هيئ��ت امريكايي 
در س��فر به بيروت خواهد بود. نشنال دراين باره 
نوشت: »اس��تعفاي كابينه دياب براي مقام هاي 
امريكايي يك موضوع ش��گفت آور نبود؛ چراكه 
آنها در حال رصد تحوالت ميداني بيروت بودند و 
از سه شنبه هفته قبل )زمان وقوع انفجار بيروت( 
در حال هم��كاري و هماهنگي با دولت فرانس��ه 
بوده اند. « كارشناس��ان البته گفته اند كه تمديد 
مأموريت يونيفل )نيروهاي حافظ صلح سازمان 
ملل در لبنان(، تعيين خط م��رزي دريايي بين 
لبنان و رژيم صهيونيس��تي، تحقيق بين المللي 
درباره انفجار بيروت و اصالحات اقتصادي مدنظر 
صندوق بين المللي پول از جمله ديگر موضوعات 
در دستور كار هيئت امريكايي خواهد بود. موازي 
با امريكا، وزارت خارجه فرانس��ه هم با اس��تقبال 
ضمني از استعفاي حس��ان دياب اعالم كرد كه 
اولويت لبنان تشكيل هر چه سريعتر دولت جديد 
در لبنان اس��ت. ژان ايو لودري��ان، وزير خارجه 
فرانسه خواهان تشكيل دولتي »كارآمد« شد. وزير 
خارجه فرانسه بار ديگر روي » انجام اصالحات« به 
معنايي كه مد نظر فرانسوي ها است، تأكيد كرده 
و گفته است: »بايد تشكيل دولتي »كارآمد« كه 
مأموريتش حل چالش هاي اصلي لبنان و خصوصاً 
بازسازي بيروت و انجام برخي اصالحات باشد در 

صدر اولويت هاي لبنان قرار گيرد.« 
وزارت خارجه لبن��ان هم در بياني��ه اي جداگانه 
هشدار داده كه اگر اصالحات انجام نشود، لبنان 
» به سوي فروپاشي حركت خواهد كرد و خواسته 
معترضان درباره انجام اصالحات در اين كشور بايد 

پاسخ داده شود.«

 هدف، سرنگوني »عون« است
 پايتخت لبنان دوش��نبه ش��ب بعد از استعفاي 
حس��ان دياب، شاهد آرامش��ي هرچند شكننده 
بود؛ آرامشي كه نشان داد مخالفان دولت تا حدي 
از نتيجه به دس��ت آمده ارضا ش��ده اند. روزنامه 
الجمهوريه گزارش كرده كه احتمال مكلف شدن 
س��عد حريري براي تش��كيل دولت زياد اس��ت، 
اما هنوز اين مس��ئله نهايي نشده است. به نوشته 
الجمهوريه، اين مس��ئله نياز ب��ه مذاكرات جدي 
دارد به ويژه اينكه حريري شروط مشخصي دارد. 
بحث ه��ا درباره نخس��ت وزير رفي��ق حريري در 
حالي اس��ت كه او خود تا ژانويه 2020 نخس��ت 
وزير لبنان بود كه با اعتراضات مردمي مجبور به 
كناره گيري شد و حسان دياب جاي او را گرفت. 
دياب دوشنبه شب پس از تقديم استعفاي خود به 
رئيس جمهور لبنان در سخناني كه نوك طعنه آن 
به سمت حريري بود، گفت: »برخي تنها براي شان 
پيروزي هاي سياسي و سخنان پوپوليستي اهميت 
دارد. آنها بايد از خودشان خجالت مي كشيدند، زيرا 
فسادشان اين فاجعه را به وجود آورد.« نخست وزير 
مستعفي لبنان كه فعاًل مأمور كابينه پيشبرد امور 
شده است، گفت: »  اين افراد مصيبت حقيقي مردم 
لبنان هستند، اما آنها به اعتراضات اكتبر 201۹ 
توجه نكردند، اين اعتراضات عليه آنها بود، اما آنها 
اين را نفهميدند. آنها تالش كردند تقصيراتشان را 
به گردن دولت بيندازند و مسئوليت فروپاشي را 
به دولت تحميل كنند.« هرچند به نظر مي رسد 
مخالفان با ساقط كردن حس��ان دياب به بخشي 
از هدف خود رس��يده اند، اما ظاهراً اين پايان كار 
نيس��ت. معاون رئيس پارلمان لبنان ديروز گفت 
كه هدف آشوب هاي كنوني در اين كشور، ساقط 
كردن »ميشل عون« رئيس جمهور است و البته 
هش��دار هم داد كه اين موضوع به جنگ داخلي 
منجر مي شود. »ايلي الفرزلي« معاون »نبيه بري« 
به شبكه »الميادين« گفت: » مؤاخذه ]و سؤال از[ 
دولت خواست تمام قواي سياس��ي بود و دعوت 

حس��ان دياب به برگزاري انتخاب��ات زودهنگام 
بدون مشورت با احدي اعالم شد. « الفرزلي گفت 
كه مدتي است خواستار اس��تعفاي دولت است، 
زيرا حس كرده كه اين دولت نات��وان از مقابله با 
چالش هاست. الفرزلي در خصوص انفجار در بندر 
بيروت هم گفت: مسئوليت كوتاهي كردن در اين 
موضوع بر عهده دولت دياب است، نه مسئوليت 
جزائي آن. تحقي��ق از وزرا در پرونده انفجار انجام 

