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نتیجه مدارا با قاتل!
نوید مؤمن: با گذشت 5 سال از وقوع فاجعه منا 
و شهادت مظلومانه هزاران زائر بیت اهلل  الحرام، از 
جمله صدها تن از شهروندان کشورمان، همچنان 
سعودی ها از پاسخگویی در این باره طفره می روند! 
آنها رس��ما نقش خ��ود را در وقوع این »جنایت 
محرز« انکار کرده و جای »جرم« را با »اهمال« 
عوض کرده اند! البته از کسانی که در روز روشن، بر 
سر هزاران زن و کودک بی پناه در یمن بمب های 
خوش��ه ای ریخته و آنها را با چراغ سبز سازمان 
ملل متحد و اعضای غربی شورای امنیت )آمریکا، 
انگلیس و فرانس��ه( به خاک و خون می کشند، 
انتظاری درباره »مسؤولیت پذیری در قبال فاجعه 
منا« نمی رود! به عبارت بهتر، از رژیم منحوسی 
که »تبعات اقدامات جنایتکارانه مستقیم و محرز« 
خود در منطقه را نمی پذیرد، نمی توان توقع داشت 
درباره »فاجعه منا« و نقش »محمد بن سلمان« 

ولیعهد سعودی  در وقوع آن شفاف سازی کند! 
در همان روز فراموش نشدنی و مملو از اندوه 
و حیرت��ی که وقوع فاجعه منا را ش��اهد بودیم، 
مناب��ع آگاه اعالم کردند ت��ردد یکی از مقامات 
ارشد آل سعود )محمد بن سلمان، فرزند پادشاه 
عربس��تان( و صدها نفر از همراهان و مالزمان او 
از مح��ل ازدحام حجاج در صحرای منا منجر به 
مس��دود شدن یکی از مسیرهای رفت و آمد زوار 
و در نتیجه فش��ردگی جمعی��ت و وقوع فاجعه 
ش��د. هنوز پس از 5 سال مشخص نشده است 
این »مس��یریابی« چرا و چگونه صورت گرفت 
اما بر همگان مسجل است »رصد حداقلی مسیر 
رفت و آمد زوار« در عربستان، پروسه ای پیچیده و 
دشوار نیست و »تالقی جمعیت« یا »انباشتگی 
آن در یک نقطه معین«، کامال قابل پیشگیری 
و حت��ی در صورت وق��وع، در مراحل اولیه قابل 

مدیریت است. 
زمان��ی که این فاجعه رخ داد، مقامات وزارت 
بهداشت سعودی و پلیس این کشور در اظهاراتی 
وقیحانه بدون اینکه به عامل اصلی فاجعه اشاره 
کنند، عدم آموزش الزم حجاج را مس��بب این 
فاجعه دانس��ته اند! به عبارت بهت��ر، آنها حتی 
»اهمال« خود را در قبال این فاجعه نپذیرفتند، 
چه رس��د به آنکه به »عناد« و »تعمد« خود در 

وقوع آن اشاره کنند! 
یک: امروز سعودی ها همچنان در قبال »فاجعه 
منا« سکوت کرده و سعی دارند به آن نیز مانند 
ه��زاران جنایت دیگر خ��ود در منطقه و جهان 
اسالم، رنگ فراموشی بپاشند! صورت مساله کامال 
مشخص است! ما با رژیم قاتلی مواجه هستیم که 
تنها در این پرونده، محکوم به قتل و کشتار هزاران 
زائر بیت اهلل الحرام است. سران سعودی که تجربه 
برگزاری مراس��م حج را برای دهه های متمادی 
داش��ته اند، درباره ازدح��ام جمعیت در صحرای 

عرفات و منا آگاه بودند.
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گزارشی درباره جمشید هاشم پور که شمایل 
قهرمان سینمای دفاع مقدس در اکشن  بود

طی 24 ساعت 207 نفر در ایران بر اثر ابتال به کرونا 
جان خود را از دست دادند
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در      پی  رهبر انقالب   پیام 
 خاکی مثل درگذشت آیت الله ممدوحی

رنگ پیراهنش

 روایت خبرنگار »وطن امروز« از 24 ساعت همراهی با»عالم انقالبی و وارسته  ای بودند که سال ها مجاهدت کردند«
 فرمانده نیروی زمینی سپاه در سیستان و بلوچستان

  گفت وگوی »وطن امروز« با زهرا رکن آبادی 
فرزند شهید غضنفر رکن آبادی درباره پیگیری 
حقوقی حادثه منا  و انفعال دستگاه دیپلماسی

  گفت وگو با محسن محسنی نسب
کارگردان فیلم سینمایی یورش

   نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای کنجاله 
سویا 2700 تومان است اما مرغداران ناچارند آن 
را  از بازار آزاد با قیمت 15 هزار تومان تهیه کنند

 گفت و گوی »وطن امروز« با عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری
 مشکل اصلی در بررسی صالحیت ها درباره کسانی است که صالحیت  ثبت نام را دارند

شورای نگهبان باید ابزار سنجش توان کاندیداهای ریاست جمهوری برای مدیریت کشور را در اختیار داشته باشد
تاکنون 50  نفر از افراد سرشناس قصد خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرده اند

 به نظر من کار انتخابات به دیوان عالی کشیده خواهد شد
 خیلی مهم است ما 9 قاضی در دیوان عالی آمریکا داشته باشیم 

 بهتر است انتخاب قاضی جدید را قبل از انتخابات انجام دهیم

در پاسخ به سؤالی درباره تعهدش به انتقال مسالمت آمیز قدرت 
در صورت شکست در انتخابات

میکائیل دیانی: ساعت ۹ شب 
است؛ با لباسی مشکی و ساده 
همراه چند نفر- که بعدا فهمیدم 
معاونان اجرایی و عملیاتی اش 
هستند و برای بازرسی از طرح ها 
آمده اند- وارد فرودگاه می شود. 
فکر می ک��ردم با لباس نظامی 
بیای��د، برای همین تعجب کردم. جلو می روم و خودم 
را معرفی می کنم. متوجه می ش��ود خبرنگارم، کمی 
اخم هایش در هم می ش��ود: »نیازی نبود بیایید؛ قرار 
نیست اتفاقی بیفتد!«. توضیح می دهم صرفا برای ثبت 
اتفاق می آیم و مزاحم شما نمی شوم. کمی به من نگاه 
می کند، کمی به همراهش که کار هماهنگی آمدن ما 
را انجام داده، س��ری به این معنا که »حاال که اومدید 
دیگه بیایید بریم!« تکان می دهد و رد می ش��ود و من 
پشت سرش می روم. توقعم این است که از »وی آی پی« 
برویم اما می رود در صف مردم عادی می ایس��تد و ما 
هم پشت ش��ان می ایستیم و مثل بقیه با اتوبوس پای 

پرواز می رویم. 
صندلی ایش��ان در هواپیما ردیف سوم کنار پنجره 
اس��ت. می نش��یند؛ س��رمیهماندار ت��ازه از چهره اش 
می شناسد که س��ردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی 
سپاه است. جلو می آید و عرض ادب می کند و خواهش 
می کند ایشان را به صندلی »وی آی پی« ببرد اما سردار 
تشکر می کند و می گوید »جای من خوب است!« بقیه 
مردم تازه متوجه شده اند و با دست نشان شان می دهند. 
مقصدمان زاهدان اس��ت؛ سردار می خواهد چند هزار 
خانه ای را که سپاه برای محرومان یکی از منطقه های 

این استان ساخته است افتتاح کند. 
ش��ب را در اس��تراحتگاه بودیم و صبح اول وقت به 
س��مت محل قرار حرکت کردیم. با هلی کوپتر نیروی 
زمینی راه افتادیم به جایی در میان کویر؛ در کنار مرز؛ 
۲5 کیلومتری مرز پاکستان. سپاه برای مردم این منطقه 
محروم خانه و مدرسه و درمانگاه ساخته است اما وقتی از 
سردار پاکپور می خواهم درباره این مساله توضیح دهد، 
امتناع می کند. من اصرار می کنم و دست آخر می گوید: 
»کاری نکرده ای��م که بخواهیم گزارش دهیم؛ هر چه 

کردیم وظیفه بوده است؛ اینها به گردن ما خیلی حق 
دارند و ما باید خدمت شان کنیم!« عکاس مان می خواهد 
عکسی بگیرد اما سردار پاکپور رویش را برمی گرداند. 
از مسؤول جهادی � عمرانی نیروی زمینی می پرسم، 
می گوید: »ما 1447 پروژه عمرانی � خدماتی مان تکمیل 
شده و قرار است برای افتتاح و بهره برداری از آنها برویم، 
البته ما چند جا را پیش��نهاد دادیم اما سردار نظرشان 
روی مورتان بود!« گفتم: مورتان کجاست؟ گفت:»جایی 
نزدیکی مرز پاکستان. مردم محلی آنجا با حاجی حاال 
خیلی صمیمی اند، حاجی هم آنها را واقعا دوست دارد 
و چون محروم ترین جاس��ت، دوست دارد یک روز هم 

که اینجاست به آنها سر بزند«.
حواسش مدام به بیرون است؛ سوال می کنم داستان 
چیست؟! می گوید:»وظیفه اصلی من حفظ امنیت است؛ 
از همین فرصت ها هم باید استفاده کنم تا از همین باال 
رصدی نس��بت به رفت و آمد ها و جاده ها و تغییرات 
ساختاری منطقه داشته باشم؛ یک تغییر کوچک برای 

من می تواند هزار مفهوم داشته باشد!«
هلی کوپت��ر در نزدیکی روس��تایی به ن��ام مورتان 
می نشیند؛ منطقه ای در دل همین مناطق محروم که 
جزو محروم ترین هاست. در چند سال گذشته چند هزار 
طرح عمرانی و خدمت رسانی از سوی سپاه ساخته شده 
و حاال قرار اس��ت یکی از آنها را به عنوان نمونه افتتاح 
کند. محلی ها جلوی مدرسه می خواهند گوسفند زمین 
بزنند اما سردار مانع می شود. وارد مدرسه که می شویم، 
بچه های دانش آموز به سمت سردار پاکپور می دوند، انگار 
آنها سردار را می شناسند و سردار هم آنها را می شناسد. 
پارسال به آنها قول ساخت مدرسه را داده بوده است 
و حاال امسال آنها آمده اند مدرسه شان را افتتاح کنند. 
وقتی می خواستند روبان افتتاح مدرسه را پاره کنند، 
قیچی را به دست سردار دادند اما او در جمعیت دنبال 
»مال عباس« می گردد: »مالعباس رو بگویید بیاد قیچی 
کنه؛ زحمت های این منطقه رو او می کشه؛ روبانش را 

ما پاره کنیم؟!« مالعباس پیرمردی بلوچ، س��الخورده 
و با محاس��نی سفید جلو می آید، قیچی را می گیرد و 
روبان را پاره می کن��د؛ کنارش می روم و با او همکالم 
می شوم؛ می گوید: »ما هر چه داریم صدقه سر سردار 
است و شهید شوشتری و بچه های سپاه که دارند اینجا 
کار می کنند. ما جاده نداشتیم، مدرسه نداشتیم، خانه 
نداش��تیم، امنیت جانی نداشتیم؛ همه اینها را همین 

بچه های سپاه برای ما آوردند«.
اولین دانش آموز ورودی پس��ر »خان محمد« است؛ 
او را به سردار معرفی می کنند و او می نشیند تا هم قد 
کودک ش��ود و می گوید: »بابات خیلی مرد بود؛ بابات 
قهرم��ان بود! به اون پدر باید افتخ��ار کرد!« با او یک 
عکس یادگاری می گیرد. جلو می روم و درباره خان محمد 
می پرسم؛ می گوید:»خان محمد یکی از بزرگان همین 
مورتان بود، از افراد دلس��وز بود، کسی بود که نفر دوم 
جندالشیطان را هالک کرد. او یاور ما در تامین امنیت 
منطقه بود! ما با همین بومی ها توانستیم امنیت اینجا 
را ش��کل دهیم!« این نکته ها را در س��خنرانی بعد از 
مراسم هم تکرار کرد و گفت:»وقتی شهید شوشتری 
را برای سپاه منطقه فرستادیم گفت ۲ برنامه راهبردی 
دارم؛ خدمات جهادی و کمک به مردم و تامین امنیت 
منطقه با کمک مردم منطقه و هر ۲ این سیاست ها تا 
همین امروز ماموریت نیروی زمینی س��پاه است!« در 
میانه صحبت س��ردار ۲معلول به نام های نازخاتون و 
هامون را به سالن می آورند؛ سردار با دیدن آنها اشکش 
سرازیر می شود. نازخاتون و هامون با کمک های سردار 
توانسته اند جراحی و درمان کنند؛ آنها حاال برای سردار 
ی��ک هدیه آورده اند؛ یک پارچه گلدوزی ش��ده که با 

دست خود بافته اند. 
وقت اذان است. مراسم را تمام می کند و به سمت 
نمازخانه می رویم. همانجا بعد از نماز و هنگام ناهار یکی از 
جلسات کاری اش را برگزار می کند. به اتاق کناری می روم 
که ناهار بخورم؛ خلبان های هلی کوپتر فرمانده نشسته اند؛ 

با آنها وارد گپ و گفت می شوم. سرهنگ باباخانی- که 
قیاس چهره جوانش و درجه روی شانه اش تعجب برانگیز 
است- می گوید:»هر وقت سردار بیاید ما می دانیم از دم 
صب��ح تا خود غروب پرواز داریم؛ خودمان را برای یک 
هفت��ه پرواز آماده می کنیم! وقتی می آیند به همه جا 
سرکشی می کنند؛ بعضی وقت ها وسط مسیر یکهو در 
کابین رو باز می کنند و می گویند باباخانی همین جا برو 
پایین بشین یه لحظه! بعد می روند به یک روستایی سر 
می زنند؛ یا بعضی وقت ها قرار اولیه مان یک جایی است 
اما آنقدر در مسیر به جاهای مختلف سرکشی می کنند 
که به آن جای اول نمی رس��یم؛ شب را در یک جایی 

می خوابیم و دوباره صبح راه می افتیم!«
صحبت هایش گل انداخته که یکباره سردار جلوی 
در ظاهر می ش��ود: »باباخانی! بلند ش��و استارت بزن 
بریم!« س��رهنگ باباخانی به م��ن نگاه می کند؛ هر ۲ 
می خندیم. بلند می ش��ود و جلوتر از سردار می رود که 
هلی کوپتر را آماده کند؛ قرار اس��ت به پاس��گاه مرزی 
برویم و ایش��ان بازدیدی از کارگاه ساخت و ساز انسداد 

مرزی نیز داشته باشد. 
اطراف هلی کوپتر چند پسر بچه بازی می کنند؛ سردار 
قبل از س��وار ش��دن با آنها خوش و بش می کند. اسم 
یکی شان محمد است و سردار به اسم روی پیراهنش 
اشاره می کند و می گوید: »ببین اسم منم محمده! محمد 
پاکپور«. یکی از بچه ها به رسم ادب و برای تشکر بابت 
ساخت مدرسه برای سردار پنیر نخل آورده است، البته 
که ما نگذاشتیم خیلی سردار رنگ داستان را ببینید! 
مصطفی، از همراهان سردار به ساعتش اشاره می کند 
که یعنی باید برویم؛ سردار با این مواجهه که من می دانم 
کی باید برویم با بچه ها گرم گرفته است. تا ما به سمت 
هلی کوپتر برویم، سردار موتور تریل یکی از محلی ها را 
می گیرد و سوار می شود به سویی برود؛ فکر می کنم به 
س��مت کارگاه جاده سازی ای می رود که حدودا ۲ تپه 

آن طرف تر است. 

سوار هلی کوپتر که می شوم چشمانم را خواب گرفته 
است؛ سردار هم کارش تمام شد و برگشت سوار شد. 
گوشه ای نشست و دس��ت به تبلت چیزی را مطالعه 
می کن��د و با معاونانش روی موضوعی بحث می کنند؛ 
موض��وع احتماال ناظر به همان کارگاه اس��ت. وس��ط 
تصوی��ر اعوجاج گونه ای از همین بحث خوابم می برد. 
با صدای نشس��تن هلی کوپتر و خاموش شدنش بیدار 
می شوم؛ در فرودگاه ایرانشهر هستیم؛ بالگرد قرار است 
س��وختگیری کند اما سردار از همین فاصله کوتاه هم 
نمی گذرد. فرمانده قرارگاه شهید معمار جنوب شرق را 
گفته تا گزارشش را در همین فاصله کوتاه در فرودگاه 
به سردار بدهد. سردار نکته هایی درباره گزارش دارد و 
قرار می شود هفته بعد یک جلسه با همین موضوع ویژه 
در منطقه گذاشته شود. باباخانی می آید و می گوید آماده 
پروازیم. مقصد بعدی مان کارگاه ساخت فرودگاه بالگردها 
در زاهدان اس��ت؛ در مسیر سردار با معاونانش شوخی 
می کند اما وقتی هلی کوپتر می نشیند و به سمت کارگاه 
می روند جدی می شود؛ انگار موقعیت حساب کشی با 

همسفری برایش خیلی فرق می کند!
دیگر غروب شده است؛ با ماشین به سمت پایگاه 
بازمی گردیم. فکر می کنم کار دیگر تمام شده است اما 
به پایگاه که می رسیم یک سری از فرماندهان منتظر 
س��ردار پاکپور هستند تا جلس��ه ای را برای بررسی 
کارهای ش��ان برگزار کنند؛ من خیلی خس��ته ام؛ به 
بهانه اینکه جلسه ممکن است حرف های خصوصی 
و محرمانه داش��ته باش��د اجازه مرخصی می خواهم؛ 
س��ردار می خندد و می گوید: باشه برو استراحت کن؛ 

فردا باز کار داریم!
من با تعجب نگاه می کنم؛ سردار پاکپور وارد اتاق 
می شود. س��ردار خلیل آبادی که پشت سرش است، 
می گوید: »این وضعیت همیش��ه ما اس��ت؛ س��ردار 
پاکپور سالی چند ده بار دور تا دور کشور را سرکشی 
می کند!« دوباره با خودم فکر می کنم و یاد صحبت های 
مالعباس می افتم، بی خود نیست مردم بلوچستان در 
مرزی ترین نقطه ایران تا این حد پاسدار ها را دوست 
دارند؛ مردم هر کس��ی را که برای ش��ان از جان مایه 

می گذارد دوست دارند!

روایت خبرنگار »وطن امروز« از 24 ساعت همراهی با فرمانده نیروی زمینی سپاه در سیستان و بلوچستان

خاکی مثل رنگ پیراهنش
گزارش
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گروه سیاس�ی: زهرا رکن آبادی با انتقاد از کم کاری نهادهای 
مس��ؤول در مساله شهدای حادثه منا اظهار داشت: اگر نصف 
کاری که ترکیه درباره قتل خاشقجی انجام داد، درباره شهدای 
منا انجام ش��ده بود، امروز عربس��تان اینقدر وقیحانه علیه ما 

موضع نمی گرفت. 
ب��ه گ��زارش »وطن امروز«، مهرماه س��ال 94 بود که یک 
خب��ر غیرمنتظره جهان اس��ام را عزادار کرد. ه��زاران تن از 
حجاج در سرزمین منا قربانی بی کفایتی رژیم سعودی شدند. 
464 تن از حجاج قربانی در این حادثه، متعلق به ایران بودند؛ 
آم��ار فاجعه باری که بخش زیادی از هموطنان مان را که خود 
را برای اس��تقبال از حجاج خود آماده می کردند، س��یاه پوش 
کرد. در سالگرد فاجعه منا به منظور اطاع از آخرین وضعیت 
پیگیری های حقوقی صورت گرفته برای احقاق حق خانواده های 
شهدای این حادثه، سراغ زهرا رکن آبادی، دختر شهید غضنفر 
رکن آبادی رفتیم؛ دیپلمات برجسته ای که نماد تاقی منش 
بسیجی و روش دیپلماتیک بود و با لباس سفید احرام دعوت 

حق را لبیک گفت. 
زه��را رکن آبادی در گفت وگو با »وطن امروز« با اش��اره به 
اقدامات انجام شده برای پیگیری حقوقی حادثه منا اظهار داشت: 
بسته شدن سفارت عربستان در ایران، روند پیگیری های حقوقی 
را با مشکل مواجه کرد ولی این موضوع را منتفی نکرد. یکی 
از راه های پیش روی ما، پیگیری ش��کایت در محاکم داخلی 
خودمان بود. همان طور که مطلع هستید در وقایع این چنینی، 
محاکم محل وقوع جرم و محاکم محل اقامت قربانی، هر دو 
صاحیت پیگیری شکایات را دارا هستند. وی ادامه داد: متاسفانه 
در این س��ال هایی که پیگیری حقوقی حادثه منا را از طریق 
محاکم داخلی پیگیری کردیم، شاهد سنگ اندازی هایی بودیم 
که در نهایت به دلیل فشارهایی از جاهای نامشخص، پروسه 
پیگیری متوقف ش��ده و وکایی که کار را پیگیری می کردند 

مساله را رها کرده و دیگر ادامه ندادند. 
دختر شهید رکن آبادی افزود: پیگیری مساله حقوقی حادثه 
منا در عربستان به مراتب سخت تر از پیگیری آن در محاکم 
داخلی است. وکا در داخل عربستان به سختی این پرونده را 
می پذیرند، از وزارت خارجه به ما اعام کردند از کش��ورهای 
عمان و چند کش��ور دیگر پیگیر این بوده ایم که وکایی این 
پرونده را قبول کنند تا بشود آن را در داخل محاکم عربستان 
پیگیری کرد اما کسی حاضر به قبول این پرونده نشده است. 
زهرا رکن آبادی در پاسخ به این سوال که آیا دولت انتظار 
شما را برای پیگیری حقوقی حادثه منا برآورده کرد یا خیر؟ 
گفت: قطعا انتظارات ما را برآورده نکردند. بر اساس فرمایشات 
حضرت آقا، مسؤولیت پیگیری این مساله با سازمان حج و زیارت 
و وزارت امور خارجه به صورت توامان بود اما تا امروز حتی یک 

دادگاه ساده در این باره برگزار نشده است. 
دختر شهید رکن آبادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر 
اینکه آیا خانواده های ش��هدای منا از طرف حکومت سعودی 
دیه ای دریافت کرده اند یا خیر؟ اظهار داشت: موضوع پرداخت 
دیه متعلق به شهدایی بود که بر اثر سقوط جرثقیل به شهادت 
رسیدند. یک دادگاه صوری در این قضیه برگزار شد و شرکتی 
که جرثقیل متعلق به آن بود، پرداخت دیه را تقبل کرد، گویا 
چک دیه را هم برای این شهدا صادر کرد اما به علت تحریم ها 
و عدم پیگیری، هنوز چک دیه این شهدا نقد نشده است. درباره 
ش��هدای حادثه منا، آل سعود هیچ مسؤولیتی را قبول نکرد و 

لذا اصا بحث پرداخت دیه به خانواده های  شهدای حادثه منا 
نیز مطرح نشد. 

زهرا رکن آبادی در ادامه با اش��اره به راه های غیرحاکمیتی 
ک��ه برای پیگیری حادثه منا پیش روی خانواده های قربانیان 
این حادثه وجود داش��ت، گفت: ما یک راه دیگری هم پیش 
رو داش��تیم که از طریق شورای حقوق بشر اقدام کنیم. البته 
این راه یک راه حقوقی نیس��ت، یک راه سیاسی است. به این 
نحو که ش��ما به عنوان قربانی، یک فرمی را پر می کنید و از 
جنایتی که یک حکومت در حق شما مرتکب شده، شکایت 
می کنید. شورای حقوق بشر تاش می کند با فشار بر کشوری 
که مورد شکایت قرار گرفته، مساله را پیگیری کند و اطاعات 
الزم را از آن بگیرد. الزم اس��ت نکته ای را اضافه کنم که یکی 

از کلیدی ترین اطاعاتی که درباره حادثه منا وجود دارد، فیلم 
دوربین های مدار بسته است. متاسفانه حکومت سعودی وجود 
این فیلم ها را رد می کند، در حالی که آشکارا دروغ می گوید، 
چراکه واحدهای بزرگ مانیتورینگ در عربستان وجود دارد که 

قطعا از این حادثه نیز فیلم هایی را ثبت و ضبط کرده است. 
دختر شهید رکن آبادی ادامه داد: مساله پیگیری حادثه منا از 
طریق شورای حقوق بشر، یک پیش شرط داشت و آن هم اینکه 
درخواست پیگیری باید به صورت شخصی و فردی اعام شود. 
ما به همین دلیل تصمیم گرفتیم یک NGO تاسیس کنیم 
و از این طریق درخواست شکایت خود را به شورای حقوق بشر 
اعام کنیم اما از آن زمان تاکنون هنوز با درخواست ما برای 
تاسیس این NGO موافقت نکرده اند. یک بار که رد کردند و 

بار دوم که درخواس��ت دادیم هنوز در حال بررسی و استعام 
هستند و خبری از نتیجه آن نیست. 

