
تاریخ
چهلمین سالروز آغاز دفاع مقدس/ ۱

 ضربه ای که همه دنیا 
صدایش را بشنود

سه شنبه 29 خرداد 58، در 
کاخ ریاست جمهوری عراق، 
ژنرال»احمد حسن البکر«- 
رئیس جمه��ور  چهارمی��ن 
عراق- و ژنرال »حافظ علی 
االسد«- بیس��ت و یکمین رئیس جمهور سوریه- 
مقابل دوربین ها ایس��تادند و خبر از توافق بر س��ر 
اتحاد سیاسی کشورهای تحت حاکمیت خود دادند. 
این تصمیم، در حقیقت واکنشی بود به مشکالتی 
که پس از 2 زلزله سیاس��ی در غرب آس��یا )انعقاد 
معاهده »کمپ دیوید« و پیروزی انقالب اس��المی 
در ایران(، از زیر خاکس��تر شعله کشیده بود. شعار 
»اتحاد عربی«، چندین بار در بزنگاه های تاریخی، به 
داد حکام عرب رس��یده بود و امید می رفت این بار 
هم سودمند افتد. البته در این میان، »عراق« انتظار 
بیشتری از این راهبرد جدید داشت، چرا که بیش 
از 60 درصد جمعیتش را شیعیانی تشکیل می دادند 
که پیوندهای اعتق��ادی و معنوی غیرقابل انکاری 
با ایرانیان داش��تند. از سوی دیگر، این اتحاد برای 
»رژیم صهیونیستی« و متحدان غربی اش حقیقتا 
نگران کننده بود. سوریه و عراق از کشورهایی بودند 
که هرگونه سازش و تایید مشروعیت »دولت یهود« 
را مردود می دانس��تند و یکی از مهم ترین مناطق 
تحت اشغال »تل آویو« یعنی »بلندی های جوالن« 
بخشی از قلمرو سوریه بود. این اتحاد، باعث تقویت 
نظامی و سیاسی سوریه و برافروخته شدن هیجانات 
عموم��ی اعراب برای بازپس گیری س��رزمین های 
اشغالی می شد. همان روز، سران 2 حزب بعث عراق 
و س��وریه، برای آخرین بار با هم مصافحه کردند و 
حافظ اسد به دمشق بازگشت. اگر چه مفاد مذاکرات 
او با رئیس جمهور عراق محرمانه بود اما گزارشی از 
خبرگ��زاری آمریکایی »یونایتدپرس« جلب توجه 
می کرد: »گزارش های منتشره در مطبوعات عربی 
حاکی از آن اس��ت رئیس جمهور س��وریه کوشش 
خواهد کرد بین ایران و عراق میانجیگری کند. روابط 
ایران و عراق، اخیرا بر سر تشنج های موجود تیره شده 
است. در این گزارش ها آمده است دولت عراق نیروی 
نظامی خود را در سراسر مرزهای کشورش با ایران، 
خاصه در نوار مرزی خوزستان، تقویت کرده است«.
برخورد مثبت سوریه با انقالب اسالمی، اگر چه 
از نظر تحلیلگران آن روز، در چارچوب سیاس��ت 
کالن اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت اما روابط 
نزدی��ک گروهی از بانفوذتری��ن انقالبیون ایرانی 
با ش��خص حافظ اس��د به عنوان یکی از رهبران 
سرسخت مقاومت و مواضع ضدصهیونیستی نظام 

جدید ایران، تاثیر فراوانی بر آن داشت. 
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یان تضمینی  ز
گندم!

تغییر ژنتیکی »کووید-۱۹« در موج سوم شیوع

ظریف با انتقاد از رویکرد برجامی آمریکا:  

ون   انتقال در
ونا خانوادگی کر

 میلیاردها دالر  
ضرر کردیم

حمایت از سفره ها
 گزارشی درباره طرح مجلس 

برای »حمایت معیشتی از مردم« 

تیترهای امروز
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فقط صعود
 دیدار سرنوشت ساز  استقاللـ   االهلی 

امروز برگزار می شود

  اعالم قیمت 4 هزار تومان برای خرید 
تضمینی گندم توسط دولت، اعتراض نمایندگان 

مجلس و گندم کاران را در پی داشت
  مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی:  

دولت نظرات همه را نادیده گرفته است

  میزان ابتال و بستری کرونا 
در تهران و قم 2 برابر شده است

قالیباف: در قالب کارت الکترونیک کاالیی نیاز 
اقشار ضعیف به کاالهای اساسی برطرف می شود

دکتر حنیف غفاری: »شاید با 
اختیارات ویژه ریاست جمهوری 
خ��ود، مان��ع تایی��د پی��روزی بای��دن در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا و راهیابی او به کاخ سفید 

شوم!«
این جمله تاریخی ترامپ را باید به عنوان »س��ند 
تهدید جمهوریت با استناد به قانون رسمی آمریکا« 
مورد توجه و تامل قرار داد. طی روزهای اخیر، از ترامپ 
گرفته تا دیگر مقامات و حتی رس��انه های آمریکایی، 
از احتم��ال وقوع تقلب سیس��تماتیک و رس��می در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ماه نوامبر/ آبان، س��خن 
می گویند! صورت بازی کامال مشخص است: حتی اگر 
بایدن در ایاالتی مانند فلوریدا، پنسیلوانیا، میشیگان و 
ویسکانسین )موسوم به ایاالت خاکستری( بر ترامپ 
غلب��ه ک��رده و پیروزی وی نیز توس��ط فرمانداران و 
نمایندگان حزبی تایید ش��ود، رئیس جمهور آمریکا 

به راحت��ی می تواند ادعای »تقل��ب در انتخابات« را 
مطرح ک��رده و از این طریق، پیروزی نامزد رقیب را 

به چالش بکشد! 
اما سوال اصلی اینجاست: مگر »نهادی قانونی« در 
آمریکا وجود ن��دارد که بتواند حکم به اخراج ترامپ 
از کاخ س��فید و ابطال ادعای وی )مبنی بر تقلب در 
انتخاب��ات( دهد؟ واقعیت امر این اس��ت که »دیوان 
عالی آمریکا« مرجع نهایی تصمیم گیری درباره ادعای 
رئیس جمهور آمریکا درباره تقلب در انتخابات خواهد 
بود. طی روزهای اخیر، اتفاقات بدی برای دموکرات ها 
در این نهاد رسمی و مرجع آمریکایی رخ داده است! 
»روث بیدر گینزبرگ«، قاضی دیوان عالی ایاالت 
متحده روز ۱8 س��پتامبر در 8۷ س��الگی درگذشت. 
دیوان عالی آمریکا متش��کل از 9 قاضی اس��ت که با 

مرگ »گینزبرگ« فعال 8 قاضی در آن حضور دارند. 
هم اکن��ون، 5 قاضی دی��وان عالی آمری��کا به حزب 
جمهوری خ��واه و 3 قاضی به ح��زب دموکرات تعلق 
دارن��د. ترامپ اصرار دارد تا قبل از برگزاری انتخابات، 
یک قاضی جمهوری خواه )نومحافظه کار( دیگر را به 
این ترکیب اضافه کند. به این ترتیب، ترکیب نهایی 
این دیوان، 6 به 3 به سود ترامپ و جمهوری خواهان 
خواهد بود. در این صورت، هر گونه ادعایی که مبنی 
بر تقلب در انتخابات مطرح شود، می تواند به راحتی 
مورد حمایت و حتی استقبال این قضات قرار گیرد! 

نکته مهم تر اینکه در نظرسنجی های صورت گرفته 
در ایاالت حس��اس و خاکس��تری آمری��کا، 2 نامزد 
انتخاباتی)ترام��پ- بایدن( فاصله نزدیکی با یکدیگر 
دارن��د. اگر چه فعال بایدن در اکثر نظرس��نجی های 

صورت گرفته در ایاالت تعیین کننده، با اختالف یک 
تا 4 درصد جلوتر است اما این فاصله، تضمینی برای 
پیروزی بدون دردسر وی در انتخابات نخواهد بود! به 
عنوان مثال فرض کنید ترامپ در ایالت فلوریدا -که 
دارای 29 رای الکترال اس��ت- با اختالف یک درصد 
ی��ا کمتر، از بایدن شکس��ت بخ��ورد، در این صورت 
رئیس جمهور آمریکا بالفاصله بر »تقلب در انتخابات« 
تاکید کرده و پیروزی بایدن را در این ایالت و ایاالت 
دیگر نمی پذیرد! در این میان، اساس��ا اهمیتی ندارد 
که رئیس جمهور مس��تقر در کاخ س��فید چه ادله و 
اسنادی برای ادعای خود ارائه می دهد، بلکه موضوع 
اصلی، »ترکیب قضات« اس��ت که به صورت بالقوه، 
پیروزی نهایی ترامپ را در انتخابات ریاست جمهوری 

تضمین می کند. 

فرات��ر از آنچه اش��اره ش��د، جالب اس��ت بدانیم 
»رئیس جمهور مس��تقر در کاخ س��فید« می تواند با 
پیش��نهاد انتصاب یک قاضی )پس از تایید نس��بی 
مجلس سنا(، قاضی مستقر در دیوان را مدیون خود 
و هم حزبی هایش س��ازد! در حال حاضر، ترامپ قصد 
دارد جانش��ین »گینزبرگ« را خود پیشنهاد دهد و 
مجلس سنا نیز به واسطه ترکیب خود )که در دستان 
حزب جمهوری خواه است(، این گزینه را تایید کند. 
همانگونه که مش��اهده می کنی��م، اصلی ترین مرجع 
تظلم خواهی انتخاباتی در آمریکا، به زمین بازی سیاسی 
2 حزب س��نتی این کشور تبدیل شده است! در این 
میان، دموکرات ها نیز نمی توانند اعتراضی نسبت به 
اقدام ترامپ داشته باشند، زیرا خود نیز طی دهه های 
گذشته، از ظرفیت سیاسی خود، برای تعیین قضات 

منتسب به حزب متبوع شان استفاده کرده اند. 
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تقلب قانون مدارانه! یادداشت
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 تشکیالت خودگردان فلسطین در اعتراض به عادی سازی روابط برخی حکام منطقه با رژیم صهیونیستی 
  از پذیرش ریاست دوره ای اتحادیه عرب انصراف داد

سازش علیه سازش
ترامپیدن حاکمیت آمریکا

سلطه جمهوری خواهان بر دیوان عالی ایاالت متحده چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

علی آران: مرگ یک قاضی ارش��د آمریکایی در 8۷ 
سالگی، بیش از پیش توجهات را به سونامی تغییرات 
در حاکمیت این کشور معطوف کرد. عناوین خبری 
درباره انتخابات ریاست جمهوری و بالطبع حاکمیت 
ایاالت متحده در ماه های اخیر به اندازه کافی با نام 2 
نامزد ۷4 و ۷۷ ساله ریاست بر کاخ سفید از 2 جناح 
جمهوری خواه و دموکرات، با مشکالت سالخوردگی 
عجین شده بود که نقش آفرینی یک قاضی ارشد 8۷ 
ساله، معادالت قدرت در سرای سالمندان واشنگتن 

را بغرنج تر کرد. 
»روث گینزب��رگ« این جمعه پس از 2۷ س��ال 
عضویت در دیوان عال��ی ایاالت متحده، با مرگش، 
ساختار سیاسی ظاهری آمریکایی مبتنی بر توازن قوا 
میان 2 حزب همیشه حاکم جمهوری خواه و دموکرات 

را هم رو به زوال برد. 
او یکی از 4 قاضی ارشد وابسته به حزب دموکرات 
در دی��وان عالی ایاالت متحده بود که در س��ال های 
گذشته نقش��ی حیاتی در ایجاد موازنه در مقابل 5 
قاضی ارش��د جمهوری خواه، در حساس ترین نهاد 
رس��می حکمیت در نظام حکمرانی آمریکا داشت. 
مرگ او اما در آس��تانه انتخابات نوامبر باعث ش��ده 
فرصت��ی طالیی در اختی��ار ترامپ و هم حزبی های 
محافظه کارش قرار بگیرد تا برتری کرسی های خود 

در این دیوان را مطلق )6 در برابر 3( کنند. 
ب��ر هم خوردن توازن بی��ن 2 طیف محافظه کار 
و لیب��رال به نفع ط��رف اول در حاکمیت یکپارچه 
الیگارشی آمریکایی 2 اثر کوتاه و بلند مدت در فضای 

سیاسی و اجتماعی این کشور خواهد داشت. 
در کوتاه مدت و در ماه های قبل و بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری س��وم نوامبر، این وضعیت دست 
جمهوری خواهان حاکم را برای تقلب در هر 2 انتخابات 
ریاست  جمهوری و کنگره باز می گذارد که این حس 
ترس را به دموکرات ها القا کرده و به منزله شدیدتر 

ش��دن روحیه تنازع بقای آنها و حامیان لیبرال شان 
خواهد بود که قطعا دعوای ترامپ و بایدن را به جنگی 
تمام عیار در هفته های پیش رو بدل خواهد کرد. این 
در حالی است که پیش از این هم انتخابات 2020 به 
نقطه آغاز جنگ داخلی و از هم گسیختگی نظام و 

جامعه این کشور تشبیه شده است. 
دیوان عالی ایاالت متحده 2 دهه پیش ش��کایت 
»ال  گور« نامزد دموکرات ها در انتخابات 2000 نسبت 
به اختالف آرا در ایالت فلوریدا را نادیده گرفت و حکم 
به پیروزی نهایی جورج بوش )پسر( داد. حال غلبه 
رای هم حزبی ه��ای ترامپ در این دیوان، بایدن را از 
نتیجه انتخابات پیش رو مأیوس می  کند. با توجه به 
س��ابقه خراب ترامپ در سوءاستفاده از هر مزیت یا 
حفره قانونی، او و طرفداران متعصبش حاال می توانند 
با خیال راحت دست به هر اقدام خالف قاعده ای در 
جریان رای گیری ها بزنند و خاطرجمع باشند که دیوان 
عالی ترتیب اثری به شکایات طرف مقابل ندهد. به 
عب��ارت دیگر اصرار ترامپ ب��رای معرفی جایگزین 
گینزبرگ پیش از موعد انتخابات، نشان از برنامه ای 
هدفمند برای تقلب سیستماتیک در انتخابات دارد تا 
بلکه عالوه بر باقی ماندن خود در کاخ سفید و حفظ 
اکثریت جمهوری خواه سنا- بویژه 6 کرسی بشدت 
در خطر س��ناتورهای این حزب- تنها سنگر رقبای 
دموکرات در قدرت یعنی اکثریت خانه نمایندگان را 

هم از چنگ آنها در آورد. 
مطمئنا دموکرات ها این خطر را از قبل احساس 
کرده و دست به مقابله به مثل خواهند زد؛ از صحن 
کنگره تا کف خیابان ها. نولیبرال های جریان اصلی 
حزب دموکرات در 4 س��ال اخیر با نزدیک ش��دن 
به بخش��ی از چپ ها و آنارشیست های ضد ترامپ و 
حمایت از جنبش های ضدنژادپرستی    )BLM(تدارک 
ش��ورش ضددولتی بزرگی را به بهانه تقلب دیده اند. 
در مقابل ترامپ هم با حمایت آشکار از شبه نظامیان 

نژادپرست »سفید برتر پندار« مثل کوکلوکس کالن ها 
و بخش گسترده ای از مسیحیان افراطی )پروتستان، 
اوانجلیست و کاتولیک( و جامعه بزرگ نظامیان آمریکا 
)اع��م از نظامیان و پلیس های فعال یا بازنشس��ته و 
خانواده های آنها( از همان نخستین روزهای ورودش 

به کاخ سفید آماده جنگ داخلی شده بود. 
از چش��م انداز کوتاه مدت ش��ورش انتخاباتی که 
بگذری��م، در بلند مدت، س��ایه م��رگ گینزبرگ بر 

حاکمیت آمریکا نیز مخرب خواهد بود. 
همان طور که گفته شد دیوان عالی ایاالت متحده 
قدرتمندترین نهاد قضایی و حقوقی در این کش��ور 
بوده و مهم ترین وظایف آن نظارت بر مصوبات کنگره 
و مجالس قانونگذاری ایالت ها و رسیدگی به شکایات 
ایاالت علیه یکدیگر است. اگر این مصوبات مغایر اصول 
قانون اساس��ی شناخته شود، از سوی دیوان عالی از 
درجه اعتبار ساقط می شود. به عبارت دیگر، این دیوان 

نقش دادگاه قانون اساسی را ایفا می کند. 
از س��قط جنین گرفته تا تبعی��ض، محدودیت 
حمل اسلحه و خدمات درمانی و خیلی از مهم ترین 
مسائل روز سیاست آمریکا با رای 9 عضو دیوان عالی 
ایاالت متحده حل وفصل می ش��ود. احکام دیوان در 
نظام حکومتی آمریکا جز ش��رایط بسیار استثنایی 
و تقریبا محال، قابل تغییر نیست. از جمله کارهایی 
که دیوان عالی در یک دهه گذشته انجام داده  است 
می توان به مواردی چون قائل شدن حق ازدواج برای 
همجنس بازان، تأیید حق مالکیت اسلحه، تغییر قوانین 
ناظر بر بودجه فعالیت های سیاسی و تأیید اصالحات 
خدمات درمانی اوباما اشاره کرد. همین اواخر بود که 
روث گینزبرگ قبل از مرگش با نفوذ باالی خود در 
میان 5 عضو جمهوری خواه دیوان کاری کرد تعدادی 
از آنها هم در ملغی کردن دستور اجرایی کاخ سفید 
مبنی بر دیپورت فرزندان مهاجران به او و 3 دموکرات 
دیگر دیوان ملحق شوند. آن روز ترامپ بشدت عصبانی 

شد و زخم هایش را لیسید و منتظر انتقام بود. حاال 
فرصت انتقام برای او فراهم شده است. از طرف دیگر 
ش��خصیت های دیوان عالی، به عنوان باالترین نهاد 
حکمیت در آمریکا همواره برای بخش های پایین تر 
هرم قدرت نمادین بوده اند. خود قاضی گینزبرگ نمود 
نفوذ معنوی یک قاضی ارشد بر تمام ارکان سیاسی و 
اجتماعی آمریکا محسوب می شد. این زن گاه یک تنه 
تفکرات نولیبرالی خود را در رأس حاکمیت به پیش 
می برد و عامل چانه زنی از باال برای فشار جریان های 
فمینیس��ت و دگرباش از پایین بود. به همین دلیل 
اکثریت قاطع جمهوری خواهان در دیوان، آن هم در 
شرایطی که متحدان ترامپ در زمره ارتجاعی ترین و 
تندرو ترین محافظه کاران هستند، معنایی جز آغاز 
پروس��ه ترامپی ش��دن حاکمیت آمریکا از رأس تا 
پایین ندارد. در حال حاضر ترامپ فهرستی 20 نفره 
از گزینه ه��ای محافظه کار یا تندرو موردنظر خود را 
برای نامزدی کرس��ی های خالی دیوان معرفی کرده 
که انتصاب هر کدام از آنها می تواند موازنه را در این 
نهاد مهم قضایی به نفع جمهوری خواهان تغییر دهد. 
بدین ترتیب بزودی همان چهره بزک ش��ده پست 
مدرن آمریکا هم با تصویر گاوچران ها و نژادپرستانی 
جایگزین می ش��ود که به بدیهی ترین حقوق مدنی 

یانکی ها قهقهه می زنند. 
  پالس های حاکمیت محافظه کاران بر آمریکا

3۱ شهریور: ترامپ )در جمع هوادارانش در فیالدلفیا(: 
شاید من فرمانی اجرایی امضا کنم برای اینکه شما 
نتوانید او ]بایدن[ را به عنوان رئیس جمهورتان داشته 

باشید. 
3۱ شهریور: ترامپ )در مصاحبه با فاکس نیوز(: آخر 
خط این است که ما برنده انتخابات شویم؛ وقتی ما 
تعهد داریم که اقدام درس��ت را به سریع ترین شکل 
ممک��ن انجام دهی��م. اوباما وقتی در س��ال 20۱6 
نامزدی )برای کرسی دیوان عالی( معرفی نکرد، سنا 

را نداشت ولی وقتی ما سنا را داریم، هر چه بخواهیم 
انجام می دهیم!«

30 شـهریور: بیل کلینتون )رئیس جمهور اسـبق 
آمریکا(: تصمیم ترامپ برای معرفی فوری جایگزین 

برای قاضی گینزبرگ بشدت ریاکارانه است. 
26 شـهریور: نظرسنجی مدرسـه حقوقی مارکت 
)3 روز پیـش از مرگ قاضی گینزبرگ(: 6۷ درصد 
آمریکایی ه��ا از هر دو ح��زب خواهان آنند برای هر 
کرس��ی خالی دیوان عالی به سرعت در مدت زمان 

باقیمانده در سال 2020 نامزد معرفی شود. 
24 شهریور: ترامپ )در سخنرانی انتخاباتی در نوادا(: 
ما مذاکره خواهیم کرد، درست است؟ چون ما احتماال 
به سبب چگونگی رفتاری که با ما شد، لیاقت یک 4 

سال دیگر را بعد از آن دور داریم!
۱۹ شـهریور: انتشـار فهرسـت 20 نامـزد مطلوب 
ترامپ برای کرسی های دیوان عالی ) ۱0 روز پیش از 
مرگ گینزبرگ(: رئیس جمهور آمریکا با ذکر اینکه 
می توان��د در دوره آتی خود برای 4 کرس��ی دیوان 
جایگزین معرفی کند، در قالب این فهرست بویژه 5 

جمهوری خواه شاخص را به ترتیب زیر معرفی کرد:
- تد کروز )سناتور تگزاس، یکی از رهبران جوان 
جمهوری خ��واه که نفوذ زیادی در میان امنیتی ها و 

مسیحیان افراطی )اوانجلیست ها( دارد.(
- تام کاتن )سناتور آرکانزاس که به داشتن روحیه 

جنگ طلبانه و ضدایرانی معروف است.(
- آمئل تاپر )معرفی شده توسط میچ مک کانل 
رهبر اکثریت سنا برای خدمت در دادگستری آمریکا 

در بخش شرقی کنتاکی (
- ایمی کانی برتت )دفتردار سابق قاضی اسکالیا، 

از قضات پیشین دیوان عالی(
- جاش هاولی )جوان ترین سناتور کنگره از ایالت 
میسوری، یک حقوقدان 40 ساله بسیار محافظه کار 

و حامی همیشگی ترامپ(.

صفحه   8

یف دفاع مقدس  با ادبیات، از تحر
در امان  بمانیم

مهناز فتاحی، نویسنده کتاب »فرنگیس«  در گفت و گو با »وطن امروز«:

]   محمدعلی صمدی*  [



سیاسی

گروه سیاس�ی: وزی��ر خارجه آمری��کا در تازه ترین موضع خود 
درباره تحریم های ایران مدعی شد سیاست این کشور در خروج 
از برج��ام از حمایت همزمان جمهوری خواه��ان و دموکرات ها 

برخوردار بوده است. 
آمریکای خوب و آمریکای بد! این تقسیم بندی را می توان از 
پرتکرارترین گزاره های تحلیلگران سیاسی و رسانه های جریان 
غرب گرا دانست؛ تقسیم بندی آشنایی که پس از انتخاب »باراک 
اوباما« به عنوان رئیس جمهور آمریکا در سال 2008 بارها مورد 
تکرار و تایید قرار گرفت، تا جایی که حتی برخی مقامات دولت 
ایران هم در مواضع خود سعی کردند از جریان دموکرات به عنوان 
نش��انی از آمریکای خوب در برابر آمریکای بد جمهوری خواهان 
ی��ادآوری کنند. به گزارش »وطن ام��روز«، در این میان تجربه 
توافق هس��ته ای در دوره زمامداری دموکرات ها و خروج ترامپ 
جمهوری خواه از آن باعث شد این دوگانه سازی در سال های گذشته 
بیش از پیش برجس��ته شود و رسانه های اصالح طلب و متمایل 
به دولت تبدیل به بخشی از ستاد انتخاباتی جو بایدن در داخل 
کشور شوند و روزی روی کار آمدن بایدن را با تعبیر »بازگشت به 
برج��ام« مژده دهند و روز دیگر از پیروزی وی به عنوان »رویای 

ایرانی آبان 99« یاد کنند. 
تالش ها برای تثبیت این گزاره و تقسیم حکمرانان آمریکا به 
دسته خوب ها و بدها هر چند در جهان ذهنی نیروهای غرب گرا 
نوید آغاز مس��یری جدید در صورت پیروزی بایدن می دهد اما 
مواضع دموکرات ها در ماه های اخیر نیز موید آن اس��ت اختالف 
االغ ها و فیل ها بر سر هر چیز که باشد، دخلی به برجام و امتداد 
تحریم ها ندارد. چند ماه پیش بود که »آنتونی بلیکمن« مشاور 
سیاست خارجی جو بایدن با اشاره به خروج ترامپ از برجام گفت: 
در صورتی که بایدن در انتخابات به پیروزی برس��د، تحریم ها را 
تا زمان رس��یدن به »توافقی قوی تر« و »طوالنی مدت تر« حفظ 
خواهد کرد. این موضع بلیکمن که نشان از طرح مشترک بایدن و 
ترامپ برای وادارسازی ایران به قبول تعهدات بیشتر در زمینه های 
غیرهسته ای داشت، اخیرا از سوی مایک پمپئو نیز مورد تاکید 
قرار گرفت. وزیر خارجه آمریکا در گفت وگو با رسانه »مدیا الین« 
درباره اعمال تحریم های یکجانبه این کشور علیه ایران گفت: آنچه 
دولت ترامپ انجام داده است از حمایت بزرگ 2 حزب برخوردار 
اس��ت. پمپئو افزود: اکنون 6 هفته اس��ت نامه ای از صدها عضو 
کنگره از هر طیف سیاس��ی آمریکا دریافت کرده ام که همه آنها 
خواستار اقدام آمریکا در راستای ممانعت از توان ایران برای خرید 
و فروش تسلیحات شده اند. پمپئو مدعی شد کشورهای اتحادیه 
اروپایی مانند فرانسه و انگلیس از سیاست آمریکا در برابر ایران 
راضی هستند، حتی اگر آن را به طور علنی بیان نکنند. امیدوارم 
اگر رئیس جمهور ترامپ دوباره در انتخابات پیروز نشد، گروه جو 
بایدن این تهدید را مانند ما درک کرده و به اطمینان حاصل کردن 

از اینکه آمریکا و اسرائیل امنیت دارند، ادامه دهند. 
همدلی و همصدایی 2 حزب آمریکایی برای تحت فشار قرار 
دادن ایران و پیگیری رویکردی مشابه در این زمینه در عین آنکه 
نشان از مردود و خیالی بودن تفکیک های جریان غرب گرا دارد، 
موید این نکته نیز است که تغییر ادبیات سیاسی هیچ کدام از این 
2 گروه رقیب باعث ایجاد شکاف داخلی )آنچنان که رسانه های 

غرب گرا بازنمایی می کنند( در مواجهه با کشورمان نمی شود. 
نزاع تحریمی با چین و روسیه ■

تالش ناکام آمریکا در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و متعاقبا 
ناکامی در فعال سازی مکانیسم ماشه باعث شده این روزها پمپئو 
با تهدید به اعمال تحریم نسبت به هر دولتی که با تحریم ایران 
همراهی نکن��د، آخرین تقالهای خود را برای جلوگیری از آغاز 
خرید و فروش های تسلیحاتی ایران انجام دهد. وی در گفت وگو 
با روزنامه واشنگتن اگزمینر، درباره تحریم های سازمان ملل که 
دولت آمریکا مدعی شد به طور یکجانبه علیه ایران بازگردانده است 
و تحریم تسلیحاتی نیز بخشی از این تحریم هاست، گفت: ما سراغ 
تک تک موارد نقض ]این تحریم ها[ می رویم. درباره تخطی چین، 
تخطی روسیه یا فروش تسلیحات، وضع اینگونه خواهد بود. این 
تحریم های »شورای امنیت سازمان ملل« موضوعی جدی است. 
پمپئو در این گفت و گو قدرت های اروپایی را مقصر دانست که هنوز 
ارزش در سرشان  »افسانه جام مقدس برجام را به عنوان چیزی با 
جای داده اند« و مدعی شد تالش های آمریکا برای ممانعت از خرید 
تسلیحات جدید توسط ایران بیش از اینکه به نفع آمریکا باشد، به 

نفع کشورهای اروپایی است. 
او در ادعای دیگری علیه ایران مطرح کرد: داشتن تانک های 
چینی، سامانه دفاع هوایی چینی یا سامانه های موشکی دفاعی 

در ای��ران در درج��ه اول مردم ایران را تهدید می کند و در درجه 
دوم تهدیدی برای مردم خاورمیانه اس��ت. کسان دیگری که در 
معرض این تهدید قرار دارند مردمی هستند که در اروپا زندگی 
می کنند. وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: فکر می کنم مردم اروپا به 
این نتیجه خواهند رسید فروش این سامانه های تسلیحاتی به ایران 
از سوی چین نباید مورد حمایت دولت های شان قرار بگیرد. آنها 
)کشورهای اروپایی( واقعا باید برای اعمال قطعنامه های موجود 
شورای امنیت در کنار آمریکا باشند. پمپئو 3 ماه پیش نیز با انتشار 
توئیتی و ابراز نگرانی از خرید 2 جنگنده »سوخو30« و »جی10« 
از روسیه و چین، سعی کرد با ترسیم برد این جنگنده ها تا اروپا 
به پروژه ایران هراسی خود ادامه دهد. وزیر خارجه آمریکا با انتشار 
متنی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: »اگر تحریم های 
تسلیحاتی علیه ایران در اکتبر منقضی شود، ایران قادر به خریداری 
جنگنده هایی مانند »سوخو30« از روسیه و »جی10« از چین 
خواهد بود. با این هواپیماهای بشدت مرگبار، اروپا و آسیا می تواند 
در چنگ ایران باشد. آمریکا هرگز اجازه نمی دهد این اتفاق بیفتد«. 
خشم آمریکا از آغاز مبادالت نظامی ایران و ترمیم سیستم 
دفاعی ایران که روس��یه نیز از آن منتفع خواهد شد، با واکنش 
مقامات این کشور روبه رو شد. در همین زمینه سرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روس��یه در گفت و گو با شبکه العربیه با بیان اینکه 

چیزی به نام تحریم تسلیحاتی ایران وجود ندارد، گفت: شورای 
امنیت در قطعنامه 2231 مطابق بند هفتم منشور سازمان ملل 
که برجام را تایید می کند، اعالم کرد ارسال تسلیحات به ایران و 
صادرات اسلحه از این کشور موضوع مورد بررسی شورای امنیت 
اس��ت. وی تاکی��د کرد: روز 18 ماه اکتبر س��ال 2020 تحریم 
تسلیحاتی ایران متوقف خواهد شد و هیچ گونه محدودیتی پس 
از این تاریخ اعمال نخواهد ش��د. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر 
خارجه روس��یه هم روز گذشته گفت تحریم های جدید آمریکا 
علیه ایران هیچ پیامد سیاسی یا عملی برای همکاری مسکو با 
تهران در پی نخواهد داشت. کنستانتین کاساچف، رئیس کمیته 
خارجی سنای روسیه نیز با انتشار متنی در صفحه شخصی خود 
در فیس��بوک گفت این کش��ور به  رغم تصمیم واشنگتن برای 
تحریم کشورهایی که روابط نظامی و فنی با ایران داشته باشند، 
به همکاری با ایران ادامه خواهد داد. کاساچف در ادامه این متن 
نوش��ت: دیدار کمیته های داخلی ایران و روسیه برای همکاری 
تجاری و اقتصادی در پاییز انجام خواهد شد و همکاری به  رغم 
اقدامات تحریمی آمریکا ادامه خواهد یافت. قانونگذار روس گفت: 
واش��نگتن پس از شکست برای اعمال تحریم های سازمان ملل 
علیه ایران در ماه آگوس��ت، به ابزار شناخته شده ترش در زمینه 

اولتیماتوم ها و تحریم ها بازگشته است. 

