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غربگرايان طي س��ه دهه گذشته، بر اس��اس مدل پيشنهادي 
بنياد كارنگي، دو ه��دف مهم: »ناكارآمد نش��ان دادن نظام« و 
»وجود بن بست در كشور در صورت عدم حضور آنان« را تعقيب 
می كنند، در حالي كه حقيقت اين است كه كشور بدون حضور 
آنان كارآمدتر، پرتحرك تر، ش��اداب تر و با نشاط تر، پررونق تر، 
اميدوارتر، متحدتر، هماهنگ تر و سريع تر به حركت انقابي خود 
براي تحقق اهداف بلند ايران مقتدر ادامه داده و ثابت خواهد شد 
كه در نظام انقابي ايران هيچ بن بستي جز بن بست غربگرايي 

وجود ندارد| صفحه2

به جرئت مي توان گفت كه پس از جنگ جهاني دوم، هيچ واقعه 
تاريخي به اين وسعت جهان را تحت تأثير قرار نداده بود. البته آثار 
شيوع ويروس كوويد ۱۹از جهت تأثيرگذاری در سطح وسيعي از 
جهان داراي نقاط مشترك با جنگ جهاني دوم است، اما از لحاظ 
كيفيت و ماهيت به هيچ عنوان در يك حوزه قرار نمي گيرد، چرا 
كه جنگ جهاني دوم تمامي موج��ودات زمين را در حوزه هاي 
درگيري در معرض حوادث مخرب و ويرانگر قرار داد و انسان ها 
را همراه با محيط زيس��ت آنها نابود  كرد، اما كوويد ۱۹ در كنار 
حمله به انسان ها، به اعتقاد دانشمندان زيست شناسي، فرصتي 
حياتي براي زمين فراهم آورد تا آس��يب هاي غالباً انسان ساز به 

محيط هاي طبيعي ترميم شود. | صفحه2

يك  س��ال از عمر دولت روحانی باقی اس��ت، اما همچنان برای 
توجيه ناكارآمدی و عقب ماندگی، به دولت گذشته كد می دهند؛ 
هر سؤالی كه درباره محقق نش��دن وعده ها و برنامه ها پرسيده 
می شود اين پاسخ شنيده می شود كه مگر دولت گذشته چه كرد؟ 
گويا حال و هوای انتخاباتی از جنس »مردم ايران يادتان هست« 
از راهروهای وزارت نفت رخت برنبس��ته است. اين تاكتيك كه 
نهايتاً برای دوره نخس��ت دولت جديد كاربرد داشت هنوز هم 
محبوب مديرانی اس��ت كه برای فرار از پاسخگويی، دستاويزی 
بهتر از اين ندارند و مدام با »هجی« كردن گذشته، سعی دارند 

خود را از هرگونه كم كاری مبرا كنند| صفحه4

در شرايطي وزارت ورزش مدعي »اقدامات جدی برای مقابله با 
فساد در ورزش«، »در قالب س��از و كار قانونی نه تنها در رشته 
پرطرفدار فوتبال، بلکه در تمام رشته های ورزش��ی« شده كه  
بايد در اين زمينه به مردم گزارش بدهد و با آدرس دادن بگويد 
كجا و چطور با فساد در فوتبال برخورد كرده است! به طور قطع 
مردم در اين زمينه نامحرم نيستند و آنها بايد در جريان برخورد 
با سوءاس��تفاده كنندگان از بيت المال كه وزارت ورزش مدعي 
است، قرار بگيرند. نمي شود با جمات كلي بدون ذكر مصاديق 
از كنار انتقادات گذشت، آن هم در شرايطي كه در نقطه مقابل 
موارد زيادي از س��کوت و اهمال وزارت ورزش درباره مبارزه با 
فساد در فوتبال ديده مي شود. مانند گزارش مفصل مجلس  از 
سوءاستفاده ها و حيف و ميل هايي كه در دو باشگاه زيرمجموعه 
اين وزارتخانه رخ داده و بخش زي��ادي از آن به عملکرد مديران 

منصوب وزارت ورزش بر مي گردد| صفحه13

عملكرد ندارند،   به دوگانه سازي 
کاذب روی می آورند

يك نماينده اصاح طلب عضو فراكسيون ناكارآمد اميد در مجلس 
دهم در يادداشتي فرافکنانه راه عبور از بحران ها از جمله بحران 
كرونا را تغيير نگاه سياس��ت خارجي از يك سو و چشم پوشی از 

توانمندی های دفاعي و هسته اي از سوي ديگر توصيف كرد!
صفحه2

      در يک��ی از مراك��ز تمدن��ی غرب كه ب��ه قدمت 
روشنفکری خود می نازد ، يك پزش��ك فرانسوی فاش 
كرد كه ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹، در نزديکی پاريس بيماری 
بستری بود كه گمان می رفت به ذات الريه مبتا است، 
يعنی كرونا حداقل ي��ك ماه زودت��ر از زمانی كه تصور      
می شد به فرانسه رسيده است. تا پيش از اين، در فرانسه 
س��ه فرد بيمار كه ابتای آنه��ا به كرون��ا در ۲۴ ژانويه 
۲۰۲۰ تش��خيص داده شده بود، نخس��تين موارد ابتا 
معرفی شده بودند. از اين س��ه نفر دو نفرشان به ووهان 
رفت وآمد داش��تند و يك نفرش��ان هم از خويشاوندان 
نزديك اين افراد بود. طبق نتايج آزمايش های انجام شده 
از سوی مركز كنترل و پيشگيری از بيماری در امريکا نيز 
نخستين مبتای كرونايی امريکا سه هفته قبل تر از اعام 

رسمی مقامات، جان خود را از دست داده است

      ظاهراً رئيس جمهور امري��کا باز هم تصميم گرفته 
سعودی        ها را در كشاكش بحران كرونا و سقوط تاريخی 
نفت بدوش��د. چند روز بعد از تهديد كم س��ابقه دونالد 
ترامپ درباره خ��روج نيروهای امريکايی از عربس��تان 
در صورت ادامه وض��ع كنونی قيمت ه��ای نفت، چند 
منبع امريکايی به وال استريت ژورنال گفته اند امريکا دو 
اسکادران از جنگنده های خود را از عربستان خارج كرده 
و در حال انتقال چهار سامانه دفاع موشکی پاتريوت خود 
از اين كشور است و قصد دارد چند ده نفر از پرسنل خود 
را كه بعد از حمله به تأسيسات نفتی آرامکو به عربستان 

اعزام كرده بود، از عربستان خارج كند

      جريان بازمانده از رأی و توجه مردم كه درگيري هاي 
دروني آنها، اين روزها به عرصه رسانه هم رسيده و دچار 
نوعي تشتت و واگرايي شده اند، تمام تاش خود را روي 
اين مس��ئله متمرك��ز كرده اند كه از مجل��س يازدهم، 
مجلسي متش��تت، قدرت طلب و بي توجه به مطالبات 
مردم تصوير كنن��د. بنابراين، از هم��ان روزهاي اعام 
نتايج نهايي انتخابات يازدهم، علی الدوام روابط حاكم بر 
مجلسي را كه هنوز پا نگرفته، اختافي توصيف مي كنند. 
اين سوي ماجرا اما جريان پيروز انتخابات معتقد است 
چنان تدبيري بايد به خرج داد كه بتوان مردم را متقاعد 
كرد كه چهار س��ال ديگر با رضايت و دل و جان بلکه با 

اقبال بيشتري به آنها رأی بدهند

      ش��بکه س��عودی »ايران اينترنش��نال« ب��ا آنکه 
 در ج��ذب مخاط��ب از فارس��ی زبانان موف��ق نب��وده
اما در جذب وطن فروش��ان ايرانی كه ب��وی دار نفتی 

سرمست شان كرده موفق عمل كرده است

گفتوگوبادكترمجتبيهمتيفر
مديرپرديستربيتيتواناپيراموننخبگان
كمعمقوسطحيدرجامعهعلميايران

  روس ها تنها چند ماه پس از انتشار سريال امريکايي 
درباره فاجعه »چرنوبيل« با س��اخت و آم��اده نمايش 
كردن فيلمي سينمايي مقابل تاريخ سازي امريکايي ها 
ايس��تادند، ام��ا در ايران ۴۰س��ال پس از اش��غال انه 
جاسوسي و هشت سال پس از انتش��ار فيلم سينمايي 
»آرگو« هنوز پاس��خي به دروغ هاي امريکايي »آرگو« 
داده نشده اس��ت. چرا روس ها توانس��تند و ايراني ها به 
رغم اينکه در س��ينما چيزي از روس ه��ا كمتر ندارند، 

نتوانستند؟!
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  گزارش

صد سال بن بست غربگرايي در ايران
بعد از نهضت مش��روطيت و ب��ه دار آويختن عامه ش��يخ فضل اه 
نوري، غربگرايي در ايران وارد فاز جديدي ش��ده و برخي پيشتازان 
مش��روطيت مروج اين تفكر ش��دند كه ايران و ايراني جماعت براي 
پيشرفت، چاره اي ندارد جز آنكه سر تا پا غربي شود و از غرب پيروي 
كند: »يك عّده اي از غرب زده ها، از صد س��ال پيش تبليغ كردند كه 
اگر مي خواهيد كشورتان پيشرفته بشود و ايران جلو بيفتد، بايستي 
برويد در ذيل غرب تعريف بشويد... اين فكِر غلطي بود؛ حاا در مورد 
بعضي از آن كساني كه اين فكر را القا مي كردند، خائنانه هم بود، ]اّما[ 
بعضي خائنانه نبود، جاهانه بود. امروز هم هنوز كساني از دنباله هاي 
آنها -و بايد گفت تفاله هاي آنها- همين فكرها را ترويج مي كنند كه 
ما در ذيل غرب بايستي پيش��رفت كنيم. « )مقام معظم رهبري 2۶ 

مهرماه 9۶(
امروز به رغم گذشت بيش از صد سال از آن تفكر پوسيده و تحميل 
خسارات جبران ناپذير فرهنگي، اقتصادي و امنيتي، كماكان جريان 
غربگرا در داخل و در اردوگاه اصاح طلب��ان خيمه زده و به تحميق 
مردم و تحميل خسارات بيش��تر مشغول و موجبات غفلت جامعه از 
دشمن و نظام سلطه را فراهم مي كنند. تغافل غربگرايان از خطرات 
دش��من لجوج و امريكاي جنايتكار به هيچ وجه بخشودني نيست: 
»دشمني دشمن خاف انتظار نيست، غفلت ما از دشمن خاف انتظار 
است. اين قابل قبول نيست. يك وقت مي بينيد ما در داخل جدول و 
پازل هاي دشمن قرار مي گيريم ... اين خيلي چيز بدي است؛ ما بايد 
سعي كنيم كه تأمين كننده اجزاي او نباشيم. « )13۸۸/7/2بيانات 

در ديدار اعضاي مجلس خبرگان رهبري(
يكي از غربگرايان و دلباختگان غرب در اردوگاه اصاحات در كوران 
انتخابات مجلس يازده��م، ضمن توهين به مردم اي��ران در توجيه 
ناكارآمدي اصاح طلبان گفته بود حافظه مردم قابل پاك شدن است 
و مردم به زودي مثل هميشه گذش��ته را فراموش كرده و ما مجدداً 
به قدرت باز خواهيم گشت. علي عليه  السام مي فرمايند:  »َمن جَرَب 
الُمَجَرب َحلَت به الُنِدامه، يعني هر كس امر تجربه شده و آزموده شده 
را دوباره تجربه كند و اقدام به آن كند، پشيماني سرانجام كار اوست. 
مردم ايران بابت تجربه غربگرايي در صد سال گذشته هزينه سنگين 
مادي و معنوي به ويژه در حوزه فرهنگ پرداخته است و زمان آن فرا 
رسيده كه در گام دوم انقاب، فريب دام مارهاي خوش خط و خال 
غربگرايان را نخورده و با تكيه به جوانان مؤمن و انقابي راه خود را به 

سوي قله هاي استقال همه جانبه مستحكم بردارند. 
در باره علل ناكارآمدي جريان غربگرا در ايران سخن بسيار و از حوصله 
اين يادداشت خارج است اما مي توان گفت ناكارآمدي غربگرايان به 
دلبستگي هاي آنان به نظام س��رمايه داري غربي باز مي گردد و اين 
دلبس��تگي ها متأثر از فرهنگ ليبرالي در قالب صفات و ويژگي های 

غرب زدگي خودنمايي می كند كه به برخي اشاره مي شود: 
1 - تبعيت محض آنان از علوم انساني و اجتماعي غربي و حركت در 
مسير نهضت ترجمه.  2 - شيوع بيماري قبيله گرايي به عنوان روي 
ديگر سكه فاسد استبداد و خودكامگي غربزدگي در ايران.  3 - جمود 
فكري طيف غربزده در ايران. 4 - نفاق در عمل و نداش��تن صداقت 
در برابر نظام و مردم.  5 - عهدش��كني دائم��ي غرب زده ها متأثر از 

عهدشكني غربي ها.
۶ - خيانت هاي مس��تمر نس��بت به اعتم��اد نظام و م��ردم به آنان. 
7 - غيرقابل اعتماد بودن غربگرايان متأث��ر از غيرقابل اعتماد بودن 
غرب.  ۸ - وحدت گريزي و فرار از عوام��ل فرهنگي و ديني وحدت 
بخش جامعه.  9 - تاش مس��تمر و دائمي براي ايجاد دوقطبي هاي 
كاذب و دروغين براي بقاي خود.  1۰ - خودبرتر بيني مفرط جريان 

غرب زده در ايران. 
11 - تروي��ج و تكثي��ر دائمي ح��س حق��ارت و ابتا ب��ه بيماري 
خودتحقيري.  12 - بيماري مزمن ترس و مرعوب ش��دگي در برابر 

قدرت مادي غرب. 
13 - باور نداش��تن و جهل )عمدي يا س��هوي( نس��بت ب��ه توان و 
ظرفيت هاي داخل��ي.  14 - تس��ليم و مرعوب ش��دن در برابر هنر 
مديريتي غ��رب.  15 - اش��رافي گري و مس��ابقه تجم��ل، تفاخر و 
رفاه طلبي كه هيچ حد يقفي ندارد.  1۶ - تاش براي تحقق و ايجاد 
نظامي كه به عنوان زير مجموعه نظام ليبرال سرمايه داري غرب عمل 
 كند.  17 - عدم اعتقاد به الگوهاي عدالت اجتماعي نظام اس��امي. 
 1۸ - اعتقاد و اص��رار به ايجاد نظام طبقاتي و ب��اور عملي به اصالت 
س��رمايه.  19 - مرعوب شدن در برابر علوم كاس��يك غرب.  2۰ - 
عافيت طلبي و تسليم شدن در برابر فشار دش��من.  21 - عدم باور 
عملي به ايستادگي و مقاومت در برابر زياده خواهي و استكبارورزي 

غرب.  22 - بي تفاوت به اقشار محروم جامعه. 
23 - تاش براي ترويج سبك زندگي غربي در ايران 24 - بي برنامه 
و بي اعتقاد به اقتص��اد مقاومتي.  25 - خودش��يفتگي و خودهمه 
مردم بيني و عدم پذيرش تفكرات بومي و ضد غ��رب در ايران.  2۶ 
- پنهانكاري و كتمان حقيقت از مردم 27 - تكثير فساد اقتصادي، 
سياس��ي و اخاقي به دليل اصرار به اجراي الگوهاي ليبرال سرمايه 

داري غربي در ايران. 
2۸ - طعم��ه كردن مس��ئوليت ب��راي تكاثر ث��روت و رانت خواري 
خانوادگي.  29 - نگاه ابزاري به مردم در چارچوب توجيه هر وسيله اي 
براي وصول به اهداف خود.  3۰ - تاش مس��تمر براي س��كواريزه 
كردن نظ��ام و مردم.  31 - داش��تن جبهه و گارد دائمي نس��بت به 
س��اختارها و اركان نظام براي فريب مردم 32 - برنامه ريزي دائمي 
براي تحريك مردم به رودررويي با نظام.  33 - همكاري دائمي پنهان 
و آشكار با امپراتوري رسانه اي نظام سلطه براي براندازي نظام اسامي 
و تحقق خواس��ته آنان.  34 - بزرگنمايي قدرت دش��من و كوچك 

شمردن قدرت مردم ايران.
35 - ت��اش دائمي براي تضعيف زيرس��اخت هاي فرهنگ ايراني و 
تضعيف اركان ديني كشور.  3۶ - كارشكني و اختال مستمر نسبت 

به عمق استراتژيك جمهوري اسامي ايران. 
اين ويژگي ها و دهها ويژگي ديگر از غربگرايان، چهره اي مخدوش، 
دورو و كاريكاتور گونه تصوي��ر نموده كه صرف نظ��ر از وجود نفوذ 
جرياني در اين اردوگاه به دنبال منافع فردي و حزبي خود به هر قيمتي 
هستند. غربگرايان طي سه دهه گذشته، بر اساس مدل پيشنهادي 
بنياد كارنگي، دو هدف مهم: »ناكارآمد نشان دادن نظام« و »وجود 
بن بست در كش��ور در صورت عدم حضور آنان« را تعقيب می كنند 
در حالي كه حقيقت اين است كه كشور بدون حضور آنان كارآمدتر، 
پرتحرك تر، شاداب تر و با نش��اط تر، پررونق تر، اميدوارتر، متحدتر، 
هماهنگ تر و سريع تر به حركت انقابي خود براي تحقق اهداف بلند 
ايران مقتدر ادامه داده و ثابت خواهد ش��د كه در نظام انقابي ايران 

هيچ بن بستي جز بن بست غربگرايي وجود ندارد. 

تحوات در گذر از كرونا
به جرئت مي توان گفت كه پس از جنگ جهاني دوم، هيچ واقعه تاريخي 
به اين وسعت جهان را تحت تأثير قرار نداده بود. البته آثار شيوع ويروس 
كوويد 19از جهت تأثيرگذاری در سطح وسيعي از جهان داراي نقاط 
مشترك با جنگ جهاني دوم است، اما از لحاظ كيفيت و ماهيت به هيچ 
عنوان در يك حوزه قرار نمي گيرد، چ��را كه جنگ جهاني دوم تمامي 
موجودات زمين را در حوزه هاي درگيري دچار حوادث مخرب و ويرانگر 
قرار داد و انسان ها را همراه با محيط زيست آنها نابود مي كرد، اما كوويد 
19 در كنار حمله به انس��ان ها، به اعتقاد دانشمندان زيست شناسي، 
فرصتي حياتي براي زمين فراهم آورد تا آسيب هاي غالباً انسان ساز به 

محيط هاي طبيعي ترميم شود. 
آنچه مهم است، حوادث بزرگ، روند ها را در كل جهان تحت تأثير قرار 
مي دهند و تبديل به مبدأ تاريخي مي ش��وند، به خاطر همين با وجود 
اينكه هنوز بررس��ي هاي دقيق از اثرات مثبت و منفي شيوع ويروس 
منحوس كرونا در جهان به دست نيامده، و هنوز جهان به طور مستقيم 
درگير آن است، در زبان عموم مردم، تبديل به يك مقطع تاريخي شده 
اس��ت، پس به تبع همين مس��ئله در اين مجال كوتاه تاش مي كنيم 
جهان پس از كرون��ا را در حوزه هاي گوناگون، به وي��ژه در حوزه هاي 

فرهنگي و اجتماعي مورد بررسي قرار دهيم. 
كنش��گري دولت ها در مواجهه با شيوع بيماري كه نش��انه هاي آن را 
مي توان در مصادره اقام بهداش��تي از سوي كشور ها و يا گايه جدي 
مردم ايتاليا از اتحاديه اروپا كه در شرايط سخت به حال خود رها شدند، 
در آينده شاهد فعاليت بيشتر گروه هاي ملی گرا در كشورهاي مختلف 
به خصوص در اروپا باشيم. بنابراين به نظر مي رسد كه احزاب ملی گرا 
در كش��ورهاي حوزه اروپا به قدرت برس��ند و يك نوع ناسيوناليسم با 
رويكردهاي اقتصادي و بهداشتي ايجاد گردد. اين امر به مرور در اجتماع 
شكل گرفته و تبديل به مطالبات سياسي خواهد شد بنابراين احزاب از 

اين روند براي كسب قدرت سود خواهند برد. 
در امريكا نيز نظر به انتقادهاي تند فرمانداران ايالت ها از رئيس جمهور 
و عدم اتخاذ يك سياست كلي و متحدانه بين ايالت ها، اگر چه نمي توان 
انتظار اس��تقال طلبي از آنها داش��ت، ولي سياست هاي مستقل تري 
در حوزه بهداش��تي و در مواقعي اقتصادي در پي��ش خواهند گرفت و 
گسست هاي سياس��تگذاري منطقه اي در بين ايالت ها بيشتر خود را 
نشان خواهد داد، بنابراين احتمال يك نوع واگرايي اجتماعي و فرهنگي 

در بين ساكنان ايالت ها دور از انتظار نيست
در حوزه قدرت ب��ه خصوص قدرت ن��رم، با توجه ب��ه اينكه برخاف 
جنگ هاي جهاني كه كشورها روبه روي هم قرار مي گرفتند، در مبارزه 
با ويروس كرونا، همه ملت ها و دولت ها در يك جبهه قرار دارند و يك 
موجود ناديدني به نام ويروس كه كل حجم آن را در جهان جمع آوری 
كنيد، به 5 گرم هم نمي رس��د، در يك طرف ق��رار دارد. بنابراين همه 
كشور ها اگرچه با يك دشمن در حال مبارزه هستند، اما هر كدام جبهه 
خاص خود را دارند و پيروزي هر كش��وري به پي��روزي بقيه نيز منجر 
خواهد ش��د، بنابراين هر كش��وري بتواند زودتر به دارو و واكسن اين 
بيماري دست پيدا كند، در بين ملت هاي جهان به يك اعتبار و قدرت 

نرم قابل ماحظه اي دست پيدا خواهد كرد. 
افزايش احتمال شكل گيري همكاري هاي امنيتي و اقتصادي در بين 
كشورهاي منطقه اي و ظهور قدرت هاي جديد در رأس هرم قدرت هاي 
جهاني دور از ذهن نيست، چرا كه در شرايط حاد كرونايي، اعتماد ها و 
نحوه همكاري ها دچار بازنگري خواهند شد و تعاريف توسعه و همچنين 
شعار هاي انتخاباتي متناسب با ش��رايط جديد شكل خواهند گرفت، 
بنابراين احزاب و گروه هاي سياسي در تبليغات انتخاباتي خود بيشتر 
روي اقتصاد داخلي تأكيد خواهند كرد و سياست داخلي نقش پررنگ 

خود را تقويت خواهد كرد. 
در حوزه هاي اجتماعي، كرونا منجر به شكل گيری نهادها و ساختارهاي 
جديد خواهد ش��د، چراكه فعاليت هاي اجتماعي غالباً توأم  با اجتماع 
آدم ها همراه است و كرونا اين ش��رايط را دچار دگرگوني كرده است، 
بنابراين نحوه فعاليت هاي فرهنگي و اجتماع��ي دچار يك دگرگوني 
شكلي و ساختاري خواهد شد و در آينده شاهد شكل گيری نهادهاي 
اجتماعي متناسب با شرايط جديد و بيش��تر با تكيه بر فضاي مجازي 

خواهيم بود. 
عرصه ديگري كه به شدت تحت تأثير ويروس كرونا قرار گرفت و اتفاقاً 
بسيار سريع تر از ساير حوزه ها واكنش نش��ان داد، حوزه اقتصاد است. 
در حوزه اقتصاد، از يك سو ايجاد موازنه روزانه بين عرضه و تقاضا دچار 
چالش جدي شد و انبارداري را كه از ساليان دور منسوخ شده بود، در 
حوزه كااهاي بهداشتي و درماني، احيا خواهد كرد. البته در خصوص 
كااهاي ديگري مثل نفت، نشان داد كه با تكيه بر انبارداري، نمي توان 
موازنه بين توليد و مصرف براي آن برقرار كرد. بنابراين كشورها تاش 
خواهند كرد نگاهي جدی تر به سوي خودكفايي در تمام زمينه ها پيش 
بروند و شعار »ديگران براي ما ارزان تر توليد مي كنند«، جاي خود را به 
تقويت اقتصادهاي ملي خواهد داد، در نتيجه روند گسترش شركت هاي 

چندمليتی كند خواهد شد. 
تعريف كااهاي اس��تراتژيك تغيير كرده و در عصر پسا كرونا، در كنار 
اقام غذايي، كااهاي بهداشتي نيز به جايگاه اس��تراتژيك ارتقا پيدا 

خواهند كرد و از اهميت ويژه اي برخوردار خواهند شد. 
طبيعتاً هر تغييري در حوزه هاي اقتصادي، سياس��ي و... بازخورد هاي 
اجتماعي و فرهنگ��ي خواهد داش��ت. بنابراين در ح��وزه فرهنگي و 
اجتماعي نيز به طور مستقيم ش��اهد تغييرات عمده خواهيم بود كه 

مي توان به طور خاص به موارد زير اشاره كرد: 
1- افزايش وس��واس هاي رفت��اري در بين مردم و مان��دگاري انزواي 

اجتماعي و تبديل شدن آن به رفتارها و عادت هاي روزمره.
2- كاهش رفتاره��اي فرهنگي و اجتماعي جمعي و ب��روز رفتارهاي 

اجتماعي در صفحات اجتماعي بيش از پيش.
3- افزايش ارتباطات اجتماعي از طريق فضاي مجازي همراه با كاهش 

رفت و آمدهاي خانوادگي و دوستان. 
4- افزايش زمينه فرهنگي در مردم كشور ها براي بسيج عمومي در برابر 

عوامل مختلف طبيعي براي مهار تبعات آنها.
5- باز تعريف توسعه و پيش��رفت در اذهان عمومي مردم به خصوص 

ايران.
 ۶-كاهش اعتماد و اتكا به دانش موجود در برابر حوادث آينده و تاش 

براي تغيير در ساختارهاي موجود در حوزه توليد دارو و واكسن
7- اش��تياق به دريافت اخبار كرونا از طريق شبكه هاي مجازي، باعث 
افزايش سواد رسانه اي عمومي و گرايش بيش��تر به بهره گيري از اين 
فضا مي كند. اين امر باعث تغييرات عمده اي در عادات فرهنگي مردم 

خواهد شد. 
۸- مردم كشور ها به واسطه مواجه شدن با يك دشمن مشترك، حس 
همذات پنداري نزديك تري با همديگر داشته و به يك وابستگي متقابل 
بين ساير ملت ها توجه بيش��تري خواهند كرد. اگرچه ريشه اين حس 
مشترك ترس از بيماري است ولي مي تواند به همبستگي بيشتر ملت ها 

در جهان منجر شود. 
با توجه به آنچه گفته شد، طبيعتاً ايران اسامي هم به عنوان يك واحد 
بزرگ جغرافيايي، سياس��ي و به خصوص فرهنگي و اقتصادي، متأثر 
از وضعيت ش��يوع كرونا قرار گرفته اس��ت و ازم است ضمن تشكيل 
كانون هاي تفكر قوي براي بررسي آثار اين بيماري همه گير، برنامه هاي 
آينده در حوزه داخلي و بين المللی با تكيه بر داده های علمي تأثيرات 
ويروس كوويد 19 بر كش��ور و منطقه مورد بررس��ي و پيوس��ت هاي 
فرهنگي همراه ب��ا برنامه هاي فرهنگي، اقتصادي، سياس��ي و ... تهيه 
گردد تا زمان كاهش آسيب هاي مترتب، فرصتي براي پيشرفت كشور 

و گشايش امور عموم مردم فراهم شود. 