زهرا رکن آبادی همچنین درباره گمانه زنی های صورت گرفته 
مبنی بر ترور شهید غضنفر رکن آبادی اظهار داشت: از نظر اسناد 
و مدارک الزم برای اثبات قضایی قتل عمد و ترور پدرم، دست 
ما بسته است اما ما با مسائلی مواجه شدیم که این مساله را 
تایید و تقویت می کند. آل س��عود جسد پدر ما را در حالی به 
ما تحویل داد که مغز، قلب، کبد، کلیه و معده را خارج کرده 
بودند و همین امر باعث ش��ده بود با کالبدشکافی نتوان علت 

مرگ را مشخص کرد. 
دختر ش��هید رکن آبادی در پایان خاطرنش��ان کرد: ما در 
ماجرای حادثه منا خسارت بزرگی دادیم، پدرمان را از دست 
دادیم، چیزی که از دس��ت دادیم قابل جبران نیس��ت اما آن 
چیزی که بیشتر دل ما را می سوزاند این است که می توانستیم 
از این خسارت استفاده های زیادی بکنیم اما این کار را نکردیم.  
ما می توانستیم با پیگیری حقوقی حادثه منا از مجاری قانونی 
بین المللی به عربستان فش��ار بیاوریم اما آنقدر منفعل عمل 
کردی��م که اکنون عربس��تان در برابر ما موضع حق به جانب 
هم می گیرد. اگر به اندازه نصف کاری که ترکیه به خاطر قتل 
خاشقجی انجام داد، ما در قضیه حادثه منا انجام می دادیم، امروز 

عربستان اینگونه وقیحانه در برابر ما نمی ایستاد. 
 الزم به ذکر است در سال های گذشته همزمان با سالگرد 
شهادت حجاج ایرانی در منا و همچنین شهادت شهید غضنفر 
رکن آبادی، همایشی با عنوان »دیپلماسی مقاومت« با محوریت 
روش دیپلماتیک شهید غضنفر رکن آبادی که آمیزه انقابی گری 
و دیپلماسی بود، برگزار می شد. در واقع این همایش یادبودی 
برای شهید رکن آبادی بود تا چراغ راهی باشد برای دیپلمات های 
جوانی که می خواهند مس��یر ایشان را در عرصه فعالیت های 
بین الملل طی کنند. اما امس��ال به علت شرایط پیش آمده به 
خاطر ش��یوع بیماری کرونا، این همایش برگزار نشد. خانواده 
شهید رکن آبادی به عنوان جایگزین این همایش، روز گذشته 
مراسم مختصر روضه و توسلی را در جوار قبر شهید رکن آبادی 
و چند تن دیگر از شهدای منا در امامزاده پنج تن لویزان برگزار 
کردند. این مراسم که به علت شرایط خاص کرونایی به صورت 
عمومی برگزار نشد، ش��اهد حضور حجت االسام پناهیان و 

حاج حسین یکتا نیز بود. 

گفت وگوی »وطن امروز« با زهرا رکن آبادی فرزند شهید غضنفر رکن آبادی درباره پیگیری حقوقی حادثه منا  و انفعال دستگاه دیپلماسی

مظلومیت رکن آبادی 

وعده انتقام خون حاج قاسم نزدیک است
آیت اهلل طباطبایی اشکذری، نماینده رهبر انقاب در سوریه در خطبه های نماز جمعه این هفته دمشق گفت: بعضی 
رزمندگان سوال می کنند که چه زمانی انتقام خون حاج قاسم گرفته خواهد شد؟ من به آنها می گویم وعده انتقام 
نزدیک است و برای دشمن جز ذلت و بدبختی چیز دیگری باقی نخواهد ماند.  

شنبه 5 مهر 1399
وطن امروز     شماره 3033

 پیام رهبر انقالب
در پی در گذشت آیت اهلل ممدوحی

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پیامی با تسلیت 
درگذشت آیت اهلل حسن ممدوحی، تاکید کردند: ایشان 
عالم انقابی و وارسته ای بودند که سال ها در خدمت تبیین 

و نشر معارف اسامی تاش و مجاهدت کردند. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر حکیم انقاب در پیامی با 
تسلیت درگذشت آیت اهلل حسن ممدوحی، تاکید کردند: 
ایشان عالم انقابی و وارسته ای بودند که سال ها در خدمت 

تبیین و نشر معارف اسامی تاش و مجاهدت کردند. 
متن پیام معظم له به شرح زیر است:
بسم اهلل  الرحمن الرحیم

درگذشت عالم بافضیلت جناب حجت االسام والمسلمین 
آقای حاج ش��یخ حس��ن ممدوحی رضوان اهلل علیه را به 
خاندان و فرزندان گرامی و به همه ارادتمندان و شاگردان 

و مستفیدان از آن بزرگوار تسلیت عرض می کنم. 
ایش��ان عالم انقابی و وارسته  ای بودند که سال ها در 
خدمت تبیین و نش��ر معارف اسامی تاش و مجاهدت 
کردند. امید است این پرونده  عمل صالح مقبول حضرت 
حق متعال و موجب علو درجات آن مرحوم گردد. رحمت 

و رضوان الهی را برای ایشان مسألت می کنم. 
سیدعلی خامنه ای
3 مهر 99

 سردار خدادی
به یاران شهیدش پیوست

سردار علی)حمید( خدادی، جانباز شیمیایی دوران 
دفاع مقدس و معاون ایمنی و اقدامات تأمینی ستاد کل 
س��پاه که بیش از یک دهه رئیس دفتر سردار سپهبد 
ش��هید حاج قاسم س��لیمانی در س��پاه قدس بود، در 
روزهای گرامیداش��ت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و 
پس از یک دوره تحمل بیماری، به حاج قاسم و جمع 
همرزمان ش��هیدش در دوران دفاع مقدس ملحق شد. 
س��ردار خ��دادی، بیش از 80 م��اه در جبهه های حق 
علیه باطل در دوران جنگ تحمیلی حضور داش��ت و 
چندین ب��ار در عملیات های مختلف مجروح و بارها به 
دلیل عوارض شیمیایی در بیمارستان بستری شده بود. 
وی پ��س از جنگ تحمیلی نیز در بخش های مختلف 
ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد فرماندهی کل سپاه 
خدمت کرد و سال ها نیز در کنار مدافعان حرم با سردار 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش همراه بود. 
سردار سرتیپ خدادی، صبح روز پنجشنبه پس از طی 
یک دوره بیماری شدید ناشی از عوارض شیمیایی، به 
لقاءاهلل پیوس��ت. همچنین مراسم وداع با پیکر سردار 
شهید حمید خدادی، ساعت 8 صبح روز گذشته )جمعه 
4 مهر ( با حضور جمعی از همرزمان ش��هید، همراه با 
قرائت زیارت عاش��ورا در بیمارستان بقیه اهلل با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد. 

نبرد در فضای مجازی دفاع مقدسی 
دیگر است

معاون هماهنگ کننده سپاه در دومین رویداد سراسری 
تولید محتوای بسیج با بیان اینکه نبرد در فضای مجازی، 
دفاع مقدسی دیگر است، اظهار داشت: امروز تنها جایی 
که آمریکا تاش دارد همه شکست هایش را جبران و به 
پیروزی تبدیل کند، فضای مجازی اس��ت. سردار نقدی 
افزود: متأس��فانه نمی دانم به چه دلیل مدیران اجرایی و 
گردانندگان صحنه فضای مجازی هم با ربات ها و کارهای 
فنی، یک جمعیت کوچک را با هشتگ سازی بزرگ جلوه 
می دهند. دست های جنگ روانی سیا، موساد و اینتلیجنت 
سرویس پشت این قضایاست نه نظر مردم. وی در ادامه 
گفت: امروز در داخل خود آمریکا مردم شعار مرگ بر آمریکا 

سر می دهند و پرچمش را به آتش می کشند. 

 آمریکا زندان ها را هم
تحریم کرد!

وزارت خزان��ه داری آمریکا روز پنجش��نبه اعام کرد 
تحریم های جدیدی علیه ۲ فرد و 4 نهاد در ایران اعمال 
کرده است.  به گزارش فارس، در بیانیه وزارت خزانه داری 
آمریکا نام ۲ فرد و 4 نهاد به فهرست » SDN« دفتر کنترل 
دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اضافه شده 
است. اسامی نفرات و سازمان های تحریم شده به شرح زیر 
است: سیدمحمود ساداتی، محمد سلطانی، زندان عادل آباد 
شیراز، شعبه یک دادگاه انقاب شیراز، زندان ارومیه و زندان 
وکیل آباد مشهد. در این بیانیه تصریح شده این تحریم ها به 
موجب »قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها« 
)کاتسا( علیه این نفرات و سازمان ها اعمال شده است. این 
قانون، پس از تصویب در مجلس سنا و مجلس نمایندگان 
آمریکا، ۲ آگوست سال ۲0۱۷ با امضای »دونالد ترامپ«، 

رئیس جمهور آمریکا به قانون تبدیل شد. 

 رونمایی از نشان و پرچم جدید
وزارت امور خارجه

نشان و پرچم وزارت امور خارجه در 
آستانه دویستمین سالگرد تاسیس 
ای��ن وزارتخانه رونمایی ش��د. طبق 
اطاع رس��انی وزارت خارجه عناصر 
اصلی این نش��ان، س��تاره هشت پر 
اسامی و آرم جمهوری اسامی است. همچنین این نشان 
برخوردار از ش��خصیت های معاصر و هویتی به روز شده از 
فرهنگ اسامی و ایرانی است و عناصری چون تعامل با شرق 
و غرب عالم و تاکید بر اینکه جمهوری اسامی ایران کشوری 
به پاخاسته، مستقل و مقاوم است، در این نشان وجود دارد.
گفتنی اس��ت انتخاب نشان جدید وزارت امور خارجه و 
شکل ساده و مبهم آن مورد تعجب و سوال افکار عمومی 
قرار گرفته اس��ت تا جایی که حتی مورد تمسخر برخی 
کاربران در فضای مجازی قرار گرفته است و این پرسش 
را از سوی کارشناسان به وجود آورده است که جدای از 
ضرورت تغییر نشان وزارت امور خارجه، در شرایط حاضر 
در این خطوط ساده کدام یک از نمادهای ملی، دینی و 

انقابی یافت می شود. 

اخبار

روزنامه »وطن امروز« 16 مهرماه سال 95 در گفت وگویی با 
مرتضی رکن آبادی، برادر شهید غضنفر رکن آبادی به بررسی 
آخری�ن نتای�ج پیگیری های حقوقی خانواده های ش�هدای 
حادث�ه منا پرداخت. مرتضی رکن آب�ادی در این گفت وگو با 
بیان اینکه »از همان روزهای اول جنایت منا، عزم جدی در 
دولت برای احقاق حقوق شهدای منا ندیدیم«، اظهار داشت: 
آقای روحانی که دنبال باال بردن عزت پاس�پورت ایرانی بود 
باید بداند در گام اول عزت پاسپورت در داخل و در احترام به 
حقوق شهروندان رقم می خورد. 464 عزیز ما در یک جنایت 
به دس�ت عمال آل سعود به شهادت رسیدند و پیگیری های 
م�ا در ح�د صفر بوده و هیچ پیگیری خاص�ی در این زمینه 

نشده است و در نهایت نیز اعالم کردند از آنجا که سعودی ها 
عضو کنوانسیون های بین المللی نیستند، ما نمی توانیم هیچ 

پیگیری ای در دادگاه های بین المللی علیه آنها کنیم. 

ب�رادر ش�هید رکن آب�ادی همچنی�ن اظه�ار داش�ت: 
رئیس جمهور تا امروز حتی یک پیام تس�لیت ساده هم به 
ما نداده است. در این یک سال از بسیاری از خانواده شهدا 

دلجویی نشده است. 
مقایسه 2 گفت وگوی »وطن امروز« با برادر و دختر شهید 
رکن آبادی که به ترتیب مهرماه سال 95 و مهرماه سال جاری 
انجام شده است، مشخص می کند طی این 4 سال مطالبات 
خانواده های شهدای حادثه منا همچنان پابرجاست و اقدامات 
جدی ای در راستای احقاق حقوق آنها نشده است؛ موضوعی 
که به صورت ویژه انفعال دستگاه دیپلماسی را در این پرونده 

آشکار می کند. 

وایت برادر          به ر

گروه سیاسی: مجید تخت روانچی گفت در صورت پیروزی جو 
بایدن در انتخابات آمریکا و تمایل واش��نگتن برای بازگشت به 
برجام، ایران ش��رایطی خواهد داشت. به گزارش »وطن امروز«، 
نماینده ایران در سازمان ملل در گفت وگو با بی بی سی جهانی 
درباره بازگشت آمریکا به برجام در صورت پیروزی بایدن، اظهار 
کرد: نخس��تین شرط ایران این اس��ت که دولت جدید آمریکا 
تعهد کند نقض برجام تکرار نخواهد شد. شرط دوم رسیدگی به 
خساراتی است که ایران از نظر مالی و رنج انسانی به خاطر تحریم ها 
متحمل ش��ده اس��ت. تخت روانچی افزود: اگر آمریکا با محقق 
کردن این شروط قول بازگشت به اجرای کامل برجام را بدهد 
ایران هم مجددا آماده اجرای کامل توافق هسته ای خواهد بود. 
اظهارات تخت روانچی بیانگر آن است که مقامات دولت روحانی 
با گذشت 5 سال از توافق برجام، همچنان به اجرای این توافق 
و بهره گیری از آنچه امتیازات برجام می نامند، امیدوار هستند. 

این در حالی است که آمریکایی ها چه در زمان ریاست جمهوری 
باراک اوباما و چه در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ نسبت 
به اجرای برجام بی تفاوت بودند و به هیچ یک از تعهدات خود 
پایبند نبودند. عاوه بر این تخت روانچی که تاکید دارد آمریکا 
می تواند به برجام بازگردد صراحتا اظهارات قبلی مقامات دولتی 
درباره عدم امکان خروج آمریکا از برجام را نقض می کند. حسن 
روحانی و محمدجواد ظریف پس از توافق برجام و در واکنش به 
اظهارات منتقدان مبنی بر اینکه دولت بعدی آمریکا امکان خروج 
بی هزینه از این توافق را دارد، ادعا می کردند دولت آمریکا متعهد به 
اجرای برجام است و در صورت بی توجهی به تعهداتش به برجام، با 

جریمه های بین المللی مواجه می شود، بویژه آنکه قطعنامه ۲۲3۱ 
شورای امنیت ضامن توافق برجام است!

از سوی دیگر خوشبینی تخت روانچی برای بازگشت آمریکا 
به تعهدات برجامی در صورت پیروزی جو بایدن در حالی است 
که تونی بلینکن، مش��اور سیاست خارجی جو بایدن، سه شنبه 
گذش��ته در مصاحبه ای با شبکه س��ی بی اس گفت: ما از برجام 
به عنوان یک سکو استفاده خواهیم کرد، با متحدان و شرکای 
خود همکاری خواهیم کرد تا آن را تقویت و بلندمدت تر کنیم. 
او گفت: به این ترتیب زمینه بهتری برای فشار جمعی علیه سایر 
فعالیت های بی ثبات کننده ایران فراهم و اطمینان حاصل می شود 

که وقتی بحث این فعالیت ها به میان آمد، این ایران اس��ت که 
منزوی می شود، نه آمریکا. همچنین بایدن در یادداشت اختصاصی 
در سی ان ان نوشت: روش هوشمندانه تری برای سخت گرفتن به 
ایران وجود دارد.نامزد دموکرات انتخابات آمریکا در ادامه نوشت: 
»هی��چ توهمی درباره چالش هایی که رژی��م ایران برای منافع 
امنیتی آمریکا، برای شرکای ما و برای مردم خودش دارد، ندارم. 
اما راه هوشمندانه تری برای سخت گرفتن به ایران وجود دارد«. 
بایدن افزود: »با متحدان خود همکاری می کنیم تا مفاد توافق 
هسته ای را تقویت و تمدید کنیم و همزمان دیگر مسائل مورد 
نظ��ر را نیز برطرف کنیم«. وی همچنین ادعا کرد: »به عقب  
راندن فعالیت های ثبات زدای ایران که دوستان و شرکای ما 
در منطقه را تهدید می کند، ادامه خواهیم داد. ما به استفاده از 
تحریم های هدفمند علیه نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم 

و برنامه موشکی بالستیک ایران ادامه می دهیم«. 

گروه سیاس�ی: اردبیل مقصد هفدهمین س��فر استانی رئیس 
قوه قضائیه بود. آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در این سفر فشرده 
به طور سرزده از کارخانه نساجی سبان بازدید کرد و در ادامه 
در جلساتی با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان اردبیل، 
شورای اداری استان و همچنین گفت وگوی زنده تلویزیونی با 
مردم این استان به ایراد سخن پرداخت. با این حال مهم ترین 
بخش از سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل را باید جلسه 
احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی س��ازی شرکت کشت و 

صنعت مغان دانست. 
به گزارش »وطن امروز«، آیت اهلل رئیس��ی در این جلس��ه 
واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان را دغدغه مردم این شهر 
و رفع این دغدغه را هدف قوه قضائیه دانست. وی در این زمینه 
افزود: من نمی توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه 
مردم آن استان بی تفاوت باشم. وی افزود: هیچ کسی در اهمیت 
اجرای اصل 44 قانون اساسی و رفع تصدی گری از دولت تردیدی 
ندارد و همه معتقد به شأن نظارتی دولت هستند اما واگذاری 
شرکت های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن 
آن شرکت ها و بخش خصوصی مالک شرکت ها باشد، بلکه باید در 
راستای توانمندسازی آنها جهت رونق تولید تاش صورت گیرد. 
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه کشت و صنعت مغان 
نگین کشاورزی کشور تلقی می شود، به نحوه واگذاری آن اشاره 
کرد و افزود: نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان 
لحاظ می شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری 
به اخطار های صادره از دیوان محاس��بات، سازمان بازرسی کل 
کشور و مسؤوالن قضایی، امنیتی و محلی توجه نشد. وی با بیان 
اینکه باید در زمان این واگذاری، درباره کش��ت استراتژیک در 
اراضی مغان و اشتغال زایی در این شرکت تضمینات الزم اخذ 
می شد، افزود: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت 

به موضوع کارشناس��ی، هیأت واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند 
واگذاری ابهامات و سواالتی وجود دارد که قابل بررسی است. 

آیت اهلل رئیسی افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت 
مغان در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس 
نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می کند؛ سازمان بازرسی کل 
کشور نیز نظرات خود را در رابطه با این واگذاری ارائه می کند. 
وی اظهار کرد: تصمیم گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت 
مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست های امنیتی و 

اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد. 
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در این فرآیند باید درباره 
داش��ته های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گیرد و 
ارزش گذاری های مرتبط با آنها به صورت روشن انجام شود، ادامه 
داد: هیأت داوری سازمان خصوصی سازی همچنان که از نامش 
بر می آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت 
و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار 
هیچ مقام و مس��ؤولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش های 
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطاعات، 
سازمان اطاعات سپاه و مسؤوالن محلی را مورد استناد قرار دهد. 
آیت اهلل رئیسی همچنین دستوراتی را درباره شرکت کشت 

و صنعت مغان به شرح زیر صادر کرد:
۱- فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی های شرکت احصا و 

گزارش کارشناسی آن ارائه شود. 
۲- اموال و دارایی های ش��رکت، به طور شفاف، کارشناسی 

و ارزش گذاری شود. 

3- هیأت داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح 
مل��ی و بیت المال، درباره تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری 

براساس حق و عدل اظهارنظر نماید. 
4- قرارداد واگذاری، باید پیوس��ت تخصصی کش��اورزی و 

امنیتی داشته باشد. 
5- هیأت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسامی، 

در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید. 
6- سازمان بازرسی کل کشور در تمام مراحل نسبت به رعایت 

قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد. 
توضیحات معاون دیوان محاسبات در زمینه پرونده کشت  ■

و صنعت مغان
همچنین در این جلس��ه س��عید بیت عفری، مع��اون امور 
اقتصادی و زیربنایی دیوان محاس��بات کشور به روند واگذاری 
مجموعه بزرگ کشت و صنعت مغان اشاره کرد و اظهار داشت: 
در فرآیند واگذاری باید پیش نیازها محقق می ش��د تا سازمان 
خصوصی س��ازی واگذاری را انجام می داد. وی افزود: یک نکته 
اینکه زمانی اختافاتی میان اهالی، عشایر و روستاییان منطقه 
با هیأت مدیره وقت شرکت کشت و صنعت مغان وجود داشت، 
در حضور وزیر وقت کشاورزی صورتجلسه ای در 5 برگ تنظیم 
می شود که باید موارد آن اجرایی می شد. معاون امور اقتصادی 
و زیربنایی دیوان محاس��بات کشور بیان داشت: یکی از موارد 
این صورتجلس��ه، تعیی��ن تکلیف اراضی م��ورد بحث و مورد 
بع��دی، زمین هایی بود ک��ه در ید زارعان بوده و باید طبق این 
صورتجلسه با هماهنگی هایی که شده بود از سند شرکت خارج 

و طی مراحل ثبتی در اختیار امور اراضی قرار می گرفت. وی به 
تخلفات انجام شده براساس ماده 4 آیین نامه تسهیات اقساطی 
هم اشاره کرد و گفت: براساس بند »ب« ماده 40 قانون اجرای 
سیاس��ت های اصل 44، تصویب قیمت واگ��ذاری از اختیارات 
هیأت واگذاری بوده اما در واگذاری مذکور 35درصد نسبت به 
قیمت کارشناسی اولیه تخفیف داده شده که براساس آیین نامه 
اجرایی مربوط باید گزارش فنی، توجیهی، اقتصادی و مالی ارائه 
می ش��د، چرا که هیأت واگذاری بدون این گزارشات نمی تواند 
تخفیف دهد. بیت عفری به وضعیت اقتصادی مجتمع کشت و 
صنعت مغان در سال های 90 تا 94 اشاره کرد و گفت: در این 
سال ها شرکت کشت و صنعت مغان سودده بوده ولی با مطرح 
شدن مسأله واگذاری این روند وضعیت نزولی گرفته و مشکاتی 
برای آن ایجاد شده است. وی تشریح کرد: در جلسه ای که سال 
گذشته برگزار شد و بنابر ادعای معاون اول رئیس جمهور مبنی 
بر اینکه دستگاه های نظارتی هم موضوع ادامه روند واگذاری را 
تایید کرده اند و این کار به شکل وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، 
کتبا اعام کردیم این اتفاق نیفتاده و ما به  عنوان مرجع رسمی 
نظارتی، طی تشریفات قانونی دیوان محاسبات را دنبال می کنیم. 
بیت عفری ادامه داد: نکته دوم درباره جلسه ای است که برگزار و 
هماهنگی شد تا نامه ای به سازمان خصوصی سازی مبنی بر ارجاع 
پرونده به هیأت داوری ارس��ال شود و خود وزیر )وزیر اقتصاد( 
نیز پذیرفت که پرونده به هیأت داوری برود. وی بیان داش��ت: 
به محض اینکه دولت و شخص معاون اول رئیس جمهور مطلع 
شدند، به وزیر اقتصاد با عنوان اینکه تشکیک شده، عنوان کردند 
س��ریعا باید پرونده عودت شود. معاون دیوان محاسبات کشور 
تاکید کرد: در این باره نیز نامه ای مبنی بر اینکه هیچ تشکیکی 
نبوده و بحث تش��کیک مبنای قانونی ندارد ارس��ال شد و االن 

پرونده در هیأت داوری و مستشاری در جریان است.

مجید تخت روانچی از احتمال احیای برجام پس از پیروزی بایدن در انتخابات سخن گفت

وط آفسایدی! شر

دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان

اصالح خصوصی سازی



گروه اقتصادی: قیمت هر کیلو مرغ ماشینی در بازار وارد کانال 
20 هزار تومان شده است، این یعنی رشد 72 درصدی قیمت 
مرغ ظرف 6 ماه اخیر. بررسی ها نشان می دهد دلیل اصلی این 
افزایش نرخ، رشد قیمت نهاده های مرغی است؛ نهاده هایی که 
تا پیش از این با ارز 4200 تومانی وارد کش��ور می شد اما طی 
هفته های اخیر به دلیل مش��کالت ارزی، بانک مرکزی به آن 
ارز ترجیحی اختصاص نداده اس��ت. جالب اینجاس��ت که در 
حال حاضر یک میلی��ون و 541 هزار تن ذرت  )خوراک مرغ( 
در گمرکات کش��ور وجود دارد. این واردات به صورت اعتباری 
انجام شده و واردکنندگان متصور بودند ارز 4200 تومانی به آنها 
اختصاص خواهد یافت اما حاال با توجه به اقدام بانک مرکزی 
اساسا ترخیص کاالی آنها در هاله ای از ابهام است. با فرض اینکه 
محموله های سویا و ذرت با قیمت ارز نیمایی وارد کشور شود، 
باید منتظر رشد 400 درصدی قیمت نهاده های مرغی و به دنبال 
آن مرغ و تخم مرغ باشیم. به گزارش »وطن امروز«، از نیمه دوم 
شهریور ماه روند افزایش قیمت در برخی اقالم مصرفی از جمله 
کره، تخم مرغ، میوه، س��بزیجات و مرغ شدت بیشتری داشته 
است که در این میان دالیل مختلفی مانند عدم تخصیص ارز 
ترجیحی، صادرات به کشورهای همسایه، تورم حاکم بر اقتصاد، 
تعطیلی واحدهای تولیدی و عدم طراحی سیاست تولیدی توسط 
دولت مطرح شده است. به نظر می رسد تمام این موارد در کنار 
هم باعث اتفاقات اخیر شده است و داستان پرواز مرغ ها هم از 
این قاعده مستثنا نیست. با وجود اینکه پرورش مرغ در داخل 
کشورمان انجام می شود اما خوراک اولیه آن وارداتی است. قیمت 
نهاده همواره بر قیمت تمام شده محصول تاثیر بسزایی دارد. سویا 
و ذرت از اصلی ترین خوراک های مرغ است که نزدیک به 2 هفته 
است رشد قیمت عجیبی داشته اند. قیمت مصوب هر کیلو کنجاله 
س��ویا 2 هزار و 700 تومان است اما به دلیل عدم تامین ارز و 
افزایش تقاضا در بازار قیمت آن به 15 هزار تومان رسیده است. 
از سوی دیگر قیمت ذرت که تا پیش از این 1300 تومان بود 
با رشدی نزدیک به 100 درصد به 3 هزار تومان رسیده است. 
آنطور که از ش��واهد پیداست بخش��ی از واردکنندگان به 
صورت اعتباری نهاده های مرغی وارد کشور کرده اند اما ناگهان 

متوجه ش��دند بانک مرکزی تصمیمی برای تسویه ارزی با ارز 
4200 تومان��ی ندارد، به همی��ن دلیل قصدی برای ترخیص 

کاالی خود ندارند. 
مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک جمهوری اسالمی، 
در گفت و گو با »وطن امروز«، در این رابطه اظهار داش��ت:  یک 
میلی��ون و 541 هزارتن ذرت در گمرکات کش��ور وجود دارد. 