پمپئو خروج ترامپ از برجام را رویکردی مورد حمایت جمهوری خواهان و دموکرات ها خواند

همسفری االغ و فیل

دشمن را در منطقه و فرامنطقه رصد می کنیم
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه تمام تحرکات دشمن را رصد می کنیم، گفت: ما وضعیت توان رزمی 
دشمن را در منطقه و فرامنطقه ارزیابی و رصد می کنیم. وی افزود: تهدید آینده برای ما مشخص است، نیروی انسانی الیه محور حرف اول را در 
آمادگی رزمی می زند، نیروی انسانی ما آموزش دیده است و اهدافش را بخوبی می شناسد و به آرمان های انقالب پایبند است.

چهارشنبه 2 مهر 1399
وطن امروز     شماره 3031

 واکنش جنبش های جهاد و حماس
به تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

جنبش ه��ای حماس و جهاد اس��المی فلس��طین 
تحریم های جدید واش��نگتن علیه ته��ران را محکوم 
کردند. به گزارش ایسنا به نقل از فلسطین الیوم، داوود 
شهاب، از رهبران ارشد جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
در واکنش به تحریم های جدید واش��نگتن علیه ایران 
گفت: دولت آمریکا دولت وقیحی است که برای ایجاد 
ثبات در جهان تالش نمی کند، بلکه تالش های آن در 
راس��تای مقابله با اقداماتی است که هدف آن کاهش 
تنش در جهان اس��ت. وی گف��ت: تحریم های آمریکا 
علیه ایران نش��ان دهنده قلدری این کشور است و این 
اقدام در تضاد با قوانین بین المللی و خواسته کشورهای 
عضو شورای امنیت است. شهاب خاطرنشان کرد: تمام 
کشورها با تحریم های آمریکا علیه ایران مخالفت کردند 
و همه کش��ورها سیاست های واشنگتن را سبک سرانه 
و بدون تدبیر و مس��ؤولیت می دانند. از س��وی دیگر، 
اس��ماعیل رضوان، از رهب��ران جنبش حماس گفت: 
تحریم های آمریکا علیه ایران در راستای تعرض جدید 
علی��ه ای��ران و محور مقاومت به ش��مار می رود و این 
اقدام خدمتی به طرح های صهیونیس��تی- آمریکایی 
در منطقه و پیاده کردن معامله قرن اس��ت. وی تاکید 
کرد: ای��ن تحریم ها به دلی��ل حمایت های جمهوری 
اسالمی ایران از نیروهای مقاومت وضع شده است. این 
اقدامات نمی تواند حمایت های ایران از مساله فلسطین 
و مقاوم��ت را متوق��ف کند. رضوان ضمن هش��دار به 
اشغالگران و دولت آمریکا نسبت به تداوم تعرض علیه 
ایران خاطرنشان کرد: جنبش حماس در کنار ایران و 

در مقابل تعرض های آمریکا خواهد ایستاد. 

سردار شکارچی:
پدافند هوایی سوریه را تقویت 

می کنیم
سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای 
مس��لح در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسشی 
درباره حضور مدافعان حرم در س��وریه و مس��ائلی که 
درباره دخالت نظامی ایران در کشورهای دیگر مطرح 
می ش��ود، بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران کسی را 
مجبور نکرده است مثال از افغانستان به سوریه برود و 
بجنگد، دخالت نظامی زمانی است که ما لشکر یا تیپی 
را به سوریه ببریم که چنین چیزی را نداریم و حضور 
ما حضور مستشاری است. وی گفت: اخیرا در سفری 
که ریاست ستادکل نیروهای مسلح به سوریه داشت، 
به درخواست دولت سوریه قرار شد پدافند هوایی این 
کش��ور تقویت ش��ود و به دنیا هم اعالم کردیم که ما 
ای��ن قرارداد را با دولت س��وریه داریم و حتما هم آن 
را تقوی��ت می کنیم. حضور ما در هر کش��وری بنا به 
درخواست آن دولت است و دخالت نظامی برای زمانی 
است که ما بدون موافقت آن دولت حتی یک نفر را به 
عنوان مستش��ار وارد آن کشور کنیم. سخنگوی ارشد 
نیروهای مس��لح تاکید کرد: هر کشوری که در مقابل 
رژیم صهیونیس��تی و رژیم خونخوار آمریکا صف آرایی 
کند، هر آنچه بتوانیم به آن کمک می کنیم. اما مشکالت 
اقتصادی کشور ما ایجاب نمی کند که چیزی را رایگان 
به کس��ی بدهیم، حتما چیزهایی را ممکن اس��ت از 
م��ا بخرند. وی درباره موضوعات��ی که پیرامون کمک 
تسلیحاتی ایران به یمن مطرح می شود، عنوان کرد: ما 
تجربه فناوری در حوزه دفاعی را به آنها منتقل کردیم 
و یاد گرفته اند خودش��ان موش��ک و پهپاد و سالح در 
یمن تولید کنند. اینگونه نیست که ما از ایران موشک 
در اختیار آنها قرار دهیم. ما تجربه و دانش خودمان را 

به مردم یمن منتقل کرده ایم. 

وزیر دفاع:
 حق تعقیب قاتالن شهید سلیمانی

به قوت خود باقی است
سرتیپ امیر حاتمی در مراسم تجلیل از پیشکسوتان 
عرصه ایثار، آزادگان، جانبازان و بازنشس��تگان وزارت 
دفاع با اشاره به رشادت های سردار سرافراز اسالم شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم جهانی 
گفت: هدف دشمن از ترور شهید سلیمانی جلوگیری 
از تحقیر بیش��تر آمریکا نزد اذناب منطقه ای خود بود. 
وزی��ر دفاع با بیان اینکه یاد س��ردار دل ها همواره در 
دل آزادی خواهان جهان زنده خواهد ماند، افزود: حق 
تعقیب قاتالن شهید سلیمانی به قوت خود باقی است 
و این لرزه همواره بر تن جنایتکاران خواهد ماند. امیر 
س��رتیپ حاتمی تصریح کرد: مقاومت تا بیرون راندن 
دش��من از غرب آس��یا و پاک ک��ردن منطقه از لوث 
وجود ش��یطان بزرگ ادامه خواهد یافت و این مسیر 
ب��ا الهام گیری از راه ش��هدای دفاع مق��دس و راه امام 

حسین)ع( و یارانش با قدرت پیش خواهد رفت. 

وزیر خارجه ونزوئال:
 رفتار تهدیدآمیز واشنگتن تأثیری

بر روابط تهران- کاراکاس ندارد
وزی��ر خارجه ونزوئال با محک��وم کردن تحریم های 
جدید اعمال شده علیه ایران و ونزوئال گفت که رفتار 
تهدیدآمی��ز و متکبرانه واش��نگتن تاثی��ری بر روابط 
دوستانه ایران و ونزوئال نخواهد داشت. به گزارش راشا 
تودی، خورخه آرازا، وزیر خارجه ونزوئال روز دوش��نبه 
در صفحه توئیترش از تحریم های جدیدی که آمریکا 
علیه ایران و نیکوالس م��ادورو، رئیس جمهور ونزوئال 
اعمال کرده است، انتقاد کرد و نوشت: ونزوئال خصومت 
جدید آمریکا نسبت به جامعه جهانی را که تحریم های 
یکجانبه  علیه رئیس جمهور مادورو به عنوان بخشی از 
کارزار ثابت خصومت علیه جمهوری اس��المی ایران و 
کشور ما است محکوم می کند. عالوه بر این، کاراکاس 
اعالم کرده اس��ت عملکرد واش��نگتن نشان داد هیچ 
احترامی برای س��ازمان ملل قائل نیست و تحریم های 
جدید بدون هیچ پایه و اساس��ی در قوانین بین المللی 
اعمال شده اند. هیچ رفتار تهدیدآمیز و متکبرانه ای از 
سوی دولت آمریکا ونزوئال را از برقراری روابط دوستانه 

با ایران منع نمی کند. 

اخبار

»طرح تحول در مجلس« روز گذشته در جلسه غیرعلنی 
مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

به گزارش »وطن امروز«، نمایندگان مجلس روز گذشته کار 
خود را با حضور در جلسه غیرعلنی شروع کردند؛ جلسه ای که 
به بررسی طرح تحول در مجلس اختصاص داشت. محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس در ابتدای نطق پیش از دستور خود با 
اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس اظهار داشت هدف طرح تحول 

در مجلس، اصالح و کارآمدسازی مجلس است. 
برای اطالع بیشتر از جزئیات این طرح سراغ بیژن نوباوه، 
نماینده مردم تهران در مجلس رفتیم. اگرچه نوباوه در ابتدا 
اظهار داش��ت نمی تواند به جزئیات طرح تحول در مجلس 
بپردازد اما در ادامه کلیاتی از این طرح را برای ما تشریح کرد. 
نوباوه در گفت وگو با »وطن امروز« اظهار داشت: خوشبختانه با 
شروع به کار مجلس یازدهم نشانه های خوبی از تغییر و تحول 
در این نهاد مهم کشور دیده شد. هیأت رئیسه مجلس و در 
رأس آن شخص آقای قالیباف، یک آسیب شناسی از مجلس 
را کلید زدند که طی آن، مش��کالت ساختاری نهاد مجلس 

شناسایی و برای رفع آنها چاره اندیشی شد. 
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: به طور مثال یکی 
از مش��کالت جدی ما در مجلس بحث مطول شدن بررسی 
طرح ها و لوایح است. شما اگر به آیین نامه داخلی مجلس نگاهی 

بیندازید متوجه اشکاالت آن خواهید شد. اولویت بندی طرح ها 
از حیث زمانی دارای مشکالت جدی است که کارآمدی بررسی 

این طرح ها را پایین آورده است. 
نوباوه افزود: گاهی شاید 100 طرح در دستور کار مجلس 
ق��رار بگی��رد که برخی از ای��ن طرح ها از فوری��ت ویژه تری 
برخوردارند، حتی فوریت دار شدن برخی طرح ها هم از فرآیند 
مناسب و کارآمدی برخوردار نیست و این از موارد مهمی است 
که نیاز جدی به اصالح دارد. این اصالح، کارآمدی بررس��ی 

طرح ها و لوایح را افزایش خواهد داد. 
نماینده تهران با بیان اینکه »اصالح از درون، نیاز مجلس 
است«، گفت: همه نمایندگان بر این نکته توافق نظر دارند که 
وضعیت کنونی مجلس باید تغییر کند تا کارآمدی مجلس 

افزایش یابد. 
نوباوه درباره تدوین طرح تحول در مجلس گفت این امر 
در کمیسیون آیین نامه با حضور نمایندگانی از کمیسیون های 
دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر بحرینی که ریاست 
این کمیسیون را بر عهده دارد، خودش از نخستین منتقدانی 

است که معتقد است ساختارها و فرآیندهای مجلس نیاز به 
آسیب شناسی و اصالح دارد. 

خبرهایی که در روزهای گذشته از مجلس رسیده، نشان 
می دهد نمایندگان قصد دارند دست به تغییرات دیگری نیز 
در روند کاری مجلس بزنند. در یکی از این طرح ها حسینعلی 
حاجی دلیگانی پیشنهاد داده است شبکه تلویزیونی خانه ملت 
تاس��یس شود. در طرح پیشنهادی حاجی دلیگانی با عنوان 
»پخش مذاکرات مجلس از سیمای جمهوری اسالمی« که 
تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده، پیش بینی شده صداوسیما 
موظف اس��ت حداکثر تا 3 ماه پس از تصویب این قانون با 
تأسیس شبکه تلویزیونی خانه ملت، مذاکرات علنی مجلس 
را به صورت مستقیم پخش کند. در متن این طرح همچنین 
پخش جلسات رسمی کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس نیز 

پیش بینی شده است. 
در بخ��ش دیگ��ری از این طرح مصاحب��ه با نمایندگان 
امضا کننده طرح های قانونی، تحقیق و تفحص، سوال از وزرا، 
سوال از رئیس جمهور، تذکر به رئیس جمهور و وزرا و استیضاح 

وزرا و همچنین اعضای هیأت رئیسه و روسای کمیسیون ها و 
فراکسیون ها نیز در نظر گرفته شده است. 

در مقدمه این طرح عنوان ش��ده است با گذشت زمان و 
جایگزین شدن تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه، مردم 
از دیدن و نظارت بر آنچه در رأس نهادهای کشور می گذرد 
محروم هس��تند و طرح قانونی پخش مس��تقیم تلویزیونی 
جلسات مجلس برای رفع دیرهنگام این نقیصه بزرگ است. 
ش��فافیت آرای نمایندگان از دیگر طرح هایی اس��ت که 
در مجلس در حال پیگیری اس��ت. مالک شریعتی، نماینده 
مجلس در پیامی در صفحه ش��خصی اش در توئیتر نوشت: 
بررس��ی طرح اصالح م��وادی از آیین نام��ه داخلی مجلس 
موسوم به  شفافیت آرای نمایندگان دیروز در کارگروهی به 
ریاست جواد کریمی قدوسی و با حضور بنده و روح اهلل نجابت، 
نماینده طراحان، کارشناسان مرکز پژوهش ها و چند اندیشکده 
نهایی شد و هفته آینده برای تصویب جزئیات در دستور کار 

کمیسیون آیین نامه قرار خواهد گرفت. 
مهم ترین تغییر اعمال شده در جزئیات طرح،  شفافیت کامل 
مذاکرات کمیسیون های مجلس است که صوتی، تصویری و 
مکتوب در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت. مخفی بودن 
رای اعتماد یا رای به استیضاح وزرا و عدم کفایت رئیس جمهور 

هم ملغی خواهد شد.

گروه سیاس�ی: محمد جواد ظریف روز دوش��نبه در نشستی با 
اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا نسبت به رویکرد دولت 
آمری��کا در قبال برجام اعتراض کرد؛ اظهاراتی که البته نش��ان 
می دهد هیچ تناسبی با واقعیات رخ داده سال های اخیر پیرامون 
توافق هسته ای ندارد، حداقل اینکه ارزیابی های پیشین ظریف به 
عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در مقابل مواضع امروزش 
قرار دارد. به گزارش »وطن امروز«، وزیر امور خارجه کشورمان که 
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
حضور فعال تری در رسانه ها و محافل تصمیم ساز آمریکا پیدا کرده 
است، در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد، بیان کرد: 
آمریکا بدون هیچ دلیلی از برجام خارج شد، این کار خسارات 
زیادی را به م��ردم ایران وارد کرد. می دانید امروز ایران حتی 
قادر نیست واکسن آنفلوآنزا را تهیه کند، به خاطر اینکه آمریکا 
به ما اجازه نمی دهد پول آن را منتقل کنیم.  وزیر امور خارجه 
ایران یادآور شد: همین االن که صحبت می کنیم ما برای خرید 
واکسن آنفلوآنزا سفارش داده ایم؛ برای آنفلوآنزا نه »کووید-19« 
اما نمی توانیم آن را به دست آوریم، چرا که منتظر اجازه آمریکا 
هستیم تا از پول خودمان برای آن بپردازیم. این پول خودمان 
است. ظریف تصریح کرد: هر کسی که رئیس جمهوری آمریکا 
باشد، برای ما فرقی ندارد که چه کسی در کاخ سفید باشد اما 
رفتار آنها برای ما اهمیت دارد. آمریکا به طور کامل نامسؤوالنه و 

خطرناک در جامعه بین المللی عمل کرده است و این به آمریکا 
مربوط است که به اعضای برجام بویژه ایران ثابت کند به تعهدات 
خود تحت این توافق عمل خواهد کرد. وزیر امور خارجه افزود: 
آمریکایی ها میلیاردها دالر به ایران ضرر زدند فقط به خاطر اینکه 
از رئیس جمهوری سابق آمریکا خوش شان نمی آمد. این به من 
مربوط نیست که این رئیس جمهوری یا رئیس جمهوری آینده، از 
عملکرد رئیس جمهوری گذشته خوشش می آید یا خیر اما آمریکا 
باید در جامعه بین المللی مسؤوالنه عمل کند که متاسفانه اینگونه 
نبوده  است. اظهارات ظریف درست در نقطه مقابل نظراتش پیش 
از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و خارج کردن این کشور 
از برجام است؛ جایی که وزیر امور خارجه صراحتا عقیده داشت 
رئیس جمهور بعدی آمریکا قادر نخواهد بود از برجام خارج شود. 
حتی در آن ایام ۴۷ سناتور آمریکایی در نامه ای به دولتمردان 
ایران هشدار دادند آنچه را با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک 
یا همان برجام با 6 کشور دیگر امضا می کنند، تنها یک توافق 
اجرایی است و رئیس جمهور بعدی می تواند با یک حرکت قلم آن 
را ابطال کند اما وزیر امور خارجه با نادیده گرفتن تمام هشدارها 
در واکنش به آن گفت: به اعتقاد ما این نامه هیچ ارزش حقوقی 
ندارد و صرفا یک ترفند تبلیغاتی اس��ت. وی در ادامه با اظهار 
تعجب اظهار کرد: نامه سناتورهای مزبور نشان می دهد آنها نه تنها 
با مقررات حقوق بین الملل بیگانه اند، بلکه حتی به طور کامل با 

ریزه کاری های قانون اساسی خود درباره اختیارات رئیس جمهور 
آمریکا در اجرای سیاست خارجی نیز آشنا نیستند. اطمینان اتکای 
دولت و دستگاه سیاست خارجی کشور به متن برجام تا جایی 
پیش رفت که حتی دولت اوباما هم به عنوان امضا کننده برجام 
نه تنها به هیچ یک از تعهدات خود در برجام عمل نکرد، بلکه با 
وضع چند تحریم علیه ایران نظیر تمدید تحریم آیسا، برجام را 
به طور فاحش نقض کرد و در نهایت دونالد ترامپ همان طور که 
در تبلیغات انتخاباتی اش وعده داده بود با خاتمه دادن مشارکت 
آمریکا در برجام، ایران را از نتایج اندک توافق هسته ای هم محروم 
کرد، بنابراین این مواضع وزیر امور خارجه در شرایط فعلی شبیه 
بیانیه خوانی اس��ت. محمدجواد ظریف در ادامه نشست شورای 
روابط خارجی آمری��کا افزود: اکنون آنها نمی توانند بازگردند و 
بگویند من باید هر چه را که می خواهم به دست آورم، چرا که 
نتوانس��تم آن را در دور نخس��ت بگیرم. این حسن نیت نیست، 
حسن نیت اساس هر توافق بین المللی است. از این رو، آمریکا باید 
بپذیرد که به عنوان یک عضو قانونمند جامعه بین المللی بازگردد، 
تعهدات خود ]تحت برجام[ را آغاز کند و سپس درباره موضوعات 
دیگر توافق صحبت کند. ظریف ادامه داد: ما در فارسی می گوییم 
»نخست برادری خود را ثابت کن بعد ادعای میراث داشته باش«. 
وزیر امور خارجه در شرایطی می گوید اساس هر توافق حسن نیت 
است که پیش از این بارها عنوان کرده برجام سندی است که بر 

اساس بی اعتمادی به طرفین نوشته شده است، بویژه بی اعتمادی 
ما به آمریکا. البته این نوع موضع گیری از سوی وزیر امور خارجه 
ب��رای مصرف داخلی و رضایت افکار عمومی صورت می گرفت، 
چون رجوع به متن مبهم و قابل تفس��یر برجام نشان می دهد 
وزیر امور خارجه بر اساس حسن نیت به طرف مقابل مذاکره و 
توافق کرده است. اگر چه وزیر امور خارجه می گوید برای ما فرقی 
نمی کند چه کسی در کاخ سفید باشد اما مرور اظهارات چند 
سال قبل ظریف در جمع اعضای شورای روابط خارجی آمریکا 
نش��ان می دهد ظریف چندان هم در انتخابات آمریکا بی طرف 
نیست. ظریف سال 93 در همین شورای روابط خارجی آمریکا 
می گوی��د: اگر با وجود تالش های ما برای تعامل، این تالش ها 
بی نتیجه بماند، مردم ایران این فرصت را خواهند داشت تا 16 
ماه دیگر )انتخابات مجلس/ اسفند 9۴( که انتخابات پارلمانی 
در ایران برگزار می شود، به این عملکرد ما ]با آرای خود[ پاسخ 
دهند. قبال در تعامل و مذاکرات درباره توافق هسته ای با جامعه 
بین المللی در س��ال های 200۴ و 200۵ توافق هایی کردیم و 
تالش های ما برای عملکرد شفاف، از جانب اتحادیه اروپایی رد 
شد و افرادی در کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا مانع از هر 
گونه توافق ش��دند، همان طور که حاال هم کسانی هستند که 
نمی خواهند هیچ گونه توافقی حاصل ش��ود، قطع نظر از اینکه 

مفاد آن چه باشد. 

بیژن نوباوه در گفت و گو با »وطن امروز« از طرح نمایندگان برای اصالح آیین نامه ها و اولویت های مجلس خبرداد

تحول در بهارستان

ظریف با انتقاد از رویکرد برجامی آمریکا: 

میلیاردها دالر ضرر کردیم



مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور 
در گفت و گو با »وطن امروز«: 

 دولت در تعیین نرخ خرید
تضمینی گندم، نظرات همه را 

نادیده گرفته است
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران درباره نرخ اعالمی 
دولت برای خرید تضمینی گندم به »وطن امروز« گفت: 
نرخی که توسط دولت اعالم شد قیمت پیشنهادی هیچ 
کدام از گروه های تخصصی نبود. قیمت پیشنهادی ما 
قب��ل از حذف ارز تخصیصی به س��م و کود و افزایش 
قیمت آنها، 4500 تومان بود. این قیمت هم بر اساس 
اقلیم ها و مکانیزاسیون کشاورزی تمام استان های کشور 
و نهاده های مورد نیاز برای کشت گندم تعیین شده بود. 
بعد از حذف ارز تخصیصی به نهاده های کشاورزی، قیمت 
پیشنهادی ما به 5200 تومان افزایش پیدا کرد و وزارت 
جهاد کش��اورزی هم قیمت 5400 تومان را پیشنهاد 
داد اما متاس��فانه دولت نظرات همه را کنار گذاش��ت 
و صرف��ا نظر خودش را اعمال کرد. علی خان محمدی 
ادامه داد: تولید خوب و باکیفیت نیاز به سرمایه گذاری 
مناسب دارد. دولت باید با در نظر گرفتن تورم، افزایش 
هزینه های تولید را جبران کند تا سرمایه گذار، انگیزه 
س��رمایه گذاری در این بخش را داشته باشد. کشاورز 
ک��ه نمی تواند وام با بهره باال بگیرد و نهاده های تولید 
محصولش را تهیه کند و در نهایت با ضرر محصولش را 
بفروشد. مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور 
افزود: مجلس هم یک مصوبه دو فوریتی را تصویب کرد 
که بر اساس آن سایر بخش های کشاورزی نیز بتوانند در 
قیمت گذاری نقش آفرینی کنند. این اتفاق خوبی است 
که می تواند قیمت گذاری خرید محصوالت کشاورزی را 
عادالنه تر کند. وی خاطرنشان کرد: سرمایه یک کشاورز 
از ف��روش محصوالتش به دس��ت می آید و اگر قیمت 
فروش محصولش پایین باشد، به دلیل کمبود سرمایه 
نمی تواند به میزان سال قبل کشت کند و بهره وری آن 
پایین می آید. در این صورت هم کشاورز، هم دولت و 
هم مردم متضرر می شوند. اگر قیمت خرید تضمینی 
کارشناسانه تعیین شود، دولت نیازی پیدا نمی کند که 
با قیمت های باالتر گندم وارد کند. نرخ خرید تضمینی 
رابطه مستقیمی با خودکفایی و پایداری امنیت غذایی 

کشور دارد. 
خان محمدی درباره واردات گندم توسط دولت با 
قیمتی بیشتر از قیمت خرید تضمینی گندم گفت: اگر 
دولت توانایی تامین مالی خرید تضمینی گندم با نرخ 
باالتر را ندارد، چگونه گندم را با نرخ های بیشتر از نرخ 
خرید تضمینی وارد می کند. معموال دولت هر س��ال 
نزدی��ک به 3 میلیون تن گندم وارد می کند. به طور 
مثال مردادماه امسال هر کیلو گندم را با قیمت6000 
تومان وارد کرده است اما به کشاورز خودش که می رسد 
قیمت را 4000 تومان تعیین می کند. دولت در تامین 
ارز نهاده های کشاورزی مانند سم و کود ناتوان است، 
آن وقت با کدام ارز می خواهد گندم وارد کند. خب! اگر 
همین منابع به کشاورز داخلی داده شود، دیگر نیازی به 
تامین ارز برای واردات گندم هم نیست. شرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی برای واردات کود، از شبکه بانکی 
وام با سود 24 درصد گرفته است. خب! با این وضعیت 
آیا تولید گندم پایدار می ماند؟ آیا شعار جهش تولید و 

اقتصاد مقاومتی قابلیت عملی شدن دارد؟

گروه اقتصادی: دولت با تاخیر باالخره قیمت خرید تضمینی 
گندم را اعالم کرد. همان گونه که پیش بینی ش��ده بود این 
قیمت حتی پوش��ش دهنده هزینه های اولیه کشاورزان هم 
نیست. تعیین رقم 4 هزار تومان برای خرید تضمینی هر کیلو 
گندم در حالی است که پیش از این کشاورزان حداقل قیمت 
را 5ه��زار تومان برای محصوالت خود اعالم کرده بودند. این 
قیمت در حالی تعیین شد که تا مردادماه سال جاری، دولت 
2 میلیون تن گندم را با قیمت کیلویی 6000 تومان وارد کرده 
بود، یعنی 3500 تومان بیشتر از قیمت مصوب سال 98. این 
موضوع باعث رنجش کشاورزان شده و پیش بینی می شود با 
قیمت کنونی بخشی از کشاورزان دست از کاشت گندم بردارند 
و دولت مجبور شود دوباره گندم را با قیمت گزافی وارد کند. 
 ب��ه گزارش »وطن امروز«، در جلس��ه س��تاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاه های مرتبط درباره 
تامین گندم کشور، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از 
این در ش��ورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال 