شده است. 
 امريكا، لبنان را از » احتمال انفجار« مطلع 

نكرد
موازي با بح��ران داخلي در لبنان، س��ازمان هاي 
بين المللي  در حال هشدار درباره بحران اقتصادي 
در لبنان هستند، هشدارهايي هرچند واقعي كه 
البته نمي توان از اهداف سياسي آن چشم پوشي 
كرد. مدير اجرايي برنامه هاي جهاني غذا وابسته 
به سازمان ملل هش��دار داده كه »بس��يار نگران 
است« از اينكه ش��ايد نان در لبنان طي دوهفته 
و نيم تمام شود. به گزارش ايسنا، به نقل از عربي 
الجديد، مدير اجرايي برنامه هاي جهاني غذا گفت: 
85 درصد از غالت لبنان از طريق بندر تخريب شده 
بيروت وارد مي شد. همزمان، در سناريويي موازي، 
ديروز فاش شد بر اساس يك پيام ديپلماتيك كه 
از سوي سفارت امريكا در لبنان منتشر شده، يك 
پيمانكار امريكايي كه مشاور امنيت بنادر در ارتش 
اياالت متحده ب��وده از چهار س��ال پيش متوجه 
خطر احتمالي انفج��ار آمونيوم نيت��رات ذخيره 
شده در بندر بيروت ش��ده و مقامات امريكايي را 
از اين بابت مطلع كرده اس��ت. اين در حالي است 
كه نيويورك تايمز نوش��ته كه يك��ي از مقامات 
ارش��د وزارت خارجه امريكا مدعي شده مقامات 
اين كش��ور از گزارش اين فرد مطل��ع نبوده اند و 
گفته اند اين پيام نشان مي دهد كه به آنها در اين 
مورد خبري داده نشده اس��ت. مناب��ع مي گويند 
اين مسئله كه شايد امريكا درباره خطر احتمالي 
اين مواد منفجره اطالع داش��ته و هيچ هشداري 
نداده اس��ت، ديپلمات ه��اي غرب��ي را متعجب و 
خش��مگين كرده اس��ت. يكي از اين ديپلمات ها 
گفت، اگر تأييد شود كه امريكا از اين مسئله مطلع 
بوده است، خيلي تكان دهنده خواهد بود. نيويورك 
تايمز نوشته، مشخص نيست كه اين فرد چه زماني 
اين گزارش را منتقل كرده است، اما چندين مقام 
فعلي و پيشين امريكايي كه در آن زمان در غرب 
آسيا فعاليت  مي كردند، گفته اند كه وي يافته هاي 
خود را به ط��ور معمول، بالفاصله ب��ه مقامات در 
وزارت خارج��ه و وزارت دفاع امريكا مي رس��اند. 
ديپلمات هاي ديگر كش��ور ها نيز كه تحت تأثير 
اين انفجار قرار گرفته اند، گفته اند كه امريكا براي 
مجبور كردن دولت لبنان به منظ��ور انتقال اين 
مواد تالش كمي داشته است. در حالي كه بحث ها 
درباره تحقيق بين المللي درباره انفجار لبنان مطرح 
شده است، عبدالباري عطوان، س��ردبير روزنامه 
رأي اليوم و مقاله نويس مش��هور عرب در توييتي 
هشدار داد كه تحقيقات بين المللي درباره انفجار 
بندر بيروت به معناي منح��رف كردن تحقيقات 
از روند واقعي آن اس��ت. آيا تيم بازرسي در عراق 
را فراموش كرده ايم، يادداشت هاي اسكات ريتر، 
جاسوس امريكايي را بخوانيد تا واقعيت را دريابيد. 
ارتش لبنان براي انجام اين مأموريت مقبول تر و 
بهتر و از صالحيت بيشتري برخوردار است. كساني 
كه به دنبال تحقيقاتي غير از اين باشند خواهان 

تكرار فاجعه عراق يا ناتو در ليبي هستند. 

رئيس جمهور امريكا برای دومين بار در همين 
هفته وعده توافق سلريع با ايلران در صورت 
رسليدن به دوردوم  رياسلت بر كاخ سلفيد 
را داد تا بلار ديگر ولع خلود بلرای مذاكره و 
توافق بلا ايران را به نمايش گذاشلته باشلد.
به گ��زارش رس��انه های صهيونيس��تی از جمله 
»اس��رائيل هيوم«، دونالد ترامپ يك ش��نبه در 
جلسه ای در ايالت نيوجرس��ی برای جمع آوری 
حمايت مالی گفته است: »اگر برنده شويم، ظرف 

چهار هفته با ايران توافق خواهيم كرد.«
دونالد ترامپ روز ش��نبه نيز در يك س��خنرانی 
جداگانه گفته ب��ود در صورتی ك��ه در انتخابات 
رياس��ت  جمهوری به پيروزی برسد خيلی زود با 

ايران به توافق خواهد رسيد.
ترامپ در كنفرانس شنبه در واكنش به گزارش 
دستگاه اطالعاتی امريكا كه ايران، چين و روسيه 
را به ت��الش برای دخال��ت در انتخاب��ات امريكا 
متهم كرده بود، گفت: »ايران دوس��ت دارد من 
رئيس جمهور نش��وم. اين را اع��الم كنم، اگر من 
برنده ش��وم - زمانی كه اين اتفاق بيفتد- خيلی 
سريع با ايران به توافق می رسيم. با كره شمالی هم 

خيلی سريع توافق مي كنيم.«
وی در ادامه گفت: »كره شمالی و ايران، همه اينها 
خيلی سريع با ما توافق می كنند. ايران برای توافق 
با ما له له می زند، ولی می خواهند منتظر بمانند، 
چون ترجيح می دهند ب��ا بايدن توافق كنند. اگر 
چين هنگامی كه بايدن در قدرت است با امريكا 

توافق كند، كشورمان را تصاحب خواهد كرد.«
در حالی كه بيش از دو سال از اين وعده می گذرد 

دولت امريكا در تحقق اين هدف ناكام مانده است، 
به همين دليل ترام��پ به خصوص در آس��تانه 
انتخابات رياس��ت جمهوری ماه نوامبر از س��وی 
گروه های مختلف در امريكا آم��اج انتقادات قرار 
گرفته اس��ت. منتقدان ترامپ، او را به نداش��تن 
راهبرد در قبال ايران، تشديد بی مورد تنش ها با 
اين كشور و جدا كردن مسير امريكا از متحدانش 

متهم كرده اند.
 شكسلت تالش اروپايی ها بلرای تمديد 

تحريم ايران
رويترز به نقل از ديپلمات ها اعالم كرد كه تالش 
س��ه كش��ور اروپايی فرانس��ه، انگليس و آلمان 