قسمت عمده ای از کاالهای اساسی که در حال حاضر ترخیص 
نشده اند، در انتظار تأمین ارز هستند؛ بعضی از این اقالم به صورت 
اعتباری خریداری و به بنادر حمل شده و اسناد مالکیت نیز در 
اختیار خریدار داخلی قرار دارد اما درباره برخی از این کاالها، هنوز 
مالکیت به صاحب کاال منتقل نشده است. وی اظهار داشت: به  
رغم اینکه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، 

ترخیص قطعی 5 قلم کاالی اساسی »ذرت، جو، کنجاله سویا، 
دانه های روغنی و روغن خام« را بدون ارائه کد رهگیری بانک 
بالمانع اعالم کرده اند اما صاحبان کاال به دلیل عدم اطمینان 
از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی کاالهای اشاره شده در آینده، 
عالقه ای به ترخیص این اقالم قبل از تأمین ارز این کاالها ندارند. 
تعداد شناورهای منتظر در لنگرگاه بنادر کشور 9 فروند کشتی 
حاوی 469 هزار تن کاالی اساسی و تعداد شناورهای در حال 
تخلیه در بنادر 10 فروند کش��تی حاوی 545 هزار تن کاالی 
اساسی است. این اقدام بانک مرکزی منجر به انتقاد کارشناسان 

و نمایندگان مجلس شورای اسالمی شده است.
بانک مرکزی روی ریل امنیت غذایی حرکت نمی کند ■

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس شورای اسالمی گفت: تنها 55 درصد از نهاده های مورد 
نیاز کشور وارد شده است به همین دلیل شاهد کمبود در بازار 
هستیم. سیدجواد س��اداتی نژاد اظهار داشت: نهاده های دامی 
مانند سویا با نرخ دولتی 2 هزار و 700 تومان به دست مرغداران 
نمی رسد و آنها مجبور هستند نیاز خود را در بازار آزاد تامین 
کنند. وی افزود: مرغداران برای جبران هزینه تولید خود مجبور 
به فروش محصول با قیمت باال هس��تند و این موضوع بازار را 

به هم می زند. 
رئیس کمیس��یون کشاورزی با اش��اره به اینکه با نرخ های 
دس��توری نمی توان بازار را کنترل کرد، ادامه داد: بیش از 10 
نشست در کمیس��یون کش��اورزی مجلس با موضوع تامین 
نهاده های مورد نیاز مرغداران و با حضور دستگاه های ذی ربط 
برگزار شده است؛ برای کنترل قیمت محصوالت پروتئینی باید 
نهاده  مورد نیاز واحدهای تولید را تامین کنیم.  س��اداتی نژاد 
همچنین با تاکید بر اینکه اهتمام وزیر جهاد کشاورزی برای 
کنترل قیمت تخم مرغ قابل تایید اس��ت اما بانک مرکزی در 
تخصیص ارز به واردات نهاده های دامی با مشکل مواجه شده 
و روی ریل امنیت غذایی قرار ندارد، خاطرنش��ان کرد: اولویت 
تخصیص ارز بانک مرکزی باید واردات نهاده های دامی باشد و 
وزارت جهاد کشاورزی با کنترل سامانه هایی مانند بازارگاه نیاز 

مرغداران را با دقت تامین کند.

 تمدید مهلت ثبت نام
 وام کرونا و ودیعه مسکن

مطابق تصمیمات ستاد کرونا در اواخر مردادماه، مهلت 
تشکیل پرونده و پرداخت تسهیالت برای »کسب وکارهای 
بیمه نشده« تا پایان شهریور 99 و برای »کسب و کارهای 
بیمه ش��ده« تا 15 ش��هریورماه 99 تعیین شده بود اما 
سخنگوی دولت از تمدید مهلت ثبت نام این وام خبر داد. 
علی ربیعی گفت: پرداخت وام به مشاغل آسیب دیده از 
کرونا تا پایان مهر و وام ودیعه مسکن تا پایان دی تمدید 
شده است. بر این اساس به کارگاه هایی که مستقیم از کرونا 
لطمه دیده و به اجبار تعطیل ش��ده اند، مبلغ 16میلیون 
توم��ان وام به ازای هر نیروی انس��انی اختصاص می یابد 
و به واحدهای کسب وکاری که فعال بوده، تعطیل نشده 
و غیر مستقیم از کرونا آسیب دیده اند، مبلغ 12 میلیون 
تومان تسهیالت پرداخت می شود. نرخ سود تسهیالت نیز 

12درصد بوده و بازپرداخت آن از مهرماه است. 

ورود مجلس به اصالح سازوکار 
مشاوران امالک

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به موضوعات مطرح ش��ده درباره افزایش تعرفه 
معامالت مشاوران امالک گفت: موضوع فعالیت این بنگاه ها 
و میزان تعرفه دریافتی یکی از مس��ائل مهم و تأثیرگذار 
در بازار مسکن است اما متأسفانه همواره در زمان بررسی 
بازار مسکن، اصالح و ساماندهی این حوزه مغفول می ماند. 
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
مش��اوران امالک حلقه واسطی میان فروشنده و خریدار 
مسکن هستند و عمال یک مأموریت و وظیفه حقوقی دارند، 
حال در چند سال اخیر مشاوران امالک میزان فعالیت خود 
را در فضاهای مجازی افزایش داده اند که این مساله نیز باید 
ساماندهی شود. البرز حسینی با اشاره به پیشنهاد اتحادیه 
مشاوران امالک برای افزایش حق کمیسیون امالکی ها 
گفت: به نظر من با تعرفه فعلی نیز میزان درآمد مشاوران 
امالک بسیار باالتر از میزان فعالیت و مسؤولیت شان است 
که این مساله قطعا باید کنترل شود. وی افزود: متأسفانه 
هیچ کنترل دقیقی بر فعالیت مشاوران امالک نمی شود، 
از این رو باید برنامه ریزی دقیقی جهت اصالح این وضعیت 
و ساماندهی این حوزه شود. قطعا موضوع فعالیت مشاوران 
امالک و بحث اخذ تعرفه معامالت یکی از مسائلی خواهد 
بود که در هفته های آینده در نشس��ت کمیسیون مورد 

بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 

ارسال فهرست بیش از 
۱۰۰۰ صادرکننده متخلف به قوه قضائیه

بانک مرکزی سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی 
که صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده 
تکلیف خود را درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت 
مقرر قانونی به چرخه اقتصاد انجام نداده اند به قوه قضائیه 
ارسال کرد. طبق این فهرست، اسامی 1033 صادر کننده 
که مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ 4/9 میلیارد یورو است، 
برای قوه قضائیه ارسال شده تا طبق مقررات قانونی و از جمله 
مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفان برخورد 
الزم شود. گفتنی است این سومین فهرست ارسالی از سوی 
بانک مرکزی به قوه قضائیه است و مجموع مبلغ 2 فهرست 

قبلی، بالغ بر 6/8 میلیارد یورو بوده است. 

 افشای نام دستگاه های غیرهمکار
 با سازمان امور مالیاتی

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره 
به نامه نگاری های این س��ازمان با دستگاه های مختلف 
برای ارائه اطالعات گفت: از 88 دس��تگاه، 44 دس��تگاه 
همکاری های خوبی با س��ازمان امور مالیاتی داش��ته اند 
اما 12 دستگاه همکاری نکردند که با مکاتبه با سازمان 
بازرسی کشور، دیوان محاس��بات و خزانه داری درصدد 
برخورد قضایی با آنها هستیم. هادی  خانی اظهار داشت: 
از 88 دستگاه، 44 دستگاه همکاری های خوبی با سازمان 
امور مالیاتی داش��ته اند اما 12 دستگاه همکاری نکردند 
که با مکاتبه با سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات 
و خزانه داری درصدد برخورد قضایی با آنها هستیم. وی 
افزود: متأسفانه در 12 دستگاهی که با سازمان امور مالیاتی 
همکاری نکرده اند نام چند بانک دیده می شود که عبارتند 
از بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و بانک قوامین که به 
دلیل ادغام در بانک سپه، از این به بعد با بانک سپه مواجه 
خواهیم بود. دستگاه های دیگری که همکاری های الزم را 
نداشته اند نیز عبارتند از: سازمان تنظیم مقررات رادیویی، 
اتاق اصناف، برخی معاونت ه��ای وزارت تعاون، معاونت 
درمان وزارت بهداشت، ش��رکت ارتباطات سیار ایران و 
ایرانسل. این دستگاه ها از جمله دستگاه هایی هستند که 
همکاری الزم را با سازمان امور مالیاتی نداشته اند که برای 
این دستگاه ها از فاز درخواست خارج شده و به فاز اقدام 

قضایی وارد شده ایم. 

 اخذ مالیات از عایدی سرمایه
 راهکار مقابله با دالالن مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی الیحه 
مالیات بر عایدی سرمایه در هیأت دولت گفت: متأسفانه 
در سال های اخیر به دلیل نبود نظارت کافی، بازار مسکن 
دچار آشفتگی و تنش بسیاری شده و شاهد افزایش چند 
برابری قیمت ها در بازار هس��تیم. مجتبی یوسفی اظهار 
داشت: قطعا برای مدیریت بازار مسکن باید از سفته بازی 
جلوگیری کرد. یکی از راهکارهای موثر در مقابله با دالالن، 
اخذ مالیات از عایدی سرمایه است که در این راستا باید 
قوانین مصوب بدرس��تی اجرایی شود و مانع از خرید و 
فروش مسکن با نرخ کاذب شد. وی گفت: مالیات از عایدی 
سرمایه یکی از انواع پیشرفته در حوزه مالیاتی است که 
می تواند در ساماندهی بازار کمک شایانی کند، البته این 
مساله غیرقابل انکار است که ما باید به صورت ریشه ای 
نسبت به اصالح و بهبود اقتصاد کشور اقدام کنیم. عضو 
کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس از ارسال الیحه 
مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دولت استقبال می کند 
اما قطعا اگر تعللی در این رابطه شود، مجلس خود طرحی 

را در این رابطه پیگیری می کند.  

اخبار

اقتصادی

قیمت مرغ از ابتدای امسال بیش از 7۰ درصد رشد کرد

رمزورازپروازمرغها
 رئیس هیأت مدیره انجمن مرغداران گوشتی در گفت وگو با »وطن امروز«:

 نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای کنجاله سویا 27۰۰ تومان است اما مرغداران ناچارند آن را  از بازار آزاد با قیمت ۱5 هزار تومان تهیه کنند

ابالغ دستورالعمل همسان سازی حقوق بازنشستگان
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل اجرایی همسان سازی تمام بازنشستگان کشوری و لشکری را به صندوق بازنشستگی کشوری و 

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ابالغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، حقوق تمام بازنشستگان کشوری و لشکری از اول مهرماه سال جاری همسان سازی 
می شود. این طرح با مشارکت گروه های مختلف صنفی بازنشستگان و کارشناسان و مدیران سازمان برنامه و بودجه آماده شده و به تصویب رسیده است. 

شنبه 5 مهر ۱399
وطن امروز     شماره 3۰33

نیلوفر زارع: با اجرای سامانه پیامکی 
چک برگش��تی، تحولی مثبت در امر 
معامله با ابزار چک صورت گرفت، زیرا گیرنده چک از سابقه 
خوش حس��ابی یا بدحسابی صادرکننده چک آگاه شده و با 
اطمینان بیش��تر، اقدام به پذیرفتن چک می  کرد اما با اقدام 
اش��تباه وزارت ارتباطات، این سامانه درحال حاضر کارایی و 

سادگی گذشته را از دست داده  است.
 به گزارش »وطن امروز«، س��امانه پیامکی استعالم چک 
برگشتی، خدمتی بود که بعد از اجرای قانون جدید صدور چک 
عملیاتی شد و به سرعت، اعتماد مردم و بازاریان را به  دست 
آورد. این سامانه با استعالم سوابق معامالتی که صادرکننده با 
چک انجام داده بود، وضعیت خوش حسابی یا بدحسابی وی 
را مشخص کرده و گیرنده چک را در قبول یا رد چک، یاری 
می کرد. س��ادگی استفاده از این سامانه و اینکه برای استفاده 
از آن حتی به گوشی تلفن همراه هوشمند نیز نیاز نبود، آن 
را تبدیل به یک خدمت کاربردی کرد و اس��تفاده از آن را در 
جامعه افزایش داد. درحالی که استفاده از این خدمت، روز به روز 
در بین مردم افزایش می یافت اما از اواسط خردادماه استفاده از 
آن با مشکل مواجه شد و مردم دیگر نمی توانستند به صورت 

پیامکی، اس��تعالم چک برگشتی بگیرند. این اختالل سبب 
از بین رفتن اعتماد مردم  به س��امانه پیامکی استعالم چک 
برگشتی شد و عمال این خدمت کارایی خود را از دست داد. 
اما دلیل این اختالل، مشکل نرم افزاری یا بسته شدن آن توسط 
بانک مرکزی نبود بلکه مشکل ایجاد شده به صورت مستقیم 
به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مربوط می ش��د. وزارت 
ارتباطات با اتخاذ تصمیمی برای جلوگیری از سوءاستفاده و 
کالهبرداری سامانه های خدمات ارزش افزوده، پرداخت های 
مالی برای فعال شدن این خدمات را محدود در یک اپلیکیشن 
موبایلی)جیرینگ( کرده  است و با شارژ کیف پول این اپلیکیشن، 
مردم می توانند از این خدمات استفاده کنند. سامانه های خدمات 
ارزش افزوده، به سامانه هایی اطالق می شود که در ازای پرداخت 
مبلغی، خدمتی برای کاربر انجام می دهد؛ به طور مثال به  صورت 
روزانه، س��امانه ای اخبار بین الملل را از طریق پیامک به کاربر 
ارسال کرده و در ازای هر پیامک، مبلغ 200 تومان از حساب 
وی کسر می شود. این کار در نگاه کلی امری مثبت بوده و مانع 
تخلف های زیاد نیز می شود اما مشکل از جایی شروع شد که 
سامانه پیامکی استعالم چک برگشتی به دستور وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات جزو سامانه های خدمات ارزش شناسایی 

ش��د. این کار غیرکارشناسی و اشتباه سبب اختالل گسترده 
سامانه پیامکی استعالم چک برگشتی شده و به  دلیل فرآیند 
چندمرحله ای استفاده از س��امانه های خدمات ارزش افزوده، 
استفاده از آن بسیار سخت شد. این موضوع در تضاد جدی با 
راحتی استفاده از سامانه پیامکی استعالم چک برگشتی بوده 

و عمال باعث ناکارآمدی آن شده  است. 
در همین رابطه ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور 
داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی گفت: این اختالل، 
سبب ایجاد مانع و مشکلی سخت برای مشترکان شده  است 
زیرا روش جدید استعالم، این فرآیند را بسیار پیچیده کرده 
و مردم نی��ز از این روش اطالعی ندارند. افراد باید ابتدا یک 
اپلیکیشن موبایلی را در گوشی خود نصب کرده و بعد با شارژ 
کیف پول آن، از این خدمت اس��تفاده کنند، که این قابلیت 
هم فقط برای گوشی های هوشمند امکان پذیر است. متاسفانه 
به همین دالیل، استفاده از این سامانه بسیار کم شده  است 
و ش��اهد کاهش حدود 80 درصدی استفاده از این سامانه، 
نسبت به قبل از ایجاد مانع وزارت ارتباطات برای این خدمت 
هستیم که خود نشان دهنده تاثیر مخرب این تصمیم اشتباه 

بر مبادالتی است که با چک انجام می شود. 

اشتباه اول وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات درباره سامانه 
استعالم چک برگشتی بانک مرکزی این است که این سامانه 
به  صورت موردی و با درخواست کاربر اقدام به ارائه استعالم 
کرده و برای هر بار استعالم نیز، قبل از ارسال وضعیت چک 
برگشتی، در پیامکی به اطالع کاربر می رساند که با استفاده از 
این خدمت، مبلغی به عنوان هزینه استعالم کسر می شود و 
بعد در صورت تایید کاربر، وضعیت چک های برگشتی نمایش 
داده می شود. این امر سبب می شود تا کاربران، متوجه کسر 

وجه شده و مشکلی ایجاد نشود.
 اش��تباه دوم وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات این است 
که سامانه های خدمات ارزش افزوده، به صورت ارائه خدمت در 
یک بازه مش��خص هستند )به طور مثال ارسال اخبار ورزشی 
برای یک  ماه(، در صورتی که س��امانه استعالم چک برگشتی 
بانک مرکزی، به صورت دفعه ای بوده و مدت دار نیست. همین 
امر سبب می شود که سامانه استعالم چک برگشتی، ماهیتی 
کامال متفاوت با سامانه های خدمات ارزش افزوده داشته باشد. 
با این حال اگر این 2 اشتباه فاحش نیز نادیده گرفته شود، عدم 
اطالع رسانی موثر به مردم و بازاریان، خطایی است که نمی توان 
براحتی آن را پذیرفت، چرا که در بازار این برداشت رخ داد که 
سامانه استعالم چک برگشتی دچار اختالل شده و بازاریان بعد از 
مدتی اعتماد خود را به این خدمت از دست دادند، زیرا اکثر قریب 
به اتفاق این بازاریان، اطالعی از این نداشتند که سامانه استعالم 
چک برگشتی به سامانه های خدمات ارزش افزوده اضافه شده و 
برای استفاده از آن، باید یک اپلیکیشن موبایلی را نصب کنند تا 
با شارژ کیف پول آن، بتوانند استعالم چک برگشتی بگیرند! با 
این اقدام اشتباه و شگفت آور وزارت ارتباطات، ضربه ای سخت 
به یکی از مهم ترین و قابل دسترس ترین مزیت های قانون جدید 
صدور چک وارد شده و انتظار این است که با بازنگری مجدد در 
این رابطه، سامانه استعالم چک برگشتی، از سامانه های خدمات 
ارزش افزوده جدا شده و به همان حالت قبل که استفاده از آن 
بسیار ساده بود، بازگردد. بانک مرکزی نیز باید برای اجرای هر 
چه بهتر قانون جدید صدور چک، اقدامی جدی انجام دهد و از 
طریق مکاتبه با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، عواقب ناشی 
از انتقال سامانه استعالم چک برگشتی به سامانه های خدمات 

ارزش افزوده را متذکر شود.

گزارش

عدمتخصیصچندماههارزدولتیبهنهادههایطیور
رئیس هیأت مدیره انجمن مرغداران گوش�تی علت افزایش قیمت مرغ را گرانی نهاده های طیور دانس�ت و در این 
باره به »وطن امروز« گفت: نهاده های مرغ به دلیل کمیاب بودن، گران شدند. با همین قیمت مرغ هم، تولید مرغ برای 
مرغداران صرفه اقتصادی ندارد ولی با همت مرغداران، کمبودی در زمینه تامین مرغ در کشور نداریم. محمد یوسفی 
در تشریح هزینه های تولید مرغ و تاثیر عوامل مختلف بر قیمت نهایی آن خاطرنشان کرد: خوراک مرغ های گوشتی، 
تخم گذار و مادر تفاوت چندانی ندارد و فقط درصد جیره های ش�ان فرق می کند. ذرت و س�ویا خوراک های اصلی مرغ 
هس�تند که با ارز 42۰۰ تومانی وارد می ش�وند. همچنین این 2 خوراک اساس�ی، 85 درصد از هزینه های تولید مرغ را 
به خود اختصاص می دهند. ۱5درصد دیگر، ش�امل هزینه های پرداخت دس�تمزد و حقوق، حمل و نقل و انرژی مصرفی 
می شود. وی ادامه داد: سایر خوراکی های افزودنی با ارز نیمایی و آزاد تامین می شود اما به دلیل آنکه درصد مصرفش 
پایین است تاثیر چندانی روی قیمت مرغ ندارد. رئیس هیأت مدیره انجمن مرغداران گوشتی ضمن اشاره به افزایش 
قیمت نهاده ها و قاچاق این محصوالت، بیان کرد: نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار برای کنجاله سویا 27۰۰ تومان است اما 
مرغداران ناچارند آن را از بازار آزاد با قیمت ۱5 هزار تومان تهیه کنند. مرغداران گاهی مجبورند برای تامین خوراک 
مرغ های ش�ان، نهاده هایی را که به صورت قاچاق وارد ش�ده است و هیچ اطمینانی از درصد پروتئینش ندارند از بازار 
آزاد خریداری کنند. به طور مثال پروتئین کنجاله سویا باید نزدیک به 43درصد باشد اما برخی از اقالمی که دالل ها 
می فروش�ند، پروتئینش به 3۰ درصد هم نمی رس�د. یوسفی درباره فرآیند واردات و تخصیص ارز دولتی به نهاده های 
مرغی گفت: برای واردات نهاده های مورد نیاز کش�ور، ابتدا وزارت جهاد کش�اورزی درخواس�ت نیاز خود را به وزارت 
صنع�ت، معدن و تجارت می فرس�تد و پس از آن وزارت صمت درخواس�ت تخصی�ص ارز را به بانک مرکزی می دهد و 
در انته�ا این بانک دس�تور پرداخت و تخصیص ارز را به نهاده های واردات�ی می دهد. وی عدم تخصیص ارز به واردات 
نهاده های طیور توسط بانک مرکزی را یکی از عوامل افزایش قیمت نهاده ها دانست و خاطرنشان کرد: نهاده های مرغی 
جزو کاالهای اساسی مورد نیاز کشور است و بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز برای واردات این کاالها را تامین کند اما 
متاسفانه این بانک ارز را برای فروشندگان حواله نکرده است و فروشندگان نیز به همین دلیل، اجازه ترخیص کاالها را 
به واردکنندگان نمی دهند. رئیس هیأت مدیره انجمن مرغداران گوشتی درباره ثبت سفارش واردات نهاده های مرغی 
بیان کرد: ثبت س�فارش و تخصیص ارز دولتی به نهاده ها چند ماهی اس�ت که انجام نشده است. مسؤوالن وعده هایی 

مبنی بر واردات نهاده های مرغی داده اند که منتظر اجرای آنها هستیم.

»وطن امروز« گزارش می دهد ؛ چگونه »سامانه پیامکی چک برگشتی« جای خود را به اپلیکیشن»جیرینگ« داد

فیلترینگسامانهاستعالمچک!



تعداد جان باختگان ناشی از بیماری »کووید -19« پس از 50 روز 
دوباره به بیش از 200 نفر در هر شبانه روز رسید؛ آمار نگران کننده ای 
که در موج سوم این بیماری با شیبی تند در حال افزایش است. به 
گزارش »وطن امروز«، با وجود آنکه آمار جان باختگان و مبتالیان 
به بیماری کرونا طی 2 ماه گذشته به شکل سینوسی بود اما در 2 
هفته اخیر این آمار روند صعودی به خود گرفته است تا جایی که 
شمار فوتی های ناشی از این بیماری پس از حدود 2 ماه اکنون به 
بیش از 200 نفر در هر شبانه روز و میزان بستری ها که در برخی 
روزهای ماه گذشته به زیر 1000 نفر رسیده بود اکنون به بیش از 
1700 نفر در یک شبانه روز رسیده است. رشد آمار بستری شدگان، 
فوتی ها و مبتالیان به ویروس کرونا در کشور که حاصل بی توجهی 
برخی افراد به هش��دارها درباره مسافرت در ماه پایانی تابستان و 
رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری های اجتماعی 
است، در حالی رقم خورده است که مسؤوالن بهداشتی بارها بروز 
چنین وضعیتی را به مردم هشدار داده بودند. به گفته کارشناسان 
بهداشت، جوالن کرونا در فصل پاییز و سرما دوست بودن این ویروس 
جان گیر آن هم در زمانی که محدودیت ها در کشور لغو، مدارس و 
دانشگاه ها باز و خیلی از مشاغل در حال فعالیتند نگرانی های فراوانی 
را برای جامعه پزشکی ایجاد کرده است، چرا که کادر درمان خسته و 
ظرفیت تخت های بیمارستانی در حال تکمیل است. جامعه پزشکی 
معتقد است محدودیت ها باید بازگردد و دورکاری ها اعمال شود، 
چرا که کادر  درمان جایگزینی ندارند. در این باره رئیس جمهور در 
آخرین جلسه رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: 
مردم و بویژه کادر درمان مطمئن باشند دولت اجازه نخواهد داد 
در این حوزه، کادر س��المت کش��ور تحت فشار قرار گیرد. تامین 
نیازهای کادر درمان وظیفه فوری س��ازمان برنامه و بودجه است 

و در مقابل، مردم نیز شایسته است دستورالعمل های بهداشتی را 
برای حفظ س��المتی خود و جلوگیری از فرسودگی کادر درمانی 
کشور، به طور دقیق رعایت کنند. روحانی با توجه به شیوع مجدد 
بیماری در برخی مناطق کشور اظهار داشت: این روند نشان می دهد 
متاسفانه انتظار کادر درمان فداکار از برخی مردم عزیز کشورمان 
برای رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی برآورده نشده است. 
رئیس جمه��ور با بیان اینکه همچنان طبق ارزیابی ها، س��فرهای 
تابستانی برون شهری، ترددهای غیرضروری درون شهری و فشار بر 
سیستم حمل و نقل عمومی بویژه خطوط مترو و عدم رعایت دقیق 
دستورالعمل های بهداشتی، از جمله دالیل شیوع بیماری کروناست، 
گفت: کمیته های درمان، امنیتی- اجتماعی و تبلیغات ستاد ملی 
مقابله با کرونا ضروری است با جدیت و قاطعیت برای اجرای دقیق 
پروتکل ها در حوزه های اجتماعی، درمانی و اطالع رسانی اقدامات 
موثری انجام دهند. روحانی به کمیته تبلیغات ستاد ملی مقابله با 
کرونا دستور داد با بهره گیری از ظرفیت رسانه ای کشور و با یک 
برنامه ری��زی دقیق برای آموزش و اطالع رس��انی در حوزه رعایت 
پروتکل ها و تغییر سبک زندگی مردم در دوران مبارزه با کرونا وارد 
عمل شود. رئیس جمهور همچنین از کمیته های امنیتی- اجتماعی 
و درمان نیز خواست با تشدید نظارت ها برای کسانی که عامدا و به 
 رغم تذکرات چندباره همچنان از عمل به دستورالعمل های بهداشتی 
طفره می روند و سالمت خود و جامعه را به خطر می اندازند، اعمال 
مجازات از جمله معرفی به افکار عمومی را در دستور کار قرار دهند. 
وی با تاکید بر نظارت دقیق تر کمیته امنیتی- اجتماعی بر سیستم 
حمل و نقل در سفرهای درون و برون شهری گفت: دریافت نقدی 
و ایجاد صف های طوالنی پرداخت عوارض در اتوبان ها و آزادراه ها 
می تواند در کنار تلف کردن وقت مردم در صف های ایجاد ش��ده 

برای پرداخت عوارض، روند شیوع بیماری را هم تشدید کند که به 
طور جدی الزم است در این روند، تجدیدنظر شود. رئیس جمهور 
در ادامه اظهارداشت: با آنکه تمام کشورها در روند مقابله با بیماری 
کرونا به این نکته کلیدی رس��یده اند که ایجاد محدودیت نه تنها 
تضمین کننده مصونیت نیست، بلکه می تواند زندگی مردم را دچار 
اختالل کند اما چنانچه با عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، 
دچار موج های جدید این بیماری در جامعه شویم، ناچار به اعمال 
برخی محدودیت ها خواهیم بود. روحانی با تاکید بر نقش اصلی و 
محوری مردم در مقابله با کرونا گفت: با همه آمادگی های س��تاد 
مقابله با کرونا و برنامه ریزی هایی که برای مقابله با موج های بعدی 
این بیماری در کشور انجام شده، این نکته نباید فراموش شود که در 

کنار مجریان و مسؤوالن، مردم محور اصلی مقابله با کرونا هستند. 
وی با اشاره مجدد به اهمیت رعایت دستورالعمل ها بویژه در فصل 
کنونی و احتمال همزمانی ابتال به کرونا، سرماخوردگی و آنفلوآنزا 
گفت که عامل اصلی مصونیت، رعایت دستورالعمل ها و مراقبت های 
بهداشتی است و استفاده از واکسن تنها می تواند یک مصونیت نسبی 
ایجاد کند. روحانی در ادامه گفت: باید در مراسم عزاداری اربعین و 
ماه صفر نظارت ها در این عرصه تشدید شود. وی همچنین کمیته 
امنیتی- اجتماعی را موظف کرد با تحرک افراد خاطی معدودی 
که با وجود ممنوعیت ستاد ملی مقابله با کرونا و تاکید رهبر معظم 
انقالب، متأسفانه عازم مناطق مرزی با عراق شده اند، برخورد کند. 

