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نگاه

سانسور آمارها؛ جلوگیری از 
التهاب یا سرپوش بر ناکارآمدی؟!

حمی�د کم�ار: وزی��ر راه و شهرس��ازی اخیرا در 
مصاحبه ای اعالم کرد: »دلیلی ندارد با انتش��ار 
بخشی از آمار و اطالعات به بازار مسکن التهاب 
وارد کنیم«. محمد اس��المی در تش��ریح دالیل 
التهابات اخیر بازار مسکن گفت: »التهابات موجود 
در بازار های موازی و اقتصاد کالن بر تمام بخش ها 
تاثیر گذاشته و مسکن هم به عنوان یک بخش 
مه��م از این بازار ها تاثیر گرفته اس��ت، بنابراین 
با انتش��ار اطالعات و آمار مختص یک کالنشهر 
باعث ایجاد التهاب در بخش مسکن در کل کشور 
خواهیم شد و معتقدم با انتشار اینگونه اطالعات 

نباید امید مردم را ناامید کنیم«. 
این نخستین  بار نیست که وزیر راه وشهرسازی 
از »لزوم ممنوعیت انتش��ار آمار برای جلوگیری 
از التهاب بازار« س��خن می گوید. اواخر مردادماه 
س��ال جاری بود که اسالمی با حضور در برنامه 
گفت و گ��وی ویژه خبری ش��بکه 2 س��یما، در 
واکنش به رس��یدن قیمت هر متر مربع مسکن 
در ش��هر تهران به 21 میلیون تومان گفت: »به 
معاونت مس��کن وزارت راه وشهرس��ازی دستور 
داده ام اطالعات و آمار قیمت های بازار مس��کن 

را منتشر نکند«. 
اقدام وزیر راه و شهرس��ازی در سانس��ور آمار 
مسکن، استدالل عجیب وی در دفاع از این اقدام 
و همچنی��ن بی پروایی وی از اظه��ار این اقدام، 
عمق فاجعه در سطوح مختلف مدیریتی کشور 
را نش��ان می دهد. اینکه یک مدیر در این کشور 
به خود جرأت دهد مانع انتشار آمار عملکرد خود 
و دسترس��ی آزادانه مردم به این گزارش ها شود، 
نخستین مساله ای است که ذهن را به خود مشغول 
می کند. استدالل عجیب وزیر راه وشهرسازی در 
دف��اع از تصمیم خود، مس��اله دیگر این موضوع 
اس��ت. اینکه وزیر راه وشهرس��ازی انتش��ار آمار 
تغییرات قیمت مسکن را عامل »ایجاد التهاب در 
بازار مسکن« معرفی کرده و با همین استدالل از 
تصمیم خود برای جلوگیری از انتشار آمار مسکن 
دفاع کن��د، در وهله اول نوع��ی فرافکنی قصور 
مدیریتی در این حوزه است. اسالمی در حالی آمار 
قیمت مسکن را عامل التهاب بازار معرفی می کند 
که انتشار آمار، متاخر بر وضعیت بازار است و صرفا 
وضعیت موجود بازار مسکن را منعکس می کند. 

وزیر راه و شهرس��ازی توضیح نمی دهد که با 
جلوگیری از انتشار آمار قیمت مسکن کدام یک 
از مس��ائل اساس��ی در این حوزه حل می شود؟ 
آیا با سانسور قیمت مسکن، ساخت مسکن در 
کشور رشد می کند؟ آیا با سانسور قیمت مسکن، 
واحدهای مسکونی خالی از سکنه به بازار عرضه 
می ش��ود؟ آیا با سانسور قیمت مسکن، تقاضای 

سفته بازانه در بازار مسکن به صفر می رسد؟
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 چرخش به راست 
حاکمیت آمریکا

عل�ی آران: در فاصل��ه یک م��اه و یک هفته تا 
انتخابات سوم نوامبر آمریکا، دموکرات ها در ماتم 
»روث بیدر گینزبرگ«، گرد قبر مهره س��وخته 
بسیار با نفوذشان حلقه زده اند که کرسی اش در 
یکی از عالی ترین نهادهای حاکمیتی عن قریب به 
یکی از ترامپی ها خواهد رسید و در همان حال 
جمهوری خواهان فرصت را غنیمت شمرده و حول 
حاکمیت جدید بشدت راست گرا متحد می شوند. 
معرفی »ایمی کانی بارت«، قاضی زن بسیار 
محافظه کار و نسبتا جوان ]48 ساله[ به عنوان 
قاضی ارش��د دیوان عالی آمریکا آن هم به جای 
خانم گینزبرگ فمینیست که 10 روز پیش در 
87 سالگی درگذشت، به مثابه افراشتن پرچمی 
بود ک��ه جناح ه��ای مختلف حزب متش��تت 
جمهوری خواه در حال گرد آمدن زیر آن هستند 
تا نه تنها از مزایای پیروزی در انتخابات پیش روی 
ریاست جمهوری و کنگره بهره مند شوند، بلکه 

حاکمیت ترامپی جدید را شکل دهند. 
خانم بارت را � که دیروز رس��ما توسط کاخ 
س��فید به کمیته قضایی س��نا معرفی ش��د � 
می ت��وان نماد حاکمیت محافظ��ه کار در حال 
تکوین آمریکا دانست. او که جوان ترین مادری 
ب��وده که در دادگاه ه��ای آمریکا قضاوت کرده، 
یکی از محافظه کاران اجتماعی و یک مسیحی 
سنتی عضو فرقه کاتولیک های کاریزماتیک است 
که می توان گفت موفق    ترین فرقه واسط بین همه 
شعب مسیحیت بویژه کاتولیک ها بوده است. این 
فرقه که از دهه 1960 میالدی در ایاالت متحده 
پا گرفت، حلقه وصل جامعه کاتولیک سیاسی در 
حال قدرت گرفتن در آمریکای شمالی با بخشی از 
مسیحیان پروتستان و ارتدکس شرقی است. یکی 
از شناخته شده ترین سیاستمداران جمهوری خواه 
نزدیک به کاتولیک های کاریزماتیک کسی نیست 
جز تد کروز، سناتور تگزاسی- سابقا کاتولیک و 
در حال حاضر اوانجلیس��ت- ب��ا نفوذ روزافزون 
در »جی او پ��ی« و همچنی��ن جامعه اطالعاتی 
که 4 س��ال پیش ائت��الف او به عن��وان نامزد 
ریاس��ت جمهوری حزب با رقیب خ��ود دونالد 
ترامپ، مهم ترین اجم��اع جمهوری خواهان در 
راس��تای پیروزی نامزد خارج از مرکز و رسیدن 
به کاخ سفید و سپس دستیابی به اکثریت سنا 
قلمداد ش��د. عالوه بر این ک��روز که به عنوان 
شاخص ترین چهره طیف اصالح طلب قانونی در 
حزب جمهوری خواه به عنوان معمار ساختار نوین 
حزب و رهبر پش��ت پرده آن شناخته می شود، 
یک اشتراک مهم دیگر نیز با بارت دارد؛ هر دو 
آنها جزو جامعه فدرالیس��ت بوده اند که از دهه 
1980 به دنبال تغییر به مطلوب قانون اساسی 
ایاالت متحده اس��ت. امروز مشخص شده این 
تغییرات متناس��ب با هر چه راست گراتر شدن 
حاکمیت جدید آمریکا به چه س��مت و سویی 
میل می کند؛ از بازگش��ت منع قانونی س��قط 
جنین و ازدواج همجنس  بازان تا کمتر ش��دن 
محدودیت حمل اس��لحه و بس��یاری دیگر از 
رویکردهای محافظه کارانه که جمهوری خواهان 
در رابطه با اصالحات خدمات درمانی، بودجه و 
مقررات سیاسی و امنیتی بر سر آنها با دموکرات ها 

کشاکش داشته اند. 
بارت از سال 2017 که در فهرست نامزدهای 
اصل��ی ترامپ برای معرفی ب��ه دیوان عالی قرار 
گرفت، ظاهرا از جامعه فدرالیست ها خارج شد 
ام��ا پیوندهای عمیق او ب��ا آنها همچنان برقرار 

مانده است. 
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قطار مرگ

وج قطعی خر

 گزارش »وطن امروز« درباره فعالیت های
گروه »مادرانه«

 معلمی 
با زمزمه محبت

بالستیک دریایی 
700  کیلومتری

رونمایی ذوالفقار بصیر جدیدترین موشک دریایی ایران

 وضعیت ابتال و مرگ بر اثر کرونا از اسفند98
و فروردین 99 وخیم تر است، چرا محدودیت های 

اجرا شده در آن زمان اکنون اعمال نمی شود؟

مقامات ایرانی در دیدار وزیر خارجه عراق بر 
خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا تأکید کردند

تیترهای امروز
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صفحه 3

اختالل در تأمین کاالهای اساسی  
زیر ذره بین دیوان محاسبات

 عاشقانه ای دیگر 
نساز!

 بذرپاش: با توجه به کمبود های کنونی بازار
کایدان: به خاطر بیزینس 23 قسمت اضافه شدهیچ دلیل منطقی برای دپوی کاالهای اساسی در گمرک وجود  ندارد

نویسنده دل »بیزینس« را تأیید کرد

  »مترو« و »اتوبوس« کانون انتشار کرونا

»وطن امروز« از تبعات اقتصادی سیاست »انبساط مالی« و »انقباض پولی« دولت روحانی در تدوین بودجه سال ۱4۰۰ گزارش می دهد

برنامه اجرای سیاست انبساط مالی در صورت تصویب  نشدن پایه های مالیاتی جدید، می تواند به رشد بدون کنترل بدهی دولت آینده منجر شود

محمدعلی صم�دی*: »ارتش ما 
که مواف��ق پیش بینی  ها، موافق 
اظهارنظره��ای فرماندهان��ش و 
دیگران، که به صورت کتبی نیز 
موجود است، قادر نبود یک هفته 
بیشتر در برابر دشمن در خوزستان 

بایستد...«. 
 این جمالت، 57 روز پس از آغاز رسمی جنگ ایران 
و رژیم صدام، به قلم فرمانده وقت کل نیروهای مس��لح 
جمهوری اس��المی، »ابوالحس��ن بنی صدر« در روزنامه 
»انقالب اسالمی« منتشر شد. صرف نظر از چنین افشای 
ابلهانه اطالعات »فوق سری« کشور به صورت عمومی، یک 
سوال در ذهن اهل دقت ایجاد می شود: این برآورد قدرت 
نظامی که »به صورت کتبی نیز موجود است« چه زمانی 
انجام شده است؟ هیچ کس جز شخص بنی صدر نمی تواند 
به صورت دقیق به این سوال پاسخ دهد اما اندکی کنکاش 
در منابع پراکنده، نکات جالب توجهی را تا حدودی روشن 
می کند. بنا بر قرائن، بنی صدر در نخستین روز جنگ، طی 
جلسه ای با شورای نظامی خود )با شورای عالی دفاع اشتباه 
نشود؛ این شورا تا 3 هفته پس از شروع جنگ، تشکیل 
نشد( با اصرار با تکیه بر اظهارات حاضران در جلسه، چنین 
جمع بندی می کند که توان رویارویی با ارتش بعث وجود 
ندارد و در صورت بروز چنین اشتباهی، فاجعه شهریور 
20 تکرار خواهد ش��د و باید به فکر راه دیگری »به جز 
جنگ« باشیم. وی نظامیان را ترغیب می کند گزارش توان 
بسیار محدود خود را به نماینده امام در شورای عالی دفاع 
)حضرت آیت اهلل خامنه ای( تحویل دهند تا »حضرت امام« 

در جریان قرار بگیرند . 
 حض��رت آیت اهلل خامنه ای، در خاطرات خود درباره 
وقایع روز 31 ش��هریور، اش��اراتی به دریافت گزارشات 

فرماندهان قوای مسلح مبنی بر »نمی توانیم بجنگیم« 
کرده و می گویند این گزارشات را به امام خمینی منتقل 
کرده اند و بنا بر نقل ایشان، واکنش حضرت امام، این بود 
که با توکل به خدا مقاومت کنید و بجنگید و دشمن را 
عقب برانید. ایشان پیام امام را عینا به بنی صدر و شورای 
نظامی منتقل می کنند. بنی صدر اما در برابر این پیام امام، 
کوتاه نمی آید و جمعی از سیاسیون و نظامیان را مجاب 
می کند محضر رهبر کبیر انقالب رفته و اوضاع را تشریح 
کنند. نتیجه اینکه روز پنجم مهرماه، برای دیدار آقایان 
کشوری و لشکری با امام مشخص می شود؛ جلسه ای که 
بنی صدر به بهانه ای از حضور در آن شانه خالی می کند 
و خانه امام را ترک می کند اما در یادداش��ت های روزانه 
خود به فحوای آن اشاراتی دارد: »امام فرماندهان نیروها 
را پذیرفتند و کالم تشویق آمیز پرهیجانی خطاب به آنها 
فرموده بودند که در روحیه آنها بسیار اثر گذاشته بود«. 
این جمالت، اگر چه مبهم و کلی است و نکته دقیقی از 
محتوای مذاکرات پنجم مهرماه را بیان نمی کند اما تاکید 
وی بر موضوع »روحیه« مشخص می کند فرماندهان در 
چه فضایی محضر حضرت امام خمینی رفته اند. بنی صدر 
بالفاصله ماجرایی دردناک را بیان می کند: »]از خانه امام[ 
به ستاد ارتش بازگشتم و بالفاصله از جبهه های مختلف 
اطالعات خواستم. معلوم شد وضع در جبهه خوزستان به 
خرابی گراییده و 2 تیپ زرهی دشمن، از خط مستقیم به 
سوی اهواز آمده و اهواز در تیربرد توپخانه آنها قرار گرفته 
است«.   به این ترتیب، درست زمانی که رجال کشوری و 
لشکری، ناامید و فاقد روحیه، در خانه امام خمینی، با هدف 

انتقال این موضوع به ایشان که ناگزیر به در پیش گرفتن 
راهبردی جز جنگ هستیم، گرد آمده بودند )با توجه به 
برد توپخانه عراق(، 2 تیپ زرهی متجاوزان، تا فاصله 15 تا 
20 کیلومتری بزرگ ترین شهر استان خوزستان پیشروی 
کرده و بارانی از گلوله توپ بر شهر می باراندند. همزمان 
با این وقایع، اجالس شورای امنیت سازمان ملل متحد 
با موضوع ایران و عراق- توجه شود: »ایران و عراق«، نه 
»جنگ ایران و عراق«- آغاز شده بود که منجر به تصویب 
»قطعنامه 479« شد. در این قطعنامه از تجاوز ویرانگر 40 
هزار نظامی عراقی در خطی به طول 1000 کیلومتر، با 
عنوان »وضعیت رو به گسترش میان ایران و عراق« یاد 
شده و در 5 بند، از 2 کشور خواسته شده بود قوه قهریه 
را کنار گذاشته و با پذیرش میانجیگری های بین المللی، 
اختالفات خود را از طریق مسالمت آمیز حل کنند. نگاهی 
از س��ر تامل به این حوادث، پس از س��ال های متمادی، 
بخوبی نش��ان می دهد وقتی فرمانده کل قوا، نیروهای 
تحت امر خود را به عدم پذیرش مسؤولیت خطیر مقاومت 
در برابر دشمن، به دلیل کمبود ِعده و ُعده فراخوانده و 
آنان را به مسیری »به جز جنگ« رهنمون می شود، به 
چه راه حلی نظر داشته است و این تصمیم تاریخی رهبر 
کبیر انقالب بود که فرماندهان تضعیف روحیه ش��ده و 
سیاسیون نه چندان امیدوار را تهییج کرده و به مقاومتی 
جانانه وامی دارد. شاید از این منظر بتوان روز پنجم مهر 

59 را نقطه آغاز مدیریت جنگ به شمار آورد. 
 مس��ؤوالن و فرماندهان از منزل امام به س��تادهای 
عملیاتی یا به خطوط مقدم در خوزستان عزیمت کردند 

و طی چند روز، آشفتگی حاکم بر مدافعان مناطق مورد 
حمله قرار گرفته، رو به آرامش و سازمان دهی محسوسی 
نهاد. هفتم مهرماه- دقیقا 40 س��ال پیش؛ روزی چون 
امروز- بود که حدود 30 پاس��دار از اهواز، به فرماندهی 
شهید علی غیوراصلی، با شبیخونی به ستون های زرهی 
ارتش بعث، آنان را تا نزدیک مرز عقب راندند و تحولی 
عظیم در جبهه خوزستان ایجاد کردند. اگر چه دشمن 
چند روز بعد با پاتکی سنگین، مجددا تا حوالی سوسنگرد 
پیش��روی کرد و خرمشهر و آبادان کماکان در تنگنای 
خونین و دردناکی قرار داشتند اما شبیخون مزبور، روح 
تازه ای در کالبد مدافعان خوزس��تانی دمید. در س��ایر 
جبهه ها نیز تحرکات جدی آغاز ش��د. شهید چمران و 
آیت اهلل خامنه ای که پس از پیام امام در پنجم مهر، خود 
را به خوزستان رسانده بودند، طی مدت کوتاهی، کانونی 
جهادی به نام »س��تاد جنگ های نامنظم« را تش��کیل 
دادند که تا 18 ماه بعد، از اصلی ترین مراکز سازماندهی 
قوای دفاعی غیرکالسیک کشور در جبهه خوزستان بود. 
صدام و دار و دس��ته اش در بغداد، تنها 3 - 2 روز پس 
از جلسه پنجم مهر در منزل امام خمینی، متوجه شدند 
پیاده روی های اداری نظامیان در روزهای نخست جنگ، 
دیگر تکرار نخواهد شد و رویای جنگی برق آسا با نتیجه 
سقوط استان خوزستان، دیگر امکان تحقق ندارد. جنگی 
که بنا بود بین 3 روز تا یک هفته، به نتیجه نهایی برسد، 
ح��اال پس از 10 روز، تنها ی��ک گزینه را در برابر صدام 
قرار داده بود؛ تکمیل اشغال خرمشهر، آبادان، سوسنگرد 
و بستان و حفظ همین 4 شهر، به عنوان دستاورد این 

لشکرکشی عظیم. 
 اما تاریخ، مس��یر خود را می رفت و تقدیر، س��ودای 

دیگری داشت. 
*پژوهشگر و تاریخ نگار دفاع مقدس
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فقط یک هفته و دیگر هیچ
تاریخ

اواخر نوامبر سال 2017 میالدی 
)آذرماه 97(، »بس��ام ابوشریف« 
مشاور »یاسر عرفات« رئیس سابق تشکیالت خودگردان 
فلسطین، دست به افشاگری های تکان دهنده ای درباره 
م��رگ وی زد. وی در ای��ن باره تاکید کرد: »من اس��ناد 
مربوط به جلسه ای را در اختیار دارم که در آن، تصمیم 
نهایی درباره ترور یاسر عرفات توسط آمریکا، اسرائیل و 
سعودی اتخاذ شد. بر این اساس، ترور عرفات با موافقت 
رژیم سعودی انجام شد. جرج بوش، رئیس جمهور اسبق 
آمریکا بعد از نشست با آریل شارون، نخست وزیر اسبق 
اسرائیل با رژیم سعودی گفت وگو کرد و در این گفت وگو 
بود که رژیم سعودی با ترور عرفات موافقت کرد. آنها معتقد 
بودند او )عرفات( به مانعی در مسیر روند صلح و اجرای 

طرح صلح عربی تبدیل شده است«.
بی دلیل نبود که آخرین جمله و وصیت عرفات قبل از 
مرگ، یعنی زمان انتقال به بیمارستان به علت مسمومیت، 
»عدم اعتماد به صهیونیست ها« بود، وصیتی که اگرچه از 
سوی برخی اطرافیان عرفات »سانسور« شد اما در نهایت، 
مجالی برای کتمان آن باقی نماند! سوال اصلی اینجاست: 
چرا مثلث شیطانی »واشنگتن- تل آویو- ریاض« تصمیم 
به حذف فیزیکی عرفات گرفت؟! مگر کسی که سال ها 
نماد سازش تشکیالت خودگردان فلسطین و رژیم اشغالگر 
قدس در مذاکرات صلح اسلو و دیگر مذاکرات مستقیم با 
صهیونیست ها محسوب می شد، چه خطری برای سازمان 

سیا و موساد داشت؟ مگر »عرفات« چه اسراری در اختیار 
داش��ت که افش��ای آنها در اواخر عمر وی، می توانست 
به دردس��ری بزرگ برای واش��نگتن، تل آویو و مزدوران 

منطقه ای آنها مانند ریاض و ابوظبی تبدیل شود؟
پاسخ این سوال را به صورت خاص، می توان در مذاکرات 
موسوم به »کمپ دیوید 2« جست وجو کرد. این مذاکرات، 
پس از ناکامی »پیمان اسلو« در واشنگتن و به میزبانی بیل 
کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا برگزار شد. برگزاری 
مذاکرات منتهی به پیمان اس��لو در سال 1993 نتیجه 
کنفرانس مادرید و نقش آفرینی خاص یاسر عرفات بود. 
این پیمان، نتیجه ای جز شکست و عدم پذیرش از سوی 
گروه های فلسطینی و مسلمانان جهان نداشت. مذاکرات 

کمپ دیوید 2، ژوئیه سال 2000 میالدی اتفاق افتاد. 
»ایندیپندنت« در گزارش خود درباره برگزاری مذاکرات 
»کمپ دیوید 2« می نویس��د: »در 7 سالی که از امضای 
توافق تاریخی اس��لو بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش 
فلسطین )ساف( می گذشت، فراز و نشیب های زیادی در 
مذاکرات صلح پیش آمده بود، بویژه در طرف اسرائیلی: 
ترور امضاکننده اس��رائیلی توافق اس��لو، اسحاق رابین، 
توسط یک یهودی مخالف صلح؛ شکست انتخاباتی حزب 

رابین از حزب راس��ت گرای بنیامین نتانیاهوی جوان؛ و 
بازگش��ت دوباره حزب کارگر به قدرت در صدر ائتالفی 

به رهبری باراک«.
این رسانه و دیگر رسانه های غربی معتقدند قرار بود 
پس از طی شدن این مسیر پرفراز و نشیب، کلینتون و 
رژیم صهیونیستی امتیازاتی را به تشکیالت خودگردان 
بدهند که مهم ترین آنها، تمرکز فلسطینیان در بخش هایی 
از کران��ه باختری رود اردن و نوار غزه بود. این رس��انه ها 
هرگز سخنی از »حق بازگش��ت آوارگان فلسطینی« و 
»احراز مالکیت اراضی متعلق به فلسطینیان که در اشغال 
صهیونیس��ت ها بود« به میان نیاوردن��د! در این معادله 
یکطرفه )به سود صهیونیست ها(، عرفات متهم شد خواسته 
مشترک کلینتون و باراک را نپذیرفته است! عدم پذیرش 
خواسته های واشنگتن و تل آویو در کمپ دیوید 2، معلول 
»ترس تش��کیالت خودگردان از تکرار سرنوشت پیمان 
اسلو« بود؛ جایی که صهیونیست ها حتی به یک عدد از 
تعهدات خود در قبال فلسطینیان عمل نکرده و در مقابل، 
تشکیالت خودگردان را وادار به عقب نشینی از خواسته ها 

و حقوق حقه و اولیه ملت فلسطین کردند. 
پس از 4 س��ال، نقش��ه ترور عرفات که پایان س��ال 

2000 میالدی از س��وی دستگاه های جاسوسی آمریکا 
و رژیم صهیونیستی طرح ریزی شده بود، اجرا شد. یاسر 
عرفات قربانی »اعتماد به آمریکا و صهیونیست  ها« شد! او 
کس��ی بود که ابایی از »تبادل اصول و آرمان های آزادی 
فلسطین« پای میز مذاکره نداشت و حتی به رغم هشدار 
گروه های مقاومت فلس��طین و منطقه، پس از شکست 
پیمان اسلو نیز مذاکره با آمریکا و رژیم اشغالگر قدس را 
از سر گرفت! با این حال، سران سازمان های سیا و موساد، 
پس از اینکه عرفات با تکمیل چرخه امتیازدهی به دشمنان 
قسم خورده فلسطین و جهان اسالم مخالفت کرد، تصمیم 
به حذف فیزیکی وی از معادالت تش��کیالت خودگردان 
گرفتند! این کمترین سرنوشت اعتماد به آمریکا و رژیم 

صهیونیستی بود. 
ام��روز ش��اهد تکثیر »عرفات« در منطقه هس��تیم! 
»بن سلمان«، »بن زاید« و »حمد بن عیسی آل خلیفه« 
در آین��ده  نزدیک پس از آنکه تاریخ مصرف ش��ان برای 
س��ازمان های امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی تمام 
ش��ود، و »هزینه حمایت از آنها« بر »فایده حفظ آنها« 
غلبه پیدا کند، توسط اربابان فعلی خود به زباله دان تاریخ 
افکنده و مزدوران دیگری جایگزین آنها خواهند شد. دیگر 
زمان آن سپری شده است تا مستند »سرنوشت مهره های 
آمریکا و اسرائیل« را برای سازشکاران امروز در جهان عرب 
نمایش دهیم. بنابراین بهتر است صرفا شاهد »تکمیل این 

مستند« باشیم!