زراعی آینده، 4 هزار تومان تعیین شد. 
بر این اساس، در 5 ماه اخیر 2 میلیون تن گندم به ارزش 
561 میلیون دالر در شرایط تنگنای ارزی وارد کشور شده است. 
پاییز سال گذشته بارها کشاورزان به قیمت خرید تضمینی 
اعتراض کرده بودند اما گوش شنوایی در این باره وجود نداشت. 
امسال شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و اهمیت تأمین امنیت 
غذایی، بحث حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی را برجسته تر 
می کند، همچنین با توجه به اینکه قیمت نهاده های تولید از 
جمله کودها و س��موم شیمیایی اخیرا بین 3 تا 5 برابر شده 
است، دولت باید اقدام به تعیین نرخ خرید تضمینی منطقی و 

متناسب با هزینه های تولید و نرخ تورم کند. 
سال گذشته دولت قیمت خرید تضمینی گندم را 2200 
تومان در هر کیلوگرم اعالم کرد اما با اعتراض تولیدکنندگان، 
در مرحله بعد قیمت را به 2500 تومان افزایش داد. تشکل های 
تولیدی و کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند با توجه به نرخ 
تورم و افزایش هزینه های تولید، قیمت خرید تضمینی گندم 

برای سال زراعی جدید باید بیش از 5 هزار تومان می بود. گفتنی 
است در سال جاری، شورای اقتصاد ارز 4200 تومانی واردات 
نهاده های کشاورزی را حذف کرده که موجب افزایش 3 تا 5 
برابری قیمت سموم و کودهای شیمیایی، افزایش اجاره بهای 
ماشین آالت کاشت، داشت و برداشت شده است. بنابراین کشت 
محصوالت اساسی مثل گندم، جو، کلزا، چغندر، پنبه و... برای 
کشاورزان مقرون  به صرفه نیست و کشاورزان هیچ تمایلی به 
کشت ندارند که این امر امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد 
و ثمره سال ها تالش کشاورزان در رسیدن به خودکفایی و قطع 
وابستگی به کشورهای دیگر را هدر می دهد. دولت هم اکنون 
قیمتی را تعیین کرده است که حتی پوشش دهنده هزینه های 
تولید گندم هم نیست. وزارت جهاد کشاورزی پیش از افزایش 
قیمت نهاده های تولید از جمله سموم و کودهای شیمیایی، نرخ 
4500 تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم به شورای اقتصاد 
پیشنهاد داده بود که با افزایش قیمت نهاده ها، این رقم را به 
5484 تومان تغییر داده است. قیمت پیشنهادی نظام صنفی 
نیز پیش از افزایش قیمت کودها و س��موم شیمیایی 5092 
تومان بوده ولی در حال حاضر این رقم بر اساس بررسی های 

انجام شده، حدود 6000 تومان است. 
طرح نمایندگان مجلس برای تعیین قیمت محصوالت زراعی ■

پس از طرح مباحثی در رابطه با صالحیت نداشتن شورای 
اقتص��اد جهت تعیین قیمت محصوالت زراعی و الزام حضور 
نماینده کشاورزان در این باره، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در طرحی دوفوریتی خواس��تار اصالح شورای قیمت گذاری 
محصوالت زراعی ش��دند. این اقدام به منظور تعیین قیمت 
واقعی گندم و جلوگیری از متضرر ش��دن کشاورزان صورت 
گرفت. ش��فاف ش��دن معیارهای تعیی��ن قیمت تضمینی 
محصوالت اساسی کشاورزی، کمک شایانی به تامین امنیت 
غذایی کشور و خودکفایی در تولید گندم می کند. نمایندگان 
در نشس��ت علنی یکشنبه، 30 ش��هریور ماه مجلس شورای 
اسالمی در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی اصالح تبصره 
یک و 2 قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی با 

ماده یک این طرح موافقت کردند. در تبصره یک این قانون 
به منظور نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی کشاورزی، 
معیارهایی جهت قیمت گذاری تعیین شده است. از جمله این 
معیار ها می توان به در نظر گرفتن هزینه  های واقعی تولید و سود 
متعارف، حفظ رابطه موازنه داخل و خارج بخش کشاورزی و 
در نظر گرفتن آخرین نرخ تورم اعالمی مرکز آمار ایران اشاره 
کرد. همچنین توجه به هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی 
شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه های حمل و نقل، تعرفه  های 
وارداتی، هزینه  های حمل داخلی کش��ور و سایر هزینه  های 
مترتب بر واردات محصول مشابه، به عنوان معیارهایی برای 
قیمت گذاری توسط این شورا تعیین شده است. در راستای 
تعیین ترکیب ش��ورای قیمت گذاری، نمایندگان خواس��تار 
عضویت وزیر جهادکش��اورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس سازمان نظام صنفی 
کشاورزی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی، رئیس 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی، 2 نفر کشاورز خبره، رئیس 
بنیاد ملی گندمکاران و 2 نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی 
به عنوان ناظر بدون حق رأی در این شورا شدند. نکته مهم در 
این رابطه احتیاج به تایید این طرح در شورای نگهبان است و 

نمی توان امیدوار بود در سال جاری اجرایی شود. 

 اصل 44 قانون اساسی
 تنها خصوصی سازی نیست

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید 
مجل��س ش��ورای اس��المی گفت: 
مجلس نمی تواند داروغه گری کند. 
باید انحصار در مجوزها شناسایی و 
حذف شود. اگر انحصار ناشی از رفتار 
خودکامه یک سازمان باشد، با ابزار های نظارتی مجلس 
با آن مقابله خواهیم کرد. سیدش��مس الدین حسینی با 
اشاره به کاهش تولید کشور طی سال های اخیر و نحوه 
شکل گیری کمیسیون ویژه جهش تولید، اظهار داشت: 
»به دالیل مختلف تولید کش��ور ما در سال 99 از تولید 
س��ال 90 کمتر است و این موضوع نشان از این دارد که 
با یک دهه توقف رشد اقتصادی کشور مواجه هستیم. در 
2 سال گذشته نیز طبق آمار رسمی 13 درصد اقتصاد ما 
کوچک تر شده است، بنابراین امسال با توجه به وضعیت 
کشور و الزام قوانین داخلی مجلس، یک کمیسیون ویژه 
در مجلس ش��کل گرفت تا به بررسی وضعیت اقتصادی 
کشور و ارائه راهکار بپردازد«. حسینی در رابطه با دیگر 
وظایف کمیسیون ویژه جهش تولید، افزود: »این کمیسیون 
وظیفه نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساسی را نیز داراست. اصل 44 قانون اساسی تنها به بحث 
خصوصی سازی خالصه نمی شود. ابعاد دیگری نیز داشته 
است. بحث های بهبود فضای محیط کسب وکار و حرکت 
به سمت اقتصاد مردمی و بخش خصوصی از دیگر ابعاد 
اصل 44 است که در حال بررسی و کار کارشناسی است«. 
وی در ادامه به وظایف مجلس اشاره کرد و گفت: »وظیفه 
ما در مجلس تنها قانون گذاری و نظارت است. تسهیل و 
تعامل را نیز به کارهای مجلس اضافه کرده ایم. تعامل و 
تسهیل به معنی ارتباط حاکمیت بین بخش های مختلف 
درگیر در یک مساله است. ما آمادگی داریم این تعامل را 
بین فعاالن بخش های مختلف اقتصادی با دولت و حاکمیت 
برقرار کنیم«. وی در رابطه با تالطمات و گرانی های سطح 
بازار افزود: »در رابطه با بازار س��رمایه ما با وزارت اقتصاد 
تعامالت خوبی داشتیم ولی در حال حاضر دولت 4 ماه 
است وزارت صمت را بدون وزیر رها کرده است، چه کسی 
باید پاسخگو باشد و وقتی می بینیم پاسخگویی وجود ندارد؛ 
به رغم میل باطنی و به دلیل نبود حرکت از سمت دولت، 
مجلس با طرح های دوفوریتی مجبور به ورود می شود«. 
حس��ینی در رابطه با انحصار مجوزها و اقدامات مجلس، 
اظهار داش��ت: »مجلس نمی تواند داروغه گری بکند. اگر 
یک سازمان انحصار داشته باشد و آن انحصار ریشه قانونی 
داشته باشد، آن قانون را اصالح می کنیم؛ اگر خأل قانونی 
داشته باشیم، قانون جدید تعریف می کنیم، اگر ناشی از 
رفتار خودکامه یک سازمان باشد با ابزار های نظارتی مجلس 

اصالح وضعیت مدیریت آن نهاد را پیگیری می کنیم«.

رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه مطرح کرد
ایجاد شفافیت در بودجه با تعریف 
شناسه و پرداخت به ذی نفع نهایی

رئی��س کمیت��ه اصالح س��اختار 
بودجه گفت: حکم الزام دولت به 
تعریف شناسه پرداخت و پرداخت 
ب��ه ذی نفع نهایی مهم ترین بحث 
در اصالح ش��کلی بودجه اس��ت 
که موجب ش��فافیت باالی بودجه خواهد شد، به این 
صورت تمام پرداخت های دولت از خزانه به دستگاه ها 
با پول نقد دیگر انجام نمی شود. محسن زنگنه، رئیس 
کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس، با اشاره به تقدیم 
و اعالم وصول طرح احکام کلی بودجه سال 1400 به 
هیأت رئیس��ه مجلس، گفت: جمع بندی ما در کمیته 
اصالح ساختار بودجه بعد از بحث و بررسی ها، تدوین 
طرح احکام کلی بودجه 1400 با حدود 13 حکم بود 
که البته برخی از این احکام قابلیت تبدیل به یک قانون 
مجزا را دارند. نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس 
ادام��ه داد: ما بعد از صحبت ب��ا دکتر قالیباف رئیس 
مجلس، س��ازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاس��بات به این نتیجه رسیدیم که 
اگر بحث اصالح س��اختار را در روند قانون گذاری قرار 
دهیم با توجه طرح ها و لوایح در نوبت بررسی در صحن 
احتم��اال مجلس نتواند در موعد مقرر این احکام را در 
اختیار دولت قرار دهد تا آنها را در بودجه 1400 اعمال 
کند. زنگنه ادامه داد: حکم الزام دولت به تعریف شناسه 
پرداخت و پرداخت به ذی نفع نهایی مهم ترین بحث در 
اصالح ش��کلی بودجه است که موجب شفافیت باالی 
بودجه خواهد ش��د، به این صورت تمام پرداخت های 
دولت از خزانه به دس��تگاه ها با پ��ول نقد دیگر انجام 
نمی شود. رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس 
اظهار کرد: بر اس��اس این حکم پول به ذی نفع نهایی 
پرداخت می ش��ود و دیگر پول وارد دس��تگاه ها و بعد 
اس��تانداری ها، شهرستان ها و... نمی شود. پیش از این 
بحث انحراف از بودجه هم به وجود می آمد اما اکنون 
با تصویب این حکم پرداخت ها مطابق یک شناسه به 
حساب دستگاه ها واریز می شود و بعد از آن هم به راحتی 
به اطالعات الزم در این مورد می توان دست پیدا کرد. 

 علیرضا رزم حسینی
 گزینه دولت برای وزارت صمت

مع��اون پارلمانی رئیس جمهور ب��ا اعالم این خبر که 
علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت از 
سوی دولت به مجلس معرفی شده است، به فارس گفت: 
روحانی در نامه ای به مجلس، علیرضا رزم حس��ینی را به 
عنوان وزیر پیش��نهادی صمت به مجلس معرفی کرد. 
معرفی وزیر صمت قاعدتا در جلس��ه علنی آتی مجلس 

شورای اسالمی باید اعالم وصول شود. 
حسینعلی امیری بیان داشت: طبق آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اس��المی قاعدتا یک هفته پس از اعالم 
وصول این موضوع، جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی 
باید برگزار ش��ود. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه آقای 
رزم حسینی عضو هیأت مدیره چند واحد معدنی نیز بوده 
است، با امور صنعت، معدن و تجارت آشنایی کامل دارد. 
وی متولد 1340 و تحصیلکرده رشته اقتصاد در دانشگاه 

شهید باهنر کرمان است. 

اخبار

اقتصادی
سقوط ۸۰۰ واحدی داوجونز

آغاز معامالت روز دوشنبه آمریکا با سقوط سنگین سهام همراه شد. نگرانی از ادامه بحران کرونا و نامشخص بودن کمک های اقتصادی آینده بر شاخص های سهام سنگینی 
کرد. آنطور که سی ان بی سی گزارش داده است: آغاز معامالت روز دوشنبه آمریکا با سقوط سنگین سهام همراه شد. نگرانی از ادامه بحران کرونا و نامشخص بودن کمک های 

اقتصادی آینده بر شاخص های سهام اثر منفی گذاشت. بر این اساس، میانگین صنعتی داو جونز 826/08 واحد یا 2/99 درصد سقوط کرد و به 26/831 واحد رسید.

چهارشنبه 2 مهر 1399
وطن امروز     شماره 3۰31

گروه اقتصادی: رشد شدید قیمت ها در 
بازارهای مختلف و بی توجهی دولت به 
مشکالت مردم، نمایندگان مجلس یازدهم را به این نتیجه 
رس��انده که برای حل مسائل کشور منتظر دولت نمانند. از 
همین رو دیروز رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
سخت شدن تامین کاالهای اساسی برای برخی خانوارهای 
کشور، از طرحی به نام »حمایت معیشتی از مردم« رونمایی 
ک��رد. محمدباق��ر قالیباف بر حف��ظ و افزایش قدرت خرید 
کاالهای ضروری و س��بد غذایی توس��ط م��ردم تاکید کرد 
و گف��ت: در موضوع حمایت و دسترس��ی اقش��ار ضعیف و 
کم درآمد به کاالهای اساسی، مجلس تدبیری اندیشیده است 
تا در قالب کارت الکترونیک کاالیی، نیاز اساس��ی این قشر 
را برطرف کند. همکاران من جلس��ات متعددی در مجلس 
و با کارشناس��ان مختلف و دستگاه های مسؤول داشتند تا 
بتوانند بهترین پیشنهاد را انتخاب کنند. وی تاکید کرد: ما 
نباید اجازه دهیم سبد غذایی و ضروری مردم کوچک شود. 
تاکنون مش��موالن و رقم دقیق این کمک ها مشخص نشده 

و جزئیات آن مطرح شده است.
به گزارش »وطن امروز«، چند ماهی است قیمت بسیاری 
از کاالها در کشور به طرز چشمگیری افزایش یافته و تامین 
نیازهای معیشتی برای مردم سخت تر از گذشته شده است. 
آنچه تحمل این وضعیت را سخت تر کرده، ناکارآمدی و بعضا 
بی توجهی دولت به مس��ائلی است که زندگی را برای بخش 
زیادی از مردم دش��وار کرده اس��ت. تعلل دولت در معرفی 
وزیر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نمونه آشکاری از 
بی توجهی دولت به مسائل جاری کشور است. در حالی که 
بس��یاری از بازارها از خودرو گرفته تا لبنیات دچار بی ثباتی 
شده و قیمت ها در این بازارها به سرعت در حال تغییر است، 
با این حال گویا این مسائل دولت را مجاب به معرفی هر چه 
سریع تر شخصی برای تصدی وزارت صمت نکرده است، البته 
مصادیق تعلل دولت در امور کالن کشور، به معرفی نشدن 
گزینه وزارت صمت محدود نمی شود. وعده های مکرر دولت 

برای ارائه الیحه مالیاتی با هدف 
افزایش درآمدهای مالیاتی هم 
تاکنون بی سرانجام بوده است. 
حال بی اعتنایی دولت به مسائل 
کشور و مشکالت مردم، مجلس 
را متقاع��د کرده اس��ت برای 
مش��کالت کشور منتظر دولت 
نباش��د و خود آستین همت را 
باال بزند. در همین راس��تا روز 

گذشته رئیس مجلس ش��ورای اسالمی از طرح نمایندگان 
برای تامین کاالهای اساسی خانوار با عنوان »طرح حمایت 
معیش��تی از م��ردم« رونمایی کرد. محمدباق��ر قالیباف در 
نشس��ت دیروز خود با روسای کمیس��یون های اقتصادی و 
برخی نمایندگان مجلس که با موضوع بررسی »طرح حمایت 
معیش��تی از مردم« تشکیل شده بود، گفت: مجلس در این 
موض��وع به یک فوریت طرحی رای داده که اکنون در حال 
جمع بندی نهایی در کمیسیون برنامه و بودجه است. مجموعه 
مجلس و دولت درباره طرح حمایت معیش��تی از مردم باید 
هماهنگ عمل کنند. جلساتی در کمیسیون برنامه و بودجه 
در این باره با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار 
شده است و ان شاءاهلل بزودی پیرامون نحوه تامین اعتبارات 

و اجرای این طرح، مجلس به جمع بندی می رسد. 
روایت قالیباف از تنگنای معیشتی برخی خانوارها ■

رئیس مجلس ضمن تاکید بر ضرورت تصویب این طرح در 
شرایط کنونی گفت: متاسفانه این روزها افزایش قیمت ها و 

تورم کاالها بر اقشار کم درآمد، 
حقوق بگیر و متوس��ط جامعه 
فش��ار آورده اس��ت. به نحوی 
که حتی برای برخی خانوارها 
دسترس��ی به کاالهای اساسی 
هم به سختی امکان پذیر است 
یا حتی دس��ت نیافتنی ش��ده 
اس��ت این وظیفه ما مسؤوالن 
اس��ت که برای ای��ن وضعیت 

چاره اندیشی کنیم. 
وی با بیان اینکه متاسفانه ارز 4200 تومانی تخصیصی به 
کاالهای اساسی نتوانسته مسیر درستی را طی کند و نتیجه 
مطلوبی داشته باشد و به اجماع همه کارشناسان هدررفت آن 
بیش از مزیتش بوده است، تاکید کرد: ارز یارانه ای تخصیصی 
برای تامین کاالهای اساسی باید بدرستی در اختیار جامعه 
هدف قرار بگیرد تا بتوانیم به بهترین نحو از داشته های خود 

استفاده کنیم. 
منابع طرح معیشتی نباید تورم زا باشد ■

رئیس مجلس با اشاره به تامین منابع مالی برای اجرای 
طرح حمایت معیشتی از مردم از محل مناسب اظهار کرد: 
برای تامین منابع مالی طرح نباید از منابع تورم زا و افزایش 
پای��ه پولی اس��تفاده کرد، بلکه باید ب��ا بهره گیری از منابع 
موج��ود بودجه و صرفه جویی دولت این اتفاق بیفتد. به هر 
حال باید به مردم اطمینان داد س��بد غذایی و ضروری آنها 

کوچک نمی شود. 

قالیباف خاطرنشان کرد: این گرانی افسارگسیخته کار را بر 
زندگی مردم بشدت سخت کرده است، به گونه ای که بخشی 
از مردم دغدغه تامین نیازهای ضروری معیشتی زندگی شان 
را دارند. اصل کار این است که اقتصاد کشور رونق بگیرد و 
مسائل اقتصادی به صورت ریشه ای حل شود اما در شرایط 
فعل��ی ما باید دغدغه اولیه زندگی م��ردم را برطرف کنیم، 
لذا مردم برای تامین کاالها ی اساس��ی و ضروری ش��ان باید 

تضمین داشته باشند. 
تأمین کاالهای اساسی با استفاده از کارت الکترونیک ■

رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه روی تامین 
کاالهای اساسی با استفاده از کارت الکترونیکی و به صورت 
موق��ت بحثی وجود ندارد، افزود: تعداد دفعات پرداختی به 
جامعه هدف تا پایان س��ال 99 برای خرید کاالهای اساسی 
باید تعیین ش��ود و در صورت ادامه اجرای آن هم در س��ال 
آینده باید مکانیزم الزم پیش بینی ش��ود. ما معتقدیم باید 
در فواص��ل منظ��م تا پایان س��ال اقالم اساس��ی مورد نیاز 
خانواره��ا مانند گوش��ت و روغن و برن��ج و دیگر کاالهای 
 اساس��ی با قیمت ارزان در اختیار خانوارهای مش��مول قرار

 گیرد. 
قالیباف ضمن تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید قدرت 
خرید مردم برای تامین اقالم اساس��ی حفظ شود، گفت: ما 
نباید اجازه دهیم سبد غذایی و ضروری مردم کوچک شود، 
بنابرای��ن موضوع تامین کاالهای اساس��ی در اولویت کاری 
ما قرار دارد و بعد از جمع بندی نهایی، کمیس��یون برنامه، 
بودجه و محاسبات، این طرح را برای بررسی در صحن علنی 

آماده می کند. 
وی تاکید کرد: همکاران من در مجلس هم از بعد نظارتی 
و ه��م قانون گذاری تالش می کنن��د بتوانیم راهکارهایی را 
پیش بینی کنیم و دولت را در پیگیری و اجرای این راهکارها 
همراهی کنیم و در مواردی که الزم است، قاطعانه و با جدیت 
احقاق حقوق مردم را مطالبه کنیم. ما عهد بس��تیم بر س��ر 

حقوق مردم ایستادگی کنیم و کوتاه نیاییم.

گزارشی درباره طرح مجلس  برای »حمایت معیشتی از مردم« 

حمایتازسفرهها
 قالیباف: در قالب کارت الکترونیک کاالیی نیاز اقشار ضعیف به کاالهای اساسی 

برطرف می شود

مجلس

قیمتاعالمیدولتبرایخریدگندم،پایینترازقیمتپیشنهادیمجلساست
نایب رئیس کمیس�یون کش�اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی درباره سرنوشت طرح جدید مجلس 
برای قیمت گذاری و حمایت از محصوالت اساسی کشاورزی به »وطن امروز« گفت: این طرح پس از تصویب 2 فوریت آن، 
چهارشنبه )امروز( در صحن علنی مجلس وصول می شود. مجلس اگر نظارت خود را جدی تر کند، می تواند انگیزه و امید 
را در کشاورزان به وجود آورد. اصالح نظام خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. 
محمدجواد عس�کری با اش�اره به نرخ اعالمی دولت برای خرید تضمینی گندم بیان کرد: متاسفانه قیمت اعالمی خرید 
تضمینی گندم توسط دولت از قیمت پیشنهادی مجلس پایین تر است. چهارشنبه )امروز( قرار است ایرادات این موضوع را 
بررسی کنیم. با گران شدن قیمت کودهای فسفات و پتاس، قیمت اعالمی دولت باید افزایش پیدا کند. امیدواریم تصمیمی 

عقالیی در این باره گرفته شود. 

»وطن امروز« از تبعات قیمت اعالمی دولت برای خرید تضمینی گندم گزارش می دهد

زیانتضمینیگندم!
 دبیر اجرایی بنیاد ملی گندم کاران در گفت وگو   با  »وطن امروز«:

   قیمت اعالمی دولت برای خرید تضمینی گندم، مردم و  کشاورزان را متضرر می کند
اعالم قیمت 4 هزار تومان برای خرید تضمینی گندم  توسط دولت، اعتراض نمایندگان مجلس و گندم کاران را در پی داشت



 صدور کارت های سبد غذایی
 برای مادران و کودکان دچار سوء تغذیه

مدیرکل بهداش��ت، بیمه های اجتماعی و درمان کمیته 
ام��داد امام خمینی)ره( گفت: ۱۳۷ هزار کودک در کش��ور 
دچار سوءتغذیه هستند که این دسته از کودکان توسط مراکز 
بهداشت و درمان استان ها شناسایی و به کمیته امداد معرفی 
شدند و این نهاد برای رفع سوءتغذیه آنها به صورت ماهانه 
کارت های سبد غذایی صادر کرده است. فریدون قربانی در 
گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت سوء تغذیه کودکان و خدمات 
کمیته امداد در این زمینه توضیح داد: ۱۳۷ هزار کودک در 
کشور دچار سوءتغذیه هستند؛ این کودکان افرادی هستند 
که توسط مراکز بهداشت و درمان استان ها شناسایی و طی 
معرفینامه ای به کمیته امداد معرفی شدند؛ کمیته امداد برای 
رفع سوء تغذیه این کودکان به صورت ماهانه کارت هایی صادر 
کرده است که بر اساس سبدهای غذایی از پیش تعریف شده، 
والدین آنها می توانند به فروشگاه های طرف قرارداد مراجعه 
و آن کااله��ا را دریافت کنند. قربان��ی ادامه داد: همچنین 
برای رفع س��وء تغذیه مادران باردار و شیرده نیز برنامه هایی 
داشته ایم؛ بر این اساس این دسته از مادران نیز که از طریق 
مراکز بهداشتی به کمیته امداد معرفی می شوند، می توانند از 
کارت های سبد کاال به صورت ماهانه استفاده کنند. این دسته 
از مادران می توانند به فروشگاه های طرف قرارداد مراجعه و به 

میزان ۱۰۰ هزار تومان کاال خریداری کنند. 

مشاور وزیر بهداشت:
 ۳۶ درصد افراد باالی ۸۵ سال
 دچار اختالل حافظه می شوند

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی با اشاره به روند 
صعودی بیماری آلزایمر، گفت: ۳۶ درصد افراد باالی ۸۵ سال 
دچار اختالل حافظه می شوند. محمد تقی جغتایی در نشستی 
خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: به 
دلیل سبک زندگی و افزایش امید به زندگی، بیماری هایی 
مانند آلزایمر افزایش پیدا می کند. وی افزود: تحقیقات نشان 
می دهد افراد بین ۶۵ تا ۷۴ سال ۱۶ درصد، بین ۷۵ تا ۸۴ 
سال ۴۵ درصد و افراد باالی ۸۵ سال ۳۶ درصد به اختالل 
حافظه دچار می ش��وند. جغتایی در ادامه بیان کرد: بین ۸ 
تا ۱۰ درصد جمعیت باالی ۶۵ س��ال در جهان به بیماری 
اختالل حافظه دچار هستند و در ایران هم باالی ۵۰۰ هزار 
نفر به این بیماری مبتال شده اند. مشاور وزیر بهداشت در امور 
توانبخشی گفت: امسال می خواهیم مقدمات غربالگری بیماران 
آلزایمری را آماده و فراهم کنیم و از دستگاه های همراه هم 
برای این کار دعوت می کنیم. در ادامه این نشس��ت خبری 
معصومه صالحی، مدیر عامل انجمن آلزایمر ایران نیز با بیان 
اینکه هزینه یک فرد آلزایمری در ماه بیش از ۷ میلیون تومان 
است، گفت: با پیشگیری می توانیم ۴۰ درصد کاهش ابتال 

به آلزایمر داشته باشیم. 

طنین زنگ »مقاومت، ایثار و پیروزی« 
در مدارس سراسر کشور

در نخستین روز مهر و دومین روز هفته دفاع مقدس، زنگ 
»مقاومت، ایثار و پیروزی« در مدارس کشور به صدا درآمد. به 
گزارش فارس، دیروز در نخستین روز مهر و دومین روز هفته 
دفاع مقدس و نکوداشت چهلمین  سالگرد آغاز دفاع مقدس، 
همچنین برای ارج نهادن به مجاهدت، ایثار و مقاومت شهدا، 
خان��واده آنها، رزمندگان و ایثارگ��ران و ترویج این فرهنگ 
ارزشمند، زنگ »مقاومت، ایثار و پیروزی« در مدارس کشور 
طنین انداز ش��د. مجتبی باس��تان، جانشین سازمان بسیج 
دانش آموزی در مراسم نکوداشت هفته دفاع مقدس که صبح 
دیروز اول مهر در دبیرس��تان الب��رز و همزمان در مدارس 
سراس��ر کشور برگزار ش��د، آموزش تراز انقالب اسالمی را 
همراه با تربیت دانست و بر تحقق این مهم تأکید کرد. وی 
با طرح چند پرسش از دانش آموزان درباره انقالب اسالمی و 
دوران دفاع مقدس، گفت: آموزش تراز انقالب اسالمی همراه 
با تربیت است که امیدواریم با کمک تشکل های دانش آموزی، 

این مهم صورت گیرد. 