۲۰۷ فوتی جدید ■
آمار جان باختگان کرونا در موج س��وم م��رز 200 نفر در یک 
شبانه روز را رد کرد. در این باره سخنگوی وزارت بهداشت روز گذشته 
از شناسایی ۳5۶۳ بیمار جدید »کووید -19« در کشور طی ظهر 
پنجشنبه تا ظهر جمعه خبر داد. سیماسادات الری گفت: بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۳ هزار و 5۶۳ بیمار جدید مبتال به 
»کووید -19« در شبانه روز گذشته شناسایی شدند که یکهزار و 70۸ 
نفر از آنها بستری شدند. وی افزود: مجموع بیماران »کووید -19« 
در کشور به ۴۳9 هزار و ۸۸2 نفر رسید. الری گفت: متاسفانه در 
طول 2۴ س��اعت گذشته، 207 بیمار »کووید -19« جان خود را 
از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 25 هزار و 
222 نفر رسید. از طرفی خوشبختانه تاکنون ۳۶9 هزار و ۸۴2 نفر 
از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شده اند. به گفته 
وی، ۴02۳ نفر از بیماران مبتال به »کووید -19« در وضعیت شدید 
این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. س��خنگوی وزارت بهداشت 
در ادامه ضمن بیان اینکه مصرف  کنندگان محصوالت دخانی که 
مبتال به ویروس کرونا ش��ده اند عوارض شدیدتری را در بیماری 
تجربه کرده اند، گفت: اقدام به ترک دخانیات در این برهه زمانی  
به دلیل همه گیری بیماری در کش��ور از اهمیت خاصی برخوردار 
است. الری اظهار کرد: شواهد نشان می دهد که مصرف  کنندگان 
محصوالت دخانی مبتال به ویروس کرونا عوارض شدیدتری را در 
بیماری تجربه کرده اند و میزان مرگ و میر مبتالیان به این بیماری 

در این گروه بیش از سایر افراد است. 
وی ادامه داد:  خانواده های این افراد به  خاطر مواجهه مس��تمر 
و طوالنی با دود دست دوم مواد دخانی ریسک باالتری را نسبت 
به ابتال به بیماری کرونا و البته سایر بیماری های مرتبط با مصرف 
دخانیات تجربه می کنند. سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه 
مردم از استعمال هر گونه مواد دخانی از جمله قلیان، سیگار، پیپ 
و... چه به  صورت انفرادی و چه به  صورت گروهی خودداری کنند، 
اظهار کرد: همچنین از حضور در اماکن مصرف و عرضه دخانیات 
از جمله قلیان سراها و اتاقک های سیگار که موجب انتقال آلودگی 

ویروسی می شود جدا خودداری کنند. 

شناسایی ۵۰۰ هزار خانواده 
آسیب دیده از کرونا

مدیرکل بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان کمیته 
امداد امام خمینی)ره( خدمات حوزه بهداش��تی - درمانی 
کمیته امداد در دوران شیوع کرونا را تشریح کرد. فریدون 
قربانی در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: کمیته امداد با توجه به 
بخشنامه های اطالع رسانی، از بهمن ماه ستاد مقابله با کرونا را 
در دفاتر استان ها راه اندازی و برای افزایش آگاهی مددجویان 
پیامک هایی درباره رعایت نکات بهداشتی به آنها ارسال کرد. 
وی در ادامه از پرداخت بدهی درمانی مددجویان خبر داد و 
افزود: کمیته امداد در دوران کرونا تمام بدهی درمانی سال 
1۳9۸ مددجوی��ان در قال��ب بیمه های مکمل را با همت 
رئیس کمیته امداد پرداخت کرد. از دیگر اقدامات در دوران 
کرونا شناسایی 500 هزار خانواده نیازمند و آسیب دیده از 
کرونا بود که این خانواده ها به وزارت رفاه معرفی شدند تا از 
بسته ها و کمک های موردی وزارت رفاه بهره مند شوند. وی 
ادامه داد: همچنین قبل از دوران ش��یوع کرونا با همکاری 
وزارت بهداشت برای تمام بیماران صعب العالج و سالمندان 
سبدهای بهداشتی تهیه یا مبالغی را به حساب شان واریز 
کردیم. وی همچنین اعالم کرد: کمیته امداد به خانواده های 
تحت پوشش که سرپرست خانواده  بر اثر کرونا فوت کند، 
10 میلیون تومان پرداخت می کند و در صورتی که عضوی 
از خانواده های تحت پوشش بر اثر این بیماری فوت کند، 5 

میلیون تومان پرداخت می شود.

 کشف بیش از ۱۴۵۰۰ کیلوگرم
 مواد مخدر در پایتخت

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف 
1۴ ت��ن و 5۳۳ کیلوگ��رم انواع مواد مخدر در پایتخت در 
نیمه نخست امسال خبر داد. سرهنگ عبدالوهاب حسنوند 
در جمع خبرنگاران دراین باره گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون 1۴تن و 5۳۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهر تهران 
کشف شده و ۳27 نفر قاچاقچی نیز دستگیر شده اند. رئیس 
پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با بیان اینکه عزم 
پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ جدی و برابر قانون قاطع 
و شدید است، خاطرنشان کرد: هیچ نقطه ای از شهر تهران 
برای جوالن قاچاقچیان مواد مخدر امن نیست، چرا که با 
اقدامات پلیس و اشرافیت اطالعاتی که مجموعه پلیس دارد، 
متهمان مواد مخدر در کوتاه ترین زمان دستگیر می شوند. 
حسنوند از اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر در محالت خبر 
داد و گفت: در راستای پاکسازی محالت و نقاط آلوده به تهیه 
و توزیع مواد مخدر، در ۶ ماه نخس��ت سال جاری بیش از 
2هزار مرحله طرح محله محور و ارتقای امنیت اجتماعی در 
سطح شهر تهران به اجرا درآمده که در این رابطه تاکنون 

17هزار و ۶۸1 نفر خرده فروش دستگیر شده اند. 

 تداوم تعطیلی برخی صنوف
 به دلیل کرونا

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ 
از موکول شدن تصمیم گیری درباره بازگشایی صنوف تعطیل 
به دلیل کرونا به زمانی دیگر خبر داد. سرهنگ نادر مرادی 
در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: بر اساس نظر ستاد 
ملی مبارزه با کرونا یکسری از صنوف شامل قهوه خانه ها، 
سفره خانه های سنتی، تاالرهای پذیرایی، باشگاه های ورزشی، 
استخرها و... به منظور جلوگیری از گسترش شیوع کرونا و 
قطع زنجیره انتقال اجازه فعالیت ندارند. وی ادامه داد: در 
همین راستا نیز بنا بود تا ستاد ملی کرونا درباره بازگشایی 
صنوف تعطیل تصمیمات جدیدی اتخاذ کند اما در جلسه 
اخیر این ستاد با موضوع بازگشایی صنوف تعطیل به علت 
عدم اطمینان از رعایت پروتکل های بهداشتی موافقت نشد. 
وی با اشاره به وضعیت قرمز اغلب استان ها درباره وضعیت 
شیوع کرونا اظهار داشت: بر این اساس تصمیم گیری درباره 
بازگشایی صنوف تعطیل نظیر قهوه خانه ها، سفره خانه های 
س��نتی، تاالرها، باشگاه های ورزشی، استخرها و... به زمان 
دیگری موکول شد و این صنوف همچنان تا اطالع بعدی 

اجازه فعالیت ندارند.

 برخورد با وانت بارهای دستفروش
در حاشیه بزرگراه ها و معابر

رئی��س پلیس راهنمایی و رانندگی ته��ران بزرگ از 
برخورد با وانت بارهای دوره گرد و دستفروش در حاشیه 
بزرگراه ها و معابر خبر داد. سردار محمدحسین حمیدی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره برخورد پلیس با وانت بارها و 
دستفروشانی که با توقف در محل های ممنوعه حاشیه 
بزرگراه ها و معابر، اقدام به فروش محصوالت خود می کنند، 
گفت: یکی از موارد حادثه ساز که متاسفانه در گذشته نیز 
موارد متعددی از وقوع حادثه رانندگی برای ش��ان وجود 
داشته، همین وانت بارها و دستفروشان متوقف در حاشیه 
معابر و بویژه بزرگراه هاست. وی با بیان اینکه این افراد با 
توقف در حاش��یه راه ها و معابر، سالمت و ایمنی خود و 
مشتریان ش��ان را به خط��ر می اندازند، گفت: برابر قانون 
چنین اقداماتی تخلف بوده و پلیس مجبور به برخورد با 
آن است. به گفته سردار حمیدی، ماموران پلیس اجازه 
توقف را به چنین خودروهایی نخواهند داد، چرا که توقف 
آنها در حاشیه مسیر عالوه بر اینکه سبب اخالل در ترافیک 
و کندی آمد و شد خواهد شد، احتمال وقوع تصادفات را 
نیز تشدید می کند، کما اینکه در گذشته نیز شاهد وقوع 

چنین تصادفاتی بوده ایم. 

 سقوط هواپیما در اطراف
 فرودگاه آزادی نظرآباد کرج

رئیس مرک��ز اورژانس و فوریت های پزش��کی البرز از 
سقوط یک هواپیما در اطراف فرودگاه آزادی نظرآباد خبر 
داد. مهرداد بابایی گفت: ساعت ۸:0۸ صبح جمعه چهارم 
مهرماه سقوط یک فروند هواپیمای تک موتوره در فرودگاه 
احمدآباد نظرآباد به اورژانس البرز اعالم شد. وی ادامه داد: 
بالفاصله 2 دستگاه آمبوالنس و یک فروند بالگرد اورژانس 
البرز به محل حادثه اعزام شد. به گزارش ایسنا، بابایی افزود: 
اقدامات اولیه درمانی توسط تکنیسین های اورژانس بر روی 
مصدومان صورت گرفت. وی خاطرنش��ان کرد: با توجه به 
شدت جراحات وارده 2 مصدوم این حادثه توسط بالگرد به 

بیمارستان شهید مدنی منتقل شدند.

اخبار

اجتماعی

طی ۲۴ ساعت ۲۰۷ نفر در ایران بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند

ونا مرگباری کر
رئیس جمهور: در صورت بروز موج های جدید کرونا، ناچار به اعمال برخی محدودیت ها خواهیم بود

آماده سازی بیش از ۵۰۰ هزار بسته نوشت افزار ایرانی برای دانش آموزان نیازمند
دبیر پویش مشق احسان اظهار کرد: بیش از 500 هزار بسته نوشت  افزار  ایرانی که اغلب توسط تولیدکنندگان داخلی تهیه شده است، در مرحله بسته بندی و توزیع 
است. سعید حسینی  با بیان اینکه بسیاری از بسته ها به دست دانش آموزان رسیده، گفت: بسته های زیادی نیز در مرحله تحویل به گروه های جهادی است تا به 
دست دانش آموزان نیازمند برسد. حسینی افزود: تا پایان مهرماه یک میلیون بسته نوشت افزار ایرانی تحویل دانش آموزان نیازمند مناطق محروم می شود. 

شنبه ۵ مهر ۱399
وطن امروز     شماره 3۰33

قم چند روز اس��ت درگیر موج س��وم کرونا 
ش��ده اس��ت و به تبع آن بیمارس��تان های 
اس��تان و کادر زحمتکش درمان را درگیر خود کرده است. در 
این شرایط طالب و نیروهای جهادی همچون موج اول و دوم 
کرونا باز پای کار آمده اند و به کمک کادر درمان ش��تافته اند. 
حجت االسالم حسنعلی خوئینی، مدیر گروه تبلیغی- جهادی 
رشد و مسؤول کمیته اعزام به بیمارستان ستاد حوزوی بحران 
با اشاره به حضور طالب جهادی در بیمارستان ها در موج سوم 
کرونا، اظهار کرد: کمیته حوزوی اعزام به بیمارستان هم اکنون 
در حال فعالیت در بیمارس��تان های ش��هر مقدس قم است و 
ط��الب جهادگ��ر همچون م��وج اول و دوم که به کمک کادر 
درمان آمدند، در موج س��وم این بیماری منحوس نیز با همت 
بیشتری آماده یاری رسانی به بیماران هستند. وی ادامه داد: با 
هماهنگی و برنامه ریزی انجام شده در بیمارستان فرقانی، طالب 
جهادگر در ۳ شیفت به خدمت می پردازند. مسؤول کمیته اعزام 
به بیمارستان ستاد حوزوی بحران، اظهار کرد: همچنین در حال 
برنامه ریزی و هماهنگی حضور طالب جهادی در بیمارستان 
کامکار و شهید بهشتی هستیم. حجت االسالم خوئینی تاکید 
کرد: به رغم شروع سال تحصیلی حوزه و مشغله های مختلف 
طالب، حدود ۳00 طلبه خواهر و برادر جهت فعالیت جهادی 

در بیمارستان ها اعالم آمادگی 
کرده ان��د. وی به امکان حضور 
نیروهای جهادی غیرطلبه در 
بیمارستان هم اشاره کرد و به 
ایسنا گفت: افراد غیرطلبه که 
تمایل دارن��د در این عملیات 
همراه طالب، فعالیت جهادی 
کنند و در بیمارس��تان حضور 
داش��ته باشند، الزم است نام و 

نام خانوادگی، کد ملی، نام پدر و شماره همراه خود را به شماره 
0919۶۶۳۶۶۸0 پیامک کنند تا با آنها تماس گرفته شود. مدیر 
گروه تبلیغی- جهادی رشد ادامه داد: اگر این دوستان قبال تجربه 
حضور در بیمارستان را دارند و آموزش های الزم را گذرانده اند 
نیاز به آموزش مجدد نیست ولی در صورتی که تازه به این جمع 
می پیوندند باید آموزش های الزم را در این زمینه ببینند تا امکان 
حضور در بیمارستان را داشته باشند. گفتنی است فعالیت مختلف 

طالب جهادی در بیمارستان ها 
مخصوصا به عنوان همراه بیمار 
در روحیه بخش��ی ب��ه بیماران 
کرونایی تاثیر بسزایی داشته و 
به س��پری کردن دوره درمان و 
تس��ریع در بهبود بیماری این 
بیماران کمک کرده اس��ت. بنا 
به این گزارش، طالب جهادی 
در حال��ی آمادگی خود را برای 
خدمات رسانی به بیماران کرونایی در بیمارستا ن ها اعالم کرده اند 
که محمدرضا قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفته است: 
در حال حاضر حال خیلی از بستری شدگان کرونایی وخیم است.

توزیع ۴ هزار بسته معیشتی در هفته دفاع مقدس ■
عالوه بر خدمات رسانی جهادی طالب در قم، همچنین مدیر 
حرکت های جهادی سازمان بسیج سازندگی استان قم نیز گفت: 
به مناسبت هفته دفاع مقدس ۴ هزار بسته معیشتی به نیابت 

از شهدای استان قم بین خانواده های نیازمند و آسیب دیده از 
کرونا توزیع خواهد شد. 

س��یدعلی س��یدمیرزایی با اش��اره به اینکه سازمان بسیج 
س��ازندگی اس��تان قم با رویکرد خدمت به مردم در راس��تای 
محرومیت زدایی اقدام به توزیع ۴ هزار بسته معیشتی در این 
هفته کرده اس��ت، اظهار کرد: این بسته ها به نیابت از شهدای 
استان قم با همکاری خیرین و جمعی از گروه های جهادی به 
خانواده های نیازمند و آس��یب دیده از بیماری کرونا در سطح 

استان اهدا می شود. 
وی ادامه داد: در عرصه س��المت و بهداشت نیز ۳ ایستگاه 
سالمت با حضور پزشک عمومی و پزشک طب سنتی برپا شده 
که اقدامات تشخیصی و درمانی از جمله غربالگری با تست فشار 
خون و قند خون و انجام مشاوره در نقاط هدف به همت تیم های 
پزشکی- درمانی بسیج جامعه پزش��کی و گروه های جهادی 
محله محور در حال انجام است. مدیر حرکت های جهادی سازمان 
بسیج سازندگی استان قم با اشاره به اینکه عرصه دیگر فعالیت 
گروه های جهادی در زمینه محرومیت زدایی است، گفت: با توجه 
به قرار گرفتن در ماه صفر، گروه های جهادی طبخ و توزیع ۴ 
هزار پرس غذای گرم را در دستور کار قرار دادند که این غذاها 

نیز در سطح استان بین خانواده های نیازمند توزیع می شود.

طالب جهادی برای کمک به کادر درمان قم در موج سوم کرونا راهی بیمارستان ها شدند

ونایی   جهاد خدمت رسانی به بیماران کر
جهاد
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گروه سیاسی: اصالح قانون انتخابات مساله جدیدی در فضای 
سیاسی کشور به شمار نمی رود. تالش برای افزایش شفافیت 
معیارهای ورود به صحنه انتخابات، شاخص های احراز یا عدم 
احراز صالحیت و تکثر تفاس��یر از مفاهیمی همانند رجل از 
جمله مباحثی به شمار می رود که در سال های گذشته بارها 
در ذیل مبحث اصالح قانون انتخابات مطرح شده است. این 
روزها طرح مجلس شورای اسالمی برای اصالح قانون انتخابات 
باعث داغ ش��دن مجدد مباحث در این زمینه شده است، تا 
جایی که برخی رسانه های اصالح طلب که ید طوالیی در حمله 
به نهاد شورای نگهبان دارند نیز سعی می کنند این اصالح را 
به مثابه یک اقدام هدفمند برای گس��ترش حیطه اختیارات 

این شورا تفسیر کنند. 
در همین زمینه به گفت وگو با دکتر »عباسعلی کدخدایی« 
سخنگوی شورای نگهبان پرداختیم.  او ضمن آنکه اصل اصالح 
قانون انتخابات را مطالبه ای از سوی شورای نگهبان می داند، 
امکان وجود اختالف نظرهایی میان این شورا و طرح مجلس 
را رد نمی کند، با این حال در پاسخ به تفاسیری که رسانه های 
اصالح طلب از این طرح دارند، می گوید:»ما به دنبال توسعه 
غیرقانونی اختیارات مان نیستیم. آنچه شورای نگهبان مطرح 
می کند برداشت از قانون اساسی و سایر قوانین است. نمی شود 
گفت شورای نگهبان به دنبال توسعه اختیارات خودش است 
اما طبیعتا اگر جایی برای اختیارات قانونی ش��ورای نگهبان 
محدودیتی غیرقانونی ایجاد شود، شورای نگهبان اظهار نظر 
خواهد کرد، نه به خاطر اینکه نگذارد اختیاراتش محدود شود، 

بلکه به خاطر اینکه این مسأله خالف قانون است«.
از س��خنگوی ش��ورای نگهبان پیرامون الیحه ارسالی از 
سوی دولت در زمینه اصالح قانون انتخابات نیز سوال کردیم 
و وی ضمن اعالم اینکه این الیحه همخوانی الزم را با قانون 
اساسی نداشته است، گفت مجلس اختیار دارد از این الیحه 
نیز اس��تفاده کند. مشروح گفت وگوی »وطن امروز« با دکتر 

کدخدایی را بخوانید.
***

  به عنوان س�وال اول نظر کلی ش�ورای نگهبان نسبت به 
طرح اصالح قانون انتخابات که در مجلس در حال بررس�ی 

است، چیست؟
درباره طرح اصالح قانون انتخابات به ۲ گونه می شود پاسخ 
داد؛ اگر مقصود ش��ما از نظر شورای نگهبان نسبت به اصل 
و کلیت این طرح اس��ت، باید بگوی��م که اصل اصالح قانون 
انتخابات مطالبه خود ما از مجلس بوده اس��ت تا از مخمصه 
مش��کالت اساس��ی قانون فعلی خالص ش��ویم. قطعا با این 
قوانین فعلی انتخابات نمی توانیم مدیریت مطلوبی در عرصه 
انتخابات داشته باشیم، بنابراین ناگزیریم این قوانین را اصالح 
کنیم. موضوع اصالح قانون انتخابات را خود ما در مجلس قبل 
پیگیری کردیم و برای تحقق آن هم کمک کردیم. این از نگاه 

اولی که می شود به سوال شما پاسخ داد. 
اما در نگاه دوم اینکه بگوییم خروجی مجلس چه خواهد بود 
و نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه نهایی مجلس چگونه 
اس��ت؟ این حرف دیگری است. گاهی ممکن است اشکاالت 
شورای نگهبان به یک مصوبه مجلس، اشکاالت جزئی باشد 
که بعد از بررس��ی های بیشتر رفع می شود و شورای نگهبان 
بعد از برطرف ش��دن اشکاالت جزئی، طبیعتا طرح را تایید 
می کند که این هم یک امر طبیعی است اما اگر اشکاالت داخل 
طرح اصالح قانون انتخابات به گونه ای باشد که شورای نگهبان 
احساس کند یک مشکل جدی در این بین وجود دارد و این 
مشکل جدی در فرآیند قانونی انتخابات مشکل ایجاد می کند، 
قطعا شورای نگهبان ورود می کند و در برابر آن مقاومت خواهد 

کرد؛ امری که در مجلس دهم رخ داد. 
در جریان اص��الح قانون انتخابات در 
مجلس ده��م، ما با غال��ب اجزای طرح 
موافق بودیم، کار مشاوره طرح را خودمان 
انجام دادیم، کارشناسان ما ساعات زیادی 
را بر روی این طرح وقت گذاش��تند، کار 
کارشناسی کردند و مشاوره دادند اما در 
روزهای آخر، مجلس دهم بحث اس��تانی 
شدن انتخابات را وارد طرح کرد؛ مساله ای 
که ما ب��ه آن ایراد گرفتیم و مجلس هم 

مصوبه را کنار گذاشت. 
امیدواری��م در مجلس یازدهم چنین 
اش��کاالتی به وجود نیاید و طرح اصالح 
قانون انتخابات با حداقل اشکاالت به دست 
شورای نگهبان برسد و ما هم در بازه زمانی 
قانونی، نظر نهایی مان را اعالم کنیم. باز هم 
به این موضوع اشاره کنم که نظر شورای 

نگهبان نس��بت به اصل اصالح قانون انتخابات مثبت است و 
مطالبه خود شورا هم بوده است. 

  یک�ی از اصالحاتی که در قانون انتخابات توس�ط مجلس 
یازدهم انجام ش�ده اس�ت، قرار دادن ش�رایطی اس�ت که 
ورودی های ثبت نام داوطلبان ش�رکت در انتخابات مدیریت 

شده و محدودتر بشود، نظر شما در این باره چیست؟
یک��ی از ایرادهایی که خود ش��ورای نگهب��ان بارها آن را 
یادآوری کرده است، مساله کثرت ثبت نام کنندگان است. من 
در دوره قبل در وزارت کش��ور اعالم کردم ثبت نام انتخابات 
تبدیل به یک جش��نواره ش��ده است که گویی مردم تشویق 
می شوند در این جشنواره حضور پیدا کنند و ثبت نام کنند، 

بدون اینکه واجد شرایطی باشند. 
یکی از اش��کاالت اساس��ی انتخابات همین ورود بی رویه 
ثبت نام کنندگان اس��ت، البته این را ی��ادآوری کنم که این 
اش��کال عمده بیش��تر ب��ه انتخابات مجل��س بازمی گردد تا 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری. ما در انتخاب��ات مجلس بیش 
از 16 ه��زار ثبت نام کننده داری��م، در حالی  که در انتخابات 
ریاست جمهوری بیش��ترین آماری که ثبت کرده ایم، تعداد 
1۲00 نفر ثبت نام کننده بوده است. می بینید که در انتخابات 
ریاست جمهوری باز قابلیت بهتری برای رسیدگی به صالحیت 
داوطلبان وجود دارد اما در انتخابات مجلس اینگونه نیست و 

با این حجم از داوطلبان کار مشکل می شود. 
درباره انتخابات ریاست جمهوری مشکل ما به گونه دیگری 
اس��ت. ش��ما وقتی انتخابات ما را با انتخابات کشورهایی که 

شبیه ما هستند و یک مرجع حاکمیتی برای بررسی صالحیت 
داوطلبان دارند، مقایسه می کنید، می بینید در این کشورها 30 
یا 40 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند اما 

در نهایت مثال 16 نفر تایید می شوند. 
همین االن که در خدمت ش��ما هس��تم، برای انتخابات 
ریاست جمهوری 1400، بیش از 50 نفر از کسانی که سوابق 
مدیریتی و اجرایی در کشور دارند و رسانه ها با این افراد آشنا 
هستند، قصد ثبت نام خود برای انتخابات را اعالم کردند، خب! 