سيدعبداه متوليان
قاليباف: مردم از وعده های عمل نشده خسته اند نه انقاب

مجلسي كه مي خواهد صداي مردم باشد

كمت�ر از ي�ك م�اه ديگ�ر، يازدهمي�ن دوره 
مجل�س ش�وراي اس�امي گش�ايش خواهد 
ياف�ت؛ مجلس�ي ب�ا تركيب�ي از چهره ه�اي 
ش�ناخته ش�ده، ج�وان و البت�ه تركيب�ي با 
گرايش�ي بس�يار متفاوت از مجل�س دهمي 
كه حدود يك س�وم آن رد صاحيت ش�دند 
و تع�دادي ني�ز از رقاب�ت انص�راف دادن�د. 
جري��ان بازمان��ده از رأی و توج��ه م��ردم ك��ه 
درگيري هاي درون��ي آنها، اي��ن روزها به عرصه 
رسانه هم رسيده و دچار نوعي تشتت و واگرايي 
ش��ده اند، تمام تاش خ��ود را روي اين مس��ئله 
متمركز كرده اند كه از مجلس يازدهم، مجلسي، 
متش��تت، قدرت طلب و بي توجه ب��ه مطالبات 
مردم تصوي��ر كنند. بنابراي��ن، از همان روزهاي 
اعام نتايج نهايي انتخاب��ات يازدهم، علی الدوام 
روابط حاكم بر مجلس��ي را كه هن��وز پا نگرفته، 
اختافي توصيف مي كنند. روزي نيست كه اينان 
با خلق فراكس��يون هاي خودس��اخته، قاليباف، 
زاكاني، ميرس��ليم، نيكزاد و ... را مقابل همديگر 
براي رياس��ت مجلس تعريف نكنن��د. حال آنكه 
واقعيت هاي صحنه مس��يري خاف اين روند را 
نش��ان مي دهد. چنانكه همين چن��د روز پيش 
بود كه عليرضا زاكاني كه تا پيش از اين به عنوان 
رقيب جدي قاليباف براي رياست مجلس معرفي 
مي شد، رسماً اعام كرد كه نامزد رياست مجلس 
نخواهد ش��د. اين س��وي ماجرا اما جريان پيروز 
انتخابات معتقد است چنان تدبيري بايد به خرج 
داد كه بتوان مردم را متقاعد كرد كه چهار س��ال 
ديگر با رضايت و دل و جان بلكه با رأی بيشتري 
به آنها رأی بدهند. اين همان نكته اي اس��ت كه 
همواره مغفول مجلس ده��م بود و اصاح طلبان 
)فراكسيون اميد( با فاصله گرفتن از مطالبات به 
حق ملت، عمًا نق��ش وكيل الدولگي براي خود 
ترس��يم كردند و فراتر از آن همواره اسير تعلقات 

حزبي و سياسي شدند. 

محمدباقر قاليب��اف كه روز پنج ش��نبه در جمع 
فعاان اجتماعي و جهادي اسام شهر حضور يافته 
بود، تصريح كرد: جريان انقابي در اين انتخابات با 
تدبيري كه به خرج داد پيروز شد و در چهار سال 
پيش رو، بايد چنان عمل كند كه چهار سال بعد 
مردم با جان و دل و رضايت دوباره با رأي بيشتري 

به اين جريان رأی بدهند. 
     مردم از وعده های عمل نشده خسته اند

منتخب مردم تهران، ري، اسام شهر و شميرانات 
در مجلس يازدهم اضافه كرد: انتخابات اخير نشان 
داد مردم با انقاب عهد اخوت بسته اند و نه افراد و 
جريان ها. مردم از انقاب و آرمان هاي آن خسته 
نشده اند، بلكه از وعده های عمل نشده و بي عملي 
خسته شده اند و در انتخابات به آن نه گفتند. وي 
افزود: جريان انقابي در اين انتخابات با تدبيري 
كه به خرج داد پيروز شد و براي چهار سال مجلس 
را در اختيار خواهد داشت و بايد چنان عمل كند 
كه چهار س��ال بعد مردم با جان و دل و رضايت 
دوباره با رأی بيشتري به اين جريان رأی بدهند. 

     مجلس، صداي رساي همۀ مردم
قاليباف البته برخاف 
برخي اشخاص پيروز 
در انتخابات گذشته 
كس��اني را كه به هر 
بهان��ه اي ب��ه او رأی 
نداده اند، ب��ا الفاظ و 
خ��اص  عب��ارات 
نمي ران��د. او خود را 
نماينده همه ملت مي داند. بنابراين،  سخت معتقد 
اس��ت كه مجلس بايد صداي رس��اي همه مردم 
باش��د. از اين رو عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، رأي ندادن برخي در انتخابات، مخصوصاً در 
تهران را ناش��ي از نارضايت��ي از نمايندگان خود 
دانس��ت و گفت: البته نماينده مجلس، نمايندۀ 
آنهايي هم كه رأی نداده اند هست. مجلس متعلق 

به همه است. صداي همه بايد در مجلس شنيده 
شود. اما جريان هاي سياسي بايد بدانند هر چه از 
آرمان هاي انق��اب و در رأس آنه��ا مردم فاصله 
بيش��تري بگيرند ش��انس كمتري براي پيروزي 
خواهند داشت. البته اشكااتي هم وجود دارد كه 
در گام دوم انقاب بايد اين اشكاات بر طرف شود. 
قاليباف با بيان اينكه ما بايد از تجربه چهل سال 
گذشته در جبران ضعف ها كمك بگيريم، تصريح 
كرد: همان گونه كه مقام معظم رهبري در بيانيه 
گام دوم با تيزبيني اش��اره كرده ان��د، جبران اين 
ضعف ها منوط ب��ه ورود نيروه��اي جوان تر و با 
انگيزه تر به مجلس بود كه بحمداه اين امر تا حد 
زيادي در انتخابات اس��فندماه محقق شد. نفس 
ورود اين تعداد جوان متخصص با انگيزه به مجلس 

يازدهم مبارك و مفيد است. 
     منتخباني با انگيزه و با برنامه 

قاليباف منتخبان ملت در مجلس يازدهم را افرادي 
با برنامه و انگيزه توصيف مي كند. موضوعي كه در 
مجلس دهم كمتر شاهد آن بوديم و نمايندگان آن 
نوعاً از نوعي بي عملي رن��ج مي بردند. بنابراين، در 
بسياري از تحوات سياس��ي، اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگي كشور عقب بودند و رويكرد آنها همواره 
در برخورد با مس��ائل انفعالي بود. وي ادامه داد: در 
اين مدتي كه با تعداد زيادي از نمايندگان منتخب 
جلسه داشتم ديدم كه واقعاً براي كار كردن انگيزه و 
برنامه دارند. اين اتفاق مهمي براي انقاب اسامي 
و جمهوري اسامي اس��ت. در انقاب هم جوان ها 
نقش اصلي را داش��تند و اكنون زمان آن است كه 
جوانان با تكيه و ايمان به آرمان هاي انقاب اسامي 
نهادهاي بر آمده از جمهوري اسامي، نظير مجلس 
شوراي اسامي را جاني تازه بخشند و هر چه بيشتر 

در مسير آرمان هاي انقاب قرار دهند. 
منتخب مردم تهران در مجلس شوراي اسامي، 
بزرگ ترين آرمان انقاب را رسيدگي به مشكات 
م��ردم و مخصوصاً محروم��ان دانس��ت و افزود: 

هرگاه جمهوري اس��امي اين آرم��ان را ناديده 
بگيرد از انقاب اسامي فاصله گرفته است. هيچ 
جايگزيني براي اين آرمان وجود ندارد. هيچ كس و 
هيچ جرياني بدون خدمت به مردم موفق نخواهد 
ش��د. اگر به هر بهانه اي مردم را ناديده بگيرد و از 
اداره امور كش��ور كنار بگذارد موفق نخواهد شد. 
همچنين مس��ئوان اگر خود را بااتر و قوی تر از 

مردم بدانند موفق نخواهند شد. 
  نارضايتي مردم نشانگر عملكرد ضعيف 

مسئوان
قاليباف ادامه داد: اگر مردم ناراضي باشند يعني 
عملكرد مس��ئوان ضعي��ف بوده اس��ت. يعني 
مسئوان به جاي حل مشكات مردم و مخصوصاً 
مشكات معيش��تي به س��راغ تخريب سياسي 
رقيب رفته اند. يعني براي مردم كاري نكرده اند و 
مي خواهند حواس مردم را پرت كنند تا نپرسند 

چرا كار نمي كنيد؟
شهردار پيشين تهران در نقد بي عملي مسئوان 
تصريح كرده است: كار به جايي رسيده است كه 
در تهران مردم مي گويند اتوبان جديد نخواستيم، 
اگر همين چاله ه��اي اتوبان ها را پ��ر كنيد هنر 
كرده ايد. اينها نتيجۀ دور ش��دن از مردم اس��ت. 
نتيجه بي باوري به آرمان هاي انقاب است. مردم 
انقاب را دوست دارند و در انتخابات اسفندماه باز 
هم اين را اثبات كردند ام��ا آنهايي را كه به مردم 
خدمت نمي كنند دوس��ت ندارند. به آنهايي كه 
آرمان هاي انقاب و خدمت به مردم را عوامزدگي 
و عقب ماندگي مي دانند رأي ندادند. درس بزرگ 

انتخابات اخير براي ما اين بود. 
     وحدت حول محور خدمت به مردم شدني 

است
قاليباف با بيان اينكه مردم در اي��ن انتخابات به 
يك جريان نه و به يك جريان آري گفتند، تصريح 
كرد: جريان انقابي در س��ايۀ وحدت و عقانيت 
پيروز شد. وحدتي در جريان انقابي ايجاد شد و 
همه زير يك چتر جمع شدند. اختافات جزئي را 
به خاطر مردم و انقاب كنار گذاشتند. برخي ها 
حتي در داخ��ل جبهۀ انقاب امي��د چنداني به 
وحدت مخصوصاً در تهران نداشتند اما ديديم كه 
وقتي پاي آرمان بزرگي به نام خدمت به مردم در 
ميان باشد وحدت شدني و ممكن است. وي افزود: 
البته اين وحدت زمان برد و تا دو روز مانده به روز 
رأی گيری گفت وگو ها و رايزني ها و تبادل نظر ها 
ادامه داشت. اما نتيجه كار رضايت بخش بود. من 
به شما اطمينان مي دهم همه ته دل شان خواستار 
وحدت بودند. خيلي از افراد وارد ش��دند و وقت 
گذاشتند تا وحدت حاصل شد. مردم هم سنگ 
تمام گذاشتند. با رأي دادن به همه فهرست 3۰ 
نفره اعام كردند كه طرفدار عقل و تدبير جمعي و 

كنار گذاشتن تكروی ها هستند. 
قاليب��اف در پايان رابطه بين خدم��ت به مردم و 
اعتماد آنها را تعيين كننده و معنادار عنوان كرد و 
با بيان اينكه ما به عنوان منتخبان مردم بايد قدر 
اين اعتم��اد را بدانيم، تصريح ك��رد: اگر به مردم 
خدمت كنيم آنها هم قدرشناس��ي خواهند كرد 
كما اينكه در دوم اس��فند 9۸ به پ��اس قدرداني 
از وحدت به همه فهرست رأی دادند. پيام مردم 
به ما روش��ن و صريح بود گفتند وحدت كنيد و 
آرمان هاي انقاب را در اولويت قرار دهيد تا ما هم 

با رأی دادن از شما حمايت كنيم. 

ژه
يك نماينده اصاح طل��ب عضو فراكس��يون ناكارآمد اميد در وي

مجلس دهم در يادداش��تي فرافكنانه راه عب��ور از بحران ها از 
جمله بحران كرونا را تغيير نگاه سياس��ت خارجي از يك سو و 
چشم پوشی از توانمندی های دفاعي و هسته اي از سوي ديگر 

توصيف كرد!
غامرضا حيدري، نماينده عضو فراكس��يون اميد و كانديداي 
ردصاحيت ش��ده انتخابات مجلس يازدهم در يادداش��تي در 
روزنامه آرمان با عنوان »راه عبور از بحران« نوش��ت: »... آنچه 
تجربه و دانش من مي گويد اين اس��ت كه تا نگاه مان به روابط 
خارج��ي، نگاهي مثب��ت و ايجابي نباش��د، مش��كات مان در 
حوزه هاي مختلف مرتفع نخواهد شد«.  او سپس توانمندي هاي 
دفاعي را مانع عبور از بحران معرفي كرده و نوشته است: »تجربه 
نشان داده قدرت هاي نظامي به صرف اتكا به توانمندي نظامي 
خود قادر به ميدانداري نخواهند بود. ما اتحاد جماهير شوروي 
را داش��تيم. همين امروز كره ش��مالي را مي بينيم كه كشوري 
هس��ته اي اس��ت اما نان ندارد. حتي اياات متح��ده با وجود 
توانمندي هاي اقتصادي و نظامي، مثًا در قبال كرونا غافلگير 

مي ش��ود كه نش��ان مي دهد تمركز بودجه بر مس��ائل نظامي 
راهگشا نيس��ت و يك ويروس كوچك، زمينگيرشان مي كند. 
بنابراين ازم اس��ت نگاه مان را تغيير دهي��م. بايد عموم مردم 
را در نظر بگيريم و به سايق همه توجه كنيم. ايران براي همه 
ايرانيان است... امروز در شرايطي قرار داريم كه همه كشورهاي 
دنيا، به ويژه كشورهاي جهان اول مقابل كرونا غافلگير شدند و 
به همين دليل همگي بايد توجه داش��ته باشيم كه مبادا مقابل 
شورش گرسنگان غافلگير ش��ويم«.  اين نماينده اصاح طلب 
براي توجيه ادعاي خود س��راغ صنعت دفاعي كره شمالي هم 
رفته و با تأكيد بر اينكه »كره شمالي صنعت هسته اي دارد، اما 
نان ندارد« و »تمركز بودجه بر مسائل نظامي راهگشا نيست«، 
در پايان هشدار داده است كه »مبادا مقابل شورش گرسنگان 
غافلگير ش��ويم«. در واقع او قدرت دفاعي و صنعت هس��ته اي 
كشور را علت اصلي مشكات معيشتي جامعه جا زده است.  اين 
فعال سياسي اصاح طلب كه در يادداشت خود همسو با ديگر 
فعاان سياسي اصاح طلب مانند سعيد حجاريان از » شورش 
گرسنگان« سخن به ميان مي آورد، البته توضيح نداده است كه 
او و همكاران اصاح طلب��ش در مجلس دهم و همچنين دولت 

برآمده از اصاحات كدام عملكرد قابل دفاعي در مس��ير تحقق 
خواسته هاي اقتصادي مردم براي ارائه به ملت دارند و اساساً به 
كدام يك از مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم طي هشت سال 
گذشته جامه عمل پوشاندند.  حيدري تذكر داده كه »تا نگاهمان 
به روابط خارجي، مثبت نباشد، مش��كات حل نمي شود« اما 
گويا وي دچار ضعف حافظه شده اس��ت، چرا كه اكنون حدود 
هفت سال است كه دولت روحاني دقيقاً به همان شيوه اي رفتار 
مي كند كه اين نماينده اصاح طلب مجلس در اين يادداش��ت 
پيشنهاد داده است. از سوي ديگر، بررسي ايحه بودجه سال 99 
كل كشور نشان مي دهد كه بودجه امور دفاعي و امنيتي نسبت 

به سال 9۸ كاهش معناداري داشته است. 
برخاف ادعاي اين نماينده اصاح طل��ب، آن چيزي كه دولت 
برآمده از اصاحات را از حل مشكات عاجز كرده نه توان دفاعي 
و هسته اي كه مشكات فعلي اقتصادي در كشور نتيجه چشم 
دوختن به خارج از كشور و گره زدن معيشت مردم به سياست 
خارجي است. مشكات فعلي اقتصادي در كشور نتيجه غفلت 
از توان داخلي و استعدادهاي عظيم جوانان ايراني است. وضع 

موجود نتيجه سوءمديريت است. 

داود عامري

88498443سرويس  سياسي
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 تسليت رهبر معظم انقاب به برادران جليلي

حض�رت آي�ت اه خامن�ه اي در پيامي، درگذش�ت پدر س�عيد 
جليل�ي، عضو ش�ورايعالي امني�ت مل�ي و وحيد جليل�ي، مدير 
دفت�ر مطالع�ات جبه�ه فرهنگ�ي انق�اب را تس�ليت گفتن�د. 
در پيام رهبر معظم انقاب آمده اس��ت:  حضرات آقايان دكتر س��عيد 

جليلي و وحيد جليلي دام توفيقهما
درگذشت والد گرامي تان را به شما و ساير بازماندگان محترم تسليت 

مي گويم و براي آن مرحوم رحمت و غفران الهي را مسئلت مي كنم. 

عملكردندارند،بهدوگانهسازيكاذبرومیآورند

دس�تيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل  
با بيان اينكه كاخ س�فيد معدن دروغ و تزوير 
اس�ت، تصريح كرد: در حالي كه ترامپ سردار 
مبارزه ب�ا تروريس�م را ترور و ه�ر روز تهديد 
و تحري�م جدي�دي را رق�م مي زند، تش�ويق 
ب�ه مذاكره با امريكا نش�ان مي ده�د كه درك 
درستي از مناسبات سياس�ت و قدرت ندارد. 
به گزارش فارس، حسين اميرعبداللهيان، دستيار 
ويژه رئيس مجلس در ام��ور بين الملل در صفحه 

شخصي خود در اينس��تاگرام  مطلبي درباره لغو 
تحريم دارويي نوشت: در حالي كه ترامپ سردار 
مبارزه با تروريس��م، س��ليماني، را ترور و هر روز 
تهديد و تحريم جديدي را رقم مي زند، تشويق به 
مذاكره با امريكا نشان مي دهد كه درك درستي از 
مناسبات سياست و قدرت وجود ندارد. كاخ سفيد 
معدن دروغ و تزوير است. فراموش نشود كه امريكا 
حتي حاضر به لغو تحري��م دارويي مردم ايران در 

بحران كرونا نشد و فقط دروغ پراكنی كرد. 

کاخ سفید معدن دروغ و تزویر است
بن سلمان كه با رؤياپردازی به دنبال »هاي تك« 
ش�دن عربس�تان بود، اكنون بايد دس�ت نياز 
دراز كند تا ش�ايد اعانه اي براي او فراهم شود 
و او را از مهلكه كرونا س�اخته رهايي بخش�د. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، عباس��علي كدخدايي، 
سخنگوي ش��وراي نگهبان در صفحه شخصي 
خود در اينستاگرام نوشت: در خبرها آمده است 
كه آرزوهاي بن سلمان جوان با حمله ويروس 
كرونا فرو ريخته و او ديگر نه تنها گاو شيردهي 

براي امريكا و ديگران نيست كه نيازمند حدود 
۶۰ ميلي��ارد دار براي گ��ذران زندگي روزانه 
مردم كشور است. بن سلمان كه با رؤياپردازی 
به دنبال »هاي تك« شدن عربستان بود، اكنون 
بايد دست نياز دراز كند تا شايد اعانه اي براي او 
فراهم شود و او را از مهلكه كرونا ساخته رهايي 
بخشد. اتكا به پترودارها ديگر سودي ندارد نه 
در اداره كشور و نه در بذل و بخشش هاي بي حد 

و حصر و در پاي عمو سام!

وقتي آرامكو از اصابت کرونا فرو مي ریزد
  کوتاه



۴۹ دقيقه پس از بامداد روز جمعه 1۹ ارديبهشت 
ماه، تكان هاي ش�ديد زمين در تهران و اطراف 
آن بسياري از مردم را وحشت زده به خيابان ها 
ريخ�ت. زلزل�ه اي با ق�درت 5/1 ريش�تري به 
مرکزي�ت ش�هر دماون�د رخ داده ب�ود و مردم 
وحشت زده از کرونا را وحشت زده تر کرده بود، تا 
جايي که بسياري از مردم همان نيمه شب بدون 
توجه به پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري 
اجتماعي، به خيابان ها آمدند و شب را در پارك ها 
و فضاي باز گذراندند. اين نخستين باري نيست 
که کش�ورمان وقوع حادثه اي همچ�ون زلزله 
را تجربه مي کند و با توجه به آنك�ه ايران روي 
کمربند زلزله دنيا قرار دارد، اين تجربه آخرمان 
هم نيس�ت و باز هم تكرار خواهد ش�د. اينكه 
آيا زلزله جمعه ش�ب همان زلزله معهود تهران 
است يا خير، هنوز معلوم نيست و کارشناسان 
زلزله شناسي درباره آن گمانه زني هاي متفاوتي 
مطرح مي کنند، اما قدر مسلم مي توان در وراي 
نگاه علمي و بررس�ي هاي معمول پس از وقوع 
چني�ن حوادثي از زاوي�ه اي ديگر ب�ه موضوع 
نگاه کرد؛ نگاه معرفت شناس�انه و پاسخ به اين 
سؤال که آيا بناس�ت زلزله و حوادث طبيعي از 
اين دس�ت به ما چيزي بگويند و پيامي بدهند 
و آيا اين تكان ها مي خواهد ما را از خواب غفلت 
بيدار کند؟ بديهي است بررسي زلزله و حوادث 
طبيعي از ن�گاه معرفت شناس�انه مي تواند در 
وجوه روانشناختي و مديريت رواني مواجهه با 
چنين بايايي به ما کمك کند و مؤثر واقع شود. 
تمام پديده ه��ا از جمله باي��اي طبیعي همچون 
زلزله و سیل قابلیت اين را دارند تا از زواياي علمي، 
اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، اقتصادي و معرفتي 
مورد بررسي قرار بگیرند. ضرورت بررسي معرفتي 
پديده هايي همچون زلزله را زماني بهتر احساس 
مي كنیم ك��ه بدانیم در حادثه زلزله جمعه ش��ب 
با وجود آنكه هیچ گون��ه خراب��ي رخ نداد، اما اين 
حادثه دو كش��ته و 23 مصدوم بر جاي گذاش��ت 
كه تمامي اين افراد به واسطه وحش��ت از زلزله و 
در هنگام فرار آسیب ديدند. در حالي كه اگر از نگاه 
معرفت شناسانه  به اين پديده نگاه مي شد، اين افراد 
مي توانستند استرس خود را مديريت كنند و دچار 

حادثه نشوند. 
  نگاه معرفتي به يك حادثه طبيعي 

جامعه شناسي معرفت از جمله زيرشاخه هاي علم 
جامعه شناسي اس��ت كه به بررس��ي نحوه ارتباط 
»معرفت« بشري با واقعیات اجتماعي مي پردازد. 
با اين نگاه حتي امري كه خ��ود واقعیت اجتماعي 
نیس��ت، يعني متقّوم به جمع و جامعه نمي شود، 
مثل يك پديده طبیعي همچون »زلزله« نیز مورد 
تحلیل جامعه شناختي قرار گیرد. »زلزله« اگر چه 
خود، واقعیت اجتماعي نیست، ولي مي توان با نگاه 
جامعه ش��ناختي، تأثیرات آن حادثه طبیعي را بر 
جامعه بررسي كرد. از اين رو  مي توانیم جامعه شناسي 
»زلزله« يا جامعه شناسي »حوادث طبیعي« داشته 
باشیم. زلزله، مس��تقل از اراده انس��ان ها به وقوع 
مي پیوندد و در ظاهر هیچ راهي براي بازدارندگي 
نسبت به آن وجود ندارد، اما اين امكان براي انسان ها 
وجود دارد كه پیش و پ��س از زلزله با توان و تدبیر 
خود از آفات آن بكاهند و حتي از اين تهديد، فرصتي 
براي كمال مادي و معنوي جامعه بشريت بسازند. 
بر همین اساس هم قرآن پديده ها و حوادث طبیعي 
را از نش��انه هاي خدا براي خردمندان و متفكران و 

پارسايان و اهل يقین مي داند. 
 عالم خلقت عالم اسباب است

مريم اش��رفي گودرزي، م��درس و محقق حوزوي 
جامعه خیرين حوزه هاي علمیه استان تهران درباره 
نگاه معرفت شناسانه  به پديده هايي همچون زلزله به 

»جوان« مي گويد:» ما در طول زندگي مان در عالم 
خلقت با حوادثي مواجه مي شويم كه برخي از آنها 
مي تواند براي ما صدماتي داش��ته باشد. نخستین 
نكته اي را كه بايد در اين خصوص مورد توجه قرار 
دهیم، اين است كه عالم خلقت عالم حادث است و 
عالم حادث، حوادثي را با خود به همراه مي آورد. اين 
حوادث بر اس��اس حكمت همان خدايي است كه 
اين عالم را به وجود آورده اس��ت.« بنا به تأكید وي 
وقتي از بعد علمي به حوادث��ي همچون زلزله نگاه 
مي كنیم، مي بینیم كه دانش��مندان علوم طبیعي 
بر مبناي علومي همچون زمین شناسي توانسته اند 
براي چنین حوادثي دلیل بیاورند و اين دايل علمي 
از همان عالم خلقت اكتساب مي شود؛ يعني وقتي 
دانشمندي مي تواند براي پديده اي همچون زلزله 
دلیل علمي بی��اورد، اين دلیل، داي��ل علمي را از 
جاي ديگري نیاورده و از قوانین همین عالم به دست 
آورده است. اين عضو هیئت مديره جامعه خیرين 
حوزه هاي علمیه اس��تان و هیئت امناي كشوري 
مي افزايد:» ما در عالم زندگي مي كنیم كه در حال 
حركت اس��ت و جزء به جزء حركت هاي اين عالم 
به يكديگر ارتباط دارند؛ در اين روند ممكن اس��ت 
حوادث و اتفاقاتي هم به وجود بیايد و خسارت هايي 
را هم ايجاد كند، اما تمام اين حوادث در بطن خود 
حكمت دارند.« به گفته وي اين عالم اسباب است 
و س��بب ها در آن دخالت دارند. وقتي زلزله اتفاق 
مي افتد از نظر علم زمین شناسي اين زلزله براي ادامه 
حیات زمین ضروري است، اما ممكن است در كنار 
اين پديده برخي از موجودات هم آسیب ببینند و از 

بین بروند يا خسارت هاي احتمالي به وجود بیايد. 
اين محقق با تأكید ب��ر اينكه در عالم خلقت مرگ 
حقیقت��ي ناگزير اس��ت و براي آن ممكن اس��ت 
دايل متفاوتي وجود داشته باشد، حوادث طبیعي 
را ب��ه عنوان يك��ي از دايل مرگ بر مي ش��مرد و 
تصريح مي كن��د:» اما به هر ح��ال از مرگ گريزي 
نیست، همانطور كه شاهد آن هستیم يك ويروس 

زلزل��ه اي در جهان به وج��ود آورده ابر قدرت هاي 
دنیا را تكان داده است. بنا به تأكید وي همه اينها به 
واسطه قدرت خداوند است و ما بايد در برابر قدرت 