 آموزش مجازی دبستانی ها 
بعدازظهرها برگزار می شود

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به 
اینکه کالس مجازی دانش آموزان ابتدایی بعدازظهرها برگزار 
می ش��ود، گفت: زمان هر کالس ۲۵ تا ۳۵ دقیقه است. به 
گزارش تس��نیم، رضوان حکیم زاده با اشاره به اینکه نسخه 
جدید ش��اد با امکانات متعدد رونمایی ش��د، اظهار کرد: در 
برنامه ریزی های سال تحصیلی جدید با استفاده از تجارب سال 
گذشته اقدام کردیم و بر این اساس زمان آموزش دانش آموزان 
در فضای مجازی تقس��یم شد. وی گفت: کالس های دوره 
ابتدایی بعدازظهرها برگزار می ش��ود. زمان اول از س��اعت 
۱۳:۳۰ مخصوص دانش آموزان ۳ ساله دوم ابتدایی است و 
زمان دوم بعدازظهر مخصوص دانش آموزان دوره اول ابتدایی 
اس��ت، چون ممکن است برخی مادران شاغل باشند و این 
دانش آم��وزان برای آموزش مجازی نیاز به همراهی والدین 
دارند. حکیم زاده درباره س��اعات برگزاری کالس های درس 
در آموزش مجازی گفت: فضای مجازی با حضوری تفاوت 
دارد و در دوره ابتدایی ساعت کالس ها ۲۵ تا ۳۵ دقیقه و در 
دوره متوسطه نیز ۳۵ دقیقه است و عالوه بر آن از آموزش 

تلویزیونی به عنوان مکمل استفاده می شود. 

آب شرب ۶۲۵ خانوار سیل زده تالشی 
قطع است

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، آخرین وضعیت 
مناطق سیل زده در تالش را تشریح کرد. علی بختیاری در 
گفت وگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت وقوع سیل در تالش 
گفت: بر اثر وقوع سیل ۱۸۰ واحد مسکونی درگیر سیل 
ش��دند که منجر به تخریب کامل ۲۰ واحد مسکونی و از 
بین رفتن اثاثیه منزل در ۳۰ واحد مسکونی شده است و 
مابقی منازل نیز نیاز به تعمیر دارند. وی ادامه داد: به دلیل 
وقوع س��یل در این منطقه آب شرب ۱۱۶۲ خانوار قطع 
ش��ده بود که در حال حاضر آب ۵۳۷ خانوار وصل ش��ده 
اس��ت. همچنین برق ۲۴۰۰ خانوار قطع شده بود که در 
حال حاضر تنها برق ۹۵ خانوار هنوز وصل نشده است. گاز 
۴۲۸ خانوار نیز قطع شده بود که در حال حاضر ۷۵ خانوار 

هنوز گازشان وصل نشده است. 

اخبار

اجتماعی

موج س��وم کرونا در حالی کش��ور را فرا گرفته که ظرفیت 
تخت های بیمارستانی کشور به دلیل افزایش میزان آمار مبتالیان 

بدحال به این بیماری، پر شده است. 
به گزارش »وطن امروز«، تشدید شیوع بیماری »کووید -۱۹« 
در کشور که به قول وزیر بهداشت موج جدید آن در کشور نمایان 
است، نگرانی هایی را برای جامعه پزشکی ایجاد کرده، چرا که 
اکنون میزان ابتال و بستری شدگان کرونایی شهرهای تهران و 

قم به بیش از ۲ برابر رسیده است. 
در چنین شرایطی مدیران و دست اندرکاران بهداشتی برای 
عبور از چنین بحرانی، خواهان اعمال محدودیت های بیش��تر 
شده و تاکید دارند درصورتی که پروتکل های بهداشتی توسط 
همه مردم رعایت نشود با توجه به بازگشایی های مدارس، انجام 
ترددها و... وضعیت در هفته ها و ماه های آینده وخیم تر می شود. 
از طرفی طبق اظهارات استاندار تهران، ظرفیت تخت های 
بیمارستانی پایتخت تکمیل است. عالوه بر این فرمانده ستاد 
مقابله با کرونا در تهران نیز اعالم کرده در پی رشد آمار مبتالیان 
به ویروس کرونا، برخی تخت های عمومی در بیمارستان ها تبدیل 

به تخت های تنفسی ویژه شده است.
در این باره معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با توجه به پیک جدید 
کرونا در کش��ور، دیگر نمی توانیم درباره رنگ بندی ها صحبت 
کنیم؛ در ۲ هفته گذشته در بسیاری از استان ها از جمله تهران 
و قم میزان ابتال و بستری کرونا ۲ برابر افزایش یافته است. شهنام 
عرشی افزود: در ۷ ماه گذشته با پیک های متعدد کوچک و بزرگ 
اپیدمی کرونا در کشور مواجه بوده ایم و با توجه به افزایش موارد 
بستری و ابتال به کرونا، موج دوم یا سوم اپیدمی کرونا را با توجه 
به وضعیت متفاوت استان ها از ۲ هفته گذشته در برخی استان ها 
می بینیم. علت این پیک جدید نیز تا حد زیادی به مسافرت ها 
و رعای��ت نکردن پروتکل های بهداش��تی، برگزاری تجمعات، 
عروسی ها، عزاداری ها و مراسم تدفین مربوط است. وی گفت: 
همه این عوامل در بروز پیک جدید کرونا موثر بوده اما با توجه 
به زمان بروز آن می توان گفت تا حد زیادی به مس��افرت های 
محافظت نشده مربوط است. امیدواریم مردم رعایت پروتکل ها 
بویژه استفاده از ماسک را جدی بگیرند، بویژه اینکه در ۲ هفته 
گذشته آمار استفاده از ماسک در کشور حدود ۱۵ درصد کاهش 
داش��ته و در برخی اس��تان ها از این هم کمتر است. عرشی در 
پاسخ به سوال ایرنا درباره احتمال بازگشت محدودیت ها گفت: 
بس��ته به شرایط ممکن اس��ت برخی محدودیت ها در برخی 
شهرستان ها )کم یا زیاد( اعمال شود. در هر صورت با توجه به 
وضعیت بیماری و شرایط هر منطقه، انواع اقدامات برای کنترل 
این بیماری انجام می شود اما یک تصمیم عام برای کل کشور 
نداریم. این مساله ربطی به فصل پاییز ندارد و در فصل تابستان 

هم افزایش محدودیت داشتیم. 

همچنین فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با 
بیان اینکه تحلیل های آماری نشان می دهد وارد موج سوم کرونا 
شده ایم، گفت:  تفاوت موج سوم با موج های قبلی در این است 
که خیلی س��ریع تر از موج دوم و اول، تعداد مبتالیان بستری 
نسبت به مبتالیان سرپایی در حال افزایش است. علیرضا زالی 
درباره آخرین وضعیت ش��یوع کرونا در تهران گفت: در ش��هر 
تهران کماکان در وضعیت قرمز به سر می بریم. وی ادامه داد: 
در روزهای اخیر با توجه به تحلیل آماری  موجود موج س��وم  
این بیماری در کش��ور در حال شکل گیری است. تفاوت موج 
س��وم با موج های قبلی در این است که خیلی سریع تر از موج 
دوم و اول، تعداد مبتالیان بستری نسبت به مبتالیان سرپایی 
در حال افزایش است. همچنین تعداد افرادی که در بخش های 
مراقبت های ویژه در موج سوم بستری می شوند، طبیعتا نسبت 
به ادوار قبلی افزایش بیش��تری را نشان می دهد. زالی تصریح 
کرد: از آنجا که ما با امواج بیماری روبه رو هستیم، هر کاری که 
منجر به کاهش تولید سفر، کاهش اجتماعات و تقلیل شرایط 
حضوری افراد در فضای بسته شود، راهبرد بسیار مهمی است 
و باید اعمال ش��ود. اینکه چه مقدار این مداخالت باید زمانبر 
باش��د، طبیعتا آمار هفته آینده به ما این را نشان می دهد. به 
نظر می رسد برخی از محدودیت هایی که در گذشته در تهران 
اعمال شد با توجه به شرایط فعلی تهران باید دوباره اعمال شود 
و ما نیازمند اعمال محدودیت های بیشتری هستیم. وی در ادامه 
درباره واکسن آنفلوآنزا گفت: اگر چه تزریق واکسن آنفلوآنزا یک 

توصیه مهم و موکد بهداشتی است، بویژه برای گروه های پرخطر 
و گروه هایی که در پروتکل ملی واکسن آنفلوآنزا قرار دارند اما در 
کنار آن در مواردی که امکان تزریق واکسن آنفلوآنزا برای افراد 
وجود ندارد، طبیعتا باید با استفاده از ظرفیت  های پروتکل های 
بهداشتی از شیوع آنفلوآنزا جلوگیری کنیم. این در حالی است 
که وزارت بهداش��ت در ۳ هفته  اخیر تالش فراوانی انجام داده 
است تا بتواند ۱۶ میلیون دوز واکسن را وارد کشور کند. طبیعتا 
نخستین بخش واکسن که وارد شبکه بهداشت و درمان کشور 
شود، برای گروه های پرخطر است. زالی در پاسخ به این سوال 
که آیا در اس��تان تهران با توجه به همزمانی شیوع آنفلوآنزا و 
کرونا با کمبود تخت بیمارستانی مواجه خواهیم شد، تصریح 
کرد: در طول ۲ هفته اخیر با تبدیل برخی تخت های عمومی 
به تخت های تنفسی و ویژه توانسته ایم بخشی از نیازها را برطرف 
کنیم اما هیچ وقت ظرفیت درمانی در تهران الیتناهی نیست و 

می تواند با محدودیت مواجه شود.
از سوی دیگر، معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه جهش 
ژنتیکی اخیر ویروس کرونا و افزایش قدرت سرایت پذیری آن 
نگران کننده است، گفت: خصوصیت این موج اپیدمی، انتقال 
درون خانوادگی باال در آن اس��ت. دکتر ایرج حریرچی درباره 
آخرین وضعیت کرونا در کشور گفت: متاسفانه در حال حاضر 
شاهدیم که رعایت دستورالعمل های مقابله با کرونا روند نزولی 
دارد. این درحالی است که جهش ژنتیکی اخیر ویروس کرونا و 
افزایش قدرت سرایت پذیری آن نگران کننده است. وی افزود: 
قدرت سرایت پذیری ویروس، بویژه انتقال درون خانوادگی به 
میزان زیادی افزایش یافته است. باید توجه کرد که خصوصیت 
این موج اپیدمی انتقال درون خانوادگی باالس��ت و در صورت 
ابتالی یک فرد، اکثر اعضای خانواده به بیماری »کووید-۱۹« 
مبتال می ش��وند. حریرچی با بیان اینکه خصوصیت دوره های 
قبل اپیدمی، انتقال درون جامعه بود و با انتقال درون خانوادگی 
کمتری مواجه بودیم به ایس��نا گفت: بر این اساس خانواده ها 
با مش��اهده عالئم اولیه کرونا در یکی از اعضای خانواده، حتما 
اقدام��ات احتیاطی برای عدم ابت��الی دیگر اعضای خانواده را 

انجام دهند. 
۳۷۱۲ نفر دیگر به کرونا مبتال شدند ■

آمار مبتالیان به »کووید-۱۹« افزایش یافت. سخنگوی وزارت 
بهداشت دیروز از شناسایی ۳۷۱۲ مورد جدید کروناویروس در 
کشور طی ۲۴ ساعت خبر داد. سیماسادات الری در این باره 
گفت: بر اس��اس معیارهای قطعی تش��خیصی، ۳هزار و ۷۱۲ 
بیمار جدید مبتال به »کووید-۱۹« در کشور شناسایی شدند 
که یکهزار و ۸۱۷ نفر از آنها بستری شدند. وی گفت: مجموع 
بیماران »کووید-۱۹« در کشور به ۴۲۹ هزار و ۱۹۳ نفر رسید. 
به گفته الری، متاس��فانه در طول ۲۴ س��اعت گذشته، ۱۷۸ 
بیم��ار »کووی��د-۱۹« جان خود را از دس��ت دادند و مجموع 
جان باخت��گان این بیماری به ۲۴ هزار و ۶۵۶ نفر رس��ید. وی 
ادامه داد: خوشبختانه تاکنون ۳۶۳ هزار و ۷۳۷ نفر از بیماران، 
بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. سخنگوی وزارت 
بهداشت افزود: ۳۹۲۲ نفر از بیماران مبتال به »کووید-۱۹« در 

وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

تغییر ژنتیکی »کووید-۱۹« در موج سوم شیوع

ونا ون خانوادگی کر انتقال در
معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت: میزان ابتال و بستری کرونا در تهران و قم ۲برابر شده است

دستگیری نزدیک به ۹ هزار متهم جرائم مواد مخدر در هفته گذشته
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف بیش از ۲۶ تن موادمخدر در کشور از ۲۲ تا ۲۸ شهریورماه خبر داد و گفت: در هفته اخیر مجموعا 
۸۸۳۳ متهم در ارتباط با جرائم مواد مخدر و خصوصا طی طرح های جمع آوری و ساماندهی معتادان متجاهر در سطح کشور دستگیر شده اند. ناصر اصالنی با بیان اینکه 
مجموع کشفیات این هفته ۲۶ هزار و ۹۲۸ کیلوگرم است، یادآور شد: این میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶۷ درصد افزایش را نشان می دهد. 

چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
وطن امروز     شماره ۳0۳۱

س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام)ره( 
برای رونق تولید، اشتغال زایی گسترده در 
مناطق محروم و تامین بخش��ی از نیازهای اقشار ضعیف و 
کم درآمد جامعه، گام های بلندی در راستای رفع محرومیت 
برمی دارد. به گزارش »وطن امروز«، اوایل هفته جاری ۲۰۰ 
کارگاه تولید نوشت افزار ایرانی- اسالمی توسط بنیاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان امام، افتتاح و احیا شد، اکنون و با فاصله 
چند روز این ستاد برای رویداد ملی »چرخ برکت« با هدف 
تولید ۵ میلیون دست پوشاک و ایجاد ۲ هزار شغل فراخوان 
داده است. مسؤول رویداد ملی چرخ برکت با بیان این مطلب 
گفت: کارآفرینان، ایده پردازان و فعاالن عرصه تولید پوشاک 
می توانند با مراجعه به آدرس event.barkat.ir طرح ها و 
ایده های خالقانه و کارآفرینانه خود را برای »چرخ برکت« به 
عنوان بزرگ ترین رویداد نوآوری- کارآفرینی صنعت پوشاک 
ارائه کنند. طرح های منتخب پس از بررسی و داوری، از سوی 
بنیاد برکت حمایت و اجرا خواهد شد. میرسامان پیشوایی 
افزود: هدف رویداد ملی چرخ برکت جذب طرح ها و ایده های 
نوآورانه و کارآفرینانه برای تولید ۵ میلیون دست پوشاک تا 
پایان سال جاری است. تفاوت این رویداد با دیگر کارهای 
اس��تارت آپی در این اس��ت که برای ایده های کارآفرینانه 

نی��ز فراخوان داده ش��ده تا 
به این ترتیب، کس��انی که 
دارای کسب و کاری در حوزه 
پوشاک هستند و خیرانی که 
می خواهند در مناطق محروم 
اشتغال زایی داشته باشند هم 
بتوانند در قالب این رویداد 
فعالیت کنند. وی خاطرنشان 
کرد: رویداد ملی چرخ برکت 

عالوه بر تولید ۵ میلیون دست پوشاک داخلی، ایجاد ۲ هزار 
فرصت شغلی را هم در صنعت پوشاک هدف گذاری کرده 
است. مسؤول رویداد ملی چرخ برکت با اشاره به وضعیت 
صنعت پوشاک کشور گفت: قرار است در قالب رویداد چرخ 
برکت، عالوه بر تولید ۵ میلیون دست پوشاک ایرانی در سال 
جهش تولید و حمایت از کاالی ایرانی، از واردات و قاچاق 
پوشاک خارجی به داخل کشور نیز جلوگیری شود. پیشوایی 

یادآور شد: صنعت پوشاک از 
جمله نیازهای اساسی کشور 
ما به  شمار می رود که صنایع 
دیگری همچون صنعت مد 
را ک��ه دارای اقتصادی قوی 
در دنیاس��ت، در خود جای 
داده است. وی اظهار داشت: 
روی��داد ملی چ��رخ برکت 
با هم��کاری دانش��گاه علم 
و صنعت برگزار می شود و عالقه مندان و صاحبان طرح و ایده 
تا ۳۰ مهرماه فرصت دارند در فراخوان این رویداد شرکت 
و طرح ها و ایده های پیشنهادی خود را ارائه کنند. مسؤول 
رویداد ملی چرخ برکت ادامه داد: فراخوان این رویداد برای 
جوامع دانشگاهی فرستاده و در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی نیز منتش��ر شده است. این فراخوان همچنین با 
هدف ارتباط گیری با کارآفرینان و فعاالن صنعت پوشاک، 

از طریق ش��بکه های تلویزیونی و رادیویی، خبرگزاری ها و 
رسانه های مکتوب هم اطالع رسانی شده است. 

پیش��وایی عنوان کرد: تا امروز طرح ها و ایده های خوبی 
به دس��ت ما رسیده است. از ۱۰ آبان ماه ارزیابی طرح ها آغاز 
می شود و رویداد ملی چرخ برکت از ۳۰ آذرماه به شکل رسمی 

کلید خواهد خورد.
 وی اعتبار پیش بینی ش��ده ب��رای رویداد چرخ برکت را 
۲۰۰ میلیارد ریال اعالم ک��رد و افزود: راه اندازی ۱۵۰ طرح 
اشتغال زایی، ۲ هزار فرصت شغلی و تولید ۵ میلیون دست 
پوشاک در این رویداد هدف گذاری و پیش بینی شده است. 
مس��ؤول رویداد ملی چرخ برکت خاطرنشان کرد: قرار است 
در قالب این رویداد، با تحقق شبکه سازی در صنعت پوشاک، 
تولیدکنندگان فعال در این حوزه تفکیک شده و یک زنجیره 
کامل از تامین مواد اولیه تا فروش محصول تکمیل و تشکیل 
ش��ود. اصوال هدف بزرگ این رویداد، عالوه بر اهداف مدنظر 
بنیاد برکت از جمله افزایش تولید و اشتغال زایی، شناسایی و 
تکمیل شبکه تولید در صنعت پوشاک و صنایع مرتبط است. 
پیشوایی اظهار داشت: رویداد ملی چرخ برکت در سراسر کشور 
برگزار می شود و اعتبار این رویداد متناسب با نیاز و توانایی ها 

به هر استان تخصیص خواهد یافت. 

تولید ۵ میلیون دست پوشاک و ایجاد ۲ هزار شغل توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(

خ  برکت چر
ستاد

آمار مبتالیان،  درگذشتگان، بستری شدگان و بهبودیافتگان کرونا در چند هفته اخیر

تعداد بهبودیافتگانمیزان بستری روزانهتعداد فوتی هاتعداد مبتالیانروز

۱۷۲۱۵۲۱۱۷۱۱۱۶۱۶۷۲ شهریور

۱۸۲۳0۲۱۳۲۱۲۲۶۲۱۳۱ شهریور

۱۹۲۳۱۳۱۲۷۱۲۲۹۱۶۹۷ شهریور

۲0۲0۶۳۱۲۹۱04۱۱۷۳۱ شهریور

۲۱۲۳۱۳۱۱۵۱۲۵۳۱۶۹۷ شهریور

۲۲۲۱۳۹۱۱۶۱۱۳۸۱۹۷۷ شهریور

۲۳۲0۸۹۱۲۸۹۵۶۱۷۲۶ شهریور

۲4۲۶۱۹۱۵۶۱۳۸۲۱۷۷۱ شهریور

۲۵۲0۷۵۱40۱۲۹۹۱۹۷۱ شهریور

۲۶۲۹۸۱۱۷۹۱۷۲۶۲0۳۵ شهریور

۲۷۲۸۱۵۱۷۶۱۶۲۸۱۸۲۹ شهریور

۲۸۳04۹۱44۱۵۹۳۱۶۵۷ شهریور

۲۹۲۸4۵۱۶۶۱۱4۹۲۱۲۷ شهریور

۳0۳0۹۷۱۸۳۱۲۷۲۱۹۳۸ شهریور

۳۱۳۳4۱۱۷۷۱4۹4۱۹۵۳ شهریور

۳۷۱۲۱۷۸۱۸۱۷۲۲۱4اول مهر

ونا هنوز در ذهن مسؤوالن جا نیفتاده است          بحرانی شدن کر
رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به روند صعودی موارد ابتال و بستری بیماران کرونایی در کشور گفت: متاسفانه 
هنوز وخامت اوضاع در ذهن مسؤوالن جا نیفتاده است. مصطفی معین در چهلمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی اظهار 
داشت: تمام کشور در شرایط و وضعیت قرمز و هشدار قرار دارد و تهران فوق قرمز است و در یک شبانه روز ۷00 بستری نشان 
از فاجعه ای بزرگ دارد ولی هنوز در ذهن مسؤوالن سیاسی - اجرایی کشور اهمیت، حساسیت و وخامت موضوع جا نیفتاده 
است. وی افزود: این مسائل قابل پیش بینی و پیشگیری بود، اگر سیاست های علمی و پایدار وجود داشت و از همکاری نهادهای 
مردمی و غیردولتی و نظام پزشکی استفاده می شد. معین ادامه داد: این نوع برنامه ریزی و مدیریت سبب شد تا تجمع و سفر 
صورت گیرد و اکنون به دلیل بی ثباتی و عادی سازی کاذب، خیلی از مردم ماسک استفاده نمی کنند. وی گفت: در شرایط پاندمی 
بزرگ به مشارکت عمومی مردم نیاز داریم ولی بازگشایی مدارس به رغم هشدارها و توجه به شرایط اپیدمی، تعجب برانگیز بود. 
اکنون که در آستانه فصل پاییز هستیم، بحران های متعدد خواهیم داشت و کرونا تشدید خواهد شد و افراد بیشتر در فضای 
بسته بوده و فاصله ها کاهش می یابد و هوای آلوده در شهرهای پرترافیک خواهیم داشت؛ اپیدمی آنفلوآنزا و تجمیع این مسائل 
با هم تراژدی ایجاد کرده که خطرهای زیادی برای سالمندان و کودکان و افرادی که بیماری های زمینه ای دارند، ایجاد می کند. 

عکسنوشت
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نگاه

شعر و ادب
چهارشنبه 2 مهر 1399

وطن امروز     شماره 3031

الف. م. نیساری: »احمد زارعی« را اغلب شاعران و بچه های 
انقالب و اهل جبهه  می شناس��ند. زارعی بیش از آنکه به 
ش��اعری مشهور باش��د، به انقالبی  بودن و شریف ماندن 
ش��هره است. و این یعنی او تعهد انسانی و  انقالبی اش بر 
وجه شاعری اش می چربیده است؛ با اینکه دامنه تالش های 
فرهنگی- ادبی زارعی در س��پاه و ارگان ها و سازمان های 
انقالبی و نیز انتشارات و نشریات وابسته به آنها کم نبوده 
و در بسیاری از مواقع چشمگیر هم بوده است. حال اگر او 
در زمان حیاتش چندان به شاعری مشهور نبوده، در واقع 
این امر برمی گردد به همان روحیه ایثاری که در بچه های 
خط مقدم انقالب و جبهه ها بود؛ همان روحیه ای که »هر 
چی��ز را بی��ش از آنکه برای خود بخواه��د، برای دیگران 
می خواه��د«. در اصل احمد زارع��ی در این مقام و نه در 
فالن مقام فرهنگی بود که در تشویق و مطرح کردن شاعران 
انقالب می کوش��ید و برای خود در حد یک مراجعه کننده 

فرهنگی هم حق قایل نبود. 
پش��ت نامگذاری عنوان »ش��یری در قفس 902« هر 
نیتی که باشد، تناسب و مناسبتی با یک دفتر شعر ندارد. 
نامگذاری تند و انقالبی اینگونه دفترهای ش��عر در زمان 
انقالب و جنگ، طبیعی است؛ همان دفترهایی که اگر بعد 
از زمان جنگ و انقالب چاپ شوند، با یک نامگذاری دیگر 
)و نه الزاما مالیم تر و انعطاف پذیرتر یا غیرانقالبی!( روبه رو 
خواهند ش��د، چرا  که دیگر توق��ع از اینگونه آثار، توقعی 
است که آن روی سکه شان می تواند بازی کند. یعنی آثار 
انقالب و جنگی و از این دس��ت، اگر توانایی نقش آفرینی 
در بعد از انقالب و جنگ را نداش��ته باشند، بالطبع اثری 
مرده و تمام شده به حساب خواهند آمد، البته اینگونه آثار 
اگر به اقتضای انقالب و جنگ و همصدایی با ش��عارهای 
مردمی، الزم به لحاظ کردن چاشنی شعار و بیان احساسات 
معمول هم ش��ده باشند، بالطبع باید آنقدر به تمهیداتی 
آراس��ته شده باشند و به اعماق شعر وابسته، که همواره 
حرفی برای بیان و چیزی برای تماش��ا داش��ته باشند؛ 
مثل بس��یاری از اش��عار انقالبی و دفاع مقدسی که با 
پشتوانه های دینی و ملی و با آراستگی های ادبی خود، 
از دل ادبیات اصیل فارسی- که خود آیینه دیانت و 

ملیت ماست- سربلند بیرون آمدند. 
 بی شک انتخاب شعرهای دفتر »شیری در قفس 
902« باید یک انتخاب دقیق و مناسب باشد، چرا  
که توسط 2 ش��اعر تاثیرگذار انقالب که آشنایی 
خوب��ی با ادبیات دی��روز و امروز م��ا دارند و از 
صاحب نظران شعر امروز و انقالبند، انتخاب شده 
است؛ محمدحس��ین جعفریان و محمدکاظم 
کاظمی. با این همه نمی دانم چرا اس��م دفتر 
شعر »شیری در قفس 902« را غیرشعری و 
بیشتر شبیه اسامی کتاب هایی که به سیاست 
و تاریخ امروز و معاصر می پردازند، انتخاب 
کرده اند! هرچند که منظور ایش��ان از این 
عنوان، اتاق 902 بیمارس��تانی باشد که 
احم��د زارعی در آن بس��تری بوده و در 

آنجا نیز شهید شده است. 
منتخب اشعار احمد زارعی 2 مقدمه 

خواندنی دارد. کاظمی- که از او توقع نقد و بررسی اشعار 
زارعی می رفت- در مقدم��ه خود از چگونگی جمع آوری 
و تدوی��ن اش��عار می گوید و نکات ظریف��ی در این باب. 
محمدحس��ین جعفریان هم در مقدمه خود، ضمن بیان 
ش��خصیت انقالبی و انسانی و اخالقی زارعی، به کارهای 
فرهنگی او پس از اتمام جنگ و ایثارگری های همیشه اش 
در این حوزه اش��اره می کند و... و نقش زارعی را در نقش 
یک پیش��روی انقالبی فرهنگی که به شهید آوینی بسیار 

شباهت دارد، ترسیم می کند و... 
 اما ش��عر خواندنی تر جعفریان که به یاد و برای احمد 

زارعی سروده است:
 »واقعا تو را دیدم/ همراه دیگر قزل آالها و ساردین ها/ 
یخ زده و عبوس/ از آن سوی ویترین سرگرم شمارش عابران 
صبحگاه��ی بودم / تو آمدی/ اما ش��بیه این  همه عجول 
نگریختی / ایس��تادی و عاش��قانه نگاه کردی به ماهی ها/ 
حتی به روز صیدشدن ما هم نگاه کردی. / شبیه دیگران/ 
پالتویی نداشتی تا یقه اش را باال بکشی / چتری هم نداشتی 
تا بر سرت بگیری/ زیر برف ماندی/ آن  سوی ویترین/ و هی 
نفس کشیدی/ و بخار سینه ات هر بار در هوا/ به کلمه ای 
مبدل می شد/ که همه ما در این  سوی ویترین به صدای 

بلند تکرار می کردیم«.
اشعار »شیری در قفس 902« احمد زارعی که در 192 
صفحه از سوی انتش��ارات سوره مهر چاپ شده، بیش از 
50 صفحه آن را 2 مقدمه اول و عکس های آخر کتاب به 

خود اختصاص داده است. 