حذف سازشکاران؛ مستندی که تکمیل می شود! نکته

]   محمدحسین مهدوی زادگان  [

 با معرفی »ایمی کانی بارت«  از سوی ترامپ 
ترکیب قضات دیوان عالی آمریکا  6  به 3 به نفع جمهوری خواهان می شود

حکم : ترامپ
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صفحه 7

 ترامپ: بشدت درخواست می کنم از جو  بایدن خواب آلود 
قبل و بعد از مناظره سه شنبه شب آزمایش مواد مخدر گرفته شود



سیاسی

گروه سیاس�ی: وزیر خارجه عراق روز ش��نبه در س��فری به 
تهران آمد؛ سفری که به فاصله اندکی از سفر مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق به واشنگتن و رایزنی های مقامات عراقی با دولت 
ترامپ صورت گرفت و از دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران منطقه 
و فرامنطقه  از جهت تحکیم روابط بغداد- تهران مهم ارزیابی شده 
است. فؤاد حسین در سفرش به ایران با حسن روحانی، محمدجواد 

ظریف، علی شمخانی و محمدباقر قالیباف دیدار کرد. 
به گزارش »وطن امروز«، در شرایطی که برخی گمانه زنی ها 
حاکی از این بود که فؤاد حسین در این سفر حامل پیام خاصی 
باشد، وزیر خارجه عراق اما به طور صریح موضع تهران را درباره 
حضور نظامی آمریکا در منطقه بویژه عراق و باز بودن پرونده ترور 
فرماندهان مقاومت، ش��هید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس دریافت کرد به گونه ای که در اظهارات مقامات ایرانی 
در دیدار وزیر خارجه عراق بر این موضوع تاکید ویژه شد. اما آنچه 
مشخص است وزیر خارجه عراق در این سفر برای مساله مهمی 
ب��ه تهران آمد که با موضوع حضور آمریکا در عراق ارتباط دارد. 
بویژه اینکه دولت عراق پس از روی کار آمدن مصطفی الکاظمی 
تالش کرده است بین روابط همزمان کشورش با ایران و ایاالت 
متح��ده آمریکا تعادل برقرار کن��د و از به هم خوردن این توازن 
نگرانی جدی دارد.  سفر وزیر خارجه عراق از آن جهت اهمیت 
دارد که برخی رسانه های غربی و فرامنطقه ای مدعی شده بودند 
وزیر خارجه آمریکا از مصطفی الکاظمی خواس��ته فکری درباره 
حمله به مقرهای نظامی و حتی سفارت این کشور در عراق بکند. 
بر اس��اس اخباری که در این باره منتش��ر شده، مایک پمپئو به 
نخست وزیر عراق گفته است چنانچه حمالت گروه هایی که وی آنها 
را »شبه نظامی« می خواند ادامه پیدا کند آمریکا سفارت خود را در 
عراق تعطیل می کند و به صورت مستقیم با گروه های عراقی وارد 
درگیری نظامی می شود. روز گذشته خبرگزاری المیادین نیز به 
نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد قرار است آمریکا سفارت خود 
را در عراق ببندد. این منابع تأکید کردند آمریکا به همپیمانان خود 
اعالم کرده است »تصمیم بستن سفارت در بغداد، قطعی است«. 
برهم صالح، رئیس جمهور عراق در دیدار س��ران ۳ قوه عراق 
با رهبران احزاب و گروه های سیاسی این کشور گفت که مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا یکشنبه هفته جاری درباره تداوم حمله 
به سفارت آمریکا، مراکز دیپلماتیک و کاروان های نظامی آمریکا و 

ائتالف موسوم به ضدداعش به او هشدار داده است. 
صالح به نقل از پمپئو خبر داد که »دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا، به صورت جدی، بستن سفارت ]واشنگتن[ در بغداد را 
بررسی می کند و برای انجام این کار، آماده است«. وزیر خارجه 
آمریکا در ادامه ادعاهای خود گفته بود که شاید ترامپ تصمیمی 
اتخاذ و »عملیات نابودی تمام کسانی را آغاز کند که در حمله به 

نیروهای آمریکا دست دارند«.
بنابراین با توجه به حضور ناگهانی وزیر خارجه عراق پس از 
تماس تلفنی پمپئو به نظر می رسد وزیر خارجه عراق برای جویا 
شدن نظرات مقامات ایرانی درباره رویکرد گروه های مقاومت در 
مواجهه نظامی با نیروهای اشغالگر آمریکا راهی تهران شده است. 
آنگونه که مقامات ایرانی تاکید کرده اند ایران از حق گروه های 
عراقی برای مقابله با اشغالگری نیروهای آمریکایی حمایت می کند، 
بویژه آنکه سیاس��ت راهبردی ایران در منطقه غرب آسیا بویژه 

پس از ترور سردار سلیمانی، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه 
اعالم شده است. در همین راستا، حسن روحانی در دیدار وزیر 
خارجه عراق با تأکید بر اینکه تالش برای خروج آمریکا از منطقه 
نه وظیفه ما، بلکه وظیفه هر کشوری است که آمریکایی ها در آن 
حضور دارند، اظهار داشت: آنچه مجلس عراق و نمایندگان مردم 
این کشور در این زمینه تصویب کرده اند را گام مثبتی می دانیم. 
رئیس جمهوری با بیان اینکه ما همیشه نظر خود را به صورت 
واضح و آشکار در مواضع سیاسی خودمان اعالم کرده ایم، تأکید 
کرد: حضور نیروهای مسلح آمریکا در منطقه چه در عراق، چه 
افغانستان و چه کشورهای جنوبی خلیج فارس را به ضرر امنیت 

و ثبات منطقه می دانیم. 
حسن روحانی همچنین در دیدار »فؤاد حسین« با بیان اینکه 
امروز هم وحدت شیعیان و تعامل بین گروه های مختلف اعم از 
شیعه،  سنی و کرد در این کشور را یک اصل مهم تلقی می کنیم، 
خاطرنشان کرد: برای کمک به وحدت و انسجام عراق در کنار 
دولت و مردم این کشور هستیم. رئیس جمهور با بیان اینکه در 
مس��ائل داخلی عراق و روابط بین گروه های عراقی، هیچ گاه به 
دنبال مداخله نبوده و نیستیم، خاطرنشان کرد: همواره اعتقاد 
داشته ایم گروه های عراقی باید روابط خوبی برای حفظ و توسعه 

کشور خود داشته باشند. 
برخورد با آمریکا در واکنش به ترور سردار سلیمانی، موضوعی 
بود که مورد تاکید وزیر امور خارجه نیز قرار گرفت. محمدجواد 
ظریف که عصر شنبه با همتای عراقی خود دیدار کرد با اشاره 
به اقدام تروریس��تی رژیم آمریکا در ترور س��پهبد شهید سردار 
حاج قاسم سلیمانی در خاک عراق، ایفای مسؤولیت دولت عراق 

در این زمینه را خواستار شد
البته وزیر خارجه ایران با اشاره به حمالت انجام شده به اماکن 
دیپلماتیک جمهوری اس��المی ایران و ضرورت تضمین عزت و 
امنیت دیپلمات های ایران��ی در عراق، هرگونه حمله به اماکن 
دیپلماتیک را محک��وم و غیرقابل قبول خواند و توقف اینگونه 

اقدامات را مورد تاکید قرار داد. 
فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق شنبه شب با محمدباقر قالیباف، 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی نیز دیدار و با راهبردی خواندن 
روابط بین جمهوری اس��المی ایران و جمهوری عراق، پیرامون 
مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت و گو کرد. قالیباف 
نیز از دخالت آمریکا در منطقه و حضور تروریست های داعش که 
توسط آمریکا تقویت شدند، به عنوان آفت صلح و ثبات و رفاه عراق 
و منطقه یاد کرد. وی تصریح کرد: برخی کشورهای منطقه تحت 
فشار آمریکا به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی پرداختند، 
بی تردید جهان اسالم نباید نسبت به این موضوع سکوت کند، 

چرا که موضوع فلسطین اولویت امت اسالمی است. 
رئی��س قوه مقننه با تاکید بر اینکه ای��ران از عراق به عنوان 
کشوری اسالمی و همسایه ای مهم همواره حمایت می کند، یادآور 
شد: یکی از مهم ترین مطالبات مردم، دولت و پارلمان عراق خروج 

آمریکا از این کشور است که ریشه ناامنی هاست. 
وی افزود: حمله تروریس��تی آمریکا علیه سردار سلیمانی و 
ابومهدی المهندس توهین به حاکمیت عراق و نقض استقالل 
این کشور بود. رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: شواهد 
نشان می دهد آمریکا در منطقه به تقویت تروریست ها از جمله 
داعش پرداخته اس��ت. قالیباف اف��زود: آمریکا در طول تاریخ از 

طریق خیانت به س��ایر کشورها، مش��کالتی را برای آنها ایجاد 
کرده است. وی با تاکید بر اینکه همواره تثبیت صلح و امنیت در 
عراق و منطقه مهم ترین دغدغه جمهوری اسالمی ایران است، 
تنها راه حل مشکالت موجود در کشور عراق را خروج آمریکا از 

این کشور دانست. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز از دیگر مقامات ایرانی بود 
که در دیدار وزیر خارجه عراق بر برخورد با آمریکا به علت ترور 
سردار سلیمانی تاکید کرد. علی شمخانی در دیدار فؤاد حسین، 
ترور س��ردار س��لیمانی و ابومهدی المهندس را از مصادیق بارز 
تروریس��م دولتی خواند و تاکید کرد: کمترین مجازات عامالن 
این جنایت بزرگ خروج فوری از منطقه بویژه کشوری است که 
این جنایت در آن صورت گرفته است. دبیر شورای عالی امنیت 
ملی گفت: پیگیری جدی این ترور ناجوانمردانه از طریق مجامع 
بین المللی حداقل اقدامی است که انجام آن از سوی دولت عراق 

مورد انتظار است. 
گفتنی است وزیر خارجه عراق در دیدار خود با مقامات ایرانی 
به تشریح برخی تحوالت منطقه ای و بین المللی پرداخت و اظهار 
امیدواری کرد ایران همچون گذشته از این کشور حمایت کند. 
فؤاد حس��ین با اش��اره به جدول زمانی خروج آمریکا از عراق، 
پایبن��دی مردم، مجلس و دولت عراق را به حفظ اس��تقالل و 
تمامی��ت ارضی کش��ورش مورد تاکید ق��رار داد. همچنین بر 
اساس توافق انجام شده بین مقامات ایران و عراق، مقرر شد یک 
هیأت فنی عراقی برای اجرایی کردن توافقات دوجانبه از جمله 
در موض��وع الیروب��ی اروندرود طی ۲ هفته آینده به جمهوری 

اسالمی ایران سفر کند. 

مقامات ایران در دیدار وزیر خارجه عراق بر خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا تأکید کردند

وج قطعی خر

به ونزوئال بنزین دادیم، طال گرفتیم
سرلشکر سیدیحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به کمک های ایران به برخی کشورها گفت: هر کشور 
مسلمان و غیرمسلمان که از ما کمک بخواهد، کمک شان می کنیم اما از آنها پول می گیریم. ما به ونزوئال بنزین دادیم و شمش طال 
گرفتیم و طالها را هم با هواپیما به ایران آوردیم تا در راه اتفاقی برایش نیفتد. 

گروه سیاسی: نمایشگاه دائمی توانمندی های راهبردی نیروی 
هوافضای س��پاه تحت عنوان »پارک ملی هوافضا« صبح روز 
گذش��ته با حضور دکتر محمدباق��ر قالیباف، رئیس مجلس 
شورای اسالمی، سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه 
و سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
در تهران افتتاح شد. در این نمایشگاه دستاوردهای مختلف 
نیروی هوافضای سپاه از آغاز شکل گیری تاکنون در حوزه های 
موشکی، پدافند هوایی، پهپادی و عملیات هوایی و فضایی در 
فضایی گسترده به نمایش در آمده است. موشک های نازعات، 
سیمرغ، خرمشهر، شهاب ۳، فاتح F و A، سفیر فجر، سجیل، 
ذوالفقار، طائر ۲ و ۳، سام ۶، دزفول، سامانه های پدافندی سوم 
خرداد، طبس، اچ کیو ۲، قدیر، کاش��ف، مطلع  الفجر ۱ و ۲، 
کاوش و مرک��ز فرماندهی و کنترل پدافند هوایی )مرفوک(، 
س��امانه شبیه س��از توپ ۲۳ و دوش پرتاب میثاق ۲ از جمله 
دستاوردهای موشکی نیروی هوافضای سپاه است که در این 

نمایشگاه در معرض نمایش قرار دارد.
در این میان از نسل جدیدی از موشک ذوالفقار تحت عنوان 
»ذوالفقار بصیر« نیز برای نخستین بار رونمایی شد. این موشک 
که از خانواده موشک های ذوالفقار است، با برد ۷۰۰ کیلومتر 
قابلیت هدف قرار دادن اهداف در دریا را دارد. پیش از این برد 
موشک های بالستیک دریایی ایران تا ۳۰۰ کیلومتر با موشک 
خلیج فارس و هرمز اعالم ش��ده بود که اکنون با نمایش این 
نسخه از موشک ذوالفقار به ۷۰۰ کیلومتر افزایش یافته است. 

برخی فقط گناهان گذشته خود را توجیه می کنند ■
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در 
جریان افتتاح نمایشگاه دائمی دستاوردهای نیروی هوافضای 
سپاه در ابتدای سخنانش با بیان اینکه این بازدید از جهات 
مختلف یادآور تاریخ دفاع مقدس است، گفت: این نمایشگاه 

همه مجاهدت های انجام شده 
در نیروی هوافضا را به نمایش 
می گ��ذارد و نش��ان می دهد 
فرهنگ دفاع مقدس چگونه این 
پیشرفت ها را به همراه داشته 
اس��ت. این نمایش��گاه نشان 
می دهد ما ایمان داریم و تمام 
توان خود را جمع می کنیم اما 
نگاهی به دست دشمن نداریم 
و مقابل آن می ایس��تیم، زیرا 

شکوه و عزت ملت برای ما مهم است. وی با اشاره به منابع 
گسترده کشور گفت: این نمایشگاه به ما نشان داد قوی هستیم 
اما افسوس می خوریم که در اقتصاد ضعیف هستیم. ما افسوس 
می خوریم که دشمن را از سرزمین بیرون راندیم اما در اقتصاد 
ما را مورد فشار قرار دادند. ما در این حوزه منطبق با سنت های 
الهی حرکت نمی کنیم و فرصت را به جوانان نداده و مدیریت 
کارآمد نداریم و نگاه مان به بیرون است و روش های دیگری را 
برای حل مشکالت دنبال می کنیم، در حالی که خدای دفاع، 
خدای معیشت هم هست. قالیباف خاطرنشان کرد: ما باید 
فرصت ها را قدر بدانیم و مش��کالت را حل کنیم، زیرا مردم 
ما با تمام توان پای کار بودند و ما باید از کار آنها گره گشایی 
کنیم. ما در مجلس متعهد شده ایم و با این فرهنگ حرکت 
کرده و به حاشیه ها توجه نمی کنیم و اسیر حاشیه هایی که 
نشان داد برخی افراد اهل کار نیستند و گناهان گذشته خود 

را توجیه می کنند، نمی شویم. 
مخالفت رهبر انقالب با خرید موش�ک پس از فروپاشی  ■

شوروی
در ادامه این مراسم، سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده 

نیروی هوافضای س��پاه اظهار 
داشت: در دوران دفاع مقدس 
ب��ا هدایت حضرت ام��ام)ره( 
فهمیدیم باید قوی باش��یم و 
ب��دون خوداتکایی نمی توانیم 
بر دش��منان فائ��ق آییم. وی 
اف��زود: ای��ن رون��د در دوران 
مقام معظم رهبری هم ادامه 
پیدا کرد. البته ش��یرینی های 
فریبنده ای هم وجود داش��ت 
که می توانس��ت مس��یر ما را عوض کند؛ در دوره فروپاشی 
شوروی پیشنهادات خوبی برای خرید موشک از کشورهای 
جداشده از شوروی داشتیم. موشک اسکاد ۲/5 میلیون دالری 
را می خواس��تند به ما ۱۰ هزار دالر بدهند یا سکوی پرتاب 
۳ میلیون دالری را با قیمت بسیاری ناچیز صدهزار دالری 
حاضر بودند به ما بفروشند. سردار حاجی زاده ادامه داد: بارها 
ما درخواس��ت می دادیم از این تجهیزات خریداری کنیم اما 
مقام معظم رهبری با این خواسته ما مخالفت کردند، شاید 

ما چندین بار گردش کار کردیم و ایشان مخالفت کردند. 
فرمانده نیروی هوافضای س��پاه با بی��ان اینکه آن روزها 
تحقیقات موشکی ما در آستانه به نتیجه رسیدن بود، اظهار 
داش��ت: اگ��ر آن روز آن خری��د را انج��ام داده بودیم، امروز 
در این جایی که در موش��کی هس��تیم قرار نداشتیم. وی با 
بیان اینکه هزاران س��وال از ما مطرح اس��ت که چگونه این 
دستاوردها به دست آمده است؟ در تشریح چرایی برگزاری 
نمایشگاه توانمندی های نیروی هوافضا تصریح کرد: تصمیم 
گرفتی��م پارک ملی هوافضا را ایج��اد کنیم که از طراحی و 
س��اخت تا چیدمان آن هم توس��ط جوانان و نخبگان ما در 

مجموعه پردیس فناوری شهید مقدم انجام شده است. سردار 
حاجی زاده ادامه داد: به دنبال این هستیم به بخش نخبگانی 
جامعه، روش رسیدن به این توانمندی ها را منتقل کنیم. با 
الگوی ایجاد شده بنا داریم در جلسات چهره به چهره با دعوت 
و قبول درخواست مجموعه های دانشگاهی، در آنها باورمندی 
ایجاد کنیم. فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پایان تاکید کرد: 
ان شاءاهلل روزی شاهد باشیم این توانمندی که به وجود آمده 

در سایر بخش ها هم نفوذ کند. 
هرگز در تولید قدرت متوقف نمی شویم ■

سرلشکر پاسدار حسین سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نیز در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه این 
نمایش��گاه نش��ان دهنده طلوع و ظهور یک قدرت جدید در 
صحنه بین المللی است، گفت: این نمایشگاه نمادی روشن از 
اعتماد به نفس ملی کشور ما و نشان دهنده این است که قوه 
اندیشه و تفکر جوانان ما قادر است از مدار اراده دشمنان برای 
تحریم عبور کند. وی اظهار کرد: پیشرفت های شگفت انگیز و 
تالش اعجاب بر انگیزی که در این نمایشگاه می بینیم دقیقا در 
دوران تحریم به دست آمده است؛ یعنی ما توانستیم از تحریم 
یک فرصت بسازیم و این فرصت نیز همین پیشرفت های علمی 
و فناوری های ش��تابداری است که حداقل در عرصه قدرت 
دفاعی آن را مالحظه می کنیم. فرمانده کل سپاه خاطرنشان 
کرد: در این نمایشگاه مشاهده می کنیم توسعه و تکامل قدرت 
در زمان شکل گرفته است. ما هرگز نمی ایستیم و در تولید 
قدرت متوقف نمی شویم و فنون و فرمول های توسعه علم و 
فناوری را برای دفاع از منافع حیاتی و ارزش های کشورمان 
به دست آورده ایم و معادالت استقالل را درک کرده و متوجه 
شده ایم دشمن هرگز راهی برای سعادت به ما نشان نخواهد 

داد و راه سعادت جامعه ما از دشمنان ما عبور نمی کند. 

رونمایی ذوالفقار بصیر، جدیدترین موشک دریایی ایران

یایی 700 کیلومتری بالستیک در

دوشنبه ۷ مهر 1399
وطن امروز     شماره 303۵

 با ارائه کنندگان پایگاه به دشمن
مانند دشمن برخورد می کنیم

رئیس س��تادکل نیروهای مس��لح با اش��اره به تحریف 
دفاع مقدس از سوی رسانه های ضدایرانی، خاطرنشان کرد: 
دفاع مقدس پدیده بزرگ و ارزشمندی است که به ۲ قرن 
تحقیر ملت ما پایان داد و به عزت و شکوه ملی تبدیل شد، 
پس تحریف باید انجام شود تا این دستاورد دچار ابهام، دروغ 
و اغراق شود. اغراق گرها هم خدمتی به ما نمی کنند. وظیفه 
نسل دفاع مقدس تبیین درست واقعیات دفاع مقدس است. 
۴۸پروژه تحقیقاتی برای تبیین دفاع مقدس تعریف و انجام 
شده است که تا حد زیادی قابل اعتماد است و می تواند در 
اختیار پژوهشگران قرار گیرد. اینها اسناد دقیقی است که 
بر اساس آن می توان مقابل تحریف ایستاد، زیرا »گفته ها« 
می تواند چه بر اساس نیت خیر و چه اغراض دشمن اشتباه 
باشد اما این اسناد دقیق است. سرلشکر باقری که در یک 
برنامه تلویزیونی سخن می گفت در بخش دیگری از اظهاراتش 
درباره عادی سازی روابط امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی 
اظهار کرد: امارات در یکی دو سال گذشته پیغام های مختلفی 
فرستاد که ما همانند عربستان نیستیم و قصد دوستی داریم. 
البته ما برای ایجاد ارتباط با عربستان مشکلی نداریم اما آنها 
پ��س می زنند. با وجود همراهی امارات با تحریم ها ما نگاه 
خوش بینانه داشتیم اما آنها ارتباط خود با رژیم صهیونیستی 
را علنی کردند و نگاه ما هم به امارات و بحرین با گذشته تغییر 
کرد. اگر پای صهیونیست ها به منطقه باز شد و اتفاقاتی رخ 
دهد که امنیت ملی ما دچار کوچک ترین خدشه شود، به 
امارات و بحرین و هر کشوری که دنبال عادی سازی برود، به 
عنوان ارائه کننده پایگاه به دشمن نگاه کرده و با آنها برخوردی 

می کنیم که با دشمن می کنیم. 

اعالم آمادگی ایران برای برقراری 
آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان

سخنگوی وزارت امور خارجه آمادگی ایران برای استفاده 
از همه ظرفیت های خود به منظور برقراری آتش بس و آغاز 
گفت وگو میان طرفین درگیری در آذربایجان و ارمنستان 
را اعالم کرد. به گزارش »وطن امروز«، سعید خطیب زاده، 
س��خنگوی وزارت امور خارجه در ارتباط با درگیری های 
نظامی به وقوع پیوسته بین جمهوری آذربایجان و جمهوری 
ارمنستان اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران از نزدیک 
و با نگرانی درگیری های نظامی میان جمهوری آذربایجان 
و جمهوری ارمنس��تان را دنب��ال می کند و ضمن دعوت 
طرفین به خویشتنداری، خواستار توقف فوری درگیری ها 
و آغاز گفت وگو میان ۲ کش��ور اس��ت. سخنگوی وزارت 
امور خارجه همچنین آمادگی کش��ورمان برای استفاده از 
همه ظرفیت های خود به منظور برقراری آتش بس و آغاز 

گفت وگو ها میان طرفین را اعالم کرد. 

 حمایت وزیر خارجه سوریه از ایران
در مجمع عمومی سازمان ملل

وزیر خارجه س��وریه در س��خنرانی خ��ود در مجمع 
عمومی سازمان ملل بر حمایت کشورش از مواضع ایران 
در مقابله با آمریکا تاکید کرد. به گزارش ایسنا به نقل از 
خبرگزاری رسمی سوریه)سانا(، ولید معلم، وزیر خارجه 
س��وریه در بخشی از سخنرانی خود در هفتاد و پنجمین 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل به مساله تحریم های 
آمریکا پرداخت. وی در این س��خنرانی خواستار تشکیل 
جبهه ای متحد توسط کشورهای تحریم شده برای مقابله با 
تاثیرات تحریم های واشنگتن شد. معلم همچنین در پایان 
سخنرانی خود به مساله ایران پرداخت و خاطرنشان کرد: 
سوریه بار دیگر بر حمایت های خود از موضع جمهوری 
اس��المی ایران در مقابله با سیاس��ت های آمریکا تاکید 
می کند؛ سیاستی که هدف آن برهم زدن برجام و ایجاد 
بی ثباتی در منطقه است. وزیر خارجه سوریه تاکید کرد: 
این سیاست ها نشان دهنده بی توجهی و بی احترامی آمریکا 
به قوانین و معاهدات بین المللی است. ولید معلم همچنین 
تحریم های وضع شده علیه کوبا و ونزوئال را محکوم کرد. 

10 منتخب جدید مجلس یازدهم 
سوگند یاد کردند

مراسم تحلیف ۱۰ منتخب جدید مجلس یازدهم که در 
انتخابات مرحله دوم به مجلس شورای اسالمی راه یافتند، 
در جلسه علنی روز گذشته برگزار شد. عبدالجالل ایری 
منتخب کردکوی و ترکمن، مهدی باقری منتخب زنجان 
و طارم، مجتبی بخشی پور منتخب اسالم آباد غرب، شبیب 
جویجری منتخب اهواز، حس��ین رجایی ریزی منتخب 
لنج��ان، علیرضا زندیان منتخب بیجار، اصغر س��لیمی 
منتخب سمیرم، علیرضا عباسی منتخب کرج، ابراهیم 
عزیزی منتخب کرمانشاه و بهزاد علیزاده منتخب دهلران 
برای انجام مراسم تحلیف در جایگاه قرار گرفته و سوگند 
یاد کردند. پس از مراسم تحلیف، شعب منتخبان جدید 

به منظور بررسی اعتبارنامه های آنها تعیین شد. 

۲۸خرداد 1۴00، برگزاری انتخابات 
میان دوره ای یازدهمین دوره مجلس

بر اس��اس اطالعیه ش��ماره »۲« انتخابات ۱۴۰۰ ستاد 
انتخابات کشور، انتخابات میان دوره ای  یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در 5 حوزه انتخابیه 
به شرح زیر برگزار می شود و ثبت نام از داوطلبان از تاریخ ۸ 
فروردین۱۴۰۰ آغاز می شود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
وزارت کشور، در متن اطالعیه ستاد انتخابات کشور آمده است: 
با توکل به خداوند متعال و عنایات حضرت ولی عصر)عج( و 
ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین)علیه السالم( 
انتخابات میان دوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
در روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در 5 حوزه انتخابیه به شرح 

زیر برگزار می شود:
1- حوزه انتخابیه »تهران، ری، ش��میرانات، اسالمشهر و 

پردیس« در استان تهران
۲- حوزه انتخابیه »آستانه اشرفیه« در استان گیالن

3- حوزه انتخابیه »تفرش، آشتیان و فراهان« در استان 
مرکزی

۴- ح��وزه انتخابیه »گچس��اران و باش��ت« در اس��تان 
کهگیلویه  و بویراحمد

۵- حوزه انتخابیه »بهار و کبودرآهنگ« در استان همدان

اخبار

روز گذش��ته مراسم رونمایی از ۷ دستاورد جدید نیروی 
زمینی ارتش با حضور امیر »محمدحسین دادرس« جانشین 
فرمانده کل ارتش، امیر »کیومرث حیدری« فرمانده نیروی 
زمینی ارتش و امیر »یوس��ف قربانی« فرمانده هوانیروز، در 
س��ازمان جهاد خودکفایی نزاجا برگزار ش��د. دستاوردهای 

رونمایی شده در این مراسم به شرح ذیل است.
خودروی تاکتیکی چهار در چهار گهر ■

این خودرو دارای قابلیت حمل 5۰۰ کیلو گرم در حالت آفرود 
و همچنین از قابلیت پیمایش ۷۰۰ کیلومتر با بیشینه سرعت 
۱۲۰ کیلومتر در ساعت برخوردار است، همچنین این خودروی 
تاکتیکی از قابلیت عبور از شیب طوالنی ۷۰ درصد و عبور از 
شیب عرضی ۳5 درصد برخوردار است. خودروی تاکتیکی گهر 
قادر به عبور از آب با عمق ۸۰ سانتیمتر است و همچنین قابلیت 

نصب انواع تجهیزات سبک و نیمه سنگین را دارد.

ربات هوشمند کاراکال ■
ربات جنگجو و هوش��مند کاراکال که برای نبرد زمینی 
طراحی شده، بسیار چابک و دارای سیستم تعلیق مستقل 
اس��ت. این ربات با حداکثر سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت و 
برد عملیاتی بیش از 5۰۰ متر دارای قابلیت حمل سالح های 
سبک و نیمه سنگین و همچنین سیستم کنترل از راه دور 

هوشمند و مسافت یاب لیزری و سامانه اپتیکی است. 
سامانه ارتباطی پرش فرکانس سریع »چابک« ■

سامانه ارتباطی پرش فرکانس سریع با نام چابک، قابلیت 
پرش فرکانس بس��یار سریع و س��رعت پرش ۲۰۰ هزار در 
ثانیه را دارد. این س��امانه با پهنای باند اطالعاتی مناس��ب 
از قابلیت ارتباط با س��امانه های هواپایه و ارتباط ایس��تگاه 
زمینی با سامانه های زمین پایه برخوردار است، همچنین این 
س��امانه دارای سامانه های گیرنده و فرستنده امن بوده و از 

قابلیت به کارگیری و نصب روی سامانه های زمینی و هوایی 
برخوردار است. 

موتورهای پیستونی پهپاد ■
این موتورهای پیستونی برای نخستین بار در ایران از ۴۰ 
تا ۴۰۰ سی سی، طراحی و ساخته شده با گشتاور ۴ هزار دور 
در دقیقه از توان ۴۰ اس��ب بخار و قابلیت نصب روی انواع 

پهپادها برخوردار است. 
این موتور پیستونی کامال بومی در رده ۴۰ سی سی قادر 
اس��ت یک پهپاد ۳۰ کیلویی را در ارتف��اع ۱۲ هزارپایی به 

پرواز دربیاورد. 
ربات امدادگر مسیح ■

این س��امانه مجهز به ایستگاه کنترل پرستاری بوده و از 
قابلیت دریافت و کنترل عالئم حیاتی بدن بیمار و همچنین 
برق��راری تماس صوتی و تصویری بین بیمار و کادر درمانی 

برخوردار است. 
همچنین این س��امانه قابلیت حمل دارو، غذا و هرگونه 

ملزومات مورد نیاز بیمار را دارد. 
خودروی ارتقا یافته ۴0×۲۶ ■

خودروی سنگین تاکتیکی تانک بر، یک خودروی تاکتیکی 
است که با افزایش قدرت موتور متحرکه، از توان ۴۰۰ اسب 

بخار برخوردار است. 
النچر ۲ فروندی هدف ۲ نزاجا ■

این س��امانه سکوی پرتاب ۲ فروند موشک لبیک یک 
است و قابلیت شلیک ۲ فروند موشک به صورت همزمان 
را دارد. همچنین این سامانه قابلیت استقرار سریع را دارد 
و مجهز به تراز اتوماتیک است. این النچر مجهز به سامانه 
نش��انه روی نوین از قابلیت تحرک و جابه جایی سریع بین 

مواضع برخوردار است. 