خدا تسلیم و خاضع باشیم. 
  اختيار انس�ان براي کاهش آث�ار و تبعات 

بايا
اشرفي در پاسخ به اين سؤال كه نقش خود انسان 
و اراده و اختیارش در حوادث اينچنیني چیست، 
پاسخ مي دهد:» چون اين عالم اسباب است خداوند 
به ما  اختیار داده ك��ه در عالم با مجهز ش��دن به 
علم خسارات ناش��ي از حوادث و بايا را به حداقل 
برسانیم؛ بخشي از اين مجهز شدن، معنوي است 
و بخشي هم مجهز شدن دنیايي. در واقع ما بايد در 
عالم اسباب و ابزار مان را طوري طراحي كنیم كه 
بتواند ايمني مان را در برابر حوادث يا ويروس هاي 
مخرب باا ببرد و اين تنها بر اس��اس همان قدرت 
عقانیتي میسر اس��ت كه خداوند به ما داده و در 
اختیار ماست. بنابراين حوادث ناگزير اتفاق مي افتد، 
اما به اين شكل مي توانیم خودمان را مقاوم سازي 

كنیم و جلوي خسارات را بگیريم.«
اين پژوهشگر و طلبه س��طح چهار حوزه علمیه با 
اش��اره به اينكه خداوند با قدرت ايزالش اين دنیا 
و اس��باب آن را به وجود آورده بحث دعا و توسل را 
مطرح مي كند و مي گوي��د:» مي توانیم به خداوند 
متوسل ش��ويم و از خداوند بخواهیم با قدرتش ما 
را در برابر اين حوادث حفظ كند و حوادث را براي 
ما به حداقل برساند، شاهد آن هستیم كه در زلزله 
كرونا تمام عالم دست به آسمان بلند كردند و حتي 
كشورها و نظام هاي پوزيتیويستي دنیا هم دست به 
دعا شده اند. اينها نشان دهنده آن است كه وجهه 
ديگر برخ��ورد با حوادث وجهه ه��اي معرفتي آن 
اس��ت.« وي با اش��اره به عوامل معنوي كه ممكن 
اس��ت حادثه ها را براي ما  تش��ديد كنند و برخي 
رفتارها و اعمال ما كه خداوند به ما گوش��زد كرده 
اين رفتاره��ا مي تواند حوادث را براي ما تش��ديد 

كند، مي افزايد:»خداوند راه را به ما نشان داده هم 
راه علمي اش برايمان باز است و مي توانیم در علوم 
طبیعت ورود كنیم و هم راه ديني و شريعتي به هم 
راه معرفتي اند و مي توانیم با توجه به آنچه خداوند 
امر كرده يا از آن نهي كرده است حوادث را به حداقل 

برسانیم.«
  نقش خليفه الله�ي انس�ان در مواجهه با 

پديده هاي طبيعي 
از نگاه اشرفي يك بعد معرفتي ديگر نگاه به حوادثي 
همچون زلزله اين اس��ت كه بدانیم آرامش زمین 
و زمان در گ��روي حجت خداس��ت. زمین با گناه 
مي لرزد و گناه روي زمین به حساب اهل معرفت 
سنگیني مي كند. اتصال ما به شريعت وجود نازنین 
امام معصوم موجب آرامش زمین مي شود و حوادث 
به حداقل خواهد رسید.  اين پژوهشگر با تأكید بر 
اينكه ما در عالم خلقت منفعل نیستیم و خدا ما را 
خلیفه اه و جانش��ین خودش در زمین قرار داده 
مي افزايد:» بايد حقیقت مرگ را بپذيريم و بدانیم 
مرگ به دايل مختلف ممكن است اتفاق بیفتد اما 
براي در امان ماندن از حوادث و اتفاقات هم راه عقلي 

دارد هم راه علمي و هم راه معرفتي.«
در واقع س��یل، زلزله، جنگ و باي��اي طبیعي و 
دست ساخته بشر همگي وجود دارد، اما ما مي توانیم 
با قدرت خلیفه اللهي خودمان تمام اينها را به حداقل 
برسانیم و مديريت كنیم و مستأصل و منفعل نشويم. 
اين حركت موجب مي شود تا به چه چیزهايي دست 
پیدا كنیم و ما را از افسردگي در برابر حوادث ايمن 
و اس��تعداد هايي را در ما كشف مي كند. همانگونه 
كه در بحران كرونا استعدادهايي در مردم خودمان 

كسب كرديم. 
 راهكارهايي براي مديريت رواني حوادثي 

چون زلزله
مديريت رواني مواجهه با حوادث و باياي طبیعي 
هم يك بعد ديگر اين رويدادهاست. اشرفي با اشاره 
به نقش رسانه ها و ش��بكه هاي اجتماعي در ايجاد 
اضطراب در میان مردم مي گويد:» به محض وقوع 
چنین حوادثي در رس��انه ها به خصوص در فضاي 
مجازي با انتشار گسترده اخبار درباره اين حوادث 
مواجه مي شويم.« بنا به تأكید وي ما حق نداريم با 
انتشار پیام هايي نگران كننده تشويش و نگراني را در 
جامعه تسري بدهیم. به جاي اين بايد به يكديگر ياد 
بدهیم كه در مواجهه با اين حوادث چگونه مي توان 
به صورت علم��ي برخورد كرد تا آس��یب كمتري 
ببینیم؛ مث��ًا اينكه بايد به كجا پن��اه ببريم و چه 
كارهايي بكنیم.  عاوه بر اين ازم است تا بزرگترها 
و پدر و مادر ها براي فرزندان خود توضیح بدهند 
كه اينها حوادثي طبیعي است در طبیعت اتفاقاتي 
مي افتد و مي توانی��م كاري بكنیم ك��ه در زمان 
وقوع چنین حوادثي به ما آس��یب كمتري برسد 
و مي توانیم از همديگر مراقب��ت بكنیم. به گفته 
وي يادآوري آموزش ها و مانورهاي زلزله و حفظ 
آرامش مي تواند به مديري��ت رواني حادثه كمك 
كند به بیان ديگر ما مي توانیم با پرهیز از رفتارهايي 
همچون بازگو كردن مداوم اخبار حادثه بار رواني 

اضافه بر حادثه را براي همديگر ايجاد نكنیم. 
دنبال ك��ردن بی��ش از ح��د اخب��ار حادثه در 
پیام رسان هاي مختلف و رس��انه هاي گوناگون 
مي توان��د اضطراب ما را بیش��تر كن��د. پرهیز از 
نقل كردن اخبار منفي و نگران كننده و به جاي 
آن با پرداختن ب��ه بیان راهكاره��اي برخورد با 
حوادث طبیعي به زندگي عادي مان ادامه بدهیم. 
اين روش ب��ه ما موضع فعال مي ده��د تا بتوانیم 
راحت تر با حوادث برخورد كنی��م. عاوه بر اين 
حضور اعضاي خانواده در كنار يكديگر و دعاهاي 
دس��ته جمعي مي تواند در آرامش ما تأثیر بسیار 

خوبي داشته باشد. 
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نظرسنجي وزارت ارتباطات مشخص کرد

نارضایتي 87 درصدي کاربران  از اینترنت

بيداري از خواب غفلت با زلزله
بررسي حوادث طبيعي از نگاه معرفت شناسانه مي تواند در مديريت رواني مواجهه با چنين بايايي به ما کمك کند

سال هاس�ت قرار 
بیژن یانچشمه 
اس�ت ب�ا فراگير   گزارش  2

ش�دن اينترنت و 
استفاده چند ده ميليوني کاربران از شبكه هاي 
اجتماعي س�رعت اينترنت افزاي�ش يابد، اما 
متأسفانه با افزايش تعداد کاربران نه تنها سرعت 
افزايش نيافته بلكه کيفي�ت ارائه خدمات نيز 
کاهش يافته اس�ت. در تازه ترين نظر س�نجي 
صورت گرفته توسط وزارت ارتباطات راجع به 
وضعيت سرعت اينترنت در ايام قرنطينه کرونا، 
۸7 درصد کارب�ران از س�رعت اينترنت خود 
ناراضي اند. حاا ديگر سرعت و کيفيت پايين 
خدمات اينترنت سبب شده اس�ت تا عاوه بر 

کاربران، مسئوان هم ناراضي باشند ! 
هر روز بر تع��داد كاربران ايران��ي اينترنت افزوده 
مي شود اما دريغ از افزايش سرعت ارائه خدمات در 
اين شبكه گسترده و فراگیر. با توجه به پیشرفت هاي 
علمي در حوزه ارتباطات بسیاري از خدمات و امور 
در بس��تر وجود اينترنت صورت مي پذيرد . بر اين 
اساس بس��یاري از كارشناس��ان معتقدند كه به 
جاي حركت در شهر و جابه جايي هاي هزينه بر و 
دردسر س��از مي توان امواج را به حركت درآورد و 
از مزاياي بي ش��مار همچون سرعت و دقت بااي 

آن بهره جست. 
سهم كشور ما، ايران، با بیش از 6۷ میلیون كاربر 

اينترنت از میان جمعیت حدود 84 میلیون نفري، 
بیش از 8۰ درصد ضريب نفوذ اينترنت است كه از 
میزان متوسط جهان و همچنین میزان مربوط به 
قاره آسیا بیشتر است و با بیشترين میزان ضريب 

نفوذ اينترنت در جهان اختاف كمي دارد. 
 همچنین به گفته علي رضي رئیس امور توس��عه 
دولت الكترونیك معاونت توسعه مديريت و سرمايه 
انس��اني رئیس جمهوري، ضريب نفوذ موبايل در 
ايران 115 درصد اس��ت، اما بر اساس آخرين آمار 
رگواتوري، تا پايان سال 98 بیش از 118 میلیون 
سیم كارت در كشور فعال بوده و ضريب نفوذ تلفن 

همراه در كشور به 142 درصد رسیده است !
 هرچند طبق پیش بیني ها ضريب نفوذ اينترنت 
در ايران تا چند س��ال آينده به بیش از 9۰ درصد 
خواهد رسید با اين حال نتايج نظرسنجي جديد 
وزارت ارتباطات از وضعیت سرعت اينترنت در ايام 
قرنطینه كرونا نشان مي دهد كه 8۷ درصد كاربران 
از سرعت اينترنت خود ناراضي اند.  اين نظرسنجي 
از حدود چند روز گذشته در سايت وزارت ارتباطات 
منتشر شده و كاربران بايد به اين سؤال كه »آيا از 
افزايش س��رعت اينترنت در ايام قرنطینه راضي 
هستند؟« با دو جواب بله يا خیر پاسخ دهند.  نتايج 
به دست آمده از اين نظرسنجي تا روز گذشته نشان 
مي دهد كه 8۷/3 درصد كاربران با انتخاب گزينه 
»خیر« نارضايتي خود را از سرعت اينترنت اعام 

كرده و تنها 12/۷ درصد كاربران نس��بت به اين 
سرويس ابراز رضايت داشته اند. 

به گزارش خبرگ��زاري مهر، اين نظرس��نجي در 
حالي اعام مي شود كه اواخر فروردين ماه نیز وزير 
ارتباطات در صفحه شخصي خود در اينستاگرام، 
اقدام ب��ه انتش��ار نظرس��نجي درب��اره وضعیت 
اينترنت كرد كه در آن نظرس��نجي نیز 68درصد 
پاسخ دهندگان اعام كردند كه درگیر افت سرعت 

اينترنت هستند. 
نتايج اين نظرسنجي ها از آن جهت داراي اهمیت 
است كه موضوع افت كیفیت اينترنت از اسفندماه 
تاكنون و پس از شیوع بحران كرونا و خانه نشیني 

كاربران، بار ها مطرح شده است. 
كاربران اينترنت به دفعات در شبكه هاي اجتماعي 
به وزير ارتباطات و ساير مسئوان موضوع كندي 
سرعت اينترنت خانگي و اينترنت موبايل را اعام 
كرده اند و حتي وضعیت وخیم سرويس اينترنت 
خانگي، باعث برنامه ريزي براي تغییر تكنولوژي 
ADSL به VDSL در برخي نقاط كش��ور توسط 

اپراتور هاي اينترنت شده است. 
نتیجه نظرسنجي فروردين ماه وزير ارتباطات نیز 
شاهدي بر اين ادعا است كه كاربران تمايل بیشتري 
به استفاده از اينترنت خانگي با كیفیت دارند و در 
صورتي كه اينترنت خانگي در منزلشان داير شود 

آن را به 4G  ترجیح مي دهند. 

در همین حال ۷5 درصد كاربران، قیمت اينترنت 
خانگي و 25 درصد قیمت اينترنت موبايل را براي 

برقراري اتصال مناسب دانسته اند. 
در چنین ش��رايطي، وزير ارتباطات بامداد جمعه 
و پس از وقوع زلزله در تهران طي تويیتي از مردم 
خواست از طريق پیام رسان ها تماس هاي تلفني 
خود را برق��رار كنند. اين ادعا در حالي اس��ت كه 
تجربه هاي ترافیكي گذش��ته ثابت كرده است، به 
هنگام ش��لوغي خطوط و درگیري ه��اي پهناي 
باند، نمي توان روي تماس ها از طريق پیام رسان ها 

حساب خاصي باز كرد. 
در كنار مسائل متناظر با كیفیت و قیمت اينترنت، 
نظارت نك��ردن بر فض��اي مجازي ه��م از ديگر 
دغدغه هاي كاربران ايراني اينترنت اس��ت. چند 
روز پیش كلیپي در فضاي مجازي منتش��ر شد 
كه تصاوير و فیلم هاي مستهجن در يك نرم افزار 
سرگرم كننده و پیام رسان ايراني را نشان مي داد. 
اين نرم افزار به راحتي در دسترس همه گروه هاي 
س��ني ق��رار دارد و حت��ي در م��واردي آموزش 
رسمي هم در اين ش��بكه ارائه مي شود.  »دولت 
الكترونیك« كه سال ها است شعار دولت ها است، 
تحقق نیافته و علتش هم همین نواقص اينترنت 
است. ايجاد و تكمیل شبكه ملي اطاعات مدت ها 
است پش��ت گوش انداخته ش��ده و بر نگراني ها 

افزوده است. 

علیرضا سزاوار

 مدير عامل سازمان بیمه سامت با بیان اينكه حدود 8۰ هزار نفر از 
بیمه شدگان اين سازمان، بیماران خاص هستند، گفت: 114 قلم دارو 
اين بیماران تحت پوشش قرار داش��ته و پیوند كلیه، انجام ديالیز و نیز 
تزريق فاكتورهاي خوني اين بیماران به صورت رايگان انجام مي شود. 

 رئیس مركز مديريت پیوند و درمان بیماري هاي وزارت بهداش��ت 
ضمن تشريح وضعیت دارو و درمان تااس��مي ها، از تولد ساانه 15۰ 

بیمار تااسمي جديد در كشور خبر داد. 
 . مدير كل خدمات شهري شهرداري تهران اظهار داشت: هر منطقه 
شهرداري تهران موظف شد تا يك محور اساسي منطقه خود را           انتخاب 
كند و از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر روز پنج شنبه با بسیج تمام امكانات 
نواحي منطقه خود اقدام به شست و ش��و، نظافت، رفع مشكات و هر 

گونه اقدام مرتبط با آن محور كلیدي كند. 
 مديرعامل س��ازمان مديريت پسماند ش��هر تهران گفت: روزانه در 
شهر تهران بیش از 11۰ تن زباله بیمارستاني جمع آوري و به آرادكوه 

منتقل مي شود. 
 مديرعامل شركت مترو تهران با اش��اره به كمك وزارت نفت جهت 
خريد واگن مترو در پايتخت گفت: دو رام قطار تا پايان خرداد وارد شبكه 

مترو تهران خواهد شد. 
 مديرعامل سازمان انتقال خون با يادآوري اينكه بیماران بهبود يافته 
بايد توجه داشته باشند كه میزان پادتن موجود در پاسماي آنها به مرور 
زمان رو به كاهش خواهد رفت، ادامه داد: بهبوديافتگان كوويد 19 يك 
ماه بعد از بهبودي مي توانند براي اهداي پاسماي خود اقدام كنند، زيرا 

هر چه زمان بگذرد سطح پادتن در پاسماي آنها كاهش مي يابد. 
 ر ئیس س��ازمان وظیفه عموم��ي ناجا در خص��وص وضعیت خدمت 
مشموان دانشجو كه در مقطع كارشناس��ي يا كارشناسي ارشد در حال 
تحصیل هستند و بايد كنكور ارشد يا دكترا مي دادند و اان زمان اين آزمون 
هم به تأخیر افتاده است، گفت: وضعیت خدمتي كساني كه در مقطع دكترا 
هستند يا مقاطع فوق لیسانس مي خواهند شركت كنند، بستگي به شرايط 
هر فرد دارد. به عنوان مثال لیسانسه ها پنج سال وقت دارند. حتي اگر دچار 
مشكل شوند همانند كرونا كه پیش آمده دانشگاه اجازه دارد، كمیسیون 

برگزار  كند و يك سال به آنها اجازه دهد كه ادامه تحصیل بدهند. 
  مدير عامل شركت واحد اتوبوسراني تهران گفت: همه اتوبوس هاي 
تهران تا سوم خرداد معاينه فني مي شوند و پس از اين تاريخ اتوبوسي كه 

معاينه فني نداشته باشد، مجاز به نقل و انتقال مسافران نیست. 
 محققان چیني دو دوز متفاوت از يك واكس��ن را به هشت میمون 
تزريق كردند. میمون  ها سه هفته در معرض ويروس كرونا قرار گرفتند 

ولي به اين بیماري مبتا نشدند. 
 بنا به اعام روابط عمومي س��ازمان فناوري اطاع��ات و ارتباطات 
شهرداري تهران، در پي شیوع بیماري كرونا و لزوم رعايت فاصله  گذاري 
اجتماعي، با هدف حفظ سامت شهروندان و نیز تشويق آنان به دريافت 
سرويس هاي شهري به صورت آناين، اين سازمان در اقدامي حمايتي 
بیش از ۷۰ فروشگاه اينترنتي و كس��ب و كار آناين داخلي را كه مورد 
 نیاز روزمره ش��هروندان اس��ت، از طريق درگاه »تهران من« به نشاني 
my. tehran. ir معرفي كرده و به اين ترتیب شهروندان مي توانند نسبت 

به دريافت خدمت مورد نظر خود از خانه اقدام كنند.

جا ماندن نيويورك از قلعه حسن خان
در شرايطي که پرستاران نيويورکي به دليل نبودن ماسك

اعتصاب کرده اند، دانش بنيان هاي ايراني
 ۴ اختراع کرونايي با استانداردهاي برتر جهاني ثبت کرده اند

تقريب�اً ي�ك روز در ميان، ي�ك اخت�راع مه�م از دانش بنيان هاي 
دانش�گاهي در زمينه مقابله با کرونا منتش�ر مي ش�ود. حال آنكه 
بسياري از کشورهاي غربي همچنان درگير مشكات ابتدايي مقابله 
با اين ويروس هستند. ساخت تونل ضدعفوني کننده براي بيمارستان 
مسيح دانشوري، توليد محصوات اسيداکتيكي، سامانه هوشمند 
تخمي�ن وضعيت ب�دن از روي چش�م، رونمايي از ش�ش محصول 
فناورانه و طراحي دستگاه ماسك N95 تنها بخشي از دستاوردهاي 

دانش بنيان ها در روزهاي اخير براي مقابله با کروناست. 
روز گذشته سخنگوي وزارت بهداشت از شناسايي هزارو 556 بیمار جديد 

مبتا به كوويد19 در كشور خبر داد. 
جهانپور در اين باره گفت: »از هجدهم تا 19 ارديبهشت 1399 و بر اساس 
معیارهاي قطعي تشخیصي هزار و 556 بیمار جديد مبتا به كوويد19 در 
كشور شناسايي شد و مجموع بیماران كوويد19 در كشور به 1۰4 هزار 

و 691 نفر رسید.«
 افزايش امكان شناسايي و تست

جهانپور با بیان اينكه متأسفانه در طول 24 ساعت منتهي به روز گذشته، 
55 بیمار كوويد19 جان خود را از دس��ت دادند، بی��ان كرد: »مجموع 
جان باختگان اين بیماري به6 هزارو541 نفر رسید. خوشبختانه تا كنون 
83 هزار و 83۷ نفر از بیماران بهبود يافته و ترخیص شده اند، اما متأسفانه 
2۷11 نفر از بیماران مبتا به كوويد19 در وضعیت شديد اين بیماري 
تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون 558 هزار و 899 آزمايش تش��خیص 

كوويد19هم در كشور انجام شده است.«
وي با بیان اينكه موض��وع بیماريابي روز به روز در حال فعال تر ش��دن 
اس��ت، گفت: قاعدتاً اگر امروز هزارو 556 نفر مورد جديد ابتا به كرونا 
شناسايي شده است، دو س��وم اين تعداد مربوط به موارد سرپايي و افراد 
در تماس نزديك بوده است. به اين معنا كه موارد شناسايي شده جديد 
بیش از گذش��ته بوده و حتي افراد بدون عامت نیز امكان شناسايي و 

تست پیدا كردند. 
 ثبت ۴ اختراع با استاندارد اروپا

همانطور كه از آمارهاي س��خنگوي وزارت بهداشت هم مشخص است 
تعداد بهبوديافتگان كرونا در كشور رو به رشد است و نقش دستاوردهاي 

فناوري هاي دانش بنیان ها در اين زمینه قابل انكار نیست. 
در همین راستا در روزهاي اخیر فناوران پارك علم و فناوري گیان در 
راستاي مقابله با ش��یوع بیماري كرونا موفق به طراحي دستگاه تولید 
ماسك N95 شدند. ساخت اين دستگاه در بسیاري از كشورهاي پیشرفته 
وجود داشت، اما طراحي آن فقط در دست چند كشور انگشت شمار بود كه 

ايران هم به آنها پیوست. 
يكي از شركت هاي دانش محور مس��تقر در پارك علم و فناوري گیان 
توانسته با ثبت اختراع اين طراحي و به عنوان يك دستگاه دانش بنیان 
يك مزيت رقابتي در بازار براي خود ايجاد كند و از سازمان پژوهش هاي 

علمي و صنعتي ايران هم تأيیديه هاي ازم را دريافت كند. 
ثبت چهار اخت��راع در همین زمینه و اخذ اس��تاندارد CE اروپا از ديگر 
دس��تاورد هاي اين دانش بنیان اس��ت و هم اكنون اين ش��ركت در دو 
شعبه اهیجان و قلعه حسن خان مشغول به طراحي، تولید و صادرات 

محصواتش است. 
اين در حالي است كه رويترز گزارش داد» شماري از پرستاران بیمارستان 
هارل��م )Harlem Hospital( نیويورك از روز دوش��نبه در اعتراض به 
كمبود تجهیزات مورد نیاز براي درمان بیماران مبتا به كرونا كوويد 19 در 
اين شهر، در برابر اين بیمارستان تجمع اعتراضي برگزار و به سیاست هاي 
دولت و مقامات ايالتي اعتراض كردند. بسیاري از ديگر بیمارستان هاي 

نیويورك هم با كمبود امكانات درماني مواجه شده اند.«
 افزايش راندمان در سال جهش توليد

در همین زمینه رئیس پارك علم و فناوري دانشگاه تهران به محصوات 
شركت هاي عضو پارك علم و فناوري تهران مرتبط با بیماري كوويد 19 
اشاره كرد و يادآور شد: در زمینه پیشگیري، محصواتي چون ماسك، 
تونل ضدعفوني كننده افراد كه هم اكنون در وزارت علوم و بیمارس��تان 
مسیح دانشوري در حال استفاده است، بسته هوشمند پايش سامت، 
محصوات مرتبط با ضدعفوني و طراحي خط تولید الكل و محلول هاي 

ضدعفوني كننده از سوي شركت هاي عضو پارك تولید شده اند. 
عباس زارعي سرويس جلسات آناين، كیت هاي تشخیصي، سويیچ مركز 
تماس 4۰3۰، داروهاي گیاهي و ونتیاتور خانگي و بیمارستاني را از ديگر 
محصوات تولیدي اين شركت ها نام برد و اضافه كرد: استراتژي ما در سال 
جاري افزايش راندمان و كاهش اتاف است و بر اين اساس در اين پارك از 
ايده تا كسب  و كار برنامه ريزي مي شود. در سال جهش تولید نیز بر افزايش 

راندمان و كاهش اتاف تمركز و برنامه ريزي شده است. 
 رکوردزني هاي دانش بنياني

گروهي از محققان يكي از ش��ركت هاي دانش بنیان  كه در زمینه تولید 
محصوات پروبیوتیكي فعال است، اخیراً به منظور ارتقاي تقويت سیستم 
ايمني بدن و افزايش مقاومت بدن در برابر ويروس كرونا با اس��تفاده از 
میكروارگانیسم هاي بومي كشور محصولي حاوي انواع باكتري هاي اسید 

اكتیك تولید كرده است. 
بیش از 4۰ محصول دانش بنیان توسط اين شركت فناور براي صنعت غذا 
تولید مي شود. استاترهاي لبني، پروبیوتیك هاي لبني، نوشیدني هاي 
لبني، پروبیوتیك هاي دام، طیور، آبزي��ان و پروبیوتیك هاي غیر لبني 

زمینه هاي فعالیت شركت است. 
در روزهاي اخیر محققان دانشگاه صنعتي پلي تكنیك هم موفق به طراحي 
سامانه اي هوشمند براي تخمین وضعیت بدن از روي تصوير چشم شدند. 
اين سامانه با استفاده از تصوير چش��م مي تواند بیماري تصلب شريان و 

برخي عوارض كرونا را در افراد تشخیص دهد. 
همچنین روز گذشته معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي 
شهید بهشتي با اش��اره به رونمايي از ش��ش محصول فناورانه در حوزه 
تشخیصي و غربالگري كرونا از گیت هوشمند، ژنراتور مجهز به سنسور 
اندازه گیري ازن و دو سامانه مديريت بیماري هاي كوويد و سامانه تاك 
براي راهنمايي و تغذي��ه بیماران مبتا به كرونا ب��راي تحويل به مراكز 

درماني خبر داد. 