 ش��عرهای این دفتر ح��دود 50 صفحه غزل و مثنوی 
دارد، حدود 25 صفحه چهارپاره، حدود 40 صفحه ش��عر 
نیمایی، 15 صفحه آخر هم به 4 مثنوی از آخرین اشعار 

شاعر اختصاص دارد. 
محتوا و مضامین این دفتر عالوه بر داشتن بن مایه های 
دینی و مذهبی به صورت محسوس و نامحسوس، سرشار 
از ش��عرهای آیینی و دفاع  مقدس��ی و عارفانه و اجتماعی 
است؛ شعرهایی که از تنوع مخاطب پسندی برخوردارند؛ 
از شعرهای اخالقی نزدیک به اشعار پروین اعتصامی گرفته 
تا غزل های عارفانه- اجتماعی شبیه اشعار علیرضا قزوه و 
غزل ها و عاش��قانه های ملیح و محجوبی که زبان عمومی 
غزل سرایان امروزی را تداعی می کند؛ یعنی زبان شان بین 
زبان شعر دیروز و امروز قرار می گیرد. این تنوع شعری را 
حتی در 3 غزل اول کتاب نیز می توان سراغ گرفت که به 

ترتیب از هر کدام یکی دو بیت نمونه می آوریم:
»بلبلی بر غنچه ای می خواند در صبح چمن:

تا به کی در انتظارت ناله باشد کار من؟
غنچه پشت چشم نازک کرد و نازآلوده گفت:...«

»تا آن طلوع عدل نهان از غبار ماست
این شیخ سرخ، معجزه آشکار ماست«

»سر زیر پای دوست فکندن ز روی دوست
این پیش پافتاده ترین طرز کار ماست...«

»آمد به خلوتم سحر و گفت با دلم:
در نزد آفتاب حساب تو روشن است...«

 نکته دیگر اینکه زبان و نوع بیان شعر زارعی برخالف 
بسیاری از شاعران انقالب که تحت تاثیر زبان بیدل دهلوی 
و سبک هندی هستند و بالطبع یا به نوعی به 
تبع آن تحت تاثیر افکار عرفانی و اجتماعی 
او، تحت تاثیر سبک عراقی و حافظ است؛ 
متاثر از س��بک و زبانی که آن را کم وبیش 
به سمت زبان شعر کالسیک و غزل امروز و 

در کل به زبان شعر انقالب، سوق می دهد:
»گل با شکفتنی که سر دار می کند

تکرار کار میثم تمار می کند
این کارها که عشق کند، محض امتحان

بر عقل عرضه می کنم انکار می کند
روشن شد: از تشعشع مهر تو بود اگر

خورشید، سرخ، روی به دیوار می کند...«
شعر زارعی را در مثنوی هایش بهتر می توان 
دی��د، بویژه مثنوی هایی ک��ه تاریخ نزدیک تری 
دارن��د. در واق��ع دلیل اوج ش��عری او را در چند 
مثنوی آخر کتابش باید در تغییر زبانش و نوع تازه 
 بیانش دید که نگاه شاعرانه اش را ارتقا بخشیده و 
به او فرصت از باال نگریستن را داده است. در واقع 
زبان وقتی عوض می شود که شاعر به نگاه و اندیشه 
تازه تر، بهتر و برتری می رسد یا اینکه برایش پنجره ای 
باز می شود تا از فراز آن، مناظر را بهتر ببیند و منازل 

را بهتر طی کند:
»باز امشب هوس گریه پنهان دارم
میل شبگردی در کوچه باران دارم

من که چون راز دل می زدگان عریانم

باید از خود بروم تا که به او بازآیم
خرد خرد همان به که مسخر باشد 

عقل کوچک تر از آن است که رهبر باشد...«
ه��ر چند زارعی در مثنوی ه��ای اولیه و پیش تر خود، 
بی تاثی��ر از آن بخ��ش روش��ن و معمول تر زب��ان »علی 
معلم دامغانی« بود و گاه نیز ابیاتش به قدرتمندی، فصاحت 
و ش��یوایی ابیات باال نبود و حتی چه بس��یار دچار ضعف 

تالیف هم بود:
»آنان نمازی بی مه و شفاف دارند

در باطن هستی سفر تا قاف دارند«
»مخفی به دست خویش هر کس کنده گورش!!

هر شب ز اشک و ندبه سازد پر ز نورش« 
 به  کارگیری تعبیر »کن��ده گورش« که تداعی کننده 
امری منفی است؛ مثل اینکه می گوییم: »طرف گورش را 
با دست خودش کنده« و... در امور مثبت، نادرست است 
و ایجاد تنافر در شعر می کند، چه رسد به اینکه برای کار 

بزرگی همچون شهادت به  کار گرفته شود!
 زارع��ی در مثنوی ه��ای آخرش ش��اعرتر اس��ت و در 
شعرهای نو یا نیمایی اش امروزی تر، نوتر و در کل شاعرانه تر 
عمل می کند؛ اگر چه در شعرهای نیمایی خود، بی تاثیر از 
زبان شعرهای نو یا نیمایی قیصر امین پور و سلمان هراتی و 
سیدحسن حسینی نیست. با این وصف، در حد و اندازه های 

ایشان ظاهر نمی شود:
 »آنجا که آب، آب گوارا، س��رد/ زیر رکاب و چکمه او 
می تافت/ او در زالل خویش نظر می کرد/ دریاچه صفا/ بر 

روی علقمه/ می تابید...«
»این��ک ک��ه با نس��یم به��ار آب می ش��وند/ پیری و 
برف ها/ در خلوتی معطر/ س��ر برده، نزد هم دو بنفش��ه/ 
کن��ار رود/ مغ��روق حرف ه��ای مه آلود!/ اینک بهش��ت 
اول اردیبهش��ت ماه/ با یک بهار مهر و ش��کوفه/ اینک ز 
چوب ها/ ش��کوفه فراوان شکفته است/ محبوب من! چرا/ 
آن پاره چوب س��نگی تیره هنوز ه��م/ در قلب یک بهار 

شکوفه نهفته است...«.

نگاهی به شعرهای کتاب »شیری در قفس902« احمد زارعی

طالب کمال و دیدار جمال

یادداشتی درباره مجموعه شعر »چاپ بیروت« سروده علی داوودی 

نثر  با  شعر سپید! 
وارش گیالنی: نه تنها شعر کالسیک  گفتن تمرین و ممارست 
مدام می خواهد تا ش��اعر در آن صاحب تبحر و تجربه شود، 
بلکه این امر درباره شاعران نیمایی و سپید هم صدق می کند. 
پس شاعرانی که یک عمر شعر کالسیک گفته اند، صرفا به 
اعتبار اینکه هر کس شعر کالسیک گفته باشد بهتر می تواند 
شعر نیمایی و سپید بگوید، دل خوش نکنند که این راه، هم 
س��خت تر از راه شعر کالسیک است و هم نیازمند ممارست 
مدام. )البته بعد از تبحر یافتن در شعر نیمایی و سپید، سابقه 
و تجربه گفتن شعر کالسیک موثر خواهد بود(. سخت تر است، 
چون از ابزارهای موثری همچون وزن و قافیه و ردیف، یا کمتر 
می تواند اس��تفاده  کند یا در کل نمی تواند از آنها برای بهتر، 

زیباتر و منسجم تر کردن اشعارش بهره ببرد و... 
 مهم تر از همه اینها، همان داشتن تمرین و ممارست مدام 
سالیان است که شاعر را در آن شیوه یا قالب صاحب تجربه 
و سبک و حتی صاحب زبانی دیگر یا مستقل می کند. یعنی 
بدون  این س��ابقه و کس��وت، نه تنها نمی توان شاعری خوب 
و تاثیرگذار در حوزه  ش��عر نیمایی و س��پید شد، غزل سرا و 
مثنوی  سرای خوبی هم نمی توان شد؛ فرقی نمی کند. حال با 
این احتساب، علی داوودی که ظاهرا هیچ تجربه و تمرینی در 
این شیوه- آن هم شعر سپید- ندارد، با چه پشتوانه ای ناگهان 
خود را به اینجا رس��انده است که تازه اول راه سختی ها هم 
هست. من حتی شاعر نه چندان خوبی را در حوزه شعر سپید 
می شناسم که از پس 40 تا 50 سال شاعری در این حوزه، 
ناخواسته به چنان موسیقی کالمی در شعر سپید رسیده  که 
حیرت انگیز اس��ت؛ آن موسیقی جادویی که شاید خود نیز 
به آن یا حداقل به همه آن آگاه نباشد. نمی گویم خود را به 
بزرگان شعر معاصر و امروز رسانده اما تالش و ممارستش، او 
را به جایی رسانده که حداقل مزدش بوده است. یعنی شما 
اگر متبحرترین شاعر کالسیک و بهترین غزل سرای معاصر 
هم باشید، بی کسب تجربه در طول زمان، حتی نمی توانید به 
پای آن برسید. نمونه های با ارزش بزرگان غزل سرایی همچون 
حسین منزوی و محمدعلی بهمنی هستند که مجموعه های 
نازک و قطور شعر نیمایی  و سپیدشان هیچ جلوه ای در شعر 
معاصر و امروز پیدا نکرده است. حکایت، حکایت داستان دختر 
کوچکی است که گاوی را به دوش می کشید و هر روز از صد 
پله قصر باال می برد. هر چند اینکه این 2 شاعر غزل سرا، وقت 
بس��یاری هم برای آنها گذاشته بودند. البد نه وقت و تمرکز 
کامل یا حداقل الزم! نکته آخر استعداد داشتن شاعران در یک 

حوزه خاص شعری است که بحثی دیگر است. 
 حال علی داوودی با کدام تمرین و در کدام سال ها گوساله 
شعر سپید خود را باال برده است!؟ ما نمی دانیم! شعرهای دفتر 

»چاپ بیروت« که نشانه های چندانی از آن ندارد! 
مجموعه شعر »چاپ بیروت« در هیبت و جلد بسیار ویژه و 
کاغذ چشم نوازش به راستی چاپ بیروت را تداعی می کند؛ البته 
بیروت امروزی و جدید را که سعی کرده اصالت نوع چاپش را 
هنوز حفظ کند. این کتاب را شهرستان ادب با ابتکاری جالب 
به چاپ رسانده است. اخیرا این ناشر ابتکارهای دیگری هم 
روی مجموعه های دیگر پیاده کرده که جالب اس��ت؛ و گاه 
آنقدر جالب که تاثی��ر روانی اش مخاطب و بیننده کتاب را 

برای خواندن محتوای کتاب حریص می کند! 
 مجموعه  ش��عر »چاپ بی��روت« در 84 صفحه، در بهار 
1397 چاپ شده و شعرهای سپید علی داوودی را دربردارد؛ 
ش��اعری که تا حاال و در طول عمر نزدیک به 50 ساله اش، 
نه تنها به شاعر شعر سپید مشهور نیست، بلکه به شاعری که 
مثل خیلی ها شعر سپید هم می گوید، شناخته شده نیست. 

 شعرهای »چاپ بیروت«، شعرهای سفر است. این کار در 
دهه های قبل توسط چند تن از شاعران امروز تجربه شده است 
اما از آنجا که در »سفرسرودها«، همواره یک نوع آگاهی و قصد 
در شعر گفتن سبب مصنوعی  شدن اشعار می شود- اگر چه 
با ورود واژه های جدید به واسطه دیدن مکان های گوناگون در 
زمان های متفاوت و چیزهای تازه ای که در آن مکان ها دیده 
می شود، اشعار سفری یک  نوع تازگی و دیگر بودن را تجربه 
می کند- بی ش��ک به واسطه همان خودآگاهی، معموال شعر 

درجه  یک و بزرگ ساخته نمی شود. 
 داوودی در اغلب شعرها تنها واقعیت ها و صحنه هایی را 
که می بیند بیان می کند! یعنی این واقعیت ها درونی ش��اعر 
نمی ش��وند، ملموس نیستند، ش��اعر در بیدار کردن حس 
باورپذیری مخاطب ناکام است، و خالصه بی هیچ تمهیدی، 
خام خام شعرهایش را در اختیار مخاطب قرار می دهد. و این 
در حالی است که اغلب شاعران نمی دانند بسیاری از مخاطبان 
غیر شاعر کمتر از دریا نیستند! یعنی داوودی با کدام واسطه 
و تمهی��دی از مخاطب می خواهد که او »برآمدن خدایان و 

قدیسان را از معبدهای لبنان« باور کند؟!:
 »گفتم سالم لبنان!/ شاخه های زیتون/ در گرمی دهانم 
جوانه زدند/ سیب های سرخ/ شعله ورند/ و نیوتن در باغ نبود. / 
گفتم سالم لبنان!/ قدیسان و خدایان/ برآمدند/ از صخره ها«.

 کل شعر این بود! و در جای دیگر 
صرف��ا ب��ا آوردن »همبازی همند« 
توانسته خیلی ضعیف ایجاد تجنیس 
کند که در ش��عر نو در این زمینه 
کوالک ها شده است؛ ضمن اینکه 
این به اصطالح ش��عر، تنها یک 
گزارش خبری از گوش��ه ای از 
واقعیتی اس��ت که هر کسی 
می توان��د آن را ببیند و بازگو 
کند. داوودی حتی در این کار 

نخواسته و نتوانسته کمی با زبان 
بازی کند )آن گونه ک��ه در جایی دیگر( و 

بگوید: »برای خودم تاریکی درست می کنم« تا حداقل آن را 
از حالت نثر و واقعیت صرف درآورد، چرا که امروزه تحلیلگران 
سیاسی هم براحتی از این جمله های غیرمعمولی که دیگر 
مستعمل شده و شکل واقعی به خود گرفته، استفاده می کنند: 

»لبنان خالصه ویرانی تاریخ«:
 »لبنان اسمی بود/ بر دیوارهای قدیمی قلب عربی من/ که 
با حروف التین نوشته بودنش. / لبنان خالصه ویرانی تاریخ/ 
س��تونی از خاطره های دور/شهر خواب/ که در کوچه هایش/ 

گنجینه های صلیبی و رویاهای فینیقی/ همبازی همند«.
 البته »شاخه های زیتون در گرمی دهانم جوانه زدند« و 
»سیب های سرخ شعله ورند« زیبایند؛ اما اول اینکه کار چندانی 
به شعر ندارند و تنها به خودی خود زیبایند و دوم اینکه تعابیر و 
تصاویرش بسیار آشنایند؛ بویژه دومی که تداعی کننده بسیار 
دارد؛ مثل »گل های س��رخ آتشینی که شعله ورند«. یا وقتی 
سهراب می گوید: »سیب سرخ آوردم، سیب سرخ خورشید« 
دیگر از خورشید چه چیزی شعله ورتر است؟ پس دنباله آن 

این به ذهن می رسد: »که شعله ور است«.
حضور موثر هرازگاهی عنصر عاطفه در این دفتر، ش��اید 
تنها نقطه اتکای شاعر باشد که کل شعرهایش ناگهان فرو 
نریزند! جمالت عاطفی تاثیرگذاری که البته گاه ممکن است 
تنها برشی از یک داستان باشد که چندان مطول هم نباشد. 
به  نظر شما آیا نمی شد همین جمالت را با کلمات کمتر و 

تاثیرگذارتری بیان کرد:
 »این ج��ا/ زادگاه من اس��ت انگار/ و آن قدر صمیمی/ که 
می خواهم در خانه ای را بکوبم و بگویم تشنه ام/ و مادربزرگ 

خانه آن قدر واقعی باشد/ که لیوانی خاکشیر برایم بیاورد«.

 البت��ه از این جم��الت تاثیرگذار عاطفی در دفتر »چاپ 
بیروت« چند نمونه پیدا می شود که ما 3 نمونه اش را می آوریم: 
 »من می دانم فاصله انسان را تا ماه را/ وقتی تو کنار منی/ 

و حواست جای دیگر است«.
 »وقتی که کو ه های بزرگ در مغزم متالشی می شوند«.

 »اگر باد سربه راه بود/ در دستانش بادبادک می گذاشتم«.
 و شعری در پایان و دیگر هیچ:

 »باران/ داغ و شلوغ می بارد/ بیروت معشوقه سرسختی ست 
زیر باران. / پناهم بده، پناهم بده/ پناهم بده/ در شب بمب/ 
پناهم بده/ در بارش موشک ها/ پناهم بده/ معشوق من!/ چترها 

سوراخ شده اند!«

  نثر با شعر سپید! / یادداشتی درباره مجموعه شعر »چاپ بیروت« سروده علی داودی 
  طالب کمال و دیدار جمال / نگاهی به شعرهای کتاب »شیری در قفس902« احمد زارعی

  شاعری خوب اما کم کار / درباره  دفتر شعر »فصل فاصله« از محمدرضا ترکی

درباره  دفتر شعر »فصل فاصله« از محمدرضا ترکی

شاعری خوب اما کم کار

»محمدرضا ترکی« از چهره های کم کار اما شناخته شده  
شعر انقالب و شعر بعد از انقالب است. او از جمله شاعرانی 
است که بعد از قیصر امین پور و سیدحسن حسینی آرام آرام 
شناخته شدند و آثاری در قالب های کالسیک و نو آفریدند. 
علیرض��ا قزوه و محمدرضا میرافضلی و اخیرا قربان ولیئی 
و چند تن دیگر، از جمله ش��اعرانی هستند که به  واسطه  
اس��تمرار در کار و حضور مدام و البته اش��عار بسیار خوب 
انقالبی، آیینی، عرفانی و اشعار دیگر خود شناخته شدند و 
بعضی هم همچون محمدرضا روزبه صرفا با اشعار محکم و 
استوار و زیبایش در دهه های 60 و 70؛ شاعری که با غزل 
خوب آغاز کرد و با اشعار نیمایی خود را کامل کرد، اگرچه 
کم کاری ها و غیبتش در کمتر شناخته  شدنش بی تاثیر نبود 
و نیست، هر چند همواره در زمان پیدایی حضوری تاثیرگذار 
داشت اما محمدرضا ترکی نه شعرش در حد و اندازه های شعر 
قزوه و روزبه و ولیئی و میرافضلی است و نه مثل این چند 
تن در کارش حرفه ای. با این  همه، حتی در کار کم کارانی 
چون او نظمی هست که در کار ترکی نیست؛ مثال در کار 
روزبه؛ او با غزل های جانانه اش در دهه های 60 و 70 پیش 
می آید و پس از یک دوره  فطرت، ناگهان با اشعار درخشان 
نیمای��ی در دفتر پر  و  پیمانی ب��ه  نام »از پیله تا پروانگی« 
می درخش��د. اگرچه هنوز از ای��ن دفتر تا حدی بوی غزل 
برمی خیزد اما تالش موثر و قابل تحسینش از شعرهایش 
پیداست، لیکن ترکی فقط گاه با شعری زیبا رخ می نماید 
و بعد هم ناپدید می شود. هیچ نشانی از حرفه ای  بودن در 
کارش پیدا نیست. در صورتی که قزوه و روزبه و ترکی و آن 
چند تن دیگر که بعد از قیصر و سیدحسن ظهور کردند، 
استعدادشان در شاعری تقریبا با هم برابر است. شاید هم 
پست های مدیریتی در رده ای باال و وابسته   شدن به دانشگاه 
و درگیر شدن با فرهنگستان ادب در مجموع، دیگر وقت 
چندانی برای ترکی و امثال او باقی نگذاشته باشد؛ حال چه 
به اختیار و چه از سر ناگزیری. در واقع گرایش به قال تا به 
حال باید در خود آدم باشد و تقصیر کس دیگر هم نیست؛ 
هر کس به همان راهی می رود که البد دوستش داشته است. 
دفتر شعر »فصل فاصله« محمدضا ترکی را در 70 صفحه 

نشر همسایه منتشر کرده است؛ دفتری که 70 درصدش 
غزل است، همراه با چند شعر نیمایی و سپید و تقریبا یکی، 

دو مثنوی و دوبیتی و رباعی. 
به  نظر من، شاعر باید در تنظیم دفترش سلیقه به  خرج 
دهد، یعنی مثال غزل های��ش را در یک دفتر جمع کند و 
اگر در قالب های دیگر هم شعر دارد، آنها را هم در دفتری 
جداگانه منتشر کند. بی شک این نوع پراکنده کاری ها هم 
از غیرحرفه ای  بودن شاعر برمی خیزد. این حرف ها را با بد و 

خوب بودن یک شاعر اشتباه نگیریم. 
غزل ترکی صرفا عاشقانه نیست و گاه نیز کال عاشقانه 
نیس��ت و حتی از عاطفه  چندانی هم برخوردار نیست. در 
صورتی که غزل روزبه و ولیئی آبدار است؛ اگر اندیشه هم 
دارد، خالی از تغزل و عرفان و عاطفه نیس��ت اما غزل های 
ترکی وقتی به  س��مت اندیشه پیش می رود، کمتر یادش 

می آید که در حال سرودن غزل است:
»نه جانور، نه دیو، نه مردم؛ معجونی از غرور و توهم

بی بهره از حقیقت انسان، چیزی شبیه سوء تفاهم
در جنگلی از آهن و سیمان، در غارهای تازه  انسان

انسان نیمه اهلی امروز، مانده ست بی سرود و ترنم
لبریز از تمرد و عصیان، سرشار از تغافل و نسیان

جاوید در بهشت حماقت، ناخوانده رمز آدم و گندم«
عاشقانه های ترکی در بعضی غزل ها نیز چندان قوی و 
عاطفی و تغزلی نیستند، اگرچه شاید در غزل نمره  قبولی 

بگیرند:
»شب از نیمه می رفت و من تشنه بودم

و می سوخت در هرم شب تار  و  پودم
تو بودی و چشم تو بود و سیاهی

اگر چشم در چشم شب می گشودم
خیالت چنان شعله ای در دلم ریخت

که برخاست از عمق آیینه دودم«
ترکی گاه در ش��عر نیمایی عاشقانه تر و تغزلی تر عمل 
می کند. نیمایی هایش تا حدی از نوع و شکل نیمایی های 
قیصر پیروی می کند اما به  لحاظ قدرت زبانی و ش��کل و 
فرم به نزدیکی های شعر قیصر هم نمی رسد؛ مگر اینکه به 
نیمایی های قیصر دهه های 60 و 70 و نه 2 دهه  آخر عمرش.

با این  همه، ترکی در غزل و بعد شعر نیمایی شعرهای 
خوبی دارد، و این امر را در گزیده اشعاری که انتشارات تکا از 
او و 120 شاعر دیگر منتشر کرد، تا حدی ثابت کرده است، 
یعنی بعضی شعرهای ترکی در نشر تکا که زمان نزدیک تری 
را نشان می داد، مراتب و ارجمندی بیشتری از اشعار دفتر 
»فصل فاصله« داشت اما اشعار سپیدش در این دفتر و شاید 
در کل اشعار قابل دفاعی نیستند. در پایان، همه  غزل های 
محمدرض��ا ترکی را با دقت خواندم و غزلی بیش از حد و 

اندازه ای که در ذیل می آید، نیافتم:
»ندیدم آتشی از نغمه هایت شعله آواتر
نمی بینی کویری از دل من بادپیماتر

من امشب هم از خودم هم رفته ام، هرگز نمی یابی
کسی را اینچنین در لحظه های خویش تنهاتر

میان این  همه بی راهه و راهی که می بینی
یکی ما را به شهری می برد لبریز رویاتر

همان راهی که روزی تکسوارانی شگفت آوا
گذر کردند و شد از خون شان دامان صحرا، تر
حقیقت همچنان در بازی خورشید با ابر است

که گاهی می شود پیدا و پنهان، گاه پیداتر
زبان دیگری باید برای گفت وگو با تو

که باشد واژه هایش از خود آیینه گویاتر«.

]   الف. گیلوایی  [

محت�وا و مضامین این دفت�ر عالوه بر 
داش�تن بن مایه ه�ای دین�ی و مذهبی 
به صورت محسوس و نامحسوس، سرشار 
از ش�عرهای آیینی و دفاع  مقدس�ی و 
عارفانه و اجتماعی است؛ شعرهایی که 
از تنوع مخاطب پسندی برخوردارند؛ از 
شعرهای اخالقی نزدیک به اشعار پروین 
اعتصامی گرفت�ه تا غزل های عارفانه- 
اجتماعی شبیه اش�عار علیرضا قزوه و 
غزل ها و عاشقانه های ملیح و محجوبی 
که زبان عمومی غزل سرایان امروزی را 
تداعی می کند؛ یعنی زبان شان بین زبان 

شعر دیروز و امروز قرار می گیرد

داوودی در اغلب شعرها تنها واقعیت ها 
و صحنه های�ی را ک�ه می بین�د بی�ان 
می کند! یعن�ی این واقعیت ه�ا درونی 
ش�اعر نمی ش�وند، ملموس نیس�تند، 
ش�اعر در بیدار کردن حس باورپذیری 
مخاطب ناکام اس�ت، و خالصه! بی هیچ 
تمهیدی، خ�اِم خام ش�عرهایش را در 
اختیار مخاطب ق�رار می دهد و این در 
حالی است که اغلب شاعران نمی دانند 
بسیاری از مخاطبان غیر شاعر کمتر از 

دریا نیستند!



ادامه از صفحه اول
طبیعی ب��ود با چنین اوصافی، نزدیکی 
عراق و س��وریه مستلزم حل و فصل دشمنی های رژیم عراق با 

ایران، یا حداقل، خارج شدن آن از اولویت بود. 
همزمان با روزهایی که »حسن البکر« درگیر مذاکرات »اتحاد« 
بود، سران دیگری از حکومت عراق، میزبان وزرای خارجه آمریکا 
و انگلستان بودند )ریچارد مورفی و هرالد براون(. چند روز بعد 
از پایان مذاکرات »اتحاد«، معاون رئیس جمهوری عراق »صدام 
حسین المجید« که مرد شماره ۲ این کشور به شمار می رفت )ولی 
در حقیقت، همه کاره عراق بود( و بتازگی از گفت وگوهای محرمانه 
با میهمانان غربی خود فارغ شده بود، طی سخنانی، به صورت 

تلویحی، عدم تمایل خود به اتحاد سوریه و عراق را ابراز کرد. 
تنها ۲7 روز بعد از آخرین خداحافظی »حافظ اسد« از عراق 
)۲5 تیر(، بدون هیچ زمینه و انتظار قبلی، »حسن البکر« طی 
نطقی تلویزیونی اعالم کرد به دلیل ضعف مزاجی، تصمیم گرفته 
از مقام ریاست جمهوری، دبیرکلی حزب بعث و ریاست شورای 
انقالب عراق، کناره گیری کند و بالفاصله بیانیه انتخاب »صدام« به 

عنوان مرد شماره یک رژیم بعث و رئیس جمهور قرائت شد. دیگر 
صحبت از وحدت عراق و س��وریه تنها با س��رب داغ پاسخ داده 
می ش��د و به این ترتیب، در تاریخ کش��وری که تنها 60 سال از 

عمرش می گذشت، فصل جدیدی آغاز شد. 
جابه جایی ق��درت در عراق، مصادف بود با انتش��ار عمومی 
متن قانون اساس��ی جمهوری اس��المی و دعوت از مردم برای 
اعالم نظرات خود پیرامون آن. ایراِن انقالبی در سرمستی آزادی 
و تنظیم منش��ورِ رسمی نظام جدید خود، کمترین توجه را به 

اتفاقات تاریخی عراق داشت. 
صدام، 80 روز پس از قبضه مطلق قدرت در عراق، در اجالس 
کشورهای جنبش عدم تعهد در کوبا حاضر شد )11 شهریور(. 
او در حاش��یه این اجالس، دیداری ب��ا وزیر وقت خارجه ایران، 
»ابراهیم یزدی« داشت که اگر چه آن روزها در کانون توجهات 
قرار نگرفت اما بعدها در فهرست مهم ترین وقایع تاریخ ۲ کشور 

ثبت شد. »صالح عمر العلی« تنها شاهد این دیدار، ربع قرن بعد 
ش��هادت داد »وزیر خارجه ایران، باالترین حد تالش را صورت 
داد تا بحران بین ۲ کشور خاتمه یابد. صدام هم بی نهایت مثبت 
برخورد کرد تا جایی که طرفین توافق کردند تبادل هیأت های 

دیپلماتیک را آغاز کنند. جلسه در این حد تمام شد«.
 دکتر ابراهیم یزدی نیز مفاد این جلسه ۳ نفره را در خاطرات 
خود به تفصیل بیان کرده است که تفاوت کلی قابل توجهی با 
اظهارات »صالح العلی« ندارد اما او اطالع نداشت پس از بازگشت 
او به اقامتگاهش در »هاوانا«، بین صدام و دیپلمات ارشد عراقی 
چه گذشته است. »صالح العلی« در خاطراتش چنین آورده است: 
»پس از بدرقه ابراهیم یزدی بازگشتم پیش صدام. صحبت هایی 
داشتیم و من گفتم: خیلی خوشحالم و واقعا خوش بین هستم 
که بحران بین ۲ کش��ور، ان ش��اء اهلل بزودی تمام خواهد شد... 
از این صحبت ها که بین ش��ما با روح مثبت و س��ازنده صورت 

گرفت، خوش��حالم«... صدام پس از جمالتی گفت: کدام صلح؟ 
کدام حل مشکل بین ما و ایران؟ این فرصت شاید در هر قرن 
یک بار هم پیش نیاید. آنها اهواز را از ما گرفتند، شط العرب را از 
ما گرفتند، به ما تعدی کردند، تهدیدمان می کنند، انقالب شان 
را به کش��ور ما صادر می کنند. االن فرصت مناسبی داریم. آنها 
فروپاشیده اند، ارتش شان تکه پاره است، نیروهای شان پراکنده 
شده، بین خودشان درگیرند، برخی ها برخی دیگر را می کشند، 
پس ما االن فرصتی تاریخی داریم تا همه حقوق مان را بازگردانیم. 
این را به تو می گویم، خودت را به عنوان نماینده عراق در سازمان 
مل��ل آماده کن! من می خواهم بروم و به آنها ضربه ای بزنم که 
همه کره زمین صدایش را بشنوند و همه حقوق مان را به صورت 

کامل بازپس بگیرم«. 
یک س��ال و ۲1 روز پس از این دیدار، 40 هزار عضو ارتش 
بعثی صدام، در پناه چند هزار تانک، چندصد هواپیمای جنگی 
و هلی کوپتر، در وس��عتی به ط��ول 1000 کیلومتر، از مرزهای 

جمهوری اسالمی ایران گذشتند و جنگ آغاز شد. 
*پژوهشگر و تاریخ نگار دفاع مقدس

عبور آزادکاران مدعی تیم  ملی
از فیلتر لیگ کشتی

با توجه به اظهارات اخیر مدیر فنی تیم  ملی کشتی آزاد، 
گوی��ا پیکارهای لیگ برتر نیز به عنوان یکی از فیلترهای 
انتخابی تیم  ملی برای رویدادهای آتی محس��وب خواهد 
ش��د. به گزارش مه��ر، پیکارهای لیگ برتر کش��تی آزاد 
باش��گاه های کشور در حالی از 10 مهرماه آغاز خواهد شد 
که گویا این رقابت ها عالوه بر بحث معیشت و درآمدزایی 
برای کشتی گیران و مربیان، یکی از معیارهای انتخابی تیم  
مل��ی هم خواهد بود. طبق اعالم محس��ن کاوه، مدیرفنی 
تیم  ملی کشتی آزاد، اگر مسابقات جهانی طبق اعالم قبلی 
اتحادیه جهانی کشتی آذرماه برگزار شود، نمی توان انتخابی 
تیم  ملی را به ش��کل گسترده برگزار کرد. در نتیجه لیگ 
می تواند فرصتی باشد تا کشتی گیران آمادگی و توان خود 
را به کادر فنی نشان دهند. همچنین مدیر فنی تیم  ملی 
کشتی آزاد، تاکید کرد مربیان تیم  ملی در تمام مسابقات 
لیگ برتر حضور خواهند داش��ت تا عملکرد کشتی گیران 
آماده و شایس��ته، با دقت و جدیت رصد ش��ود. با توجه به 
اظهارات اخیر محس��ن کاوه، می توان گفت لیگ امس��ال 
ب��ه نوعی یکی از مراحل اصلی انتخابی تیم  ملی اس��ت و 
بهترین مالک برای کادرفنی تا بتوانند بعد از ماه ها تعطیلی 
مس��ابقات و اردوها، داشته های خود را محک بزنند. بدین 
ترتیب مدعیان دوبنده تیم  ملی باید با تمام توان در لیگ 
به میدان بروند، چون در واقع لیگ امسال، فیلتر ورود آنها 

به عرصه ملی و حضور در رقابت های آتی است. 