برای جلب رضايت روس��يه و چي��ن به منظور 
تمديد تحريم های تسليحاتی سازمان ملل عليه 
ايران موفق نبوده است.  تحريم های تسليحاتی 
شورای امنيت كه در سال های 2006 و 2007 
عليه ايران وضع ش��د، پس از توافق هس��ته ای 
ايران مقرر ش��د در تاريخ 18 اكتبر سال 2020 
مصادف با 27 مهرماه سال 1۳۹۹ برداشته شود. 
مايك پمپئو، وزير امور خارجه امريكا بعدازظهر 
روز چهارشنبه گذش��ته در يك نشست خبری 
اعالم كرد پيش نويس قطعنام��ه جديد امريكا 
برای تمديد تحريم های تس��ليحاتی عليه ايران 
هفته آينده به شورای امنيت سازمان ملل متحد 

ارائه خواهد ش��د. در همين ح��ال ديپلمات ها 
به خبرگزاری رويت��رز گفته اند كه ظاهراً تالش 
دقيقه آخری سه كشور اروپايی فرانسه، انگليس و 
آلمان برای جلب رضايت روسيه و چين به منظور 
تمديد تحريم های تسليحاتی سازمان ملل عليه 

ايران موفق نبوده است.
يك ديپلمات چينی مستقر در سازمان ملل نيز 
كه رويترز نام��ی از وی نبرده اس��ت، در اين باره 
گفت: گس��ترش تحريم تس��ليحاتی عليه ايران 
فاقد مبنای قانونی است و اين اقدام تالش ها برای 
حفظ توافق هسته ای )برجام( را تضعيف می كند 
و پيش نويس طرح امريكا نيز هيچ شانسی برای 

تصويب نخواهد داشت.
همچنين ي��ك ديپلمات اروپايی ك��ه به صورت 
ناشناس صحبت كرد، درباره اين اقدام واشنگتن 
گفت: ه��دف دولت امريكا پاي��ان دادن به توافق 

هسته ای با ايران است.
خبرگزاری فرانس��ه گزارش داد، در حال حاضر 
مخالفت با پيش نويس امريكا در حدی است كه 
امريكا احتماالً نمي تواند ۹ رأی الزم را به دس��ت 
آورد تا روسيه و چين را مجبور به استفاده از حق 
وتو كند.  در همين حال ارائه قطعنامه ضدايرانی 
امريكا برای تحريم تس��ليحاتی كه گفته   می شد 
شامگاه دوش��نبه به طور رسمی برای رأی گيری 

عرضه خواهد شد به تعويق افتاده است.
ش��نيده ها حاكی اس��ت اروپايی ها به قطعنامه 
پيش��نهادی امريكا رأی ممتن��ع خواهند داد و 
روس��يه و چين هم ب��ه صراحت اع��الم كرده اند 

مخالف اين قطعنامه هستند.

»له له« ترامپ برای توافق با ایران 
رئيس جمهور امريكا: پيروز شوم ۴ هفته ای با ايران توافق می كنيم

گاليه نتانياهو از ممانعت امريكا 
در اجراي طرح اشغال كرانه باختري

نخسلت وزير رژيم صهيونيسلتي با انتقاد از ممانعت واشلنگتن 
در اجلراي طلرح اشلغال 3۰ درصلدي كرانله باختلري گفلت 
كه اگر اين ممانعلت نبود، مدت ها قبلل آن را اجرايلي كرده بود. 
به گزارش فارس، به  رغم اينكه رسانه هاي صهيونيستي به نقل از منابع 
مطلعي ادعا كرده بودند احتمال اجراي طرح اشغال بخش هاي بزرگي از 
كرانه باختري در ماه جاري )آگوست( وجود دارد، اما »بنيامين نتانياهو« 

اعتراف كرد امريكا مانع وي در اجراي اين طرح شده است. 
به نوش��ته روزنامه »جروزالم پس��ت« نتانياهو بامداد روز  سه شنبه در 
مصاحبه با »شبكه 20« تلويزيون اسرائيل با انتقاد از واشنگتن به دليل 
ممانعت از اجراي طرح اشغال كرانه باختري، معترض شد كه »دونالد 

ترامپ« رئيس جمهور امريكا به كارهاي ديگر سرگرم است. 
وي در اين مصاحبه گفت: » از ابتدا هم مشخص بود كه اجراي ]طرح[ 
الحاق فقط با موافقت اياالت متحده انجام شدني است. در غير اين صورت، 
من مدتي قبل آن را اجرا كرده بودم. ]همچنين[ هر نخست وزير ديگري 
هم ب��ود، آن را انجام داده ب��ود«.  بر اين اس��اس، نخس��ت وزير رژيم 
صهيونيس��تي كه براي اولين بار علناً از مخالفت امريكا با اجراي طرح 
اشغال گاليه مي كرد، افزود: »ترامپ در حال حاضر به چيزهاي ديگر 

مشغول است و اين ]طرح اشغال[ در اولويت ذهني او نيست.« 
به نوشته جروزالم پست، نتانياهو ادامه داد: »اميدوارم در آينده نزديك، 
بتوانيم به رس��ميت ش��ناختن طرح الح��اق را در كنار ديگر مس��ائل 

ديپلماتيك مهم براي اسرائيل، پيش ببريم.« 
وي سپس با به نام خود زدن تمام اقداماتي كه دولت ترامپ در حمايت 
از رژيم صهيونيستي انجام داده، مانند اعالم قدس اشغالي به پايتختي 
اين رژيم و به رسميت ش��ناختن اشغال جوالن س��وريه، مدعي شد: 
»تمام اينها تصادفي كه اتفاق نيفتاده اس��ت!« كابينه تل آويو پيش��تر 
وعده داده بود روز يكم جوالي، تاريخ اجراي طرح اشغال خواهد بود، اما 
به نوش��ته هاآرتص دليل عدم اجراي اين طرح در آن روز، اين بود كه 
طرح مذكور از ابتدا بيشتر به عنوان وسيله اي براي انحراف توجهات از 
پرونده هاي فساد »بنيامين نتانياهو« نخست وزير رژيم صهيونيستي 
طراحي ش��ده بود.  يك مقام ارش��د امريكايي چند روز پيش به شبكه 
تلويزيوني »كان نيوز« گفت هنوز تصميم جديدي درباره طرح الحاق 