»شهروندي سازماني«؛
در برخي از کشورها سيستمي وجود دارد که عاوه بر بيان وظايف 
ساختاري اشخاص، دست آنان را باز مي گذارد که بتوانند فداکارانه 
به فعاليت هاي گسترده تري مبادرت ورزند. »شهروندان سازماني« 
عاوه بر انجام وظايف محوله، مس�ئوليت هاي گس�ترده تري را 
به عهده گرفته، به اين وس�يله اهتمام خود را ب�ه انجام کارهاي 
گوناگون نش�ان مي دهند. پاداش اين روحيه آن است که اغلِب 

مديران از ميان اين گروه ها انتخاب مي شوند. 
حاضري�د ي�ك گام بلند ب�ه جل�و برداريم؟ م�ا نيز ب�ه جاي 
رانت خواري، فاميل پروري و... از اين قبيل مكانيس�م ها براي 

تعييِن مديران بهره ببريم. چطور است؟

حسین سروقامت

19
تشكيل دادگاه هاي تجاري 

در تهران
رئيس کل دادگستري استان تهران از تشكيل دادگاه هاي تجاري 
خب�ر داد و گفت: اي�ن موضوع نيمه دوم س�ال اجرايي مي ش�ود. 
محمدجواد حش��متي مهذب با اشاره به تش��كیل دادگاه هاي تجاري 
در آينده اي نزديك در تهران بیان كرد: تشكیل دادگاه هاي تجاري به 
صورت متمركز و تخصصي يكي از ضرورت هاي دادگستري جمهوري 
اس��امي ايران اس��ت كه مقام معظم رهبري نیز بر اين موضوع تأكید 

فرمودند. 
رئیس كل دادگستري استان تهران خاطرنشان كرد: اين مسئله از اواخر 
سال 98 در دستور كار رئیس قوه قضائیه قرار گرفته و توجیهات طرح و 
پیوست هاي آن تقديم وي شده است و در نهايت موافقت شد تا در تهران 

اين مجتمع به صورت متمركز و تخصصي راه اندازي شود. 
وي افزود: مقدمات اين كار در حال حاضر فراهم ش��ده و ان شاءاه در 
نیمه دوم س��ال 99 اين مجتمع را به صورت متمركز و مجهز ش��كل 

خواهیم داد و فعالیت خود را رسماً آغاز خواهد كرد. 
وي تصريح كرد: زيرس��اخت هاي اي��ن كار نیز فراهم ش��ده و تقاضا و 
نیازمندي هاي گوناگون نیز از بخش هاي مختلف دريافت و تأكید شده 

كه اين مجتمع در تهران شكل گیرد. 
حشمتي مهذب گفت: اين اقدام مي تواند خیلي از امورات را تسهیل كند 
و به ش��كل تخصصي، قضات متخصص و متبحر براي پرداختن به اين 

پرونده ها ورود خواهند كرد و تعیین خواهند شد. 
رئیس كل دادگستري استان تهران اظهار كرد: گرچه موضوع رسیدگي 
به دعاوي تجاري را در حال حاضر در محاكم حقوقي داريم، اما به شكل 
پراكنده است و انتظار اين است كه به صورت متمركز و متشكل در يك 

مجموعه اقدام كنیم كه اين موضوع محقق خواهد شد. 
وي افزود: ضمانت هاي اجرايي اين موضوع در حال حاضر در كش��ور 
فراهم است و حتماً در فاصله نزديك به صورت مجهز دادگاه هاي تجاري 
در تهران ش��كل پیدا خواهند كرد تا هم فرمايش مقام معظم رهبري 
محقق شده باشد و هم به خواسته و انتظاراتي كه بخش هاي خصوصي، 

تخصصي و تجاري از ما دارند، جامه عمل بپوشانیم. 
حش��متي مهذب با تأكید بر اينكه راه اندازي دادگاه هاي تجاري يك 
تكلیف است، بیان كرد: ان ش��اءاه اين مهم تحقق پیدا مي كند تا هم 
به جهش تولید و هم رش��د تولید و تس��هیل در گردش امور تجاري و 

اقتصادي كشور كمك كند.

واگذاري 35 هكتار از »پادگان 06« 
به شهرداري تهران 

عض�و ش�وراي اس�امي ش�هر ته�ران گف�ت: براس�اس مصوبه 
هكت�ار   ۳5 گرفت�ه،  ص�ورت  هماهنگي ه�اي  و  قانون�ي 
از »پ�ادگان ۰6« ب�ه ش�هرداري ته�ران واگ�ذار مي ش�ود. 
محمد سااري در پستي اينستاگرامي به بازديد از »پادگان ۰6« اشاره 
كرد. وي نوش��ت: بازديد از پادگان ۰6 به منظور اجرايي كردن مصوبه 
شوراي عالي شهرس��ازي و معماري و تفاهم مديريت شهري تهران و 
ارتش جمهوري اسامي ايران در راستاي واگذاري عرصه 35 هكتاري 

سهم شهر و شهرداري از اين محدوده 5۰ هكتاري صورت گرفت. 
 وي افزود: به همراه عبدالرضا گلپايگاني معاون شهرسازي و معماري 
ش��هرداري تهران، مجتبي يزداني معاون خدمات ش��هري شهرداري 
تهران، علي محمد مختاري مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز 
ش��هر تهران، برزين ضرغامي مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري 
تهران، محمد دوس��ت ش��هردار منطقه 4 و نمايندگان ارتش، جهت 

عملیاتي شدن اين توافق از اين مجموعه بازديد كردم. 
به گفته سااري در اين بازديد مقرر شد در هفته هاي آتي مراسم رسمي 
آغاز اجراي توافقنامه با حضور مس��ئوان كشوري، مديريت شهري و 

ارتش برگزار گردد. 

زهرا چیذري 
  گزارش  یک

عبداه حيدري | ايرنا
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 هزينه هاي مالي و جاري
 ايران خودرو و سايپا را پنچر كرد   

ساختار توليدي، اداري و مالي دوقلوهاي خودروساز معيوب است

عضو کميسيون  اجتماعي مجلس   بازرگاني
با تأکيد بر اينكه اخيراً هيچ جلسه اي در اين 
کميسيون براي بررسي طرح تشكيل وزارت 
بازرگاني تشكيل نشده است، گفت: در سالي 
که جهش توليد نامگذاري ش�ده، واقعًا جاي 
تعجب و تأمل اس�ت که چرا دول�ت و هيئت 
رئيس�ه مجلس به دنب�ال تش�كيل »وزارت 

واردات« هستند. 
به گزارش فارس، طرح تشكیل وزارت بازرگاني 
اولین دس��توركار هفته آينده مجلس ش��وراي 
اسامي است. علیرضا محجوب، عضو كمیسیون 
اجتماعي مجلس درباره اي��ن موضوع به فارس 
گفت: اواخر سال گذشته بود كه شوراي محترم 

نگهبان ايراداتي بر طرح تشكیل وزارت تجارت 
و خدمات بازرگان��ي گرفت كه ب��ه اعتقاد بنده 
قابل رفع از س��وي مجلس نب��ود و طرح مذكور 
بايد مختومه و از دس��تور خارج مي ش��د. طرح 
مذكور بی��ش از اين بارها در مجلس بررس��ي و 

رد شده بود. 
وي ادامه داد: متعجب شديم از اينكه چرا هیئت 
رئیس��ه مجلس، مجدداً طرح تش��كیل وزارت 
بازرگاني را در دس��تور صحن علني يك ش��نبه 
21 ارديبهش��ت قرار داده است. حتي اگر قرار بر 
بررس��ي دوباره طرح مذكور و تعیین تكلیف آن 
بود، ابتدا بايد در كمیسیون اجتماعي مجلس به 
عنوان كمیسیون اصلي جلسه اي تشكیل مي شد. 
نماينده مردم تهران با بیان اينكه بررس��ي طرح 

تشكیل وزارت بازرگاني در صحن علني مجلس 
تخلف است، گفت: تخلف آيین نامه اي آشكار در 
اين باره صورت گرفته است؛ چراكه در چند هفته 
گذشته هیچ جلس��ه اي در كمیسیون اجتماعي 
درخصوص طرح تشكیل وزارت بازرگاني برگزار 
نش��ده اس��ت. به عبارتي مي توان گفت هیئت 
رئیسه مجلس به صورت مستقیم طرح اعاده شده 

از شوراي نگهبان را به صحن آورده است. 
وي در ادامه افزود: طرح ها و لوايح بسیار مهمتري 
در دستور بررسي صحن علني قرار داشتند؛ ولي 
متأسفانه به صورت دس��توري و سلیقه اي كنار 
گذاشته ش��دند و طرح بي فايده تشكیل وزارت 

بازرگاني در دستور قرار گرفته است. 
محج��وب در ادام��ه تصريح كرد: در س��الي كه 

جهش تولید نامگذاري شده اس��ت، واقعاً جاي 
تعجب و تأمل است كه چرا دولت و هیئت رئیسه 
مجلس به دنبال تشكیل وزارت واردات هستند. 
عضو كمیسیون اجتماعي مجلس با بیان اينكه 
تش��كیل وزارت بازرگاني افزاي��ش هزينه براي 
كش��ور به دنب��ال دارد، گفت: تش��كیل وزارت 
بازرگاني افزايش هزينه براي دولت و كش��ور را 
به همراه دارد. درحال حاضر به دلیل آسیب هاي 
اقتصادي ناشي از ويروس كرونا با كسري بودجه 
روبه رو هستیم. تش��كیل وزارت بازرگاني قطعاً 
اين موضوع را تشديد خواهد كرد. وي ادامه داد: 
تش��كیل وزارت بازرگاني به دلیل اتكا به خارج، 
واردات و استفاده زياد از ارز قطعاً افزايش قیمت 

ارز را هم به دنبال خواهد داشت.

تاش هیئت رئیسه مجلس براي تشكیل وزارت بازرگاني

خادم افتخاری قطری ها
يك  سال از عمر دولت حسن روحانی باقی است، اما همچنان برای توجیه 
ناكارآمدی و عقب ماندگی، به دولت گذش��ته كد می دهند؛ هر سؤالی كه 
درباره محقق نشدن وعده ها و برنامه ها پرسیده می شود اين پاسخ شنیده 
می شود كه مگر دولت گذشته چه كرد؟ گويا هنوز حال و هوای انتخاباتی از 
جنس »مردم ايران يادتان هست« هنوز از راهروهای وزارت نفت تهی نشده 
است. اين تاكتیك كه نهايتاً برای دوره نخست دولت جديد كاربرد داشت 
هنوز هم محبوب مديرانی است كه برای فرار از پاسخگويی، دستاويزی بهتر 
از اين ندارند و مدام با »هجی« كردن گذشته، سعی دارند خود را از هرگونه 

كم كاری مبرا كنند.
فاز 11 پارس جنوبی و عملكرد فاجعه بار وزارت نفت كه هفت سال توسعه 
اين فاز را به حال خود رها ك��رد و به گفته وزير نف��ت 35 میلیارد دار به 
قطری ها هديه داده شد، وقتی مورد واكاوی قرار گرفت، هیچ پاسخی به آن 
داده نشد، مگر آنكه چرا از دولت قبل نپرسیديد كه چگونه بین  سال های 89 

تا 91 به دنبال توسعه اين فاز نرفت.
برای پاسخ به اين مطالبه گری بايد گفت موضوع توس��عه فاز 11 از اواخر 
دهه ۷۰ تا سال 88 به دلیل قفل كردن اين فاز برای توتال فرانسه به هیچ 
سرانجامی نرس��ید. دولت نهم تصمیم گرفت توتال را رها كند و كار را به 
چینی ها سپرد. شركت سی ان پی سی هم اقدامی نكرد تا اينكه در سال 91 

توسعه اين فاز به شركت پتروپارس واگذار شد.
از سال ۷9 تا 99 يعنی 2۰ سال فاز 11 در میان زمین و آسمان معلق بود؛ 
سهم زنگنه از اين عقب ماندگی 2۰ ساله،  12 سال است، حقیقتی است كه 
او را آزار می دهد. فارغ از اين مسائل بايد گفت در دولت گذشته پتروپارس 
وقتی برای توسعه اين فاز انتخاب شد بافاصله كار ساخت جكت را آغاز كرد 
و قرار بود در نیمه دوم س��ال 92 اولین چاه حفاری شود. بارها نوشتیم كه 
اين پروژه توسط شخص ژنرال متوقف شد، اما مسئوان شركت نفت و گاز 

پارس می گويند چون پول نبود اين پروژه متوقف شد.
اين ادعا در حالی مطرح می ش��ود كه همگان می دانند ف��از 11 برای بله 
گرفتن از فرانسوی ها معامله شد و وزير نفت شخصاً به دنبال واگذاری اين 
فاز به توتال بود. اينكه »بی پولی« بهانه مديران امروز شده است يك پاسخ 
روشن دارد؛ در آن دوره همه چیز مهیا و منابع مالی اين پروژه هم تخصیص 
داده شده بود. دروغ هايی كه گفته می ش��ود تنها برای آن است كه فاجعه 
35 میلیارد داری وزارت نفت ديده نش��ود، وگرنه همین امروز از مديران 
آن روزهای پروژه سؤال شود، اسناد جالبی »رو« می كنند كه بیانگر عدم 
محدوديت مالی در آن دوره بود. بقیه فازها را بهانه می كنند در حالی كه اين 
فاز فقط بخش دريايی داش��ت و هزينه به مدار آوردن آن زير يك میلیارد 
دار می شد. اين عدد را قبول داريد؛ به قرارداد امروز پتروپارس نگاه كنید 
كه حجم قراردادش برای حفاری 15 حلقه چاه، س��كو و خط لوله كمتر از 
8۰۰ میلیون دار است. چگونه می ش��ود در آن دوره كه درآمدهای نفتی 
كشور وضعیت بهتری داشت، وضعیت مالی بد باشد و امروز كه در يكی از 
سخت ترين دوره های بی پولی كشور قرار داريم، مشكل مالی وجود نداشته 
باشد! اينكه نفت و گاز پارس به ش��یوه ای عجیب و دستپاچه وار به سمت 

حفاری فاز 11 رفته است، نشان دهنده چیست؟ 
می گويند اگر پول بود، فاز 11 را در همان س��ال 92 توسعه می داديم، ولی 
فراموش كرده اند كه شخص وزير نفت در تاريخ 1۰ مهر 92 كامًا اذعان كرد 
مشكل ما در پارس جنوبی پول نیست، مش��كل مان در سطوح و ايه های 

مختلف مديريتی است. 
زنگنه در همان روزهايی كه قرارداد پتروپارس را پاره كرد، رسماً به »نبود 
مش��كات مالی« اذعان كرد، اما امروز مديران او برای فراری دادن وزير 
خود می گويند چون پول نبود قرارداد فاز 11 متوقف شد. با توجه به اسناد 
موجود و اقرار شخص زنگنه درباره نبود مشكات مالی، كاماً روشن است 
كه توجیه بی پولی به طور كلی بی پايه و اساس است شايد هدف  آوردن 
توتال بود، اما وقت كشی هفت ساله به سود منافع قطر در میدان مشترك 
پارس جنوبی بود. جدای از اهدای اطاعات اين مخزن به قطر و شريكش، 
يعنی توتال، 35 میلیارد دار هم طی هفت سال اخیر در طبق اخاص 
قرار گرفت، اما دولت روحانی همچنان معتقد است همه راه های خیانت 
و كم كاری به دولت احمدی نژاد برمی گردد. دولت گذشته خائن بالفطره 
به كشور، ويرانگر بی بديل منافع ايران، اما شما بگويید در هفت سالی كه 

بايد فاز 11 را به سامان می رسانديد، چه كرده ايد.

بررسي وضعيت دو خودرو ساز بزرگ و بورسي 
کشور يعني ايران خودرو و سايپا نشان مي دهد 
که اي�ن بنگاه ها در س�ه بخش تولي�د، اداري و 
مالي با س�اختار معي�وب و مش�كل داري روبه 
رو هس�تند ک�ه موجب ش�ده قيم�ت خودرو 
در ب�ازار داخل�ي روز ب�ه روز جه�ش ياب�د. 
به نظ��ر مي رس��د ت��ا مديري��ت بنگاه هايي چون 
ايران خودرو و س��ايپا س��اختار تولی��دي، اداري و 
مالي را اصاح نكند، قیمت خودرو در كشور نه تنها 
كنترل نخواهد شد بلكه روز به رو افزايش خواهد 
يافت، اگر دو خودرو  س��از فوق با فروش بخشي از 
دارايي هاي ش��ان بدهي هاي مالي خود را تس��ويه 
كنند حداقل بخشي از هزينه هاي سنگین اين دو 
خودرو ساز كاهش خواهد يافت و فضا براي تقويت 
تولید بهبود خواهد يافت. براي بررس��ي وضعیت 
تولی��د، اداري و مالي ش��ركت هاي ايران خودرو و 
سايپا نگاهي به آخرين وضعیت صورت هاي مالي 

اين خودروسازان انداخته ايم. 
    نگاهي به صورت های مای ايران خودرو

بر اساس صورت مالی میان دوره اي تلفیقي گروه 
و ش��ركت ايران خودرو ) س��هام عام��ي ( در دوره 
ش��ش س��اله منتهي به 31 ش��هريور 98 درآمد 
عملیاتي ش��ركت ايران خودرو 1۰ ه��زار میلیارد 
تومان بوده كه بهاي تمام ش��ده براي دس��تیابي 

بِه اين س��طح از درآمد عملیاتي 11 هزار میلیارد 
تومان اس��ت كه موجب پديد آمدن زيان ناخالص 
148 میلی��ارد تومانی شده اس��ت، بدي��ن ترتیب 
بررس��ي بخش عملی��ات و تولید ايران خ��ودرو از 
زيان ده بودن اين شركت حكايت دارد كه بايد ديد 
در بخش هزينه هاي عملیاتي چون اداري و فروش 
و همچنی��ن هزينه هاي مالي اين ش��ركت در چه 

وضعیتي قرار دارد. 
هزينه ه��اي اداري و عموم��ي و ف��روش گروه 
ايران خودرو در محدوده 1/5 هزار میلیارد تومان 
است كه در كنار ساير هزينه ها و درآمدهاي اين 
بخش به اين مهم مي رس��یم كه زيان عملیاتي 
بالغ بر 3/۷هزار میلیارد تومان است. با احتساب 
هزين��ه مال��ي 2/5 ه��زار میلی��ارد توماني اين 
خودرو ساز در نهايت به اين نتیجه مي رسیم كه 
زيان ايران خودرو در حدود 6 هزار میلیارد تومان 
مي باشد. اين در حالي است كه زيان عملیاتي هر 
سهم ايران خودرو 262 تومان و زيان غیر عملیاتي 
16۰ تومان و در مجموع زيان پايه هر سهم 423 

تومان است. 
براس��اس صورت ه��اي مال��ي منته��ي ب��ه 
31شهريور س��ال 98 جم��ع دارايي ه��اي گ��روه 
خودرو سازي ايران خودرو در حدود 29هزار میلیارد 
تومان اعام شده است كه سهم دارايي هاي جاري 

از رقم فوق 23هزار میلیارد توم��ان و دارايي هاي 
غیر ج��اري 5/3 هزار میلیارد تومان عنوان ش��ده 
است. همچنین مجموع بدهي هاي شركت مذكور 
در حدود 5۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است 
كه زيان انباشته شركت در حدود 21هزار میلیارد 
تومان مي باش��د. ازم به توضیح اس��ت س��رمايه 
ش��ركت فوق هزار و 5۰۰ میلیارد تومان است كه 
گويا اين شركت درآستانه افزايش سرمايه مي باشد 

تا از ماده 141 خارج شود. 
    تعداد کارکنان ايران خودرو 

مجموع تعداد كاركنان شركت اصلي ايران خودرو 
بیش از 24هزار نفر است كه 5هزار و 499نفر آنها 
كاركنان رسمي و 15هزار و 21۰ نفر سهم كاركنان 
قرار دادي و 3هزار و 349 نفر كاركنان خدماتي اند. 
همچنین گروه ايران خودرو در مجموع 58هزار و 
323نفر نی��روي كار دارد كه 8هزار و 692نفر آنها 
كاركنان رسمي و 42هزار و 183 نفر آنها كاركنان 
قراردادي و ۷ه��زار و 449نفرآنه��ا كاركنان قرار 

دادي مي باشند. 
    نگاهي به صورت هاي مالي سايپا 

صورت ه��اي مال��ي تلفیق��ي ش��ركت گ��روه 
س��رمايه گذاري س��ايپا در دوره مالي شش ماهه 
منتهي به 31 شهريور س��ال 98 نشان مي دهد كه 
جمع  دارايی  هاي اين ش��ركت در حدود 4/4هزار 

میلیارد تومان مي باشد كه سهم دارايي هاي جاري 
1/3هزار میلیارد توم��ان و دارايي هاي غیر جاري 

2/8هزار میلیارد تومان است. 
در رابطه با بدهي هاي شركت مذكور در بازه زماني 
مورد بررسي بايد گفت مجموع بدهي ها در محدوده 
4هزار میلیارد تومان است كه سهم بدهي جاري در 
محدوده 3هزار میلیارد تومان و بدهي غیر جاري در 
محدوده هزار میلیارد تومان است. سرمايه شركت 
سايپا نیز در محدوده هزار میلیارد تومان است كه 
اين شركت نیز با زيان انباشته بیش از 38 میلیارد 
توماني روبه رو است و در فرايند افزايش سرمايه از 
محلي غیر  از آورده نقدي سهامداران مي باشد كه 
يحتمل تجديد ارزيابي دارايي هايي چون زمین و 
ساختمان و ماش��ین آات كار افزايش سرمايه را 

انجام خواهد داد. 
    هزينه هاي مالي سايپا 

کل درآمد شرکت را مي بلعد
از سوي ديگر صورت هاي مالي گروه خودرو سازي 
سايپا هم براي دوره مالي شش ماهه منتهي به 31 
شهريور 98 نشان مي دهد كه درآمد عملیاتي 564 
میلیارد تومان است كه بهاي تمام شده درآمدهاي 
عملیاتي 358 میلیارد تومان مي باش��د، از اين رو 
سود ناخالص شركت در اين دوره مالي 2۰6 میلیارد 

تومان اعام شده است. 
با كس��ر هزينه هاي ف��روش، اداري و عمومي ۷1 
میلیارد توماني و ساير خرده هزينه و درآمدها سود 
عملیاتي شركت به 86 میلیارد تومان مي رسد. در 
ادامه با كاهش هزينه مالي248 میلیارد توماني و 
محاسبه خرده درآمدها و هزينه هاي غیر عملیاتي، 
اين خودرو ساز با زيان 149 میلیارد توماني رو به رو 
مي شود. با توجه به اينكه سهم گروه سايپا از سود 
1۰۰ شركت تابعه در حدود 15 میلیارد تومان است 
بدين ترتیب زيان قبل از كسر مالیات 135 میلیارد 
تومان  مي شود كه بعد از كسر مالیات زيان خالص 
س��ايپا در بازه زماني مد نظ��ر 13۷ میلیارد تومان 
مي شود. س��ود عملیاتي هر س��هم 96 ريال، زيان 
غیر عملیاتي هر س��هم منفي 66 ريالي و در پايان 

سود پايه هر سهم 3۰ ريال است .
    نگاهي به ساختار نيروي انساني سايپا

تعداد كاركنان شركت اصلي سايپا در پايان دوره 
مالي مذكور كمتر از 4۰ نفر و تعداد كاركنان گروه 
س��ايپا 8هزار و 835نفر عنوان ش��ده است. البته 
مجموع كاركنان رسمي ش��ركت مذكور 82 نفر و 
تعداد كاركنان قراردادي 8هزار و ۷82 نفر و پرسنل 
پیمانكار 14 نفر است. گفتني است دو خودرو ساز 
فوق در آس��تانه افزايش س��رمايه از محلي غیر از 
آورده نقدي سهامداران مي باشند كه شايد ساختار 
سرمايه را تغییر دهد، اما منابع جديدي وارد شركت 
نمي كند از همین رو اين دو خودروس��از حس��اب 

ويژه اي براي افزايش قیمت ها باز كرده اند.

هادی غامحسینی
   گزارش  یک

وحید حاجی پور

مقاومت مناطق آزاد در برابر شفافيت
بررس�ي ادعاي دبيرخانه مناط�ق آزاد و ويژه مبني  ب�ر برقراري 
شفافيت در اين مناطق، حاکي از وجود شكاف فاحش ميان حرف تا 
عمل است و نه تنها اتهام عدم شفافيت به مناطق آزاد و ويژه وارد 
است، بلكه در حوزه عملكرد نيز کارنامه شان چنگي به دل نمي زند!

به گزارش فارس، بررسي كارشناسي ادعاي دبیرخانه مناطق آزاد و ويژه 
مبني بر برقراري شفافیت در اين مناطق، حاكي از وجود شكاف فاحش 
میان حرف تا عمل است. مرور ش��واهد و مدارك نشان مي دهد، نه تنها 
اتهام عدم شفافیت به مناطق آزاد و ويژه وارد است، بلكه در حوزه عملكرد 
نیز كارنامه شان چنگي به دل نمي زند و حتي با وجود گذشت 3۰ سال از 
اعطاي انواع مشوق ها، از اهداف اولیه نیز انحراف پیدا كرده اند. در يكي 
از بندهاي پاس��خ دبیرخانه مناطق آزاد و ويژه به اظهارات احمد توكلي 
آمده، »اتصال حوزه هاي مختلف فعالیت مناطق به سامانه هاي سراسري 
گمرك« از اقدامات دبیرخانه بوده است. اين ادعا در حالي مطرح شده كه 
بررسي ها حاكي است، با وجود گذشت چند دهه از تأسیس اولین مناطق 

آزاد در ايران، گمرك همچنان در برخي از اين مناطق مستقر نیست!
گواه اين ادعا، پاسخ گمرك جمهوري اسامي ايران به بانك مركزي درباره 
موضوع رفع تعهدات ارزي در خرداد 1398 است. گمرك در اين نامه صراحتاً 
آورده است: »در حال حاضر سامانه گمرك در مبادي ورودي مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي مستقر نمي باشد... تا هنگام استقرار كامل گمرك در مناطق 
ياد شده، رفع تعهدات ارزي كااهاي وارده به مقصد مناطق مذكور با تأيید 

دبیرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه صورت پذيرد.«
اين سند گواهي بر استمرار تجارت غیرش��فاف در مناطق آزاد بوده و به 
نظر در مقام نفي ادعاي اتصال به سامانه هاي قابل كنترل گمرك در اين 
مناطق، مكفي باشد. عجیب تر آنكه قدمت تأسیس برخي از اين مناطق 
به 3۰ سال رسیده و در شرايط غیرتحريمي، پیگیري رفع تعهدات ارزي و 
نظارت بر فعالیت هاي تجاري كشور همچون سال هاي اخیر زير ذره بین 
نبوده است. انتقادات گمرك جمهوري اسامي به عدم شفافیت و بروز 
تخلفات در مناطق آزاد به همین جا ختم نش��ده و مع��اون وزير اقتصاد 

نسبت به كنترل آنچه در اين مناطق مي گذرد، ابراز ناتواني كرده است!
مهدي میراش��رفي، رئیس كل گمرك در گفت وگو با فارس با انتقاد از 
مساحت و كاركرد برخي مناطق آزاد كشور اظهار داشت: »مناطق آزاد ما 
متفاوت از مناطق آزاد دنیا هستند و وسعت برخي مناطق گاهي به اندازه 
وسعت يك كشور كوچك است و به جهت بزرگي، به شدت اعمال مقررات 
مي تواند در آنجا مشكل باشد. در برخي از مناطق آزاد چند شهر و روستا 

قرار گرفته و گاهي با ژئوفنس )محصور با كوه و دره( محصور شده اند.«
انتقاد تلويحي رئیس كل گمرك به وضعیت منطقه آزاد ماكو با مساحتي 
حدود 5۰۰ هزار هكتار كه شامل چندين شهر و روستا مي شود، در كنار 
شانه خالي كردن مس��ئوان فعلي دبیرخانه جالب توجه است. مرتضي 
بانك، دبیر شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه در زمستان 1398 با حضور در 
يك برنامه تلويزيوني ضمن تأيید مس��احت بسیار زياد منطقه آزاد ماكو 
و محصور شدن بخشي از اين منطقه با ژئوفنس، تأسیس آن را به دولت 
سابق نسبت داد و از محصورشدن 6۰ كیلومتر از اين منطقه تا پايان سال 
1399 خبر داد. گفتنی است درخواست افزايش مساحت منطقه آزاد ماكو 

در ايحه پرحاشیه گسترش مناطق آزاد و ويژه، گنجانده شده است!
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آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.