اشتباهات عجیب داوری
در گروه پرسپولیس

اشتباهات عجیب داوری در دیدار الشارجه برابر التعاون 
عربس��تان باعث شده است تا شاید زودتر از زمان مقرر از 
VAR اس��تفاده شود. به گزارش ایسنا، مشکالت داوری 
طبق معمول در لیگ قهرمانان آس��یا زیاد اس��ت. دیدار 
الشارجه برابر التعاون که توسط داور کره ای سوت  زده شد 
اش��تباهات جنجالی و عجیبی داشت. سایت عربی کوره 
نوش��ت: ۲ گل الش��ارجه در این دیدار مردود بود اما داور 
کره ای سوت نزد تا زمینه شکست سنگین التعاون فراهم 
شود. در گل سوم الشارجه توپ به دست بازیکن این تیم 
خورد اما داور س��وت نزد تا این گل به ثمر رسیده شود و 
در گل چهارم هم روی کاسیو، سنگربان التعاون خطا شد 
اما باز هم داور کره ای اعتقادی به خطا نداش��ت تا بازیکن 
الش��ارجه گلزنی کند. این س��ایت عربی در ادامه نوشت: 
اش��تباهات داوری زیاد ش��ده است و همین باعث شده تا 
درخواس��ت ها برای تسریع در اس��تفاده از VAR وجود 
داشته باشد. قرار است از یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
آس��یا از VAR استفاده شود اما اعتراض تیم ها به داوری 
ممکن است منجر به تغییر تصمیم AFC شود و شاید از 
مرحله نخست حذفی از این تکنولوژی برای کمتر شدن 
اش��تباهات داوری استفاده ش��ود. در دیدار پرسپولیس و 
الدحیل ۲ صحنه مش��کوک داوری وجود داشت که داور 
سریالنکایی در صحنه اول به سود الدحیل پنالتی گرفت 
اما در صحنه دوم ترجیح داد پنالتی به س��ود پرسپولیس 
نگیرد که اعتراض سرخ پوش��ان را به دنبال داشت. در این 
گروه که تکلیف صعود بسیار پیچیده شده است الدحیل با 
۹ امتیاز در صدر جدول رده بندی جای دارد و پرسپولیس و 
الشارجه هم 7 امتیازی هستند و التعاون با 6 امتیاز در قعر 
جدول رده بندی جا دارد و همه چیز به هفته پایانی کشیده 
شده است. در هفته پایانی پرسپولیس به مصاف الشارجه 
می رود و الدحیل هم با التعاون بحران زده بازی خواهد کرد. 

زمان برگزاری اردوی تیم  ملی فوتسال 
برای بازی با ازبکستان

تیم ملی فوتسال ایران برای بازی دوستانه با ازبکستان ۲ 
روز به اردو می رود. تیم ملی فوتسال ایران طی روزهای 16 
و 17 مهر ۲ بازی دوستانه در تاشکند با تیم  ملی فوتسال 
ازبکستان برگزار می کند. این ۲ دیدار مهم ترین بازی های 
تدارکاتی تیم  ملی فوتس��ال پیش از بازی های فوتس��ال 
قهرمانی آسیاس��ت با این حال ناظم الش��ریعه، سرمربی 
تیم  ملی با توجه به تداخل تمرینات باشگاه ها برای شروع 
فصل جدی��د لیگ برتر با این بازی، قص��د ندارد اردویی 
طوالنی مدت برگزار کند. بر اس��اس برنامه کادر فنی تیم  
ملی فوتسال، این تیم طی روزهای 1۳ و 14 مهر اردویی 
۲ روزه را در کمپ تیم های ملی برگزار می کند و س��پس 
15 مهر همراه با تیم  ملی فوتبال با یک پرواز اختصاصی 
به سمت ازبکستان می رود. ناظم الشریعه قصد دارد تلفیقی 
از بازیکنان جوان و باتجربه را برای این ۲ بازی به ازبکستان 
ببرد تا بازیکنان جوان نیز محکی جدی خورده و در صورت 
نیاز در لیست نهایی مسافران مسابقات فوتسال قهرمانی 

آسیا در تاشکند قرار بگیرند. 

تقلب قانون مدارانه!
ادامه از صفحه اول

کمترین ش��ک و ش��بهه ای وجود ندارد که این قضات 
و متعاقب��ا سیاس��تمداران ارش��د ۲ ح��زب دموک��رات و 
جمهوری خ��واه، کمتری��ن ارزش و اعتب��اری ب��رای رای 
شهروندان آمریکایی قائل نبوده و با یک »تصمیم شخصی« 
می توانند صحنه بازی را به سود یا ضرر یک حزب یا نامزد 
انتخاباتی بازگردانند. اگر چه پس از برگزاری انتخابات ماه 
نوامبر شاهد منازعه تمام عیاری بین شهروندان آمریکایی 
بر سر پیروزی یا شکست ترامپ خواهیم بود اما این منازعه 
روبنای��ی نباید ما را از توجه به »زیرس��اخت های ظالمانه 
حقوقی آمریکا« غافل کند. براستی کشوری که رئیس جمهور 
آن به صورت آشکار و در فاصله اندک باقیمانده تا انتخابات، از 
عدم پذیرش پیروزی رقیب خود، آن هم به واسطه »حمایت 
باالترین مرجع حقوقی آمریکا« سخن می گوید، چگونه به 
خود جرات می دهد درباره »دموکراسی«، »جمهوریت« و 
»صیانت از رای مردم« در دیگر کش��ورهای دنیا اظهارنظر 
کند؟! اکنون ما با کشوری رو به رو هستیم که از »رای دزدی 
در روز روشن« گذشته و »اعتبار آرای صحیح« را رسما زیر 
سوال می برد! این »دموکراسی آمریکایی« مبارک کسانی 
باشد که ارتفاع دید آنها در قبال واقعیات جاری در ایاالت 
متحده، از ارتفاع مجسمه آزادی نیویورک هم کمتر است! 

اخبار

ورزشی

یادداشت

۳ مرحل��ه نمونه گی��ری از ورزش��کارانی 
ک��ه س��همیه المپیک در اختی��ار دارند، 
برنامه مصوب ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )نادو( برای کنترل 
دوپینگ کاروان اعزامی به توکیو است. فرزاد شارکی، قائم مقام 
دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )نادو( در گفت وگو با مهر، 
درباره برنامه های مصوب این ستاد برای کنترل دوپینگ کاروان 
ورزش ای��ران در بازی های المپیک توکیو گفت: طبق آنچه در 
نشس��ت هفته گذشته شورای مرکزی س��تاد مجددا مطرح و 
مورد تایید قرار گرفت، قرار اس��ت نمونه گیری از ورزش��کاران 
اعزامی به توکیو به صورت ویژه و در بازه های زمانی مش��خص 
انجام ش��ود. وی ادامه داد: هر ی��ک از المپین ها پیش از اعزام 
به توکیو باید ۳ بار تس��ت دوپینگ بدهند. این تست ها توسط 

ماموران نادو و در محل اردو، تمرین و مس��ابقه یا خارج از آن 
گرفته می ش��ود. قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ 
با بیان اینکه کنترل دوپینگ ورزشکاران المپیکی از بهمن ماه 
آغاز می ش��ود، یادآور ش��د: 15 بهمن ماه س��ال ج��اری تا 15 
خردادماه س��ال آینده بازه زمانی تعیین شده برای نمونه گیری 
از ورزش��کاران المپیکی است. ۳ مرحله نمونه گیری از هر یک 
از ورزش��کاران المپیکی در این بازه زمانی انجام خواهد ش��د. 
ش��ارکی درباره چگونگی مدیریت نتایج نیز خاطرنش��ان کرد: 

تس��ت ها باید در نخس��تین فرصت برای آزمایشگاه های طرف 
قرارداد ارس��ال و درباره نتایج آنها زودتر تعیین وضعیت شود. 
به گونه ای عمل خواهد ش��د که قبل از آغاز اعزام ورزش��کاران 
ب��ه توکیو، نتیجه مرحله س��وم و آخ��ر نمونه گیری ها دریافت 
شده باشد. این مقام مسؤول در نادو همچنین درباره چگونگی 
نمونه  گیری از ورزش��کاران المپیکی گفت: قطعا نمونه ادرار را 
از همه ورزشکاران خواهیم داشت. درباره نمونه گیری خون اما 
هن��وز مصوبه ای نداریم. در برخی رش��ته ها مانند دوومیدانی، 

قایقرانی، دوچرخه س��واری و ش��نا و در بخش اس��تقامت این 
رشته ها تغییرات خون روی عملکرد ورزشکاران تاثیر مستقیم 
دارد و از این حیث نمونه گیری خون از این رشته ها الزم است 
اما به خاطر برخی محدودیت ها خیلی امکان انجام آن را نداریم. 
وی تاکید کرد: فاصله زمانی میان تس��ت خون تا زمان ارسال 
آن برای آزمایشگاه آکردیته باید حداکثر 7۲ ساعت باشد اما به 
خاطر حجم نمونه گیری ها و مراحلی که باید برای ارسال آنها طی 
شود، نمی توانیم در این بازه زمانی اقدام بموقعی داشته باشیم. 
اصال به همین دلیل اس��ت که نادو پیگیر راه اندازی آزمایشگاه 
داخلی اس��ت. در هر صورت فع��ال مصوبه ای برای نمونه گیری 
خونی از ورزش��کاران المپیکی نداریم. در صورتی که ش��رایط 
فراهم شود اخذ این تست ها قطعا در برنامه قرار خواهد گرفت. 

3 مرحله تست دوپینگ از ورزشکاران المپیکی انجام می شود

تعیین بازه زمانی 4 ماهه

4 داور لیگ قهرمانان آسیا در دوحه به کرونا مبتال شدند
یک رس��انه عربس��تانی از ابتالی 4 داور در جریان مس��ابقات لیگ قهرمانان آسیا در دوحه به کرونا خبر داد. سایت »کوره« عربستان خبر 
داد تس��ت کرونای 4 داور آس��یایی حاضر در دوحه در لیگ قهرمانان آس��یا ۲0۲0 مثبت شد. پیش از این هم برخی مسؤوالن AFC در 
دوحه به این ویروس مبتال ش��ده بودند. کاروان الهالل عربس��تان با ابتالی ۲5 نفر به کرونا در صدر کرونایی های این رقابت ها قرار دارد. 

مرتضی یعقوبی: وقتی 6 ماه قبل 
می گفتن��د قرار اس��ت انتخابات 
فدراسیون فوتبال تا یک سال آینده به تعویق بیفتد، باورش 
سخت بود اما وضعیت و روند اصالح اساسنامه و حتی اظهارات 
مسؤوالن این شایعه ضعیف را قوت می بخشد. از روزی که 
حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال گفت »اصالحات 
مدنظر فیفا با هماهنگی مراجع ذی صالح انجام و به این نهاد 
ارس��ال شده و فکر می کنم کارمان تقریبا تمام شده است« 
بیش از 50 روز می گذرد و هنوز خبری نشده و معلوم نیست 
پیش نویس اساسنامه اصالحی فدراسیون فوتبال کجاست! 
اصالح اساسنامه این فدراسیون، کالف سردرگمی شده و از 
زمانی که فیفا جلوی برگزاری انتخابات را گرفت، بیش از 6 
ماه می گذرد و حاال تا ضرب االجل اولیه فدراس��یون جهانی 
برای برگ��زاری انتخابات فقط حدود 14 روز مانده اس��ت. 
همچنین تا دومین زمان احتمالی تا برگزاری انتخابات یعنی 

آذرماه فقط ۲ ماه باقی مانده 
است؛ یعنی اگر فردا هم فیفا 
و AFC نظر مشاوره ای خود 
را اعالم کنن��د، احتمال دارد 
اساسنامه تا پایان پاییز تصویب 
و انتخابات برگزار نش��ود. این 
وضعیت دقیقا همان شایعه ای 
است که در ابتدای سال جاری 
درباره اساسنامه گفته می شد 

که احتمال دارد پروسه تصویب اساسنامه جدید و برگزاری 
انتخابات یک سال به طول انجامد و مدیران کنونی با وجود 
اتمام دوره قانونی شان، کماکان بر مسند امور بمانند و فوتبال 
ایران در بالتکلیفی درجا بزند. علی کفاشیان، نایب رئیس این 
فدراس��یون که در دوره رفع ایرادات از اساسنامه اصالحی و 
ارس��ال به فیفا مجددا بعد از محرومیت یک ساله به فوتبال 

بازگشت، چندی پیش گفت 
ممکن اس��ت تا پایان س��ال 
ه��م انتخابات برگزار نش��ود. 
وی با بیان اینکه اساس��نامه 
ایرادی ندارد اما فدراس��یون 
فوتبال برای دریافت مجوز از 
نهادهای مربوط از نامه نگاری 
خودداری می کند، گفت: »به 
همی��ن منوال پیش برویم، تا 
پایان سال هم انتخابات برگزار نمی شود. بدترین حالت برای 
فدراسیون بالتکلیفی است که به فوتبال هم لطمه می زند«. در 
برهه ای فیفا و فدراسیون فوتبال بر سر برخی مفاد اساسنامه 
اختالفاتی داشتند اما گفته شد که ایرادها رفع شده است. این 
در حالی است که هنوز پس از آخرین ارسال اساسنامه به فیفا 
که مربوط به بیش از ۲ ماه قبل است، پاسخی دریافت نشده 

است. به نظر می رسد با وضعیت حاکم بر فدراسیون فوتبال 
و بی خبری مس��ؤوالن وقت از سرنوش��ت اساسنامه مذکور 
که تایید و تصویب آن به ش��کلی کذایی و بیهوده طوالنی 
شده، برگزاری انتخابات در قرن پانزدهم شمسی و در سال 
1400 هم دور از انتظار نیست و نباید متعجب شد. آنطور 
که از شواهد و قراین بر می آید، هیچ کس جز اعضای ارشد 
فدراس��یون فوتبال از وضعیت این اساسنامه خبری ندارد و 
تاکنون توضیح روش��نی هم درباره طوالنی شدن این اتفاق 
به خانواده فوتبال ارائه نشده است. حل مشکالت اساسنامه 
فدراسیون فوتبال در کنار مشکالت زیرساختی فوتبال ایران 
نمی تواند موضوع چندان حادی باشد اما در نتیجه دیپلماسی 
ضعیف این مجموعه و ایجاد نکردن بستر الزم برای تعامل 
دوطرفه با نهادهای باالدستی، اساسنامه و به طور کلی فوتبال 
ایران در دور باطلی قرار گرفته است که دود آن فقط به چشم 

فوتبال این مملکت می رود. 

انتخابات فدراسیون فوتبال چه زمانی برگزار می شود؟

شفاف  نبودن سرنوشت اساسنامه

ضربه ای که همه دنیا صدایش را بشنود

فدراسیون

تاریخ

دوپینگ

در ادامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آس��یا تیم 
استقالل امروز چهارشنبه به مصاف االهلی عربستان می رود 
و تنها در صورت پیروزی شانس صعود از گروه خود را دارد. 
آبی ها برای صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان چاره ای جز 
پیروزی مقابل االهلی عربستان ندارند. استقالل در شرایطی 
آماده بازی آخرش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان می شود 
که هیچ نتیجه ای جز برد باعث خوشحالی مجید نامجومطلق 
و شاگردانش نخواهد شد. وضعیت به قدری حساس است که 
حتی پیروزی 0-1 مقابل االهلی هم می تواند صعود استقالل 
را به اما و اگر بیندازد و آبی ها اگر به فکر صعود بدون دردسر 
به مرحله بعدی هستند باید به فکر زدن گل های بیشتر به 
حریف عربستانی ش��ان باشند. حاال سوال مهم این است: آیا 
االهلی به بازیکنان اصلی اش اس��تراحت می دهد؟ اگر اخبار 
منتشر شده در این باره صحت داشته باشد، قطعا استقاللی ها 
از آن استقبال خواهند کرد. با توجه به آنکه 6 بازیکن االهلی 
در صورت دریافت کارت زرد در بازی با استقالل بازی مرحله 
حذفی یک هش��تم نهایی را از دست می دهند، ممکن است 
سرمربی االهلی ریسک نکند و با علم به اینکه صعود تیمش 
به مرحله بعد قطعی شده، به چند بازیکن تیمش استراحت 
دهد. استقالل با هدایت مجید نامجومطلق در لیگ قهرمانان 
آسیا مقابل الشرطه عراق به نتیجه مساوی یک - یک رسید 
تا کار صعود به یک مرحله یک هش��تم نهایی به روز آخر و 
بازی سخت با االهلی عربستان کشیده شود. استقالل در نیمه 
دوم مقابل الش��رطه دقیقا مثل فینال جام حذفی در نیمه 
دوم یک تیم منس��جم بود؛ مشخص نیست چرا آبی پوشان 
در نیمه اول مسابقات حساس خوب بازی نمی کنند. به هر 
ح��ال اس��تقالل اگر می خواهد به جمع 16 تیم برتر آس��یا 
برس��د، باید االهلی عربستان را شکست بدهد. البته برتری 
یک بر صفر کار را برای صعود دش��وار می کند، زیرا شرایط 
استقالل و الشرطه عراق دقیقا با هم مساوی می شود و تیم 
دوم گروه با شمارش کارت های زرد و قرمز مشخص خواهد 
ش��د اما اگر آبی پوش��ان بیش از یک گل به االهلی بزنند و 

با ه��ر نتیجه ای جز یک بر صفر به پیروزی برس��ند، بدون 
هیچ ش��رطی از گروه صعود خواهند کرد، البته به ش��رطی 
که ش��یخ دیاباته مقابل االهلی مث��ل بازی با حریف عراقی 
خنثی بازی نکند. االهلی اگر چه تیم قدرتمندی است ولی 
شکست ناپذیر نیست. این تیم عربستانی مقابل الشرطه هم 
۲ بر یک بازنده شد. تنها مزیت این تیم آن است که نیازی 
به ۳ امتیاز بازی با اس��تقالل ندارد و نمی خواهد خود را به 
آب و آتش بزند. استقالل هم که نتیجه ای جز برد به کارش 
نمی آی��د باید از دقیقه ی��ک تا ۹0 هجومی بازی کند. یکی 
دیگر از مش��کالت استقالل در لیگ قهرمانان آسیا تنهایی 
کادر فنی و بازیکنان در قطر اس��ت. باش��گاه و مدیران این 
تیم در تهران در روزهای گذشته مدام به دنبال پیدا کردن 
 س��رمربی جدید برای فصل آینده شان بودند و انگار نه انگار

لیگ قهرمانان آسیا در این فصل هم اهمیت زیادی برای تیم 
دارد. به هر حال همه اهالی فوتبال ایران امیدوارند استقالل 
امشب با یک پیروزی درخشان هدیه ای ویژه به آنها بدهد و 

آن هم حضور در جمع 16 تیم برتر آسیاست.
شهرخودرو به دنبال نخستین برد آسیایی ■

اما در دیگر دیدار امشب شهرخودرو به مصاف پاختاکور 
می رود. ش��هرخودرو نخستین امتیاز آسیایی اش را بعد از 4 

شکست، مقابل الهالل کرونا زده کسب کرد تا حداقل دست 
خالی جام را ترک نکند و 10 هزار دالر جایزه برای این یک 
مس��اوی در کیسه اندوخته داشته باشد، البته نماینده ایران 
هنوز گلی در این مس��ابقات به ثمر نرسانده است. شاگردان 
س��یدمهدی رحمتی حاال این ش��انس را دارند که یک برد 
آسیایی هم به دست آورند تا از اعتبار خود دفاع کنند. آنها 
برای نخستین مرتبه است حضور در این رقابت ها را تجربه 
می کنند. نمایش شهرخودرو در دیدار با تیم الهالل چنگی 
به دل نزد و اکنون این تیم مقابل پاختاکور ازبکس��تان قرار 
می گیرد که برای صعود قطعی به پیروزی مقابل شهرخودرو 
نیاز دارد، بنابراین بازی سختی در انتظار شهرخودروی ایران 
است و امیدواریم این مرتبه این تیم با اتخاذ تاکتیکی مناسب 
و تمرکز بهتر بازیکنانش به نخس��تین برد آسیایی خود در 

آخرین مسابقه برسد. 
 میلویوی�چ: به جوان�ان فرصت می دهم مقابل اس�تقالل ■

به میدان بروند
س��رمربی تیم فوتبال االهلی عربستان گفت می خواهد 
به بازیکنان جوان تیمش مقابل استقالل بازی دهد تا آنها، 
بازی در چنین مس��ابقاتی را تجربه کنند. والدان میلویویچ 
در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال االهلی عربستان 

مقابل استقالل گفت: در صدر جدول گروه A هستیم و برای 
آمادگی جهت حضور در مرحله بعدی، فلسفه من این است 
که با تمام قدرت ظاهر ش��ویم تا به پیروزی برس��یم. برای 
من بازی مقابل اس��تقالل، مهم تری��ن دیدار در حال حاضر 
است. باید مراقب هم باشیم و احتماال بازیکنانی را که خطر 
محرومیت برای آنها وجود دارد، بازی نخواهم داد تا ریسکی 
متوجه ما نباشد. وی با بیان اینکه تیم  جوانی در اختیار دارد 
که آینده فوتبال عربستان را تشکیل می دهد، تصریح کرد: 
  مسلما به این بازیکنان فرصت خواهم داد مقابل تیمی چون 
اس��تقالل به میدان بروند تا در میدان بازی و در رقابت های 
اینچنینی، تجربه کس��ب کنن��د. در تمرینات روی پیروزی 
برنامه ریزی می کنم و نگران این نیستم که نتیجه بازی ما چه 
اهمیتی برای سایر تیم ها دارد. بازی می کنیم که به پیروزی 
برس��یم، برای خودمان و نه دیگران. علی األسمری، بازیکن 
تیم االهلی هم در این نشست خبری گفت: امیدوارم در هر 
بازی به پیروزی برسیم. اینجا هستیم تا با تمام قدرت در هر 
بازی ظاهر شویم. مهم ترین مساله این بود که به مرحله بعد 
راه پیدا کنیم که این را به دس��ت آوردیم. قدم به قدم جلو  
خواهیم رفت تا به فینال برس��یم. بازیکنان باتجربه و مربی 
بزرگی داریم که در کنار آنها امیدواریم به موفقیت برسیم. 

 دیدار سرنوشت ساز  استقالل �  االهلی 
امروز برگزار می شود

فقط صعود

چهارشنبه 2 مهر 1399
وطن امروز     شماره 3031

    علی کریمی از ابتدا در ترکیب آبی ها     
استقالل امروز در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف االهلی عربستان می رود. آبی پوشان 
که با الشرطه عراق به نتیجه مساوی رسیدند، در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امروز به مصاف 
االهلی عربستان، صدرنشین گروه اول می روند و در صورت پیروزی در این بازی به مرحله بعدی مسابقات صعود می کنند. 
مجید نامجو مطلق در حالی تیمش را برای این بازی آماده می کند که می تواند علی کریمی، ستاره خط میانی اش را از ابتدای 
بازی در اختیار داشته باشد و از این نظر خیال وی راحت است. کریمی که با تاخیر زیاد به اردوی آبی پوشان در قطر ملحق 
شد، به دلیل دوری از تمرینات گروهی مقابل الشرطه در ترکیب اصلی قرار نگرفت و در نیمه دوم جانشین فرشید باقری شد. 
دیدار 2 تیم استقالل و االهلی از ساعت 1۸:30 امروز در دوحه آغاز می شود و این در حالی است که صعود االهلی با ۶ امتیاز 

به عنوان صدرنشین گروه به مرحله بعدی قطعی است. 

 نامجومطلق: از بازی قبل
درس می گیریم     

س�رمربی تیم فوتبال اس�تقالل می گوید: آنالیز خوبی از 
االهلی داریم و با احترام به حریف، محکوم به برد هستیم. 

مجی�د نامجومطلق در نشس�ت خبری پی�ش از دیدار با 
االهلی عربستان اظهار داشت: در ابتدا باید اعتراض کنم که 
من و همراهانم یک س�اعت برای رسیدن به محل کنفرانس 
در راه بودیم، به خاطر اینکه راننده مسیر را بلد نبود و از این 
بابت بسیار عصبانی هستم. وی درباره بازی امشب گفت: بازی 
سرنوشت س�ازی داریم و فقط دنبال گرفتن امتیاز هس�تیم. 
آنالیز خوبی از االهلی داریم و با احترام به حریف، محکوم به 
برد هستیم. سرمربی تیم فوتبال استقالل یادآور شد: همان طور 
که بعد از بازی قبلی عرض کردم، تیم ما از ش�رایط بازی دور 
بود و به خاطر همین، بازیکنان ما نیمه اول خوبی نداشتند ولی 
نیمه دوم شرایط عوض شد و می توانستیم گل های بیشتری 
به ثمر برسانیم. از بازی گذشته درس می گیریم و به امید خدا 
تالش خواهیم کرد در این بازی برنده باشیم. وی درباره اینکه 
بازیکنانش چقدر برای مسابقه امشب آماده هستند، گفت: در 
واقع ما به تیم مقابل و انگیزه های آنها کاری نداریم و انگیزه 
بازیکنان خودمان مهم است و با انگیزه وارد مسابقه خواهیم 
شد و برای هدف مان خواهیم جنگید. نامجومطلق در پایان این 
نشست خبری گفت: اتفاقی که امروز برای ما افتاد و یک ساعت 
در راه بودیم، امیدوارم آخرین اتفاق باشد و تکرار نشود. ما بازی 

مهمی در پیش داشته و نیاز به تمرکز داریم. 