ونمایی از ۷ دستاورد جدید »نزاجا«  ر



گروه اقتص�ادی: اظهارات اخی��ر محمدباقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه درباره پیگیری سیاست پولی انقباضی 
در سال آینده، سیگنال افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی 
را به بازار ارس��ال کرد. س��ال ۹۵ بود که نرخ بهره سپرده به 
۱۵ درص��د کاهش یافت، البته در یک مقطع در س��ال ۹۶ 
نرخ بهره بانکی به تش��خیص بانک مرکزی و تایید دولت به 
۲۰ درصد افزایش یافت. در نهایت تیرماه سال جاری بود که 
شورای پول و اعتبار سقف نرخ بهره علی الحساب سپرده های 
س��رمایه گذاری یک س��اله را با یک واحد درصد افزایش به 
۱۶درصد رساند. افزایش نرخ بهره سپرده های یک ساله بانکی 
نشان از هم راستایی بانک مرکزی با سیاست پولی انقباضی 
دارد، البته با توجه به روند رو به رشد نرخ تورم در ماه های 
اخی��ر، افزایش مجدد نرخ بهره به ارقامی فراتر از ۱۶ درصد 

کامال محتمل است. 
افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی البته بی هزینه نیست. 
نخستین هزینه افزایش نرخ بهره سپرده های بانکی، تسریع در 
رشد سمت بدهی در ترازنامه شبکه بانکی است. این سیاست 
می تواند ترازنامه شبکه بانکی را به بحرانی که در حد فاصل 
س��ال های ۹3 تا ۹7 دچار آن بود، بازگرداند. گذشته از این 
موضوع، افزایش نرخ بهره بانکی تاثیر مستقیمی بر افزایش 
نرخ بهره تس��هیالت بانکی دارد. همین موضوع تا حدودی 

منجر به حرکت اقتصاد به سمت رکود می شود. 
ب��ه گزارش »وطن امروز«،  اولین روز ش��هریورماه س��ال 
جاری بود که سازمان برنامه و بودجه از آغاز جلسات مدیران 
این سازمان برای تدوین بودجه سال ۱4۰۰ خبر داد. سومین 
جلس��ه ستاد بودجه ۱4۰۰ در سازمان برنامه و بودجه شنبه 
هفته جاری)۵ مهر( در این سازمان برگزار شد. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور در حاشیه سومین جلسه ستاد بودجه 
۱4۰۰ در جمع خبرنگاران گفت: سیاست دولت برای تأمین 
کاال های اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده، تامین آن با 
ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومان اس��ت، چون تجربه نشان داده است 
هر نوع تغییر نرخ ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی منجر 

به افزایش قیمت در بازار می شود.
محمدباقر نوبخت اظهار داشت: سال آینده آنچه از فروش 
نفت به دست می آید به ۲ شیوه است؛ یکی فروش و صادرات 
نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده ایم و 
سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و باید درآمد های ارزی آن 

را با ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی، به شکل ریالی در بودجه بیاوریم 
و ارز حاصل از آن را به کاال های اساسی اختصاص دهیم. وی 
افزود: در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر 
گرفته ش��ده که پیش فروش آن مدنظر است و هم اکنون در 
ش��ورای عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده است که در 
۶ماه پیش رو آن را اجرایی می کنیم. این یک روش دور زدن 
و بی اثر کردن تحریم هاس��ت. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور اضافه کرد: قیمت هر بشکه نفت برای پیش فروش 4۰ 
دالر و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود. نوبخت افزود: سیاست 
کاهش وابس��تگی به درآمد های نفتی را س��ال آینده دنبال 
می کنیم. وی گفت: سال آینده منابع عمومی برای خروج از 
رکود تعیین کننده هستند و اگر با طرح های عمرانی و افزایش 
آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم، 

باید سرمایه گذاری و هزینه کنیم.

انقباض پولی و انبساط مالی در 1400 ■
نوبخت در ادامه افزود: همزمان باید سیاست های پولی انقباضی 
و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی بر 
اس��اس گزارش بخش آمار مطلوب نیس��ت و ناشی از استمرار 
رکود اس��ت. رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: 
اگر می خواهیم از رکود خارج شویم، دولت باید در مخارج خود 
تجدید نظر کند و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند، به همین 
علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته 
باشیم. نوبخت گفت: بر این اساس برای مهار تورم از سیاست های 
انقباضی که مسؤولیت آن با بانک مرکزی است استفاده می کنیم 
و با سیاست های مالی که سازمان برنامه و بودجه مسؤولیت آن 
را دارد، می توانیم سیاست های انبساطی متناسب داشته باشیم. 
وی افزود: به همین علت برای سال آینده منابع بیشتری عالوه 
بر فروش نفت الزم داریم و آن درآمد ها مالیات و حقوق گمرکی 

است. نوبخت گفت: مصمم هستیم اصالح ساختار بودجه را که 
به مجلس دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیت های مالیاتی 
بدون افزایش تعرفه استفاده کنیم و حتی در مواقعی در بخش 
تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم. وی افزود: با توجه به نوع 
افزای��ش پایه مالیاتی باید بتوانیم برای تأمین منابع و خروج از 
رک��ود و برای جبران کاهش قدرت خرید در طرح های عمرانی 
از آن استفاده کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: 
مولدسازی دارایی ها را امسال انجام دادیم و با توجه به بند »ج« 
سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساس��ی به نوعی خروج از 
مالکیت و مدیریت، وظیفه دولت است. بر این اساس باید بخشی 
از دارایی های خودمان را که به صورت س��هام کارخانجات است 
برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده کنیم. نوبخت 
افزود: در کنار اصالح ساختار در بخش هزینه ها یک کمیته ویژه 
هزینه ها در قانون بودجه آوردیم تا هزینه ها را واقع بینانه و محدود 
کنیم. وی گفت: در جلسه امروز )شنبه ۵ مهر( آخرین بررسی ها 

برای صدور بخشنامه بودجه انجام شد.
در رکود تورمی هستیم ■

نوبخت افزود: بودجه ما در شرایط رکود تورمی در حال تهیه 
است و پیش بینی ما این است که ضمن مهار تورم باید از رکورد 
خارج شویم که الزمه آن سیاست رشد اقتصادی از طریق ارزش 
افزوده، طرح های تولیدی، عمرانی و زیربنایی است. وی گفت: 
برای تحقق طرح های تولیدی، سیاست های توسعه ای صادرات 
غیرنفتی را به صورت جدی در پیش می گیریم. نوبخت افزود: 
سال آینده رویکرد ما افزایش صادرات غیرنفتی از طریق افزایش 
تولید بویژه در شرکت های دانش بنیان و افزایش ارزش افزوده از 
طریق زیربنا ها و طرح های تولیدی است. رئیس سازمان برنامه و 
بودجه کشور گفت: به طرح های تولیدی که امسال و سال آینده 

قابلیت افتتاح دارند، بودجه کافی پرداخت می شود.
23 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت از بازار سرمایه ■

وی افزود: همچنین بازار سرمایه یک فرصتی برای فعاالن 
اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه است. امسال پیش بینی ما این 
بود از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود ۱۱ هزار 
و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کنیم اما در ۵ ماه نخست 
سال بالغ بر 3۵ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کردیم 
و سال آینده بازار سرمایه برای دولت از طریق عرضه سهام های 
دولتی منابع قابل توجه دیگری کس��ب خواهد کرد تا بتوانیم 

سیاست های خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کنیم.

بلندپروازی  های دالر و سکه

دیروز در دومین روز هفته قیمت دالر نسبت به شنبه 
4۰۰ توم��ان کاه��ش یافت و به کان��ال ۲۸ هزار تومان 
بازگشت. قیمت دالر در حالی از نیمه هفته گذشته روند 
صعودی به خود گرفته است که مسؤوالن بانک مرکزی 

بارها تاکید بر کاهش قیمت ارز کرده اند.
بررسی ها نشان می دهد در یک ماه اخیر بازارساز هیچ 
فعالیتی برای کنترل قیمت ارز نداشته است. شواهد هم 
حاکی از آن است که صرافی ها فعالیتی در بازار ندارند و 

صرفا فعاالن غیررسمی در بازار ارز فعالیت می کنند.
انتشار اخباری مبنی بر عرضه ارز توسط بانک مرکزی 
و افزایش ریس��ک ورود به بازار باعث شده است از میزان 

تقاضا کاسته شود.
 افزایش قیمت ارز باعث رشد قیمت طال و سکه هم 
شد به طوری که قیمت هر سکه بهار آزادی طرح امامی 
ب��ه ۱3میلیون و ۶۰۰ هزار توم��ان و هر گرم طالی ۱۸ 
عیار به یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان رسید. با توجه به 
جذاب شدن بازار ارز و سکه اغلب سرمایه گذاران بورسی 
به سمت این بازار روانه شده اند که ادامه این روند می تواند 

مخرب باشد.

 وام ودیعه مسکن
به اجاره نامه های جدید هم داده می شود

مدیرکل دفتر اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی 
گفت: قراردادهای رس��می اجاره که تا پایان دی  امس��ال 
منعقد می ش��ود مشمول دریافت وام ودیعه مسکن است. 
پروانه اصالنی با اشاره به اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا در 
آخرین جلسه خود پرداخت وام ودیعه مسکن را تا دی ماه 
۹۹ تمدید کرد، گفت: متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکنی 
که تا پایان دی ماه قرارداد اجاره شان منعقد شود برای سال 
جاری می توانند ای��ن وام را دریافت کنند. مدیرکل دفتر 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اینکه 
در حال حاضر ثبت نام جدید درباره وام ودیعه مسکن انجام 
نمی شود، توضیح داد: افرادی که پیش تر ثبت نام کرده اند 
ساماندهی می شوند و مبالغی که برای پرداخت وام ودیعه 
مس��کن در نظر گرفته ش��ده به متقاضیان واجد شرایط 
بتدریج پرداخت خواهد ش��د. وی گف��ت: تاکنون حدود 
۵۰۰ هزار نفر مدارک خود را تکمیل کرده اند که به مرور 
به بانک معرفی می ش��وند و در فرآیند دریافت وام ودیعه 

مسکن قرار می گیرند.

 متعادل سازی بازار سهام
 با 3 ابزار معامالتی

مدیرعامل ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار ته��ران درباره 
ممنوعیت نوسان گیری روزانه در بازار سرمایه گفت: کسانی 
که در یک روز سهام را می خریدند و همان روز می فروختند، 
بقیه س��هامداران را که نگاه طوالنی مدت به بازار س��رمایه 
داش��تند، متأثر می کردند. علی صحرای��ی ادامه داد: بر این 
اساس با نظرسنجی از فعاالن بازار سرمایه، تصمیم به اجرای 
ممنوعیت نوس��ان گیری روزانه گرفتیم. وی اضافه کرد: در 
این شرایط، سهامداران بویژه حقوقی ها که در بازار، عملیات 
نقدشوندگی و اطمینان بخشی را انجام می دادند، از متولیان 
بازار سرمایه انتظار داشتند برای جلوگیری از نوسان گیری 
روزان��ه به نح��وی ممنوعیت ایجاد کنیم تا ثب��ات به بازار 
بازگردد و از هیجانات بازار کاس��ته شود. صحرایی گفت: به 
این ترتیب اگر کس��ی سهمی را در روز معامالتی بخرد، در 
هم��ان روز امکان فروش آن را ندارد اما اگر کس��ی از قبل، 
س��هم را داشته باشد می تواند بفروشد و دوباره با تشخیص 
خود بخرد. صحرایی با اشاره به اینکه تصمیمات درباره بازار 
سرمایه، همیشه موافقان و مخالفانی دارد، افزود: با نظرسنجی 
از فعاالن منصف بازار سرمایه، این تصمیم درست را گرفتیم 
و بر اساس نظرسنجی، حدود ۸۰ درصد فعاالن مجازی بازار 
سرمایه موافق این تصمیم هستند. مدیرعامل شرکت بورس 
اوراق بهادار تهران افزود: اختیار فروش تبعی یا بیمه سهام، 
بازارگردانی مؤثر که از ۱۰ مهر اجباری می شود و به کارگیری 

سهام خزانه، از جمله ابزارهای اطمینان بخش است. 

موافقت نمایندگان با بررسی اولویت دار 
طرح تأمین کاالهای اساسی

نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
با طرح تامین کاالهای اساس��ی با ۲۰۰ رای موافق، ۸ رای 
مخالف و ی��ک رای ممتنع از مجموع ۲3۰ نماینده حاضر 
در جلسه موافقت کردند. حمیدرضا حاجی بابایی به عنوان 
نماینده درخواست کننده بررسی اولویت دار این طرح گفت: 
افزایش قیمت ها وضعیت معیشتی و تامین کاالهای اساسی 
اقشار مختلف کشور بویژه قشر ضعیف را که از درآمد پایداری 
برخوردار نیس��تند با مشکل مواجه کرده است؛ حدود ۲۰۰ 
نماینده به یک فوریت طرح رأی دادند که بر اساس آن دولت 
را مکل��ف می کنیم در این مقطع زمانی کاالبرگ در اختیار 
مردم قرار دهد. رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی یادآور شد: حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون نفر تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و حدود 7 میلیون 
نفر از این افراد کسانی هستند که هیچ جایی رد پا ندارند و 
بر اساس این طرح قرار است به این افراد ماهانه معادل ۱۲۰ 
هزار تومان و به خانواده ۵ نفره معادل ۶۰۰ هزار تومان کاال 
داده ش��ود؛ کارت مذکور اعتباری بوده و پولی نیست و باید 
کاال دریافت شود. 4۰ میلیون نفر از مردم آمریکا توسط این 
کارت ه��ا کاال دریافت می کنند. حاجی بابایی افزود: در واقع 
س��بد کاال در اختیار آنها قرار می گیرد که ۲۰ میلیون نفر 
اول پ��ول پرداخت نمی کنند اما 4۰ میلیون نفر مابقی ۵۰ 
درصد پول پرداخت می کنند و در این رابطه حدود 3۰ هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این طرح ادامه دار 
نیست، بلکه از اول مهر تا آخر اسفندماه عملیاتی خواهد شد 
و در صورتی که وضعیت بهبود یابد، فسخ و در صورتی که 

وضعیت مطلوب نباشد، تمدید خواهد شد. 

اخبار

اقتصادی

»وطن امروز« از تبعات اقتصادی سیاست »انبساط مالی« و »انقباض پولی« دولت روحانی در تدوین بودجه سال 1400 گزارش می دهد

با  بدهی تا 1400
برنامه اجرای سیاست انبساط مالی در صورت تصویب نشدن پایه های مالیاتی جدید، می تواند به رشد بدون کنترل بدهی دولت آینده منجر شود

ریزش 43 هزار واحدی شاخص کل بورس
در پایان معامالت دیروز، شاخص کل بورس با ریزش 43 هزار و 3۸3 واحدی به رقم یک میلیون و ۵7۲ هزار و ۱4۸ واحد 
رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با کاهش ۲/۶ درصدی 4 هزار و 73۶ واحد افت کرد و به رقم 4۰7 هزار و 73۲ واحد 

رسید. در جریان این معامالت، بیش از ۶/۹ میلیارد برگه سهام به ارزش ۶ هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان داد و ستد شد.

دوشنبه ۷ مهر 1399
وطن امروز     شماره 303۵

گروه اقتصادی: ماندن کاالهای وارداتی در 
گمرک و عدم ترخیص آنها به دلیل عدم 
تامین ارز توسط بانک مرکزی، موجب افزایش قیمت این کاالها 
در کشور شده است. این موضوع زمانی نگران کننده تر می شود 
که نیمی از کاالهایی که در گمرک مانده، کاالهای اساسی و مورد 
نیاز کشور است. به منظور رفع موانع ترخیص این کاالها و ایجاد 
شفافیت و ساماندهی در فرآیند واردات، رئیس دیوان محاسبات 
کشور جلسه ای با حضور مسؤوالن این حوزه به میزبانی دیوان 
محاس��بات کش��ور برگزار کرد. به گزارش »وطن امروز«، عدم 
ترخیص کاالها و ماندن شان در گمرک که از آن به عنوان رسوب 
کاال یاد می شود، یکی از دالیل عرضه نشدن کاالهای مورد نیاز 
کشور و افزایش قیمت این کاالها ناشی از کمبود در طرف عرضه 
بازار است. همچنین هر چه زمان ماندن این کاالها در گمرک 
بیشتر شود، هزینه انبار بیشتری هم بر آنها تحمیل و به قیمت 
نهایی اضافه می شود. از آنجا که کاالهای اساسی نقش مهمی را 
در سبد خانوارهای ایرانی بویژه خانوارهای کم درآمد ایفا می کند، 
افزایش قیمت این کاالها فشار بیشتری را بر اقتصاد خانواده ها 
وارد می کند. به منظور حل این مشکل نشستی به میزبانی مهرداد 
بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات برگزار شد. در این جلسه 
رئیس کل گمرک، رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان بنادر 
و دریانوردی، سرپرس��ت معاونت بازرگانی داخلی و امور صنایع 
وزارت صمت و همچنین معاون مدیرعامل شرکت مادر تخصصی 

بازرگانی دولتی ایران حضور داشتند. 
افزایش قیمت ۵ قلم کاالی اساسی هیچ توجیهی ندارد ■

رئیس دیوان محاسبات در تشریح این جلسه با اشاره به اهمیت 
موضوع کاال های اساس��ی و ارز تصریح کرد: ۵ قلم کاال در بازار 
مشمول دریافت ارز هستند. یکی از دغدغه های این روز ها همین 

کاالهاست که ذرت و کنجاله ۲ مورد از آنها به شمار می رود. 
مهرداد بذرپاش ادامه داد: کاال های مذکور در زنجیره تولید در 
عرصه پرورش طیور یا بازار مرغ و مشابه آنها تأثیر می گذارد. بانک 
مرکزی هم رسما اعالم کرد ارز این ۵ قلم کاال را اختصاص داده 
و علت عدم ترخیص کاال ها، ناهماهنگی داخلی بوده است. بازار 
کنونی ملتهب است و اندک کمبودی سریعا خود را در قیمت ها 
نشان می دهد. رئیس دیوان محاسبات اظهار کرد: برای افزایش 

قیم��ت ۵ قلم کاالی اساس��ی 
هی��چ توجیهی وجود ن��دارد و 
ای��ن افزایش قیمت ناش��ی از 
ناهماهنگی دستگاه هاست. برای 
رفع این ناهماهنگی روز گذشته 
معاون اول رئیس جمهور در سفر 
خود تصمیمات��ی گرفت که ما 
هم با آنها موافقیم.رئیس دیوان 
محاس��بات کشور ضمن تاکید 

بر اینکه برای مس��ائل نیازمند اخذ مجوز، با شوراها و نهادهای 
مرتبط همکاری خواهیم کرد، تصریح کرد: پیش تر قانون پنجره 
واحد تجارت مصوب ش��ده بود و این به معنای لزوم هماهنگی 
دستگاه هاست. در نتیجه اطالعات کاال های محدوده سرزمینی 

ما باید معلوم باشد.
بی اطالعی گمرک از جابه جایی کاال ها در مناطق آزاد و  ویژه  ■

اقتصادی
بذرپاش تصریح کرد: از مشکالت دیگر، اطالع نداشتن گمرک 
از جابه جای��ی کاال ها در مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود 
تصویب قوانین مربوط به این مناطق است. بر همین اساس نیاز 
به اصالح قانون در این زمینه وجود دارد و از مسؤوالن خواستیم 
یا در قالب الیحه یا طرح نسبت به اصالح آن اقدام کنند. رئیس 
دیوان محاسبات با بیان اینکه برخی کاال ها از ۲ طریق وارد کشور 
می شوند، گفت: برای نمونه گمرک ما اطالعات داخل کانتینر ها را 
ندارد و این نیازمند اصالح قانون است. بذرپاش افزود: بسیاری از 
کاال های اساسی در قالب این کانتینر ها مانند برنج وارد می شوند 
و در روش فله ای محاس��به نمی شود. وی با اشاره به ۸ میلیون 
تن کاالی دپو شده بیان کرد: طبق نظر گمرک یک میلیون تن 
رسوب واقعی است و 3/۵ میلیون تن از 7 میلیون تن باقیمانده 
کاالی اساسی و مابقی غیراساسی است. البته هیچ دلیل منطقی 
برای این میزان دپو با توجه به کمبود های کنونی بازار وجود ندارد. 
بذرپاش ادامه داد: بانک مرکزی ارز الزم برای تأمین ۵ قلم کاالی 
اساسی را اختصاص داده و قرار است مشکالت ناشی از ناهماهنگی 
بین دستگاهی هم برطرف شود. ما هم به عنوان دستگاه نظارتی 
اعالم کردیم هر کمکی نیاز باشد انجام خواهیم داد تا کاال ها به بازار 
عرضه شود و با حداقل تنش قیمت مواجه شویم. وی با تأکید بر 

اینکه از میزان ذخایر ارزی مطلع 
اس��ت، گفت: ارز اختصاصی به 
کاالهای اساسی کفایت می کند 
اما وجود متولی برای این مساله 
و وارد کردن کاال ها نیاز اس��ت. 
بذرپاش با اش��اره ب��ه اهمیت 
کاال هایی مانند روغن در صنایع 
غذایی اظهار کرد: توزیع مناسب 
و نظارت بر فرآیند آن بخشی از 
زنجیره واردات کاال های اساسی است که باید به آن توجه شود. 
وی گف��ت: طبق قانون بخش��ی از هماهنگی های واردات میان 
دستگاه ها بر عهده سازمان توسعه و تجارت است و سازمان مذکور 
برای انجام بخشی از این امور تأسیس شده است. البته در حوزه 
بین الملل بانک مرکزی اختاللی وجود دارد که توصیه می کنم 
معاونت بین الملل تقویت شود و در این روز ها کمک رسان باشد. 
بذرپاش در پاسخ به سوالی مبنی بر پیگیری دیوان محاسبات از 
وارد نشدن کاال ها با ارز 4۲۰۰ تومانی در گزارش تفریغ بودجه 
سال ۹7 گفت: این پرونده در دادسرای دیوان محاسبات در حال 
رسیدگی است و افراد مربوط به آن برای پاسخگویی رفت و آمد 
می کنند. بخشی از اسناد و مدارک ارائه شده نشان می دهد عدد 
اعالمی ارزی در گزارش تفریغ بودجه ۹7 در حال اصالح است. 

جزئیات تصمیمات اخذ شده برای ترخیص کاال ■
در همی��ن حال معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در 
تش��ریح آخرین وضعیت موجودی کاالهای اساسی در بنادر و 
گمرکات کشور به »وطن امروز« گفت: میزان موجودی کاالهای 
اساسی در بنادر و گمرکات کشور به بیش از 3 میلیون و 37۸ 
هزار تن می رسد که حدود یک میلیون و ۵4۱ هزار تن از آن را 
ذرت به خود اختصاص داده است. مهرداد جمال ارونقی که برای 
بررسی نحوه ترخیص این کاالها به همراه معاون اول رئیس جمهور 
و رئیس کل بانک مرکزی به بندرعباس سفر کرده است، درباره 
تصمیمات اخذ شده برای ترخیص این کاالها گفت: درباره کاالهای 
اساسی که هنوز اسناد آن به خریداران نرسیده است و مشکل 
انتقال ارز دارند مقرر شد نسبت به تامین ارز این اقالم اساسی نیز 
اقدام شود. وی ادامه داد: بر اساس برآورد گمرک و سایر سازمان ها 
بیش از ۸۰ درصد این اقالم مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای 

تولیدی هستند که با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به تامین 
ارز این اقالم اقدام و مقدمات ترخیص و تشریفات گمرکی آنها 
از گمرکات انجام خواهد ش��د. درباره موضوع کاالهای اساسی 
که بخشی از آن، اعتباری خریداری شده و مابقی آن که اسناد 
مالکیت آن به صاحبان کاال انتقال پیدا نکرده است، قرار شد بانک 
مرکزی به قید فوریت نسبت به تامین ارز این اقالم نیز اقدام کند. 
رئی��س کل بانک مرکزی نیز در این باره نوش��ت: ۵ مهرماه 
در معی��ت معاون اول رئیس جمهور، جمعی از وزرا  و رؤس��ای 
س��ازمان های گمرک و بنادر از گمرک بندر ش��هید رجایی در 
بندرعب��اس بازدید و موضوع کاالهای دپو ش��ده در گمرک این 

بندر و نیز سایر بنادر کشور را بررسی کردیم. 
بانک مرکزی در راس��تای کاهش زمان ماندگاری کاالهای 
اساسی و مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید در قالب 
تصمیمات زیر، همراهی کامل خود را با وارد کنندگان کاالهای 

اساسی و تولید کنندگان محترم ابراز داشت. 
- واردات همه کاالهای مش��مول ارز با نرخ ترجیحی که در 
گمرکات کشور دپو شده اند، امکان بهره گیری از خرید اعتباری 3 
ماهه و تضمین نرخ ارز توسط بانک مرکزی با تایید وزارت مربوط 

و ترخیص و خروج کاالها ظرف 4۵ روز 
- همه مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید که به 
گمرک اظهار و منتظر تخصیص ارز و صدور اعالمیه تامین ارز 
جهت خروج کاال هستند، با اعالم وزارت صمت به بانک مرکزی، 
ظرف ۲4 ساعت تخصیص ارز توسط این بانک انجام می شود و 
امکان دریافت اعالمیه تامین ارز، خروج کاال از گمرک و سپس 

اقدام برای تامین ارز از بازار ثانویه )نیما( وجود خواهد داشت. 
- کاالهای اساسی که در گذشته به صورت درصدی از گمرک 
خارج و از شمول ارز با نرخ ترجیحی خارج شده اند، با پیشنهاد 
وزارت صمت و تایید معاون اول محترم در سقف ارزی واردات با 
نرخ ارز ترجیحی، واردکنندگان می توانند اقدام به تامین ارز با آن 

نرخ و خروج باقیمانده کاال از گمرکات کنند.
- اتصال همه سامانه های مرتبط به تجارت خارجی به سامانه 
جام��ع تجارت و اتصال بارنامه و قبوض انبار به ثبت س��فارش 
توس��ط س��امانه مذکور با قید فوریت انجام شود و این دست از 
ثبت س��فارش ها توس��ط بانک مرکزی در اولویت تخصیص و 

تامین ارز قرار گیرد.

»وطن امروز« از جلسه دیوان محاسبات برای بررسی فرآیند واردات، ترخیص، رسوب کاال و اتخاذ راهکار مناسب برای ساماندهی مشکالت این حوزه گزارش می دهد

»اختالل تأمین کاالهای اساسی« زیر ذره بین دیوان محاسبات
رئیس کل دیوان محاسبات: هیچ دلیل منطقی برای دپوی کاالهای اساسی در گمرک با توجه به کمبود های کنونی بازار وجود  ندارد

گزارش

    انبساط مالی و مسأله بدهی     
اش�اره رئیس س�ازمان برنامه و بودجه به سیاست های انبساط مالی در بودجه 1400 حاوی نکات خاصی است. با توجه 
به محدودیت منابع مالیاتی و ش�انس پایین افزوده ش�دن پایه های مالیاتی جدید در قانون به منظور اجرا در س�ال مالی 
آینده، امید چندانی به افزایش قابل توجه سهم مالیات در بودجه سال آتی نیست. در نتیجه این وضعیت، تنها روش های 
در دسترس برای تامین منابع الزم جهت اجرای سیاست مالی انبساطی، »بدهی« و »فروش دارایی« است. انبساط مالی 
شامل افزایش هزینه های دولت به هر نحوی است. برای مثال از مصادیق انبساط مالی، افزایش یارانه های نقدی، افزایش 
حقوق کارمندان دولت و افزایش بودجه عمرانی است؛ اقداماتی که به نظر می رسد مکمل سیاست انقباض پولی برای فرو 
نرفتن در چاله رکود اس�ت.  با توجه به جو اخیر ایجاد ش�ده در بازار س�رمایه، منابع چندانی فراتر از ارقام کنونی از بازار 
سرمایه نصیب دولت نخواهد شد. در نتیجه تنها راهکار باقیمانده، رشد بدهی های دولت است. قانون بودجه سال جاری 
اجازه فروش 90 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به دولت را داده است. با این حال در بهار سال جاری دولت مجوز فروش 
1۵0 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی مازاد بر رقم مندرج در قانون را از شورای هماهنگی سران قوا گرفت. اما دولت باز هم 
بر پیش فروش نفت از طریق اوراق سلف اصرار دارد. نوبخت در حالی از نهایی شدن این طرح در شورای عالی هماهنگی 
سران قوا گفته که پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از منتفی شدن طرح اوراق سلف 
به دلیل رشد شدید بدهی دولت بعد خبر داده بود. البته پیش از این کارشناسان نسبت به رشد فزاینده بدهی دولت بعد 
از محل فروش اوراق سلف نفت هشدار داده بودند. در واقع به نظر می رسد دولت سیاست انبساط مالی را بهانه ای برای 
اقناع 2 قوه دیگر برای موافقت با طرح اوراق سلف نفت قرار می دهد. در نهایت باید دید مجلس یازدهم چه واکنشی به 

الیحه بودجه 1400 نشان خواهد داد و چه تغییراتی در آن ایجاد می کند.
راحت تر بخواهیم بگوییم نقطه عطف برنامه بودجه دولت برای سال 1400 همین موضوع فروش اوراق سلف 
نفتی اس�ت. اگر در هر صورتی این موضوع تصویب ش�ود، دولت به راهبرد خود یعنی انقباض پولی در کنار 

انبساط مالی خواهد رسید، در غیر این صورت الجرم برنامه دولت باید تغییر کند.