آگهى مفقودى
برگ اعالم وضعيت (برگ سبز) و سند كمپانى خودرو سوارى 
سايپا تيپ 131SE مدل 1398 به رنگ سفيد روغنى به شماره 
 M13/6219082 انتظامى ايران 35- 396ص 64 به شماره موتور
و شماره شاسى NAS411100K3493179 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. تبريز

آگهى تغييرات شركت سعد گستر آساك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1257 و شناسه ملى 14000094937 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1398/10/3تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداسالمى ونامه هاى عادى وادارى با امضاء امين صنعتى كلوخى (عضو هيات 
مديره ومديرعامل) همراه با مهر شركت براى بقيه مدت تصدى هيات مديره معتبر 

مى باشد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قوچان (720115)

آگهى تغييرات شركت آتى تجارت فرزانگان ياران 
صدرا با مسئوليت محدود به شماره ثبت 17390 

و شناسه ملى 14007613560
به   استناد صورتجلسه  مجمع عمومى فوق العاده  مورخ1399/2/6 
تصميمات ذيل اتخاذ شد:  1. مجتبى حبيبى بى صفر فرزند 
صبر كدملى 2740029993 تاريخ تولد 1368 محل تولد اروميه 
مبلغ پانصد هزار ريال به صندوق شركت واريز نمود و جزو 
شركاء منظور شد. 2. اصل سرمايه شركت ازمبلغ يك ميليون 
 ريال به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال افزايش يافت.
3. با افزايش سرمايه ماده 4 اساسنامه به شرح زير تغيير و 
اصالح شد. ماده 4: سرمايه شركت مبلغ يك ميليون و پانصد 

هزار ريال ميباشد كه تماماً پرداخت شده است. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان غربى
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اروميه (836005)

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
۸۸341654

سكه های بسته بندی شده غيرمتعارف است
نايب رئيس دوم اتحاديه طا و جواهر گفت: فروش س�كه های 
بسته بندی شده فقط در واحد های صنفی دارای پروانه فروش 

سكه، مجاز است.
به گزارش تسنیم، محمد كش��تی آرای با بیان اينكه فروش سكه های 
بسته بندی شده غیرمتعارف است، گفت: فروش سكه های بسته بندی 

شده فقط در واحد های صنفی دارای پروانه فروش سكه، مجاز است.
نايب رئیس دوم اتحاديه طا و جواهر اف��زود: هیچ تضمینی برای اصل 
بودن س��كه های بس��ته بندی ش��ده وجود ندارد و بار ها به مردم اعام 
كرده ايم كه از هر طافروشی سكه  بسته بندی شده )وكیوم( نخرند. وی 
گفت: سكه های بسته بندی شده مجاز و اصل حتماً بايد برچسب داشته 
و نشان مغازه با تابلوی واحد صنفی يكی باشد. طافروشی ها نیز هنگام 
خريد سكه بسته بندی شده آن را باز می  كنند تا از اصل بودن آن مطمئن 
شوند. كشتی آرای درباره قیمت های جديد بازار طا و سكه هم عنوان 
كرد: قیمت سكه طرح جديد به بااترين قیمت خود در تاريخ اتحاديه و 6 
میلیون ۷۰۰ هزار تومان و سكه طرح قديم به 6 میلیون 55۰ هزار تومان 
رسیده است. همچنین قیمت نیم سكه 3 میلیون 34۰ هزار تومان و ربع 
سكه يك میلیون 89۰ هزار تومان است. نرخ هر انس طای جهانی به 
1۷۰1 دار رسیده و هر مثقال طا 2 میلیون 834 هزار تومان قیمت 
خورده است. وی گفت: س��كه های گرمی 98۰ هزار تومان و طای 18 

عیار هم گرمی 653 هزار تومان معامله شده است.
........................................................................................................................

شرط اتمام مسكن ملي در زمان مقرر
مع�اون وزي�ر راه و شهرس�ازي گف�ت: دول�ت بخش زي�ادي از 
وظاي�ف و مس�ئوليت خ�ود را ب�راي ش�روع ط�رح اق�دام ملي 
مس�كن انجام داده اس�ت و از اي�ن به بعد س�رعت اج�را و زمان 
تحوي�ل واحده�ا، بس�تگي زي�ادي ب�ه آورده متقاضي�ان دارد. 
محمود محمودزاده در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: از 4۰۰ هزار واحد 
در طرح اقدام ملي مس��كن، اجراي 1۰۰ هزار واحد بر عهده ش��ركت 
بازآفريني اس��ت كه در بافت هاي فرسوده اجرا مي ش��ود. از 3۰۰ هزار 
واحد ديگر 23۰ هزار در مراحل اجرايي قرار دارد و مابقي نیز در مراحل 
مختلف از جمله تهاتر زمین، اخذ پروانه يا انتخاب سازنده است كه به 

زودي به عدد 3۰۰ هزار مدنظر مي رسیم. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا طرح اقدام ملي مسكن تا پايان دولت 
دوازدهم به اتمام مي رس��د؟ گفت: همواره تأكید كرده ايم كه سرعت 
ساخت و اتمام پروژه هاي طرح اقدام ملي مسكن وابستگي شديدي به 
تأمین مالي دارد. اگر متقاضیان، آورده خود را به موقع واريز كنند، قطعاً 
در زمان مقرر به پايان مي رس��د ولي اگر پروژه ه��ا با اختافات داخلي 
مواجه ش��ود يا اينكه آورده متقاضیان با تأخیر مواجه شود، در پروژه 
تأثیر مي گذارد. محمودزاده با اشاره به 1۷ هزار و 5۰۰ واحد طرح اقدام 
ملي مسكن كه به عنوان اولین واحدها قرار اس��ت خرداد يا تیر ماه 
تحويل متقاضیان شود، گفت: اين پروژه خرداد سال گذشته شروع 
و اتفاقاً به يك تعاوني هم واگذار شد اما با توجه به اينكه اعضا آورده 
خود را به موقع پرداخت كردند، ظرف 12 تا 13ماه آماده شده است. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي با بیان اينكه افزايش مدت بازپرداخت 
بهاي زمین واحدهاي طرح اقدام ملي از پنج به 1۰س��ال را به دولت 
پیشنهاد داده ايم، گفت: همه تاش ما اين است كه جذابیت بیشتري 
براي متقاضیان مسكن ملي ايجاد كنیم. با توجه به اينكه تسهیات 
بانكي جزو منابع دولتي اس��ت و امكان كاهش سود آن وجود ندارد، 
تصمیم گرفتیم از منابع و امكانات وزارت راه و شهرسازي براي كمك 
به متقاضیان اس��تفاده كنیم. وي تصريح ك��رد: در آيین نامه اجازه 

داشتیم كه زمین را با اقساط پنج ساله واگذار كنیم.  
........................................................................................................................

بخشنامه ضدصادراتی وزارت صمت
مع�اون ام�ور مع�ادن و صناي�ع معدن�ی وزارت صم�ت ط�ی 
نامه ای ب�ه واحده�ای توليدکنن�ده ميلگ�رد و تيرآه�ن آنها را 
مل�زم ک�رد تنه�ا 25 درص�د از تولي�دات خ�ود را ص�ادر کنند.

به گزارش تس��نیم، داريوش اس��ماعیلی، معاون امور معادن و صنايع 
معدنی وزارت صمت طی نامه ای به واحده��ای تولیدكننده میلگرد و 
تیرآهن آنها را ملزم كرد تنها 25 درصد از تولیدات خود را صادر كنند.

براساس اباغیه جديد وزارت صمت، صادرات فواد بايد در سال جاری 
كاهش يابد. اين در حالی است كه به دلیل ركود در صنعت ساختمان، 
مصرف داخلی مقاطع طويل فوادی نیز كاهش يافته و اتفاقاً كش��ور 
در سال »جهش تولید« به صادرات بیش��تر نیاز دارد.  اين دستور در 
حالی به واحدهای تولیدی اباغ شده كه در سال 98، عمًا در كشور 
مصرف ظاهری میلگرد به دلیل ركود در صنعت ساختمان كاهش 2 
درصدی داش��ته و با بحران كرونا پیش بینی می شود مصرف مقاطع 
طويل فوادی در سال جاری نسبت به س��ال 98، كاهش بیشتری را 

هم تجربه كند.
نكته تأمل اينجاست؛ بنا بر برنامه تولید قرار است تولید فواد كشور در 
سال جاری 11 درصد افزايش يابد و از 2۷ میلیون تن به 3۰ میلیون تن 
برسد. اگر قرار باشد صادرات فواد نس��بت به سال 98 كاهش يابد، نه 
تنها افزايش تولید رقم نخواهد خورد، بلكه احتمااً برای نخس��تین بار 
در سالیان اخیر، تولید فواد ايران نیز كاهش خواهد يافت. البته پیش 
از دستور جديد وزارت صمت، انجمن تولیدكنندگان فواد ايران طی 
نامه ای به وزير صمت با توجه به شرايط ايجاد شده به خاطر بحران كرونا 
و همچنین محدوديت های ش��ديد داخلی مرتبط با ستاد تنظیم بازار، 
نسبت به كاهش صادرات فواد كشور و كاهش درآمدهای ارزی صنعت 

فواد اعام  خطر كرده بود.



5 88498443سرویس  سیاسي

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5923  ش��نبه 20 اردیبهش��ت  1399 | 15 رمض��ان 1441 |
رئيس کميسيون حقوقي مجلس:

تحريم هاي امريكا  اقدامي تروريستي است 
رئيس کميسيون حقوقي و قضايي 
مجلس شوراي اسامي با اشاره به 
اقدامات ضدبشردوس�تانه دولت 
اياات متحده امريكا در ش�رايط 
بح�ران جهاني کرون�ا تأکيد کرد: 
تحريم ه�اي امري�كا در ش�رايط 
کنوني از منظر حقوق بشر و موازين 
حق�وق بين الملل�ي خ�ود اقدام�ي تروريس�تي اس�ت. 
اللهیار ملكشاهي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اقدامات ضدبشردوستانه 
امريكا همچون قطع بودجه س��ازمان بهداشت جهاني و ممانعت از لغو 
تحريم هاي غیرانساني علیه ايران در شرايط بحراني كرونا گفت: دشمني 
امريكا با كشور ما امري مبرهن و روشن است. ما نمي توانیم از اين دشمن 
توقعي غیر از اين داشته باشیم. تاكنون دولت امريكا تاش هاي زيادي 
داشته كه میان ملت و حاكمیت ايران ايجاد تفرقه كند، براي مثال در 
ش��رايط كنوني ادعا مي كند كه قصد دارد كمك هاي بشردوس��تانه و 
اقام بهداشتي و پزشكي به كشور ما ارسال كند. دولت ايران هم در اين 
خصوص موضع بسیار منطقي اتخاذ كرد و گفت، اگر چنین قصدي داريد 
چرا تحريم ها را تش��ديد مي كنید و قصد لغو آنها را نداريد؟ اگر چنین 
قصدي داريد تحريم ها را لغو كنید تا مشكاتي مثل كمبود اقام ضروري 

كه به موجب تحريم ها ايجاد شده رفع شود. 
رئیس كمیسیون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسامي بیان كرد: اين 
گونه سیاست امريكا هم همچون ديگر سیاست هاي آن دوگانه است، 
اين اقدامات تحريمي امريكا علیه كشورمان در شرايط كنوني اقدامي 
تروريستي است، امريكايي ها با كمك تحريم ها مانع ورود برخي از اقام 
ضروري همچون دارو به كشور ما مي شوند. اين گونه اقدامات در حقوق 
بشر و موازين بین المللي به عنوان اقدامي تروريستي محسوب مي شود. 
اينها در حالي است كه در موضوع كرونا خود كشور امريكا با مشكات 

بیشتري نسبت به ديگر رو به رو است. 
نماينده كوهدشت در مجلس در پايان اضافه كرد: ملت و حكومت ايران، 
خود با تكیه بر ظرفیت داخلي توانست لوازم مراقبتي، اقام بهداشتي، 
دستگاه هاي پزش��كي و كیت هاي تش��خیصي را تولید كند و حتي به 
مرحله اي برس��د كه بتواند اين كیت هاي تش��خیصي را به كشورهاي 

خارجي صادر كند. 
........................................................................................................................

 انتخابات دور دوم مجلس 
شهريورماه برگزار مي شود 

ش�هريور م�اه انتخاب�ات دور دوم مجل�س برگ�زار مي ش�ود 
و م�اه آين�ده ه�م مجل�س يازده�م تش�كيل خواه�د ش�د. 
به گزارش فارس، جمال عرف معاون سیاسي وزارت كشور در حاشیه 
دومین همايش استانداران سراسر كش��ور در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد:  در اين جلسه موضوعات اقتصادي، سیاسي، اجتماعي و امنیتي با 
محوريت جهش تولید و راهكار هاي تحقق آن ارائه و تصمیم بر آن شد 

تا اين راهكار ها و پیشنهاد ها به دولت ارسال شود. 
وي با بیان اينكه در شهريور انتخابات دور دوم مجلس برگزار مي شود، 
افزود: ماه آينده هم مجلس يازدهم تشكیل خواهد شد و نحوه تعامل با 

مجلس ب��ر اساس اصل تفكیك قوا و تعامل سازنده است. 
معاون سیاسي وزارت كشور يادآور شد: ما براي ارزيابي آخرين وضعیت 
كشور و تصمیم گیري مسائل مهم، دو جلسه را به صورت كمیسیوني با 
استانداران برگزار كرديم، در هر كمیسیون تعدادي از استانداران حضور 

داشتند و مهم ترين مباحث مورد بحث قرار گرفت. 
وي بیان كرد: در كمیس��یون امنیتي، موضوع��ات مربوط به ناامني ها 
و پیش بیني ها مط��رح و تصمیمات جديد ب��راي مقابله با ناامني هاي 
احتمالي اتخاذ شد، در كمیسیون اجتماعي هم مباحث مهم با محوريت 

ويروس كرونا و تاثیرات آن مطرح شد. 
........................................................................................................................

نايب رئيس کميسيون امنيت ملي: 
 امريكايي ها به دنبال استمرار حضور خود

در عراق هستند  
نايب رئيس کميسيون امنيت ملي 
مجل�س با تأکي�د بر اينك�ه نفوذ 
ايران برخ�اف امري�كا در عراق 
معن�وي اس�ت، گف�ت: حض�ور 
امريكايي ه�ا به واس�طه مجلس 
عراق در اين کش�ور خاتمه يافته 
تلقي مي شود اما آنها به بهانه هاي 
ديگري دنبال اس�تمرار حض�ور خود در عراق هس�تند. 
به گزارش خانه ملت، محمدجواد جمالي نوبندگاني با اش��اره به اقدام 
تروريستي اخیر گروه تروريس��تي داعش در عراق و حمايت جمهوري 
اسامي ايران از تاش هاي عراق در مبارزه با تروريسم، گفت: ما قبول 
داريم كه ايران نفوذ معنوي در ع��راق دارد، برعكس امريكايي ها كه در 
كشور عراق دخالت كردند و موجب قدرت گرفتن گروه هاي تروريستي 
مانند داعش شدند. جمهوري اس��امي ايران به تأيید همه گروه هاي 
عراقي اعم از كردها، شیعیان و اهل تسنن به دولت عراق كمك كرده و 
براي جلوگیري از نفوذ داعشي ها، تسلط داعش بر عراق و همچنین تجزيه 
كردها، شیعیان و اهل تسنن كه مورد نظر امريكايي ها بود، به دولت عراق 

كمك كرد، بنابراين اگر ما در عراق نفوذي داريم، معنوي است. 
نماينده مردم فس��ا در مجلس ش��وراي اس��امي تصريح كرد: ايران 
همچنین با تمام گروه هاي سیاس��ي و مذهبي عراق تجارب همكاري 
دارد و م��ردم عراق قطعاً ق��دردان اين كمك ها هس��تند. امريكايي ها 
مي خواهند در عراق دخالت كنند و در آستانه تشكیل كابینه فشارهايي 
را وارد مي كنند تا حضورشان كه به واسطه مجلس عراق خاتمه يافته 

تلقي شده را به بهانه هاي ديگري استمرار بخشند. 
وي در ادامه گفت: ما معتقديم امريكايي ه��ا داعش را به وجود آوردند 
و در اظهارات مختلف هم اين موضوع را بیان كرده اند. آنها داعش را به 
وجود آوردند تا اهدافش��ان را پیش ببرند و بعد از آن هم بهانه اي براي 
حضورشان در عراق داشته باشند، در حالي كه جمهوري اسامي ايران 

مبارزه واقعي با داعش را انجام داد. 
جمالي نوبندگاني يادآور شد: به نظر ما در حال حاضر سران داعش در 
اختیار امريكايي ها هستند و آنها را از سوريه به عراق و از عراق به سوريه 
منتقل مي كنند و زماني كه آنها در محاصره هس��تند از آنها محافظت 
مي كنند و آنها را با هلیكوپتر نجات مي دهند. داعش براي امريكا نقش 
آچار فرانسه را دارد، امريكا با استفاده از آنها در عراق و سوريه و منطقه 

خاورمیانه به دنبال ايجاد نفاق است. 
اين نماينده مردم در مجلس ش��وراي اس��امي اف��زود: طبق اعتراف 
مقامات امريكايي، سريع ترين و همه جانبه ترين تحريم ها علیه ايران را 
وضع و اجرا كردند. در كنار تحريم ها جنگ رواني در ارتباط با موضوعات 
مختلف نیز ايجاد كردند، با شیوع كرونا كه همه كشورهاي دنیا را درگیر 

كرده نیز دنبال فشارهاي بیشتر بودند. 
جمالي نوبندگاني تأكید كرد: امريكا با جمهوري اسامي ايران مشكل 
ماهیتي و اختاف سیاسي دارد، اختاف اقتصادي ندارد، لذا در صورتي 
كه جمهوري اسامي ايران سیاست هايش را تغییر دهد باز از ما راضي 
نخواهند شد زيرا آنها دنبال تغییر رژيم در ايران هستند، همانطور كه 
پیش از اين اعام كرده ان��د اما براي ما قابل قبول نیس��ت زيرا اهداف 

انقاب اسامي و مردم چیز ديگري است.

از يك س�ال گذش�ته م�وج جدي�دي در فضاي 
رسانه هاي فارسي زبان خارجي ايجاد شده است 
که محوريت آن سرمايه گذاري عربستان سعودي 
بوده و بخ�ش اصلي اي�ن حرکت ش�بكه خبري 
»ايران اينترنش�نال« با مبالغ کان مالي اس�ت. 
در طول 4۰ سال گذش��ته و به خصوص از دهه ۷۰ 
شمسي به اين سو شبكه هاي فارسي زبان تلويزيوني 
و راديويي خارجي يكي از مهم ترين ابزارهاي تبلیغي 
علیه نظام جمهوري اس��امي ايران بوده اند، البته 
پیش از آن نیز شبكه هاي راديويي پرچمدار چنین 
اقداماتي بوده اند كه ش��ايد معروف ترين مثال آن 
نقش شبكه راديويي بي بي  س��ي فارسي در ارسال 
س��یگنال آغاز كودتاي 28 مرداد سال 1332 علیه 
نهضت ملي ش��دن صنعت نفت ايران باشد. در اين 
میان و يك س��ال قبل از فتنه س��ال 88 راه اندازي 
شبكه تلويزيوني بي بي  س��ي تحولي جديد در فرم 
و محتواي اين شبكه ها بود. پیش از آن شبكه هاي 
خب��ري تلويزيوني فارس��ي زبان عمدت��ا بر حوزه 
س��رگرمي متمركز بودند و ش��بكه هاي خبري در 
اختیار سلطنت طلبان قرار داشت كه به هیچ عنوان 

كیفیت باايي نداشتند. 
   مدل جديد جذب مخاطب

به روش انگليسي
بي بي  سي فارسي تاش كرد تا با ارائه يك استاندارد 
جدي��د در نح��وه خبررس��اني و جذب گس��ترده 
نويسندگان و مجريان ايراني كه اغلب از رسانه هاي 
اصاح طلب جذب اين رس��انه مي شدند، به جذب 
گسترده مخاطب بپردازد. مهم ترين ابزار بي بي  سي 
براي اين كار تاش براي ارائ��ه چهره بي طرفانه در 
خصوص انتشار اخبار بود، البته تحلیل دقیق اخبار 
و برنامه هاي منتشر شده نشان مي دهد كه ادعاي 
فوق به حقیقت نزديك نیست و جهت گیري هاي 
سیاس��ي با هدف تخريب نظام جمهوري اسامي 
ايران در محتواي اين ش��بكه كامًا آشكار است،  با 
اين حال و به رغم اين نقطه ضعف شبكه تلويزيوني 
بي بي  سي فارسي مدعي اس��ت كه توانسته در اين 
مسیر موفق ش��ود و يك جامعه میلیوني از جامعه 

ايراني را به سمت خود جلب كند. 
پس از تجربه بي بي  سي فارس��ي شبكه هاي ديگري 
نیز ت��اش كردند با ارائ��ه محتواي ن��و و متفاوت به 
جذب مخاطب بپردازند. يكي از اين رسانه ها شبكه 
تلويزيوني »من و تو« بود كه هدف اصلي آن تطهیر 
چهره خاندان پهل��وي در ايران و ارائ��ه يك كارنامه 
موفق از اين خانواده بود. اين شبكه با پخش مستند 
تلويزيوني »انقاب 5۷« كه اغلب با فیلم هاي قديمي 
دزديده ش��ده از آرشیو صدا و س��یما ساخته شد در 

جامعه رسانه اي ايران مطرح شد. 
عاوه بر پخش مستندهاي جدي، اين شبكه تاش 
كرد ت��ا با ارائ��ه مدل ه��اي جدي��دي از برنامه هاي 
سرگرمي كه بر سبك زندگي ايرانیان متمركز بود به 

جذب مخاطب بپردازد. موفقیت نسبي اين دو شبكه 
نسبت به شبكه هاي تلويزيوني پیشین سبب شد تا 
ساير رسانه ها از جمله دويچه وله فارسي و راديو فردا 
نیز در همین مسیر حركت و برنامه هايي را در همین 
قالب اجرا كنند، به عنوان مثال دويچه وله تاش كرد 
با جذب جمشید برزگر از نیروهاي بي بي  سي فارسي 

برنامه هاي جذاب تري را پخش كند. 
  سعودي ها وارد ميدان رسانه اي

 مقابله با ايران مي شوند
در اين میان به نظر مي رسد از يك سال گذشته موج 
جديدي در فضاي رسانه هاي فارسي زبان خارجي 
ايجاد شده كه محوريت آن سرمايه گذاري عربستان 
سعودي بوده اس��ت. محور اين فعالیت ها مجموعه 
پژوهش ها و بازاريابي سعودي )SRMG(است كه 
انتشار روزنامه هاي عرب زبان و انگلیسي زبان جهان 
عرب مانند الشرق ااوس��ط، ااقتصاديه، عرب نیوز 
و نشرياتي مانند هي، المجله، س��یدتي و الّرجل را 

بر عهده دارد. 
اين مجموع��ه در ق��راردادي با مجموعه رس��انه اي 
»اينديپندنت« توانسته صفحات فارسي و تركي نیز 
به اين مجموعه اضافه كند. سردبیري بخش فارسي 
اينديپندنت را كاملیا انتخابي ف��رد بر عهده دارد كه 
زماني در نشريه زن روز در دهه ۷۰ شمسي در ايران 
كار مي كرد و با انتش��ار خاطرات خ��ود و زدن برخي 
تهمت هاي اخاق��ي علیه يك��ي از بازيكنان فوتبال 

توانست به شهرتي كاذب برسد. 
  بودجه 25۰ميليون داري

 براي »ايران اينترنشنال«
بخ��ش دوم اي��ن حرك��ت ش��بكه خب��ري »ايران 
اينترنشنال« است كه ظاهر تشكیاتي مستقلي دارد 
اما نشريه گاردين در مطلبي پشتیباني سعودي ها از 

اين رسانه را فاش كرد. 
در اين مطلب كه به قلم س��عید كمالي دهقاني 
در نشريه گاردين منتشر ش��د، »ووانت میديا 
نام شركتي اس��ت كه ايران اينترنشنال را اداره 
مي كند و مدي��ر اين ش��ركت فردي اس��ت به 
نام »ع��ادل عبدالكريم« كه تابعیت عربس��تان 
س��عودي دارد. اين ف��رد رواب��ط كاري طواني 
مدتي با مسئوان سعودي شامل »عبدالرحمن 
راشد« داش��ته است. راش��د كه مدير كل سابق 
شبكه سعودي العربیه بود، در تأمین هزينه هاي 
مالي ايران اينترنش��نال نقش داش��ته و نزديك 

25۰میلیون دار صرف آن كرده است.«
شبكه ايران اينترنشنال كه كار خود را از سال 96 
شمس��ي آغاز كرده بود ناگه��ان در جريان حمله 
به رژه گرامیداش��ت آغاز هفته دف��اع مقدس در 
اهواز در سال 9۷ و مصاحبه با سخنگوي گروهك 
ااحوازيه كه در ابتدا ادعاي انجام اين عملیات را 
مطرح كرده بود، بر س��ر زبان ها افتاد. اين شبكه 
بعدها در جريان تحواتي همانند آشوب هاي آبان 

ماه سال 98 نیز عملكردي كامًا تهاجمي داشت و 
تاش كرد خود را به عنوان لیدر اصلي شورش ها و 
هدايت آن مطرح كند، البته اين عملكرد نیز هزينه 
خاص خود را براي اين ش��بكه داش��ته و تاكنون 
افشاگري هاي زيادي علیه آن به خصوص از سوي 
برخي فعاان رسانه اي مستقل خارج از ايران انجام 
ش��ده كه منجر به ريزش هايي در مخاطبان اين 

شبكه تلويزيوني شده است. 
  پول و فقط پول 

به نظر مي رسد منابع مالي كان شبكه سعودی سبب 
شده تا سايه آن به شدت بر س��اير رسانه ها سنگین 
ش��ود. نگاهي به نقل و انتقال نیروهاي مطرح ساير 
رس��انه ها نیز نش��ان مي دهد كه ايران اينترنش��نال 
عما در حال جذب تمام نیروهاي نخبه آنهاس��ت، 
به عنوان مثال »مهدي پرينچي« از نیروهاي س��ابق 
بي بي  سي فارس��ي و مدير ش��بكه راديو با استعفا از 
اين ش��بكه مدريريت نمايندگاي ايران اينترنشنال 
را در واش��نگتن بر عهده گرفته است. شايد در وهله 
اول اين گزاره مطرح شود كه انگیزه هاي مالي سبب 
اصلي اين انتقال شده اما نگاهي به اخبار منتشر شده 
در شبكه هاي اجتماعي از س��وي فعاان رسانه هاي 
فارسي زبان نشان مي دهد كه جو غالب در بین آنان 
حاكم شدن شبكه ايران اينترنشنال بر فضاي رسانه اي 

خارج از ايران است. 
اين لشكر گس��ترده از كارمند و مباشر و خبرنگاران 

به حدي نگران كننده شده كه حتي برخي را نگران 
حاكم ش��دن اين ش��بكه بر جامعه ايرانیان خارج از 
ايران و تزريق نگاه هاي سعودي- ترامپي به مفاهیمي 
همچون وطن دوس��تي در بین اقش��ار ج��وان اين 
جامعه كرده اس��ت. دامن��ه جذب نیروها از س��وي 
ايران اينترنشنال تنها به بي بي  سي فارسي و افرادي 
همچون نادر س��لطان پور و نیكي محجوب محدود 
نمانده بلكه دامن »من و تو« را نیز گرفته اس��ت. بنا 
بر گزارش هاي منتش��ر ش��ده نزديك 4۰ تا 5۰ نفر 
از نیروهاي ش��بكه »من و تو« به ايران اينترنش��نال 
پیوس��ته اند كه ضربه اي س��همگین براي اين شبكه 
محسوب مي شود. جديدترين نمونه اين مهاجرت نیز 
پیوستن نويد غضنفري از نیروهاي سابق همشهري 

جوان و شبكه من و تو به اين مجموعه است. 
البته ب��ه رغم اين س��رمايه گ��ذاري، ش��بكه ايران 
اينترنشنال به دلیل فسادهاي گسترده مديريتي چه 
در حوزه مالي و چه در حوزه مدريتي محتوا نتوانسته 
بازدهي چنداني داشته باش��د و تنها راهكار موجود 
براي طرف سعودي پمپاژ بیشتر پول است. براي درك 
اين تفاوت كافي است بدانید حقوق يك خبرنگار در 
بي بي  سي فارسي با 1۰ س��ال سابقه نزديك 1۰هزار 
پوند در سال است اما اين حقوق در ايران اينترنشنال 
به چهار تا پنج برابر مي رسد يا بي بي  سي فارسي براي 
مصاحبه اسكايپي با يك كارشناس نزديك 3۰پوند 
حق التحرير پرداخت مي كند و اين در حالي است كه 
اين شبكه سعودي براي همین كار نزديك 1۰۰پوند 
حق الزحمه مي دهد، از سوي ديگر اين شبكه تاش 
مي كند تا با ارائه حق الزحمه هاي كان به كارشناسان 

آنان را از مصاحبه با ساير شبكه ها منع كند. 
  سست تر از خانه عنكبوت

البته نبايد از خاطر برد كه تمام اين ريخت و پاش ها از 
سوي دولت سعودي به اين انگیزه انجام مي شود كه 
انتخاب ترامپ در انتخابات رياست جمهوري امسال 
قطعي است و اين فضاي جنگ و درگیري همچنان 

ادامه خواهد يافت. 
طبیعي اس��ت ك��ه اگر سیاس��ت ديگري از س��وي 
امريكايي ها اتخاذ شود تمام اين هزينه ها بر باد خواهد 
رفت. تهدي��د ديگر نیز مش��كات و محدوديت هاي 
دولت س��عودي در هزينه كرد بودجه كان به دلیل 
بحران كنوني در قیمت نفت است. دولت سعودي در 
سال جاري نزديك 11۰میلیارد دار كسری بودجه 
دارد كه قرار است6۰میلیارد دار آن با اوراق قرضه 
تأمین شود. كافي اس��ت تا جريان پول قطع شود تا 
تمام اين تشكیات نابود شود. شايد بهترين تشبیه 
براي اين شبكه همان نكته اي باشد كه قرآن كريم در 
خصوص استحكامات كفار آورده و آن را همانند خانه 
عنكبوت سست و بي مقدار مي داند. شايد خیلي دور 
نباشد كه شاهد پشیماني بسیاري از كساني باشیم 
كه به طمع حقوق هاي بااتر به اين رسانه ضد ملي با 

رويكرد عربي- صهیونیستي پیوسته اند.