كرانه باختري گرفته نشده است. 
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مقاوم�ت«  »تئات�ر  جش�نواره  هفدهمي�ن  دبي�ر 
اع�ام ك�رد، در ص�ورت مخالف�ت س�تاد مل�ي كرون�ا 
ب�ا برگ�زاري فيزيك�ي اي�ن روي�داد، اي�ن جش�نواره 
تئات�ري ب�ه ص�ورت آناي�ن برگ�زار خواه�د ش�د. 
حمید نیلي، دبیر هفدهمین جشنواره »تئاتر مقاومت« درباره 
وضعیت برگزاري اين دوره از جشنواره و اينكه احتمال برگزاري 
جشنواره هفدهم به صورت آنالين وجود دارد يا نه، به مهر گفت: 
به دلیل ش��یوع ويروس كرونا ما به همه جوانب براي برگزاري 
هفدهمین جشنواره تئاتر مقاومت فكر مي كنیم. در حال حاضر 
تمام برنامه ريزي ها براي برگزاري جشنواره هفدهم به  صورت 

زنده است. 
وي در ادامه س��خنان خود تأكید كرد: اگر س��تاد ملي مقابله 
با كرونا در خصوص برگ��زاري زنده جش��نواره تئاتر مقاومت 
ايراد بگیرد، ما جش��نواره را به صورت آنالي��ن برگزار خواهیم 
كرد. ما همزمان با برنامه ريزي براي برگزاري زنده جش��نواره، 
برنامه ريزي هاي الزم براي برگزاري آنالين آن را هم در دست 

كار داريم و با چند پلتفرم در اين خصوص صحبت كرده ايم. 
دبی��ر هفدهمین جش��نواره تئات��ر مقاومت درب��اره اينكه آيا 
رايزني هايي با وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله با كرونا درباره 
چگونگي برگزار كردن اين دوره از جشنواره صورت گرفته يا نه، 
يادآور شد: يكي از بحث هاي مدنظر ما اين است كه جلسه اي 
با دوستان وزارت بهداشت داشته باشیم تا هماهنگي هاي الزم 

براي برگزاري جشنواره تئاتر مقاومت را انجام دهیم. 

دبير هفدهمين جشنواره »تئاتر مقاومت« اعام كرد
احتمال برگزاري آناين »تئاتر مقاومت«

بنيانگ�ذار ط�رح »مصح�ف ش�ريف ب�ه قل�م واض�ح« 
معتق�د اس�ت، اي�ن پ�روژه كاري، تج�اري و تبليغات�ي 
نيس�ت و ق�رار اس�ت ني�ازي را از م�ردم رف�ع كن�د. 
وحید عزيزي نژاد، بنیانگذار طرح مصحف به قلم واضح در نشست 
خبري معرفي اين اثر درب��اره اين قرآن توضیح داد: چهار س��ال 
اس��ت كاري را با دل و فكر ش��روع كرده ايم و هر كدام از دوستان 
كه متوجه شده اند همراه ما شده اند. اين مصحف، كاري تجاري و 
تبلیغاتي نیست و فكر مي كنیم نیازي از مردم رفع كنیم. كار من 
تولید سرويس هاي اينترنتي اس��ت و با روش ها و راهكار جديد و 

نوآورانه سروكار دارم. 
وي درباره شكل گیري اين طرح بیان كرد: در حوزه هاي فرهنگي 
و مذهبي با وجود اينكه مردم از س��نین پايین با مكتوبات ديني 
سروكار دارند اما نیازهاي آنها در قالب هاي سنتي است، به همین 
دلیل درصدد برآمديم تا با روشي مدرن تر اين نیاز را به روز كنیم. 
در پروژه واضح ما از تمام ظرفیت هاي مجازي و مدرن و گوشي هاي 

هوشمند بهره گرفتیم تا با همه برنامه ها سازگار باشد. 
محسن سلیماني، مدير هنري طرح قرآن واضح گفت: طراحي قلم 
يا فونت يا تايپ فیس چند سالي است كه با حضور طراحان خوب و 
جوان در ايران شكل گرفته و نیاز موجود براي جامعه از طريق اينها 
برطرف شده است. خیلي از اين فونت ها را ديده ايد و مي شناسید 
و ه��ر روز با آن س��روكار داريد. ب��ه جرئت مي توان��م بگويم رضا 
بختیاري فرد و امید امامیان از پیشروهاي طراحي فونت هستند. 

رضا بختیاري ف��رد طراح قل��م و فونت واضح درب��اره تايپ فیس 
گفت: واقعیت اين اس��ت طراحان تايپ خیلي ديده نمي شوند اما 
حضورشان در جامعه جدي اس��ت و يكي از مهم ترين بخش هاي 

نوشتاري سطح شهر و... به حساب مي آيند. 
وي بیان كرد: طراحي فونت در ايران حرفه نوپايي است و تنها انجام 
دادن آن سخت است، چه برس��د به اينكه در اين حوزه كار تیمي 

انجام دهیم. ما اين خطر را كرده ايم تا به كیفیت بااليي برسیم. 
امی��د امامی��ان ديگر ط��راح فونت واض��ح نیز گفت: م��ن و رضا 
بختیاري فرد بعد از اتمام دانش��گاه و بعد از س��ربازي، به اين فكر 
افتاديم كه آيا مي شود كار طراحي فونت را به صورت گروهي انجام 
دهیم. در س��ال 96 آقاي عزيزنژاد پیش��نهاد طراحي تايپ فیس 
قرآني متناسب با صفحات وب و موبايل را به ما داد و ما هم قبول 
كرديم. قبل از شروع كار، به موزه قرآن كريم و آستان قدس رضوي 
رفتیم و به بررس��ي فونت ها پرداختیم و پس از آن فونت واضح را 
طراحي كرديم. خرداد 96 بعد از هشت ماه، ورژن اولیه قلم واضح 
را رونمايي كرديم و مدتي آن را آزمايش و نتايج ديگري را بررسي 

كرديم تا به اينجا رسیديم.