اس�داهلل خس�روی: موج س��وم بیماری »کووید -19«  بسیار 
خطرناک تر از امواج گذشته ظاهر شده است اما مسؤوالن برای 
جلوگیری از گسترش شیوع این بیماری مرگبار همچنان نسبت 
به اعمال محدودیت ها بی تفاوتند. در موج جدید، قدرت سرایت 
و آمار جان باختگان و مبتالیان به این بیماری بشدت افزایش 
یافته است و چنانچه نسبت به اعمال محدودیت ها اقدام نشود 

روزهای سختی را پیش رو خواهیم داشت.
به گزارش »وطن امروز«، به عقیده کارشناسان بهداشت رشد 
ب��االی آمار مرگ و میر و ابتالی هموطنان مان به ویروس کرونا در 
فصل پاییز نگرانی های زیادی را برای کادر پزش��کی ایجاد کرده 
است. آنها تاکید دارند در صورت بی توجهی به اعمال محدودیت ها 
و س��ختگیری ها روزهای س��ختی را پیش رو خواهیم داش��ت و 
ضرورت دارد برای جلوگیری از شیوع این بیماری مرگبار نسبت 
به اعمال محدودیت ها تجدیدنظر شود. در این باره مسعود مردانی، 
عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا در گفت وگو با »وطن 
امروز« بر بازگشت محدودیت ها و ادامه دورکاری کارکنان دولت، 
همچنین توجه بیش از پیش به رعایت اصول بهداشتی در حمل و نقل 
عمومی تاکید کرد و افزود: اپیدمی بیماری »کووید -19« در موج 
سوم بسیار خطرناک و کشنده است و چنانچه مسؤوالن نسبت به 
ایجاد محدودیت ها بی توجه باشند آمار مرگ و میر در کشور بشدت 
باال می رود. وی به برخی تصمیمات نادرست همچون اجرای طرح 
ترافیک و بازگشایی صنوف پرخطر اشاره کرد و افزود: رفتن به محل 
کار با استفاده از مترو و اتوبوس های حمل و نقل عمومی که اکنون 
کانون انتش��ار این بیماری است شیوع ویروس مرگبار کرونا را در 
کشور گسترش می دهد. مردانی تاکید کرد: بازگشت محدودیت ها 
در چنین شرایطی ضرورتی اجتناب ناپذیر است،  چرا که در صورت 
ادامه همه گیری این ویروس باید منتظر روزهای ناخوش��ایندی 
بود. از طرفی نیز باید جرائمی برای  افرادی که اصول بهداشتی و 

فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمی کنند اعمال شود.
همچنین معاون کل وزارت بهداشت با هشدار نسبت به تشدید 
موج سوم کرونا در کشور، از تعطیلی یک هفته ای مدارس و دانشگاه ها 
خبر داد. ایرج حریرچی در گفت وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما 
افزود: در موج سوم کرونا تعداد مبتالیان و بستری شدگان خیلی 
بیش��تر از موج های اول و دوم گزارش ش��ده است و در این میان 
اس��تان های تهران و قم بیشترین درگیری را دارند. وی ادامه داد: 
تعداد درگذشتگان در برخی استان ها بی سابقه و خیلی بیشتر از 
آمارهای قبلی است. بر اساس آمار هفته گذشته، به طور متوسط 
هر ۷ دقیقه یک نفر به علت کرونا فوت می کند که این آمار اصال 
زیبنده کش��ور ما نیست. حریرچی تاکید کرد: مادامی که رعایت 
نکات بهداشتی از سوی بخشی از مردم در همین سطح نامطلوب 
و بازگشایی های مشاغل هم برقرار باشد، آمار مبتالیان و فوتی های 
کرونا همین گونه خواهد بود و ویروس کرونا کاری ندارد که علت 
شکل گیری تجمعات بیش از یک نفر چیست. وی به انواع راه های 
ابتال به ویروس کرونا اش��اره کرد و افزود: در بس��یاری از موارد که 
سرفه ها و تنفس چهره به چهره انجام می شود، می توان عامل ابتال را 
شناسایی کرد اما در محل هایی همچون کافی شاپ ها و غذاخوری ها 
به هیچ عنوان نمی توان عامل ابتال به کرونا را شناسایی کرد. معاون 
کل وزارت بهداشت درباره اعطای اختیارات برای اعمال محدودیت ها 

نیز گفت: در برخی موارد امکان بازگشت تعطیلی ها وجود دارد. وی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر موضوع و محور اصلی نگرانی ها استان 
تهران است، زیرا تجمعات و ترددهای زیادی در این شهر جریان 
دارد که تأثیر فراوانی بر سایر استان ها می گذارد، پس امکان بازگشت 
تعطیلی ها در تهران بسیار بیشتر از سایر استان هاست. معاون کل 
وزارت بهداشت از تعطیلی یک هفته ای مدارس و دانشگاه ها خبر داد 
و افزود: با صالحدید مسؤوالن استانی، تعطیلی یک هفته ای مدارس 
و دانشگاه ها امکان تمدید خواهد داشت و درباره تعطیلی سایر اماکن 
همچون ورزشگاه ها، باشگاه ها، آرایشگاه ها و تاالرها و برگزاری مراسم 
گوناگون هم مسؤوالن استانی به طور مستقل تصمیم گیری خواهند 
کرد. وی گفت: برخی مشاغل مانند نیروی انتظامی و بیمارستان ها در 
گروه اول قرار می گیرند و این گروه از مشاغل هرگز تعطیلی ندارند 
اما اعمال تعطیلی برای مغازه داران و برخی اداره ها با صالحدید ستاد 
ملی مقابله با کرونا امکان پذیر خواهد بود. معاون کل وزارت بهداشت 
با بیان اینکه در چند ماه اخیر در حال تجربه آمار فوتی باالی 1۷۰ 
نفر هس��تیم، افزود: احتمال افزایش تعداد فوتی ها هم بارها اعالم 

ش��ده اما بیشترین نگرانی ما درباره مدارس و دانش آموزان کشور 
است که با ایجاد فضای مجازی شاد از یک سو و حضور فیزیکی 
1۰ درصدی دانش آموزان در کالس درس، بخش اعظم نگرانی مان 
رفع شده است. وی با اشاره به کاهش استفاده از ماسک به زیر ۵۰ 
درصد گفت: در حال حاضر به علت مس��ائل اقتصادی در سراسر 
دنیا، حد جریمه افرادی که از پوش��ش ماسک استفاده نمی کنند 
به ارائه ندادن خدمت در اداره ها و فروشگاه ها خالصه شده است. 
معاون کل وزارت بهداشت افزود: اعمال کسر از حقوق به دستگاه 
مربوط و تصمیم گیرنده واگذار شده اما تجربه نشان داده است که 
این میزان از جریمه کافی نیست و بر اساس تصمیم رئیس جمهور 
قرار است دستورالعمل جدیدی از هفته آینده اعالم و اعمال شود. 

نمکی: مبلغ تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی را بازگرداندیم ■
»با وجود مش��کالت فراوان وزارت بهداشت اما ترس از کاهش 
ارزش پول ملی موجب شد بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را 

که بانک مرکزی به این وزارتخانه داد را برگردانم«.
وزیر بهداشت با بیان این موضوع گفت: رئیس کل بانک مرکزی 

قس��مت اندکی از مبلغی را که از صندوق توسعه ملی تخصیص 
یافته ب��ود آزاد کرد اما مدام صبوری می کردیم که خدایی نکرده 
این پول را وارد بازار نکنیم تا چرخش آن باعث تغییر در پایه پولی 
شده و دالر دچار نوسان شود؛ در نتیجه گفتم همین میزان را هم 
برگردانید. سعید نمکی در مراسم تجلیل از پیشکسوتان سالمت در 
دفاع مقدس گفت: چندی پیش، دلنوشته ای برای عزیز به یاد مانده 
تکرار ناشدنی ام، سردار سلیمانی نوشتم و کسی از من پرسید، چرا 
برای رفتگان نوشتی؟ گفتم چه کسی می  گوید سردار رفته است. 
ایشان با همه سلول  های من عجین است و نوای این سردار که »ما 
ملت امام حسینیم« همواره در وجود من جاری است. وی افزود: 
کسی هستم که وقتی به وزارت بهداشت آمدم، معاونی را تغییر ندادم 
و با خودم لشکر نبردم. من اهل ویترین آرایی و تضرع نیستم و اهل 
این نیستم که وقتی کشورم در تنگنای اقتصادی است و در روزهای 
سخت و در اوج تحریم هاست، هر روز ضجه بزنم و خودم را به زمین 
بزنم و بگویم پول ندارم، ارز ندارم. اهل این حرف  ها نیستم. اگر به 
سردار سلیمانی نامه نوشتم، برای این بود که همزبانی و همدلی 
بهتر از او ندیدم و دوم اینکه شکایتی نوشتم که او به خداوند بزرگ 
برساند، چراکه روح پاکی داشت و نزد خداوند عزیز است. وی ادامه 
داد: دی��روز رئیس کل بانک مرکزی محبتی کردند، هر چند که 
می دانم در چه فشاری هستند اما قسمت اندکی از مبلغی را که از 
صندوق توسعه ملی تخصیص یافته بود آزاد کردند. من اگر چند 
ماه پیش التماس می کردم، برای این بود که می  خواستم خودم را 
برای یک پاییز سنگین آماده کنم تا بتوانم بار را از دوش همکارانم 
بردارم و بتوانم از خجالت و شرمندگی نیروهایی که چند ماه است 

زحمت می کشند، درآیم. 
تأکید استاندار تهران بر اعمال محدودیت های بیشتر ■

برای جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا محدودیت ها باید 
بیشتر شود. استاندار تهران با اشاره به لزوم اعمال محدودیت های 
بیشتر، از ابالغ مصوبه مربوط به نظارت جدی بر استفاده از ماسک در 
دستگاه های اجرایی خبر داد. انوشیروان محسنی بندپی در چهارمین 
جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران درباره بیماری کرونا 
اظهار داشت: تعطیالت سبب شده امروز روند مراجعان سرپایی و 
میزان بس��تری بیماران در بخش ویژه رو به افزایش باشد که این 
امر، شرایط را برای مدیریت و خدمت رسانی سخت تر می کند. وی 
افزود: پیشنهاد استانداران و دانشگاه های علوم پزشکی این بود که 
استانداران از اختیارات استانی استفاده کنند تا برخی محدودیت ها 
اعمال شود که این موضوع در جلسه ستاد ملی مصوب شد، با این 
شرط که ستادهای استانی پیشنهادات خود را به 2 وزیر بهداشت و 
کشور ارسال کنند و پس از تایید آنها جنبه اجرایی پیدا کند. استاندار 
تهران تصریح کرد: بر این اس��اس روز شنبه جلسه ستاد استانی 
داشتیم و پیشنهاداتی ارائه شد که پس از تایید 2 وزیر در استان 
اجرایی می شود، چرا که تهران به چابک سازی، کم کردن تراکم و 
اعمال محدودیت های بیشتر نیاز دارد. محسنی بندپی سپس گفت: 
تهران پایلوت شده تا برخی از محدودیت ها بویژه درباره استفاده از 
ماسک اعمال شود، تا هر فردی که از ماسک استفاده نکند خدمت 
به وی ارائه نشود. وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد استان این است که 
تعطیلی ورزش هایی که برخورد فیزیکی دارند، همچنین استخرهای 
شنا، قهوه خانه ها، نماز جمعه و تاالرها تداوم پیدا کند تا نسبت به 
مدیریت بیماری در شرایط شروع فصل پاییز، شیوع آنفلوآنزا و سرما، 
تراکم جمعیت و... اقدام شود. همچنین معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی ایران توجه به مقوله بهداشت محیط در نظام سالمت را 
به عنوان راهکار اصلی کنترل و مهار ویروس »کووید -19« مورد 
تاکید قرار داد. بابک عشرتی گفت: با بروز پاندمی »کووید -19« و 
هجوم این ویروس به الیه های پیدا و پنهان زندگی ما لزوم توجه 
هر چه بیش��تر به امر بهداش��ت، بیش از پیش احساس می شود. 
وی افزود: توجه به امر پیشگیری موضوعی است که کارشناسان 
بهداشت محیط در آن مهارت دارند و باید بهتر و بیشتر مورد توجه 
قرار گرفته و در این راستا به صورت نظام مند حرکت کنیم. عشرتی 
با عنوان این مطلب که دانشگاه علوم پزشکی ایران با تحت پوشش 
داشتن بیش از ۵ میلیون نفر از جمعیت استان تهران و قریب به 
۷۵ هزار مکان عمومی و مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، نقش بسیار 
مهم��ی در مبارزه و مهار بیماری های واگیر از جمله کرونا ویروس 
در محیط های عمومی دارد، گفت: توجه به بهداش��ت محیط به 
عنوان راهبرد کلیدی نظام سالمت، به کنترل و مهار کامل پاندمی 

»کووید -19« منجر خواهد شد. 
۲۶ استان در وضعیت قرمز بیماری کرونا ■

ش��یوع ویروس کرونا در فصل پاییز موجب شده تا 26 استان 
کش��ور در وضعیت قرمز قرار گیرند. س��خنگوی وزارت بهداشت 
دیروز آخرین موارد ابتال و فوتی ناشی از کرونا در کشور طی 24 
س��اعت را اعالم کرد و گفت: ۳۰ استان کشور در وضعیت قرمز و 
هشدار بیماری کرونا قرار دارند. سیماسادات الری افزود: بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۳ هزار و ۳62 بیمار جدید مبتال به 
»کووید-19« در کشور شناسایی شدند که یکهزار و ۳۷۷ نفر از آنها 
بستری شدند. وی افزود: مجموع بیماران »کووید-19« در کشور به 
446 هزار و 44۸ نفر رسید. وی همچنین گفت: متاسفانه در طول 
24 ساعت گذشته، 19۵ بیمار »کووید-19« جان خود را از دست 
دادن��د و مجموع جان باختگان این بیماری به 2۵هزار و ۵۸9 نفر 
رسید. به گفته الری، خوشبختانه تاکنون ۳۷4 هزار و 1۷۰ نفر از 
بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. سخنگوی 
وزارت بهداشت افزود: 4۰۵9 نفر از بیماران مبتال به »کووید-19« 

در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. 

 احتمال تغییر شهردار
در صورت محقق نشدن برنامه ها

عضو ش��ورای ش��هر تهران با اش��اره به اینکه تحقق 
برنامه های اولویت محور، مطالبه جدی ش��ورای  شهری ها 
از حناچی است، گفت: چنانچه برنامه ریزی ها برای تحقق 
بودجه و عملیاتی شدن پروژه ها انجام نگیرد، تغییر شهردار 
پایتخت، »محتمل« اس��ت. به گ��زارش فارس، محمدی 
س��االری در صحن شورای شهر افزود: شهردار تهران باید 
بداند که اگر به برنامه ها عمل نکند، ممکن است شورا هر 
لحظه نسبت به تغییر آن اقدام کند. این عضو شورای شهر 
تهران گفت: باید جلسه ای با حناچی داشته باشیم و منابع 
اعتباری شهرداری با مجموعه تمهیداتی که می توان اجرا 
کرد، بررسی ش��ود. به نظر من منابع درآمدی شهرداری 
قابلی��ت تحقق دارد و نه تنها یکهزار پروژه محله ای، بلکه 
چندین برابر آن را می توان انجام داد. وی تصریح کرد: این 
دیدگاهی که در شهرداری به وجود آمده که مدیران اعالم 
می کنند منابع درآمدی وجود ندارد و نمی توانیم کارها را 
انجام دهیم، باید اصالح ش��ود. وی تصریح کرد: ش��هردار 
تهران باید بداند که موضوع تحقق برنامه های اولویت محور، 
مطالبه جدی شورای شهر است و چنانچه به برنامه ریزی 
برای تحقق بودجه اقدام نکند، تغییر شهردار تهران محتمل 
است. همچنین حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران نیز 
گفت: درآمدهای شهرداری پایتخت در ۵ ماه ابتدایی امسال 

2۵ درصد کاهش یافته است.

 عکاسی عکاسان خیر 
برای بچه های کوره های آجرپزی

1۵ عکاس جوان انجمن عکاسی فرتوران جوان، در حرکتی 
جهادی عکس های پرسنلی الزم کودکان کوره های آجرپزی 
غرب تهران را گرفتند. به گزارش »وطن امروز«، این عکاسان 
در 2 روز حض��ور در کوره های آجرپزی جنوب غرب تهران 
عکاس��ی ۳ در 4 کودکان کار آجرپزی را انجام دادند تا این 
کودکان عکس های الزم برای مدرسه را داشته باشند. حامد 
م��رادی، عکاس جوان عضو این انجمن می گوید: »هر کس 
مسؤولیت اجتماعی ای دارد و باید بداند که می تواند دستی 
از کس��ی بگیرد، تخصص ما هم عکاسی است. من شخصا 
سال هاست برای کودکان کوره کار عکاسی را انجام می دهم 
و این بار هم با 14 نفر از عکاسان انجمن قرار گذاشتیم 2 روز 
را به عکاسی برای کودکان کار اختصاص بدهیم که اتفاقا برای 

بچه ها هم تجربه خیلی خوب و ماندگاری شد«.

۱۱ کشته و مصدوم حاصل وقوع ۲ 
تصادف مرگبار در سیستان و بلوچستان

جانشین پلیس راه راهور ناجا از وقوع 2 فقره تصادف 
فوتی در محورهای سیستان و بلوچستان خبر داد. سرهنگ 
ایوب شرافتی تصریح کرد: ساعت ۸ صبح دیروز به  دنبال 
برخورد   یک   دستگاه مینی بوس )با 2۷ مسافر( با کشنده 
بنز 2 نفر جان باخته و ۳ نفر مجروح ش��دند. وی گفت: 
این حادثه تصادف رانندگی به علت عدم توجه به جلو از 
سوی   راننده کشنده بنز در محور زابل- زاهدان، محدوده  
حاجی آباد به هامون به وقوع پیوست. جانشین پلیس راه 
از وقوع حادثه تصادف فوتی دیگری در ساعت 11 صبح 
دیروز در محور چابهار- جکیگور فرعی کهیر نیز خبر داد 
و گفت: یک دستگاه وانت تویوتا به علت تجاوز به چپ با 
پژو 4۰۵ برخورد می کند که متاسفانه این حادثه رانندگی 

نیز 2 متوفی و 4 مجروح برجای گذاشت. 

مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو:
 نیمی از عسل موجود در بازار 

تقلبی است
مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی و آش��امیدنی 
سازمان غذا و دارو گفت: بیش از ۵۰ درصد عسل موجود 
در بازار تقلبی است، به همین منظور برای جلوگیری از 
این تخلف، استاندارد عسل اجباری شد و عسل هایی که 
از این پس وارد بازار می شود باید نشان استاندارد داشته 
باش��د. محمدحس��ین عزیزی در گفت وگو با ایرنا افزود: 
تقل��ب و تخلف در تولید محصوالت غذایی بس��یار زیاد 
است، بیشترین تقلب ها هم در محصوالت و مواد غذایی 
گران قیمت مثل عسل، روغن زیتون یا زغفران است. به 
عنوان مثال در عسل گاهی شربت گلوکز یا شرب نبات 
مخلوط می کنند تا بتوانند این مواد ارزان را به قیمت باال 
بفروشند و سود کنند یا درباره روغن زیتون گاهی روغن 
سویا یا آفتابگردان را که ارزان تر است مخلوط می کنند. 

مترو رنگ و بوي ایثار و شهادت می گیرد
معاون فرهنگي - اجتماعي شرکت بهره برداري متروی 
تهران از اج��راي ویژه برنامه هاي هفته دفاع مقدس خبر 
داد. احس��ان بیسادي گفت: به منظور پاسداشت ۸ سال 
حماسه و دالوري مردان و زنان این مرز و بوم و با هدف 
ترویج فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس، ویژه برنامه هاي 
فرهنگ��ي و اجتماعي در ایس��تگاه هاي منتخب متروي 
تهران برگزار مي شود. وي در تشریح این برنامه ها افزود: 
موض��وع و محوریت اصلي این ویژه برنامه حضور و نقش 
زنان در س��ال هاي دفاع مقدس است، به همین منظور 
فضاي ایستگاه هاي متروي تهران و گذرگاه هاي فرهنگي 
به تناسب این موضوع و این ایام فضا سازي بصري مي شود. 
از این رو 2 نمایشگاه عکس و پوستر با عنوان »ایستاده در 
ب��اد« و »دفاع مقدس و زنان« به نقش زنان و مادران در 
روزهاي دفاع مقدس مي پردازد. نمایش��گاه هاي عکس و 
پوس��تر »گنج جنگ«، »معرفي باغ موزه دفاع مقدس«، 
»چش��مه آفتاب«، »چهل چراغ« و همچنین نمایشگاه 
اینفوگرافي »جنگ« با موضوع معرفي عملیات هاي انجام 
شده در طول دفاع مقدس و شخصیت هاي مهم و تأثیرگذار 
در آن در ایستگاه هاي تجریش، شادمان، نبرد، ابن سینا، 
پیروزي، ارم سبز، فرهنگسرا، سرسبز، تهرانپارس، میدان 
حضرت ولي عصر)عج(، میدان انقالب اسالمي و مصالي 
امام خمیني)ره( در معرض نگاه مسافران متروي تهران 
قرار مي گیرد. همچنین محتواي کتیبه هاي فرهنگي »با 
نواي کاروان 2« شامل صوت فرماندهان جنگ، سرودها 
و قطعات حماس��ي دوران دفاع مقدس و سخنان شهید 
سیدمرتضي آویني که بر روي سکوي ایستگاه هاي منتخب 
نصب ش��ده است با استفاده از برنامه بارکدخوان گوشي 

همراه در اختیار مسافران مترو قرار مي گیرد. 

اخبار

اجتماعی

 وضعیت  ابتال و مرگ بر اثر کرونا از اسفند98 و فروردین 99 وخیم تر است، چرا محدودیت های اجرا شده در آن زمان
 اکنون اعمال نمی شود

قطار مرگ
 عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا در گفت وگو با »وطن امروز«: 

»مترو«  و  »اتوبوس«  اکنون کانون انتشار  ویروس مرگبار کروناست 

واردات واکسن آنفلوآنزا برای ۲۰ درصد جمعیت کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی
رئیس سازمان غذا و دارو از آغاز توزیع واکسن آنفلوآنزا در میان گروه های پرخطر خبر داد. به گزارش مهر، محمدرضا شانه ساز از واردات واکسن آنفلوآنزا برای 2۰ درصد جمعیت 
کشور با ارز ترجیحی 4 هزار و 2۰۰ تومانی خبر داد و گفت: در صورت نیاز می توانیم میزان بیشتری از این واکسن را با ارز نیمایی وارد کنیم. وی افزود: برای جلوگیری از خروج 
غیرقانونی و انبوه واکسن آنفلوآنزا از کشور هم تمهیداتی اندیشیده شده تا مراجعان به داروخانه، پیش تر در سامانه مورد نظر ثبت نام و کدملی خود را وارد کنند. 

دوشنبه ۷ مهر ۱399
وطن امروز     شماره 3۰3۵

دیروز 1۵۰ مدرس��ه جدید توس��ط ستاد 
اجرای��ی فرمان حضرت امام)ره( در مناطق 
محروم کشور افتتاح شد تا مجموع مدرسه های ساخته شده 
توس��ط بنیاد برکت این س��تاد در چند سال اخیر به 14۰۰ 

باب برسد. 
به گزارش »وطن امروز«، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام دیروز در حالی 1۵۰ مدرسه جدید را در مناطق 
محروم افتتاح کرد که کشور اکنون با کمبود فضای آموزشی 
و فرسودگی خیلی از مدرسه ها مواجه است. آیت اهلل محمد 
محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مراسم 
افتتاح این مدارس که در آن اعالم شد تعداد مدارس ساخته 
شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام در مناطق محروم کشور 
به 14۰۰ مدرس��ه رسیده است، گفت: خداقوت می گویم به 
مجموعه جهادی ستاد اجرایی فرمان امام و دکتر مخبر که 
ام��روز بعد از گذراندن دوران نقاهت بیماری س��خت کرونا 
پرانرژی تر از قبل در میدان حاضر شده اند و مثل قبل پرتوان 
در خدمت رسانی به مردم و مناطق محروم فعال هستند. وی 
افزود: مردم ایران در ماجرای کرونا و راه اندازی موج همدلی  
و ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی و بسته های معیشتی 
برای آس��یب دیدگان کرونا شاهکار کردند و چشم دنیا را به 
خود خیره کردند. رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به 
اقدامات و دس��تاوردهای گسترده ستاد اجرایی بویژه در ایام 
کرونا خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی فرمان امام، امروز آبروی 

نظام است و حضور این ستاد 
و بنیاد برکت��ش در مناطق 
محروم حقا و انصافا موجب 
ایج��اد برکت در این مناطق 
بوده اس��ت. وی عنوان کرد: 
ساخت مدرس��ه و کمک به 
پرورش نسل آینده، نیاز امروز 
کشور و اولویت اول شماست، 
استعدادهای درخشان فراوانی 

در سراسر کشور بویژه در مناطق محروم داریم و هر قدر در این 
باره خدمت کنید و سرمایه و زمان و توجه بگذارید ارزشمند 

است و جای کار دارد. 
محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام نیز در این 
مراسم گفت: ما در ستاد اجرایی برای ایجاد اشتغال و احیای 
کارخانه ها و کارگاه های تعطیل شده، توان انبوه خود مردم را 
به میدان آورده ایم و موفق شدیم سال گذشته 16۰ هزار شغل 
در کشور ایجاد کنیم که تا پایان امسال این رقم به بیش از 

۳۰۰ هزار ش��غل در کش��ور 
خواهد رس��ید. وی با اش��اره 
به افتتاح 1۵۰ مدرسه جدید 
افزود: رهبر معظم انقالب چند 
س��ال پیش، از ستاد اجرایی 
خواستند 1۰۰۰ مدرسه در 
مناطق محروم بس��ازیم و ما 
تا امروز موفق شده ایم 14۰۰ 
مدرسه بسازیم و به لطف خدا 
تا پایان س��ال آینده تعداد این مدارس را به 2۰۰۰ مدرس��ه 
خواهیم رس��اند. مخبر افزود: اقدامات ستاد در این حوزه به 
ساخت مدرسه محدود نمی شود و اهدای مدارس کانکسی، ون 
و مینی ون جهت برگزاری کالس برای بازماندگان از تحصیل، 
اهدای تبلت و بسته های نوشت افزاری به دانش آموزان مناطق 
محروم هم جزو برنامه های ثابت ستاد اجرایی فرمان امام است 
و سالی یک میلیون بسته لوازم تحریر در این مناطق توزیع 
می کنیم. رخش��انی مهر، معاون وزیر آموزش و پرورش نیز در 

این مراسم گفت: از دکتر مخبر به خاطر زحمات جهادی و 
تالش های شبانه روزی ستاد اجرایی فرمان امام برای ساخت 
مدارس جدید در مناطق محروم کشور و اختصاص اعتبارات 

قابل توجه قدردانی و تشکر می کنم. 
رئیس س��ازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 
افزود: هر جا ما برای پروژه های مربوط به ساخت مدارس و حتی 
طرح های نیمه تمام و بر زمین مانده سراغ ستاد اجرایی و بنیاد 
برکت رفتیم، این دوستان به یاری ما شتافتند و با دست باز 
در این حوزه ورود کردند. وی افزود: در همه این 1۵۰ مدرسه 
بنیاد برکت که امروز افتتاح شد، نکات تربیتی و پرورشی و 
شاخص های سند تحول بنیادین آموزش رعایت شده است 
و این مدارس به آزمایشگاه و نمازخانه و امکانات کامل مجهز 
است. در این مراسم که با حضور آیت اهلل محمدی گلپایگانی 
رئیس دفتر مقام معظم رهبری، محمد مخبر رئیس س��تاد 
اجرایی فرمان امام، رخشانی مهر معاون وزیر آموزش و پرورش 
و ارتباط ویدئوکنفرانس��ی نمایندگان ولی فقیه و استانداران 
استان های زنجان، خوزستان و خراسان شمالی برگزار شد، 
1۵۰ مدرسه جدید در 22 استان کشور افتتاح شد. همچنین 
در این مراسم که در محل نمایشگاه دائمی ستاد اجرایی فرمان 
امام در تهران برگزار می شد، 1۵ مدرسه کانکسی مجهز برای 
عشایر کرمانشاه، 1۰ دستگاه ون برای بازماندگان از تحصیل در 
سیستان وبلوچستان و ۵۰ هزار بسته نوشت افزار برای توزیع در 
مناطق محروم استان تهران تحویل وزارت آموزش و پرورش شد.