عبدالدارهای وطنی در دام دارهای عبدالكريم!
 شبكه سعودی »ايران اينترنشنال« با آنكه در جذب مخاطب از فارسی زبانان موفق نبوده

اما در جذب وطن فروشان ايرانی که بوی دار نفتی سرمستشان کرده موفق عمل کرده است

مهدی   پورصفا
   گزارش  یک

در ادامه ديپلماس�ي کرونايي، رئيس جمهور دکتر روحاني 
در گفت وگوهاي خود با سران کش�ورها، با رؤساي جمهور 
تاجيكستان، اتريش و ازبكستان گفت وگوي تلفني کرد و 
ضمن اعام آمادگي کشورمان براي انتقال تجربيات مقابله 
با وي�روس کرونا و گس�ترش روابط دوجانب�ه، تحريم هاي 
امري�كا را از موان�ع ج�دي مقابل�ه ب�ا کرونا عن�وان کرد. 
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر رياست جمهوري، رؤساي 
جمهور ايران و تاجیكس��تان در گفت وگويي تلفني با اشاره به 
اشتراكات تاريخي، ديني و فرهنگي دو ملت و روابط دوستانه و 
برادرانه دو دولت، بر ضرورت توسعه بیش از پیش همكاري ها 
و مناسبات في مابین در راس��تاي تأمین منافع دو ملت تأكید 

كردند. 
روحاني و امامعلي رحمان با اش��اره به ش��یوع بیم��اري كرونا و 
سختي ها و مشكاتي كه اين بیماري براي اكثر كشورهاي جهان 
به وجود آورده اس��ت، بر لزوم تاش و تعامل مسئوان دو كشور 
براي توس��عه همكاري ها و انتقال تجربیات در راستاي مقابله با 
اين بیماري تأكید كردند. دو طرف همچنین تاش مسئوان دو 
كشور براي بازگشت روابط تجاري و اقتصادي في مابین به روال 
قبلي با رعايت كامل دستورالعمل هاي بهداشتي را حائز اهمیت 
عنوان كردند و افزودند: دو ملت و دو دولت ايران و تاجیكستان 
همواره در كنار هم بوده و خواهند بود. دكتر روحاني با اشاره به 
موفقیت هاي كشورمان در تولید كیت هاي تشخیص كرونا و ديگر 
تجهیزات مورد نیاز در مقابله با كرونا اظهار داشت: آمادگي داريم 
در حد توان، نیاز هاي تاجیكستان را به عنوان كشوري دوست و 

برادر در اين راستا برطرف كنیم. امامعلي رحمان نیز با تجلیل از 
موفقیت هاي كشورمان در مبارزه با بیماري كرونا و هدايت هاي 
داهیانه دولت در اين راستا، گفت: گسترش بیش از پیش روابط 
و همكاري ها با ايران يكي از سیاست هاي كلیدي تاجیكستان در 

مناسبات خارجي است. 
    مخالفت تهران و وين با تداوم تحريم هاي امريكا

همچنین رؤساي جمهوري اس��امي ايران و جمهوري اتريش 
با تأكید ب��ر اينكه براي مب��ارزه با يك پاندم��ي، همكاري هاي 
همه جانبه بین المللي ضروري است، گفتند كه آماده اند تجربیات 
خود را در اين مبارزه به اشتراك بگذارند و همكاري هاي مشترك 

خود را در اين عرصه تقويت كنند. 
روحاني و الكساندر فن دربلن تحريم هاي امريكا را مانعي براي 
تأمین نیازهاي دارويي و پزشكي دانستند و مخالفت خود را با 
تداوم اين تحريم ها اعام كردن��د. رئیس جمهور در اين تماس 
تلفني با بیان اينكه امريكا به رغم ش��رايط سخت كنوني براي 
مبارزه با بیماري كرون��ا، تحريم هاي خود را در مس��یر تأمین 
نیازهاي دارويي و پزش��كي ايران ادامه مي ده��د، گفت: دولت 
امريكا حتي براي دريافت وام از صن��دوق بین المللي پول براي 
مقابله با اين ويروس نیز به شدت مخالفت مي كند. دكتر روحاني 
تصريح كرد: معتقديم اتحاديه اروپا در شرايط كنوني بايد اقدام 
جدي تري در قبال تعهدات خودش نسبت به مسائل بین المللي 

و برجام به عمل آورد. 
رئیس جمهور اظهارداشت: فعالیت اروپا براي نحوه مقابله با اين 
پاندمي و كمك به كش��ورها و پايان تحريم غیرقانوني، اهمیت 

دارد و امیدوارم ش��اهد يك تحرك و ابتكار جديد از سوي اروپا 
باشیم. 

    ايران دنبال صلح و ثبات در منطقه است
دكتر روحاني ب��ا تأكید بر اينكه در ش��رايط كنوني ش��یوع 
بیماري كرونا در عرصه جهاني، بايد همه تاش ها در مس��یر 
لغو تحريم ها و از بین بردن اختافات و خاموش كردن جنگ 
و درگیري ها متمركز شود، گفت: ايران اسامي به دنبال صلح 
و ثبات در منطقه اس��ت و از اروپا انتظار دارد با فشار بر رژيم 
صهیونیستي، اجازه ندهد اين رژيم بي توجه به پاندمي جهاني 
كرونا، ب��ه حمات خود به س��وريه و لبن��ان و ادامه محاصره 
غزه، شرايط را به س��مت يك بحران پیش ببرد. الكساندر فن 
دربلن رئیس جمهور اتريش نیز در اي��ن گفت وگو با تأكید بر 
عاقه مندي كشورش به توسعه همكاري ها با ايران و آمادگي 
براي انتقال تجربیات در مبارزه با بیماري كرونا گفت: اتريش 
و اتحاديه اروپا مخالف تحريم هاي امريكا علیه ايران هستند 
و به همكاري هاي خود با تهران ادامه مي دهند. رئیس جمهور 
اتريش با بیان اينكه اين حركت امريكا با پیمان هاي بین المللي 
مغايرت دارد و ضد قوانین بین المللي اس��ت، اظهارداشت: ما 
تاش مي كنیم روابط ايران و اروپا بدون تاثیرپذيري از امريكا 
بهتر شود. رؤس��اي جمهور دو كش��ور همچنین بر ضرورت 

تقويت اينستكس تأكید كردند. 
    روحاني: بايد مقابل زياده خواهي امريكا بايستيم

تأكید بر ضرورت تاش در راس��تاي توس��عه بی��ش از پیش و 
همه جانبه مناسبات و همكاري هاي ايران و ازبكستان هم محور 

گفت وگوهاي روحاني و شوكت میرضیايف بود. 
دو طرف با اشاره به سختي ها و مشكاتي كه شیوع بیماري كرونا 
در اكثر كش��ورهاي جهان به وجود آورده است، بر لزوم توسعه 
همكاري و همدلي دولت ها و كش��ورهاي جهان براي مقابله با 

كرونا تأكید كردند. 
رؤساي جمهور ايران و ازبكس��تان در اين گفت وگو با بررسي 
وضعیت روابط و همكاري هاي دو كشور در بخش هاي گوناگون، 
توس��عه روابط و همكاري ها در زمینه هاي مختل��ف از جمله 
گسترش همكاري هاي بانكي، تس��هیل در صدور رواديد براي 
تجار دو كشور و بازگرداندن روابط تجاري و اقتصادي دو كشور 
به روال قبلي را با رعايت كامل دس��تورالعمل هاي بهداش��تي 
مورد توافق قرار دادند. دكتر روحاني با اش��اره به موفقیت هاي 
كشورمان در مسیر مبارزه با كرونا و ساخت تجهیزات و امكانات 
مورد نیاز در اين زمینه از جمله كیت هاي تشخیص و دستگاه 
ونتیاتور، گفت: جمهوري اسامي ايران آماده انتقال تجربیات 
و تأمین نیازمندي هاي ازبكس��تان براي مبارزه با كروناس��ت. 
رئیس جمهور ادامه داد: متأسفانه برخي دولت هاي زياده خواه 
و در رأس آن امريكا، در اين شرايط هم به دنبال اهداف سیاسي 
خود و اعمال فشار و تحريم علیه كشورها و ملت ها هستند كه 
بايد در برابر آنها ايس��تادگي كنیم. ش��وكت میرضیايف نیز با 
تجلیل از موفقیت ها واقدامات جمهوري اسامي ايران در مسیر 
مبارزه با كرونا، اظهارداش��ت: جمهوري اس��امي ايران داراي 
جايگاهي ويژه در منطقه می باشد و توسعه روابط با اين كشور 

براي ما بسیار حائز اهمیت است.

گفت وگوي تلفني روحانی با رؤساي جمهور تاجیكستان، اتریش و ازبكستان
روحانی: جامعه جهاني بايد مقابل زياده خواهي امريكا بايستد

گزارش خبری 

عضو شوراي مرکزي فراکسيون  واي�ي ب�ا تأکي�د ب�ر اينك�ه    نگاه  نماینده
روزمرگي س�ّم مهلك براي مجلس يازدهم است، گفت: در 
صورت اتخاذ اين راهب�رد کارنامه مجلس يازدهم مش�ابه 
مجل�س دهم ب�ا عملك�رد دولت روحان�ي گ�ره مي خورد. 
احمد علیرضابیگي در گفت وگو با مهر با بیان اينكه مجلس يازدهم با 
توجه به مطالباتي كه مردم به جديت آن را دنبال مي كنند و زندگي 
مردم را متأثر كرده است، بايد به سمت تغییر ساختارهاي اقتصادي و 
زيرساخت هاي اقتصادي كشور گام بردارد، گفت: مجلس يازدهم بايد 
به سمت واقعي شدن اقتصاد حركت كند. وي افزود: اقتصاد رانتي و 
اقتصادي كه مبتني بر روابط است، بايد برچیده شود. كاركرد اقتصادي 

ما نشان مي دهد به دست آوردن ثروت بدون زد و بند با ساختارهاي 
قدرت امكانپذير نیست و تنها راهكار مقابله با اين رانت، تكیه بر عمومي 
و مردمي كردن اقتصاد اس��ت. نماينده مردم تبريز در مجلس ادامه 
داد: امروز مسكن به عنوان پیشران حركت اقتصادي كشور مي تواند 
ايفاي نقش نمايد، لذا بايد برنامه ريزي دقیقي در اين خصوص انجام 
شود تا بتوانیم اين صنعت را رو به جلو ببريم. اين اقدام، خواسِت آحاد 
جامعه براي به دست آوردن رفاه حداقلي است. طبیعي است اين مهم 

با تغییر در سیاست هاي اداره كش��ور امكانپذير است. وي با تأكید بر 
اينكه نمي توانیم با مناسبات 2۰سال پیش كشور را اداره كنیم، گفت: 
بايد تغییرات اساسي در حوزه اقتصاد و سیاست داخلي كشور رخ دهد. 
مجلس بايد از روزمرگي و انفعال پرهیز كند، قابل قبول نیس��ت كه 
عده اي بر كرسي نمايندگي بنش��ینند اما منتظر باشند و ببینند چه 

اتفاقي رخ خواهد داد و خود برنامه مستقلي نداشته باشند. 
وي تصريح كرد: مجالس تحت مديريت اريجاني فاقد راهبرد بودند. 

تنها راهبرد اين مجالس، ساقط كردن دولت احمدي نژاد بود. با پايان 
دولت احمدي نژاد، مجلس راهبردي نداشت و دچار روزمرگي شد. 

مجلس يازدهم بايد تاش كند از روزمرگي و غفلت پرهیز نمايد. 
عضو شوراي مركزي فراكسیون نمايندگان وايي مجلس با تأكید 
بر اينكه حفظ وضع موجود سِم مجلس يازدهم خواهد بود، گفت: 
در صورت تاش مجلس يازدهم براي حفظ وضع موجود، كارنامه 
مجلس يازدهم نیز مشابه مجلس دهم با عملكرد آقاي روحاني گره 
خواهد خورد و مردم همان گونه كه در مورد مجلس دهم قضاوت 
كردند، در مورد مجلس يازدهم نیز قضاوت خواهند كرد. وي افزود: 
اساساً تمام تاش ها بايد در راستاي تحقق خواست مردم و تغییر در 

سطوح مختلف اداره كشور باشد.

عضو فراکسيون نمايندگان وايي:
 مجلس دهم راهبرد نداشت
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واکنش کاربران شبكه هاي اجتماعي به #زلزله_تهران

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

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

     اکانت توييتري منتسب به آيت اه جوادي آملي نوشت: 
آورده اند كه اگر كسي سوار اسبي شد اين 
چندين حق بر عهده صاحبش دارد. بار 
زائد بر آن تحمیل نكند، او را بر آب عرضه 
كند، به صورت اسب نزند، صورت اسب 
محترم است. اينها جزو آداب است. وقتي 
اين دين اجازه نمي دهد كه آدم به يك 
اسب اهانت كند، چگونه اجازه مي دهد با 

قلم و بیان آبروي كسي را ببرد!

   آدم کسي مباش!
محّمد حسين کريمي پور در کانال تلگرام خود با ذکر خاطره ای 

از عامه محمدتقی جعفری نوشت:
معلم عزيزي، دو سه باري، چند نفر از ما را برد منزل عامه جعفري. ما 
بچه ها، روي زمین دورش مي نشستیم و او با آن شمايل با نمك و لهجه 
شیرين آذري، برايمان حرف مي زد. بلد بود از آن اوج فلسفه و معقوات 
فرو آيد و با يك مشت پسر بچه س��ر به هوا، ارتباط فكري برقرار كند! 
عامه جوراب هايش را نش��انمان داد و با افتخار، تعريف كرد چقدر در 

رفوي جوراب مهارت دارد. يك ذره منیت، رعونت و جبروت 
آخوندي نداشت. آدم بود. نور به قبرش ببارد. 

از آن نشست ها، دو قصه از تجارب شخصي عامه يادم مانده 
كه امروز، يكي را برايتان نقل مي كنم. 

آقاي من كه شما باشي، نقل به مضمون، عامه گفت: »روزي 
طلبه فلسفه خواني نزد من آمد تا سؤااتی بپرسد. ديدم جوان 
مستعدي می باشد كه استاد خوبي نداش��ته است. ذهن نقاد 
و س��ؤاات بديع داشت كه بي پاس��خ مانده بود. پاسخ ها را كه 
مي شنید، مثل تشنه اي بود كه آب خنكي يافته باشد. خواهش 
كرد برايش درسي بگويم و من كه ارزش اين آدم را فهمیده بودم، 

پذيرفتم. قرار شد فان كتاب را نزد من بخواند. چندي كه گذشت، ديدم 
فريفته و واله من شده است. در ذهنش ابهت و عظمتي يافته بودم كه برايش 
خطر داش��ت. هر چه كردم، اين حالت در او كاسته نشد. مي دانستم اين 
شیفتگي، به استقال فكرش صدمه مي زند. تصمیم گرفتم فرصت تعلیم را 
قرباني استقال ضمیرش كنم. روزي كه قرار بود براي درس بیايد، در خانه 
را نیمه  باز گذاشتم. دوچرخه فرزندم را برداشتم و در باغچه، شروع به بازي 
و حركات كودكانه كردم. ديدمش كه سر ساعت آمد. از كنار در، دقايقي 
با شگفتي مرا نگريست. با هیجان، بازي را ادامه دادم. در نظرش شكستم. 

راهش را كشید و بدون  يك كلمه، رفت كه رفت.«
اينجا كه رس��ید، مرحوم عامه جعفري با آن هم��ه خدمات فكري و 
فرهنگي به اسام، گفت: »براي آخرتم به معدودي از اعمالم امید دارم. 

يكي همین دوچرخه بازي آن روز است!«
درس استاد آن ش��ب اين بود كه دنبال آدم هاي بزرگ بگرديد و سعي 
كنید دركشان كرده و از وجودشان توشه برگیريد، اما مريد و واله كسي 
نشويد. شما انسانید و ارزش��تان به ادراك و اس��تقال عقلتان است. 
عقلتان را تعطیل و تسلیم كس��ي نكنید. آدم كسي نشويد، هر چقدر 

هم طرف بزرگ باشد.

  پايان سوپرمن هاي دروغين
دكتر يونس شكرخواه با اشاره به نقاشي باا نوشت: »اثر جديد بنكسي 
در ابعاد يك متر مربع در بیمارس��تاني در بريتانیا آويخته شد. در اين 
نقاشي، »پرستاري در قامت يك ابر قهرمان« در دستان پسربچه اي به 
پرواز درآمده در حالي كه اسپايدرمن و سوپرمن در سبد اسباب بازي ها، 

بي استفاده رها شده اند.«

  ميدان دست روزمره نويس ها
دكتر امیرناظم��ي، معاون وزي��ر ارتباطات و رئیس س��ازمان فناوري 
اطاعات ايران نوش��ت: »تحلیل تويیتر فارس��ي در فروردين نش��ان 
مي دهد، روزمره نويس ها همچنان در حال رشد هستند و محتواي 66 
درصد تويیت ها را شكل مي دهند. سهم تويیت هاي سیاسي 22 درصد 
و اجتماعي 8درصد است. ادبیات و هنر حدود يك درصد سهم دارند. 
تويیت سیاسي 3 درصد نس��بت به ماه پیش كاهش و روزمره نويسي 

2درصد افزايش داشته است.«

  لنگ يزدي 1۴۰ هزار تومان!
دكتر موسوي با انتشار تصوير فوق در اينستاگرام خود نوشت: »در سرزمین 
شبكه هاي اجتماعي هر روز ش��اهد اتفاقات نو و عجیبي هستیم؛ براي 
نمونه آخرين دس��تاورد صنعت دنیاي مد، فروش لن��گ يزدي روي تن 
يك مانكن زنده است. قیمتش به 14۰ هزار تومان مي رسد، ولي همان 
محصول در سايت ديجي كاا دوتا 11 هزار تومان ارزشگذاري مي شود. 

پس گران نخريد!«

  اکانت منتس�ب به شهيد حاج قاس�م سليماني: 
يك زلزله پنج ريش�تري در يك ش�ب ته�ران را به 
هم مي ريزد؛ خب تصور کنيد داعش وارد کش�ور ما 

مي شد... ۹6/1۰/2۳
  محمد اکبرزاده: بي  تو ه��ر ل�ح�ظه مرا ب�ي�م 
فرو ريختن  اس�ت/ مثل ش�هري که به روي گس�ل 

زلزله هاست. 

  عباس ن�ادران: زلزله اصلي واس�ه م�ا، چند ماه 
پيش مثل همچين شبي و همچين ساعتي آمد. اينا 
همش�ون پس لرزه است! از اون ش�ب جمعه آرامش 

ديگه معني ندارد. 
  حبيب اه فاضلي نوشت: همين مردم رو مي بينيد 
که دار و ندارش�ون رو ول کردند و از ترس جونشون 
نشستن تو خيابون؟ بعضياشون ميگن شهداي مدافع 

حرم پول گرفتن رفتن. 1:2۰ فرودگاه بغداد. 

  م. طالبي: ازمه يك تشكر ويژه داشته باشيم از 
جناب روحاني! خدا وکيلي هشت سال پيش همچين 
زلزله اي مي آم�د از ت�رس قلبمون تا چند س�اعت 
با تيك تاك س�اعت کار مي ک�رد. حاا ب�ا باهايي 
که ايش�ون س�رمون آوردن به س�طحي از مقاومت 
رسيديم که وسط پس لرزه ها نشستيم گل مي گيم، 

گل مي شنويم، به انتظار بعديش!

  مياد شهبازي: شبكه خبر اينجوري شده که باا 
صفحه واسه زلزله مي نويسه؛ پايين واسه کرونا؛ چپ 
در مورد تحريم ها؛ راست حمات موشكي؛ ولي خود 

خبر در مورد کشت هندوانه غول پيكره!
  رابين: از ترس زلزله کل 1۹ واحد س�اختمونمون 
ريختيم تو کوچه، يهو يكي سرفه کرد از ترس کرونا 

همه فرار کرديم تو خونه! 

  محمد زارع: تحريم مي شه قيمت پرايد مي ره باا؛ 
کرونا مياد قيمت پرايد مي ره ب�اا؛ قيمت نفت افت 
مي کنه قيمت پرايد مي ره ب�اا؛ مي گم نكنه حاا که 
تهران زلزله اومده، دوباره خودروسازها بيان بگن به 

دليل زلزله 2۰درصد قيمت پرايد مي ره باا!

  ميزوجي: منابع آگاه گفتن مرک�ز زلزله قم بوده، 
ولي نظام پنهانكاري مي کنه. 

  کي�ا نازني�ن: ت�ا دقايقي ديگ�ر ش�اهد نظرات 
کارشناس�ي براندازها باش�يد: کار خودشون بوده؛ 
داشتن زير زمين بمب درس�ت مي کردند؛ خواستن 

حواس مردمو پرت کنن نفهمن پرايد گرون شده!

  زهي�ر: زلزله که اومد ترس�يدم. ضع�ف خودم رو 
کامًا حس کردم، وقتي که تموم شد، گفتم اگه تموم 
نمي ش�د چي؟ و ترس کل وجودم رو گرفت، اما: پس 
چگونه خواه�د بود تابم در برابر ب�اي آخرت و فرود 
آمدن ناگواري ها در آن جهان بر جسم و جانم و حال 
آنكه زمانش طواني و جايگاهش ابدي است و تخفيفي 

براي اهل آن با نخواهد بود)دعاي کميل(

  عليرضا سهرابي نوشت: اولين واکنش نماينده هاي 
مجلس بعد از زلزله؛ 

محمود صادقي: امشب در لحظات ابتدايي زلزله در بين 
مردم بودم، همه  يكصدا رفع حصر را فرياد مي زدند

تاجزاده: اگ�ر نظ�ارت اس�تصوابي نب�ود اان زلزله 
نمي اومد

علي مطهري: اين زلزله ثابت کرد زمين هم تحمل ادامه  
حصر را ندارد.

  رضا رئيسي: کرونا مياد يا زلزله يا هر فاجعه ديگه 
ک�ه رخ مي دهد، زود يق�ه خ�دا رو مي گيريم که  اي 
بابا همش مصيب�ت، همش بدبختي، ام�ا چرا يكبار 
از خودمون نمي پرس�يم تو ام�ورات روزمره زندگي 
چقدر ما هواي خدا رو داشتيم، چقدر ما سعي کرديم 
انسان باشيم، چقدر ما آزارمون به خلق خدا نرسيده؟ 

نميشه هميشه طلبكار بود. 

  زاماسب: در سال 1655 هنگامي که نيوتن به خاطر 
طاعون قرنطينه ش�د، در اين م�دت قوانين حرکت 
نيوتن را تدوين کرد، ولي تو اصًا به خودت فشار نيار، 
از اين فرصت استفاده کن با زلزله و قيمت پرايد جك 

بساز، شهرستاني ها را مسخره کن.