405 موضوع در اولويت ساخت مستند قرار گرفت
 استراتژي توليدات مستند از پرداخت محدود به برخي عناوين به سمت موضوعات مهم تر
 و كليدي تر در راستاي نيازهاي انبوه مخاطبان و توجه به مستندهاي پرسشگر و مطالبه گر

وسعت پيدا كرده است

رئيس مركز سيماي اس�تان هاي صداوسيما از انتخاب 
405موضوع در اولويت س�اخت مس�تند سخن گفت 
كه ب�راي توليد اين حج�م از آثار بان�ك اطاعات همه 
مستندسازان استان ها تهيه و در حال نهايي شدن است. 
س��یدعباس فاطم��ي، رئی��س مركز س��یماي اس��تان هاي 
صداوسیما به فارس گفت: پس از يك دهه كار و تالش مديران 
و مستندس��ازان س��یماي مراكز استاني و كس��ب توفیقات 
ارزشمند حاصل از بهره گیري از خالقیت ها، پشتكار و انتخاب 
سوژه هاي بكر و تولید مستندهاي حیات وحش، محیط زيست 
و مس��تندهاي موضوعي اقتصاد مقاومتي، اربعین، مدافعان 
حرم، گردشگري و... در گام دوم انقالب اسالمي در پي فصل 

ديگري از مستند در شبكه هاي استاني هستیم. 
وي ادامه داد: س��اختار مس��تند از بخش هاي جذاب، مؤثر و 
دست يافتني در تولید پیام رسانه ملي و به ويژه مراكز استاني 
برخوردار اس��ت، حتي مراكز اس��تاني كمتر برخوردار هم در 
اين ساختار توفیقات ملي و جهاني كس��ب كرده اند و در اين 
گونه برنامه س��ازي تمام مراكز صدا و سیماي استان ها دست 

باال داشته و دارند. 
   پرداخت موضوعات كليدي

فاطمي تأكید ك��رد: پس از رويداد بزرگ 40س��الگي انقالب 
كه فرصتي تازه ب��راي پرداختن به دس��تاوردهاي انقالب در 
بخش هاي مختلف ش��د، با تدبیر دكتر عل��ي دارابي، معاون 
محترم امور استان ها بازتحلیل فرآيندها و موضوعات يك دهه از 
تولیدات مستند در سیماي استان ها انجام و به نیازسنجي هاي 
جديد تولیدات اين حوزه بر اساس اسناد باالدستي و سندهاي 
توسعه ملي و اس��تاني اقدام كرديم. در همین راستا مقرر شد 
براي تداوم نهضت تولید مستند در سیماي استان ها عالوه بر 
تعامل با بخش هاي داخلي سازمان صدا و سیما، شبكه مستند و 
شبكه هاي ملي و برون مرزي، با مركز گسترش سینماي مستند 

و تجربي و همه فعاالن جبهه فرهنگي انقالب در سراسر كشور 
تعامل كرده و آغازي دوباره داشته و گام دوم تولید مستند را 
برداريم. وي ادامه داد: استراتژي تولیدات مستند از پرداخت 
محدود به برخي عناوي��ن به موضوعات مهم ت��ر و كلیدي تر 
در راس��تاي نیازهاي انبوه مخاطبان و توجه به مس��تندهاي 
پرسش��گر و مطالبه گر، پرداخت كارشناس��انه به موضوعات 
مهم انساني و اجتماعي، معرفي مفاخر و مشاهیر، مستندهاي 

سیاسي و بصیرت افزا و... در دستور كار قرار گرفت. 
   جدايي ساختار مستند از پويانمايي

رئیس مركز س��یماي استان هاي صداوس��یما عنوان كرد: در 
ابتداي دوره جديد نهضت مستند سازي نیازمند ايجاد ساختار 
مناسب و نیز انتخاب مديري باتجربه، باسواد، فرهیخته، مؤمن 
و باانگیزه باال و داراي توان س��ازماندهي، طراحي، تبیین و به 
كارگیري نیروهاي باتجربه و نیروهاي جوان و از همه مهم تر 
درك درست از ظرفیت هاي لجستیكي، فني، اجرايي و انساني 
در اس��تان ها بوديم. با عنايت رياست محترم سازمان ساختار 
مستند از پويانمايي جدا شد و با عنوان اداره تولید مستند به 
فعالیت خود ادامه خواهد داد. واقعیت اين است كه پرداختن 
به موضوعات اجتماعي به رغم آنكه به ظاهر س��اده تر از تولید 
مس��تندهاي حیات وحش اس��ت كه براي ديدن و به تصوير 
كش��یدن يك لحظه از حضور يك گونه حی��ات وحش ماه ها 
صبر و برنامه ريزي و اس��تقرار و جانمايي درست دوربین ها و 
تكنولوژي هاي حساس نیاز است اما در واقع سختي ويژه خود 
را دارد. مسائل انساني به دلیل پیچیده تر بودن ذات انسان، اين 
اش��رف مخلوقات و تفاوت هاي رفتاري و حساسیت هاي ويژه 
آنان در برابر چگونگي معرفي و پرداختن به مس��ائل فردي و 

پیراموني سختي كار بیشتری دارد و بیشتر خواهد شد. 
فاطمي با بیان اينكه اتفاقي كه در حال رقم خوردن است تغییر 
ريل مستند سازي در سیماي اس��تان ها نیست بلكه توجه به 
موضوعات مهم تر مغفول واقع ش��ده است، گفت: بعد از ياري 
خداي متعال، هدايت دكتر علي دارابي و حمايت همیش��گي 
رئیس محترم س��ازمان دكتر علي عس��گري و مجموعه هاي 
مس��ئول در بخش هاي طرح و برنامه و بودجه را همراه دارد. 
در طول 18ماه كار ش��بانه روزي بیش از 2هزار اولويت تولید 
مستند شناس��ايي و از میان انبوه موضوعات 405 اولويت در 
دستور كار تولید 1401 - 1399 قرار گرفت كه سند مفهومي 
اين مس��تندها در قالب كتاب »آغازي دوباره، برداشت آخر« 

تدوين و به تصويب رياست محترم سازمان رسید. 