مراسم افتتاح ۱۵۰ مدرسه بنیاد برکت در مناطق محروم  با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد

وم جهاد مدرسه سازی در مناطق محر
آیت اهلل محمدی گلپایگانی: ستاد اجرایی فرمان  حضرت امام)ره( امروز آبروی نظام است

ستاد

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

3۱33۴۱۱۷۷۱۴9۴۱9۵3 شهریور

3۷۱۲۱۷8۱8۱۷۲۲۱۴اول مهر

۲3۶۰۵۱8۴۱۵9۴۲۱۰9 مهر

33۵۲۱۱۷۵۱۵۶9۱983 مهر

۴3۵۶3۲۰۷۱۷۰8۲۰۱3 مهر

۵3۲۰۴۱۷۲۱۲۷۴۲۲۰9 مهر

۶33۶۲۱9۵۱3۷۷۲۱۱9 مهر

ج می شوند      ونایی که از قرنطینه خانگی خار     جریمه  برای افراد کر
افرادی که حامل ویروس کرونا بوده و با بی توجهی به انتقال این ویروس، شرایط ماندن در قرنطینه را رعایت نمی کنند، 
جریمه می شوند. معاون بهداشت وزارت بهداشت، از اعمال جریمه افرادی که تست کرونای آنها مثبت است و قرنطینه 
خانگی را رعایت نمی کنند، خبر داد. علیرضا رئیسی با اشاره به اهمیت مرحله سوم غربالگری ویروس کرونا گفت: هدف این 
مرحله تکمیل خدمات به تأخیر افتاده است و تاکنون ۴۱ میلیون غربالگری برای ویروس کرونا انجام شده است. وی وجود 
عالئم مشترک بین »کووید-۱9« و بیماری های شایع در فصل سرما را چالشی بزرگ توصیف کرد و افزود: واکسیناسیون 
آنفلوآنزا با اولویت مادران باردار و بیماران دارای بیماری زمینه ای، در مراکز بهداشتی و درمانی انجام می شود. رئیسی از 
برنامه ریزی برای تعیین و اعمال جرایم بازدارنده برای افرادی که با تست مثبت کرونا قرنطینه خانگی را رعایت نمی کنند، 

خبر داد و گفت: این کار با همفکری کارشناسان و همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی اجرایی خواهد شد.

ونایی          مقایسه محدودیت های اعمالی در 3 پیک کر
بررس�ی آمار کرونا در ۷ ماه گذش�ته نش�ان می دهد باید محدودیت های کرونایی در باالترین سطح آن در دوران حاضر 
اعمال شود؛ چنانچه در موج اول کرونا در تاریخ سوم اسفندماه 98 در حالی که تنها ۴3 نفر مبتال و 8 نفر فوتی ثبت شد، 
برای جلوگیری از شیوع بیماری تمام مدارس و دانشگاه های کشور تعطیل شد. پایان هفته اول فروردین ماه 99 با اعالم ۲9۲۶ 
ابتال و ۱۴۴ جان باخته کرونایی، خانه نشینی عمومی و ایجاد محدودیت های ترافیکی و رفت و آمدی از در خانه از سوی ستاد 
کرونا اعالم ش�د. همچنین در تاریخ ۱۲ فروردین ماه که 3۱۱۱ نفر مبتالی به کرونا و ۱۴۱ جان باخته ناش�ی از کرونا ثبت شد، 
محدودیت های بیشتری از قبیل تعطیلی ادارات، برخی مشاغل و عدم تردد شهری اعالم شد، حال اما در وضعیتی که با موج 
سوم کرونا و افزایش شدید تعداد ابتال و مرگ و میر مواجهیم که در فصل پاییز بیشتر هم خواهد شد و روزانه قریب به ۲۰۰ نفر 

مرگ و بیش از 3۰۰۰ ابتال ثبت می شود، محدودیت های جدی ای اعمال نمی شود!



فرهنگ و هنر

گزارش »وطن امروز« درباره فعالیت های گروه »مادرانه« 

معلمی با زمزمه محبت

دوشنبه ۷ مهر 1399
وطن امروز     شماره 303۵

گ�روه فرهنگ و هنر: مس��تند »مادرانه« یک��ی از جدیدترین 
تولیدات دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی است که 
چندی پیش رونمایی ش��د و از شبکه مستند سیما روی آنتن 
رفت. این مس��تند که همزمان ب��ا والدت حضرت فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیها و روز مادر منتشر شد، با استقبال خوب مخاطبان 
بوی��ژه بانوان و مادران در فضای مجازی روبه رو و در ادامه هم 
پخش این مستند در شبکه های افق و مستند با اقبال مخاطبان 
همراه شد. مستند »مادرانه« روایتگر تالش جمعی مادرانی است 
که دس��ت در دست کودکان خود برنامه های جمعی جذاب و 
بانشاط برای رشد فرزندان شان برگزار می کنند. مستند در این 
مس��یر، سختی ها و صبر و بردباری کلنجار رفتن با کودکان را 
هم بخوبی به تصویر می کش��د. درباره مادرانی که تالش آنان 
در این مستند به تصویر کشیده شده است، باید گفت این عده 
قبل از تولید این مستند با هماهنگی یکدیگر، گروهی تشکیل 
داده اند و نام آن را گروه »مادران و کودکان« گذاشته اند. اعضای 
این گروه هر از گاهی دور هم جمع می شوند و تجربیات خود 
را با هم در میان می گذارند و در این میان نحوه صحیح رفتار 
با کودکان و بازی با آنها و نحوه مقابله با مش��کالت و س��ختی 
مادری را یاد می گیرند. از دیگر کارکردهای این گروه، تفریحات 

دسته جمعی و رقم زدن تجربیات جدید است. 
ام��ا نکته قابل تامل دیگری ک��ه درباره این مادران می توان 

گفت این مس��اله است که این مادران جمعی از دوستان فعال 
دانش��جویی سابق هستند که اکنون وظیفه مادری را بر دوش 
دارند و چند س��الی اس��ت برای رش��د همگام م��ادر و فرزند 
اقدام به س��ازماندهی گروه های »مادرانه« در فضای مجازی و 
حقیقی می کنند. مادران در مادرانه برنامه های جمعی جذاب و 
آموزنده ای برای خود و کودکان شان اندیشیده و اجرا می کنند 
که از این میان می توان به دورهمی های محله ای، تبادل کتاب 

و... اشاره کرد. 
به هر حال تش��کل های مردمی که فعالیت های مشابهی در 
راستای توانمندسازی »مادر و کودک« دارند، چند سالی است 
رونق پیدا کرده و به نظر می رس��د هر چه اینگونه فعالیت های 
گروهی بیش��تر شود، سطح فرهنگی نسل آینده کشور بیشتر 

ارتقا پیدا خواهد کرد. 
اگر بخواهیم موشکافانه به مستند »مادرانه« نگاهی بیندازیم، 
می توان از چند وجه به این موضوع پرداخت؛ یکی از این موارد 
نشستن پای صحبت های علیرضا باغشنی، کارگردان این مستند 
اس��ت که بدون ش��ک حرف های جالبی برای گفتن دارد. بعد 
دوم پرداختن به این مستند از دریچه روانشناسانه است و بعد 
س��وم هم به اهمیت کار گروهی این مادران در شرایط سخت 
اقتصادی که این روزها بر کش��ور حاکم است، مرتبط است که 

در ادامه به این موارد پرداخته شده است.

علیرضا باغشنی، مستندساز و کارگردان مستند »مادرانه« 
یکی از جوانان خالق حوزه مستند است. از مهم ترین آثار او 
می توان به فیلم »بیشتر از مادرم« اشاره کرد. باغشنی سال 
1397 دوره  پرتالشی را در عرصه سینما و تلویزیون گذراند 
و تولید اثر ش��اخص »بیش��تر از مادرم« را در کارنامه  کاری 

خود ثبت کرد. 
 با اینکه علیرضا باغش��نی را بیش��تر به عنوان نویس��نده 
می شناس��یم اما در حرفه های دیگر نیز فعال بوده است. وی 
عالوه  بر نویس��ندگی به  عنوان فیلمبردار و کارگردان نیز در 
سینما و تلویزیون فعالیت داشته است تا اینکه این مستندساز 
با ساخت مستند تحسین شده »مادرانه« نام خود را در میان 
اهالی سینمای مستند بر سر زبان ها انداخت. این کارگردان در 
یادداشتی برای »وطن امروز« از روند تولید مستند »مادرانه« 

و دغدغه های امروز خود گفت.
***

در ابتدا شاید بد نباشد درباره ایده شکل گیری سوژه مستند 
»مادرانه« یک فلش بک به گذشته بزنم، چند سال پیش بود 
که در مسجد محل یکی از عرفا را دیدم. سال ها معلم بود و 
برای گرفتن نصیحتی به او مراجعه کردم. همان ابتدا گفت: 

این روزها چه کار می کنی پسرم؟
گفتم: در کار های فرهنگی اسالمی مشغولم. 
گفت: یعنی دقیقا چه کاری انجام می دهی؟

گفتم: گاهی درباره موضوعات مرتبط با انقالب اس��المی 
فیلم مستند می سازم و...
گفت: خوشا به حالت.

گفتم: چطور؟
گفت: خیلی از مردم هس��تند، انسان های خوب و مومنی 
هم هستند اما بنا به شغل شان تا آخر عمر درباره قیمت میوه، 
آجر، ماشین و... صحبت می کنند اما کار تو به شکلی است که 
تا آخر می توانی بگویی خدا، پیغمبر، انقالب، شهدا، آرمان و... 
ش��اید بهترین تش��ویق برای من همین جمله بود که مرا 
مصمم تر در تولیدات فرهنگی اسالمی کرد. چه چیزی باالتر 
از نشر آن چیزی که انبیا و اولیای الهی آن را تبلیغ می کردند 
و حال که زمینه برای ما فراهم شده تا بتوانیم با زبان رسانه 
و فیلم و مستند، فرهنگ الهی را منتشر کنیم، چرا کوتاهی 
کرده، س��لب توفیق از خود کنیم. باید خود را در این مسیر 

قرار دهیم تا خداوند از فضلش ما را روزی دهد. اشتباه نکنید، 
روزی فقط مال و ثروت و پول نیست، سوژه خوب هم روزی 
خداست، سوژه ای که بتوانی فیلمش را بسازی و با آن فیلم، 

فرهنگ مقدس اسالمی و انقالبی را نشر دهی. 
۲ س��ال قبل هم نزد یکی از اس��اتید که بودم در اهمیت 
خانواده و مادر چنین می گفت: »انقالب اسالمی یکی از شئون 
اصلی اش خانواده اس��ت و محور خانواده مادر است؛ محوری 
که براحتی از کنارش می گذریم و در رسانه خیلی جدی اش 
نمی گیریم، همان روزها بود که پیشنهاد ساخت مستندی با 

موضوع مادر به این حقیر شد«.
خداوند عنایتی کرد و س��وژه ای مقابلم قرار داد که بتوانم 
با ساخت مستندش حداقل کاری در این زمینه کرده باشم. 
یکی از دوس��تانی که س��وژه مورد نظ��ر را به من معرفی 
کرده بود، اینچنی��ن برایم گفته بود: »مجموعه ای از مادران 
جوان هس��تند که با موضوع مادری کارهای بس��یار خوب و 
جالبی انجام داده اند. دور هم جمع ش��دند و برای رشد خود 
و کودک شان به صورت همزمان برنامه ریزی می کنند و ده ها 

کار شایسته و جذاب دیگر.« 
به هر حال با پژوهش هایی که داش��تیم، متوجه ش��دیم 
مجموع��ه ای در تهران وج��ود دارد که اعضای آن خانم هایی 
هستند که در زمان دانشجویی خود در یک تشکل دانشجویی 
کار فرهنگ��ی می کردند و حاال پ��س از اینکه ازدواج کرده و 
صاحب فرزند ش��ده اند، فعالیت فرهنگی خود را در حوزه ای 
دیگ��ر و با اهدافی دیگ��ر ادامه می دهند. آنان اکنون وارد فاز 
جدیدی از زندگی به نام »مادری« شده اند و بر همین اساس 
تصمیم گرفته اند مجددا در کنار یکدیگر جمع شده و هویت 
مادری خود را ارتقا بدهند. این سوژه باعث شد توجه مان به 

آن جلب شده و مستند مادرانه تولید شود. 
دقت داش��ته باشید که این روزها، غفلت زیادی نسبت به 
مسؤولیت مادری می شود و شاید در دید بعضی افراد، مادری 
به عنوان یک ضعف ش��مرده شود، چرا که باعث می شود آن 
فرد از درس خواندن باز بماند، آزادی خود را تا حدی از دست 
بدهد و... بنابراین احیا و توجه به این مقوله مهم نیاز به یک 
رسانه دارد و مستند بهترین رسانه برای بیان آن است. جالب 
است بدانید این گروه از بانوان که سوژه مستند مادرانه هستند، 
اقدامات درخوری در این زمینه انجام می دهند؛ از فعالیت های 

تش��کلی تا تولید محتوا در فضای مج��ازی و تبلیغات. برای 
مثال، تشکلی به نام »مادران محله« را تشکیل می دهند و با 
فعالیت های هدف دار تالش می کنند به موضوعات مهمی مانند 
رش��د همزمان مادر و کودک، اقتصاد مقاومتی، فرزندآوری، 

بازی  با کودکان و... بپردازند. 
موض��وع افزایش جمعیت و مش��کالت اقتصادی از جمله 
موضوعاتی است که بعضا زوج های جوان را درباره فرزندآوری 
دچار تردید کرده اس��ت. یکی از اقدامات بس��یار خوبی که 
در این تش��کل مادرانه پیگیری می ش��ود، پاس��خ به همین 
موضوع اس��ت. اعضای این تشکل، همگی دارای فرزند بوده 
و به نوعی با این مش��کالت روبه رو هستند اما با برنامه ریزی 
مناس��ب سعی کرده اند این مش��کالت را پشت سر بگذارند. 
این تجربیات در اختیار دیگر اعضا گذاش��ته می شود و آنان 
می توانن��د با بهره گیری از این تجربیات، بهتر عمل کنند. به 
نظرم، مس��ؤولیت مادری و تربی��ت فرزند یک گونه از جهاد 
اس��ت که دغدغه اصلی من برای س��اخت مستند مادرانه را 
ش��کل داد. وقتی مادر و کودک در کنار هم تربیت ش��وند، 

جامعه ارتقا می یابد. 
یک��ی از فعالیت هایی که عالقه من��د بودم درباره آن فیلم 
بس��ازم فعالیت های خودجوش مردمی است که نه به جایی 
متصل هستند و نه از جایی خط می گیرند. این افکار در ذهن 
من بود تا اینکه دوس��تانی که در حوزه مادری، بحث فرزند 
و بازی کار می کنند، گروه مادرانه را در همین زمینه به من 

معرفی کردند. 
به همین خاطر با همس��رم راهی تهران شدیم و به ضبط 
این مس��تند پرداختیم. از نزدیک شاهد اقدامات این مادران 
جوان انقالبی و تحصیلکرده بودم. با چشم های خود دیدم که 
چه کارهای ارزش��مندی انجام می دادند؛ با فعالیت های شان 
هم خودشان را رشد می دادند و هم فرزندان نونهال شان را. 

به مادری افتخار می کردند و مادر شدن را اولویت زندگی 
خود قرار داده بودند، درست برعکس جامعه امروزی که مادری 
دیگر افتخار دختران ما نیس��ت و جای آن را دکتر ش��دن و 

مهندس و کارمند بودن گرفته است. 
این گروه در تهران بودند؛ ش��هری که معروف است مردم 
مشغله های شان زیاد است و سبک های زندگی شان متفاوت تر. 
ح��ال اگر در میان مش��غله ها و این نوع س��بک زندگی، 
چنین گروهی با این آرمان های زیبا مش��غول فعالیت است، 
بالطبع در ش��هر ها و روستاهای دیگر خیلی آسان تر می شود 

نمونه سازی کرد. 
قبل از زمان تولید مستند به این موضوع فکر می کردم که 
اگر بتوانم خوب و جذاب سوژه را روایت کنم و فیلم هم دیده 
شود، شاید بشود مثل این گروه صدها نمونه دیگر در کشور 
به وجود آورد؛ مجموعه هایی که اگر الگو بگیرند و برای رشد 
مادر و کودک تالش کنند و انقالبی بمانند و انقالبی تربیت 

کنند، می شود همان آرمان انقالب اسالمی. 
مادران جوان صاحب فرزند کوچک که دغدغه رشد خود و 
بچه شان را دارند، اصلی ترین و مهم ترین قشر مورد هدف این 
فیلم را تشکیل می دهند. اولویت دوم مخاطبان این مستند را 
تم��ام دختران و زنان، حتی آنهایی که هنوز ازدواج نکرده اند 
تشکیل می دهند. ما با این مستند قصد داریم هویت مادری 
آنه��ا را به این قش��ر از مردم جامعه ی��ادآوری کنیم. اولویت 
بعدی خانواده ها و زن وشوهرها هستند تا بتوانند شبیه این 
موقعیت ه��ای فیلم را درون خانواده ه��ای خود ایجاد کنند. 
آخرین اولویت ما مجموعه های متشکل از خانم ها هستند، زیرا 
داخل کشور مجموعه های مختلف فرهنگی، دینی و دانشجویی 
از زنان داریم و می خواهیم به آنها بگوییم بیایند و جمعی را 

شبیه »مادرانه« برای خودشان ایجاد کنند.
یک��ی از س��ختی های این کار، حضور م��ن به عنوان یک 
کارگردان مرد در جمع های زنانه بود که این مشکل یکی از 

بزرگ ترین مسائل ما در مسیر ساخت این مستند بود، البته 
به همراه همسرم در این جمع ها حضور می یافتم تا اینکه در 

نهایت این فیلم را به پایان رساندم. 
این مستند بستر رشد مادر و کودک در کنار یکدیگر را به 
تصویر کشیده است و آنها باید در کنار هم باشند. کنترل کردن 
فضایی که 15 خانم به همراه 30 الی 40 کودک در آن حضور 
داشته باشند کار بسیار سخت و دشواری بود و یکی دیگر از 
مشکالت در مسیر ساخت این مستند بود. البته خداوند کمک 
کرد و شاهد بودیم که در جریان ساخت این مستند مادران و 

بچه ها خیلی حضور دوربین را احساس نکردند. 
پژوهش مستند »مادرانه« از آبان ماه سال گذشته آغاز شد 
و بعد از 3 هفته یعنی آذرماه وارد مرحله تصویربرداری ساخت 
آن شدیم. مرحله تصویربرداری 10 روز در تهران طول کشید 
و بعد کار تدوین آن در مشهد انجام و پس از 50 روز مستند 

آماده نمایش شد. 
این درست که کارگردانی مستند »مادرانه« بر عهده من 
بود اما پشت صحنه این جریان، دوستانی قرار داشتند که در 
خانه »همبازی« دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی 
فعالیت می کنند و آنها بودند که به من در این زمینه کمک های 
فراوان و بس��یار خوبی کردند. کش��ف اولیه گروه مادران نیز 
توسط آنها انجام ش��د و به لطف خداوند، مستند »مادرانه« 
ب��ا کمک و همکاری مجموعه مادرانه و دفتر مطالعات جبهه 
فرهنگی انقالب اس��المی تولید و بارها و بارها از شبکه های 

مختلف سیما پخش شد. 
خودمان هم فک��رش را نمی کردیم که بازخوردی به این 
خوبی داشته باشد. از اقصی نقاط کشور تماس می گرفتند و 
پیام می فرس��تادند که چگونه می توانن��د با این گروه ارتباط 
داش��ته باشند یا اینکه گروهی خودجوش برای محله و شهر 

خود تشکیل دهند. 
مستند مادرانه فقط روایت یک نمونه است از هزاران اتفاق 
زیبای خودجوش انقالبی که در این کشور وجود دارد؛ اتفاقاتی 
که می توانند به تنهایی جریان ساز باشند و انسان ساز.  ای کاش 
این اتفاقات برای مدیران فرهنگی ما مهم باش��د و دوس��تان 
رس��انه ای من هم به دنبال کشف و روایت این قصه ها بروند، 
آنگاه می توان امید داشت که در جنگ نرم همه جانبه دشمن، 

دفاعی جانانه صورت گیرد. 

یادداشت سازنده »مادرانه« درباره روند ساخت مستند

وایت خلق »مادرانه« ر

به طور حتم مادران نمایش داده شده در مستند »مادرانه« 
نقش��ی اساس��ی در این مس��تند ایف��ا می کنن��د. »محبوبه 
اس��ماعیل زاده« یکی از م��ادران گروه »مادرانه« اس��ت که 
دغدغه های مادرانه اش درباره محتوای این مستند را در قالب 

یادداشتی برای »وطن امروز« اینچنین روایت کرده است: 
در وهله نخست باید گفت، حواس تان به این چالش ها باشد! 
نخس��تین نکته مربوط به سن کودکان است. بچه های زیر 7 
سال نوسان های روحی و تربیتی زیادی دارند و واکنش شان 
نامشخص اس��ت؛ زمانی کودک خوشحال است و کمی بعد 
بهانه گی��ر. از طرفی طی دوران رش��د، ویژگی های کودکان 
تغییرات زیادی می کند؛ در شیرخوارگی نیاز به توجه متفاوتی 
دارند و با افزایش سن، احساس مالکیت در آنها رشد می کند 
و می تواند چالش ایجاد کند. اگر مادری نتواند با این موضوع 
همراهی کند، کار برایش دشوار می شود و ناچار است در خانه 
بمان��د. در حالی  که م��ادر باید بداند این چالش ها برای همه 
پیش می آید و مهم است او از آنها آگاهی داشته باشد و برای 
آنها راه حل پیدا کند. در چنین جمع هایی چنین چالش هایی 

می تواند تش��دید شود. برای پیش��گیری، ما تالش می کنیم 
اولوی��ت را به نیازهای زیس��تی ک��ودکان بدهیم، چرا که به 
عنوان مثال گرسنگی آنها خودش به درگیری ها دامن می زند 
اما باالخره کودکان با هم دعوا می کنند و گالویز می شوند. 

 این وسط خیلی مهم است مادر این موارد را طبیعی بداند 
و آن را ب��ه چالش جدیدی تبدیل نکند. اما چطور می ش��ود 
مانع درگیر ش��دن م��ادران در اختالفات کودکان ش��د؟ در 
جمع های ما یک��ی از مؤلفه های خیلی مهم، »مادری کردن 
در حق بچه های همدیگر« اس��ت. یعنی وقتی داریم در این 
جمع حاضر می ش��ویم، در نظر می گیریم قرار اس��ت به بچه 
دیگری به اندازه فرزند خود محبت کنیم. کس��ب این هویت 
اهمی��ت زیادی دارد. ما در جلس��ات خودمان این موضوع را 
دائم به خود تذکر می دهیم. نکته  دوم توجه به نیازهای مادر 
اس��ت. وقتی مادر کودک��ش را در جمعی همراهی می کند، 
باالخره بعد از مدتی این سوال برایش مطرح می شود که این 
فعالیت چه دستاوردی برای من دارد؟ یکی از تفاوت های ما 
با جمع های مادر- کودک معمول این است که خود مادر هم 

برای ما مهم اس��ت. اینکه مادر رش��د کند، مهارتی پیدا کند 
و... در این فرآیند مادر باید احس��اس کند دارد کار مفیدی 
انجام می دهد و حضورش دس��تاوردهایی ب��رای خود او نیز 
دارد. توجه به این موضوع، به اس��تمرار این جلس��ات کمک 
می کند. یک مساله در این روزها این است که وقتی من مادر 
می شوم، می بینم که ظرفیت های حضور اجتماعی ام را دارم 
اما در عین حال برای من دیده نشده است که در کنار نقش 
م��ادری، نقش های دیگر خ��ودم را هم دنبال کنم. در نتیجه 
این وضعیت برخی م��ادران ناچارند قید حضور اجتماعی یا 
حت��ی تحصیل را بزنند و در مقابل برخی ناچارند کار تربیت 
فرزندش��ان را به دیگری بسپارند اما برای ما مهم بود که در 
این جمع همه  این هویت های زنانه کنار همدیگر دیده شود. 
راستش برای ما امکان این بود که مربی از بیرون دعوت کنیم 
و فضایی شبیه مهد با یک مربی مستقل، برای بچه ها ترتیب 
دهیم اما نگاه ما این نبود و می خواس��تیم خودمان هم رشد 
کنیم و توانایی های جدیدی را به دست آوریم. به عنوان مثال 
اینک��ه من به عنوان مادر یاد بگیرم چطور با بچه بازی کنم، 

برای��ش کتاب بخوانم و حتی چطور در زمان حضور فرزندم، 
کاری مرتبط با دیگر نقش های خودم )مانند درس خواندن، 
نوشتن یا هر نوع فعالیت اجتماعی دیگر و...( را پیش ببرم. 

کاهش تعداد کودکان در هر خانواده و حتی در هر فامیل، 
باعث ش��ده بس��یاری از کودکان فرصت بازی با همس��االن 
خود را از دس��ت بدهند. این موضوع نیز باعث ش��ده فرصت 
آموختن مهارت های اجتماعی برای آنها با محدودیت مواجه 
شود. جمع هایی از این دست، فرصتی ویژه برای کودکان در 
پیدا کردن همبازی و دوس��ت است. یکی از عوامل اصلی که 
مادران آموختن و رش��د شخصی شان را بعد از بچه دار شدن 
رها می کنند، نگرانی آنها بابت فرزندشان است. فراهم کردن 
موقعیتی که مادر بتواند در شرایطی که خیالش از فرزندش 
راحت است آموزش ببیند، می تواند به او این فرصت را بدهد 

تا در کنار مادری کردن، خودش را نیز فراموش نکند. 
درباره مس��تند »مادرانه« باید بگویم در این مستند ما با 
ویژگی های مثبت این حرکت که باعث شده این برنامه بتواند 
به صورت منظم در طول زمان برگزار ش��ود، آشنا می شویم؛ 

اینکه برنامه ها ساده و بدون تکلف است. همه شرکت کنندگان 
در برپایی آن، از پذیرایی تا شستن ظروف و منظم کردن خانه 
صاحبخانه مشارکت می کنند و البته تالش دارند پیش از هر 
دورهمی، برنامه مش��خص و دقیقی برای آن در نظر بگیرند 
تا از این زمان حداکثر اس��تفاده را داش��ته باشند. بخشی از 
برنامه هایی که در این دورهمی ها اجرا می شود، عبارت  است 
از: بازی های مادران و کودکان، برنامه های تفریحی به منظور 
کسب نشاط و آرامش، آموزش و استفاده از تجربیات مادران 
گروه در زمینه های مختلف، حمایت عاطفی و روانی مادران 
از همدیگر در زمان گفت وگو، تشویق به کتابخوانی با امانت 
دادن کتاب و برنامه های تبادل لباس یا دیگر وسایل کودک 
که ب��ه صرفه جویی و البته فرهنگ مص��رف پایدارتر و بهتر 
منجر می ش��ود. این برنامه ابتدا توسط 6 مادر در تهران آغاز 
ش��د و سپس در طول زمان گسترش یافت. حاال در محالت 
مختلفی از تهران حدود 10 گروه  مادرانه تشکیل شده است. 
در برخی شهرهای دیگر مانند مشهد، قم و کرمان نیز چنین 

گروه هایی فعالیت دارند. 

  این روزها غفلت زیادی نسبت به مسؤولیت مادری می شود و شاید در دید بعضی افراد، مادری به عنوان یک ضعف شمرده شود، چرا که باعث می شود 
آن فرد از درس خواندن باز بماند، آزادی خود را تا حدی از دست بدهد و... بنابراین احیا و توجه به این مقوله مهم نیاز به یک رسانه دارد و مستند بهترین 

رسانه برای بیان آن است. جالب است بدانید این گروه از بانوان که سوژه مستند مادرانه هستند، اقدامات درخوری در این زمینه انجام می دهند

یادداشت یکی از مادران گروه »مادرانه« درباره فعالیت های گروه

نقش اجتماعی مادران



 صعود پرسپولیس به جمع
8 تیم برتر آسیا پس از 2 سال

پرسپولیس با شکست السد قطر به جمع 8 تیم برتر لیگ 
قهرمانان آسیا 2020 راه یافت.