این واقعا یک مشکل است. 
بندهای��ی در اصالح قانون انتخابات آمده برای افرادی که 
صالحیت ثبت نام ندارند، این خوب اس��ت اما مشکل اصلی 
انتخابات ریاست جمهوری اینجا نیست. مشکل اصلی درباره 
ثبت نام کس��انی است که صالحیت های ثبت نام را دارند که 
عدد آنها باال می رود و ما را دچار مش��کل می کنند. ش��ما در 
ادوار قبل دیدید که مدام به شورای نگهبان ایراد می گرفتند 
که چرا فالنی را ردصالحیت کردید؟ چرا فالنی را تایید کردید؟ 
واقعا وقتی که عدد ثبت نام کنندگانی که از نظر شرایط قانونی 
برای ثبت نام واجد شرایط هستند باال می رود، شورای نگهبان 
برای احراز صالحیت های اصل 115 قانون اساسی به مشکل 
می خورد. امیدواریم طرحی که در مجلس در حال بررس��ی 
اس��ت و قرار است قانون انتخابات را اصالح کند، این مشکل 

را برطرف کند. 
  ما در قانون انتخابات با یک س�ری واژه های کیفی مواجه 
می شویم که مصداق یابی آن دچار اشکال است، مانند واژه های 
مدی�ر و مدبر ب�ودن. از طرف دیگر هم مجل�س برای احراز 
صالحیت داوطلبان ش�روطی را اضافه کرده، مانند ش�روط 
سنی که یک سقف و کفی را برای ثبت نام تعیین کرده، این 

سقف و کف سنی با چه مبنایی مشخص می شود؟ 
ببینید! این ایراد عامیانه به هر قانونی که 
قصد دارد س��قف و کفی را مشخص کند، 
قابل وارد ش��دن است. معموال بعد از کار 
کارشناسی و به منظور نظم دادن، انضباط 
ایجاد کردن و قطع موضوع یک محدوده 
س��نی ثبت نام مش��خص می ش��ود. یادم 
هس��ت زمانی که سن ورود به دبستان 7 
سال مشخص شد، این مطالب گفته شد. 
اینکه چرا 7 س��ال؟ چرا 6 سال و نیم نه؟ 
اگر کسی 6 سال و 11 ماه دارد چکار کند؟ 
باالخره این اشکاالت بود اما ناچاریم برای 
نظم پیدا کردن یک چارچوبی قرار بدهیم. 
حاال ممکن اس��ت کسی در 5 سالگی هم 
توانایی ورود به مدرسه را داشته باشد اما 
به هر حال این معیارها برای نظم دادن به 

موضوع گریزناپذیر است. 
درباره اینکه چرا اصال باید به این امر ورود کرد و سقف و 
کف سنی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری تعیین 
کرد، باید بگویم که این بحث مطرح شده بود که قانون برای 
حدود سنی ورود به مجلس یک چارچوبی را مشخص کرده 
اس��ت، در حال��ی که نماینده قرار نیس��ت کار اجرایی انجام 
بدهد، چرا ما نباید برای ریاس��ت جمهوری چنین چارچوبی 

داشته باشیم؟
استنباط ما این بود که شرایط سنی برای ورود به انتخابات 
ریاست جمهوری ذیل همان مدیر و مدبر بودن قرار می گیرد، 
یعنی اینکه این شخص توانایی مدیریت را دارد یا خیر؟ بعد 
از ابالغ سیاست های کلی از سوی مقام معظم رهبری، شورای 
نگهبان مکلف شد شاخص های ریاست جمهوری را تعیین و 
تعریف کند. این مسؤولیت بر دوش شورای نگهبان قرار گرفت. 
عقل س��لیم به ما می گوید که برای احراز صالحیت های 
ریاس��ت جمهوری حتما باید توانایی های جس��می فرد هم 
احراز شود. ضرورت دارد در این بخش هم معیارهایی تعیین 
شود. عقل سلیم که قبول نمی کند کسی که مشرف به موت 
یا روی تخت بیمارس��تان اس��ت، ش��رایط ورود به انتخابات 
ریاست جمهوری را داشته باشد، لذا این امر حتما باید بررسی 
شود. اینها همه مسائلی است که باعث شد مجلس ورود کند و 
این حد و حدود سنی برای شرکت در انتخابات را تعیین کند. 
یکی از ش��اخصه های احراز توانایی مدیریت سن است. 
ممکن است یک عده ای بگویند چرا 35 سالگی برای ورود 
به انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده است؟ ببینید! 

االن برای ورود به انتخابات مجلس حداقل س��ن، 30 سال 
مشخص شده است، طبق طرح مجلس، هر نماینده حداقل 
باید ۲ دوره س��ابقه نمایندگی مجلس داشته باشد تا از این 
حیث ش��رط ثبت نام برای انتخابات را داشته باشد، یا اینکه 
باید 8 سال در نهادهای عالی نظام مسؤولیت داشته باشد، 
پس همین طور به خودی خود تا 38 س��الگی این ش��رایط 

قابل احراز نیست. 
اینجا دیگر پارامترهای کارشناسی باید در نظر گرفته شود 
و نظرات مجلس قابل اصالح اس��ت، مثال اگر به این نتیجه 
رسیدیم که مجموعه سوابق الزمی که برای ثبت نام انتخابات 
ریاست  جمهوری نیاز است، تا 40 سالگی قابل دسترسی است، 
طبیعتا حداقل سن ثبت نام روی مرز 40 سالگی تعیین خواهد 
ش��د. یا اگر به این نتیجه رس��یدیم که کسی در 75 سالگی 
هم می تواند در انتخابات شرکت کند، همین سن را به عنوان 
سقف ورود به انتخابات تعیین می کنیم. اینها دیگر بحث های 
کارشناسی است و مابقی جنجال ها سیاسی و سلیقه ای است.  
این را هم در نظر بگیرید که ما هر سقف و کفی را مشخص 
کنیم، نقض آن در کشورهای دیگر وجود دارد، مثال کشوری 
ک��ه نمی خواهم ن��ام آن را ببرم رئیس جمهور آن 35 یا مثال 
38 س��ال دارد، از آن طرف ش��خصی مثل ماهاتیر محمد را 
می بینیم که 94 سال دارد. پس نقض ممکن است اتفاق بیفتد 
اما آنچه که در کش��ور ما مطرح است این است که باید یک 
مسیر ثابت قانونی برای احراز توانایی ها تعیین شود که یکی از 
این موارد، تعیین محدودیت سنی است که در راستای همین 

احراز توانایی ها مدخلیت دارد. 
  یکی از شرایطی که مجلس برای احراز صالحیت مشخص 
کرده، ارائه برنامه از سوی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 

است، لطفاً در این مورد هم توضیحی بفرمایید.
بل��ه! نمایندگان مجلس در ح��ال پیش بینی این موضوع 
هس��تند که ش��ورای نگهبان برنامه داوطلبان را هم بررسی 
کند. یعنی در کنار شرایطی مثل سن و سابقه مدیریتی، هم 
باید داوطلبان برنامه خود را برای اداره کش��ور ارائه بدهند و 
هم مشاوران خود در امور فرهنگی، اقتصادی و مسائل کالن 
کشور را معرفی کنند. اصل این بحث را خود شورای نگهبان 
بعد از ابالغ سیاست های کلی نظام مطرح کرد. گرچه ممکن 
است این موضوع در مقام اجرا به مشکالتی بخورد اما به هر 
ح��ال ما موظفیم توانایی ها و صالحیت ها را احراز کنیم. هر 
چند االن هیچ ابزار عینی و ملموس��ی نداریم که ببینیم آیا 
واقعا این شخص مشکالت کشور را بدرستی می شناسد و برای 
آن راه حل های معقول و منطقی دارد یا خیر؟ به هر حال ما 

موظفیم توانایی تدبیر و مدیریت فرد را بسنجیم. 
خب! االن فرض کنید کس��ی ثبت نام می کند و گزارشی 
منفی نس��بت به او وجود ندارد و تایید صالحیت می ش��ود، 
ممکن است این فرد ۲0 سال است شناخته شده است و یک 
ارزیابی ذهنی هم نسبت به او وجود دارد اما آیا واقعا این فرد 
توانایی حل و فصل مشکالت کشور را در مقام مسؤولیت مهم 
ریاست جمهوری داراست؟ قانون گذار ابزاری به ما نداده است 
که این مساله را احراز کنیم. مثال من حقوقدانم اما آیا از مسائل 
اقتصاد هم آگاه هستم؟ آیا در این حیطه هم سررشته دارم؟ 
کسی نیس��ت که از من بپرسد برنامه اقتصادی تو چیست؟ 
مشکالت اقتصادی کشور از نظر تو چیست و راه حل تو برای 

این مسائل چیست؟ 
در نظام هایی که حزبی هس��تند، احزاب این مسؤولیت را 
بر عهده دارند. احزاب هم پش��توانه فکری و علمی کاندیداها 

هستند و هم پشتیبان عملی آنها در مقام اجرا. 
اگر کاندیدایی در اینگونه نظام های حزبی مطرح شد، مردم 
می دانند که کار کارشناس��ی برای معرفی این فرد در حزب 
انجام شده است، عقبه حزبی فرد پشتوانه فکری او را مشخص 
می کند و بعد هم که فرد پیروز شد برنامه های حزب را برای 

امور کشور اجرا می کند. 
اما در کشور ما مسائل انتخابات قائم به فرد است. هر کس با 
ظرفیت شخصی خود به میدان می آید. اینجاست که پیشنهاد 
ش��د اگر فردی خواست در انتخابات شرکت کند، برنامه ها و 
مشاوران خود را معرفی کند تا ببینیم اصال این شخص می داند 
اقتصاد چیست؟ توانسته جمعی از مشاوران خبره را در کنار 
خود داشته باش��د یا خیر؟ این از جمله ساده ترین کارهایی 

است که ما می توانستیم در این حوزه انجام بدهیم. 
این برنامه ابتدایی، هم ش��ورای نگهبان را در احراز رجل 

سیاس��ی بودن کمک می کند و هم باعث می شود مردم- که 
می خواهن��د به کاندیداه��ا رای بدهن��د- از برنامه های این 

کاندیداها باخبر و نسبت به آن آگاه باشند. 
ش��اید این انتقاد مطرح ش��ود که ممکن است فرد برنامه 
خوب��ی ارائه دهد اما بعد از رای آوردن این برنامه ها را عملی 
نکند، آن وقت چه؟ جواب این است که این امکان  هست اما 
دیگر چیزی نیست که از قبل بتوانیم این موضوع را بفهمیم. 
اینجا باید مکانیزم های قوی شکل بگیرد که اجازه این اتفاق 
را ندهد اما فعال حداقل کاری که از دست ما برمی آید همین 
مساله درخواس��ت برنامه و بررسی آن است. شما دیدید در 
برخی ادوار انتخابات ریاست جمهوری کسی آمد و گفت مثال 
اگر من رای بیاورم ماهیانه به مردم 50 هزار تومان می دهم، 
آن دیگ��ری آمد و گفت من 150 هزار تومان می دهم. خب! 
عملی بودن این وعده ها را چه کسی بررسی کرده است؟ این 
وعده ها و برنامه ها را چه کس��ی راس��تی آزمایی کرده است؟ 
همین مس��اله است که ایجاب می کند ما از کاندیداها برنامه 

بخواهیم و این برنامه ها را راستی آزمایی کنیم.
  برخی رسانه های اصالح طلب این گونه مطرح می کنند که 
ش�ورای نگهبان در جریان اص�الح قانون انتخابات به دنبال 
توس�عه اختیارات خودش اس�ت. پاسخ ش�ما به این مسأله 

چیست؟
من قب��ال هم گفت��ه ام ما به دنب��ال توس��عه غیرقانونی 
اختیارات مان نیس��تیم. آنچه شورای نگهبان مطرح می کند 
برداش��ت ما از قانون اساس��ی و سایر قوانین است. نمی شود 
گفت شورای نگهبان به دنبال توسعه اختیارات خودش است 
اما طبیعتا اگر جایی برای اختیارات قانونی ش��ورای نگهبان 
محدودیتی غیرقانونی ایجاد شود، شورای نگهبان اظهارنظر 
خواه��د کرد، نه به خاطر اینکه نگ��ذارد اختیاراتش محدود 

بش��ود، بلکه به خاطر اینکه این مس��اله 
خالف قانون است. 

سیاسیون دوست دارند شورای نگهبان 
را ببرند در یک زمینه حزبی و سیاسی و 
بعد همان تعابیری که سیاسیون و احزاب 
به کار می برند برای شورای نگهبان به کار 
ببرند. شورای نگهبان یک نهاد حاکمیتی و 
قانونی است که در چارچوب قانون عمل 
می کند، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه 
کمتر. اختیارات شورای نگهبان را قانون 

تعیین کرده است. 
  گویا الیحه ای ه�م برای اصالح قانون 
انتخابات، دولت تدوین کرده بود که آقای 
ربیعی، س�خنگوی دولت گفت�ه بود این 
الیحه از طرح مجلس بهتر است؛ نظرتان 

درباره این الیحه چیست؟
من االن نمی خواهم مقایسه کنم که این الیحه نسبت به 
طرح مجلس بهتر بوده است یا بدتر اما آنچه در مجلس قبل 
اتفاق افتاد این بود که برای تدوین اصالح قانون انتخابات باید 
وزیر کش��ور و معاون او در جریان تدوین مصوبه همکاری و 
اعالم می کردند که خود ما در حال تدوین یک الیحه هستیم. 
الیح��ه دولت خیلی دیر آمد و بعد از اصالح قانون انتخابات 

توسط مجلس به مجلس رسید. 
آنچه از الیحه دولت در خاطر دارم این بود که همخوانی 
الزم را با قانون اساسی و روند قانون گذاری نداشت. با این حال 
مجلس مختار است که از این الیحه استفاده بکند یا خیر. تا 
آنجا که می دانم دوستان مجلس گفتند هر جا الزم باشد از 

آن الیحه هم استفاده می کنیم. 
ای��ن نکت��ه را هم اضافه کنم ک��ه در جریان تدوین طرح 
اص��الح قان��ون انتخاب��ات در مجلس یازدهم، کارشناس��ان 
پژوهشکده شورای نگهبان کمک ها و مشورت های الزم خود 
را به نمایندگان داده اند اما اینها به معنای نظر رسمی شورای 
نگهبان نیس��ت. نظر رسمی ش��ورای نگهبان بعد از دریافت 
رس��می مصوبه و بررسی های کارشناسی شورا در بازه زمانی 

قانونی اعالم خواهد شد. 
  ب�ه نظر ش�ما مفاد اصالحیه قانون انتخاب�ات به انتخابات 

ریاست جمهوری سال 1400 خواهد رسید؟
نمی دانم. خود مجلس باید برای به سرانجام رساندن این 
طرح س��رعت به خرج بدهد وگرنه ما بعد از دریافت رسمی 
مصوبه حداکثر تا ۲0 روز وقت داریم نظر خود را درباره این 

ط��رح اعالم کنیم که ای��ن کار را در بازه زمانی مدنظر انجام 
خواهیم داد. از طرف ما انتظاری نیس��ت، اگر قرار اس��ت به 
انتخابات 1400 برس��د این مجلس است که باید در این امر 
سرعت به خرج بدهد. ما هم قول می دهیم در همان بازه زمانی 

قانونی نظرمان را اعالم کنیم. 
  ش�ما یک بار گفته بودید کسانی که یک بار رد صالحیت 
شده اند، دیگر برای انتخابات بعدی ثبت نام نکنند، توضیحی 

درباره این صحبت تان ارائه می فرمایید؟
گاهی حرف هایی که حاشیه دار می شود، هر بار به نحوی 
درباره اش سوال می شود. من در این باره توضیح داده ام. این 
موضوع را گفته ام که در هر دوره انتخابات، بررسی صالحیت ها 
فق��ط برای آن دوره اعتبار دارد و برای دوره بعد صالحیت ها 
دوباره بررسی می شود. مثال ما برای مجلس دوازدهم دوباره 
صالحیت ها را بررسی خواهیم کرد. اگر سال 9۲ برای انتخابات 
ریاست جمهوری صالحیت ها را بررسی کردیم، همان افرادی 
که برای انتخابات 96 ثبت نام کردند این صالحیت ها دوباره 
بررسی شد. به همین نحو در انتخابات بعدی هم این مساله 

ادامه پیدا می کند. این یک امر قانونی و طبیعی است. 
در اینجا مساله ای وجود دارد و آن اینکه رد صالحیت ها در 
هر دوره به ۲ نوع تقسیم می شود؛ گاهی دلیل رد صالحیت 
یک امر ش��کلی است، مثال سندی الزم است و ارائه نشده، و 
حکمی صادر شده و تبرئه  شده، به هر حال مساله یک مساله 

شکلی است. 
اما نوع دوم اینگونه نیست، یک مساله عمده و اساسی وجود 
دارد، مساله ای که نه تنها حل نشده بلکه استمرار هم دارد؛ یک 
عده  هستند که در هر انتخاباتی دائم الثبت نامند! خب شورا هم 
در هر دوره آنها را رد صالحیت می کند چون مس��ائل جدی 
دارند. من به صورت شخصی گفتم که اینگونه افراد دیگر برای 
انتخاب��ات ثبت نام نکنند. حاال اگر تمایل دارند رد صالحیت 

شوند، اشکالی ندارد، ثبت نام کنند تا شورا هم رد کند! 
  اجازه بدهید در این بین، یک س�ؤال هم درباره انتخابات 
شوراها بپرسم. هر از گاهی از شهرهای گوناگون خبر می رسد 
برخی اعضای شورای شهر را به علت مفاسد مالی گرفته اند. 
نظارتی جدی  بر مس�أله ورود افراد به ش�ورای ش�هر وجود 
ندارد، آیا ش�ورای نگهبان تصمیمی دارد که به این مس�أله 

هم ورود کند؟
قانون اساسی هیچ نقشی را برای شورای نگهبان در انتخابات 
شورای شهر در نظر نگرفته است. برخی ها معتقدند این انتخابات 
شهرستانی است، سراسری نیست و ربطی به شورای نگهبان 
ندارد. ما در این زمینه و مسائلی که اشاره کردید و واقعیت امروز 
شورای شهرها هم هست، اختیاری برای ورود نداریم. راهکار حل 
این مسائل هم این نیست که حتما انتخابات شورای شهر را به 
شورای نگهبان وصل کنیم. ما به نمایندگان گفته ایم یک نهاد 
ملی برای شوراها درست کنند که این نهاد، دفترخانه و دبیرخانه 
دائمی داشته باشد و نظارت مستمر بر اعضای شوراهای شهر 
و روستا داشته باشد. چون واقعا االن تصویر روشنی نسبت به 
سوابق افرادی که در این انتخابات شرکت می کنند وجود ندارد. 
باید سازمانی مستقل برای این امر تشکیل شود. واگذاری تعیین 
صالحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورای 
نگهبان خالف قانون اساسی است و واقعا هم شورا از پس این 
کار برنمی آید، چون نزدیک به 400 هزار نفر برای شرکت در 
این انتخابات ثبت نام می کنند و ممکن است عملکرد شورای 
نگهبان دوباره هجمه ها و فشارهایی را به شورا وارد کند. مجلس 

می تواند با راهکار دیگری این مشکل را برطرف کند. 
  به عنوان سؤال آخر آیا توصیه ای به افرادی که قصد دارند 
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 ثبت نام کنند، دارید؟

ببینید! من فکر می کنم بعد از این 40 سال و با آزمون و 
خطاهایی که داشته ایم، تجربه کافی کسب 
کرده ایم و معیارهایی برای همه مسجل 
شده که چه کس��انی به این عرصه ورود 
کنند و چه کسانی ورود نکنند. امیدوارم 
نیت همه خدمت و کس��ب رضایت الهی 
باشد اما در کنار این نیت، این مساله هم 
مهم اس��ت که منی که می خواهم خودم 
را در معرض مسؤولیت عظیم قرار بدهم 
آیا واقعا توانایی های الزم برای این امر را 
دارم ی��ا خیر؟ آیا من قبال در یک جامعه 
کوچک تر، مسؤولیتی را که بر عهده ام بوده 
بخوبی انجام داده ام یا خیر؟ کارنامه موفقی 
دارم یا خیر؟ اگر اینگونه نیست که واقعا 
برای خیلی از افراد هم اینگونه نیست، برای 
چه ثبت نام می کنند؟ بر فرض تایید هم 
ش��دم، رای هم آوردم، آن وقت چه؟ تازه 
نقطه سرخط. هزاران مشکل ایجاد می شود. یادم هست یک 
بار امام خمینی)ره( فرمودند اگر شایس��تگی های الزم برای 
قبول یک مس��ؤولیت را ندارید حرام است که قبول کنید. 
یعنی حرمت قائل شدند برای هر کسی که وقتی لیاقت ها و 
شایستگی های الزم را ندارد، تالش کند برای به دست آوردن 
آن پست و مقام. کشور مشکالت عدیده ای دارد، توصیه من 
این اس��ت کس��انی برای انتخابات ثبت نام کنند که بتوانند 
گام هایی هر چند کوچک برای حل مس��ائل کشور بردارند، 
فض��ا را تلطیف کنند و از این فضای کنونی فاصله بگیرند، 
قادر باشند پاسخگوی نیازهای متنوع مردم باشند. اگر این 
توانایی ها را در خودشان احساس می کنند، این گوی و این 
میدان اما اگر از روی چشم و هم چشمی است و اینکه فالنی 
ثبت نام کرده من هم بروم ثبت نام کنم- که گاهی اوقات هم 
اینگونه است- ثبت نام نکنند. گاهی اطرافیان یک شخص این 
فضا را برای او ایجاد می کنند که بله! شما چیزی کم ندارید 
برای رئیس جمهور شدن، در این عرصه ورود کنید، کم کم 
هم خود فرد باورش می شود که من می توانم رئیس جمهور 
شوم. توصیه می کنم کسی با این برداشت ها و تصورات برای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ثبت نام نکند. نه آبروی خودش 
را ببرد، نه وقت خودش را بگیرد و نه وقت ش��ورای نگهبان 
را. اما اگر کس��ی واقعا در خودش این احس��اس را کرد که 
توانایی های الزم برای برعهده گرفتن این مسؤولیت مهم را 

دارد، این گوی و این میدان.

سیاست

 گفت و گوی »وطن امروز« با عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح های اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری
 مشکل اصلی در بررسی صالحیت ها درباره کسانی است که صالحیت  ثبت نام را دارند

مسئله توان مدیریت است

شنبه 5 مهر 1399
وطن امروز     شماره 3033

اگ�ر ب�ه ای�ن نتیج�ه رس�یدیم 
مجموعه س�وابق الزمی که برای 
ثبت نام انتخابات ریاست  جمهوری 
نیاز اس�ت، ت�ا 40 س�الگی قابل 
دسترسی اس�ت، طبیعتا حداقل 
سن ثبت نام روی مرز 40 سالگی 
تعیی�ن خواه�د ش�د. ی�ا اگر به 
ای�ن نتیجه رس�یدیم که کس�ی 
در 75 س�الگی ه�م می تواند در 
انتخاب�ات ش�رکت کن�د، همین 
س�ن را به عنوان س�قف ورود به 

انتخابات تعیین می کنیم

ح�ال  در  مجل�س  نماین�دگان 
پیش بینی این موضوع هستند که 
ش�ورای نگهبان برنامه داوطلبان 
را هم بررس�ی کند. یعنی در کنار 
شرایطی مثل سن و سابقه مدیریتی، 
ه�م باید داوطلب�ان برنامه خود را 
برای اداره کشور ارائه بدهند و هم 
مش�اوران خود در امور فرهنگی، 
اقتصادی و مس�ائل کالن کش�ور 
را معرفی کنن�د. اصل این بحث را 
خود ش�ورای نگهبان بعد از ابالغ 

سیاست های کلی نظام مطرح کرد

  ما به دنبال توسعه غیرقانونی اختیارات مان نیستیم. آنچه شورای نگهبان مطرح می کند برداشت از قانون اساسی و سایر قوانین است. نمی شود گفت 
شورای نگهبان به دنبال توسعه اختیارات خودش است اما طبیعتا اگر جایی برای اختیارات قانونی شورای نگهبان محدودیتی غیرقانونی ایجاد شود، شورای 

نگهبان اظهارنظر خواهد کرد، نه به خاطر اینکه نگذارد اختیاراتش محدود بشود، بلکه به خاطر اینکه این مساله خالف قانون است



فرمول یک جلوی حمایت از سیاهان 
آمریکا را می گیرد؟

احتمال دارد برگزار کنندگان رقابت های فرمول یک مانع 
ادامه فعالیت های ضدنژادپرستانه و به نوعی ضدترامپی 
قهرمان جهان ش��وند. این احتمال وقتی قوت می گیرد 
که بدانیم »برنی اکلستون« رئیس انگلیسی پیشین این 
مسابقات رابطه نزدیکی با دولت راست گرای بریتانیا به 
عنوان متحد اصلی ترامپ دارد و در عین حال س��ابقه 
خرابی در مخالفت با مبارزات ضدنژادپرستی قهرمانان 
این رش��ته داش��ته اس��ت. از طرف دیگر اسپانسرهای 
ایتالیایی فرمول یک نیز در سال های اخیر از رابطه خوبی 

با شرکای آمریکایی و دولت واشنگتن بهره می برند. 
»لوئیس همیلتون« راننده تیره پوس��ت انگلیس��ی 
که اخیرا شش��مین قهرمانی اش را در باالترین س��طح 
رقابت ه��ای اتومبیلرانی جهان )فرمول یک( به دس��ت 
آورده اس��ت، مانند ماه های گذشته همچنان قصد دارد 
به همبستگی خود با جنبش »جان سیاهان مهم است« 
ادامه دهد؛ جنبشی که در اعتراض به رفتار جنایتکارانه 
و نژادپرس��تانه پلیس آمریکا در قبال رنگین پوستان در 

سراسر ایاالت متحده و جهان گسترش یافته است. 
همیلت��ون هفته پی��ش در جریان مس��جل کردن 
قهرمانی اش در دور ایتالیا با حرکتی نمادین روی سکو 
و همچنین کنفرانس مطبوعاتی نشان داد سرسختانه در 
پی حمایت از همنوعان تحت ستم آمریکایی اش است. 
او یک تیش��رت بر تن کرده بود که روی آن خواس��تار 
دس��تگیری پلیس های آمریکا به خاطر تیراندازی های 

مرگبار شده بود. 
قهرم��ان ۶ دوره فرمول یک س��پس در جریان دور 
س��وچی )روس��یه( از تالش مسؤوالن مس��ابقات برای 
جلوگیری از ابراز همبس��تگی اش با جنبش س��یاهان 
پرده برداش��ت و گفت: »م��ن کاری کردم که هرگز در 
فرمول یک اتفاق نیفتاده بود و بدیهی است آنها جلوی 
ای��ن حرکت را می گیرند. من حتی یک لحظه از کاری 
که کردم پش��یمان نیس��تم. مردم در این باره صحبت 
می کنند که ورزش مکانی برای سیاست نیست اما این 
یک مس��اله حقوق بشری بوده و به نظر من این چیزی 

است که باید بر آن فشار بیاوریم«.
همیلتون یادآور ش��د: »من نمی دانم آنها آخر هفته 
چ��ه کاری انجام می دهند اما قوانی��ن زیادی در طول 
س��ال ها برای من نوشته شده و این قوانین مرا متوقف 
نکرده است. کاری که من انجام خواهم داد ادامه کار با 
فرمول یک برای اطمینان از درست بودن پیام است«.