 نگاهي به مجموعه داستان
»يك نفر صدايم مي كند«

روايتي زنانه با شخصيت هايي مردانه 
»ي��ك نف��ر صداي��م مي كن��د« ن��ام يك��ي ديگ��ر از 
مجموعه داس��تان هاي دفاع مقدس اس��ت كه به قلم آرزو 
مهبودي توسط انتش��ارات »ياران ش��اهد« منتشر شده 
اس��ت. اين كتاب از 18داس��تان كوتاه رئال تشكیل شده 
اس��ت كه نیمي از آن در داخ��ل جبه��ه و در زمان جنگ 
اتفاق افتاده و نیمي هم در پش��ت جبهه يا س��ال ها بعداز 
جنگ. اما از نكات قابل بحث در اين كتاب كاراكترهاي مرد 
داستان ها هستند. نويسنده داستان ها يك خانم است اما 
شخصیت هاي اول اكثر داستان هايش مرد هستند و او به 
عنوان يك بانوي نويسنده از زبان مردهاي جبهه، داستان ها 
را روايت مي كند، به عنوان مثال ش��خصیت داستان هاي 
»براي زهرا«، »كوسه ماهي«، »مثل حرير«، »حاللیت«، 
»مرداب«، »من ياتو؟« و »سمندر« داستان هايي هستند 
كه راوي آنها به زبان اول شخص داستان را از قول يك مرد 

براي مخاطب روايت مي كند. 
در عالم ادبیات و داستان نويسي جهان كارهاي ماندگاري وجود 
دارد كه شخصیت اول داستان يك زن بوده كه يك نويسنده 
مرد قصه اش را روايت كرده اس��ت و بالعكس اما در زاويه ديد 
اول شخص مفرد، هر چقدر هم يك زن بتواند روحیات و رفتار 
و گفتار يك مرد را به تصوير بكش��د باز هم اصل قصه حالتي 
خیلي طبیعي پیدا نمي كند، چون به هر حال هیچ زن يا مرد 
ش��اعر يا نويس��نده اي بهتر از خودش نمي تواند حال و هوا و 
روحیات شخصي اش را براي مخاطب بازگو كند و دقیقاً مثل 
زني مي ماند كه با سبیل مصنوعي، رل يك مرد را در فیلم يا 
نمايشي بازي كند كه اين كار هر چقدر هم ماهرانه انجام شود 

باز رگه هايي از تصنعي بودن در آن مشهود است. 
نويس��نده كتاب شايد به دلیل اينكه داس��تان ها مربوط به 
جنگ و دف��اع مقدس بوده ناچار ش��ده كه قص��ه قهرمان 
داس��تان هايش را از میان مردها انتخاب كند و به جاي آنها 
هم حرف بزند. در اين جور مواقع زماني اين اثر قابل دفاع تر 
است كه نويسنده داستان، از زبان سوم شخص يا داناي كل 
قصه زندگي مردها را تعريف مي ك��رد و دوم اينكه از 10 تا 
داستان حداقل راوي مس��تقیم يك يا دو تا از قصه هايش 
را مردان تش��كیل مي دادند، نه بیش��تر، البته نويسنده با 
اين شناختي كه از حال و هواي جنگ و ساختار اين گونه 
پیرنگ ها دارد، اگر مي توانست با پرداختن بیشتر به زندگي 
زن ها، به نق��ش پررنگ و قابل انكار آنها در جبهه و پش��ت 

جبهه اشاره مي كرد، مطمئناً موفق تر بود. 
يكي ديگر از مواردي كه در اين مجموعه به چشم مي خورد، 
استفاده از جمالت و كلماتي است كه از لحاظ نگارش قدري 
نامفهومند، مثل »قابله آيت الكرس��ي خوان��د و فوت كرد به 
زن.«)ص23(كه بهتر بود مي نوشت به طرف زن فوت كرد يا 
در جايي ديگر نوشته شده: »دخترك از میان برف و شالب! راه 
باز مي كرد و جلو مي رفت«)صفحه ۷1( كلمه »شالب« را ما در 
فرهنگ و لغت فارسي نداريم و از اين اصطالح بیشتر در زبان 
مازندراني استفاده مي شود، در صورتي كه نويسنده اهل شیراز 
به مكان و جغرافیاي بومي اين داستان اشاره اي نكرده است. 
در جايي ديگر اينطور مي خوانیم كه: »ماشین پشت سري ام 
با بوق كشدار و زشتي! به تندي مارا رد مي كند.« )صفحه20( 
اوالً ما بوق قشنگ يا زشت نداريم، بوق آهسته، محكم، كوتاه يا 
بلند داريم و همان واژه »كشدار« كل مفهوم جمله را مي رساند 
و ثانیاً جمله »به تندي ما را رد مي كند« كاماًل اشتباه و نامفهوم 
است. يكي ديگر از داس��تان هاي اين مجموعه به نام »من يا 
تو؟«)صفحه 91( ش��باهت زيادي به داستان »دو كبوتر، دو 
پنجره و يك پرواز« سیدمهدي شجاعي دارد و انگار كلیشه و 
كپي همان داستان است كه شخصیت هاي اصلي آن دو برادر 
دوقلو هستند كه هر دو باهم به جبهه مي آيند و در فاصله كمي 
از هم شهید مي شوند. در مورد داستان شجاعي قباًل در همین 

ستون صحبت شده است. 
حال اين تأثیر را نمي ت��وان به صراحت گف��ت كه عمدي 
بوده يا س��هوي... روي هم رفته يكي از نكات قابل توجه در 
مجموعه داس��تان »يك نفر صدايم مي كند«، اين است كه 
عالوه بر داشتن چند داستان تأثیرگذار و ماندگار، نويسنده 
با مهارت توانسته با پرداخت و س��اختاري موفق، موقعیت 
قابل قبولي از صحنه ها و اتفاق ه��اي دوران جنگ را پیش 

روي مخاطب بگذارد.

 جواد محرمي
مدير شبكه سوم درباره اش گفته بود هيچ خط 
قرمزي براي موضوعاتش قائل نباشند؛ جمله اي 
كه به نظر مبالغه آميز مي آمد اما »بدون توقف« 
براي اولين بار برخي موضوعات چالشي و حساس 
را با حضور برخي چهره ها به بحث نشست و برخي 
از آنها نيز جنجال آفرين شد، حتي حرف هاي يك 
روحاني درباره موضوع چندهمسري باعث شد تا 
موضع و نظر رهبر معظم انق�اب نيز در اين باره 
برجسته و راه براي تحريف ضدانقاب بسته شود. 
لوكیشن ضبط برنامه را از يك كافه اجاره اي در 
مركز ش��هر به جايي آورده اند كه بتواند قابلیت 
تغییر شكل داش��ته باش��د. ظاهراً اين سومین 
بار اس��ت كه دكور برنامه عوض مي ش��ود، اين 
بار طراحي صحنه از حالت دكورهاي رس��مي 
برنامه هاي سیما به دكوري جوان پسندتر چون 