به گزارش » وطن امروز«، تیم سرخ پوش پایتخت در این 
فصل لیگ قهرمانان، مسابقات خود را با شکست مقابل دحیل 
قطر و تساوی برابر شارجه امارات شروع کرد ولی در مسابقات 
پساکرونایی، 2 برد متوالی برابر التعاون عربستان به دست آورد 
تا امیدوار به صعود شود که شکست دوباره در پنجمین بازی 
برابر دحیل موجب ش��د آنها به رده سوم سقوط کنند؛ اما 
پرسپولیس در آخرین بازی دور گروهی توانست شارجه را با 
 4 گل از پیش رو بردارد تا به  عنوان صدرنشین راهی مرحله
یک هشتم نهایی ش��ود و با انگیزه مضاعف مقابل السد که 
تیم دوم گروه 3 غرب آس��یا بود، قرار بگیرد که با توجه به 
ستاره های بزرگ این تیم و حضور ژاوی، اسطوره اسپانیایی 
روی نیمکت، پیش بینی می شد جدال جذابی رقم بخورد. در 
عمل نیز بازی دو تیم که در سال های اخیر تقابل های فراوانی 

با یکدیگر داشته اند، جذاب از آب درآمد.
در این بازی حس��اس نماینده کش��ورمان موفق شد با 
گل دیدنی »عیسی آل کثیر« در واپسین دقایق بازی)89( 
به پیروزی دس��ت یافته و به مرحله یک چهارم نهایی لیگ 

قهرمانان و جمع 4 تیم برتر غرب آسیا راه یابد. 

کوالکوویچ: وظیفه خودم می دانم
از ایرانی ها دفاع کنم

سرمربی سابق تیم  ملی والیبال ایران گفت: ایرانی ها به نظر 
من، میهمان نوازترین مردم جهان هستند و به همین خاطر 

وظیفه خودم می دانم از آنها دفاع کنم. 
ایگور کوالکوویچ، سرمربی پیشین تیم  ملی والیبال ایران 
درباره تقابل های پرحاشیه 2 تیم  ملی والیبال ایران و لهستان 
گفت: مردم دوست دارند مدام درباره این مسائل صحبت کنند 
و رس��انه ها هم عالقه دارند درباره آن بنویسند. با این حال، 
جدال  2 تیم در بیشتر مواقع، بدون حاشیه و مشکل خاصی 
برگزار شده است. آخرین تقابل 2 تیم در جام جهانی 2019 
بود که ایران 3 بر صفر باخت و بازیکنان هم خیلی دوستانه 
با یکدیگر دست دادند. من قبل از یکی از بازی ها به بازیکنان 
تیم  ملی ایران تذکر دادم مراقب مسائل حاشیه ای بازی باشند 
ولی آنها گفتند نگران نباشم و هر اتفاقی که بین بازیکنان 
2 تیم رخ داده، متعلق به گذشته است. بازیکنان ایرانی در 
لهستان مورد احترام هستند و بازیکنان ایرانی هم لهستان 
را دوست دارند. میالد عبادی پور یکی از چهره های خوشنام 
لیگ لهستان است. سید ]سیدمحمد موسوی[ و فیاضی هم 
در لهستان بازی کرده اند. امیدوارم در آینده بازیکنان بیشتری 

از ایران در پالس لیگا بازی کنند. 
س��رمربی پیش��ین تیم  ملی والیبال ایران درباره دوران 
حضورش در کشورمان اظهار داشت: بسیار خوب بود. من با 
بازیکنان، دستیاران، کادر پزشکی و مدیران خوبی کار کردم 
که برای هم مثل یک خانواده بودیم. من زندگی و فرهنگ 
جدیدی را در ایران تجربه کردم که آن را دوس��ت داش��تم. 
بازیکنان و مردم ایران، بسیار مهربان و دوست داشتنی هستند. 
ارتباط بین بازیکنان تیم  ملی ایران و لهستان هم بر پایه رقابت 

ورزشی تعریف می شود و نه برخوردهای خصمانه. 

سانسور آمارها؛ جلوگیری از التهاب
یا سرپوش بر ناکارآمدی؟!

ادامه از صفحه اول
آیا با سانسور قیمت مسکن، مساله حاشیه نشینی یا به 
عبارت دیگر رشد سکونتگاه های غیررسمی حل می شود؟ 
اساس��ا آیا سانس��ور قیمت مس��کن در آمارهای وزارت 
راه وشهرسازی مانع باخبر شدن مردم از رشد سرسام آور 
قیمت مسکن می شود؟ دستاورد نهایی این اقدام چه چیزی 

جز بی اعتمادی مردم به مسؤوالن است؟
بی پروایی وزیر راه وشهرس��ازی در اعالم این دستور 
ه��م در نوع خ��ود حامل پیام تلخی اس��ت. اقدام وزیر 
راه و شهرسازی در اعالم علنی دستور خود برای سانسور 
قیمت مس��کن نش��ان دهنده رایج بودن این سنت در 
س��طوح مختلف مدیریتی است. پیش از این هم بارها 
انتش��ار آمارهای مختلف به سانسور گرفتار شده است. 
تاخیر مرکز آمار در انتش��ار آمار رشد اقتصادی، تاخیر 
در انتش��ار آمار ش��اخص نابرابری )ضریب جینی( و در 
آخرین نمونه سانس��ور آمار تجارت خارجی کش��ور در 
سایت گمرک، از جمله برخی مصادیق سانسور آمار در 
کشور است. انگیزه مسؤوالن کشور از سانسور این آمارها 
به طور کلی از 2 حالت خارج نیست. در خوشبینانه ترین 
حالت دلیل این اقدام مس��ؤوالن کش��ور، درک نکردن 
علت اصلی مساله است. در چنین شرایطی واضح است 
مسؤولی که توان درک علت شکل گیری مساله را ندارد، 
قادر به مدیریت مس��ائل آن حوزه هم نیست. در حالت 
دوم انگیزه مس��ؤول مربوط از سانسور آمار، چیزی جز 
جلوگیری از آگاهی مردم از ضعف عملکرد و س��رپوش 
گذاشتن بر ناتوانی مدیریتی خود نیست. در هر صورت 
اقدام مدیران در سانسور آمارها، بی کفایتی آنها در فهم 
مساله یا بی مسؤولیتی در پذیرش نتایج حاصل از مدیریت 

آنها را نشان می دهد.

اخبار

ورزشی

نگاه

احتمال اینکه 2 باشگاه استقالل و تراکتور تبریز در معامله ای 
پایاپای دروازه بان های خود را تعویض کنند وجود دارد. 

انتقال رشید مظاهری از تراکتور به استقالل را نه تنها می توان 
بهترین خرید آبی ها در نقل و انتقاالت تابس��تانی دانست، بلکه 

می ت��وان آن را جنجالی تری��ن نقل و 
انتق��االت آنه��ا هم به حس��اب آورد. 
مظاه��ری در حالی با آبی ه��ا قرارداد 
بسته بود که قراردادش با تراکتور را به 
صورت یک طرفه فسخ کرده بود و این 
موضوع واکنش تبریزی ها به این اتفاق 
و ش��کایت از رشید مظاهری را در پی 

داشت. مظاهری در جلسات رسیدگی به شکایت تراکتوری ها حضور 
یافته و با اینکه هنوز هیچ رأیی در این باره صادر نشده است اما 
احتمال محکومیت این بازیکن وجود دارد و برخی ها عنوان می کنند 
ممکن است اتفاق مشابهی که فصل گذشته برای بلبلی افتاد، در 

این فصل انتظار مظاهری را بکشد. تراکتوری ها هم بعد از جدایی 
مظاهری هنوز به گزینه مطمئنی برای جانشینی او نرسیده اند و 
برخی گمانه زنی ها از تمایل علیرضا منصوریان برای اس��تفاده از 
سیدحسین حسینی، سنگربان استقالل در این تیم حکایت دارد. 
حسینی بتازگی قراردادش را با آبی پوشان 
تمدید کرده و انتق��ال احتمالی اش به 
تراکتور ملزم به صدور رضایتنامه است. 
با اینکه هنوز هیچ اقدام رسمی یا مذاکره 
مس��تقیمی صورت نگرفته اس��ت اما 
احتمال اینکه در صورت محکومیت رشید 
مظاهری از سوی کمیته تعیین وضعیت، 
2 باش��گاه استقالل و تراکتور به این تعامل برسند که تراکتور از 
شکایتش بابت مظاهری گذشته و در قبال آن آبی ها به حسینی 
بابت حضور در تبریز رضایت نامه بدهند، وجود دارد؛ اقدامی که شاید 
بتوان آن را برای 2 باشگاه استقالل و تراکتور دو سر برد دانست.

تیم ملی فوتسال ایران، مدافع عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال 
قهرمانی آسیا آذرماه امسال باید در شانزدهمین دوره این رقابت ها 
حاضر شود. شیوع ویروس کرونا و بر هم خوردن مداوم برنامه های 
آماده سازی از یک سو و کمبود بازی تدارکاتی در این وضعیت از 

سوی دیگر باعث شده تا نه تنها ایران، 
بلکه کشورهای دیگر هم شرایط خاصی 

را تجربه کنند. 
با این حال وضعیت ایران از نظر مالی 
شاید نسبت به دیگر کشورهای مدعی 
عنوان قهرمانی در آس��یا نامناسب تر 
باش��د. فدراس��یون فوتبال به واسطه 

پرداخت مبلغ س��نگین قرارداد »مارک ویلموتس« و زیر قرض 
رفتن بابت این قرارداد )جدا از محکومیت احتمالی که در دادگاه 
عالی ورزش تایید می ش��ود( پول چندانی در خزانه خود ندارد و 
این کمبود منابع مالی بش��دت روی اردوی آماده سازی تیم های 

مختلف از جمله فوتسال تاثیر مستقیم گذاشته است. 
این درحالی است که پیشنهاد دیگری از سوی کویت برای بازی 
تدارکاتی در کمیته فوتسال در حال بررسی است. کویتی ها که 
میزبان جام ملت های آسیا هستند، از تیم ایران دعوت کرده اند پیش 
از شروع این رقابت ها 2 دیدار دوستانه در 

این کشور برگزار کنند. 
کوی��ت در دعوتنام��ه خ��ود تمام 
هزینه های این اردو و بازی تدارکاتی جز 
هزینه پرواز را متقبل شده است. در واقع 
کویتی ها اعالم کرده اند هزینه اسکان، 
حمل و نقل و سایر موارد مرتبط به بازی 
در خاک این کشور را پرداخت می کنند و فقط تهیه بلیت هواپیما 
بر عهده ایران خواهد بود. این در حالی اس��ت که به دلیل همان 
مشکالت مالی یاد شده، فدراسیون فوتبال که زمانی عنوان »پنج 
ستاره« را یدک می کشید توانایی پرداخت این مبلغ را هم ندارد! 

معامله پایاپای استقالل و تراکتور

رضایت دادن به مظاهری در قبال حسینی
دردسرهای فدراسیون فوتبال برای برگزاری بازی های دوستانه 

ود؛ از بس پول ندارد! تیم ملی فوتسال به کویت نمی ر

علیپور باالخره به پرتغال رفت
مهاجم فصل گذش��ته پرس��پولیس، تهران را به مقصد پرتغال ترک کرد. علی علیپور بعد از صدور ویزای پرتغال، صبح دیروز 
عازم این کشور شد تا قراردادش را با تیم جدیدش نهایی کند. کارهای انتقال مهاجم پیشین پرسپولیس به تیم ماریتیمو انجام 
شده و مشکلی برای پیوستن به این تیم پرتغالی ندارد. ماریتیمو هم اکنون امیر عابدزاده را به عنوان دروازه بان در اختیار دارد. 

بزرگ ترین دستاورد لیگ برتر کشتی آزاد 
تا امروز، کلکس��یونی از انحالل، انصراف و 
اعتراض تیم ها بوده است که در آستانه آغاز پیکارها، یکی پس از 

دیگری بی دغدغه آمدند و بدون هیچ توضیحی رفتند. 
به گزارش مهر، فدراسیون کشتی برای کسب مجوز برگزاری 
لیگ برتر در روزهایی که بحران کرونا در کشور بیداد می کند، 
فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشت؛ رایزنی ها و اقداماتی 
که به امید روشن کردن چراغ لیگ کشتی صورت گرفت تا شاید 
این جماعت گوش شکسته بتوانند با حضور در این عرصه، درآمدی 

کسب کرده و روزگار بگذرانند. 
اما در این بین کمیته لیگ کشتی که به ادعای خود در یک 
سال گذشته در سراسر ایران مشغول رایزنی و جذب اسپانسر و 
تیم های شرکت کننده در لیگ بود، مسیر رو به سقوط و ناموفقی 

را طی کرد. بنا بر ادعای مسؤول 
لیگ، قرار بود این رقابت ها بعد 
از کس��ب مجوز از سوی ستاد 
مقابله با کرونا با حضور پرتعداد 
و پرش��ور باشگاه های مختلف 
برگزار شود و صحبت از حضور 
باالی 10 تیم در مسابقات بود. 
اما بعد از کسب مجوز، واقعیت 
به گون��ه ای دیگر رقم خورد و 

اهالی کشتی هر روز با نام های مختلفی روبه رو بودند که روزی از 
یک در کمیته لیگ وارد شدند و پس از چند روز موج سواری در 

رسانه ها، بی دغدغه از در دیگر بیرون رفتند!
روز 29 م��رداد ب��ود که کمیته لیگ با وج��ود عدم دریافت 

مجوز برگزاری این مسابقات، 
دس��ت ب��ه برگزاری مراس��م 
قرعه کش��ی زد؛ مراسمی که 
طی آن تیم های دانشگاه آزاد 
اسالمی، استقالل تهران، نفت 
و گاز کرمانشاه، هیأت کشتی 
گلستان و ش��هرداری بجنورد 
در گروه »الف« و تیم های بازار 
بزرگ، هیأت کشتی قائمشهر، 
پاس تهران، س��تارگان ساری و ویزازون هم در گروه »ب« قرار 
گرفتند. البته پیش از این مراسم برخی از این تیم ها مثل دریاچه 
ارومی��ه نیز با اعالم انصراف خیال خود را راحت کردند و برخی 
دیگر از تیم ها نیز در هم ادغام شدند تا در نهایت حضور ۶ تیم 

در لیگ کشتی آزاد قطعی شد. 
نکته عجیب و تاسف بار اینکه همین ۶ تیم هم عمر چندانی 
نداشتند و با انصراف تیم شهرداری بجنورد، تعداد مدعیان به ۵ 
تیم رسید. ضمن اینکه تیم هیأت کشتی قائمشهر نیز به دلیل 
اعتراض به رای کمیته انضباطی که به سود استقالل صادر شد، 
در آس��تانه کناره گیری قرار دارد و هیچ بعید نیست لیگ برتر 

کشتی آزاد به 4 تیم هم برسد!
ح��ال با توجه به اتفاقات��ی که طی ماه های اخی��ر رخ داد، 
 می توان دریافت نتیجه س��فرهای مسؤول لیگ به اقصی نقاط
کشور با شعار جذب اسپانسر و افزایش تیم های شرکت کننده، 
چی��زی جز تبلیغات بدون ثمر نب��ود، چون در غیر این صورت 
وضعیت لیگ کشتی به معجونی از انحالل و انصراف و ادغام و 

اعتراض تیم ها دچار نمی شد. 

شیوع ویروس بی نظمی در کشتی

موج انحالل و انصراف در لیگ کشتی
کشتی

زهره فالح زاده: روزهای تیره تر استقالل دقیقا زمانی شروع شد که 
استقالل بعد از یک فصل سخت توانست کمی لبخند به لب داشته 
باشد و نایب قهرمان لیگ شود؛ درست همان جایی که لیگ به پایان 

رسید و داربی جام حذفی پیش رو بود. 
احمد س��عادتمند، مدیرعامل استقالل پیش از دیدار حساس 
سرخابی ها، برای خرید محبوبیت پا در مسیر اشتباهی گذاشت. 
مسیر ایران- ایتالیا می توانست مسیر ایران- آلمانی شود که وینفرد 
ش��فر نامه شکایت به فیفا دس��تش بود و می توانست با پرداخت 
نشدن مطالباتش، پنجره نقل و انتقاالت تیم سابقش را ببندد اما 
سعادتمند به ایتالیا سفر کرد؛ جایی که برای شکایتی که هنوز آندره آ 
استراماچونی، مربی ایتالیایی به فیفا نبرده، ضرورتی نداشت وقت را 
هدر دهد. مدیران استقالل اما در تالش بودند با مطرح کردن نام 
استراماچونی، صندلی شان را برای فصل بعد حفظ و هوادارانی را 

که خواهان این مربی بودند برای مدتی سرگرم کنند. 
احمد س��عادتمند با 2 معاونش به »ایتالیا«یی رفت که سایه 
استراماچونی هم حتی در آن مسیر دیده نشد و آنها تنها توانستند 
با وکیل او گفت وگو کنند و شفاهی نظرات و پیشنهاداتی بدهند که 
از نظر قانونی سندیتی نداشت. اطراف باشگاه استقالل هم افرادی 
بودند که به بهانه کمک مالی به باش��گاه، اخبار ضد و نقیضی را به 
برخی خبرنگاران و خبرگزاری ها می دادند. مثل خبر »توافق نهایی 

با استراماچونی و بازگشت او به نیمکت استقالل«.
خبر ب��ه قدری عجیب بود که هواداران اس��تقالل را یاد خبر 
مذاکره خیالی مدیران اس��تقالل با استراماچونی در قطر- آذرماه 
سال گذشته- انداخت، جایی که نه عکسی منتشر شد و نه احمد 

سعادتمند به طور واضح از جزئیات جلسه در ایتالیا گفت. 
خبرهای ضد و نقیض به قدری بود که حتی یک خبرگزاری، خبر 

امضای قرارداد استراماچونی را هم کار کرد که خبرنگار »وطن امروز« 
به سرعت و با پرس و جو از نزدیکان استراماچونی، آن را تکذیب کرد. 
قرار بود هواداران استقالل با هشتگ »استراماچونی را برگردانید« 
به اهداف خود برسند اما خبر نداشتند مدیران شان حتی لیست 
خرید تیم را هم از مربی ایتالیایی مشورت نگرفته بودند و احمد 
سعادتمند پیش از فینال جام حذفی با الکساندر نوری، مربی دورگه 

ایرانی- آلمانی هم مذاکره کرده بود. 
پس از چند هفته س��رگرم ش��دن هواداران، باشگاه استقالل 
بهانه آورد که تنها به دلیل قانون منع جذب خارجی ها نتوانسته 
اس��تراماچونی را بیاورد و همه چیز برای آمدن او مهیا بوده است. 
اما در اینجا سوال پیش می آید: آیا مدیران این باشگاه قبل از راهی 

شدن به ایتالیا، از تصویب این قانون خبر نداشتند؟
سفر بی موقع و بی حاصل ■

مدیران استقالل همان روزهایی که در ایتالیا حضور داشتند، 
عنوان کردند در صورت توافق نکردن با اس��تراماچونی، تا 10 روز 
دیگر با شکایت فیفا، تیم وضعیت وخیمی پیدا می کند اما یک ماه 
از آن روزها گذشته و هنوز خبری از شکایت این مربی نشده است. 
استقالل به دلیل سفر اشتباه مدیران استقالل به ایتالیا و درگیری 
بین مدیر و سرمربی وقت )فرهاد مجیدی( یک جام دیگر را از دست 
داد؛ سفری که نه تخفیف مالی برای آبی ها داشت، نه استراماچونی را 

به استقالل بازگرداند و نه موفقیتی برای تیم حاصل شد. 
استراماچونی هم پس از آنکه دید خبری از استقاللی ها نمی شود، 
عصبانی شد و در صفحه اینستاگرامش نوشت: »هیچ پیشنهادی 
نشده است«. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که مربی ایتالیایی 
هم بدش نمی آمد از محبوبیتی که نه در وطن خودش بلکه در ایران 
داشت، همچنان بهره ببرد، بنابراین تمام این مدت در جواب سوال 

هواداران که می پرسیدند به ایران می آیی؟ می نوشت: »ان شاءاهلل«. 
در حالی که خود او هم توافق با استقالل را تکذیب کرد. 

مدیران اس��تقالل اگر هم��ان روزی که به فکر رفتن به ایتالیا 
بودن��د، به فکر رفتن به آلمان و توافق کردن یا تخفیف گرفتن از 
وینفرد شفر، مربی طلبکار اسبق خود بودند یا اگر به فکر پرداخت 
مطالبات پیرمرد آلمانی بودند، حاال پنجره نقل و انتقاالت این تیم 
هم بسته نبود که تیم شان بدون بازیکنان جدید راهی مسابقات 
لیگ قهرمانان شود و دست سرمربی موقت خالی از بازیکن باشد. 
آبی ها به س��ختی توانستند در گروه خود دوم شوند تا شنبه شب 
مقابل پاختاکور ازبکستان قرار بگیرند. استقالل با ترکیب و تعویض 
اشتباه و عدم تمرکز از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا حذف شد تا 
این فصل سخت و طوالنی برای آنها بدون کسب جامی تمام شود. 
البته ناداوری داور عمانی هم در این شکس��ت مؤثر بود ولی نه به 

اندازه سوء مدیریت سعادتمند.

اس��تقالل باز هم از درون شکس��ت و خرده هایش تا چند متر 
آن طرف تر به هوادارانش که مثل همیشه تا پای جان کنارش ایستاده  
بودند، اصابت کرد؛ خرده شیشه هایی که پای هوادارانش را زخمی 

کرد اما خود مدیران نه زخمی شدند و نه دردی را حس کردند! 
فصل��ی که مربی ایتالیایی آمد، اس��تقالل را در نیمه راه تنها 
گذاشت، کاپیتان محبوب جانشین او شد اما او هم استقالل را تنها 
گذاشت و در ادامه مجید نامجو مطلق با تیم به آسیا رفت و بضاعتش 

بردن تیم به جمع 1۶ تیم نهایی بود. 
هنوز هم مش��خص نیست  طلب شفر پرداخت می شود یا نه؟ 
در حالی که پرداخت  طلب مربی آلمانی و باز شدن پنجره نقل و 
انتقاالت باشگاه از نان شب هم برای آنها واجب تر است؛ واجب تر 
از حتی پاداش برد به بازیکنانی که وظیفه شان تالش برای کسب 
پیروزی است. باید دید مدیران استقالل از گذشته خود درس عبرت 
گرفته اند یا باز هم قرار است هواداران تاوان اشتباهات آنها را بدهند!

آبی پوشان تهرانی با بی تدبیری مدیران و ناداوری از آسیا حذف شدند

ین جام هم پرید آخر

دوشنبه ۷ مهر 1399
وطن امروز     شماره 303۵

ادامه از صفحه اول
او از تابس��تان 2018 متعاق��ب اع��الم 
بازنشس��تگی آنتونی کندی، قاضی ارشد باسابقه دیوان عالی قرار 
بود روی یکی از 9 کرسی دیوان بنشیند اما به نظر می رسد ترامپ 
با معرفی قاضی کاوانو و ریموند کتلیج، بارت را به عنوان یک برگ 
برنده برای چنین روزی حفظ کرده بود؛ روزی که در آستانه انتخابات 
2020، آمریکایی ها ش��اهد بی س��ابقه ترین گرایش های سنتی و 
محافظه کارانه در راس حاکمیت هستند که نماد آن ایمی بارت است؛ 
عامل برتری مطلق 3-۶ کرسی های دیوان عالی که جمهوری خواهان 
اس��ب خود را برای آن زین کرده اند؛ حزبی که همین یک س��ال 
پیش نمایندگانش در مجلس پایین دستی کنگره، حاضر بودند با 
دموکرات ها برای استیضاح رئیس جمهورشان همداستان شوند، حاال 
حول این انتخاب جدید متحد شده و سناتورهایش صریحا به کاخ 
سفید برای تایید فوری و فوتی جانشین عضو دموکرات درگذشته 

دیوان عالی در باغ سبز نشان می دهند. طرفه آنکه کرسی مورد نظر 
تا همین چند روز پیش در اختیار گینزبرگ بود که او هم به مدت 
بیش از 4 دهه به نوعی یک محور ایدئولوژیک برای دموکرات ها در 

این نهاد مهم حاکمیتی محسوب می شد. 
گفته می ش��ود ترامپ از همان زمانی که نام بارت را در صدر 
فهرست خود گذاشت، به دنبال آن بود این قاضی زن مذهبی را 
مستقیما جایگزین گینزبرگ لیبرال کند. پیامی آشکار برای جامعه 
آمریکا که برد آن از واقعیت انتصاب یک سوم کرسی های دیوان عالی 

توسط ترامپ در 3 سال گذشته هم بیشتر است. 
همان س��ناتور کروز مورد وصف بالفاصله پس از معرفی خانم 
بارت، بیانیه حمایتی همه جانبه صادر می کند و لیندسی گراهام، رهبر 

معنوی جمهوری خواهان در سنا نیز به رغم مخالفت دموکرات ها، 
همه ظرفیت های حزب خود را برای تایید هر چه سریع تر قاضی 

ارشد جدید دیوان تا حداکثر 2۶ مهر ماه بسیج کرده است. 
بدون تردید مهم ترین انگیزه ترامپ و جمهوری خواهان ارشد 
برای انتصاب ایمی بارت، انتخاباتی است. ترامپ در نظر سنجی ها از 
بایدن عقب تر است و دست کم کرسی های ۶ سناتور جمهوری خواه 
نیز در ایالت های حوزه انتخابی شان در معرض تهدید جدی رقبای 
دموکرات است. تشکیل اکثریت قاطع جمهوری خواه در دیوان عالی 
که همه شکایات احتمالی انتخاباتی به آن ختم می شود، مهم ترین 
پیامی است که با معرفی رسمی ایمی بارت و تایید فوری و فوتی او 
توسط سنا به تمام جامعه انتخاباتی آمریکا، از رای دهندگان گرفته 

تا نامزدهای 2 جناح ارسال می شود. این همان کارت سفیدی است 
که ترامپ به واسطه آن یک روز قبل از معرفی قاضی بارت برای 
خبرنگاران کری خواند که »انتقال قدرتی در کار نیست«. آنچه او 
هنوز بدان اعتراف نکرده این اس��ت که عالوه بر انسداد قدرت در 
واشنگتن، باید منتظر قبضه قدرت در راس حاکمیت آمریکا توسط 
راست گرایان و سنتی های آنگلوساکسون باشیم. به عبارت دیگر حتی 
اگر به فرض جو بایدن و دموکرات ها از معرکه آشفتگی انتخاباتی 
که ترامپی ها برای روز 13 آبان برای ش��ان تدارک دیده اند هم به 
سالمت بیرون بیایند و سپس با کمترین احتمال ممکن از مهلکه 
دیوان عالی نیز نجات یابند، باید سکان قوه مجریه را در حاکمیتی به 
دست گیرند که صدر و ذیل آن را مسیحیان افراطی یا محافظه  کار، 
شبه نظامیان کوکلوکس کالن یا پلیس ها و مارشال های نژاد پرست 
و نظامیان قسم خورده در حمایت از جمهوری خواهان فدرالیست 
فرا گرفته اند. این ریاست جمهوری کابوسی برای بایدن خواهد بود.