گروه بین الملل: شکست فلسطینی ها در همراه کردن کشورهای 
عربی برای محکومیت سازش اخیر امارات و بحرین با اسرائیل، 
سبب ش��د موج ناامیدی از همراهی کشورهای عربی با آرمان 
فلسطین باعث رویگردانی فلسطینی ها از همراهی با کشورهای 

عربی شود. 
اگر چه فلسطینی ها هنوز از اتحادیه عرب خارج نشده اند اما 
دیروز وزیر خارجه تشکیالت خودگردان فلسطین از تصمیم این 
تش��کیالت مبنی بر انصراف از حق خود برای ریاس��ت شورای 
اتحادیه ع��رب در دوره کنونی خبر داد. »ریاض المالکی« وزیر 
خارجه تشکیالت خودگردان فلسطین گفت: تشکیالت تصمیم 
گرفت از حق خود برای ریاس��ت کنونی ش��ورای اتحادیه عرب 
صرف نظر کن��د. مالکی در یک کنفرانس خبری درباره آخرین 
تحوالت سیاس��ی صحنه فلسطین گفت دولت فلسطین عضو 
اتحادیه عرب است و برای تقویت نقش و جایگاه آن تالش کرده 
اس��ت. طبق گزارش خبرگزاری فلس��طین )وفا(، مالکی افزود: 
دولت فلسطین هرگز از کرسی خود در اتحادیه عرب چشم پوشی 
نخواهد کرد، چرا که این امر باعث ایجاد خأل و به وجود آمدن 
سناریوهای مختلف خواهد شد. بنا بر گزارش شبکه المیادین، وی 
همچنین گفت: در نشست اخیر اتحادیه عرب شاهد همدستی 
این اتحادیه بودیم. وی گفت: مشاهده عجله کشورهای عرب برای 
عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر در دوره ریاست ما در شورای 
اتحادیه عرب، برای مان خوشایند نیست. وزیر خارجه تشکیالت 
خودگردان فلسطین همچنین گفت: به نظر می رسد تالش های 
آمریکا برای تشویق دیگر کشورها جهت عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی به بن بست رسیده است. او تصریح کرد: ما با تمام 
کشورها به منظور تثبیت مواضع و عدم تسلیم در برابر فشارهای 

آمریکا در تماس هستیم.
 این اظهارات به وضوح نشان می دهد حتی تشکیالت سازشکار 
فلسطینی نیز از توافق و آشکارسازی روابط برخی حکام عرب و 
رژیم صهیونیستی به ستوه آمده و ساز و کار اتحادیه عرب برای 

دفاع از فلسطین را بی فایده می داند.
انتقاد وارد است اما...  ■

وزیر خارجه تش��کیالت خودگردان بدرستی از روند سازش 
ش��کل گرفته توس��ط امارات و بحرین و بزودی برخی دیگر از 
کشورهای عربی انتقاد می کند. این نکته را اما نباید از یاد برد که 
بانی روند سازش و مصالحه بر سر فلسطین یاسر عرفات و بعدها 
محمود عباس بوده و هس��تند. هم یاس��ر عرفات و هم محمود 
عباس قبح رابطه و مصالحه بر سر فلسطین را شکستند و حاال 

کش��ورهای عربی به طور جدی تر همین مسیر را می پیمایند. 
یکی از مهم ترین انتقادات تشکیالت خودگردان از مجموعه هایی 
مثل حماس در چند سال گذشته اولویت دادن قضیه مقاومت 
بر عکس گرفتن با نخست وزیران رژیم اشغالگر قدس بود. حاال 
هم اگر بنای تش��کیالت خودگردان بازگشت جدی به مقاومت 
باشد، حتی اگر همه کشورهای عربی هم اسرائیل را به رسمیت 
بشناسند، باز امیدی برای نجات فلسطین هست، اگرنه باز هم در 

بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید.
قدمت 10 ساله دفتر حفاظت از منافع اسرائیل در بحرین ■

برای نخستین بار دیروز رسانه های عبری زبان فاش کردند رژیم 
صهیونیستی از بیش از ۱۰ سال قبل دفتر حافظ منافع این رژیم 
در بحرین را اداره می کند. این رسانه ها گفتند اسرائیل از آغاز دهه 
گذشته برای تقویت گام های اقتصادی و سیاسی در منطقه، دفتر 
حافظ منافعش در بحرین را تاسیس کرده است. به گفته این منابع، 
وزارت خارجه اسرائیل درصدد احداث سفارتی در منامه، پایتخت 

بحرین مشابه این دفتر است و این امر در سایه عادی سازی روابط 
میان تل آویو و منامه اس��ت. در همین راستا، »یوسف العتیبه« 
سفیر امارات در آمریکا به 2 مسؤول سابق در دولت آمریکا که 
در مذاکرات با اسرائیل مشارکت داشتند گفته است این رابطه 
برای مدت های بسیار طوالنی برای ابوظبی و تل آویو مفید خواهد 
بود. العتیبه به »دنیس راس« فرستاده سابق آمریکا به خاورمیانه 
و »مارتین ایندایک« و »دن شاپیرو«، 2 سفیر سابق آمریکا در 
اراضی اشغالی ابالغ کرده است امارات پس از ۱۵ سپتامبر )تاریخ 

امضای قرارداد صلح با اسرائیل( متفاوت خواهد بود. 
اورشلیم پست: کشور بعدی برای عادی سازی قطر است ■

روزنامه اورشلیم پست مدعی شد قطر در مسیر عادی سازی 
کامل روابط با اسرائیل است و دوحه نخستین تایید کننده طرح 
معامله قرن خواهد بود. اورشلیم پست در گزارشی نوشت مسؤوالن 
به این امر اشاره کرده اند که عادی سازی قطر راه را برای اجرای 
طرح معامله قرن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا باز خواهد 

کرد. اورشلیم پس��ت اعالم کرد قطر در مسیر عادی سازی کامل 
روابط با اسرائیل قرار گرفته است. آمریکا و قطر هفته گذشته بیانیه 
مشترکی را بعد از انجام سومین گفت وگوی استراتژیک میان خود 
از ۱۴ الی ۱۵ سپتامبر صادر کردند. 2 طرف بر مستحکم بودن 
روابط دوجانبه و فرصت های تعمیق همکاری و نیز تحکیم صلح 
و آینده شکوفا برای همگان در منطقه و رویارویی با چالش های 
منطقه ای و نیز حل و فصل نزاع فلسطین و اسرائیل تاکید کردند. 
یک مس��ؤول برجسته در وزارت خارجه اسرائیل در مصاحبه با 
خبرنگاران گفت قطر آماده عادی س��ازی روابط با اسرائیل بعد 
از امارات و بحرین است. پیش تر شبکه بلومبرگ آمریکا از »تیم 
لیندرکینگ« معاون جانشین وزارت خارجه آمریکا نقل کرد: قطر 
کارنامه ای در همکاری با اسرائیل دارد و ما بر این باوریم این امر به 
توافق گسترده تری با اسرائیلی ها منجر خواهد شد. ما بر این باوریم 
هر کشوری با روند خاص خود به عادی سازی ملحق می شود اما ما 
خواهان این هستیم این امر در آینده نزدیک و نه دیر اتفاق بیفتد. 

 حمله به کاروان نظامیان آمریکایی
 در سامرا

یک کاروان نظامیان آمریکایی هنگام خروج از سامرا در 
استان صالح الدین، هدف حمله قرار گرفت. خبرنگار شبکه 
الحدث خبر داد ی��ک کاروان نظامیان آمریکایی در عراق 
هدف حمله قرار گرفته است. وی افزود: این کاروان نیروهای 
نظامیان آمریکایی زمانی که در حال خروج از منطقه سامرا 
در استان صالح الدین بودند هدف حمله قرار گرفت. این در 
حالی است که در واپسین ساعات روز دوشنبه، یک کاروان 
تجهیزات و خودروهای زرهی آمریکا در استان »صالح الدین« 
در شمال عراق نیز مورد حمله قرار گرفت. پایگاه صابرین نیوز 
به نقل از برخی منابع خبر داد این کاروان حامل مواد »بسیار 

حساسی« بوده است. 

 تذکر یونیفل 
به ارتش رژیم صهیونیستی

استفانو دل کول، رئیس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل 
متحد )یونیفل( در لبنان، دیروز تأکید کرد پرواز جنگنده های 
رژیم صهیونیستی در حریم هوایی لبنان قطعنامه ۱۷۰۱ 
ش��ورای امنیت و حاکمیت لبنان را نقض می کند. رئیس 
نیروه��ای یونیفل از »ارتش اس��رائیل« خواس��ت از پرواز 
جنگنده ه��ای خود در حریم هوایی لبنان جلوگیری کند. 
از سوی دیگر، او تأکید کرد این کارشکنی های مستمر به 
تنش منجر خواهد شد و ممکن است به حوادثی کشیده 
شود که توقف اقدامات خصمانه میان بیروت و تل آویو را به 
خطر بیندازد. دل کول در ادامه با بیان اینکه یونیفل طی 
روزهای گذشته تعداد زیادی کارشکنی از سوی جنگنده های 
رژیم صهیونیستی ثبت کرده است، گفت پرواز جنگنده های 
اسرائیلی در حریم هوایی لبنان قطعنامه شورای امنیت را 
نقض می کند؛ اقدامی که شورای امنیت خود آن را محکوم 
کرده بود. این تذکر درست پس از آن است که طی روزهای 
گذشته، جنگنده های رژیم صهیونیس��تی با پرواز بر فراز 
روستاها و شهرهای جنوبی لبنان چندین بار حریم هوایی 

این کشور را نقض کردند. 

 پاکستان 18 بازارچه مرزی
 ایجاد می کند

پاکستان از احداث و تجهیز ۱8 بازارچه مرزی با هدف 
تقویت روابط تجاری با همسایگان و مبارزه با قاچاق خبر 
داد. عاصم سلیم باجوا، مدیر پروژه سی پک با اعالم این خبر 
گفت: در همین راستا و در فاز آزمایشی، 2 بازار در منطقه 
بلوچستان و یک بازار نیز در منطقه خیبرپختونخواه ایجاد 
و تجهیز خواهد شد. به گفته وی، این اقدام باعث تقویت 
و توسعه اقتصاد محلی و بومی می شود. باجوا تصریح کرد: 
تمرکز دولت و نخست وزیر در این زمینه به مناطق محروم 

و دورافتاده است. 

استعفای کرونایی وزیر بهداشت چک
به دنب��ال افزایش انتقادات از عملکرد دولت چک در 
مقابله با ش��یوع ویروس کرونا، آدام ویتچ، وزیر بهداشت 
این کشور اروپایی اعالم کرد از سمت خود استعفا کرده 
است. آندره بابیش، نخست وزیر جمهوری چک با پذیرش 
استعفای ویتچ از تالش وی به عنوان وزیر بهداشت این 
کشور قدردانی کرد. استعفای این مقام بهداشت و درمان 
جمهوری چک در شرایطی صورت گرفته است که آمار 
مبتالیان به ویروس کرونا در این کشور اروپایی در هفته های 
اخیر بشدت افزایش داشته است و پس از اسپانیا، جمهوری 
چک دومین کش��ور اروپایی بوده که در هفته های اخیر، 
بیش��ترین آمار روزانه ابتال به »کووی��د-۱۹« را در بین 
کشورهای اروپایی داشته است. طبق این گزارش، اوایل 
شیوع کرونا، دولت چک محدودیت های بسیار شدیدی را 
به منظور جلوگیری از ش��یوع کرونا وضع کرد و اگر چه 
عملکرد موفقی در کنترل این بیماری داشت اما اواسط 
تابستان، بخش عمده ای از این محدودیت ها را لغو کرد و 
همین امر به تشدید شیوع این ویروس ناشناخته در این 

کشور منجر شد. 

 افزایش 2 برابری تیراندازی ها
 در نیویورک

منابع خبری دوشنبه گزارش دادند تعداد موارد تیراندازی  
در ش��هر نیویورک نسبت به س��ال گذشته تقریبا 2 برابر 
شده است. خبرگزاری سی ان ان گزارش داد داده های اداره 
پلیس نیویورک نشان می دهد تعداد افرادی که بر اثر این 
تیراندازی ها کشته شده اند نیز تقریبا 2 برابر سال گذشته 
است. مطابق این گزارش، تا 2۰ سپتامبر 2۰2۰، مجموعا 
۱۱2۳ مورد تیراندازی در شهر نیویورک به وقوع پیوسته 
است. این رقم اندکی کمتر از 2 برابر ۵8۰ مورد تیراندازی 
است که تا تاریخ 2۰ سپتامبر سال 2۰۱۹ در نیویورک به 
وقوع پیوسته بود. درباره میزان تلفات ناشی از این تیراندازی ها 
باید گفت، تاکنون 2۱۴ نفر در نیویورک کشته شده اند. این 
رقم در همین مقطع زمانی س��ال گذش��ته ۱۱۱ نفر بود. 
شیکاگو، نیویورک و برخی دیگر از شهرهای آمریکا بعد از 
شیوع ویروس کرونا شاهد افزایش خشونت بوده اند. در این 
میان، بارها گزارش هایی از شدت گرفتن خشونت در شهر 
شیکاگو منتشر شده و »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا 
چند بار در اظهاراتی که نژادپرستانه تعبیر شده، این شهر را 

به افغانستان تشبیه کرده است. 

تأکید سازمان ملل بر چند جانبه گرایی
در اعالمیه مشترک هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس 
سازمان ملل آمده است: در میان چالش های جهانی از 
بیماری همه گیر ویروس کرونا گرفته تا تغییرات آب و 
هوایی و افراط گرایی خش��ونت آمیز، فوریت برای جمع 
شدن همه کشورها به ندرت بیشتر از اکنون بوده است. 
در این اعالمیه آمده است: تنها با همکاری نزدیک می توان 
به این پاندمی پایان داد و تنها می توانیم با تاب آوری در 
مقابل پاندمی های آتی و سایر چالش های جهانی مقابله 
کنیم و بایستیم. چندجانبه گرایی تنها یک گزینه نیست 
بلکه یک ضرورت است که ما باید آن را برای یک جهان 
برابرتر، قابل تحمل تر و پایدارتر در نظر داش��ته باشیم. 
سازمان ملل باید به عنوان مرکز تمام اقدامات و تالش های 

ما مدنظر باشد.

دور دنیا

بین الملل

 تشکیالت خودگردان فلسطین در اعتراض به عادی سازی روابط برخی حکام منطقه با رژیم صهیونیستی 
  از پذیرش ریاست دوره ای اتحادیه عرب انصراف داد

سازش علیه  سازش

مرکل: شورای امنیت نیاز به اصالح دارد
صدراعظم آلمان خواستار اصالح شورای امنیت سازمان ملل با توجه به چالش های فعلی جهانی شد. آنگال مرکل در سخنانی ویدئویی تاکید کرد سازمان ملل 
»باید با توسعه یافتگی بیشتر بتواند خود را با چالش های جهانی قرن بیست و یکم تطبیق دهد«. مرکل تصریح کرد منافع کشورهای عضو می تواند مانع کارکرد 

مناسب نظام سازمان ملل شود. صدراعظم آلمان خاطرنشان کرد: خوشی ما مشترک است، بنابراین رنج ما نیز مشترک است. ما یک جهان هستیم. 

چهارشنبه 2 مهر 1399
وطن امروز     شماره 3031

گروه بین الملل: فش��ار پارلمان و مردم 
عراق س��بب ش��د آمریکایی ها مواضع 
خود درباره ادامه حضور در عراق را تعدیل کنند. تخلیه برخی 
پایگاه ه��ای نظامی آمریکا در عراق یا اظه��ارات ترامپ درباره 
کاه��ش نیروهای آمریکایی در عراق در همین چارچوب قابل 
تحلیل و ارزیابی اس��ت. با این ح��ال اما از همان ابتدای طرح 
کاهش نیروهای نظامی آمریکا در عراق، این سناریو مطرح شد 
که آمریکایی ها همزمان اقدام به افزایش نیروهای اطالعاتی خود 
در این کشور در قالب شرکت های تجاری و دیپلمات خواهند 
کرد. این موضوع البته از چشم نمایندگان عراقی هم پنهان نمانده 
است. در همین ارتباط، محمود الزجراوی، عضو کمیسیون انرژی 
پارلمان عراق ضمن انتقاد از اهمال شرکت های آمریکایی حاضر 
در این کشور در بخش انرژی، گفت: برخی از این شرکت ها در 
عراق دارای فعالیت های اطالعاتی هستند. وی در گفت وگو با 
پایگاه خبری »المعلومه« تصریح کرد: شرکت های آمریکایی 
فعال در عراق برای کشور خود کار می کنند و با وجود سال ها 
فعالی��ت و حضور در عراق و اختصاص میلیاردها دینار به آنها 
برای اجرای پروژه ها، تاکنون هیچ دستاورد حقیقی برای عراق 
نداش��ته اند. الزجراوی افزود: در این میان برخی از شرکت های 
آمریکایی حاضر در عراق، فعالیت های اطالعاتی انجام می دهند 
و در پرونده های مختلف حضور دارند. این شرکت های آمریکایی 
و سایر شرکت های وابسته به برخی کشورهای همسایه تاکنون 

در بخش اقتصادی و نفتی و سایر بخش های حیاتی دستاوردی 
برای عراق رقم نزده اند. نماینده عراقی توضیح داد: شرکت های 
آمریکایی طی سال های گذشته، قراردادهای دارای مبالغ مالی 
هنگفت برای اجرای پروژ ه های خود در بخش های حیاتی عراق 
از جمله انرژی امضا کردند اما عمال کاری نکردند. بغداد طی ۱۷ 
سال گذشته بیش از ۴۰ میلیارد دالر تنها برای بهبود وضعیت 
برق هزینه کرده اما به دلیل سیاست های آمریکا و جلوگیری 
آن از چرخش بغداد به س��وی دیگر شرکت های بزرگ جهان 
برای برون رفت از بحران برق، مشکل برق این کشور همچنان 

الینحل باقی مانده است. 
سعد الخزعلی، نماینده فراکسیون الصادقون در پارلمان 
عراق هم درباره دلیل عدم حل و فصل بحران برق در عراق 
می گوید: آمریکا پشت پرده بحران برق عراق قرار دارد. مشکل 
برق عراق اساسا سیاسی است و آمریکا آن را ایجاد کرده تا از 
آنجا که برق، شریان اساسی زندگی و اقتصاد این کشور است، 

حکومتی ناکام در عراق وجود داشته باشد. 
سازمان مشترک موساد و سیا در عراق ■

اواخر پاییز سال گذشته در هنگامه اعتراضات مردمی عراق 
هم افزایش فعالیت های اطالعاتی آمریکا و اس��رائیل در عراق 
مطرح شد. آن روزها شیخ قیس الخزعلی، رهبر جنبش عصائب 
اهل  الحق عراق در اظهارنظری که آن روز بی سابقه توصیف شد، 
گفت: سرویس های جاسوسی اسرائیلی و آمریکایی عامل اصلی 

حمالت خشونت آمیز در عراق هستند. خزعلی در گفت وگو با 
الجزیره قطر افزود: س��ازمان جاسوسی آمریکا، سیا و سازمان 
جاسوسی صهیونیست ها، موساد یک شبکه مشترک تشکیل 
داده اند که گروه های خشن را رهبری می کند و از شرکت های 
امنیتی برای کشتن معترضان عراقی استفاده می کند. وی هشدار 
داد: ما اطالعاتی داریم که نشان می دهد ایاالت متحده به دنبال 
ایجاد هرج و مرج در عراق از طریق دس��تگاه های اطالعاتی و 

خرابکاران در داخل کشور و استفاده از سفارتخانه است. 
توطئه عربس�تان، امارات و رژیم صهیونیستی برای ایجاد  ■

آشوب
در همین حال یک نماینده عراقی از توطئه چینی عربستان، 
امارات و رژیم صهیونیستی برای ایجاد آشوب در عراق خبر داد. 

عبداالمیر تعیبان، نماینده فراکسیون پارلمانی صادقون اعالم 
کرد عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی از برخی فعاالن در 
ناصریه عراق برای ایجاد تنش و آشوب و به آتش کشیدن این 
شهر حمایت می کنند. وی افزود: مصطفی الکاظمی، نخست وزیر 
عراق در برابر این توطئه چینی ها بی تفاوت است. تعیبان بیان کرد: 
دست های پشت پرده عربستان، امارات و رژیم صهیونیستی، برای 
افرادی که در ذی قار با امنیت عراق بازی می کنند، پول ارسال 
می کنن��د. وی ادامه داد: اتفاقات ناصریه و وجود زندان الحوت 
که شامل زندانیان سعودی و اماراتی است، باعث به وجود آمدن 
نگرانی درباره این منطقه می ش��ود. تعبیان اضافه کرد: برخی 
گروه ها در ذی قار بدون هیچ مسأله ای دست به اقدامات مخرب 

می زنند و دولت نیز هیچ کاری انجام نمی دهد.

نماینده مجلس عراق   افشا   کرد

فعالیت اطالعاتی شرکت های آمریکایی در عراق
عراق

علیرض�ا صدرالحس�ینی*: خبری که روز گذش��ته در 
ارتباط با عدم قبول ریاست دوره ای اتحادیه عرب از سوی 
فلسطین مطرح شد، نشان  دهنده موضع جدید و رویکرد 
متفاوتی اس��ت که فلس��طینی ها از این پس قرار است 
نسبت به کشورهای عربی و پادشاهی ها و شیخ نشین های 
حاش��یه خلیج فارس داشته باشند. در ش��رایط عادی، 
نشستن فلسطین بر کرسی ریاست دوره ای اتحادیه عرب 
فرصتی مغتنم برای فلسطینی ها به منظور ارائه دیدگاه و 
نظرات شان در ارتباط با آرمان فلسطین است اما رویه های 
اخیر و رویکرد کلی اتحادیه عرب که در چند سال اخیر 
تحت تاثیر امارات و عربستان سعودی و رسانه های وابسته 
به آنها بشدت درباره مسائل فلسطین و مقابله با اقدامات 
آمریکا و رژیم صهیونیستی منفعل عمل کرده است، سبب 
شد فلسطین از قبول این جایگاه صرف نظر کند و این امر 
نشانه بسیار مهمی در تحلیل رفتار و موضع فلسطینی ها 
در آینده روابط شان است. عالوه بر فلسطینی ها، مقامات 
کشورهای مختلف از جمله کش��ورهای اروپایی هم به 
این نتیجه رسیده اند که این اتحادیه گام عملی موثری 
برای حفاظت از منافع فلسطینی ها برنداشته و برنخواهد 
داش��ت. ملت های منطقه بویژه مردم فلس��طین هم در 
روزهای گذشته نشان دادند نگاه مثبتی به سازش ندارند 
و مقاومت در برابر صهیونیست ها را به عنوان گزینه اول و 

تنها گزینه کارآمد می شناسند. 
نکته بعد اینکه این اقدام فلس��طین نشان داد حتی 
جریان سیاس��ی ای که پیش از این از س��ازش حمایت 
می کرد به دنبال بازبینی ارزش ها و آسیب شناسی جدی 

اس��ت؛ اینکه چرا در ۴ دهه گذشته 
رویکرد آنها نتوانست امتیاز مشخص 
و قابل اتکایی برای فلسطینی ها داشته 

باش��د. واقعیت این اس��ت که عملکرد 
گروه های فلسطینی بویژه در 2 هفته گذشته نشان داد آنها 
مسأله خیانت و نفاق کشورهای عربی در موضوع فلسطین 
را به عنوان یک عامل شکننده در مسیر مقابله با اسرائیل 
قلمداد کرده اند؛ کشورهایی که با توطئه گری در خفا و 
برقراری روابط پنهان امنیتی با رژیم صهیونیستی، امنیت 
و برنامه های فلسطین را به مخاطره انداختند. همین هم 
سبب شد ابومازن روابط دیپلماتیک با برخی کشورها مثل 
بحرین و امارات را قطع کند. در حال حاضر جریان هایی 
مثل فتح در فلسطین فهمیده  اند آزادسازی فلسطین فقط 
به دست خود مردم فلسطین رقم خواهد خورد. از این 
رو آنها با غربالگری جدی در قبال دوستان خود، تالش 
دارند مجموعه ها، نهادها، کشورها و شخصیت هایی را 
که قلبا به آرمان فلسطین باور ندارند کنار بگذارند. این 
رویکرد س��بب ش��ده در روزهای اخیر شاهد اتفاقاتی 
تاریخی در بین گروه های فلسطینی باشیم که از جمله 
آن می توان به نشست مشترک این گروه ها پس از 2۷ 
سال در لبنان و مذاکرات فشرده حماس و جهاد اسالمی 
به عنوان 2 گروه مسلح فلسطینی اشاره کرد. آنچه مسلم 
اس��ت در فلسطین پس از آشکار سازی روابط امارات و 
بحرین با رژیم اش��غالگر، دیگر دلیلی برای مخالفت با 

مقاومت وجود ندارد.
* کارشناس مسائل غرب آسیا

احسان تقدسی: این روزهای فلسطین را باید سخت ترین 
دوران تاریخش دانست. عادی سازی یا به تعبیر صحیح تر 
آشکارس��ازی روابط 2 کش��ور عربی امارات و بحرین و 
اعالم در صف بودن چند کش��ور دیگ��ر عضو اتحادیه 
عرب در لیست عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، 
فلسطینی ها را در این اتحادیه در انزوایی بی سابقه قرار 

داده است. 
بعد از آشکار س��ازی روابط امارات و بحرین با رژیم 
صهیونیس��تی، نشس��ت اتحادیه عرب تنها امید یا به 
عبارتی آخرین امید فلس��طینی ها ب��رای محکومیت 
این س��ازش از س��وی س��ایر اعضا بود که با کارشکنی 
و میدان داری عربس��تان این اتفاق نیفت��اد. این اتفاق 
سناریوهای متفاوتی را پیش روی فلسطینی ها قرار داده 
تا بتوانند فضای انسداد پیش آمده را بشکنند. اینکه آنها 
چه سناریویی را در آینده پیش خواهند گرفت از حاال 
چندان مشخص نیس��ت اما می توان بر اساس شواهد 

میدانی حدس هایی زد.
1- خروج از اتحادیه عرب: این سناریو اگر چه فعال دور 
از ذهن است اما ناممکن نیست. نفس حضور فلسطین در 
اتحادیه عرب یافتن راهی برای فشار بر اسرائیل و احقاق 
حقوق مردم فلس��طین در برابر رژیمی به غایت وحشی 
بوده است. اتفاقات اخیر اتحادیه عرب و صف کشورهایی 
که بزودی به پروژه عادی سازی ترامپ خواهند پیوست، 
معنایی جز بی خاصیت شدن ادامه حضور فلسطینی ها 
در اتحادیه عرب نخواهد داشت. از سوی دیگر خیلی زود 
حضور فلسطینی ها در اتحادیه عرب محملی خواهد شد 

تا کشورهایی که به عادی سازی روابط 
خود با اسرائیل پرداخته اند، خود به 
بازوی جدید اس��رائیل برای فشار بر 

گروه های فلسطینی تبدیل شوند. این 
سناریو هنوز برای فلسطینی ها دارای اولویت نیست اما 

تردیدی نیست که به آن می اندیشند. 
2- ائتالف با متحدان جدید: ناامیدی از همراهی اعراب 
برای فلسطینی ها آنها را به سوی متحدان قدرتمندتری 
س��وق خواه��د داد. هم اکنون محمود عب��اس به طور 
منظم گفت و گوهایی را با ترکیه آغاز کرده و در آخرین 
گفت و گوی خود از این کش��ور خواس��ته ناظر انتخابات 
آتی فلسطین باشد. ایران گزینه بعدی فلسطینی هاست. 
به نظر می رس��د خیلی زود باید شاهد تحولی بزرگ در 
نگرش سابق تش��کیالت خودگردان و شخص محمود 

عباس به ایران باشیم. 
3- آینده حماس و فتح: اختالفات قدیمی و چه بس��ا 
درگیری های مس��لحانه فت��ح و حماس می تواند جای 
خود را به صلح یا نزدیکی دهد. عقد بن زاید و آل خلیفه 
با نتانیاه��و تنها برکتش نزدیکی فتح و حماس بعد از 
س��ال ها و تالش برای کنار گذاش��تن اختالفات کهنه 
است. این اتفاق در کنار ادامه تجاوزهای اسرائیل راهی 
جز در اولویت قرار گرفتن گزینه مقاومت و کنار گذاشتن 

هرگونه سازش نیست. 
همان گونه که در ابتدا اش��اره ش��د ش��رایط امروز 
فلسطینی ها دشوارتر از هر زمانی است و عبور سرافرازانه 
از این قله، آنها را به آزادی قدس نزدیک تر خواهد کرد.

سناریوهای پیش روی فلسطینفلسطینی ها در حال غربالگری جدی هستند



فرهنگوهنر
پیامبراعظم)ص(:

بهترین یاران کسی است که ناسازگاری اش اندک باشد و 
سازگاری اش بسیار.