يك كافه كتاب تبديل شده است. 
از عوامل پشت صحنه سؤال مي كنم موضوع اين 
قسمت چیس��ت و مي گويند چند قسمت است 
كه درباره حجاب بحث مي كنیم. به نظر مي رسد 
اين موضوع دست كم مانند موضوع چندهمسري 
حاشیه و جنجالي ايجاد نكرده و در فضاي مجازي 
هم خیلي ديده نشده است، در حالي كه حجاب 
مي تواند موضوع داغ و عامه پس��ندي باشد. قرار 
اس��ت دو س��اعت ديگر ضبط برنامه آغاز ش��ود. 
خانم هايي كه قرار است جلوي دوربین برنامه و دور 

میزها بنشینند به مرور از راه مي رسند. 
  آزادي بيان نظرات 

اما پیش از آن اين ما هستیم كه با سردبیر برنامه دور 
يك میز در فضاي بیروني نشستیم و درباره اينكه 
چقدر برنامه »بدون توقف« ديده ش��ده و اثرگذار 
بوده باهم چالش مي كنیم. ابراهیم جاللیان، سردبیر 
برنامه روي خط قرمزي بودن موضوعات يعني همان 
عبارت علي فروغي تأكید مي كند و از گشت ارشاد، 
واليت فقیه و موضوع حجاب ياد مي كند. از بیانیه 
گام دوم و جوانگرايي هم نام مي برد و من با خودم 
فكر مي كنم كه كجاي اين مسائل به اصطالح خطر 
قرمزي هستند ولي ترجیح مي دهم چیزي نگويم. 
خودش مي گويد: »لزوماً موضوعات مي تواند خط 
قرمزي هم نباشد اما چون فضاي برنامه به گونه اي 
است كه به حضار فرصت بیان نظراتشان را مي دهد، 
همی��ن آزادي بیان يك مقدار برنام��ه ما را خاص 
كرده است.« مي گويم: »اين در صورتي مي توانست 
خیلي براي مخاطب پرهیجان باشد كه برنامه زنده 

پخش شود اما برنامه شما ضبطي است.« مي گويد: 
»اساساً جنس برنامه ما جوري است كه زنده بودن 
آن به لحاظ اجرا نشدني است، چون ما يك موضوع 
را در دفعات مختل��ف و بخش هاي متفاوت ضبط 
مي كنیم« و من دقیقاً دلیل نشدني بودن ماجرا را 
متوجه نمي شوم و باز ترجیح مي دهم در اين باره 

خیلي چالش نكنم. 
جاللیان مدعي است »بدون توقف« خیلي پربیننده 
است و طبق نظرسنجي سازمان پربیننده ترين برنامه 
گفت و گو محور است؛ »برنامه ما درباره عملكردها 
نیست، برنامه ما به موضوعات تئوريك و ايدئولوژيك 
مي پردازد و مخاطبش جوانان كف جامعه هستند.« 
مي گويم: »اتفاقاً موضوعات اينچنیني را هم مي توان 
با شگردهاي فرمیك و ساختاري عامه پسند كرد.« 
مي گويد: »ما خیلي جسارت داشتیم كه اين برنامه 
را روي آنتن مي بريم و اگر حمايت مديران نبود به 

اين توفیقات نائل نمي شديم.« 
  مخاطباني كه مي شد وسيع تر باشند

سوالم را به شكلی ديگر مطرح می كنم و مي گويم: 
»همانطور كه خودتان مي گويید اين فرصتي است 
كه پس از 40سال براي اولین بار به شما داده شده 
تا درباره موضوعاتي كه خودتان مدعي هستید خط 
قرمز است، برنامه تولید كنید. فكر مي كنید »بدون 
توقف« واقعاً مخاطب خ��ودش را در جامعه پیدا 
كرده چراكه من فكر مي كنم اين برخالف نظر شما 
آنگونه كه بايد و مي توانست اتفاق بیفتد، محقق 
نشده است«، مي گويد: »نظرسنجي هاي سازمان 
اين را نشان مي دهد و برنامه ما و گفت وگوي ويژه 
خبري به عن��وان برنامه ه��اي گفت و گو محور در 
صدر ق��رار دارند.« مي گويم: »ول��ي فكر مي كنم 
مي ش��د دايره مخاطبانتان را وس��عت بیشتري 
بدهید.« مي گويد: »من واقعاً رشد مخاطب را حس 
مي كنم. 15درصد آمار خیلي مهمي است. ما البته 
خودمان را بدون نقص نمي دانیم و از پیشنهادات 
و انتقادات استقبال مي كنیم. موضوع تضارب آرا 

و كرسي هاي آزادانديشي موضوع خاك خورده اي 
است كه مطالبه رهبر انقالب است و ما با اين هدف 
برنامه بدون توق��ف را راه ان��دازي كرديم كه اين 
مطالبه را زنده كنیم. جاي كرسي هاي آزادانديشي 
دانشگاه است اما اين تحقق پیدا نكرده و ما گفتیم 
به تعبیر امام راحل صداوسیما بايد دانشگاه باشد و 
به نوعي خوب است اين فرصت براي دانشجوها و 
اقشار ديگر مردم فراهم شود تا نظراتشان را درباره 
مسائل مختلف با فراغ بال مطرح كنند، براي مثال 
درباره مسئله واليت فقیه ما در برنامه اين فضا را 
ايجاد كرديم كه در قالب 30قس��مت همه حضار 

نظر مخالفشان را مطرح كنند.« 
مي گويم: »من احس��اس مي كن��م برنامه به رغم 
تالش هايي ك��ه ب��راي جوان پس��ندي كرديد و 
هزينه هايي كه براي دكور تقبل ش��ده همچنان 
خش��ك اجرا مي ش��ود و اين زياد ربطي به محتوا 
ندارد و به فرم و س��اختار مربوط مي ش��ود، شايد 
اگر يك ش��ومن خوب داش��تید كه بر مسائل هم 
اشراف داشت، برنامه بهتر ديده مي شد.« مي گويد: 
»ما همیش��ه اين را گفتیم كه برنامه مان مجري 
ندارد.« مي گويم: »اين مي تواند يك ضعف باشد، 
مجري توانمند مي تواند اتمسفر برنامه را در جاي 
مناسب و درست تنظیم كند، البته اين واقعاً به اين 
برمي گردد كه آدم چنین كاري را در اختیار داشته 
باش��ید كه فكر مي كنم نداريد و چون اين مجري 
وجود ندارد، شما واقعاً يك برنامه رها با حضور چند 
نفر كه نظر متفاوت دارند، جلوي دوربین مي بريد 
و هیچ كس نیست كه سمت و سوي بحث ها را به 