چرخش به راست حاکمیت آمریکا دیدگاه



گروهبینالملل: ترامپ دیروز در شرایطی قاضی جدید دیوان عالی 
آمریکا را معرفی کرد که دموکرات ها همه تالش شان را کردند الاقل 
تا انتخابات این اتفاق نیفتد. اکنون تنها کورسوی امید جریان اقلیت 
سنا، عدم تایید صالحیت بارت در سنای آمریکاست که آن هم 
عمال به دلیل در اکثریت بودن جمهوری خواهان منتفی اس��ت. 
این انتخاب شانس محافظه کاران آمریکا را  برای تثبیت قدرت در 
ساختار حاکمیت در چند دهه آتی افزایش خواهد داد. این اتفاق 
در حال��ی رخ خواهد داد که ترامپ همین چند روز پیش اعالم 
کرده احتماال نتایج انتخابات نوامبر نیازمند رای دیوان خواهد بود 
و همی��ن امر دموکرات ها را نگ��ران فرآیند اعالم برنده انتخابات 
کرده است. بررسی رویکرد چهره های شاخص هر دو حزب نشان 
می دهد به دلیل تبدیل ایاالت متحده به یک مجموعه ۲ قطبی 
در چند سال اخیر و تشدید حس تبعیض از سوی هر دو حزب، 
اکنون عالوه بر ترامپ و جمهوری خواهان تندرو، دموکرات ها نیز 
رویکرد تهاجمی اتخاذ کرده اند. به نظر می رسد این بار دموکرات ها 
در صورت شکست خوردن در انتخابات مانند سال ۲000 براحتی 
رای دیوان عالی را قبول نخواهند کرد و همین امر منجر به ایجاد 
صف  کشی خیابانی و لشکرکشی طرفداران افراطی هر دو حزب 
خواهد ش��د؛ رویکردی که در کنار کرونا، معضالت اقتصادی و 
اغتشاش ناشی از تبعیض نژادی در شهرهای مختلف، شعله های 

آتش را دو چندان خواهد کرد.
معرفیقاضیجدیددیوانعالیازسویترامپ ■

ب��ه گزارش »وطن امروز«، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
بامداد دیروز »ایمی کانی بارت« را به عنوان نامزد جانشینی »روث 
بیدر گینزبرگ« قاضی درگذشته دیوان عالی آمریکا معرفی کرد. 
ترامپ طی مراس��می با حضور بارت در کاخ س��فید گفت: »او به 
شکل بسیار برجس��ته ای، واجد ش��رایط قضاوت در دیوان عالی 
آمریکاست«. وی با بیان اینکه او توانمندی های بسیار متمایزی در 
قضاوت دارد، اظهار کرد: »اگر مورد تایید قرار بگیرد، قاضی بارت به 
عنوان نخستین مادر یک نونهال که در دیوان عالی آمریکا قضاوت 
کرده، تاریخ ساز خواهد شد«. ترامپ افزود: »مجلس سنا احتماال 
1۲ اکتبر )۲1 مهر( جلسه استماع درباره نامزد دیوان عالی را برگزار 
خواه��د کرد و رای گی��ری درباره بارت احتماال قبل از انتخابات 3 
نوامبر انجام خواهد شد«. ترامپ افزود: »این روند به سرعت در حال 
پیشرفت است. منتظر نهایی شدن آن تا قبل از انتخابات هستیم. 

بنابراین به سرعت پیش می رود«. از زمان آغاز به کار ترامپ در مقام 
ریاست جمهوری، او توانسته به لطف اکثریت حزب جمهوری خواه 
در سنای آمریکا ۲ گزینه پیشنهادی خود را به عنوان اعضای دیوان 
عالی ببیند و در صورت تایید ایمی بارت او سومین قاضی را هم 
به دیوان می فرس��تد. در صورت تحقق این موضوع، کنترل حزب 
جمهوری خواه بر عالی ترین نهاد قضایی این کشور تثبیت می شود. 

قاضیجدیددیوانعالیکیست؟ ■
ایمی کانی بارت، وکیل و حقوقدان 48 ساله آمریکایی متولد 
نیواورلئان در لوئیزیاناس��ت که تا پیش از معرفی به عنوان قاضی 
دیوان عالی به عنوان قاضی دادگاه استیناف حوزه هفتم ایاالت متحده 

آمریکا مش��غول کار بود. همسر وی »جسی بارت« نیز در سوابق 
شغلی خود وکالت و تجربه 13 سال دستیاری دادستان در بخش 
شمالی ایندیانا را دارد. سال ۲017 نیویورک تایمز گزارش داد خانم 
بارت عضوی فعال در گروه مسیحیان کاریزماتیک کاتولیک است. 
هر چند این گروه مسیحی مستقیم به کلیسای کاتولیک وابسته 
نیس��ت اما 90 درصد آن را اعضای کاتولیک تشکیل می دهند. از 
سال ۲010 تا ۲016، بارت با انتصاب رئیس دادگستری، در کمیته 
مش��ورتی برای قوانین فدرال دادرسی استیناف منصوب شد. وی 
همچنین در س��ال های ۲005  و ۲006 و ۲014 تا ۲017 عضو 

انجمن فدرالیست بود. 

بارتچگونهبهترامپمعرفیشد؟ ■
ب��ارت از س��ال ۲017 تقریب��ا بالفاصله پ��س از تأیید دادگاه 
تجدیدنظر، در لیست نامزدهای احتمالی معرفی شده از سوی ترامپ 
برای دادگاه عالی قرار گرفت. ژوئیه ۲018 پس از اعالم بازنشستگی 
»آنتونی کندی« )از قضات با سابقه دیوان عالی آمریکا(، گفته شد 
وی یک��ی از 3 نامزد نهایی ترامپ بود که همراه با کاوانو و قاضی 
ریموند کتلیج در نظر گرفته شد. در آن زمان اعالم شد ترامپ به 
عملک��رد او اعتماد دارد اما ب��ه دلیل تجربه کم بارت از معرفی او 
برای حضور در دیوان عالی امتناع کرده است، البته در همان سال 
ایمی بارت در حزب جمهوری خواه، مورد حمایت جریان اجتماعی 
جمهور ی خواهان قرار گرفت. همان زمان رسانه ها از بارت به عنوان 
نامزد نهایی کرس��ی بعدی دیوان عالی در صورت استعفا یا مرگ 
هر یک از قضات دیوان در دوره ریاست جمهوری ترامپ نام بردند. 

اهمیتمعرفیبارتدربرههکنونیچیست؟ ■
اهمیت معرفی ب��ارت در مقطع کنونی در وهل��ه اول ارتباط 
مس��تقیمی با انتخابات ریاست جمهوری و سرنوشت ترامپ دارد 
و پ��س از آن به بحث تثبیت قدرت بالمنازع جمهوری خواهان با 
روندهای کالن سیاسی و قضایی در آمریکا مرتبط است. از زمان 
مرگ قاضی گینز برگ، دموکرات ها صراحتا خواستار عدم معرفی 
جانشین قاضی متوفی تا پس از انتخابات شدند. دلیل این امر هم 
خاطره تلخی اس��ت که دموکرات ها از دیوان دارند و حاال کابوس 
دیگری کمپین آنها را در بر گرفته اس��ت. سال ۲000 در جریان 
اختالف آرای »ال  گور« کاندیدای دموکرات ها و بوش پس��ر برای 
ریاست جمهوری، برتری 5 به 4 قضات نزدیک به جمهوری خواهان 
در دیوان س��بب شد جورج بوش عنوان ریاست جمهوری را از آن 
خود کند. تنش ها بین دموکرات ها و جمهوری خواهان درباره این 
موضوع در حالی تشدید شده که طی روزهای اخیر ترامپ اعالم 
کرده در صورت برنده نشدن در انتخابات، نتیجه را قبول نمی کند و 
قدرت را تحویل نمی دهد. وی همچنین در یک اظهارنظر هشدارآمیز 
گفته بود کار انتخابات ریاست جمهوری در این کشور به دیوان عالی 
کشیده می شود. در کنار این مورد تفاوت رویکرد کالن دموکرات ها 
و جمهوری خواه��ان در مس��ائل مختلف اقتص��ادی، اجتماعی و 
سالمت سبب شده جمهوری خواهان صرف نظر از نتیجه انتخابات 
ریاست جمهوری به دنبال تثبیت جایگاه قضایی حزب شان باشند. 

جمهوریخواهانوتأییدنهاییبارت ■
س��ناتور »میچ مک کانل« رهبر جمهوری خواهان در مجلس 
سنای آمریکا درباره انتخاب این قاضی گفت:»ترامپ نمی توانست 
تصمیمی بهتر از این بگیرد. قاضی بارت، یک قاضی منحصر به فرد 
و گزینه واجد شرایط برای دیوان عالی آمریکاست. سنا این گزینه 

را بر مبنای شرایط کیفی قضاوت ارزیابی می کند«. 
لیندسی گراهام، رئیس کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا هم با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد: این کمیته 1۲ اکتبر یک نشست استماع 
برگزار خواهد کرد و سپس 3 تا 4 روز نشست های پرسش و پاسخ و 
ادای شهادت برگزار می شود. روند 4 روزه تایید نامزد جدید دیوان 
عالی از 1۲ اکتبر آغاز می شود و کمیته متبوعش باید تا ۲6 اکتبر 
)5 آبان( نامزدی بارت را تایید کرده باش��د. جلس��ه روز 1۲ اکتبر 
یکی از جلسات 4 روزه کمیته قضایی است که نامزد معرفی شده 
توسط اعضای سنا درباره مسائل حساسی که در دیوان عالی به آن 
پرداخته خواهد شد، مورد ارزیابی قرار می گیرد. دموکرات ها تالش 
کرده اند رای گیری برای تایید نامزد پیشنهادی ترامپ را به تاخیر 
بیندازند، به این امید که جو بایدن، ترامپ را در انتخابات سوم نوامبر 
)13 آبان( شکست دهد یا دموکرات ها بار دیگر کنترل سنا را در 
اختیار بگیرند. آنها با این حال نمی توانند این روند را بدون حمایت 
جمهوری خواهان به تعویق بیندازند. رویترز در گزارشی در این زمینه 
نوشت: با توجه به اکثریت 53 در مقابل 47 جمهوری خواهان در 
سنا، دموکرات ها شانسی برای جلوگیری از روند سریع تایید نامزد 
ترامپ ندارند، هر چند ۲ سناتور ارشد جمهوری خواه مخالفت خود 
را با این روند ابراز کرده اند. کمیته قضایی ۲۲ عضو متشکل از 1۲ 
جمهوری خواه و 10 دموکرات دارد. از جمله این افراد سناتور »کاماال 
هریس« است که بایدن وی را به عنوان معاون رئیس جمهوری در 

صورت پیروزی در انتخابات معرفی کرده است. 
خشمبایدنازعجلهجمهوریخواهانبرایتعیینقاضی ■

جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 
مخالف��ت با اقدام و عجله دونالد ترامپ برای معرفی قاضی جدید 
دیوان عالی ۲ موضوع اصلی را به عنوان دلیل مخالفت خود با این 
اقدام اعالم کرد. به گفته بایدن، دلیل اول آن است که انتخاب قاضی 
دیوان عالی آمریکا باید به بعد از انتخابات و تعیین تکلیف انتخابات 
رئیس جمهوری و همچنین کنگره بعدی این کشور موکول شود. 
دلیل دوم ادعایی رقیب دموکرات دونالد ترامپ، مواضع محافظه کارانه 
و نزدیک به حزب جمهوری خواه ایمی کانی بارت بویژه مخالفت او 
با طرح بیمه خدمات درمانی موسوم به »اوباما کر« است. از سوی 
دیگر، ترامپ هم یکی از مخالفان سرسخت »الیحه حفاظت از بیمار 
و مراقبت مقرون به صرفه« موسوم به اوباما کر است که در دولت اوباما 
تصویب شد و ترامپ بارها برای لغو آن تالش کرده است. بایدن در 
رد اقدام ترامپ برای معرفی گزینه پیشنهادی برای منصب دیوان 
عالی در توئیتر نوش��ت: »رئیس جمهور ترامپ قاضی ایمی کانی 
ب��ارت را ب��ه عنوان گزینه دیوان عالی معرفی کرد؛ یک قاضی که 
کارنامه ثبت شده او مخالفت با تصمیمات دیوان ]عالی[ برای باقی 
نگه داشته شدن الیحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون به صرفه 
)اوباما کر( اس��ت. در انتخابات ]13 آبان ریاست جمهوری آمریکا[ 
طوری رای دهید که خدمات درمانی شما روی برگه های رای است، 
چرا که واقعا همین طور است«. بایدن ادامه داد: »تصمیمات دیوان 
عالی به طور روزمره بر زندگی های مان تاثیر دارد و قانون اساسی 
طوری طراحی ش��ده که به رای دهندگان درباره اینکه چه کسی 
باید چنین تصمیماتی بگیرد، حق اظهارنظر داده است. سنا نباید 
اقدام کند مگر بعد از آنکه مردم آمریکا رئیس جمهور بعدی شان و 
کنگره بعدی شان را انتخاب کنند. آمریکایی ها سزاوار این هستند 

که صدای شان شنیده شود«. 

احضارروحانیبحرینی
بهاتهاممخالفتباعادیسازی

مسؤوالن بحرین »منیر معتوق« روحانی برجسته این 
کش��ور را احضار کردند. پای��گاه خبری »مرآه البحرین« 
گ��زارش داد عل��ت این احضار، اظه��ارات معتوق درباره 
عادی س��ازی روابط رژیم آل خلیفه با رژیم صهیونیستی 
بوده اس��ت. معتوق گفته بود این توافق، خواس��ت ملت 
بحرین نیس��ت؛ ملتی که از نظ��ر تاریخی، تأیید کننده 
مبارزه ملت فلس��طین با اشغالگر صهیونیستی در خاک 
خود اس��ت. این در حالی اس��ت که نظامیان بحرین هم 
۲ نف��ر از نوجوانان منطقه »ابو صیبع« و یک نوجوان از 
منامه را به اتهام مشارکت در فعالیت های مسالمت آمیز 
مخالف عادی سازی بازداشت کردند. وزارت کشور بحرین 
»عبدالحسین احمد« شاعر این کشور را نیز بازداشت کرد. 
این ش��اعر، شعری سروده و در آن، هر گونه عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کرده بود. رژیم بحرین 
هر گونه انتقاد از عادی سازی روابط با صهیونیست ها را جرم 
معرفی می کند. با این وجود، بیش از 150مورد تظاهرات 

در محکومیت این مساله در بحرین برگزار شده است. 

درخواستتلآویوبرایتحویل
جنگنده»اف۳۵«ناقصبهامارات

کانال 1۲ رژیم صهیونیستی در گزارشی به ارزیابی های 
این رژیم درباره موعد امضای معامله تحویل جنگنده های 
اف 35 آمری��کا به امارات و اینکه تل آویو تالش می کند 
جنگنده ناقص تحویل ابوظبی شود، اشاره کرد. این رسانه 
رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد: بر اساس برآوردها، طی 
هفته های آتی و تا ماه نوامبر معامله فروش جنگنده اف 35 
میان آمریکا و امارات به امضا خواهد رسید. اسرائیل بر 
این باور است دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، توافقات 
بیشتری با کشورهای عربی دیگری به امضا خواهد رساند. 
کانال 1۲ رژیم صهیونیس��تی گ��زارش داد: تل آویو به 
دنبال این است که اگر نتواند مانع فروش تسلیحات به 
کشورهای عربی شود، حداقل از کیفیت سالح فروخته 
ش��ده بکاهد و اینکه سالحی ناقص تحویل اعراب داده 
شود. همچنین اسرائیل فهرستی از آنچه از آمریکایی ها 
به دنبال امضای توافق دریافت خواهد کرد، آماده کرده 
است. بر اساس این گزارش، اخیرا بنی گانتس به واشنگتن 
سفر و در آنجا تالش کرده است برتری نظامی اسرائیل 
حفظ شود. تالشی از سوی تل آویو برای تاثیرگذاری بر 
توافق میان آمریکا و امارات جریان دارد تا بفهمد که اصوال 
چه قرار است به امارات فروخته شود، یعنی سیستم های 
جنگنده پیشرفته چه خواهد بود و اینکه چه زمانی تحویل 
نیروی هوایی امارات می شود. به عبارت دیگر، اسرائیل به 
دنبال این است که اف 35 ناقص به امارات در مقایسه با 

آنچه به اسرائیل داده می شود، فروخته شود. 

شهادت۲نظامیلبنانی
ارتش لبنان اعالم کرد در حمله گروهی تروریستی 
به یک مقر ارتش در منطقه »عرمان-المنیه« )در شمال 
لبنان( ۲ نظامی به ش��هادت رسیدند. تروریست ها که 
سوار بر یک خودرو بودند اقدام به تیراندازی به سمت 
نیروهای ارتش در مقر مذکور کردند و نظامیان لبنانی 
پاس��خ متقابل دادند که در این حین ۲ نفر از آنها به 
شهادت رس��یدند. یکی از تروریست ها نیز کشته شد 
و مابقی به مکانی نامش��خص ف��رار کردند. این اتفاق 
س��اعاتی پس از عملیات امنیت��ی نظامیان لبنانی در 
مرزهای ش��مالی این کشور با سوریه رخ داد؛ عملیاتی 
که طی آن 13 تروریست مرتبط با داعش کشته و 15 
نفر بازداش��ت شدند. رس��انه های لبنان عصر شنبه از 
قول ارتش این کش��ور نوشتند نیروهای ارتش با گروه 
تروریستی نزدیک به داعش در شمال لبنان، هم مرز با 

سوریه درگیری شدیدی داشتند. 

برخوردخشنپلیسانگلیس
بامعترضان

چند هزار نفر از ساکنان لندن روز شنبه به وقت محلی 
با حضور در خیابان ها و میدان ترافالگار این شهر، به وضع 
محدودیت های قرنطینه ای برای کنترل ش��یوع ویروس 
»کووید-19« اعتراض کردند. مأموران پلیس اما به بهانه 
عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و دیگر دستورالعمل های 
بهداشتی از جمله نزدن ماسک تنفسی، به آنها حمله کرده و 
سعی در متفرق کردن آنها داشتند. پلیس انگلیس می گوید 
در درگیری هایی که با معترضان لندنی داشتند، حداقل 9 
مأمور امنیتی زخمی شده و از تظاهرات کنندگان نیز 16 
نفر بازداشت شده اند. به ادعای پلیس، مأموران به معترضان 
دستور داده بودند به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های 
بهداشتی باید به تظاهرات پایان دهند اما در پی عدم تبعیت 
معترضان از دستورات، پلیس مجبور به استفاده از قوه قهریه 

برای متفرق کردن آنها شد. 

گلولهباراندرمرزآذربایجان
وارمنستان

یک س��خنگوی وزارت دفاع آذربایج��ان اعالم کرد 
نیروهای مس��لح ارمنس��تان بر روی ش��هرک های در 
امتداد خط مقابله نظامی در منطقه قره باغ کوهستانی 
آتش گشودند که تلفاتی از غیرنظامیان را در پی داشته 
اس��ت. وزارت دفاع آذربایجان اعالم کرد: ۲7 سپتامبر 
حدود س��اعت 6 ]۲ به وقت گرینویچ[ نیروهای مسلح 
ارمنستان به تحرکات گسترده، گلوله باران شدید مواضع 
ارت��ش آذربایجان در کل امتداد خط مقدم و همچنین 
ش��هرک های واقع در این منطقه دست زدند. به ادعای 
س��خنگوی وزارت دفاع آذربایجان، دست کم 6 شهرک 
م��ورد حمله قرار گرفت و در ای��ن میان تعدادی مردم 
محلی کشته و زخمی شدند. بنا بر اعالم این وزارتخانه، 
زیرساخت های غیرنظامی به طور جدی آسیب  دیده و 
اطالعات درباره تلفات و زخمی های این حادثه از میان 
جمعیت غیرنظامی و نظامیان در حال بررس��ی است. 
درگیری های آذربایجان و ارمنستان بر سر کنترل منطقه 
مورد مناقشه قره باغ کوهستانی از اوایل دهه 1990 ادامه 
داش��ته و در جدیدترین درگیری در ماه ژوئیه، ۲ طرف 

تلفاتی را گزارش کردند.

دور دنیا

بینالملل

بامعرفی»ایمیکانیبارت«ازسویترامپترکیبقضاتدیوانعالیآمریکا6به۳بهنفعجمهوریخواهانمیشود

حکم : ترامپ

عمرانخان:صلحرانمیتوانازخارجبهافغانستانتحمیلکرد
عمران خان، نخست وزیر پاکستان گفت: صلح و ثبات سیاسی را با توسل به زور نمی توان از خارج به این کشور تحمیل کرد. وی افزود: تنها مذاکرات به 
رهبری افغانستان و با مشارکت آنها که در آن تمام ذی نفعان دخیل باشند، می تواند صلح دائم و پایدار را به این کشور وارد کند. به گفته عمران خان، 

مذاکرات دولت افغانستان و مقامات طالبان در دوحه قطر در راستای برقراری صلح و امنیت می تواند به چند دهه جنگ در این کشور پایان دهد. 

دوشنبه۷مهر1۳99
شماره۳0۳۵ وطنامروز

گروهبینالملل: شکست مصطفی ادیب در 
تش��کیل کابینه سبب شد فضای سیاسی 
لبنان بار دیگر در گرد و غبار و ابهام فرو رود و تحلیل و گمانه زنی 
در رسانه های لبنان بار دیگر تشدید شود. وبگاه خبری- تحلیلی 
النش��ره لبنان دیروز در گزارشی در این باره، به نشست اخیر 
ادیب با علی حسن خلیل )از جنبش امل( و حاج حسین خلیل 
)حزب اهلل( پرداخت و نوش��ت: این دیدار موفق نبود و احزاب 
دو گانه شیعی، همچنان شاهد مخالفت سرسختانه مصطفی 
ادیب در انتخاب یک وزیر شیعه به عنوان وزیر دارایی از میان 
لیست 10 نفره ارائه شده از جانب حزب اهلل و امل بودند و ادیب 
از پذیرفتن این لیست امتناع کرد. در ادامه این گزارش آمده 
است: از نظر احزاب دوگانه شیعی، نخست وزیران سابق یعنی 
»فواد سنیوره«، »نجیب میقاتی« و »تمام سالم« همان کسانی 
هستند که پشت  پرده به هم خوردن تشکیل کابینه و اعمال 

فشار بر ادیب برای ندادن امتیاز قرار دارند. 
النشره افزوده است: فرانسه تا لحظات آخر انصراف ادیب را 

رد کرد، زیرا آن را یک سیلی به 
امانوئل مکرون )رئیس جمهور 
فرانسه( می دانست. این وبگاه 
لبنانی ادامه داده است: تالش 
برای شکس��ت طرح فرانسه 
برای لبنان از روز دهم ارائه این 
ط��رح و با اعمال تحریم های 
آمریکا بر ۲ وزیر سابق یعنی 
علی حسن خلیل وابسته به 

امل و یوسف فینانوس وابسته به جریان المرده )از متحدان 
مقاومت( آشکار شد. 

به نوش��ته ای��ن وبگاه لبنانی، عربس��تان س��عودی یک 

روز پس از اعالم طرح س��عد 
سابق،  نخست وزیر  حریری، 
برای جلوگیری از تش��کیل 
دولت لبنان وارد عمل ش��د، 
زی��را از نظر ریاض تش��کیل 
یک دولت با حضور حزب اهلل 
مجاز نیست. سخنرانی سلمان 
بن عبدالعزیز، شاه سعودی در 
س��ازمان ملل نیز هشداری 
واضح برای حریری، ادیب و نخس��ت وزیران سابق لبنان بود 

مبنی بر اینکه تشکیل دولت با این شروط ممنوع است. 
در همین ارتباط، تحلیلگر و سردبیر روزنامه البناء فاش کرد 

عربستان سعودی از طریق واسطه هایی به سعد حریری پیام 
تهدیدآمیزی فرستاده و گفته است اگر به ادیب در تشکیل 

کابینه کمک کند، از قدرت حذف خواهد شد. 
حریری:نخستوزیرنخواهمشد ■

سعد حریری، نخست وزیر پیشین لبنان به روزنامه سعودی 
»الشرق االوسط« گفت حاضر نیست دوباره نخست وزیر لبنان 
شود. روزنامه الشرق االوسط دیروز در خبری در این باره نوشت 
س��عد حریری در گفت وگو با این روزنامه گفته نخست وزیر 
نخواهد شد: »من نقطه پایان برای رفتن به سطر بعد، نخواهم 
شد. همچنان که کسی را هم برای نخست وزیر شدن، نامزد 
نخواهم کرد«. الشرق االوسط نوشت: لبنان با انصراف مصطفی 
ادیب از تشکیل دولت، در بحرانی بسیار خطرناک و حساس 
به سر می برد و سرنوشتش در هاله ای از ابهام قرار دارد. این 
روزنامه سعودی نوشت: با توجه به شرایط کنونی، آنچه درباره 
بازگشت سعد حریری به نخست وزیری لبنان می گویند، حرف 

بجایی نیست و او گفت نخست وزیر نخواهد شد. 

رسانهلبنانیدیروزافشاکرد

نقش خط فشار آمریکا- عربستان در   بی دولتی لبنان
لبنان

اخبارانتخاباتآمریکا

جمهوریخواهدموکرات
برنیسندرز،سناتورایالتورمونتآمریکااعالمکرددرصورتیکهرئیسجمهورکنونیاینکشوردرانتخاباتپیشرو

شکستبخوردوکنارهگیریازقدرتراردکند،چندطرحبرایتعاملبااینموضوعوجوددارد.
طرفدارانترامپکهبرخیخبرگزاریهاشمارآنهاراهزاراننفرعنوانکردهانددرپارک»نشنالمال«در

واشنگتندیسیتجمعکردند.

جوبایدنباتشبیهرئیسجمهورآمریکابهوزیرتبلیغاتآلماننازی،گفتاوچیززیادیازسیاستخارجییاداخلینمیداند
بههمیندلیلانتظارحمالتشخصیراازاودرنخستینمناظرهتلویزیونیدارد.بایدنباتشبیهترامپبه»یوزفگوبلز«وزیر
پروپاگاندایرایشسوم)وزیرتبلیغاترژیمنازیآلمان(گفتدرنخستینمناظرهتلویزیونیباترامپانتظار»حمالتشخصی
ودروغپراکنی«راازاودارد.ویبادشوارتوصیفکردننخستینمناظرهتلویزیونیباترامپکهاینهفتهانجامخواهدشد،

توضیحداد:»حدسمیزنمیکسرهحمالتمستقیمباشد.بیشترآن]حمالت[شخصیخواهدبود.اینتنهاچیزیاستکهاو
)ترامپ(بلداستانجامدهد«.

جیمزهربرت،دادستانفدرالمنطقهماساچوستباانتقادازویلیامبار،دادستانکلآمریکا،ویرابه
سوءاستفادهخطرناکازقدرتازطریقسیاسیکردنجایگاهشوکمکبهدونالدترامپمتهمکرده

است.جیمزهربرتدراینبارهنوشتهاست:دادستانکلآمریکاکارخودراتنهاباهدفخدمتبهمنافع
سیاسیدونالدترامپانجامدادهاست.حدود۲هزارکارمندسابقوزارتدادگستریآمریکانیزدرماهمه

خواستاراستعفایویلیامبارشدند.

۲قانونگذارجمهوریخواهسابقدرمقالهایبهتوضیحاینمسالهپرداختندکهچرااز»جوبایدن«نامزدحزبدموکرات
بهجای»دونالدترامپ«رئیسجمهورآمریکاونامزدحزبجمهوریخواهدرانتخاباتسومنوامبرحمایتمیکنند.بهگفته
آنها،ترامپانسانیبدساختاروسطحیاستکهبرخودشتسلطندارد.»چارلزدیجیاویو«نمایندهسابقهاواییو»میکی
ادواردز«نمایندهسابقاوکالهمادراینمطلب،توهینهایزبانیوبرچسبزدنهایکودکانه،رفتارگستاخانهوخودشیفتگی
نابالغترامپراموردانتقادقراردادند.آنهانوشتند:مدنیت،ویژگیشخصیتدرونیواعتمادبهنفساست.بههمیندلیلاست
کهماتااینحدازطعنههایکودکانهوبرچسبزدنهایترامپ،گرایشاوبهتئوریهایتوطئهواستقبالاوازوبسایتهای

توطئهکههمگینشاندهندهبدگمانی)پارانویا(آزاردهندهاست،پریشانهستیم.

رئیسجمهورآمریکاطرحیراباهدفکسبآرایسیاهپوستاندرآستانهانتخاباتریاستجمهوری۲0۲0
مطرحکردهاست.بخشاصلیطرحموسومبه»پالتین«،تمدیدبرنامههایاقتصادیباهدفتقویتجامعه
سیاهپوستانخواهدبودکهدردورهنخستریاستجمهوریترامپاعالمشدهاست.ترامپقصددارد۵00
میلیارددالرسرمایهبرایجامعهسیاهپوستانوسایررنگینپوستانآمریکاییاختصاصدهدتابتواندنظر
مثبتآنهارادرانتخاباتریاستجمهوری۲0۲0جلبکند.یکیازاهدافاینطرح،تروریستیاعالمکردن

گروهسفیدپوستافراطیموسومبه»کوکالکسکالن«وگروهچپگرای»انتیفا«است.

    اهمیت جایگاه دیوان عالی     
دیوانعالیآمریکاباالترینمرجعحلاختالفدرآمریکاستوتصمیمگیرینهاییدرمواردبروزاختالفبیندولتو
کنگرهنیزبرعهدهایننهاداست.عضویتدرهیأتقضاتدیوانعالیمادامالعمراستوتغییردرترکیباینهیأتمیتواند
سالهابروضعیتموازنهقوادراینکشوراثرگذارباشد.دیوانعالیآمریکا8قاضیویکرئیسدارد.هرچندهریکازاین
9نفرآراییبرابردارندامادرعملپسازرئیسکهازسویرئیسجمهورمنصوبمیشود،قاضیارشدکهبیشترینسابقه

رادرمیانقضاتدیوانعالیدارد،دارایباالتریننفوذاست.