2 م��اه پیش بود که بحث و ج��دل میان همیلتون 
با اکلس��تون، هموطن 89 س��اله اش و رئیس پیش��ین 
فرمول یک خبرساز شد و پیرمرد انگلیسی وقتی توسط 
راننده جوان به حمایت از امثال ترامپ متهم ش��د، در 
اظهارنظری افراد سیاه پوس��ت نژادپرس��ت را بیشتر از 

سفیدپوستان نژادپرست خوانده بود!

تقدیر فدراسیون جهانی
 از فدراسیون کاراته ایران

آنتونیو اسپیونز، رئیس فدراسیون جهانی کاراته با ارسال 
پیامی به فدراس��یون ایران از برگزاری مسابقات ساحلی و 
وبینار آموزش��ی در کش��ورمان قدردانی کرد. در این پیام 
اسپیونز از سیدحسن طباطبایی، رئیس فدراسیون کاراته 
ایران به خاطر تالش سخت کوش��انه بویژه برای برگزاری 
نخستین دوره مسابقات کاتای ساحلی به مدت 4 روز در 
اصفهان با حضور 4۶2 کاتاکار زن و مرد تقدیر کرده است. 
همچنین نخس��تین وبینار آموزش��ی کومیته با حضور و 
تدریس 4 تن از قهرمانان کاراته جهان به نام های ذبیح اهلل 
پورشیب، سجاد گنج زاده، بهمن عسگری و امیر مهدی زاده 

طی 4 جلسه برگزار شد. 

چهارمین جام فصل بایرن مونیخ
بایرن مونیخ در ادامه نوار قهرمانی هایش در فصل 21-

2020 چهارمین جام را هم باال برد. شاگردان هانسی فلیک 
که 7 تنها ماه پیش به نظر می رسید تنها یک فصل عادی 
دیگر را با سرمربی جدیدشان در پیش داشته باشند، پس 
از فتح بوندس لیگا، دی اف بی پوکال )جام حذفی آلمان( 
و لیگ قهرمانان، موفق شدند سوپر جام اروپا را هم ببرند. 
آنها جمعه ش��ب در فینال بوداپست به  رغم عقب افتادن 
مقابل سویا، قهرمان لیگ اروپا در نیمه اول، موفق شدند 
در وقت ه��ای اضافه با گل مدافع اس��پانیایی خود خاوی 
مارتینز به پیروزی 1-2 دست یابند.  بایرن با این پیروزی 
همچنین رکورد رئ��ال مادرید در فصل 15-2014 را که 
توانس��ته بود در 22 بازی خود در همه رقابت ها به شکل 

متوالی پیروز شود شکست. 

اخبار

ورزشی
المپیک توکیو بدون واکسن کرونا
 صحبت ه��ای اخیر رئیس آلمانی کمیته بین المللی المپیک، دریچه امی��دی را برای برگزاری قطعی المپیک 2020 توکیو،
به  رغم شیوع کرونا و عدم تمایل دولت و مردم ژاپن به میزبانی این رویداد به خاطر ترس از گسترش اپیدمی در کشورشان 
گش��وده اس��ت.  توماس باخ اعالم کرد رویدادهای بزرگ ورزش��ی هم می توانند بدون نیاز به واکس��ن کرونا برگزار ش��وند.

ادامه از صفحه اول
این موضوع نیز کامال مس��جل بود که 
اگر کمترین وقفه ای در حرکت حجاج در منا ایجاد شود، وقوع 
فاجعه در این منطقه اجتناب ناپذیر خواهد بود. حال سوال اصلی 
اینجاس��ت: چگونه پلیس سعودی )با دستور مقامات ارشد این 
کشور(، درست در زمان انجام یکی از حساس ترین مناسک حج، 
یکی از مسیرهای اصلی تردد حجاج -که حتی در زمان عادی 
نیز باز اس��ت- را بسته و میلیون ها زائر را بدون کمترین اطالع 

قبلی، در مسیرهای جایگزین هم هدایت نمی کند؟!

امروز اگر چشمان خود را روی »فاجعه منا« ببندیم، تسلیم 
همان بازی 3 مرحله ای و همیشگی »ولیعهد قاتل سعودی« و 
همراهانش ش��ده ایم: »انجام جنایت«، »انکار جرم« و »سپردن 

ماجرا به گذشت زمان«! 
دو: در این میان، آنچه بیش از پیش تأسف برانگیز است، سکوت 
دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان درباره »فاجعه 
منا« اس��ت. بدون ش��ک صدور بیانیه های صوری و ساالنه در 
محکوم س��ازی این فاجعه، دردی از دل میلیون ها ایرانی داغدار 
دوا نخواهد کرد! براستی وزارت امور خارجه کشورمان، چه اقدام 

محکم، صریح و فراگیری را در راستای »خونخواهی شهدای فاجعه 
منا« و »بازخواست سعودی ها« در این فاجعه صورت داده است؟!! 
آیا دستگاه دیپلماسی ما انتظار دارد پادشاه و ولیعهد خونریز و 
متوحش سعودی، پس از ابتال به عذاب وجدان- یعنی درست آن 
چیزی که اساسا در وجودشان نیست- خود را به محاکم بین المللی 
معرفی کرده و مسؤولیت کشتار هزاران تن از زوار مکه مکرمه و 
مدینه منوره را بپذیرند؟! آیا مسؤوالن ذی ربط در حوزه سیاست 
خارجی کشور، تصور می کنند ولیعهد رژیمی که »دستور قتل 
مخالف سیاسی خود« را با »اره«؛ آن هم در کنسولگری سعودی 

در کش��وری دیگر ]ترکیه[ می دهد، در برابر »آداب و تشریفات 
دیپلماتیک« سر تعظیم فرود آورده و با »سکوت وزارت خارجه 
کشورمان«، آتش بر جانش بیفتد؟! بدون شک راه مواجهه با یک 
رژیم قاتل و منفور، س��کوت و مدارا نیست! این رفتار، خصوصا 
طی سال های اخیر بارها منجر به کاهش قدرت مانور ما در قبال 
دشمنان شده است. اگر این راهکار می توانست موثر باشد، باید 
امروز »ملک سلمان« و »بن سلمان« را به »مسؤولیت پذیرترین 
سیاستمداران منطقه« تبدیل می کرد نه اینکه هر روز شاهد تبلور 
بیشتر »دنائت« و »وقاحت« آنها در منطقه و جهان اسالم باشیم!

نتیجه مدارا با قاتل!
نگاه

استقالل و پرسپولیس طی یک 24 ساعت تاریخی، پروازی بلند 
برای دگرگون کردن احوال نه چندان مساعد فوتبال ایران در عرصه 
آسیا داشتند؛ رخدادی که بار دیگر بر شعار قدیمی فوتبال ما صحه 
گذاشت که 2 باشگاه بزرگ پایتخت، بال های فوتبال ملی هستند. 
پاداش این پرواز، هیجان بی امان امش��ب و فردا شب )شنبه و 
یکشنبه( در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیاست؛ جایی 
که صف آرایی 2 نماینده متحول شده کشورمان با 2 نماینده مقتدر 
ازبکستان و قطر، یادآور روزهای حساس و نفسگیر رقابت تیم  ملی 
ایران در 2 دوره گذشته جام جهانی ظرف تنها 2 شب خواهد بود. 

پرواز 4 ستاره  پرسپولیس  ■
پنجشنبه شب در ورزش��گاه میزبان جام جهانی 2022 قطر، 
ارتش سرخ ایران، فردای شبی که آبی های پایتخت پشت حریف 
س��عودی را به خاک مالیدند، حماسه ای موازی آفرید و با 4 گل 
بدون پاس��خ، الش��ارجه امارات را در هم کوبید که طی 2 بازی 
پی��ش از آن 10 گل در دروازه مدعیان قدرتمند و صدرنش��ین 
گ��روه یعنی الدحیل قطر)میزبان( و التعاون عربس��تان کاش��ته 
بود. پیروزی حماس��ی ش��اگردان یحیی گل محم��دی در حالی 
 ش��کل گرفت که رقیب اماراتی شان برخالف االهلی سعودی که

چهارشنبه شب گذشته توسط استقالل 3 گله شده بود، نه به خاطر 
قطعی شدن صعودش بی انگیزه شده بود و نه ذخیره های خود را در 
ترکیب گذاشته بود، بلکه الشارجه پس از 2 پیروزی خیره کننده 
مورد وصف 2-4 و 0-۶ مقابل الدحیل و التعاون آمده بود آخرین 

گام را برای صعود به یک هشتم نهایی بردارد. 
 اما پرس��پولیس در شبی باش��کوه که یادآور پیروزی تاریخی

2 فصل پیش بر الدحیل، هم گروهی پرس��تاره قطری ش��ان بود، 
حتی گزارش��گر عربی مس��ابقه را هم از شدت شعف به فارسی 

حرف زدن واداشت. 
 C وقتی در دقیقه 44 بازی پرس��پولیس- الش��ارجه از گروه
مرحله گروهی لیگ قهرمانان در غرب آسیا، وحید امیری سومین 
گل سرخ ها را با سومین ضربه سر متوالی به تور دروازه الحسانی، 
س��نگربان درمانده اماراتی چسباند، گزارشگر قطری که عالوه بر 
بازی درخش��ان نماینده ایران از در هم شکستن رقیب حیثیتی 
الدحیل، نماینده کش��ورش در این گروه نیز به ش��عف آمده بود، 

فریاد زد: پرسپولیس قهرمان آسیا!
در بازی به یادماندنی سوم مهر که مدت ها بود از پرسپولیس 
ندیده بودیم، این تیم با طرح و نقشه ای مشخص و موثر که حاصل 
بازی خوانی نبوغ آسای گل محمدی و دستیارانش بود، از همان ابتدا 
کانال های کناری را برای ضربه زدن به الشارجه انتخاب کرد و در 
عین حال با مالکیت توپ در میانه میدان، ماشین هجومی خطرناک 
رقیب را در بیشتر دقایق نیمه اول از کار انداخت. جالب اینکه وحید 
امیری، خالق ترین بال هجومی سرخ ها در یک حربه به مرکز ثقل 
خط آتش سرخ ها منتقل شد تا عمال بتواند به جای جناح تخصصی 
خود )چپ( از هر دو سمت و همین طور وسط به یک سوم دفاعی 
اماراتی ها نفوذ کند. پدیده این شب البته بدون تردید احسان پهلوان، 
هافبک تازه خریداری شده این فصل از ذوب آهن بود که نقش موثر 
خود را در ترکیب 1-3-2-4 در سمت چپ خط حمله با ارسال 
2 سانتر منجر به گل های اول و سوم به روی سر شجاع خلیل زاده 

)دقیقه 2( و وحید امیری )دقیقه 44( نشان داد. گل دوم پرسپولیس 
نیز روی ارسال کرنر بشار رسن با ضربه سر عیسی آل کثیر )دقیقه 
41( شکل گرفت تا پای جانشین اصلی علی علیپور در نوک پیکان 
حمله در آسیا به گل باز شود. گل چهارم نیز در واپسین لحظات 
نیمه دوم که نماینده ایران به وضوح عقب کشیده و به قصد حفظ 
نتیجه درخشان نیمه اول میدان داری می کرد، توسط پدیده جوان 
داربی، مهدی عبدی به ثمر رس��ید که نخس��تین گل آسیایی او 
محسوب می شد. با این پیروزی، پرسپولیس هم به دنبال استقالل 

راهی مرحله حذفی لیگ قهرمانان شد. 
این در حالی بود که در بازی همزمان، التعاون عربستان که ۶ 
امتیاز تقدیم پرسپولیس کرده بود با گلی دیرهنگام الدحیل، میزبان 
و مدعی اصلی گروه را غافلگیر کرد و به عنوان تیم دوم راهی مرحله 
بعد شد تا عربستانی ها 3 نماینده در یک هشتم نهایی داشته باشند. 

شب آتش بازی مثلث مرگبار آبی ■
آبی های تهران امشب در حالی در مرحله یک هشتم نهایی در 
ورزشگاه الجنوب قطر به مصاف پاختاکور ازبکستان، صدرنشین 
گروه B می روند که این سومین رویارویی 2 تیم در این رقابت ها 
محسوب می شود. مجید نامجومطلق شوربختانه در حساس ترین 
شرایط برای این بازی ممکن است چند مهره ارزشمند خود بویژه 

کاپیتان وریا غفوری را در اختیار نداشته باشد. او در مقابل االهلی 
در اواخر نیمه اول از ناحیه همسترینگ پای چپ دچار مصدومیت 

شد و زمین بازی را ترک کرد. 
با این حال ساختار تیمی منسجم و درخشش فوق العاده مهدی 

قائدی طی بازی های اخیر نقطه امید آبی ها خواهد بود. 
س��رمربی اس��تقالل دیروز در نشس��ت خبری پیش از بازی 
صحبت هایی بسیار امیدوار کننده داشت، از جمله اینکه در پاسخ 
به اش��اره خبرنگاران به 3 غایب اصلی تیمش و اینکه مهم ترین 
بازیکنان تیم در خط حمله هس��تند، هوشمندانه اعالم کرد 25 

بازیکن مهم در اختیار دارد. 
با این وجود بر کسی پوشیده نیست که او یکی از زهردارترین 
خطوط آتش غرب آسیا را در اختیار دارد که در بازی های اخیر خود 
را در قالب مثلث قائدی، شیخ و مطهری نشان داده است، آن هم 
در حالی که یک هافبک کامل به نام علی کریمی آنها را از پشت 
سر حمایت می کند؛ رهبری با انگیزه که صحنه ضربه کاشته به یاد 
ماندنی اش به االهلی می تواند در مقابل حریف ازبک هم تکرار شود. 
نامجو مطلق نقطه تحول تیمش را از نیمه دوم بازی با الشرطه 
عراق دانس��ت که تیم او با گل تس��اوی به بازی و لیگ قهرمانان 
بازگشت. او از واکنش های عالی حسینی، سنگربان تیم در مقابل 

االهلی نیز به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی صعود استقالل از 
گروهش یاد کرد. 

تارنمای کنفدراس��یون فوتبال آسیا به بررسی شرایط 2 تیم 
پرداخت��ه و جدال نمایندگان ایران و ازبکس��تان را به یک دیدار 
سخت و هیجانی تشبیه کرده است. ترکیب احتمالی استقالل در 
بازی پاختاکور که امشب ساعت 21:15 آغاز می شود به شرح زیر 
خواهد بود: سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، روزبه چشمی، 
عارف غالمی، میالد زکی پور، علی کریمی، مسعود ریگی، فرشید 

اسماعیلی، ارسالن مطهری، مهدی قائدی و شیخ دیاباته.
ترس پاختاکور ■

در مقایسه با روحیه باالی اردوی استقالل، در اردوی پاختاکور 
اوضاع چندان رو به  راه نیست. شوتا آروالدزه، سرمربی گرجی این 
تیم پس از تست مثبت کرونا از اردوی تیم فاصله گرفته و فقط 
می تواند دورادور تیمش را هدایت کند. پیتر هویسترا، کمک مربی 
هلندی پاختاکور در نشست خبری دیروز تالش کرد این مشکل 
را کوچک جلوه دهد اما از صحبت های او و آنزور اس��ماعیل ا ف، 
مدافع تیم پیدا بود آنها حساب ویژه ای روی قدرت نماینده ایران 
باز کرده اند. هویسترا تیم خود را تیمی فیزیکی معرفی کرده که 
صرفا می تواند در مقابل موج خالقیت استقالل مقاومت کند و آن 
را به زحمت اندازد. اسماعیل اف هم به آخرین حضور پاختاکور در 
مرحله حذفی لیگ قهرمانان اشاره کرد که 10 سال پیش بود و 
نش��ان می دهد ازبک ها امشب با نهایت استرس جلوی استقالل 

قرار خواهند گرفت. 
این حقیقت که پاختاکور از ضعیف ترین گروه غرب آس��یا به 
یک هش��تم نهایی صعود کرده که شهر خودرو در آن هیچ گلی 
نزد و مدعی اصلی آن الهالل عربستان هم به خاطر کرونایی شدن 
اغلب بازیکنانش توسط  ای اف سی از مسابقات کنار گذاشته شد نه 
با معادالت فوتبالی، خود موید سطح پایین تر حریف ازبک است. 

مسابقات متمرکز، مزیت برای ایرانی ها ■
یکی از مزیت های تاریخی و روانی اس��تقالل و پرس��پولیس 
در این دوره از رقابت های لیگ قهرمانان در منطقه غرب آس��یا، 
برگزاری متمرکز مسابقات در قطر پس از توقف چند ماهه آن به 

خاطر بحران کروناست. 
از آغاز رقابت های قهرمانی باش��گاه های آس��یا از سال 19۶7 
میالدی تاکنون، نمایندگان ایران شامل استقالل، پرسپولیس و پاس 
در ادواری که این مسابقات در شکل سنتی اش به طور متمرکز به 
میزبانی یک کشور خاص برگزار می شد، موفق تر از دیگر ادوار بوده و 
معموال در چنین شرایطی به فینال رسیده و حتی قهرمان شده اند. 
استقالل در شکل قبلی رقابت ها 2 بار قهرمان آسیا شده است 

و پاس با یک قهرمانی در رده بعدی قرار دارد. 
در شکل جدید رقابت ها یعنی لیگ قهرمانان آسیا هم تیم های 
س��پاهان، ذوب آهن و پرسپولیس به فینال رسیده اند. همچنین 
تیم های ایرانی 5 بار به نیمه نهایی رسیده اند. سپاهان، ذوب آهن، 
اس��تقالل و پرس��پولیس)2 بار( در نیمه نهایی حضور داشته اند. 
در مجموع تیم های ایرانی 8 بار به فینال آس��یا رس��یده اند و 5 
بار نایب قهرمان ش��ده اند. اس��تقالل 2 بار و سپاهان، ذوب آهن و 

پرسپولیس هم یک بار نایب قهرمان شده اند. 

۲ شبی که یاد ۲ جام جهانی را برای ما زنده می کند

پرسپولیس استقاللی پرید

شنبه 5 مهر 1399
وطن امروز     شماره 3033

    لیگ قهرمانان آسیا 2020      
برنامه مرحله یک هشتم نهایی )به وقت ایران(

شنبه 5 مهر  ■
االهلی عربستان- شباب االهلی امارات - 17:10

پاختاکور ازبکستان- استقالل ایران - ۲1:15
یکشنبه 6 مهر  ■

پرسپولیس ایران- السد قطر - 17:10
النصر عربستان- التعاون عربستان - ۲1:15

وهی          ایرانی ها برترین بازیکنان هفته آخر مرحله گر
هفته آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در حالی به پایان رسید که جز شهرخودرو، تمام 
تیم های ایرانی با برد زمین را ترک کردند و ۲ تیم سرخابی نیز به مرحله حذفی راه یافتند. برد سپاهان 
برابر الس�د، پرس�پولیس مقابل شارجه و استقالل بر االهلی، در حالی به دست آمد که هر کدام از 
این تیم ها ستاره شاخصی داشتند که حاال مورد توجه کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفته است. 
طبق رنکینگ تارنمای سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در هفته ای که گذشت برای نخستین بار 
5 بازیکن ایرانی در فهرس�ت برترین های هفته لیگ قهرمانان آسیا ۲0۲0 قرار گرفته اند و همگی 
نیز نمره نزدیکی به هم دارند. ستاره استقالل با صدرنشینی قاطعانه خودنمایی می کند اما اختالف 

امتیاز بقیه تنها 0/۲ است. 
پرسپولیس�ی ها با 3 نماینده رکورددار هستند و سپاهان نیز با حضور سجاد شهباززاده پایان 
خوبی را رقم  زد؛ حاال باید دید از بین پهلوان، قائدی، خلیل زاده و آل کثیر هفته آینده کدام یک در 

این لیست جا خواهند گرفت. 
 3 نفر برتر همگی ایرانی هستند. مهدی قائدی ابرستاره ایرانی غرب آسیا بود که یک گل زیبا زد و 
یک پاس گل داد تا با دریافت نمره بسیار خوب 8/6 عنوان طالیی و جایگاه نخست را به خود اختصاص 

دهد. او نخستین گلزنی خود در آسیا را با کسب جایزه بهترین بازیکن هفته خاطره انگیزتر کرد. 
در رتبه دوم سجاد شهباززاده و احسان پهلوان به صورت مشترک با نمره 7/7 قرار دارند. سجاد 
در بازی آخر دومین گل سپاهان را که منجر به کسب تنها 3 امتیاز شاگردان محرم نویدکیا از لیگ 
قهرمانان آسیا شد، به ثمر رساند. احسان پهلوان نیز نقشی پررنگ در صعود سرخ ها ایفا کرد و با ۲ 

پاس گل، نقش بی بدیلش در موفقیت پرسپولیس را نشان داد. 
 کوجو البا که مقابل النصر عربستان موفق به گلزنی شد، جالل الدین ماشاریپوف که دروازه شهر خودرو
را باز کرد و حاال آماده دیدار با استقالل می شود، به همراه هاشم علی، ستاره السد در برابر سپاهان، 

دیگر بازیکنان این لیست هستند که همگی نمره 7/6 را گرفته اند. 
۲ جایگاه بعدی به گلزنان پرسپولیس اختصاص دارد. شجاع خلیل زاده که در دقیقه یک روی 
ارسال دقیق پهلوان موفق به گلزنی شد در کنار عیسی آل کثیر که با ضربه سری تماشایی سانتر 

احمد نوراللهی را به ثمر نشاند ۲ بازیکن برتر دیگر آسیا هستند.