كانال درست خودش هدايت كند.« 
  روي نبود سانسور تأكيد داريم 

گپ و گفت با س��ردبیر »بدون توقف« كه تمام شد 
س��راغ رضا غالمحس��ین نژاد تهیه كنن��ده برنامه 
مي رويم. از او سؤال مي كنم موضوع كم نمي آوريد؟ 
مي گويد: »مس��ائلي كه ما به آن مي پردازيم تاريخ 
مصرف ندارند و مي توانند هر از گاهي شكافته شده و 
از ابعادي تازه تر به آن پرداخته شود. جنس شبهاتي 
كه امروز براي جامعه وجود دارد با شبهات يك دهه 
پیش متفاوت اس��ت و هر قدر جلوتر مي رويم، نیاز 
داريم اين شبهات در رسانه ها مطرح و شنیده و پاسخ 
آنها ارائه شود، وگرنه جامعه با انسداد يا احساس آن 
مواجه مي شود. ما سراغ خیلي از موضوعات نرفته ايم 
كه در فصل جديد برنامه با جسارت بیشتري سراغ 
آنها خواهیم رفت.« مي گويم: »اين جوان هايي كه 
به برنامه مي آيند را چگون��ه و از چه راهي انتخاب 
مي كنید.« مي گويد: »ما پیامك مي دهیم و آنها اعالم 
آمادگي مي كنند.« مي گويم: »به شركت كننده هايي 
كه شبهه دارند چه توصیه هايي مي كنید؟« مي گويد: 
»ما از آنها مي خواهیم تا خودشان را سانسور نكنند.« 
مي پرسم: »مثالً تا به حال به موضوع ماجراي لواسان 
كه مسئله عدالت و تبعیض بود و خیلي هم بازتاب 
داشت پرداخته ايد؟« مي گويد: »خوب شد اين سؤال 
را پرسیديد، ما اين موضوع را نرفته ايم و نمي دانم در 

آينده موضوع ما باشد.« 
كمي آن س��وتر گربه اي به خودش جرئت داده 
تا وارد اتاق گريم ش��ود و يكي از خانم هايي كه 
براي شركت در برنامه آمده طلب كمك مي كند 
و آقاي تهیه كننده مجبور مي شود لحظاتي ما را 
ترك كند و وقتي برمي گردد صحبت هايمان به 

سمت و سوي ديگري مي رود.

گزارش »جوان« از پشت صحنه ضبط برنامه »بدون توقف« 

خط قرمزهايي كه پخش زنده اش 
نشدني است!

من واقعًا رش��د مخاط��ب را حس 
مي كنم. 15درصد آمار خيلي مهمي 
اس��ت. ما البته خودم��ان را بدون 
نقص نمي دانيم و از پيش��نهادات 
و انتق��ادات اس��تقبال مي كني��م

مجموعه تلويزيوني »باخانمان« با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي در شمال تهران با حس�ن پورشيرازي كليد 
خورد تا خودش را براي آنتن شبكه3 سيما آماده كند. 
مجموعه تلويزيوني »باخانمان« به كارگرداني برزو نیك نژاد 

و تهیه كنندگي زينب تقوايي پس از انجام تست هاي الزم 
براي اطمینان از سالمت تك تك اعضاي گروه و رعايت تمام 
موارد پروتكل هاي بهداش��تي، تصويربرداري را در شمال 

تهران همزمان با عید غدير خم آغاز كرد. 

سريال »باخانمان« كليد خورد

    خبر

 گايه از همكاري نامطلوب
مسئوالن لرستاني با »ايل دا«

تصويرب�رداري س�كانس هاي دف�اع مقدس�ي س�ريال »اي�ل دا« ظرف 
40روز آين�ده ب�ه اتم�ام مي رس�د، ب�ا اي�ن ح�ال تهيه كنن�ده اي�ن 
س�ريال از هم�كاري نامطل�وب مس�ئوالن اس�تاني گاي�ه دارد. 
علیرضا سبط احمدي، تهیه كننده مجموعه »ايل دا« گفت: سكانس هاي مربوط 
به جنگ در ارتفاعات خرم آباد در حال انجام است و 85درصد كار تصويربرداري 

انجام شده و ظرف 40روز آينده كار تصويربرداري به اتمام مي رسد. 
وي درباره همكاري مسئوالن استاني گفت: متأس��فم از اينكه اعالم مي كنم 
مسئوالن استاني هیچ حمايتي از پروژه دفاع مقدسي نمي كنند. اين پروژه كه 
اثري فاخر درباره دالورمردي هاي خطه لرس��تان است با بي مهري مسئوالن 
استان لرستان مواجه است. ما در شرايط بسیار سخت بدون حمايت و همكاري 
مسئوالن استان لرستان در حال تصويربرداري با تیمي 180نفري هستیم تا 

بتوانیم كار را براي چهلمین سالگرد دفاع مقدس آماده كنیم. 
وي تأكید كرد: سپاه پاسداران استان با تمام توان از كار حمايت كرد و كمك هاي 
شايسته اي در خصوص تأمین ادوات نظامي صورت گرفته و امكانات در اختیار 
پروژه قرار داد. »ايل دا« يكي از مجموعه هاي پربازيگر و از تولیدات سیمافیلم 
است. در اين مجموعه بیش از 35بازيگر حرفه اي سینما و تلويزيون با گريم هاي 
متفاوت حضور دارند، همچنین بیش از 100بازيگر تلويزيون و تئاتر لرستان در 
اين مجموعه به ايفاي نقش مي پردازند. »ايل دا« در گروه فیلم و سريال مركز 
سیمافیلم و به تهیه كنندگي سیدعلیرضا سبط احمدي و كارگرداني راما قويدل 

به نويسندگي نوشین پیرحیاتي در حال تولید است.

امام حسن مجتبي)ع(:

مصيبت ها، كليد اجر و پاداشند. 
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