گروهفرهنگوهنر:شخصیت پردازی آدم های جنگ و آدم های 
دفاع مقدس که حاال امتدادشان در ماجرای دفاع از حرم، جلوه 
دیگری پیدا کرده است، در سخنرانی اخیر رهبر انقالب مورد 
تاکید قرار گرفت؛ کار الزمی که آنچنان که درخور دفاع مقدس 
است صورت نگرفته، اگر چه کارهایی که شده ارزشمند است. 
مثال مجموعه های نیمه پنهان ماه و یادگاران انتشارات روایت 
فتح، آثاری که نش��ر صاعقه منتشر کرده، آثار گلعلی بابایی 
و حس��ین بهزاد، آثاری که به سرپرستی، مدیریت و نظارت 
آقای سرهنگی در حوزه هنری در انتشارات سوره مهر منتشر 
شده است، کتاب هایی که انتشارات شهید کاظمی پیرامون 
زندگی ش��هیدان مدافع حرم به چاپ رس��انده است و دیگر 
آثاری که پیرامون ش��هیدان انق��الب، دفاع مقدس و جریان 
مقاومت به بازار نش��ر راه پیدا کرده، خریده و خوانده شده و 
برخی از آنها پرطرفدار نیز شده، نمونه های قابل توجهی برای 
معرفی شخصیت های دفاع مقدس هستند. به عنوان مثال اگر 
کارگردانی بخواهد فیلمی درباره شهید همت بسازد، با خواندن 
مجموعه کتاب هایی که درباره این شهید منتشر شده است، 
می تواند رفتار او را در دوره های مختلف زندگی از نوجوانی و 
ایام تحصیل تا حضور در جنگ و مواجهه اش با خانواده و فضای 
سیاسی و اجتماعی بخوبی درک کند. به همین جهت است 
که تولید متن برای بسیاری دیگر از شخصیت های مشهور، از 
فرماندهان تا شخصیت های گمنامی که در دوره های مختلف 

مجاهدت کرده اند، مقدمه ای برای شخصیت پردازی است. 
سخنان رهبر معظم انقالب به مناسبت هفته دفاع مقدس 
در می��ان اهالی ادبیات دفاع مق��دس به طور حتم از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت، زیرا ایشان در سخنرانی اخیر خود 
نکات بسیار مهم و اساسی ای درباره اهمیت این ژانر مهم ادبیات 
گفتند. این مباحث و نکات از ابعاد مختلفی برخوردار بود که 
یکی از مهم ترین آنها موضوع بااهمیت »ش��خصت پردازی« 

در ادبیات اس��ت. رهبر معظم انقالب در بخش��ی از سخنان 
خود گفتند: »شخصیت پردازی رزمندگان می تواند سرلوحه 
س��ینماگران، نهاد ها و بخش های مختل��ف قرار گیرد که در 
آث��ار مکتوب و نمایش��ی برای به تصویر کش��یدن زندگی و 
زمانه، روحی��ات و اخالق رزمندگان فعالیت هایی انجام داده 
و می دهند، همچنین یکی از کارهای بسیار الزم، بزرگداشت 
و شخصیت پردازی شخصیت هاست. بعضی  شخصیت ها البته 
مشاهیرند- مشاهیر ارتشی، مشاهیر سپاهی، مشاهیر نیروی 
انتظامی و بعضی های شان مشاهیر مبارز که جزو اینها نبودند، 
بسیجی بودند- اما بسیاری ها از غیرمشاهیرند. خیلی  از این 
ش��رح حال هایی که نوشته می شود، از افرادی است که هیچ 
ش��هرتی ندارند و از این قبیل زیادند اما کارهای بزرگ انجام 

دادند، مسائل مهمی به اینها منسوب است«. 
یکی از این ش��خصیت ها که از ش��هرت باالیی در دوران 
دفاع مقدس برخوردار نبود و با انتش��ار کتاب »فرنگیس« به 
شهرت رسید، بانو فرنگیس حیدرپور است؛ زنی از دیار مردم 
غیور کردستان که یک تنه مقابل بعثی ها ایستاد و حماسه ای 

آفرید. 
البته کتاب »فرنگیس« با تقریظ رهبر انقالب بر این کتاب، 
بیشتر به چشم آمد. در ادامه بد نیست بخش های مهمی از 
متن تقریظ مقام معظم رهب��ری بر این کتاب که روایتی از 
مقاومت بانوی روستایی مرزنشین کرد کرمانشاهی بوده است 
مرور شود. در متن تقریظ رهبری آمده است: »بخش ناگفته 
و با اهمیتی از حوادث دوران دفاع را به مناسبت شرح حال این 
بانوی شجاع و فداکار، در این کتاب می توان دید. بانو فرنگیس 
دالور با همان روحیه اس��توار و پرق��درت، و با زبان صادق و 
صمیمی یک روس��تایی، و با عواطف و احساس��ات رقیق و 
لطیف یک زن، با ما سخن گفته و منطقه  ناشناخته و مهمی 
از جغرافیای جنگ تحمیلی را با جزئیاتش به ما نشان داده 

است. ما از روستاهای مرزی در دوران جنگ و مصائب فراوان 
آنان و آوارگی ها و گرسنگی ها و خسارت های مادی و ویرانی ها 
و داغ عزیزان آنها، هرگز به این وضوح و تفصیلی که در این 

روایت صادقانه آمده است، خبر نداشتیم«.
 این بخش از متن تقریظ رهبری آنجا مورد اهمیت قرار 
می گیرد که ایشان در بازگویی ناگفته هایی از دوران دفاع مقدس 
بر اصل شخصیت پردازی تاکید می ورزند. به همین خاطر با 
مهناز فتاحی، نویسنده کتاب »فرنگیس« گفت وگو کرده ایم. 

فتاحی ابتدا درباره اهمیت ش��خصیت پردازی در ادبیات 
دفاع مق��دس گفت: پرداختن به »ش��خصیت« محور اصلی 
خاطرات دفاع مقدس محسوب می شود و نویسندگان ادبیات 
دفاع مقدس به شخصیت های بسیاری از این دوران پرداخته اند 
اما به نظر می رسد در این باره همچنان باید فعالیت کرد، زیرا 
بسیاری از شخصیت های گمنام دوران دفاع مقدس هنوز آنطور 

که باید به نسل جدید معرفی نشده اند. 
وی ادامه داد: نکته دیگر آنکه نویسندگان ادبیات دفاع مقدس 
با پرداختن به شخصیت های مختلف و تاثیرگذار جنگ تحمیلی 
یک الگوس��ازی انجام می دهند، چرا که نسل جوان ما تشنه 
داش��تن الگوهای مختلف اس��ت. به عنوان مثال »فرنگیس 
حیدرپور« با آن شجاعت خود یک الگوی تمام عیار برای زنان 
محسوب می شود یا شخصیت هایی چون بهنام محمدی برای 

نوجوانان یک الگوی مناسب به حساب می آیند. 
این نویسنده تصریح کرد: یکی از نکات مهمی که رهبری در 
تقریظ کتاب »فرنگیس« به آن اشاره کرده بود همین اهمیت 
معرفی الگو برای نسل جوان است که امیدوارم سایر نویسنده ها 
هم با شناسایی چهره های برجسته دوران دفاع مقدس به رونق 

یافتن این موضوع کمک کنند. 
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: متاسفانه یکی از 
مشکالت بزرگی که بنده و سایر نویسندگان ادبیات دفاع مقدس 

با آن مواجه هستیم، مربوط به سختی های مصاحبه گرفتن با 
چهره های برجسته دوران دفاع مقدس است که این پیشکسوتان 
دفاع مقدس بنا به دالیلی چون مالحظات، تواضع و... از مصاحبه 
طفره می روند و نویسندگان این حوزه برای راضی کردن این 

عزیزان برای انجام مصاحبه کار سختی دارند. 
فتاحی در ادامه درباره دغدغه های مطرح شده اخیر از سوی 
رهب��ری مبنی بر نگرانی هایی درباره »تحریف« دفاع مقدس 
گفت: به طور حتم رهبر معظم انقالب آس��یب های اساسی 
در این باره مشاهده کرده اند که در سخنان اخیر خود بازگو 
کرده اند و اگر با دقت بیانات اخیر ایشان را مطالعه کنیم به این 
نتیجه می رسیم که دغدغه های ایشان درباره ادبیات دفاع مقدس 
کامال بحق است و همان طور که ایشان گفته اند نباید زمان را 
بیش از این از دس��ت بدهیم و به مدد ادبیات دفاع مقدس از 

موج »تحریف« دفاع مقدس در امان بمانیم. 
وی همچنی��ن گفت: یکی دیگر از نکات مهمی که مقام 
معظم رهبری در س��خنان اخیرش��ان به آن توجه و عنایت 
کرده اند بحث بهره مندی مناسب اهالی سینما و تئاتر از منابع 
ادبیات دفاع مقدس برای تولید اثر است که در این باره باید گفت 
متاسفانه سینمای ایران چند سالی است از فقدان فیلمنامه بکر 

و منسجم رنج می برد. 
نویسنده »فرنگیس« تصریح کرد: اینکه یک کتاب به بهترین 
شکل ممکن معرفی شود نیاز است توسط هنرمندان سینما به 

آثار درخشان این حوزه پرداخته شود. 
 وی در پایان گفت: بدون شک کتاب هایی چون »فرنگیس« 
اگر به یک اثر سینمایی یا نمایشی تبدیل شود به آثاری فاخر 
در سینما بدل می شود، زیرا آثار شاخص ادبیات دفاع مقدس 
در حوزه »ش��خصیت پردازی« با بهره مندی از داستانی بکر 
و مستحکم، گزینه مناسبی برای فیلمسازان متعهد است و 

امیدوارم روزی شاهد این اتفاق در هنر کشور باشیم.

مهنازفتاحی،نویسندهکتاب»فرنگیس«درگفتوگوبا»وطنامروز«دربارهاهمیتشخصیتپردازیدرادبیاتدفاعمقدس:

با ادبیات، از تحریف دفاع مقدس در امان بمانیم

نشست رسانه ای مسابقه کارتون، کاریکاتور و پوستر »فلسطین 
تنها نیست« با حضور محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری 
و سیدمسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای تجسمی 
حوزه هنری در تاالر سوره برگزار شد. به گزارش »وطن امروز«، 
دادمان در ابتدای این نشست گفت: حوزه هنری بانی یک رویداد 
هنری است تا پیام »فلسطین تنها نیست« را مخابره کند. بنده 
به نمایندگی از حوزه هنری و جامعه هنری ایران اسالمی از همه 
هنرمندان آزاده جهان و دوستدار انسانیت دعوت می کنم با زبان 
رسا و هنری پیرامون این خیانت نابخشودنی اثر خلق کنند. به 
امید خدا رویای بازگشت فلسطین به فلسطینیان نزدیک است 
و هنرمندان همه عرصه ها می توانند آن را تصویر کنند. وی افزود: 
آمادگی داریم تمام تجربه و تخصص ۴۰ س��اله حوزه هنری را 
در اختیار همه هنرمندان در هر کانون جغرافیایی که در جبهه 
مقاومت فعالیت می کنند، بگذاریم تا ش��بکه ای از جریان های 
مقاوم و متعهد علیه این رژیم منحوس ش��کل گیرد. آمادگی 

داری��م هر کاری از دس��ت مان برآید 
انجام دهیم تا در منطقه غزه تجربه 
مشابهی شکل گیرد و هنرمندان مقاوم 
غزه با قدرت بیشتری مبارزه فرهنگی 
گسترده ای علیه این رژیم منحوس را 
شکل دهند. دادمان در بخش دیگری 
از این نشست گفت: بخش پوستر به 
مسابقه »فلسطین تنها نیست« اضافه 
شده است. یکی از دغدغه های مان این 

است که ان شاءاهلل هنرمندان حوزه های دیگر هنر غیر از کاریکاتور 
را هم درگیر این رویداد کنیم. وی ادامه داد: یک برنامه جدی 
ترویجی برای بازنمایی و گسترش بازدید تولیدات قبلی مدنظر 
داریم، چون ش��رایط تولید و مصرف آثار هنری تغییر کرده و 
تبدیل کارتون ها و کاریکاتورها به موشن گرافیک مدنظر است. 
رئیس حوزه هنری گفت: ما هنوز درست متوجه نمی شویم که 

چرا مدعیان آزادی بیان در جهان از 
بررسی یک موضوع به نام هولوکاست 
آشفته می ش��وند؟ ما حتما در شیوه 
جدید، بازنمایی آث��ار با این موضوع 
را بیشتر پی می گیریم. در ادامه این 
نشست شجاعی طباطبایی گفت: در 
ادوار پیشین بیشتر در حوزه کارتون 
و کاریکاتور فعال بودیم اما در این دوره، 
پوستر را هم اضافه کردیم. وی سپس 
درباره انگیزه های برگزاری این رویداد گفت: توهین به پیامبران 
۴ میلیارد نفر از ادیان مختلف توسط یک گروه کوچک )نشریه 
شارلی ابدو( مطرح است که چیزی جز نفرت پراکنی نیست. آیا 
این را می توانیم مصداق آزادی بیان بدانیم؟! در حالی  که چنین 
آزادی هایی درباره »هولوکاست« به هیچ وجه وجود ندارد. این 
هنرمند کاریکاتوریس��ت، به موجودیت فلسطین اشاره کرد و 

گفت: یکی از مباحث جدی در جنگ دوم جهانی این است که 
فلسطین بی طرف بوده اما چرا آن را درگیر کرده اند؟ ضمن اینکه 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی باعث نمی شود فلسطین 
تنها بماند، جبهه مقاومت کنار فلسطین ایستاده است و مردم 
کشورهای سازش��گر، مخالف عادی سازی روابط هستند. دبیر 
هنری مسابقه »فلسطین تنها نیست« درباره جزئیات فراخوان 
این رویداد هنری تصریح کرد: در نظر داریم پویش های مردمی 
را با هشتگ های چندزبانه شکل دهیم و هر هنرمندی می تواند 
۵ اثر ارائه کند. مهلت ارس��ال آثار ۱۵ آذرماه ۹۹ )۱۰ دسامبر 
۲۰۲۰( اعالم ش��ده و داوری از ۲۰ تا ۲۲ آذر اس��ت. وی افزود: 
ترکیب داوری به صورت بین المللی اس��ت و هنرمندان ایرانی 
در کنار »ناجی بِناجی« از مراکش رئیس سایت عرب کارتون، 
»سیلوانو ملو« از برزیل و »جیتت کاستانا« از اندونزی هستند. 
جوایز هم در هر بخش ۲ هزار، ۱۵۰۰ و هزار یورو برای نفرات 

اول تا سوم است. 

رئیسحوزههنریدرنشستخبری»فلسطینتنهانیست«:

بازگشت فلسطین به فلسطینیان نزدیک است
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روایتسطرهایناخواندهدفاعمقدس
در»روایتحبیب«

به مناسبت گرامیداشت هفته  دفاع مقدس، ویژه برنامه  
تلویزیونی »روایت حبیب« در 7 قس��مت به بررس��ی 
زندگی و زمانه ش��هید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در 
دوران دفاع مقدس می پردازد. به گزارش »وطن امروز«، 
در ای��ن مجموعه  برنامه بخش های متنوعی از زندگی 
شهید سلیمانی در دوران دفاع مقدس برای نخستین بار 
از سیمای جمهوری اسالمی پخش خواهد شد. سخنان 
تاریخی شهید سلیمانی در جمع رزمندگان لشکر ۴۱ 
ثاراهلل در دوران جنگ، گزارش هایی از س��یر اقدامات 
سردار سلیمانی از سال اول تا پایان جنگ، برش هایی از 
سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی در جمع رزمندگان 
لشکر حاج قاسم، گزارش هایی از رابطه شهید سلیمانی 
با شهدا و سخنان تبیینی و دیده نشده ای از حاج قاسم 
سلیمانی درباره دوران دفاع مقدس از جمله بخش های 
»روایت حبیب« است. عالقه مندان می توانند »روایت 
حبیب« را که توس��ط بنیاد »مکتب حاج قاسم؛ حفظ 
و نشر آثار شهید سلیمانی« تهیه شده، تا پایان هفته 
دفاع مقدس هر ش��ب حوالی س��اعت ۲۰ از شبکه 3 

سیما مشاهده کنند. 

»ایلدا«ازجمعه
رویآنتنشبکهیکسیمامیرود

همزم��ان با هفته دفاع مق��دس مجموعه تلویزیونی 
»ایل دا« از جمعه ۴ مهر از ش��بکه یک س��یما پخش 
می ش��ود. به گزارش »وطن امروز«، سریال »ایل دا« با 
موضوع اتحاد و حماسه مردان و زنان عشایر مرزنشین 
در برابر متجاوزان به خاک این مرز و بوم و قصه ایستادگی 
و ایثار آنها از سال  ۱3۵۸ تا ۱3۵۹ ساخته شده است. 
این سریال از جمعه ۴ مهر هر شب روی آنتن می رود 
و پنجش��نبه ها خالصه یک هفته نمایش داده خواهد 
ش��د. در این س��ریال مجید مظفری نقش صالح  خان، 
پوریا پورسرخ نقش ایرج، فاطمه گودرزی نقش دا گل 
و جعفر دهقان نقش اس��توار کاکاوند را ایفا می کنند. 
کاظم هژیرآزاد، کورش سلیمانی، امیرمحمد زند، مینا 
نوروزی فرد، غالمرضا علی  اکبری، س��ینا رازانی، مهدی 
صبایی، ش��هین تسلیمی، مسعود چوبین و رضا نجفی 
از جمله بازیگران دیگر این سریال هستند. »ایل دا« به 
تهیه کنندگی سیدعلیرضا سبط احمدی و کارگردانی راما 
قویدل کاری از مرکز سیما فیلم است که در ۲۴ قسمت 

۴۵ دقیقه ای از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. 

انیمیشن»حاجقاسم«
آمادهپخششد

در میان زندگینامه های تولید شده از ۴۰ شهید انقالب 
و دفاع مقدس در مجموعه پویانمایی »چهل شاهد«، نام 
»حاج قاس��م« هم دیده می ش��ود که به آنتن تلویزیون 
می رس��د. به گزارش »وطن امروز«، مجموعه انیمیشن 
»چهل ش��اهد« روایتگر زندگی و ش��هادت ۴۰ ش��هید 
شاخص انقالب و دفاع مقدس است که به مناسبت هفته 
دفاع مقدس با معرفی شهیدان قاسم سلیمانی، جهان آرا، 
آوینی، برونسی، باقری، همدانی، منتظرالقائم و محسن 
حججی از شبکه های سیما پخش می شود. این مجموعه 
را محمدعلی صفورا تهیه و کارگردانی می کند و با تکنیک 
کمیک موش��ن در 6 فصل که هر فصل روایتگر 7 شهید 
دفاع مقدس تا مدافعان حرم و شهدای هسته ای است در 
مرکز پویانمایی صبا ساخته شده است. تاکنون ۸ قسمت 
3۰ دقیق��ه ای این مجموعه تولید و آماده نمایش ش��ده 
است. انیمیشن »حاج قاسم« در سالگرد شهادت حاج قاسم 
سلیمانی از شبکه های مختلف سیما پخش خواهد شد. 

زندگیشهدایخلبانبرصحنهتئاتر
شهرام کرمی نمایشنامه »کاش جای این همه استخوان، 
لب هایت برمی گشت!« را بر اساس زندگی شهدای خلبان 
دوران دفاع مقدس به رشته تحریر درآورده است و قصد 
دارد در فرصتی مناسب آن را اجرا کند. به گزارش مهر، 
شهرام کرمی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر درباره 
جدیدترین اثر خود که در قالب نمایشنامه نوشته است، 
گفت: جدیدترین نمایشنامه ای که نوشته ام »کاش جای 
این همه اس��تخوان، لب هایت برمی گشت!« نام دارد که 
با مضمون جنگ و مقاومت نوش��ته ش��ده است. این بار 
سوژه ای که انتخاب کردم الهام گرفته از زندگی شهدای 
خلبان رضا نژاد رضایی، سیدعلی اقبالی دوگاهه، منصور 
آزاد، حس��ین بهرام و حس��ین و ابراهیم دل حامد است. 
این نمایشنامه نویس و کارگردان تأکید کرد: نمایشنامه 
»کاش جای این همه استخوان، لب هایت برمی گشت!« 
که از فرازهایی از زندگی شهدای خلبان الهام گرفته ام ادای 

دین من به قهرمانان بزرگ این سرزمین است. 

درگذشت
فیلمبردارسرشناسسینما

مایکل چپم��ن که فیلمبردار فیلم های موفقی چون 
»راننده تاکسی« و »گاو خشمگین« اسکورسیزی بود در 
۸۴ س��الگی درگذشت. به گزارش مهر به نقل از ورایتی، 
مای��کل چپمن فیلمبردار و کارگردان که با فیلمبرداری 
تاثیرگذارش در فیلم هایی چون »راننده تاکسی«، »گاو 
خش��مگین« و »آخرین والس« اسکورس��یزی شناخته 
می شد، یکشنبه به دلیل نارسایی قلبی جان باخت. همسر 
وی، امی هولدن جونز که خود فیلمنامه نویس و کارگردان 
است در صفحه فیسبوکش این خبر را تایید کرد. ۲ بار 
نامزدی اسکار در بخش بهترین فیلمبرداری برای »گاو 
خشمگین« که به شیوه سیاه و سفید فیلمبرداری شده 
بود و »فراری« س��اخته اندرو دیویس با بازی هریس��ون 
فورد در کارنامه چپمن دیده می شود. پس از فیلمبرداری 
»راننده تاکسی« از وی به عنوان شاعر پیاده روها یاد می شد. 

تلویزیون

انیمیشن

تئاتر

سینمای جهان

مراسم افتتاحیه شانزدهمین جشنواره فیلم »مقاومت« با 
حضور هنرمندان و مدیران فرهنگی برگزار شد. به گزارش 
»وط��ن امروز«، در این مراس��م مهدی عظیمی میرآبادی، 
مدیرعامل انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس و دبیر این 
رویداد در س��خنانی گفت: »ذیل ۲ هدف راهبردی انجمن 
س��ینمای انقالب که متشکل از تقویت و تثبیت سینمای 
دفاع مقدس به  عنوان س��ینمای ت��راز انقالب و حمایت از 
هنرمندان انقالبی بوده است، این جشنواره از دوره شانزدهم 
با جدیت بیشتری طراحی و اجرایی شد تا وظیفه خودمان 

را انج��ام بدهیم. برای این کار باید 
اه��داف اجرایی هم در نظر گرفته 
می شد. اهداف مشخصی را تعیین 
و برنامه ه��ای خودم��ان را تنظیم 

کرده ایم«.
در بخش دیگری از این مراسم، 
کلیپ نکوداش��ت زنده  یاد خسرو 
س��ینایی که چندی پی��ش بر اثر 
ابتال به کرون��ا از دنیا رفت، هادی 

مشکات تهیه کننده، غالمرضا جنت خواه دوست مستندساز، 
همایون رضا عطاردی آهنگس��از و شهید حسین فهیمی 
مستندساز پخش شد. سپس حبیب احمدزاده، ناصر شفق، 
قاس��م قلی پور، احمد عبداللهیان و محمدحسین عقیقی 
برای این بخش روی صحنه آمدند. حبیب احمدزاده در این 
بخش با مرور خاطراتی از زنده یاد خسرو سینایی گفت: امثال 
آقای سینایی زیاد هستند، این ما هستیم که بلد نیستیم با 
زبان درست با آنها صحبت کنیم. ما فقط بلدیم با افرادی با 
زبان خودی صحبت کنیم. فکر می کنم یکی از مشکالت ما 
همین زبانی است که به روز نیست. آقای سینایی در همه 
جش��نواره های دانش آموزی دفاع مقدس در مناطق مرزی 

ش��رکت می کرد. احمدزاده با اشاره به خاطراتی از خسرو 
سینایی گفت: سینایی هیچ وقت برای کارهای دفاع مقدس 
نه نمی گفت. ممنونم از آقای عظیمی که دایره دوستان را 
گسترش داد و این نکوداشت را برای او هم برگزار کرد، آقای 
کیارس��تمی هم همین طور بود. کیارستمی پس از بازدید 
از موزه جانبازان ش��یمیایی اعالم ک��رد هر کار که حاضر 
باشد برای این جمع می کنم و آنها فقط خواستند صدای 
مظلومیت ما را به جهان برسانند. این را برای نخستین بار 
در یک مراسم رسمی می گویم که کیارستمی از آن به بعد 
هر گاه ب��رای حضور در رویدادی 
به خارج از کش��ور می رفت، از ما 
درخواست می کرد تعدادی مستند 
مرتبط با جانبازان شیمیایی مانند 
»خاطراتی برای تمام فصول« را با 
زیرنویس مرتبط با کشور مقصدی 
که به آن سفر می کرد آماده کنیم 
تا همراه خود ببرد. همین فیلم ها را 
در کالس ها و کارگاه های خود برای 

سینماگران خارج از کشور به نمایش می گذاشت. 
در بخ��ش پایانی این بخش فارس��یجانی، مدیر بخش 
»نشان رسول« روی صحنه آمد و گفت: »رسول مالقلی پور 
از جمله هنرمندانی بود که از دریای شوق و اخالص خود 
سیراب شده بود و از خرمن انگیزه های انقالبی در عرصه هنر 
آنقدر لبریز بود که با تالش مومنانه خود آثاری ارزشمند بجا 
گذاشت که هر چه بیشتر می گذرد جای خالی او بیشتر حس 
می شود. او با آثار خود زمان را با گذشته و حال پیوند داد«. 
در قسمت پایانی این مراسم نیز با حضور مدیران سینمایی 
از خانواده مرحوم رسول مالقلی پور تقدیر و از یادنامه رسول 

مالقلی پور رونمایی شد.

تهیه کننده سریال تلویزیونی »موسی)ع(« 
از انتخاب کارگردانی جدید و شروع پیش تولید 
در ماه ه��ای آین��ده خب��ر داد و گفت: تمام 
تال ش مان این است در سال ۱3۹۹ پیش تولید 
را آغاز کنیم. به گزارش »وطن امروز«، پروژه 
»موس��ی)ع(« از جمل��ه آث��ار فاخر و مهم 
تلویزیون است که پس از درگذشت مرحوم 

فرج اهلل سلحشور و بیماری جمال شورجه، در وضعیت نامشخصی 
قرار دارد. بس��یاری از کارشناسان و پژوهشگران نگران سرنوشت 
تولید سریال »موسی)ع(« هستند که مثل برخی کارهای دیگر 
همچون »امام حس��ین)ع(« و »ملک  سلیمان۲« و حتی خیلی 
از کارهای دیگر بالتکلیف باقی نماند. حاال سیداحمد میرعالیی، 
تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی در گفت وگو با تسنیم، درباره 

تازه ترین خبرها پیرامون این پروژه، از حضور 
کارگردانی جدید در کنار جمال شورجه خبر 
داد و گف��ت: »این تصمیم را داریم اما هنوز 
به کارگردان مشخصی نرسیدیم. گزینه هایی 
وجود دارند که بعد از بررسی، هر چه زودتر 
وارد پیش تولید خواهیم شد«. تهیه کننده 
سریال »موسی)ع(« درباره اینکه کارگردان 
جدید چه مؤلفه ای دارد، تصریح کرد: »انتخاب این کارگردان جدید 
کار آسانی نیست. برای ما مهم است که آن شخص قابلیت ساخت 
کارهای فاخر را داش��ته باشد. در وهله بعدی به کارهای دینی و 
مذهبی عالقه مند باشد. مقدمات پیش تولید را سپری کرده ایم و 
بسیاری از کارها را جلو برده ایم اما با انتخاب کارگردان، امیدواریم 

تا ماه های آینده در سال جاری پیش تولید کار شروع شود«.

»مهمان خانه بیوه های جوان« توسط انتشارات 
کتابس��تان معرفت منتشر ش��د. به گزارش »وطن 
امروز«، میهمان خانه بیوه های جوان، زندگی ۱3 زن 
جوان و پیر، تحصیلکرده و بی سواد را از زمان پیوستن 
به داعش روایت می کند. هیچ کدام از کتاب هایی که 
تالش می کنند ظهور وحشتناک داعش را به تصویر 
بکش��ند، به جایگاه زنان در این س��ازمان اشاره ای 
نکرده ان��د اما زن��ان برای تأس��یس خالفت ابوبکر 

البغدادی ضروری بودند. این روایت فقط به داستان های عربی یا 
خاورمیانه ای نمی پردازد، بلکه در انگلیس، آلمان، تونس، سوریه، 
ترکیه، لیبی و عراق اتفاق می افتد و از شیوه هایی می گوید که 
زنان به نظامیان داعش جذب، ترغیب و ملحق شدند؛ طی این 
روند این زنان به همسران، خویشاوندان، معلمان و همسایگان 

خود توهین کردند و آنها را نادیده گرفتند. آزاده 
معاون��ی، خبرنگار ایرانی االص��ل در این کتاب از 
دریچه نگاه خبرنگاری آمریکایی به فرآیند جذب و 
حضور زنان داعش نقبی  زده است و حاصل سال ها 
تحقیق میدانی خود را با این کتاب به میدان آورده 
است. این کتاب سال ۲۰۱۹ نیز نامزد جایزه ۵۰ 
هزار پوندی »بیلی جیفورد« که مهم ترین جایزه 
انگلستان در حوزه ادبیات غیرداستانی محسوب 
می شود، شده بود. انتشارات کتابستان معرفت که حضور فعالی 
در عرصه ترجمه آثار غیرایرانی دارد، پیش از این نیز به ترجمه 
آث��اری پیرامون موضوع گروهک داع��ش اقدام کرده بود. رمان 
»عاشق داعشی من« نوشته هاجر عبدالصمد از دیگر آثاری بود 
که این انتشارات با ترجمه مهدیه داوودی روانه بازار نشر کرده بود. 

انتشارخبرهاییتازهدربارهسریالحضرتموسی

یادیازمالقلیپوروسیناییدرافتتاحیهشانزدهمینجشنوارهفیلممقاومتساخت »موسی)ع(« با یک کارگردان جدید!

رسول صدای مظلومیت ایرانیان

کتابستانمعرفتیکباردیگرسراغقصههایمرتبطباداعشرفت

»مهمان خانه بیوه های جوان« در بازار نشر