گروهبینالملل: 38 روز مانده تا انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا شرایط انتخابات این کشور پیچیده تر از هر زمانی در 
تاریخ این کشور اس��ت. 2 طرف رقابت، کاندیدای رقیب را 
به تالش برای »تقلب سیستماتیک« متهم می کنند و حاال 
کمپین ترامپ با مرگ قاضی متمایل به دموکرات ها در دیوان 
عالی این کش��ور، انگار جان دوباره ای گرفته است و می داند 
اگر کار به بررسی دعوای وی با بایدن در دیوان عالی بکشد، 
پی��روزی وی با توجه به حض��ور باالی جمهوری خواهان در 
این نهاد قطعی است. ترامپ حاال ابایی هم از اعالم پیروزی 
زودهنگام خود ندارد به گونه ای که در نشست خبری خود 
در کاخ سفید صراحتا از پیروزی خود سخن گفت: »هیچ گونه 

انتقال قدرتی در کار نیست«.
ترام�پ:انتقال�یدرکارنخواه�دب�ود،بلک�هت�داوم ■

ریاستجمهوریمنراخواهیمداشت
ب��ه گزارش »وطن امروز«، رئیس جمه��ور آمریکا بامداد 
پنجش��نبه در جریان نشس��ت خبری خود در کاخ س��فید 
در پاسخ به س��والی درباره تعهدش به انتقال مسالمت آمیز 
قدرت در صورت شکس��ت در انتخابات گفت: »باید ببینیم 
چه پیش می آید... صندوق های رأی فاجعه و خارج از کنترل 
هس��تند! صادقانه بگویم، انتقال قدرتی در کار نخواهد بود، 
بلکه تداوم ]ریاست جمهوری من را[ خواهیم داشت«. ترامپ 
این اظهارنظر را در ادامه مخالفت ها و انتقادهایش نسبت به 
رای گیری پستی اعالم کرد. این در حالی است که رأی  گیری 
زودهنگام برای انتخاب رئیس جمهور آمریکا از 5 روز پیش 
در ایالت های »مینه سوتا«، »ویرجینیا«، »داکوتای جنوبی« 
و »وایومینگ« آغاز ش��ده اس��ت. نکته قاب��ل توجه اینکه 
رئیس جمهور آمریکا 29 تیرماه امسال در فاصله کمتر از 4 
ماه تا انتخابات نوامبر هم از پاسخ به پرسش فاکس نیوز درباره 
اینکه آی��ا وی نتایج انتخابات ماه نوامبر )آبان( را می پذیرد 
ی��ا نه، گفت: »نه! نمی خواهم بگویم بله! همان طور که قصد 
ن��دارم بگویم نه. باید قبل از هر چیزی نتایج را ببینم«. این 

اظهارنظر ترامپ و در ادامه صحبت های چند هفته اخیر او 
پیرامون عدم س��المت انتخابات، حتمی بودن تقلب و اینکه 
نتایج انتخابات نوامبر 2020 نمی تواند دقیق باشد، موجی از 
نگرانی را میان مقامات سیاس��ی در ایاالت متحده و تشدید 
گمانه ها درباره پدید آمدن وقایع ناگواری مثل جنگ داخلی 

پس از اعالم نتایج انتخاباتی در پی داشته است. 
ترامپ:کارانتخاباتبهدیوانعالیکشیدهخواهدشد ■

رئیس جمهور آمریکا همچنین در جریان کنفرانس خبری 
بامداد پنجش��نبه یک موضوع مهم دیگر را هم مطرح کرد 
که نش��ان دهنده قصد جدی او برای قبضه قدرت و پیروزی 
در انتخابات به هر قیمتی است. تصمیم ترامپ برای تعیین 

قریب الوق��وع جایگزین »روث بیدر گینزبرگ« قاضی دیوان 
عالی آمریکا س��بب شد خبرنگاران از وی دلیل عجله برای 
این انتصاب را جویا ش��وند. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ 
به این س��وال گفت: »به نظر م��ن ]کار انتخابات[ به دیوان 
عالی کش��یده خواهد شد و به نظر من، خیلی مهم است ما 
9 قاضی )در دیوان عالی آمریکا( داشته باشیم«. وی افزود: 
»از نظر من، بهتر اس��ت ای��ن کار را قبل از انتخابات انجام 
دهی��م، چرا که از نظر من این کالهبرداری که دموکرات ها 
دارند انجام می دهند، به دیوان عالی ایاالت متحده کش��یده 
خواهد ش��د«. منظور ترامپ از »کالهبرداری«، ادعاهایش 
درب��اره نقایص ش��یوه رای دهی از طریق پس��ت و احتمال 

تقلب گس��ترده ناش��ی از آن اس��ت. رئیس جمهور آمریکا 
همچنین اعالم کرد روز ش��نبه)امروز( گزینه خودش برای 
قاضی دیوان عالی این کش��ور را که یک خانم اس��ت، اعالم 
خواهد کرد. دیوان عالی آمریکا باالترین مرجع حل اختالف 
در آمریکاست و تصمیم گیری نهایی در موارد بروز اختالف 
بین دولت و کنگره نیز بر عهده این نهاد است. عضویت در 
هیأت قضات دیوان عالی آمریکا مادام العمر است و تغییر در 
ترکیب این هیأت می تواند سال ها بر وضعیت موازنه قوا در 

این کشور اثرگذار باشد. 
اعالمموضعکاخسفیدوتشدیدنگرانیها ■

پس از این 2 اظهارنظر جنجالی از سوی رئیس جمهوری 
آمریکا، »کایلی مک اینانی« سخنگوی کاخ سفید در پاسخ 
به خبرن��گاران گفت: رئیس جمه��وری نتایج یک انتخابات 
آزاد و منصفان��ه را قب��ول خواهد کرد ول��ی تصور می کنم 
س��وال شما برای پرس��یدن از دموکرات ها مناسب تر است. 
مک اینانی حاضر به پاسخ دادن مستقیم به این سوال نشد 
ک��ه »آیا نتایج انتخابات تنها زمانی مش��روع خواهد بود که 
ترامپ پیروز ش��ود؟« این در حالی است که سخنگوی کاخ 
سفید بار دیگر مشروعیت رای گیری به صورت پستی را زیر 
سوال برد. کاخ سفید در همراهی با ترامپ بارها با برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری نوامبر از طریق رای گیری پستی 

مخالفت کرده است.
واکنشجمهوریخواهانبهاظهاراتترامپ ■

س��نای آمریکا که با وضعیتی نسبتا شکننده  در کنترل 
جمهوری خواهان آمریکاس��ت با انتش��ار  بیانیه ای به اتفاق 
آرا بر انتقال مس��المت آمیز و نظام مند قدرت در این کشور 
تاکی��د کرد. در همین حال گروه��ی از قانون گذاران مطرح 
جمهوری خ��واه در آمریکا در واکنش به اعالم مواضع ترامپ 
درباره عدم تحویل مس��المت آمیز قدرت در صورت شکست 
در انتخابات، سخنان وی را  محکوم کردند. »میچ مک کانل« 
رهبر حزب اکثریت مجلس س��نا در آمریکا با انتشار پیامی 
در توئیتر نوشت:  »پیروز انتخابات سوم نوامبر، بیستم ژانویه 
202۱ مراس��م تحلیف را برگزار می کن��د«. وی همچنین 
نوش��ت: »انتقال قدرت طبق معمول که هر 4 س��ال بعد از 
س��ال ۱۷92 اتفاق افتاده اس��ت، انجام خواهد شد«. دیگر 
جمهوری خواهان مطرح آمریکا که به اظهارات رئیس جمهور 
کشورشان واکنش نشان دادند، »میت  رامنی« سناتور ایالت 
یوتا، »مارکو روبیو« س��ناتور ایالت فلوریدا، »راب پورتمن« 
س��ناتور ایالت اوهایو، »لیز چنی« س��ناتور ایالت وایومینگ  
و »ج��ان کاتکو« س��ناتور ایالت نیویورک بودن��د. البته در 
بیانیه های این جمهوری خواهان، هیچ کدام از آنها نام دونالد 
ترامپ را مس��تقیما ذکر نکرده اند و از دلیل اینکه چرا االن 
درباره این موضوع صحبت می کنند، حرفی به میان نیاورده اند 
اما به رای دهندگان آمریکایی اطمینان دادند نتیجه انتخابات 

نوامبر را قبول خواهند کرد. 
اقداماتکاخسفیدبهمنظورمقابلهباترامپ ■

عالوه بر جمهوری خواهان کنگره، اخباری هم از تحرکات 
داخلی برخی جمهوری خواهان در کاخ س��فید برای اجرای 
برنامه هایی برای خروج احتمالی ترامپ از قدرت منتشر شده 
است. نشریه پولیتیکو با انتشار این خبر به نقل از منابع آگاه 
نوشت: با وجود ادعاهای ترامپ درباره ماندن در قدرت، تیم 
او در کاخ سفید مش��غول انجام برنامه ریزی های الزم برای 
تحویل قدرت در ص��ورت باخت احتمالی رئیس جمهور در 

انتخابات است. 
نش��ریه پولیتیکو در ادامه نوشته »کریس لیدل« یکی از 
دس��تیاران دونالد ترامپ در چند هفته گذش��ته به بررسی 
جزئی��ات مربوط ب��ه تحویل احتمالی ق��درت به جو بایدن 
پرداخته اس��ت. لیدل همچنین ب��ا رعایت ضرب االجل های 
تعیین ش��ده توس��ط کنگره، 2 گزارش در ماه های میالدی 
مه و آگوست درباره نحوه انتقال قدرت تهیه کرده است. او 
همچنین در حال انجام همکاری های الزم با یک مقام باسابقه 
دولتی اس��ت که مسؤولیت هماهنگی ها برای انتقال قدرت 
را ب��ه عهده دارد. عالوه بر این، مقام های مطلع به پولیتیکو 
گفته اند وزارت دادگستری آمریکا موافقت کرده بررسی های 
امنیتی الزم را درباره همراهان احتمالی جو بایدن در صورت 
پیروزی او در انتخابات به عمل آورد. با این وجود، مسأله ای 
که در اینجا مطرح اس��ت اینکه اگر ترامپ متوجه اقدامات 
لیدل شود، مشخص نیست او بتواند کارش را با همین سطح 
حرفه ای گری ادامه بدهد. یک مقام س��ابق آمریکایی گفت: 
»گمان می کن��م رئیس جمهور کامال از این موضوع بی خبر 
است. به محض اینکه از ماجرا با خبر شود، ممکن است این 

اقدامات به حاشیه رانده شود«.

پکن:آمریکامشکالتزیادی
برایجهاندرستکردهاست

ژان��گ ژون، نماینده دائم چین در س��ازمان ملل متحد 
مجددا به ادعاهای مقامات آمریکایی درباره شیوع ویروس 
کرونا واکنش نش��ان داد. بر اساس گزارش ژاپن تایمز، وی 
خط��اب به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که گفته 
بود جهان باید پکن را بابت ویروس کرونا مسؤول بشناسد، 
گفت: به این اظهارات پایان دهید. وی در یک نشست مجازی 
شورای امنیت خطاب به واشنگتن افزود: کافی است. من باید 
بگویم که شما تا همین االن نیز مشکالت زیادی برای جهان 

درست کرده اید. 

عبوربادوچرخه
ازرویسرمعترضآمریکایی

تصاویر رد ش��دن یک افس��ر پلیس با دوچرخه از روی 
س��ر یک معترض در شهر سیاتل ایالت واشنگتن آمریکا، 
شبکه های اجتماعی را به لرزه درآورده و با تقبیح بسیاری 
روبه رو ش��ده اس��ت. در مقابل، اداره پلیس سیاتل از انجام 
تحقیقات درباره این اقدام خبر داده است. اداره پلیس سیاتل 
روز پنجشنبه اعالم کرد این افسر پلیس را که با دوچرخه 
از روی سر مردی که روی زمین دراز کشیده عبور می کند، 
به مرخصی فرس��تاده است. این اتفاق در جریان اعتراضات 
علیه نژادپرستی و خشونت پلیس روز چهارشنبه در سیاتل 
رخ داده است. در ویدئوی دیگری که گفته شده مربوط به 
5 دقیقه قبل از ویدئوی بحث برانگیز است، مردی که کاله 
ایمنی بر سر دارد دیده می شود که روی زمین افتاده و مرد 
دیگری برای کمک به او نزدیک می شود اما افسران پلیس 
با فریاد مانع او می شوند. کارآگاه پلیس »مارک جمیسون« 
مدعی ش��ده مردی که پلیس با دوچرخه از روی سر او رد 
شده آسیب ندیده و در بازداشت است. دور جدید اعتراضات 
در س��یاتل و شهرهای دیگر آمریکا بعد از آن آغاز شد که 
دادستان کل کنتاکی از رای خود درباره پرونده قتل »برونا 
تیلور« زن سیاه پوست خبر داد. دادستان کل ایالت کنتاکی 
اعالم کرد 2 افسر پلیسی که این زن را چند هفته پیش در 

لویی ویل به قتل رسانده بودند، مجازات نخواهند شد. 

شکایتبرادرزادهترامپازعمویش
مری ترامپ که چندی پیش با نوشتن یک کتاب جنجالی 
علیه عمویش، دونالد ترامپ به ش��هرت رسید، اکنون از او 
ش��کایت کرده است. مری ترامپ در شکایت نامه اش مدعی 
ش��ده ترامپ چند دهه پیش با تقلب میلیون ها دالر اموالی 
را که قرار بوده به او به ارث برسد از چنگش درآورده و او را 
از کسب و کار خانوادگی بیرون رانده است. او عالوه بر دونالد 
ترامپ، از دیگر عمویش، رابرت ترامپ و عمه اش، ماریان ترامپ 
هم شکایت کرده است. در این شکوائیه که روز پنجشنبه در 
دیوان عالی ایالت نیویورک تنظیم شده ادعا شده متشاکیان 
بعد از مرگ پ��در مری ترامپ )فرد ترامپ جونیور( اینطور 
وانمود کرده اند که قصد حراس��ت از اموال ماترک متوفی را 
دارند اما در ادامه با فریبکاری او را از منافع ناشی از کسب و کار 
خانوادگی محروم کرده اند. مری ترامپ در شکوائیه اش نوشته 
اس��ت: برای خانواده دونالد ترامپ کالهبرداری نه فقط یک 
کس��ب و کار خانوادگی، بلکه یک آیین زندگی اس��ت. مری 
ترامپ تحصیلکرده رشته روان شناسی بالینی است و چند 
ماه پیش کتابی جنجالی علیه دونالد ترامپ منتشر کرد. او 
در این کتاب، روایتی روان ش��ناختی از نقش عوامل تربیتی 

در رفتارهای دونالد ترامپ ارائه کرده است. 

قتلافسرپلیسلندن
یک افسر پلیس بازداشتگاه ناحیه کرویدون در جنوب 
لندن به ضرب گلوله کشته شد. عامل این تیراندازی یک مرد 
23 ساله بوده که در محل حادثه بازداشت شده و خودش هم 
به دلیل جراحت شدید به بیمارستان منتقل شده و حالش 
وخیم است. این افسر پلیس در صحنه حادثه تحت درمان 
قرار گرفت و بعد به بیمارستان منتقل شد که در همان جا 
به دلیل شدت جراحات جان باخت. بنا بر گزارش ها، ماموران 
پلیس به عامل تیراندازی شلیک نکردند و گفته شده وی بر 
اثر تیراندازی به خودش زخمی شده است. پلیس لندن در 
بیانیه ای اعالم کرد تحقیقات درباره این قتل آغاز شده است. 

تداوماعتراضاتضددولتیدرمصر
دی��روز تظاهرات ضددولتی علیه عبدالفتاح السیس��ی، 
رئیس جمهور مصر برای پنجمین روز متوالی در شهرهای 
مختلف این کش��ور ادامه یافت. این تظاهرات بیش��تر در 
روستاها و شهرهای استان »الجیزه« )شمال مصر( و شهرها 
و روستاهای مرکز این کشور در جریان بود. روزنامه العربی 
الجدید به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد تعداد افراد 
بازداشتی افزایش یافته و به چند صد نفر رسیده است. این 
افراد به دادگس��تری تحویل شدند. اتهام این افراد، دریافت 
مبالغ��ی از خارج با هدف ایج��اد هرج ومرج در مصر عنوان 

شده است. 

سقوطمیگ21ارتشصربستان
برخی منابع خبری در ش��رق اروپا از سقوط یک فروند 
هواپیمای نظامی در نزدیکی شهر لوژنیکا در صربستان خبر 
دادند. شبکه راشا تودی نیز گزارش داد این هواپیما از نوع 
می��گ 2۱ و متعلق به ارتش صربس��تان بوده و خلبان این 

هواپیما کشته شده است. 

چراغسبزنتانیاهو
برایساختشهرکهایجدید

نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی با س��اخت واحد های 
مسکونی صهیونیست نشین در کرانه باختری موافقت کرد. 
رسانه های رژیم صهیونیستی پنجشنبه گزارش دادند بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم برای ساخت بیش از 5 هزار 
واحد مسکونی صهیونیست نشین در کرانه باختری چراغ سبز 
نشان داده است. بر اساس قطعنامه های سازمان ملل و شورای 
امنیت این سازمان، هر گونه شهرک سازی در داخل مرزهای 
۱9۶۷ کرانه باختری غیرقانونی است. رژیم صهیونیستی طی 
ماه های گذشته از تصمیم خود مبنی بر اجرای طرح الحاق 
)اش��غال( 30 درصد کرانه باختری که در غ��ور اردن )دره 
اردن( قرار دارد، خبر داد که اعتراض سازمان های بین المللی 

و گروه های فلسطینی را در پی داشت. 

دور دنیا

بینالملل

درپاسخبهسؤالیدربارهتعهدشبهانتقالمسالمتآمیزقدرتدرصورتشکستدرانتخابات

ترامپ: انتقال قدرتی در کار نیست
سخنانترامپباواکنشجمهوریخواهانودموکراتهامواجهشد

پوتیننامزددریافتجایزهصلحنوبلشد
کاخ کرملین روز پنجشنبه تایید کرد »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه نامزد دریافت جایزه صلح نوبل شده است. این نامزدی از 
سوی گروهی از شخصیت های عمومی روسیه با پیشگامی سرگئی کمکف، نویسنده روس انجام شده و برای کمیته 5 نفره داوری این 

جایزه در نروژ ارسال شده است. هنوز اما مشخص نشده دلیل این انتخاب چه بوده است. 

شنبه5مهر1399
شماره3033 وطنامروز

گروهبینالملل:انفجار یک پایگاه وابسته 
به عوامل عربستان در یمن، سبب شد 
بار دیگر دست برتر مجاهدان یمن در مقابل رژیم آل سعود 
تثبیت شود. جنگی که با وعده پیروزی یک هفته ای آل سعود 
آغاز ش��د حاال با گذش��ت 5 سال و نیم با ناکامی سعودی ها 
در رسیدن به اهداف شان عمال به شکستی بزرگ برای آنها 
تبدیل ش��ده است. یمنی ها هنوز به طور رسمی مسؤولیت 
این حمله را به عهده نگرفته اند و همین هم س��بب شده تا 
چندین سناریو درباره آنچه پنجشنبه شب در این پایگاه رخ 
داد مطرح شود. بر اساس این گزارش پایگاه عناصر وابسته به 
ائتالف سعودی در نزدیکی مرز یمن با عربستان، پنجشنبه شب 
شاهد یک انفجار شدید بود. به نوشت وبگاه الخبر الیمنی، این 
انفجار در منطقه علب در شمال یمن که مشرف به منطقه 
عس��یر در خاک عربستان اس��ت رخ داد و بر اثر آن حداقل 
80 نفر کش��ته و زخمی شده اند. هنوز آمار نهایی تلفات در 
دست نیست. برخی منابع نوشته اند 2 سرباز ارتش سعودی 
نیز میان کشته شدگان هستند. عامل اصلی انفجار مشخص 
نیس��ت و ارتش و کمیته های مردمی چنین خبری را اعالم 
نکرده اند. برخی منابع دلیل این انفجار را حمله موشکی ارتش 

یمن اعالم کرده  و نوشته اند 
حمله موشکی زمانی رخ داد 
که عناصر وابسته به ائتالف 
س��عودی در اعت��راض به 9 
ماه حق��وق عقب افتاده خود 
روب��ه روی مقر فرماندهی که 
افسران س��عودی اداره آن را 
در دس��ت داش��تند، تجمع 
کرده بودن��د. وبگاه عربی2۱ 

نیز به نقل از منابع خود تعداد کشته ها را ۱0 نفر اعالم کرده 
اما از تعداد زخمی ها آماری نداده است. در این میان چندین 
منبع خبری نوشته اند که احتمال دست داشتن ارتش سعودی 
در این حمله وجود دارد. وبگاه الخبر الیمنی نوشته است، این 
احتمال وجود دارد که ائتالف سعودی برای ممانعت از شورش 
نظامیان دست به این حمله  زده باشد. وبگاه الصحافه 24 اما به 

نقل از منابع خود نوشته است 
جنگنده های ارتش سعودی به 
صورت اشتباهی این پایگاه را 

بمباران کرده اند. 
همچنان که اینگونه حمالت 
و خودزنی ها بارها در مناطق 
دیگر یمن رخ داده اس��ت. با 
این ح��ال، هنوز ارتش یمن 
یا ائتالف س��عودی واکنشی 
به این حادثه نشان نداده اند و هیچ چیز به طور قطع روشن 
نیست. منطقه و گذرگاه علب در شمال استان صعده سال 
20۱۶ به اشغال ائتالف سعودی در آمد تا خط فاصلی میان 
ارتش و انصاراهلل یمن با مرز عربستان باشد. در طول سال های 
جنگ عملیات راهبردی در این منطقه صورت نگرفته و عمده 

عملیات ها ایذایی و تاکتیکی بوده  است. 

روایتجدیدازشکنجهاسراییمنی ■
عالمه یحیی الدیلمی، از علمای معروف یمنی که بیش 
از 2 س��ال را در اس��ارت عناصر ائتالف سعودی و وابسته به 
دولت مس��تعفی یمن سپری کرده است، در گفت و گویی از 
ش��کنجه  اسرا و زندانیان سخن گفت. به نوشته وبگاه الخبر 
الیمنی، مرجع تقلید ش��یعیان زیدی سه شنبه گذشته در 
جریان یک توافق تبادل اسرا، آزاد شد و دیروز مورد استقبال 
ساکنان صنعا قرار گرفت. او در سخنانی، اقدامات عناصر دولت 
منصورهادی در زندان ها را بشدت فجیع توصیف کرد. عالمه 
الدیلمی در این باره گفت در زندان ها زندانیان را به صورت 
وارونه آویزان می کردند تا جایی که دست های شان به حالت 
فلج در می آمد و این حالت به مدت 3 روز طول می کش��ید. 
این عالم یمنی در این باره افزود: جالدها اسرا و زندانیان را به 
حدی می زدند که استخوان های شان می شکست و به برخی 
نیز هتک حرمت می کردند تا به کاری که نکرده اند، اعتراف 
کنند. عالمه یحیی الدیلمی که از آگوست 20۱8 در اسارت 
به سر می برد، همچنین گفت در زندان العنبر برای هر ۱05 
زندانی 2 سرویس بهداشتی و در یک زندان دیگر برای هر 

8۶ زندانی 2 سرویس بهداشتی بود.

سورپرایزهایجنگیمنبرایآلسعوددرحالافزایشاست

شب پرتلفات عوامل عربستان در یمن
یمن

    واکنش دموکرات ها به اظهارات ترامپ     
درهمینحالدموکراتهاودرراسآنهاجوبایدنهمبهسخنانترامپدربارهعدمتحویلقدرتدرصورتباختدر
انتخاباتواکنشنشاندادند.جوبایدنضمنمحکومکردنسخنانترامپگفت:»مادرچهکشوریزندگیمیکنیم؟«نامزد
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آمریکاخواستارتشکیلکمیسیونیمستقلبراینظارتبرانتخابات2020ریاستجمهوریآمریکاشد.سندرزطیسخنرانی
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بود،نانسیپلوسیوهیالریکلینتوننیزدرمقاطعزمانیمختلفنسبتبهاینقصدترامپهشداردادهبودند.ماهگذشته
هیالریکلینتوندراینبارهگفت:»نمیخواهممردمرابترسانمامامیخواهمآمادگیهرچیزیراداشتهباشند.مندالیل
الزمزیادیدارمکهباورداشتهباشماگرترامپدرانتخاباتشکستبخورد،کاخسفیدراترکنخواهدکردوبهآرامیدر
تاریکیشبمحونخواهدشد.اودرصورتشکستتالشخواهدکردماراگیجوسردرگمکندوسعیخواهدکردانواعو
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فقطدرصورتیکهبااختالفزیادآرادرانتخابات2020شکستبخورد،قدرتراتحویلدهدودرصورتباختبااختالف

اندک،قدرتراواگذارنکند.پلوسیگفتهبودآمریکابایدبرایمقابلهبااینموضوعآمادهوتقویتشود.

برخیسناریوهایمطرحشدهدربارهراهکارترامپبراینپذیرفتننتیجهانتخابات
ممکناستترامپروزسومنوامبر،قبلازاتمامشمارشآرااعالمپیروزیکند.گاردین

ممکناستترامپبامجلسهایقانونگذاردرسطحایالتیهمکاریکردهوالکترالهایجمهوریخواهراجایگزینالکترالهایدموکراتکند.گاردین

گاردین

مایکپنس،معاونرئیسجمهورآمریکاممکناستیکقانونمصوبسال1۸۸۷موسومبه»قانونشمارشآرایالکترال«رابهنفعدولتترامپتفسیرکند.در
اینقانون،شرایطمربوطبهانتخابالکترالهابرایمجمعگزینندگانشرحدادهشدهاست.اینمجمعطبققانوناساسیآمریکابایدرئیسجمهورراحداکثرتا
۴1روزبعدازروزانتخابات)1۴دسامبر(انتخابکند.براساساینقانونهرکاندیداییکهدر1۴دسامبرجلوترازرقیبشباشد،رئیسجمهورآمریکاخواهدبود.
بسیاریازتحلیلگرانمعتقدنددونالدترامپ،احتماالدرمراحلاولیهشمارشآرا،جلوترازجوبایدنخواهدبودواواحتماالبههمیندلیلانگیزهخواهدداشت

روندشمارشآراراتاآنجاکهمیتواندآهستهکند.

درصورتپیروزیبایدنواستفادهاوازارتش،ترامپومتحدانشدرحزبجمهوریخواهمیتوانندازشکلگیریاجماعدرکنگرهومجمعگزینندگاندربارهآتالنتیک
پیروزیجوبایدنجلوگیریکردهوسپسازهمینابهامبرایماندندرقدرتاستفادهکنند.

احتماالترامپطی۴0روزآیندهدستبهاقداماتخطرناکوخطرناکتردرمنطقهخلیجفارسوشرقمدیترانهبزندتابتواندازاینطریق،انتخاباترابهتعویقرأیالیوم
بیندازد.

هشدارهایقبلیدربارهعدمانتقالمسالمتآمیزقدرتازسویترامپ
»نگرانمترامپفقطدرصورتیکهبااختالفزیادآرادرانتخابات2020شکستبخورد،قدرتراتحویلدهدودرصورتباختبا

اختالفاندک،قدرتراواگذارنکند«.آمریکابایدبرایمقابلهبااینموضوعآمادهوتقویتشود.
نانسیپلوسی،رئیسمجلس

نمایندگانآمریکا

مندالیلالزمزیادیدارمکهباورداشتهباشماگرترامپدرانتخاباتشکستبخورد،کاخسفیدراترکنخواهدکرد.اودر
صورتشکستتالشخواهدکردماراگیجوسردرگمکندوسعیخواهدکردانواعواقسامپروندههایقضاییراپیشبکشد.

هیالریکلینتون،نامزد
دموکراتهادرانتخابات2016

بایدبرایاینواقعیتآمادهباشیمکهترامپهرکاریمیکندتاقدرتراحفظکند.بعدازانتخاباتسال2016ترامپگفت
میلیونهانفربهصورتغیرقانونیرأیدادند.همانانتخاباتیکهاوبرندهشد.اگردرانتخابات2020ببازد،چهخواهدگفت؟

برنیسندرز،سناتورشاخص
دموکرات

ترامپزیربارشکستاحتمالیدرانتخاباتماهنوامبرنمیرودوبرایمصادرهنتیجهبهنفعخودتالشمیکند.»کامالمطمئنم«
نیروهاینظامی»خیلیسریع«ترامپرابرایخروجازکاخسفیدهمراهیمیکنند. جوبایدن،رقیبترامپ

زمانیکهترامپمیگویدمیخواهد12سالدیگرهمدرکاخسفیدباشد،شوخینداردوکامالجدیاست!ترامپتغییرات
چشمگیریداشتهو»همانآدمیکهسالهاپیشمیشناختمنیست«.سوایهمهاینها،ترامپمیخواهدیک»آتوکرات«باشد.