    درخواست مجدد ترامپ برای آزمایش گرفتن از بایدن     
رئیسجمهورآمریکادرآستانهنخستینمناظرهانتخاباتیبارقیبدموکراتش،یکباردیگرخواستارگرفتنآزمایشمصرف
موادمخدرازویشد.ترامپباردیگررقیبدموکراتشرابهمصرفموادمخدرمتهمکردوخواستارگرفتنآزمایشازاوشد.
ترامپباانتشارتوئیتیدراینبارهنوشت:»بشدتدرخواستمیکنمازجوبایدنخوابآلودقبلیابعدازمناظرهسهشنبهشب
آزمایشموادمخدرگرفتهشود.طبیعتاخودمهمآزمایشمیدهم«.ویدرادامه،مناظرههایبایدندرمراحلقبلیانتخابات
رازیرسوالبردونوشت:»بدوناغراق،اجراهایمناظراتقبلیاویکدستنبودهاند.فقطموادمخدرمیتواندباعثچنین
تفاوتیشود«.بهنظرمیرسدایندرخواستترامپدرپیگافجدیدبایدنمطرحشدهاست.جوبایدنروزگذشتهدرپیامی
ویدئوییبهکنفرانسشهردارانآمریکاازمحلخانهاشدر»دالور«گفت:180سالپیشبرایسناانتخابشدهبودم!جوبایدن،
دراینپیامویدئوییدرحالیکهلبخندبهلبداشت،گفت:»بههمینخاطراستکهدرکلدورانکاریامهمکارینزدیکبا
شمارادراولویتقراردادهام.همانطورکهمیدانیداینمسألهرااز180سالپیشکهبرایسناانتخابشدمدراولویتقرار
دادهام!«بایدنکه۷۷سالسندارد،اغلببهخاطرگافهاولغزشهایکالمیاشازسویدونالدترامپ،رئیسجمهورکنونی
آمریکاورقیبجمهوریخواهشموردانتقادقرارگرفتهاست.ترامپگافهایبایدنرانشانهمشکالتسالمتذهنیوروانی

اودانستهوتاکیدداردایناشتباهاتوگافهانشانمیدهدبایدنبرایپستریاستجمهوریمناسبنیست.



فرهنگوهنر

نویس��ندهس��ریالنمای��شخانگ��یدلدرگفتوگ��و
بافارسپیرامونفیلمنامهس��ریال،درپاسخبهاینسوالکه
»چراقصهس��ریالبهس��متعشقهایمثلثیوغیرمتعارف
رفت«،تعبیر»نوعهایمختلفیازعش��ق«رااستفادهکردهو
گفتهاست:قصهدل،قصهایبوددرستایشعشقوماانواعو
اقسامعشقهارادراینسریالبررسیکردیمتاسرهراازناسره
تش��خیصدهیم.یکعشقراستینیبینرستاوآرشوجود
داردومابقیعشقها،نوعهایمختلفیازعشقهستندوحتی
برخیازآنهانامعش��قرویآنهاگذاشتهمیشود.عشقهای
یکطرفه،عشقهایجنونآمیز،عشقهایمالکانه)فاراببه
مرسده(،عشقممنوعوبینتیجهبیناتابکومرسده،عشقهایی
کهازرویهوساستو...امادرمیانهمهاینعشقها،عشقی
راستینوواقعیاستکهبینآرشورستاوجودداردونشانه

آنهمگذشتاست.
اودرادامه»تجاوز«رابستریبرایطرحمساله»عشق«
دانستهومیگوید:بسترتجاوزبستریبودکهمابتوانیماین
عش��قرادرفرازونشیباینماجرابهتصویربکشیم.اینها
درتفکراتمابود،حاالاینکهدرسریالمنتقلنشده،مناز

مردمعذرخواهیمیکنم.
یکیازمباحثیکهسعیدرادنیزبرآنتاکیدکردهبود،
نگاهبیزینس��یتهیهکنندگانبهاینس��ریالاس��تکهدر
گفتوگویکایداننیزاشارههاییبهآنشدهاست.کایدان
دربارهدلیلافزایشتعدادقس��متهایس��ریالدلگفته
است:»بایدبگویماین۱۲قسمتاضافهتنهابهخاطربحث
بیزینسیبهکاراضافهشد،ازسوییکاربهدلیلمسائلمالی
بایدسریعجمعمیشدوطبیعتاکارگردانیهمنمیتوانست
کارگردانیخردشدهبادکوپاژخردوپالنهایخردباشد«.
اواینطورادامهدادهاس��ت:»بخش��یازاینماجرابهخاطر
جبرانمش��کالتمالیناشیازرقمباالیقراردادبازیگران
س��ریالبودوس��ازندگانبرایاینکهاینبودجهراجبران
کنند۱۲قسمتاضافهکردندوهرقسمترابارقمباالیی

بهفیلیموفروختند«.
هفتهگذش��تهس��عیدراددراینبارهخاطرنشانکرده
بود:»منتفکرهایدیگریداش��تموسعیکردمپیادهکنم
امادیدماصالفضاجورینیستکهمنمیخواهم.اینهازود
میخواستندبگیرندوتمامکنندو۲0قسمترابکنند30
قس��مت،30قس��مترابکنند40قسمتواگریکمقدار
جاداشتمیکردند50قسمت،چونمردمبرایشانمهم

نیستند.اینهادارندبیزینسمیکنند.مناشتباهکردموسعی
میکنمدیگرنکنم.قش��نگنیستمنکه70فیلمپشتم

هست،اینطوربهشعورمخاطبتوهینکنم«.
بهنظرمیرس��دسلس��لهعذرخواهیهایعواملدلبه
بابککایدانمتوقفنشود،چراکهازحجمانتقادهابهاین
سریالدرشبکههایاجتماعیکاستهنشدهاست.مسالهای
کهدراینمیانبیشازمس��ائلدیگرمطرحمیش��وداین
اس��تکهای��نعذرخواهیها،چهارزش��یدارد؟»دل«یا
هرس��ریالنمایشخانگیدیگرکهب��هصورترایگاندر
فضایمجازیتوزیعنمیشودکهمخاطبانهزینهایبرای
تماشایآننکردهباشند!دلمانندبقیهسریالهاینمایش
خانگیبهفروشرسیدهومخاطبانبرایتماشایآنهزینه
کردهاندوبههمینخاطرنمیتوانبایکعذرخواهیساده
پاس��خگویانتقادهابود.یکیازضرورتهایتولیدسریال
درش��بکهنمایشخانگی،نظارتجدیبرایجلوگیریاز
اینگونهرفتارهایکمفروشانهاست؛اتفاقیکهخودعوامل
تولیدنیزپسازپایانس��ریالب��هآناعتراضمیکنندو
گوییهیچنهادیمس��ؤولیتس��والوتوضیحخواستناز
تولیدکنندگانرابرعهدهنمیگیرد.نبودنظارتدرفرآیند
تولید،افزایشبیمنطقتعدادقس��متهاوکمفروش��یدر
برخیسریالهاینمایشخانگیبهتهدیدیبرایاینقالب
توزیعفیلموسریالتبدیلشدهاست،آنهمدرشرایطی
کهصنوفسینماییتالشمیکنندنظارتبرشبکهنمایش
خانگ��یهمچناندراختیارارش��ادبماند؛ارش��ادیکهدر
سالهایاخیر،گاهیحداقلیتریننظارتهارانیزبرتولید
س��ریالدرنمایشخانگینداشتهاست.مسؤوالنذیربط
نی��زازمصاحب��هواظهارنظردربارهنحوهنظارتبرنمایش
خانگیس��ربازمیزنندودقیقامعلومنیستدراینروزها
چهکس��یمسؤولنمایشخانگیاس��ت!»کمفروشی«و
اضافهکردنبیمنطققسمتهاییکسریالالبتهمیتواند
ازجنبهحمایتازحق��وقمصرفکنندگاننیزمهمتلقی
ش��ود.همانطورکهپیشترگفتیممخاطب،سریالنمایش
خانگیراباعنوان50دقیقهمیخردیابرایتماشایشدر
VODهاهزینهمیکنداماگاهیآنچهبهتماشامینشیند،
از30وچنددقیقهتجاوزنمیکند.اینهاتنهانتایجبینظارتی
درش��بکهنمایشخانگینیستاماگزارهایاستکهپس
ازاظهاراتس��عیدرادوحاالعذرخواهیهایبابککایدان

بیشتربهچشممیآید.

گروهفرهنگوهنر:سلسلهعذرخواهیهایعواملسریالنمایشخانگی»دل«ادامهداردودرتازهتریناظهارات،
بابککایدان،نویس�ندهاینس�ریالازمردمعذرخواهیکردهاست.بهگزارش»وطنامروز«،هفتهگذشتهبود
کهباانتقادسعیدراد،بازیگرمطرحسینماوتلویزیونازسریال»دل«،نحوهکارگردانیوقصهونگاهبیزینسی

عواملدلخبرسازشد.

نویسندهدل»بیزینس«راتأییدکرد
بابککایدان:بهخاطربحثبیزینس23قسمتبهکاراضافهشد

عاشقانه ای دیگر نساز!

نشانی:خیابانانقالباسالمي،بینحافظوخیابانولیعصر)عج(کوچهسعید،پالك9روزنامهسیاسی،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی
روابطعمومي:66413792تحریریه:66413783نمابر:66414137
info@vatanemrooz.ir:سازمانآگهيها:61086163پیامک:10002231پستالکترونیک
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»خونمردگی«پربازدیدترینمستند
شبکهنمایشخانگی

مس��تند»خونمردگی«،بهکارگردانیمحمدکارت
پربازدیدترینمستندشبکهنمایشخانگیشد.بهگزارش
»وطنامروز«،باگذشت۸روزازنمایشمستنداجتماعی
»خونمردگی«،اینمستندکهیکیازبحثبرانگیزترین
وجریانسازترینمستندهایاجتماعیدرسال۱3۹۲
محسوبمیشود،بتازگیدرپلتفرمفیلیمومنتشرشدو
بیشترینمیزانبازدیدودقیقهتماشاراتجربهکردهاست
وتااینلحظهتوانستهلقبپربازدیدترینمستندشبکه
نمایشخانگیرابهخوداختصاصدهد.ایننخستینبار
استکهیکمستنددرمدتزمانکوتاهباچنیناستقبالی
ازطرفکاربرانروبهرومیش��ودوپیشازاینس��ابقه
نداشتهاست.فیلممستند»خونمردگی«نخستینتجربه
کارگردانیمحمدکارت،درمستندسازیحوزهاجتماعی
استکهبانگاهآسیبشناسانهبهزندگیجبرآمیز،فرهنگ
التیوخش��ونتغالببرخیجوانانجنوبشهرشیراز
میپردازد.»شنایپروانه«نخستینفیلمسینماییمحمد
کارتهمسالگذشتهمورداستقبالمخاطبان،منتقدان
وداورانسیوهشتمینجشنوارهفیلمفجرقرارگرفت.

معرفیدبیرسیوششمینجشنواره
موسیقیفجر

حسنریاحیباصدورحکمیازسویمعاونهنری
وزیرفرهنگوارشاداسالمیبهعنواندبیرسیوششمین
جش��نوارهموسیقیفجرمنصوبشد.بهگزارش»وطن
امروز«،س��یدمجتبیحسینیدربخشیازحکمحسن
ریاحیبهعنواندبیرسیوششمینجشنوارهموسیقیفجر
نوشتهاست:»نظربهحسنسوابقوتجربیاتارزشمند
جنابعالیوتأییداعضایمحترمشورایسیاستگذاری
جشنوارهموس��یقیفجر،بهموجباینحکمبهعنوان
دبیرسیوشش��مینجشنوارهبینالمللیموسیقیفجر
منصوبمیشوید«.براساسآییننامهجشنواره،شورای
سیاستگذاری،وظیفهبررسیوتصویبراهبردها،تعیین
رویکردهایکالنوتصویبکلیاتجش��نوارهرابرعهده
داردودبیرجشنوارهباتاییدشورامعرفیمیشود.حسن
ریاحیپیشازایننیزدردورههاینوزدهمتابیستویکم
ودورههایبیستوشش��متاس��یویکم،دبیرجشنواره

بینالمللیموسیقیفجربودهاست.

اکران2فیلمجدید

سخنگویشورایصنفینمایشعنوانکردبهدلیل
کمکاریعلیرضاقاسمخان،تهیهکنندهفیلمسینمایی
»روزه��اینارنج��ی«درزمینهتبلیغاتفیل��م،بهاین
تهیهکنندهتذکردادهشدهاست.بهگزارشمهر،مرتضی
شایسته،سخنگویشورایصنفینمایشدربارهتازهترین
جلسهاینشورابیانکرد:دراینجلسهمصوبشدفیلم
سینمایی»پیشیمیشی«بهکارگردانیحسینقناعتدر
سرگروهایرانو»تومان«بهکارگردانیمرتضیفرشبافدر
گروهمگامالازچهارشنبههمینهفتهبرابربا۹مهرماه
بهنمایشدربیاید.همچنینمصوبشدفیلمسینمایی
»سراسرشب«بهکارگردانیفرزادموتمندرگروهماندانااز
۲3مهرماه،فیلمسینمایی»سازهایناکوک«بهکارگردانی
عل��یحضرتی۱۶مهرماهوفیلم»مردندرآبمطهر«
ساختهبرادرانمحمودیاز30مهرماهرویپردهبیایند.
دراینجلسهبهعلیرضاقاسمخان،تهیهکننده»روزهای
نارنجی«بهکارگردانیآرشالهوتیهمبهدلیلکمکاری

درزمینهتبلیغاتمجازیتذکردادهشد.

رونماییازگریمبازیگرنقششهید
مهدیباکری

همزمانبارونماییازگریم»سیدهادیحجازیفر«
درنقششهیدمهدیباکریوهمچنینباشروعچهلمین
سالگرددفاعمقدس،آغازرسمیپروژه»شهیدانباکری«و
لشکرهمیشهپیروز3۱عاشورااعالمشد.بهگزارش»وطن
امروز«،اینمجموعهفاخربهکارگردانیهادیحجازیفرو
تهیهکنندگیابوالفضلصفریدر7قسمتباپروداکشن
سینماییتهیهوتولیدمیشودومحصولسیمافیلماست.
مرحلهپژوهشونگارشاینمجموعهبتازگیتمامشدهو

گروهواردمرحلهتولیدشدهاست.

مستند

تلویزیون

سینما

موسیقی

درمیانهیاهویرس��انهایبرسرنظارتبرمحتوای
ش��بکهنمایشخانگی،تنهاکس��یکهصدایشدرمیانه
معرکهشنیدهنشد،قانونبود.مسعودابراهیمی،پژوهشگر
حقوقعمومی،دریادداشتیپیراموناینموضوعنوشت:
»چندوقتاس��تشبکهنمایشخانگیجایخودرادر
میانخانوادههایایرانیبازکردهاست.دربادیامرمشکل
چندانیمطرحنبود،چراکهآنروزهاکاردستکارگردانان
باتجربهایبودکهسابقهتولیدآثاریفخیمدرسطحرسانه
ملیداشتندوباهمهنقدهایفنیومحتواییمطرحشده
نسبتبهآثارشاندرشبکهنمایشخانگی،یکحداقلیاز
استانداردوکیفیترابهمخاطبانخودارائهمیدادند.اخیرا
طرحیدرمجلسباموضوعاصالحبند۲۹ماده۲قانون
اهدافووظایفوزارتفرهنگوارش��اداس��المیمطرح
ش��دهاستکهصدورمجوزونظارتبرمحصوالتشبکه
نمایشخانگیرابراساساصل۱75قانوناساسیبهرسانه
ملیواگذارمیکند.امامطرحشدنطرحمذکورهماناو
باالگرفتناختالفوزارتارشادبارسانهملیوبهتبعآن
مصاحبه،موضعگیریوصدوربیانهعلیهصداوسیماهمانا؛
ازآنجاکهصدایقانوندرمیانهمعرکهگمشدهاست،بد
نیستمروریبرمسائلقانونیاینحوزهداشتهباشیم.

درح��الحاض��رب��هموجببن��د۲۹م��اده۲قانون
اهدافووظایفوزارتفرهنگوارش��اداسالمیمصوب
۱3۶5/۱۲/۱۲کهدرتاریخ۱3۶۶/۲/۲3بهتأییدشورای
نگهبانرسیدهاست،»تنظیمسیاستهایکلیفرهنگی،
هنریوس��ینماییکش��وروارائهآنهابهمجلسشورای
اس��المیجهتتصویببارعایتاصل74قانوناساسی
جمهوریاس��المیایران«بهاینوزارتخانهس��پردهشده
اس��ت.وزارتخانهمذکورنیزمستندبهاینبند،نظارتبر
شبکهنمایشخانگیراحقمسلمخویشمیداندکهالبته
بیشازآنکهمس��تظهربهصراحتقانونیباشد،دستاورد
تأویلوبرداشتاستنادکنندگانبهآنبندنیمبنداست!
درحالحاضربرخیمسؤوالنوزارتارشادوحقوقدانان
معتقدندکهاستنادطرحاخیربهاصل۱75قانوناساسی
ونظریهتفس��یریمربوطاساس��ااشتباهاست،چهاینکه
تأییدقانوناهدافووظایفوزارتارشاددر۱3۶۶/۲/۲3
ازجان��بتأییدش��وراینگهبان،حکای��تازآنداردکه
قانونمذکورنهباقانوناساس��یونهبانظریهتفس��یری
مربوطمغایرتینداش��تهوندارد.امااشکالایناستدالل

چیست؟
مشکلاستداللفوقآنجاستکهمطرحکنندگانشبه
ایننکتهمهمالتفاتنظرندارندکهقانوناساسیدرسال
۱3۶۸یعنی۲سالپسازتصویبقانوناهدافووظایف
وزارتارشادموردبازنگریقرارگرفتهودراصل۱75آن
تغییراتیبنیادینایجادشدهاست.اصل۱75سابقعبارت
ب��ودازاینکه»دررس��انههایگروهی)رادیووتلویزیون(
آزادیانتشاراتوتبلیغاتطبقموازیناسالمیبایدتأمین
شود.اینرسانههازیرنظرمشترکقوایسهگانهقضائیه
)شورایعالیقضایی(،مقننهومجریهادارهخواهندشد.
ترتیبآنراقانونمعینمیکند«کهپسازبازنگریسال

۱3۶۸اینطورتغییریافتکه»درصداوسیمایجمهوری
اس��المیایران،آزادیبیانونشرافکاربارعایتموازین
اس��المیومصالحکشوربایدتأمینش��ود.عزلونصب
رئیسسازمانصداوسیمایجمهوریاسالمیایرانبامقام
رهبریاستوشوراییمرکبازنمایندگانرئیسجمهور
ورئیسقوهقضائیهومجلسشورایاسالمی)هرکدام۲
نفر(نظارتبراینس��ازمانخواهندداشت.خطمشیو
ترتیبادارهسازمانونظارتبرآنراقانونمعینمیکند«.
مقایسه۲اصلمذکورحاکیازآناستکهحدودوظایف
واختیاراترسانهملیپسازبازنگریدرقانوناساسیاز
حیثهنجاری،ساختاریورفتاریدچارتغییراتیبنیادین
ش��دهاست.نظریهتفسیریناظربراصل۱75نیزکهدر
سال۱37۹بهتصویبرسیده،ناظربرتغییراترخداده

پسازبازنگریدرقانوناساسیبودهاست.
بنابرآنچهگفتهشد،اوالتأییدقانوناهدافووظایف
وزارتارش��ادازجانبش��وراینگهباندرس��ال۱3۶۶
منافاتیبانظریهتفسیریاینشورادرسال۱37۹ندارد،
چراکهآنتأییدباتوجهبهاصلسابقواینتفسیرناظر
ب��رتغییراتپسازبازنگریدراصلمربوطبودهاس��ت.
ثانیاازآنجاکهقانوناهدافووظایفوزارتارشادمصوب
مجلسبودهاس��ت،براساساصل7۱قانوناساسیکه
اشعارمیدارد»مجلسشورایاسالمیدرعموممسائلدر
حدودمقرردرقانوناساسیمیتواندقانونوضعکند«،قوه
مقننهحقوامکانهرگونهتغییرواصالحدرقوانینعادی
ازجملهقانوناهدافووظایفوزارتارش��ادراداراست
ودرص��ورتتصویبواگ��ذاریاعطایمجوزونظارتبر
شبکهنمایشخانگیبهرسانهملیازجانباینقوه،هیچ

اقدامفراقانونییاغیرقانونیرخنخواهدداد.
ب��اتوجهبهض��رورتاجرایکاملقانوناساس��یبه
عن��وانمیثاقملی،مجلسنهتنهاح��قوامکاناصالح
قوانینعادیرادارد،بلکهموظفاستبااصالحقوانینی
ازجملهقانوناهدافووظایفوزارتارشادکهمربوطبه
قبلازبازنگریدرقانوناساسیاست،موجباتهماهنگی
حداکثریقوانینعادیباقانوناساس��یبهعنوانهنجار
برت��ررافراهمآورد،البتهتازمانبرپابودنقانونفعلی،

رعایتآنبرهمگانازجملهرسانهملیالزامیست.

گرهایکهبادستبازمیشود،چرا...

بی اطالعی وزارت ارشاد از اصالح قانون اساسی!
هفت��ه در روحاهلل« »فرزن��دان عک��س مجموع��ه
دفاعمقدسرونماییشد.بهگزارش»وطنامروز«،کتاب
عکس»فرزندانروحاهلل«روزیکشنبه۶مهرماههمزمان
باهفت��هدفاعمقدسباحضورسیدمحمدیاش��ارنادری
رئیسبنیادفرهنگ��یروایتفتح،محمدمهدیدادمان
رئیسحوزههنری،جوادشمقدریرئیساسبقسازمان
س��ینماییوجمعیازعکاسانپیشکسوتدفاعمقدس
درمحلخانهعکاس��انحوزههنریرونماییشد.کتاب
عکس»فرزندانروحاهلل«بهکوششسیداحسانباقری
وبانوشتاریازعلیاصغرداوودآبادیفراهانیشامل5۹
قطعهاز۲4عکاسوبرخیآثارگنجینهخانهعکاس��ان
ایرانوانجمنعکاس��انانقالبودفاعمقدسهستکه
دراینمجموعهگردآوریشدهاست.ازعکاسانشاخص
ای��نمجموع��همیتوانبهج��وادش��مقدری،امیرعلی
جوادیان،محمدحس��ینحیدری،محمدنوروزی،خلیل
صادق��ی،علیفریدونیورضامحمدیاش��ارهکرد.در
مقدمهمجموعهعکس»فرزندانروحاهلل«آمدهاس��ت:

»مجموع��هعکسفرزندانروحاهللجلوههاییازآمادگی
دفاعیوپش��تیبانینوجوانانبرومندایرانازامامراحل
عظیمالش��انرادر۸س��الدفاعجانانهازکیاناسالمو
میهنروایتمیکند.اینمجموعهازمیانحجمانبوهی
ازآثارتولیدشدهعکاساندفاعمقدسانتخابودرکتاب

جمعآوریشدهاست«.

بااستقبالمخاطبان،ویرایشجدیدکتاب»پرچمدار
کوچکم��ن«؛تجربهه��ایخالقانهم��ادراندرتربیت
حس��ینیکودکان،توسطانتش��ارات»راهیار«برایبار
پنج��متجدیدچاپش��د.بهگزارش»وط��نامروز«،با
اس��تقبالمخاطباندرروزهاییکهبهدلیلشیوعکرونا
رویدادهایفرهنگیبارکودمواجهش��دهاس��ت،کتاب
»پرچمدارکوچ��کمن«؛تجربههایخالقانهمادراندر
تربیتحس��ینیک��ودکانکهویرایشجدی��دآناوایل
محرممنتش��رش��دهبود،توس��طانتش��ارات»راهیار«
تجدیدچاپش��د.»پرچم��دارکوچکمن«کهمیتوان
آنراج��زونخس��تینکتابهادرح��وزهتجربهنگاری
س��بکزندگیایرانی-اس��المیعنوانکرد،تالشهایی
مادران��هراروایتمیکندک��هدرموقعیتهایمتفاوت،
بهدنبالیکهدفمش��ترکبودهاند:تعاملباکودکو
پیونددادنفرزندانشانبهسیدالشهدا)ع(.دراینکتاب،
۶۶خاطرهازابتکاراتوتجربیاتخالقانهمادرانایرانی
وغیرایرانیدرکنارتصویرس��ازیهایمرتبطدرجهت
تربیتحس��ینیکودکانآمدهاست.عالوهبرتجربیات
وابتکاراتمادرانبرایتربیتحس��ینیکودکان،برای
اینکهکتاب،صرفااشتراکتجاربنباشدوتجربههای
مادرانبتوانددرس��طحوسیعتریمورداستفادهقرار
بگیرد،سعیشدهاستدرقالب۱۱یادداشت،بین
تجربهمادروتأمالتعلمیاهلنظر،گفتوگویی
برقرارشود.همچنینباتوجهبهشرایطکرونایی،
ب��ااینهدفکههرخانه،بهیکهیأتتبدیل
شود،ایدههاوپیشنهاداتیهمبرایراهاندازی

هیأتکوچکخانوادگیبیانشدهاست.کتاب»پرچمدار
کوچکمن«کهبههمتانتشارات»راهیار«منتشرشده،
حاصلتحقیقومصاحبههایسمانهآتیهدوست،فاطمه
فرخیفر،زینبغالمپورومریمحالجبودهونگارشآن
توسطفریدهالیاسیفردصورتگرفتهکهدر۱۲4صفحه،
تیراژ۱000نسخهوقیمت۱5هزارتومانراهیبازارنشر
شدهاس��ت.عالقهمندانجهتتهیهاینکتابعالوهبر
کتابفروش��یها،میتوانندازطری��قمراجعهبهصفحات
مجازیاینانتش��اراتبهنش��انیRaheyarpub@ یا

سایتammaryar.irاقدامکنند.

باحضوررؤسایبنیادفرهنگیروایتفتحوحوزههنریانجامشد

وح الله« ونمایی از عکس های »فرزندان ر ر

تجدیدچاپیککتابمادرانه

»پرچمدار کوچک من« چاپ پنجمی شد

نمایشآیینی»گوشهخاموشفراموششده«رویصحنه
رفت.ب��هگزارش»وطنامروز«،»مه��دیقمی«ازاجرای
نمایشآیینی»گوش��هخاموشفراموشش��ده«همزمانبا
ماهصفرخبرداد.رئیسفرهنگسرایابنسینادراینزمینه
گفت:امس��النیزبهامیدخ��دادرایامصفر،نمایشآیینی
»گوشهخاموشفراموششده«بااجرایگروههنری»خزان
ارغوان«رویصحنهخواهدرفت.ایننمایشتالشمیکند
بااس��تنباطیبهروزوزبانهنروباتکیهبراتفاقات۲س��ال
رنجیکهدرفوعهوکفریابهوقوعپیوس��ت،گریزینیزبه

واقعهکربالداش��تهباشد.قمیبهموضوعرواییایننمایش
اش��ارهکردوادامهداد:سال۲،۲0۱5شهرکشیعهنشین
»فوعه«و»کفریا«با40هزارنفرجمعیتتوسطگروههای
تروریستیتکفیریبهمحاصرهکاملدرآمدند.طیسالهای
پسازآناین۲شهرکبهنمادمقاومتواستقامتتبدیل
ش��دند.باتوجهبهاینموض��وعتاریخیمعاصربامحوریت
مقاومت،گروههنریخزانارغوانبامشارکتفرهنگسرای
ابنس��ینا،پسازنمایشآیینی»خزانارغوان«کهدرایام
فاطمیهسال۹۸رویصحنهرفتوبااستقبالبسیارخوب

مخاطبانروبهروشد،دومیناثرمشارکتیبااینفرهنگسرارا
از3تا۱۱مهرماههرشبساعت۲0،بارعایتکاملموازین
بهداشتیرویصحنهمیبرد.»گوشهخاموشفراموششده«
رابهرادرحمانیکارگردانیمیکندونویسندگیآنبرعهده
سیدامیرمحس��نصدرپوراست.عالقهمندانمیتوانندبرای
تماش��ایای��ننمایشبهصورترایگانبهآدرسش��هرک
قدس)غرب(-خیابانشهیددادمان-ابتدایخیابانشهید
حس��نس��یف،محوطهبازکانونپرورشفکریکودکانو

نوجوانانمراجعهکنند.

گوشه خاموش فراموش شده اینجاست