زلزله بامداد جمعه در تهران عاوه بر ولوله اي که ب�ر دنياي حقيقي انداخت، 
در ش�بكه هاي اجتماعي هم واکنش هاي مختلفي را به همراه داش�ت. محمد 
رهبري از کاربران توييتر با ارائه آماري از توييت هاي منتشر شده در اين شب 
نوش�ت: »با وقوع زلزله در تهران کاربران توييتر فعاليت کم سابقه اي در اين 
شبكه اجتماعي داشتند، به نحوي که دو س�اعت پس از وقوع زلزله، کاربران 
توييتري بيش از 2۸هزار توييت در رابطه با زلزله منتشر کردند. يعني به طور 

ميانگين در هر دقيق�ه 2۳۳ توييت در رابطه با زلزله در توييتر انتش�ار يافته 
است.« توييت هاي منتشر ش�ده از هر در بود؛ عده اي با زبان طنز بين کرونا و 
زلزله ارتباط برقرار کردند و عده اي ديگر به همزماني اين زلزله و زلزله شهادت 
حاج قاسم سليماني پرداختند. بعضي از کاربران نيز فرصت را غنيمت شمردند 
که سياست هاي دولت يا منطق براندازان را نقد کنند. در ادامه مروري داريم 

بر برخي از اين واکنش ها:

فرزندمان رونالدو شود یا یك بیولوژیست؟
دکتر علي سرزعيم، اقتصاددان و هيئت علمي دانشگاه عامه طباطبايي، در کانال 
تلگرامي خود نوشت: »كودك كه بوديم با خود مي انديشیديم شغلي داشته باشیم كه بیشترين 
فايده را براي جامعه داشته باشد. از اين منظر بیولوژيست شدن بهتر از رونالدو شدن است، زيرا اگرچه 
فوتبالیست ها يك سرگرمي جذاب ارائه مي كنند و زندگي نیازمند سرگرمي است، ولي بیولوژيست ها 
داروهايي كه رهايي از بیماري را نويد مي دهند، عرضه مي كنند! بزرگ تر كه شديم اهمیت درآمد 
برايمان مهم تر شد و ديگر در جواب به پرسش علم بهتر است يا ثروت به سرعت نمي گفتیم علم! 
شايد در دل يا احیاناً بر زبان مي گفتیم ثروت! حال با اين ماك فرزندمان را روانه كدام عرصه كنیم؟ 

فوتبال يا صنعت دارو؟
اگرچه درآمد رونالدو خیره كننده است و با هیچ بیولوژيستي برابري نمي كند، اما احتمال رونالدو شدن 
خیلي پايین تر از يك بیولوژيست ممتاز شدن است. هرساله انبوهي از جوانان راهي عرصه فوتبال 
مي شوند و معدود كساني مي توانند در لیگ دس��ته اول ايران و جهان راه يابند، در حالي كه شانس 

بیولوژيست شدن و در يك صنعت دارويي مشغول به كار شدن خیلي كم نیست. 
آيا درآمد رونالدو غیرمنصفانه است؟ يك پاسخ اين است كه تا وقتي امور بر مدار بازار آزاد مي چرخد؛ 
چراكه نه! وقتي مردم حاضرند هزينه يك باشگاه مثل بارس��لونا و رئال مادريد و... را بپردازند و اين 
باشگاه ها با اتكا به اين درآمدها مي توانند دستمزد باايي به بازيكنان بپردازند، چرا بايد با آن مخالفت 
كنیم و اساس��اً چه حقي براي مداخله داريم؟ در مقابل، ديدگاه ديگري قرار دارد كه معتقد است 
درآمدهاي غیرعادي در يك بخش مي تواند موجب اختال در تخصیص استعدادها در جامعه شود. 
تعیین سقف يا گرفتن مالیات تصاعدي به درآمد فوتبالیست هاي مشهور مي تواند عامت درستي به 

جامعه دهد تا افراد مستعد وارد عرصه هايي شوند كه براي جامعه در بلندمدت مفیدتر است. 
نگاه سومي است كه معتقد می باشد به جاي مقايسه درآمد يك بیولوژيست با يك فوتبالیست و تأسف 
از نتیجه اين مقايسه بايد بین درآمد يك باشگاه فوتبال با يك شركت دارويي نوعي مقايسه كرد. وقتي 
چنین مقايسه اي صورت گیرد، مشخص مي شود كه شركت دارويي متعارف درآمدزاتر از 
يك باشگاه فوتبال متعارف است. البته ترديدي نیست كه بهترين شركت دارويي جهان 
به مراتب از بهترين باشگاه فوتبال جهان درآمد و سود بیشتري ايجاد مي كند. اين درآمد 
بااتر شركت هاي دارويي صرفاً به خاطر اين نیس��ت كه كااي موردنیاز مردم را تأمین 
مي كنند؛ بلكه به اين خاطر است كه كشف داروهاي جديد فرآيندي بلندمدت، پرهزينه و 
بسیار ريسكي است؛ يعني يك تیم پژوهش دارويي شايد 1۰ سال پیوسته روي كشف يك 

داروي جديد كار كند و بعد از 1۰ سال شايد به جواب برسد، شايد هم نرسد. 
كسب درآمد بیولوژيست ها و شركت هاي دارويي با يك معضل اخاقي هم روبه رو است. 
مردم جهان درست يا غلط مشكل خاصي ندارند، اگر فوتبالیست ها درآمد باايي از فعالیت 
خود كسب كنند )اگر مرتبط با بودجه دولت نباشد(، ولي وقتي يك شركت دارويي، دارويي تولید 
مي كند و مي خواهد از محل فروش آن سود خوبي كسب كند، بیشتر مردم اين كار را غیراخاقي 
قلمداد مي كنند. مثًا فرض كنید كه وضعیت فعلي كرونا دو سال ادامه يابد و يك شركت دارويي 
تیم هايي را تجهیز كند تا در اين دو سال شبانه روز روي آن كار كنند و بااخره به داروي مذكور دست 
يابند. آيا دولت ها و جامعه جهاني اجازه مي دهند تا اين شركت بابت فروش آن سودي كسب كند كه 

درآمد هر كدام از بیولوژيست هايش بیشتر از رونالدو شود؟
  تجويز راهبردي

پیشرفت هر جامعه تنها با انگیزه هاي دروني افراد ممكن نیست. افراد بايد بابت اقداماتي كه براي 
جامعه نفع دارد درآمد باايي كسب كنند. اگر مي خواهیم نويسنده خوبي داشته باشیم بايد مالكیت 
معنوي را اجرا كنیم تا نويسندگان از محل فعالیتشان درآمد خوبي كسب كنند. شوق دروني نوشتن 
به تنهايي براي گسیل استعدادها كافي نیست! اگر در جامعه اي كارآفريني درآمد كمي داشته باشد، 
ولي رانت جويي درآمد بیشتري داشته باشد، حتماً استعدادهاي جامعه به سمت رانت جو شدن گسیل 
مي شوند. پس بیايیم سرچشمه هاي رانت را ببنديم. اگر رانت هاي دولتي موجب شده تا فوتبالیست 
شدن در ايران پردرآمد شود، نبايد تعجب كنیم كه جوانان به جاي مشاغل مفیدتر، به سمت اين 

مشاغل حركت كنند. 

آرش اسدی با انتشار عكس فوق از زلزله ديشب تهران نوشت: واسه يه سامورايی همه جا ژاپنه!
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زلزله و فراموشي سیاستي
محمد فاضلي، عضو هيئت علمي دانش�گاه شهيد بهشتي و مش�اور وزير نيرو  در 
کانال تلگرامي خود نوشت: زلزله هر چند سال يكبار به يادمان مي آورد كه در شهري ناامن، 
روي گسل و ناآماده براي كاستن از خس��ارات زلزله زندگي مي كنیم. خوب است اين بار به خود 
بگويیم و بر سر سیاست فرياد بكشیم كه زلزله چند دهه به ما فرصت داده است و ما كماكان در 
غفلتیم، فراموشي سیاستي. چهار دهه قبل تهران كمتر از 4 میلیون نفر جمعیت داشت و امروز 
بیش از 1۰ میلیون نفر. جمعیت در معرض خطر بیش از دو و نیم برابر شده است. ما چه زماني 
احساس كرديم ايمني در برابر زلزله در دس��تور كار جدي سیاست است؟ و سیاست چه موقع 
گزارشي به ما از اقداماتش براي ايمني زلزله داد؟ ما باز هم فراموش خواهیم كرد و سیاست گويي 
كارهايي مهم تر از ايمني بیش از 1۰ میلیون نفر و سرنوشت يك كشور در برابر زلزله دارد. ان شاءاه 
كه امشب زلزله ديگري رخ نخواهد داد، اما اين سؤال كاش بي پاسخ نماند كه زلزله چه زماني در 
دستور كار سیاست و جامعه قرار مي گیرد؟ چگونه زلزله و جان 1۰ میلیون انسان را دستور كار 
سیاست كنیم؟ اگر سیاستي دستور كارش جان 1۰ میلیون انسان نیست، پس به چه كار مي آيد؟ 
ما در اين چند دهه چه كاري بايد انجام مي داديم غیر از انتظار كشیدن براي فاجعه زلزله تهران و 

اكنون چه بايد كنیم؟

  کان�ال دوره گرد | حميد. خ: در فض��اي عمومي جامعه، 
تقريباً همه جا مردم به كتاب خواندن تشويق مي شوند ! رسانه ها، 
سلبريتي ها و... اغلب كتاب خواندن را به عنوان فعالیتي سودمند 
و مفرح، براي گذران اوقات فراغت و سرگرمي توصیه مي كنند! 
در اين شرايط قرنطینه نیز شاهد آن هس��تیم كه هر روز يك 
سلبريتي، در پیامي مخاطبان را تشويق مي كند تا وقت اضافي 
خود را با خواندن كتاب س��پري كنند! گوي��ا كتاب خواندن به 
فعالیتي بدل ش��ده براي وقت كش��ي و گريز از مالِت زمان، يا 
تفريحي شده براي پُر كردن اوقات فراغت! براي عده بسیاري نیز، 
كتاب خواندن و تبلیغ كتابخواني صرفاً ژستي فرهنگي است، براي 
كسب هويت هاي پوشالي! اما به راستي كتاب چیست؟ و كتاب 

خواندن چه نوع تجربه اي است؟ آيا بايد كتاب بخوانیم؟ چرا؟
در جهان كنوني، كتاب نیز به يك كاا بدل شده است، كاايي 
فرهنگي! كاايي كه مي تواند ما را س��رگرم كند، لذتبخش 
باشد، از احس��اس مالت ما بكاهد و براي ما هويت و ژستي 

پوشالي به عنوان يك فرد اهل فرهنگ و تفكر دست و پا كند ! 
اما آيا ما كتاب خواندن را، به عنوان فعالیتي بسیار ضروري و 

مهم درك مي كنیم؟
به گمان من، اگر فردي به طور جدي، دچار پرسش و مسئله اي 
مهم نباشد، كتاب خواندن نه تنها سودي ندارد، بلكه روان فرد 
را زير آوار كلمات و مفاهیم دفن خواهد كرد! به گونه اي كه فرد، 
ظرفیت و استعداد پرسشگري و حیرت را از دست داده و تبديل 

به موجودي كند ذهن، كم عمق و مغرور خواهد شد!
اگر ما بدون اينكه از قبل دچار پرسش و مسئله اي جدي شويم، 
به كتاب خواندن اعتیاد پیدا كنیم، به اقیانوسي از اطاعات بدل 
خواهیم شد كه فقط يك سانتیمتر عمق دارد! به عبارت بهتر، 
تفكر جدي و اصیل، با پرس��ش و حیرت آغاز مي شود! و دچار 
شدن به پرسش و حیرت، منوط به رهايي از اسم ها، مفاهیم و 
تصاوير ذهني و آش��نايي زدايي از جهان و پديدارها و رويارويي 

بي پرده با اين چیزهاست!

تازه بع��د از اين پرس��ش و حیرت اس��ت كه متفك��ر، بايد در 
كنار فعالیت اصلي تفك��ر و تأمل، به كتاب ها نیز متناس��ب با 
پرس��ش هايش رجوع كند و از آنها كمك بگیرد تا شايد راهي 
فراسوي انديشه اش گشوده گردد ! تفكر جدي، ممكن نیست با 

انباشتن اطاعات در ذهني بدون پرسش و مسئله آغاز گردد. 
ذهني كه هنوز به طور جدي دچار پرسش و مسئله نیست، ذهني 
خواب آلود، نیمه هشیار، كند و سنگین است و تغذيه چنین ذهني 
به وسیله اطاعات، بي شك ذهن را به كما و اغمايي عمیق و ابدي 
فرو مي برد! در حالي كه ذهن براي بیدار شدن، پرسیدن و حیرت 

كردن نیاز به سبك بار شدن دارد!
اما نكته اينجاست كه پرسیدن و حیرت كردن را نمي توان تبلیغ 
كرد! نمي توان به آن توصیه كرد يا آن را آموزش داد! شايد تنها راه 
دچار شدن به آن، اين است كه مكثي كنیم و پذيرا و مشتاقانه به 
جهان گوش فرادهیم! به واقعیت هايي كه با فريادهايي هولناك، 

ما را به پرسش و حیرت وادار مي كنند!

توصیه به خواندن کتاب نكنیم یا بكنیم؟

جناب تاجزاده! سام
امير حسين ثابتي با اشاره به بخشي از يادداشت مصطفي تاجزاده در اينستاگرام 
خود نوشت: »جناب آقاي تاجزاده! با س��ام. قبل از انتخابات 96 گفتید اگر روحاني نبود، 
قیمت پرايد به 5۰ ت��ا 6۰ میلیون تومان، دار به 12 هزار تومان و س��كه به 3 میلیون تومان 
مي رسید. خواهشمند است اكنون نظرتان را درباره پرايد 9۰ میلیوني، دار 16هزارتوماني و 

سكه 6/5 میلیوني در دولت آقاي روحاني بفرمايید. با احترام.«
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جدول سودوکو
ارقام 1تا ۹ را طوری قرار دهيد که 
در هر رديف، ستون و مربع های 
کوچك سه در سه فقط يك بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  عليرضا محمدی
بعد از شكس�ت بعثی ها در جري�ان عمليات 
والفجر۸، ارتش بعث تصميم گرفت در قالب 
اس�تراتژی جديدی به نام دفاع متحرك، به 
گوش�ه و کنار مرزها ضربه بزن�د و به تصرف 
بخش هايی از سرزمين های کشورمان اقدام 
کند. اين اس�تراتژی دش�من برآن ب�ود تا از 
بروز عمليات بزرگی چون والفجر۸ در آينده 
جلوگيری کن�د. بر همين مبنا ارديبهش�ت 
1۳65 بعثی ها به منطقه فك�ه يورش بردند. 
اينجا ب�ود که از لش�كر1۰ سيدالش�هدا)ع( 
درخواس�ت ش�د به آن منطق�ه ب�رود و در 
ي�ك جن�گ نابراب�ر، مقاب�ل چن�د لش�كر 
زرهی دش�من ايس�تادگی کن�د. در جريان 
اين عمليات عاش�ورايی، دو فرمانده گردان 
از اين لش�كر به ش�هادت رس�يدند. شهيد 
حاج حس�ين اس�كندرلو فرمان�ده گ�ردان 
حض�رت علی اصغ�ر)ع( يك�ی از اي�ن دو 
فرمانده گ�ردان بود که روز 1۳ ارديبهش�ت 
1۳65 به شهادت رس�يد. او درست در روزی 
شهيد ش�د که 2۴ س�ال قبل در همين روز 
به دنيا آم�ده ب�ود. گفت وگوی ما ب�ا عباس 
اس�كندرلو برادر ش�هيد را پي�ش رو داريد.

حاج حسين پرورش يافته چه خانواده ای 
بود؟ پدرتان چه شغلی داشت؟

ما يك خان��واده هفت نفره بودي��م كه در محله 
سرآس��یاب دواب )خیاب��ان نب��رد( زندگ��ی 
مي كرديم. پدرمان يك كارگر س��اده بود كه هر 
وقت به خانه برمي گش��ت، به تع��داد ترك ها و 
تاول های دستش اضافه شده بود. اينها را خوب 
است نسل جوان بدانند كه اغلب سرداران جنگ 
از چه طبق��ه و خانواده هايی بودن��د. زندگی ما 
ش��ايد برای خیلی از جوان های اان قابل تصور 
نباشد. يك خانه كوچك استیجاری داشتیم كه 
هفت نفره در يك اتاق زندگی مي كرديم. حتی 
حداقل های زندگی را هم نداشتیم. نه يخچالی 
بود، نه كمدی، نه تلويزيونی و نه اسباب و اثاثیه 
درس��ت و درمانی اما پدر و مادرم��ان آدم های 
آبرومندی بودند و باب��ا با رزق حال بچه هايش 

را بزرگ مي كرد.
همين رزق حال هم سنگ بنای ورود 
شهيد اسكندرلو به بحث انقاب و جنگ 
شد؟ غير از ايشان برادرهای ديگر هم 

فعاليت های انقابی داشتيد؟
بله ما هم به اندازه خودمان فع��ال بوديم. البته 
زمان انقاب من س��ن زيادی نداش��تم. ما سه 
برادر بوديم. علی متولد سال 39، حسین متولد 
سال 41 و من كه متولد سال 45 هستم. همان 
طور كه شما هم گفتید، رزق حال پايه و بنیان 
آدم را درست مي كند. بعد هم كه والدين ما مثل 
خیلی از خانواده های جنوب ش��هری آدم های 
مذهبی بودند. يك مادربزرگ داشتیم كه اهل 
روضه و هیئت بود. وجود ايشان در تربیت بچه ها 
تأثیر زيادی داش��ت. اينكه بگويم كسی دست 
ما را گرفت و برد مس��جد و اهل مس��جد كرد، 
اين طور نبود. همان ذات خ��وب و رزق حال و 
سختی هايی كه در زندگی مي كشیديم، باعث 
مي شد جان مان پخته ش��ود. علی و حسین در 
جريان انقاب سن ش��ان بیش��تر بود و فعالیت 
مي كردن��د. خصوصاً حس��ین ك��ه در جريان 
درگیری های پادگان نی��روی هوايی به عنوان 
يكی از اولین نفرات به داخل پادگان رفت و در 

تخلیه ساح های آن نقش فعالی داشت.
شهيد از نيروهای اوليه سپاه بود؟

بعد از انق��اب اول به عضوي��ت كمیته انقاب 
اس��امي  محله درآمد. علی برادر بزرگ مان هم 

كمیته ای ش��د و در همان جا مان��د. بعدها اگر 
فرصتی گیر مي آورد، از طريق كمیته به جبهه 
مي رفت. حاج حسین اما پس از مدتی عضو سپاه 
شد. يادم اس��ت همان س��ال 58 برای آموزش 
نظامي  به پادگان امام حسن)ع( مي رفت. به سپاه 
رفت و آمد داشت تا اينكه قبل از شروع رسمي 
 جنگ رس��ماً به عضويت س��پاه درآمد و عضو 
گردان 6 سپاه پادگان ولیعصر)عج( شد. من هم 

كه از سال 61 به عنوان بسیجی به جبهه رفتم.
پس بحث جبهه و جهاد حاج حسين از 

اول جنگ شروع شد؟
البته قب��ل از جنگ ه��م در غائل��ه ضدانقاب 
ورود كرد و با آنها مقابله مي كرد. بعد كه جنگ 
تحمیلی رسماً شروع شد، وارد جبهه ها شد و تا 
لحظه شهادتش دائم به منطقه رفت و آمد داشت. 
به نظرم ي��ك هفته بعد از ش��روع دفاع مقدس 
بود كه چند گردان از پ��ادگان ولیعصر)عج( به 
جبهه های غرب و س��رپل ذهاب اعزام ش��دند. 
اخوی پاسدار گردان ششم به فرماندهی شهید 
محسن حاجی بابا بود. رفتند سرپل ذهاب و چند 
ماهی حاج حسین آنجا بود. بعد از  مدتي برگشت 
تهران و جزو محافظان بیت حضرت امام)ره( شد 
اما خیلی نتوانست در شهر بماند و دوباره به جبهه 
غرب برگشت و اين بار مسئولیت هايی در مناطق 
عملیاتی غرب برعهده اش گذاشتند. كمي  بعد 
از تشكیل تیپ 2۷ محمد رسول اه)ص( به اين 
تیپ رفت و به گمانم از عملیات خیبر وارد تیپ 
1۰ سیدالشهدا)ع( شد و تا شهادتش در اين تیپ 
مسئولیت هايی در گردان های حنین و ظهیر و 

حضرت علی اصغر)ع( داشت.
پيش آم�ده ب�ود که ب�ا ه�م در جبهه 

باشيد؟ 
بله اتفاقاً من شش، هفت ماه نیروی ايشان بودم. 
سال 63 ايشان فرماندهی گردان زهیر را داشت و 

من هم يك بسیجی ساده در اين گردان بودم.
حاج حس�ينی ک�ه ش�ما در نوجوان�ی 
مي شناختيد، با آن کسی که در جبهه 
در قامت ي�ك فرمان�ده مي ديديد چه 

تفاوت هايی داشت؟
بچگی ها اخوی هر ش��یطنتی كه ش��ما فكرش 
را بكنید انجام مي داد. س��ر نترسی داشت و در 
مدرسه و محله كس��ی نمي توانس��ت به او زور 
بگوي��د. در عین حال درس��ش هم خ��وب بود 
اما ش��ینطت هايش داس��تان مفصلی دارد كه 

حكايتش اينجا نمي گنجد. بع��د از ورود اخوی 
به جريان انقاب و خصوصاً بعد از حضورش در 
جبهه، خیلی از اين شیطنت ها را كنار گذاشت. 
فقط يك فرمانده رزم��ي  نبود كه جذبه و دانش 
نظامي  داش��ته باش��د. س��عی مي كرد خودش 
را از هر جهت��ی تقويت كند. اگر بگويم ايش��ان 
3هزار جل��د كتاب خوانده بود اغ��راق نكرده ام. 
تمام تفس��یر المیزان و نمونه و مجمع البیان و 
تفسیر نهج الباغه و... را خوانده بود. تحصیاتش 
ديپلم بود ولی به جرئت مي توانم بگويم به اندازه 
دكترا س��واد و معلومات داش��ت. از طرفی فن 
بیان عالی اش باعث مي ش��د هر وقت شروع به 
سخنرانی يا خطابه كند، آدم های دور و برش را 
تحت تأثیر قرار بدهد. يكی از دوستان مي گفت 
يك روزی از شهید اسكندرلو درخواست كرديم 

به مس��جد ما بیايد و خاطره بگويد و سخنرانی 
كند. آمد و ط��وری حرف زد كه هی��چ كدام از 
حضار حتی پلك نمي زدند. يا در عملیات خیبر 
يكی از همرزمانش مي گف��ت وقتی از عملیات 
برگشتیم، همگی چه جسمی، چه روحی درب 
و داغان و كس��ل بوديم و در كانالی نشس��تیم. 
حاج حسین با موتور آمد و همان جا 1۰ دقیقه 
برای ما حرف زد. چنان نیرويی گرفتیم كه انگار 

همگی متحول شديم.
شما که در گردان شان بوديد، فرقی بين 

شما و ديگر نيروها قائل بود؟
)مي خندد( شايد به من بیش��تر هم كم محلی 
مي كرد. طوری ش��ده بود كه بعضی از دوستان 
به شوخی مي گفتند فانی اخوی ديگر تحويلت 
نمي گیرد. در چند ماهی كه من نیروی ش��هید 
بودم، ش��ايد فقط دو، س��ه مورد پیش آمد كه 
بنشینیم با هم حرف بزنیم. همین دو مورد هم 
باعث تعجب بچه ها مي ش��د. من بعدها متوجه 
ش��دم رفتار حاج حس��ین به اين دلیل بود كه 
شايد يك بچه بسیجی فكر كند فرمانده بین او 
و برادرش فرقی قائل مي ش��ود. طوری شده بود 
كه هر وقت به جبهه مي رفت��م، ديگر به گردان 
حاجی نمي رفتم. مي رفتم لشكر2۷ يا بسیجی 

ديگر گردان های لشكر 1۰ مي شدم.
اينكه فرمانده ش�ده بود، باعث مي شد 
رفتار ش�ما در خانه با ايش�ان متفاوت 
باش�د؟ يا خودش طوری رفتار کند که 

تأکيدی بر فرماندهی اش باشد؟
نه بابا اص��ًا! اتفاقاً يك بار خواه��ر كوچك مان 
به حاج حسین گفت داداش ش��نیدم در جبهه 

فرمانده شده ای. حسین ناراحت شد و گفت ديگر 
چنین حرفی را نزن. من كوچك ترين بسیجی 
در جبهه هستم. اولین باری هم كه خودم رفتم 
جبهه )سال 61( چون سن كمي  داشتم، حاجی 
دنبالم مي گشت. يك جايی از منطقه به همديگر 
رسیديم. ناراحت بود كه چرا جبهه آمدنم را به 
اطاع خانواده نرسانده ام. همین طور كه داشت 
به عنوان برادر بزرگ تر بازخواس��ت و نصیحتم 
مي ك��رد، گفتم ش��نیده ام فرمان��ده ای؟ گفت 
كی گفته من فرمانده ام؟ فرمان��ده همه ما امام 

زمان)عج( است.
رفتار حاجی با نيروهايش چطور بود؟

خیلی با هم رفیق بودند. اينها از نسل فرماندهانی 
بودند كه اول خودشان پیشقدم مي شدند و بعد به 
نیرو مي گفتند دنبالم بیا. اگر دستوری مي دادند، 
اگر قرار بود وارد يك موقعیت خطرناك شوند، 
خودشان پیش��اپیش نیروها حركت مي كردند. 
حاجی چند بار پیش از ش��هادت از چند ناحیه 
مختلف مثل پا و دست و س��ر و صورت مجروح 
شده بود. در قضیه ش��هادتش هم خود حاجی 
در خط مقدم نبرد بود كه با تیر مستقیم دشمن 
شهید شد. گذش��ته از آن، اخوی با نیروهايش 
خاكی و خودمانی برخورد مي كرد. اين رفتارها 
به دل نیرو نفوذ مي كرد. همین اان اگر به خانه 
نیروهايش برويد، عكس حاج��ی را روی ديوار 
خانه ش��ان نصب كرده اند. يادم است حاجی هر 
كدام از نیروهايش ش��هید مي شد به خانه شان 
مي رفت و به خانواده اش س��ر م��ي زد. حتی به 
كسانی كه چند سال از شهادت شان مي گذشت 
هم س��ر مي زد و از خانواده های ش��ان دلجويی 

مي كرد.
خاطره ای از دوران حضورش در جبهه 
داريد؟ مثًا از مجروحيت هايی داشت 

و شما هم به آن اشاره کرديد؟
در عملیات خیبر من تازه از كردستان به تهران 
برگش��ته بودم. بحبوحه عملیات خیبر بود. در 
خانه بوديم كه يكهو در باز شد و حاج حسین با سر 
و وضع كامًا به هم ريخته وارد شد. لباس هايش 
پاره و خاك��ی و موهايش ژولیده ب��ود. با ديدن 
هیبتش جا خورديم. مادرم پرسید: »حسین با 
اين وضع از كجا آمده ای؟« اخوی گفت: »دو شب 
پیش در جزيره مجنون بوديم، دش��من حمله 
كرد و من دچار موج انفجار شدم. به بیمارستان 
فیروزگر انتقالم دادند و من هم از بیمارس��تان 
فرار كردم.« قضیه مجروحیت حاج حس��ین را 
بعدها از زبان خودش وقتی كه داشت با يكی از 
همرزمانش صحبت مي كرد ش��نیدم. اخوی به 
دوستش مي گفت در يك مقطع از عملیات خیبر 
دش��من پاتك س��نگینی به جزيره مجنون زد. 
حاج كاظم رستگار به من گفت به جزيره برويد و 
هر طور شده مانع پیشروی دشمن شويد. رفتیم 
و ديديم كلی تانك در جزيره هستند و بعثی ها 
با تیربار و توپ بچه ها را زير آتش گرفته اند. من 
آرپی جی را از دست يكی از بچه ها گرفتم و جلوتر 
رفتم و يكی از تانك های دش��من را زدم. وقتی 
بچه ها ديدند فرمانده گردان شان تانك عراقی ها 
را زد، روحیه گرفتند و آن ش��ب توانستیم 6۰ 
تانك دش��من را منهدم كنیم. اگر شما نظامي 
 باشید متوجه مي شويد كه زدن 6۰ تانك توسط 
يك گردان چه اتفاق بزرگی است. حاج حسین 
در همان جا هم مجروح ش��ده و به بیمارستان 

انتقالش داده بودند.
شهيد اسكندرلو در عملياتی به شهادت 
رسيد که به گفته رزمنده های حاضر در 
آن، عاشورايی ديگر بود. نحوه شهادتش 

چطور بود؟
حاج حمید مقیمي  يكی از همرزمانش ماجرای 

اولين ب�اری که خ�ودم رفت�م جبهه 
)س�ال 61( چون س�ن کمي  داش�تم، 
حاج�ی دنبالم مي گش�ت. يك جايی 
از منطق�ه ب�ه همديگ�ر رس�يديم. 
ناراحت بود ک�ه چرا جبه�ه آمدنم را 
به اط�اع خانواده نرس�انده ام. همين 
طور ک�ه داش�ت ب�ه عن�وان ب�رادر 
بزرگ ت�ر بازخواس�ت و نصيحت�م 
مي کرد، گفتم ش�نيده ام فرمانده ای؟ 
گف�ت ک�ی گفت�ه م�ن فرمان�ده ام؟ 
فرمانده همه ما امام زمان)عج( اس�ت
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آن روز را به خوبی تعريف كرده اس��ت. ايش��ان 
مي گويد: روزی كه می خواس��تیم برای عملیات 
سیدالش��هدا برويم، من و حاج حس��ین تصمیم 
گرفتیم لباس های مان را عوض كنیم و لباس های 
پاكیزه بپوشیم. حاج حسین لباس تمیز نداشت. 
يك زيرپوش، يك شورت سبز رنگ از تداركات و 
يك پیراهن خاكی رنگ كره ای را )كه آن  زمان به 
بچه های رسمي  سپاه می دادند( كه اسم خودم را 
پايین پیراهنش نوشته بودم به حاج حسین دادم. 
)روی زبانه پوتین ها هم اس��م مان را می نوشتیم 
كه ب��ا پوتین ه��ای ديگران اش��تباه نش��ود.( با 
حاج حس��ین از چادرمان بیرون آمديم و رفتیم 
به س��مت حس��ینیه؛ حاجی می خواست درباره 
منطق��ه عملیاتی ب��ا بچه های گ��ردان صحبت 
كند. آن ش��ب عملیاتی فراموش نشدنی بود. آن 
شادمانی... آن چهره های ش��اد... آن عطر و بو... 