اومیخواهدرئیسجمهورمادامالعمرباشد.

مایکلکوهن،وکیلخصوصی
وکارچاقکنپیشینترامپ



فرهنگوهنر
امامحسنعسکری)ع(:

عبادت کردن به زیادی روزه و نماز نیست، بلکه )حقیقت( 
عبادت، زیاد در کار خدا اندیشیدن است.

دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم »مقاومت« 
اسامی نامزدهای بخش »جشنواره جشنواره ها« و »مدافعان 
س��المت« را اعالم کرد. به گزارش »وطن امروز«، فهرس��ت 
نامزدهای دریافت جایزه بخش »جش��نواره جشنواره ها« از 

سوی داوران جشنواره اعالم شد. 
»نامه ای از دمش��ق« به کارگردانی مهدی ابراهیمخانی، 
تهیه کنندگی عباس ایمانیان و صداوسیمای مرکز سمنان، 
»لوتوس« به کارگردانی محمدرضا وطن دوست و تهیه کنندگی 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، »ابو حمیظه« به 
کارگردانی محمدعلی فارسی و تهیه کنندگی بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس و محمدعلی فارسی از نامزدهای 

بخش مستند کوتاه هستند. 
همچنین نامزدهای بخش مس��تند بلند ش��امل »زنانی 
ب��ا گوش��واره های باروتی« ب��ه کارگردانی رض��ا فرهمند و 

تهیه کنندگی مرکز گس��ترش سینمای مستند و تجربی و 
مرتضی ش��عبانی، »خاطرات خبرنگار جنگ« به کارگردانی 
و تهیه کنندگی وحید چاووش، »رس��تاخیز« به کارگردانی 
محمدعلی فارس��ی و تهیه کنندگی گروه روایت فتح شبکه 
۵ سیما و محمدعلی فارس��ی، »آخرین روزهای زمستان« 
به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی حبیب 
والی نژاد و شبکه اول سیما و »پل« به کارگردانی امیرحسین 
نوروزی و تهیه کنندگی مرتضی ش��عبانی و مرکز مس��تند 

حقیقت است. 
اما در میان نامزدهای بخش نماهنگ آثاری چون »ارغوان« 
به کارگردانی مهدیار عقابی و تهیه کنندگی امیر پوروزیری، 
»حل��ول« به کارگردانی امیر مه��ران و تهیه کنندگی فرید 
فرخنده کیش و »خاک مهرآیین« به کارگردانی جواد اشرفیان 

و تهیه کنندگی سیدعباس امامزاده به چشم می خورد. 

»آژانس شیش��ه ای« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و 
تهیه کنندگی مهدی کریمی، »ایستاده در غبار« به کارگردانی 
محمدحس��ین مهدویان و تهیه کنندگی حبیب والی نژاد و 
»بازمانده« به کارگردانی سیف اهلل داد و تهیه کنندگی منوچهر 
محمدی، »س��فر به چزابه« به کارگردانی رسول مالقلی پور 
و تهیه کنندگی مرکز گس��ترش سینمای مستند و تجربی 
و »ش��یار ۱۴۳« به کارگردانی نرگس آبیار و تهیه کنندگی 
محمدحسین قاسمی نامزدهای بخش سینمایی نامزدهای 

بخش سینمایی جشنواره اند. 
نامزدهای بخش پویانمایی کوتاه و بلند هم ش��امل آثار 
»شهر خاموش« به کارگردانی امیر مهران و تهیه کنندگی امیر 
مهران و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، »فهرست 
مقدس« به کارگردانی محمدامین همدانی و تهیه کنندگی 
خانه پویانمایی انقالب اسالمی و محمدامین همدانی، »پدر« 

به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان و تهیه کنندگی باشگاه 
فیلم سوره و »شهر من سردشت« به کارگردانی زیبا ارژنگ و 

تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران است. 
نامزدهای دریافت جایزه بخش »مدافعان س��المت« هم 
عب��ارت اس��ت از »  Don’t Worry« ) نگ��ران نباش(  به 
کارگردانی و تهیه کنندگی مانا پاک سرشت، »مالقات آخر« 
به کارگردانی محمدمهدی فکریان و تهیه کنندگی محسن 
مش��رقی، »خط ش��کن« به کارگردانی و تهیه کنندگی امیر 
مسعود اصالح، » Mask  « )ماسک( از هند به کارگردانی سوئتا 
 » Gratitude«  ،کومار داش و تهیه کنندگی مهاپراساد ناندا
)ش��کرگزاری( از مکزی��ک به کارگردان��ی و تهیه کنندگی 
خورخ��ه س��الگادو پون��س و » My Mom  « )م��ادر من( 
 از هن��د به کارگردان��ی راکش مویرانگت��م و تهیه کنندگی
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آخرينوضعیتمهرانرجبی
پسازابتالبهكرونا

مهران رجبی، بازیگر سینما و تلویزیون، دیروز آخرین 
وضعیت جسمانی خود در بیمارستان را تشریح کرد. رجبی 
درباره وضعیت جسمانی خود به باشگاه خبرنگاران گفت: 
خدا را شکر حالم خوب است، خودم راضی هستم. شمارش 
معکوس برای ترخیص از بیمارس��تان آغاز شده است و به 
احتمال زیاد امروز مرخص می شوم اما منوط به این است 
که یکی از پزشکان معالجم نظرش را اعالم کند. وی ادامه 
داد: با اطمینانی که پزشکان به کارگردان و تهیه کننده نسبت 
به سالمتی من دادند، ۳ روز دیگر می توانم در سریال شهید 
شهریاری بازی کنم. رجبی در ادامه بیان کرد: بعد از ترخیص 
قرار اس��ت ۳ روز در س��وئیت باشم تا از لحاظ ذهنی برای 
حضور در سریال آماده شوم. مهران رجبی، هنرمند سینما 
و تلویزیون کشورمان از 2 هفته پیش به دلیل بیماری کرونا 

در بیمارستان بستری است. 

پخشويژهبرنامه»اربعینحماسه«
ازتلويزيون

ویژه برنام��ه »اربعی��ن حماس��ه« به مناس��بت هفته 
دفاع مقدس برای پخش در شبکه های سیما آماده شد. به 
گزارش فارس، همزمان با چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس، 
ویژه برنامه »اربعین حماسه« با محوریت بیان روایت های 
کوتاه و اثرگذار از حماسه، ایثار و از جان گذشتگی های شهدا 
و رزمندگان دفاع مقدس، با حضور راویان مطرح دفاع مقدس 
تهیه و تولید شده است. از جمله میهمانان این برنامه می توان 
به حاج حسین یکتا، سردار قاسم صادقی، حاج حسین کاجی، 
حاج محمد احمدیان، حاج علی حسنی، حاج حمید پارسا، 
امیرسرتیپ غالمحسین دربندی و حجت االسالم روح اهلل 
ترابی نسب اشاره کرد. مخاطبان امروزی به علت استفاده زیاد 
از فضای مجازی تغییر ذائقه داده و تمایل کمتری به تماشای 
برنامه های بلند نشان می دهند، از این رو تولید کنندگان این 
برنامه با ایجاد قالب جدیدی در برنامه سازی، اقدام به ساخت 
این مجموعه کردند تا هم برای مخاطب جذاب باشد و هم 
اینکه محتوای مورد نظر به صورت اثرگذار به کام بیننده 
بنش��یند. این ویژه برنامه از تولیدات حمایتی مرکز رسانه 
سازمان تبلیغات اسالمی است و تولید اینگونه برنامه سازی 
تداوم خواهد یافت. برنامه تلویزیونی »اربعین حماسه« به 
تهیه کنندگی مؤسس��ه آوین مدیا، کارگردانی علی اصغر 
اصغرزاده و کیارش باستانی، مدیریت تولید محمد پورمهدی 
و مجری طرحی حسین صادق پور در 80 قسمت کوتاه 2 تا 
۵ دقیقه ای تولید شده و بناست در ایام چهلمین سالگرد آغاز 
دفاع مقدس از شبکه های مختلف رسانه ملی پخش شود. 

روايتديدارراوياندفاعمقدس
بارهبرانقالب

مستند »غیررس��می« ش��امل دیدار راویان 8 سال 
دفاع مقدس با رهبر معظم انقالب از شبکه ۳ سیما پخش 
می شود. به گزارش فارس، یکی از برنامه های مستمر رهبر 
انقالب در طول سالیان گذشته، برگزاری جلسات متعدد و 
متنوع با طیف های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی و 
هنری بوده است؛ جلساتی که در فضایی صمیمانه برگزار 
ش��ده و رهبر انقالب پای نظرات و درددل های حاضران 
می نش��ینند. بخشی از این جلسات از سال ۹۵ در قالب 
جلسات »پنجشنبه شب ها« برگزار شده است که یکی 
از آنه��ا به دیدار راویان 8 س��ال دفاع مقدس اختصاص 
یافت و ۳0 آبان ۹8 برگزار ش��د. مؤسس��ه  پژوهش��ی- 
فرهنگی انقالب اسالمی )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای( به مناسبت هفته دفاع مقدس، 
روای��ت این دیدار را در قالب مس��تندی ۴2 دقیقه ای با 
عنوان »غیررس��می« آماده کرده اس��ت که روز جمعه 
۴مهرماه از حساب های رسمی KHAMENEI.IR و 
شبکه  ۳ سیما پخش شد. این مستند امروز شنبه ساعت 
20 از شبکه افق و یکشنبه ساعت 20 از شبکه مستند 

بازپخش خواهد شد. 

اعطاینشانعالی»خورشید«به
تهیهكنندگانمنتخبسینمایمستند

انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند ایران اعالم کرد 
نشان عالی این انجمن با عنوان نشان عالی »خورشید« طراحی 
شده و آیین نامه آن بزودی منتشر خواهد شد. به گزارش مهر، 
محمد شکیبا نیا، دبیر انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند از 
طراحی نشان عالی خورشید به منظور معرفی فعاالن و افراد 
تاثیرگذار این حوزه خبر داد. این نشان که با هدف ارتقای دانش 
و تجربه حرفه تهیه کنندگی فیلم مستند و پاسداشت بزرگان 
این حوزه طراحی شده، بناست هر سال به برگزیده فعاالن و 
افراد تاثیرگذار حوزه تهیه و تولید سینمای مستند کشور در 
ایران و جهان اعطا شود. بر اساس اعالم محمد شکیبانیا، دبیر 
انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند، دریافت کنندگان نشان 
خورشید توسط هیأت امنا و بر مبنای آیین نامه ای تخصصی و 
براساس سابقه و فعالیت چهره های موثر در حوزه تهیه کنندگی 

فیلم مستند انتخاب می شوند. 

»سربندهایيامهدی«درآستانهچاپ
کتاب »سربندهای یا مهدی« مجموعه داستانک هایی از 
توسل رزمندگان و مبارزان معاصر به حضرت ولیعصر)عج( 
در طول زندگی و مبارزات آنهاس��ت که توسط انتشارات 
جمکران بزودی چاپ می ش��ود. بیش از ۹2 داس��تانک، 
روایت هایی از توسل شهدا و مبارزان به ساحت حضرت 
ولیعصر)عج( است که از دید و زاویه ای  جدید بازآفرینی 
ش��ده اس��ت. در این کتاب منابع و اسامی شهدا همگی 
درج و ارائه ش��ده و ضمن گرامیداش��ت یاد آنها، به ابعاد 
ش��خصیتی و معنوی مهج��ور آنها پرداخته می ش��ود. 
»س��ربندهای یامهدی« از انتشارات کتاب جمکران و به 
قلم کوثر شریف نسب با موضوع توسل مبارزان و شهدا به 

امام زمان)عج( در آستانه چاپ است.

خبر

تلویزیون

سینما

کتاب

گروهفرهنگوهنر: اگر بخواهیم برای سینمای دفاع مقدس در 
ژانر اکشن، تنها یک شمایل قهرمان نام ببریم بی تردید آن یک 
نفر »جمشید هاشم پور« است؛ بازیگری که نزدیک به 2 دهه 
قهرمان اول سینمای اکشن بویژه دفاع مقدس بود. عقاب ها، 
پایگاه جهنمی، بازداشتگاه، ضربه طوفان، رنجر، پرواز از اردوگاه، 
باشگاه سری، هیوا، نفوذی، قارچ سمی و مزرعه پدری از جمله 
فیلم های دفاع مقدس��ی جمشید هاشم پور هستند که او در 
عمده آنها ایفاگر نقش های متناسب با سینمای اکشن بود. 
هاشم پور در عین حال یکی از پرکارترین بازیگران سینمای 
ایران است که از سال ۴7 تا امروز، طی ۵2 سال در بیش از 
۱۱0 فیلم سینمایی بازی کرده است؛ فیلم هایی که عمدتا 
قهرمان محور بوده اند. اما با این قهرمان نامهربانی شد. پیش تر 

نوشتیم که حتی سیمرغ هم با او نامهربانی کرد. هاشم پور در 
حالی در جشنواره سی و ششم فجر به عنوان بهترین بازیگر 
نقش مکمل مرد انتخاب شد که نقشش به هیچ وجه یادآور 
قهرمان نبود. جمشید هاشم پور برای بازی در فیلم دارکوب، 
ب��ه خاط��ر ایفای نقش یک دالل خرید و ف��روش نوزاد این 
جایزه را گرفت؛ نقش��ی که هیچ ارتباط��ی به یک قهرمان 
ندارد و فرسنگ ها با »جمشید هاشم پور«ی که از هلی کوپتر 
روی ه��وا به زمی��ن می پرید یا با حرکت ه��ای خارق العاده 
رزمی اش همزمان ۳0 نفر را به زمین می کوفت فاصله داشت. 
ش��اید همین سیمرغ نش��انه دقیقی برای توضیح مواجهه 
مدیریت سینمایی و جشنواره ای کشور با »قهرمان«هاست؛ 
قهرمان های��ی که اگر چه آنها دوست  ش��ان نداش��تند اما تا 

سال ها در ذهن و خاطرات مردم جا باز کرده بودند. رویکرد 
سوال برانگیز مدیران سینمایی دهه 60 درباره هاشم پور، در 
واقع س��نگ بنای نگاه مدیریتی سینما در دهه های بعد هم 
شد؛ رویکردی که طی این سال ها و پس از افشاگری های او، 
با پاسخ هایی عجیب تر از سوی مدیران آن دوره مواجه شده 
است، چرا که واقعا هنوز هم دلیل روشنی بر ممنوع الکاری 
۳ ساله اش مطرح نکرده اند. هاشم پور که به گفته خودش به 
خاطر مسائل اخالقی از سینمای قبل از انقالب کنار کشیده 
بود، در روزگاری که به قهرمان اول سینما تبدیل شده بود، 
کنار گذاشته می شود. خودش می گوید: »بعد از ممنوع الکاری، 
اقدامی نکردم و حتی ارشاد هم نرفتم که اصال چرا ممنوع الکار 
شده ام یا درخواست بدهم ممنوع الکاری ام را لغو کنند. حتی 

کسی به من خبر نداد ممنوع الکار شده ام. آن موقع کارگردان ها 
و تهیه کننده ها لیست بازیگران شان را می بردند ارشاد، در آنجا 
به آنها می گفتند هاشم پور فعال نمی تواند کار کند. دلیل خاصی 
نداش��تند، فقط می گفتند ایشان خیلی دارد پرواز می کند و 

مطرح می شود«.
بعد که با حضور در »روز باشکوه« عیاری ممنوعیتش رفع 
می شود، کارگردان ها و تهیه کنندگان تا بیش از ۱۵ سال، دست 
از سرش برنمی دارند و پرکارترین سال های جمشید هاشم پور 
در سال های پس از انقالب آغاز می شود. در همه این سال ها 
او تبدیل به شمایلی خاص از قهرمان در سینمای دفاع مقدس 
می شود و آنقدر بازی های قابل قبولی از خود ارائه می دهد که 

در خاطره ها باقی می ماند. 

گزارشیدربارهجمشیدهاشمپوركهشمايلقهرمانسینمایدفاعمقدسدراكشنبود

تنهاقهرمان

سجادرضايیمقدم:در طول تاریخ کشور های جهان بویژه 
از ابتدای ش��کل گیری انقالب اسالمی تا امروز، اتفاقات 
زی��ادی، زندگی و روند عادی حکومت ها را دس��تخوش 
تغییر کرده اس��ت؛ اتفاقاتی که اساسا پرداختن به آنها 
می توان��د مطالب مهم و عبرت آموزی را به منصه ظهور 
رس��اند. پخش و نش��ان دادن تصاویر ثبت شده از این 
ح��وادث در ه��ر زمان و در هر مقط��ع می تواند ثمرات 
منحصر به فردی داش��ته باش��د، از طرفی شرایط فعلی 
هم ایجاب می کند با نگاهی دوباره به وقایع گذشته و با 
استفاده از حلقه فیلم های موجود در آرشیو، تلنگری به 
حال فعلی وارد کرده تا مرتکب اشتباهات گذشته نشویم. 
هدف مستند س��ازی نی��ز نش��ان دادن واقعیت ها و 
جزئی��ات ح��وادث تاریخی اس��ت و ت��الش می کند با 
بررسی دقیق الیه های پنهان آنها به چرایی شکل گیری 
و مش��کالت احتمالی موجود در آنها پرداخته تا ش��اید 
با این مه��م توانایی جلوگیری از به وجود آمدن مجدد 
مشکالت را داشته باشد، البته گاهی این نیاز باعث شده 
مستندسازان با استفاده از ظرفیت مستندسازی و جایگاه 
نسبتا خوب تولیدات مستند در میان مخاطب ایرانی، با 

رویکردی دغدغه مند به مس��ائل 
ملموس و مهم برای آنها بپردازند. 
در چند س��ال اخی��ر جریان 
مستند سازی با مدیریتی که در 
نهادهای مختلف ش��کل گرفته 
است، توانسته بخش های مهمی 
از تاریخ معاصر را به تصویر بکشد 
و پرده از اس��نادی بردارد که هر 
چند در دسترس بودند اما به آنها 

توجهی نمی ش��د. در این میان احساس دغدغه مندی و 
تشنگی مخاطب برای آگاهی از مسائل مختلف هزارتوی 
تاریخ معاصر، باعث شده روحیه خالقیت هنری و شمه 
مستند س��ازی با در کنار هم قرار دادن تصاویر آرشیوی 
و گنجین��ه به جا مانده از گذش��ته اث��ری را به نمایش 
بگذارد که تنها نگاهی موزه ای به اس��ناد نباش��د، بلکه 
با چیدمان داس��تانی، روایتی سرراست و دلنشین را به 

مخاطب ارائه دهد. 
آرشیو و گنجینه های تصویری گاهی ارزشی به اندازه 
تجربه یک ملت دارد؛ تجاربی که ش��اید با مطرح شدن 

مجدد جای کس��ب تجربه را پر 
کن��د و گاهی به ان��دازه عمری 
چند ساله ارزش پیدا خواهد کرد. 
ب��ا توجه به تم��ام این موارد، 
می توان گفت استفاده از تصاویر 
ب��ر گردن  آرش��یوی وظیفه ای 
مستندس��ازان ام��روز ب��وده تا 
توس��ط این تصاویر و با استفاده 
از خالقیت های ش��ان، تاثی��رات 
مثبتی را ایجاد کرده و از این جمله معروف که »تاریخ 
کشور ها تکرار می شود« جلوگیری کنند و به نتیجه ای 

به اندازه پیشرفت یک ملت برسند. 
داوود مرادی��ان در »کالش��ینکف های آمریکای��ی« 
سعی کرده مستندی را براساس اسناد دیده نشده و گاه 
منتشر نشده بیان کند که در گونه مستند سازی با عنوان 
مستند آرش��یوی آن را می شناسیم؛ شیوه ای که شاید 
در نگاه اول دارای تصاویر نه چندان با کیفیت باش��د اما 
بازخوردهایی که مخاطب نسبت به این آثار دارد، جایگاه 

روایی آن است. 

کالش��ینکف های آمریکایی مستندی است که سعی 
دارد با نگرش��ی جدید حلقه روایی خود را در ۳ بخش 
اتفاقات پیش از جنگ و چرایی آغاز آن، دوران جنگ و 
عل��ت ادامه دار بودن آن و در نهایت پذیرش قطعنامه و 

جایگاه فعلی مقاومت اسالمی بیان کند. 
نکت��ه حائز اهمیت آن اس��ت ک��ه تولیداتی از این 
دس��ت از نکات مثب��ت متولیان امر اس��ت اما واقعیت 
این اس��ت که آیا پخش، توزیع و برد رسانه ای این آثار 
هم به همان اندازه ای که مهم اس��ت، تاثیرگذار خواهد 
بود؟ کالش��ینکف های آمریکایی در 6 قسمت بنا دارد 
به ش��بهات جنگ پاس��خ دهد؛ ش��بهاتی که نشرشان 
با قدرت رس��انه ای باالی��ی صورت گرفته اس��ت. باید 
اذع��ان کرد تولیدات جریان مستندس��ازی انقالب هر 
چند قدرتمند اس��ت اما در وضعیت نشر و تاثیرگذاری 
میدانی و مردمی چندین پله عقب اس��ت و باید گفت 
این مستند نیز مانند دیگر آثار از این دست تنها میان 
پمپاژ رس��انه های رقیب قرار می گیرد و شاید راه نجات 
آن ادامه جریان پاسخ به شبهات تاریخ جنگ تحمیلی 

با تولید آثار مدون و غیرمناسبتی باشد.

محسن محسنی نسب از کارگردانان سینمای دفاع مقدس 
است که آثاری در ژانر اکشن دارد و از این ژانر برای طرح 
موضوعات مرتبط با دفاع مقدس استفاده کرده است. یورش 
)۱۳76(، یاس ه��ای وحش��ی )۱۳76( و آخری��ن مرحله 
)۱۳7۴( از جمله این آثار هس��تند. »باز باران« اثر دیگری 
در سینمای دفاع مقدس است که محسنی نسب آن را سال 
7۱ س��اخت. این کارگردان س��ینمای دفاع مقدس که در 
فیلم سینمایی یورش از »جمشید هاشم پور« برای بازی در 
نقش شهید »محمود کاوه« بهره برده است، در گفت وگو با 
»وطن امروز« با اشاره به فضای سینما در دهه 70، گفت: 
دهه 70 ایامی بود که جنگ تازه تمام ش��ده بود و فضای 
ایثار و فداکاری و گذشت بود و بالطبع آثاری هم که ساخته 
می شد، اینگونه بود و به همین میزان چهره هایی هم که در 
سینما بودند از این روحیه برخوردار بودند. محسنی نسب در 
ادامه افزود: رفتار و منش هاشم پور خاص و کامال حرفه ای 
بود. البته فضای س��تاره های آن دهه با س��تاره های فعلی 
سینما نیز متفاوت بود. خوشبختانه در »یورش« توانستیم 

از او بهره ببریم. این کارگردان سینما درباره توانمندی های 
هاشم پور اظهار کرد: جمشید هاشم پور از بازیگرانی است که 

توانایی بازی در تمام نقش هایی که به او محول شده 
را داشته است. او ساخته شده است برای بازیگری. 
به لح��اظ توانایی بازی ویژگی هایی دارد که هیچ 
کدام از بازیگران س��ینما فکر نمی کنم آنها را یک 
جا داشته باشند. در یورش هم خیلی حرفه ای در 

اختیار پروژه بود. آقای هاشم پور آن زمان 
تنها بازیگری بود که توان اجرای آن 
همه صحنه های جنگی و اکشن را 
داش��ت و به نظرم سینمای اکشن 
بعد از کهولت هاشم پور متوقف شد. 
محسنی نسب درباره این بازیگر 
گفت: هاش��م پور س��تاره یکتای 

س��ینمای ایران در دهه 70 
بود و رفتارش طوری بود که 

می تواند برای بازیگران امروز 

کالس درس باشد. محترم و مودب بود و همه هم دوستش 
داشتند. کارگردان فیلم سینمایی یورش با اشاره به 
سختی هایی که در این پروژه از منظر جلوه های 
ویژه ب��ا آن مواجه بوده اس��ت، گفت: یکی از 
متفاوت تری��ن جلوه های وی��ژه را در این فیلم 
داشتیم. آقای توکل نیا، تهیه کننده این کار یک 
روز از من پرسید می دانی فقط امروز چند گلوله 
شلیک کردیم؟! نزدیک ۱800گلوله. 
این تعداد معموال در یک پروژه 
کامل اس��تفاده می شد اما ما 
در یک روز خرج کردیم. این 
کارگردان درباره به حاش��یه 
رفتن سینمای دفاع مقدس در 
ژانر اکشن گفت: جالب است 
که به ش��ما بگویم مدیران 
س��ینمایی در آن ده��ه ب��ا 
فیلم هایی که قهرمان داشت 

و چهره هایی مثل هاشم پور در آن نقش آفرینی می کردند 
مخالف بودند. اصال بعد از اینکه مرحوم سیف اهلل داد معاونت 
س��ینمایی را عهده دار شد، در همان هفته اول 26 فیلم را 
توقیف کرد که یکی از آنها یورش بود و فیلم های اکش��ن 
هم در میان آنها بود. به صراحت می گفت دیگر الزم نیست 
این فیلم ها ساخته شود تا اینکه تهیه کننده ها و فیلمسازها 
در مقابل دفتر وزیر تحصن کردند و توانستیم فیلم را اکران 
کنیم. البته باز هم مزاحمت هایی برای ما ایجاد ش��د. من 
در یورش از ش��هید محمد ناظری هم بهره بردم و همکار 
من در آن پروژه بودند. در کار آموزش ش��رکت می کردند 
و خیل��ی کمک کردند. این فیلمس��از رویکرد دولت وقت 
نسبت به فیلم های قهرمان محور و اکشن را مورد انتقاد قرار 
داد و افزود: این رفتار در آن دولت سنگ  بنای این شد که 
دیگر توجه به فیلم های قهرمان محور و اکشن کاسته شود 
که دیدیم نتیجه خوبی برای سینما نداشت. در آن شرایط 
امکانات نمی دادند، از حمایت هم خبری نبود و فضا به سمت 

دوری از این نوع فیلم ها رفت. 

يادداشتیدربارهمستندمتفاوتداوودمراديان
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