قابل توصیف نیست...
نیروها سوار ماش��ین ها شدند. من و حاجی هم 
س��وار تويوتا ش��ديم. قبل از غروب به منطقه 
رسیديم. نیروها از ماشین ها پايین آمدند و حد 
و مرز گروهان ها مشخص ش��د. نماز را با همان 
پوتین ها و تجهی��زات خوانديم. ه��وا ابر بود و 
مهتاب هم نداشتیم. دس��تور حركت از طرف 
فرماندهی لشكر صادر شد. گروهان يك ما بايد 
ش��روع می كرد. من و حاجی و آقای اصغری و 

چند بیسیم چی، دو سه كیلومتر عقب تر بوديم 
كه خبر رس��ید منور روش��ن و درگیری شروع 
شده است. فرمانده گروهان اول آقای مرادزاده، 
مجروح شده بود. مرتضی خلج، فرمانده گروهان 
دوم هم مجروح ش��ده ب��ود. حاجی ب��ه آقای 
اصغری گفت برو كمك گروه��ان آقای موافق. 
من و حاجی هم راه افتاديم به سمت خاكريزی 
كه اس��مش را گذاش��ته بوديم »خاكريز تله«. 
سیم خاردارها و میدان مین منوری كه آنجا بود 
را ديديم و حدود ساعت 3 شب رسیديم پشت 
خاكريز. در همین مسیر تعداد زيادی از بچه ها 
را ديديم كه شهید و مجروح روی خاك افتاده 
بودند. كمتر از 2۰ نفر سالم مانده بوديم و آتش 
دشمن هم خاموش نمی شد. چند تیربار دوشكا 
و گیرينف تیرتراش می ريختند روی سر بچه ها. 
سمت راست جاده )خط حد گردان زهیر( هم 
همین وضعیت بود. از دو سمت راست و چپ، تیر 
دوشكا و خمپاره می باريد روی سرمان. وضعیت 

دقیقه به دقیقه بدتر می ش��د. صدای عراقی ها 
نزديك تر می شد. با بیسیم به فرماندهی گزارش 
می داديم، اما اثری نداشت. حاج حسین تصمیم 
گرفت كاری كند. گفت تو برو دوشكای سمت 
راستی را خاموش كن، من هم دوشكای سمت 
چپی. هن��وز چند قدم دور نش��ده بود كه توپ 
مستقیم به خاكريز خورد و موج انفجارش من 
را حدود 1۰ متر آن طرف تر انداخت. احس��اس 
كردم كمرم ديگر برای خودم نیس��ت. خمپاره 
روی س��تون فقراتم خورده و موقتی، بی حسم 
كرده بود. گیج ش��ده بودم. حاج حس��ین آمد 
باای سرم. پرسیدم: »حاجی رفتم روی مین؟« 
گفت نه. م��ن را چرخاند و ديد كمرم آس��یب 
ديده است. چفیه ای كه همیش��ه دور كمرش 
می بس��ت را باز كرد و به كمرم بست تا جلوی 
خونريزی را بگیرد. بلند ش��د و گفت حاا ديگر 
نوبت من است. با چهار نفر رفت به سمت چپ. 
1۰ دقیقه نگذشت، بچه هايی كه همراهش رفته 
بودند، پیكر حاج حسین را آوردند و گفتند تیر 
مستقیم به او خورده و شهید شده است. ساعت 
حدود 4 صبح بود. پشت خاكريز حدود 1۰ نفر 
مجروح، عده ای شهید و پنج، شش نفر هم سالم 
مانده بودي��م. به آنها گفتم هركس��ی می تواند 
برگردد عقب. خودم هم كه فقط می توانس��تم 
س��ینه خیز حركت كنم، كشان كش��ان خودم 

را به س��مت عقب كش��یدم. هم��ه خودمان را 
برای اسارت آماده كرده بوديم كه يك ماشین 
خش��ايار ارتش )لش��كر 16 زرهی قزوين( كه 
راننده اش يك استوار بود، رسید. اول مجروح ها 
را س��وار كرديم. پیكر حاج حس��ین را هم روی 
خشايار گذاشتیم. همین كه آمد راه بیفتد، يك 
خمپاره خورد و استوار شهید شد. بر اثر ضربه ای 
كه به ماش��ین خورد، چند مجروح بدحالی كه 
داخل خشايار بودند هم ش��هید شدند. دوباره 
از خشايار پايین آمديم. كمي  گذشت و ديديم 
يك خودرو بی ام پی دارد به  سمت مان می آيد. 
يك بسیجی پشت فرمان بود. سريع مجروح ها 
را سوار كرديم، اما نشد كه پیكر حاج حسین را با 
خودمان بیاوريم. چند روز بعد، عراق از منطقه 
فكه عقب نشینی كرد. حالم كه بهتر شد به اتفاِق 
شهید نجفی، برادر حاج عباس نجف آبادی و چند 
نفر ديگر به منطقه فكه رفتیم. حدود مكانی كه 
آن شب بوديم را يادم می آمد. خاكريز را ديدم، 
اما با خاكريز آن  ش��بی فرق داشت. گفتم اين، 
خاكريِز آن شب نیس��ت. پايین و باا منطقه را 
ديديم اما هیچ خاكريز ديگری به اين شكل نبود. 
احتمااً همین خاكريز بود اما عرضش بیش��تر 
ش��ده بود. رفتم همان  جايی كه شب عملیات 
شروع كرده بودم س��ینه خیز رفتن. روی جاده 
آسفالت خوابیدم و س��ینه خیز حدود 2۰ قدم 
رفتم و گفتم جنازه حاج حسین اينجا بايد باشد. 
بچه ها رفتند از جهادسازندگی چنانه يك لودر 
قرض كردند. بیل اول را كه زدند، بوی اجساد را 
حس كرديم. عراقي ها اجساد شهدا را در همان 
خاكريز كوتاه دفن ك��رده بودند. بیل دوم را كه 
زدند، جنازه حاج حسین را ديدم. او را از همان 
پیراهن كره ای و پوتین كه اس��م خودم رويش 
نوشته شده بود، شناختم. پیكر خیلی از شهدای 

ديگر گردان را هم همان جا پیدا كرديم.

بچه هايی ک�ه همراهش رفت�ه بودند، 
پيكر حاج حس�ين را آوردند و گفتند 
تير مس�تقيم ب�ه او خورده و ش�هيد 
ش�ده اس�ت. س�اعت حدود ۴ صبح 
ب�ود. پش�ت خاکري�ز ح�دود 1۰ نفر 
مجروح، عده ای ش�هيد و پنج، ش�ش 
نف�ر هم س�الم مان�ده بوديم. ب�ه آنها 
گفت�م هرکس�ی می توان�د برگ�ردد 
عقب. خودم هم که فقط می توانس�تم 
س�ينه خيز حرکت کنم، کشان کشان 
خ�ودم را به س�مت عق�ب کش�يدم

   سال 63 - گردان زهیر، عباس و حسین اسکندرلو نفرات اول و دوم ایستاده از سمت راست
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نگاه

   مهرنوش محمدي*
همه ما ترس را تجربه كرده ايم، ميزان خطري كه با آن 
مواجه مي شويم به مقدار زياد به ش��غل، محل زندگي، 
اطرافيان و كس��اني كه با آنها در تعامل هستيم مربوط 
مي شود. ترس و اضطراب طبيعي با واقعيت متناسب و 

البته تا حدودي ازم است. 
اگر افراد نترس��ند احتياط نمي كنند و از سامتي خود 
مراقبت نمي كنند. اگر جان و س��امتي هر فرد برايش 
مهم باش��د از آن محافظت كرده و به تبع آن به سامتي 
و پويايي جامعه نيز كمك مي كند اما نكته حائز اهميت 
اين است كه چه ميزان از ترس و استرس ازم است؟ در 
پاسخ بايد بگوييم ترس تا جايي كه زندگي عادي فرد را 
دچار اختال نكند عادي و طبيعي است. اين مقدمه را 
ذكر كردم تا به ترس امروز مردم جامعه نگاهي اجمالي 

داشته باشم. 
 اين روزها با مهمان ناخوان��ده و جديدي به نام بيماري 
كرونا ويروس درگير شده ايم. البته جدا از مسري بودن 
اين بيماري و نيز اقدامات پيشگيرانه اي كه جهت دچار 
نشدن به آن بايد رعايت كنيم، موضوع ديگري كه ذهن 

افراد جامعه را به خود درگير كرده توهم بيماري است. 
 افراد دچار نوعي خودبيمارانگاري شده اند. خيلي اوقات 
ترس دچار ش��دن به اين بيماري و حس تلقين پذيري 

اس��ت كه افراد جامعه را درگير مي كند. همان گونه كه 
گفته شد تا حدودي ترس ازم است زيرا باعث مي شود 
اعضاي جامعه بهداشت را رعايت كرده و به بيماري مبتا 

نش��وند اما اگر اين ترس و اضطراب بيش از حد باش��د 
مقاومت بدن فرد پايين مي آيد كه ريزفاكتوري اس��ت 

جهت ابتا به اين بيماري. 
اما در اين شرايط حساس چه كنيم كه ترس بر ما غلبه 
نكرده و ما را بيمار نكن��د؟ براي اي��ن كار بايد نكاتي را 
رعايت كرد كه به برخي از آنها تيتروار در اين يادداشت 

اشاره مي كنم. 
ترس و اضطراب خود را بايد كنترل و مديريت كرد، 
هر روز صبح با خود بگوييم م��ن خوبم، من ورزش 
مي كنم، من بهداشت فردي را رعايت مي كنم و رژيم 
غذايي مناس��ب دارم، پس بيمار نمي ش��وم. ورزش 
كردن در خانه توصيه مي شود نه در پارك و باشگاه 

ورزشي. 
پس احتياط از اهم واجبات است، جسم و روح ما امانتي 
اس��ت از جانب پروردگار كه بايد از آن محافظت كرد و 
همه امور را نيز به خدا واگذار كرد؛ بنابراين با رعايت نكات 
بهداشتي و پرهيز از خرافات و جهالت مي توان اين بحران 

را با موفقيت پشت سر گذاشت. 
*كارشناس ارشد روانشناسي

کرونا که ترس ندارد!
توهم بيماري به بيماري دامن مي زند سبك مراقبت

 زهرا هنربخش*
يك�ي از موضوعاتي ك�ه با ش�يوع بيماري 
كرونا قابليت طرح پيدا كرده است، مبحث 
حقوقي و احراز مجرميت در انتقال بيماري 
اس�ت. قانونگذار ايران در ماده 493 قانون 
مجازات اسامي صراحتاً وجود فاصله زماني 
ميان رفتار مرتكب و نتيجه  ناش�ي از آن را 
مانع تحقق جنايت ندانس�ته و در مواردي 
مانند انتقاِل عمدي بيماري كشنده، مرتكب 
را حس�ب مورد مس�توجب قصاص يا ديه 
مي دان�د. انتق�ال بيماري ها نوعاً يا نس�بتًا 
كشنده ممكن است در يك فرآيند تدريجي 
كه برخي مواق�ع نيز خيل�ي زود به نتيجه 
مي رسد، سبب مرگ فرد منتقل اليه شود. با 
توجه به اين موارد، جرائمي كه به اين شكل 
صورت مي گيرد جزو جرائم مرتبط با تماميت 

جسماني فرد است. 
   

در حال حاض��ر بيماري هاي واگي��رداري از نوع 
كش��نده در جهان به وجود آمده ك��ه همواره در 
حال افزايش بوده و سبب مرگ بسياري از افراد 
در نقاط مختلف جهان مي ش��ود. تعداد كمي از 
اين بيماري ها به صورت نوعاً كش��نده، برخي به 
صورت نس��بتاً خطرناك و اكثراً نيز غيركشنده 
مي باش��ند. ويژگي هاي موجود در بيماري هاي 
واگي��ردار از جمله وجود فاصله زماني بس��يار از 
زمان انتقال تا نتيجه، اطاع يا عدم اطاع افراد از 
آلوده بودن به ويروس و مشخص نبودن شخص 
انتقال دهنده، وسعت و گسترش اين بيماري ها و 
همچنين تداخل آثار ناشي از انتقال با وقايع ديگر 
سبب دشواري احراز و اثبات رابطه استناد ضمان 
از يكسو و انتس��اب عناوين متفاوت مجرمانه بر 

مرتكب از جهت ديگر، خواهد شد. 
به همين خاطر اثبات مجرميت در اين گونه موارد 
كاري بس��يار سخت مي باش��د كه برخي از فقها 
و حقوقدانان نيز به دليل اين دش��واري، اجراي 
قصاص يا حد را بر افراد منتقل كننده بيماري ها، 
منتفي مي دانند، اما با تمام اين موارد مانعي جهت 
اثبات و اج��راي مجازات هايي از نوع تعزير، حتي 
حدود يا قصاص بر ناقل بيماري نيست و مطابقت 
اين موضوع ب��ا ويژگي هاي درج ش��ده در قانون 
مجازات اسامي مصوب 92 نيز در راستاي احراز 
عناوين مجرمانه مختلف داراي مجازات هاي ذكر 

شده مي باشد. 
از انواع بيماري هاي جديدي كه اخيراً شيوع پيدا 
كرده و سامتي جامعه جهاني را با تهديد مواجه 
نموده كرونا است. ويروس اين بيماري واگيردار از 
راه هاي مختلفي نظير تنفس و ارتباط روزمره افراد 
با يكديگر منتقل مي شود. با توجه به چالش ها و 
خطرات ش��يوع اين بيماري براي جوامع به غير 
از موارد ازم جهت پيش��گيري، تدوين قوانيني 
متناسب جهت مقابله با اين بيماري در راستاي 
سامت جامعه و حمايت از قربانيان آن ضروري 

مي باشد. 
شيوع اين بيماري تهديدي عليه سامت جسمي، 
رواني و بهداشتي افراد بوده و گاهي ممكن است 
با توجه به ن��وع ويروس انتق��ال دهنده  بيماري، 

كشنده نيز باشد. 
در خصوص انتقال بيماري هاي واگيردار مواردي 
چون فاصله زماني ب��روز عائم بيماري و... وجود 
دارد كه باعث سوء اس��تفاده عده اي از گروه هاي 
منافق و تبهكار شده و همچنين تخصصي بودن 
موضوع و بسياري از موارد ديگر سبب دشواري و 
پيچيدگي احراز و اثبات انتقال بيماري گرديده و 
باعث تعدد عناوين مختلف مجرمانه گرديده كه 

ممكن است شباهت موضوع براي عامان عدالت 
قضايي مسئله ساز شود. 

قانونگ��ذار ايران در م��اده 493 قان��ون مجازات 
اس��امي صراحتاً وجود فاصله زماني ميان رفتار 
مرتكب و نتيجه ناشي از آن را مانع تحقق جنايت 
ندانسته و در مواردي مانند انتقاِل عمدي بيماري 
كشنده، مرتكب را حسب مورد مستوجب قصاص 

يا ديه مي داند. 
انتقال بيماري هاي نوعاً يا نسبتاً كشنده ممكن 
اس��ت در يك فرآيند تدريجي ك��ه برخي مواقع 
نيز خيلي زود به نتيجه مي رسد، سبب مرگ فرد 
منتقل اليه شود. با توجه به اين موارد، جرائمي كه 
به اين شكل صورت مي گيرد جزو جرائم مرتبط با 

تماميت جسماني فرد است. 
با توجه به عنصر رواني و شدت ضرر و مهم تر اينكه 
نوعاً يا نسبتاً كشنده بودن عوامل بيماري، مي توان 

انواع مختلفي از آن را ارائه كرد. 
بيماري هاي نوعاً كش��نده بيماري هايي هستند 
كه در صورت ابتا هي��چ راه درماني ب��راي آنها 
وجود ندارد و قطعاً به مرگ منجر مي ش��ود، اما 
بيماري هاي نسبتاً كشنده بيماري هايي هستند 
كه با توجه به شرايط فردي، محيطي و... ممكن 

است باعث مرگ فرد مبتا شوند. 
آنچه كه مهم است بررس��ي عنصر رواني اعماِل 
انتقال بيماري واگيردار مي باشد كه آشكار كننده 
نوع قتل و در نتيجه تعيين كنن��ده نوع و ميزان 
واكنش قانونگ��ذار در مقابل انتق��ال دهنده اين 
بيماري هاس��ت. قانونگذار در مواد 29۰ و 291 
و 292 قانون مجازات اسامي راهكار هايي كلي 
در رابطه با تعيين عنصر روان��ي و توجه به قصد 
مستقيم و تبعي مباش��ر يا سبب را مطرح نموده 

است. 
با توجه به ماده 29۰ قانون مجازات اسامي قتل 

در سه صورت زير عمدي محسوب مي شود: 
الف- جاني قصد كشتن مجني عليه را داشته باشد، 
هرچند عمل وي نوعاً كشنده نباشد: اين قصد، به 
قصد مستقيم معروف است. در مواردي كه مرتكب 
قصد كشتن فردي را داشته باشد و عمًا به نتيجه 
خود برسد، بدون توجه به نوعاً كشنده بودن رفتار، 

قتل، عمدي محسوب مي شود. 
ب- عمل جاني نوعاً كشنده باشد: )هرچند قصد 
كشتن مجني عليه را نداشته باشد( اين نوع عمل 
باعث تشكيل قصد تبعي نوعي قتل مي گردد. در 
اين صورت فعل ارتكابي بايد از چنان خصوصيتي 
برخوردار باش��د كه ب��ه موجب آن بت��وان قصد 

مجرمانه را مفروض قلمداد نمود. 
اگر متهم با علم از وضعيت ابتاي خود به ويروس 
كشنده اقدام به هم نش��يني با ديگري را نمايد، 
هرچند كه قصد قتل وي را نيز نداشته باشد، اما از 
آنجا كه عمل مذكور نوعاً كشنده به شمار مي آيد، 
در صورت فوت مجني علي��ه مطابق بند ب ماده 
29۰ عنصر مادي قتل عمد به شمار خواهد آمد. 

در بند ب بر اس��اس تبصره 1 ماده 29۰ آگاهي 
مرتك��ب از نوعاً كش��نده بودن عم��ل، مفروض 
انگاشته و بار اثبات عدم آگاهي نيز بر عهده مرتكب 
خواهد بود كه در صورت عدم اثبات جنايت عمدي 

ثابت نمي شود. 
در مواقعي كه فرد يا افرادي از يك گروه، با انتشار 
و پخش وس��يع آات و ادوات آل��وده به ويروس 
بيماري واگيردار كشنده در سطح جامعه، سعي 
در ابتاي عده زيادي از افراد به اين بيماري مهلك 
داشته باشند ممكن اس��ت اين اعمال با هدف و 
انگيزه تضعيف حكومت اسامي و به وجود آوردن 
بحران يا به قصد س��ودآوري و تج��ارت صورت 
گيرد، مي تواند از راه هاي مختلف��ي نظير ابزار و 
مواد ضدعفوني كننده  تقلبي و آلوده يا ترويج مواد 
آرايشي مبتا به ويروس در كشور، انجام گيرد با 
توجه به ماده 2۸۶ قانون مجازات اسامي »هركس 
به طور گس��ترده، مرتكب جنايت عليه تماميت 
جسماني افراد، پخش مواد س��مي و ميكروبي و 
خطرناك يا معاونت در آنها گردد، به گونه اي كه 
موجب اخال شديد در نظم عمومي كشور يا ورود 
خسارت عمده به تماميت جسماني افراد در حد 
وسيع گردد، مفسد في اارض محسوب و به اعدام 
محكوم مي شود.« مي توان چنين افرادي را از باب 

»افساد في اارض« به مجازات رساند. 
باي��د توجه داش��ت ك��ه از اركان اصل��ي تحقق 
مس��ئوليت جرم انتقال بيماري واگيردار صحت 
انتساب و استناد آن است كه احراز آن در عمدي 
بودن و غيرعمدي و همراه با قصور يا تقصير، ازم 

و ضروري است. 
*كارشناس ارشد حقوق

در مواقعي كه فرد يا افرادي از يك 
گروه، با انتشار و پخش وسيع آات 
و ادوات آل�وده به وي�روس بيماري 
واگيردار كش�نده در سطح جامعه، 
سعي در ابتاي عده زيادي از افراد 
به اين بيماري مهلك داشته باشند 
ممكن اس�ت اين اعمال ب�ا هدف و 
انگيزه تضعيف حكومت اس�امي 
و به وج�ود آوردن بحران يا به قصد 
س�ودآوري و تجارت صورت گيرد

سبك تغيير

نگاهي به مجازات انتقال بيماري هاي واگيردار در قوانين ايران
آيا ناقل ويروس كرونا مجرم است؟

كرونا زنگ خطر بود براي آدم ها. اينكه حذف 
بس�ياري از آنها در محل كارشان خدشه اي 
به امور آن س�ازمان وارد نمي كن�د و اينكه 
هر يك از آدم ها چقدر براي يك سيس�تم 
اداري يا علمي كارايي دارن�د؟ كرونا مردم 
كمي عادي ت�ر را مجبور كرد ب�ا تكنولوژي 
آشتي كنند. نقدينگي ها كم و حاا استفاده 
از خودپ�رداز و دس�تگاه كارتخ�وان رونق 
گرفته است. در اين ايام مردم مجبور شدند 
بسياري از امور جاري زندگي شان را از طريق 
اينترنت و به صورت غيرحضوري انجام دهند. 
مجبور ش�دند براي عدم تجم�ع در مراكز 
درماني به درمان ه�اي آناين اعتماد كنند

ورود روبات ها، جوان هوش مصنوعي و هشدارهاي فناورانه 

كرونا مي گويد شتاب تكنولوژي را جدي بگيريد!

   از شتاب تكنولوژي جا نمانيم
اين يك هش��دار است. با اين س��رعت اگر پيش برويم از 
تكنولوژي جا مي مانيم. ديروز را به خاطر داريد؟ ديروز كه 
مي گويم مقصودم نه يك قرن پيش كه همين چند سال 
گذشته اس��ت. وقتي خبري از اينترنت و دنياي مجازي 
نبود و هم��ه چيز حتي آموزش يك اتف��اق فيزيكي بود. 
وقتي جزوه ها را بايد دس��تي مي نوشتيم و نهايت كمك 
آموزشي ها چند تا ديس��كت و س��ي دي بود. آنهم نه به 
فراواني اكنون. اما چه ش��د؟ مثل برق و باد رشد كرديم. 
كمك آموزشي ها جدي تر شدند و حاا كه داريم به سمت 
آموزش مجازي مي رويم و احتمااً تا سال هاي ديگر چيزي 

به نام مدرسه به معناي امروزي وجود نخواهد داشت. 
اصًا چرا راه دور برويم؟ همين امسال را ببينيد. پنج گرم 
ويروس سيستم آموزش را در كل جهان متحول كرد. يك 
شبه مدارس را تعطيل و آموزش مجازي و غيرمستقيم را 
در كشوري كه آموزش به سبك سنتي بود به راه انداخت. 
تغيير آنقدر سريع بود كه عده اي هنوز نتوانسته اند با آن 
كنار بيايند. عده اي كه تا ديروز اينترنت برايش��ان جدي 
نبود حاا براي تحصيل فرزندش��ان مجبور ش��دند پا به 
عرصه تكنول��وژي بگذارند. باي��د كاس آناين و برخي 
كليدواژه هاي دنياي مجازي را بياموزند. اگر روزي براي 
يادگيري اينترنت جايي آموزش مي ديديم اكنون بچه ها از 
همان خردسالي با اين دنياي پررمز و راز آشنا مي شوند. 

   روبات ها يكي پس از ديگري از راه مي رسند
اما اين ها تمام معجزات تكنولوژي نيس��تند و ما هر روز 
ش��اهد دانش هاي جديدي هس��تيم. داريم به س��متي 
پيش مي رويم كه روبات ها كار نيروي انس��اني را در يك 
كارخانه انجام مي دهند. روبات ها پرس��تاري مي كنند، 
آشپزي مي كنند، درس مي دهند و هزاران كار ديگر كه 
دقيق تر از انسان انجام مي دهند. بنابر اين خطاي انساني 

كمتر و هزينه ها پايين تر مي آيد. كارفرما يك روبات كامل 
و هوش��مند را به چند نيروي انس��اني ترجيح مي دهد. 
حاا اين وسط تكليف شغل ها چه مي ش��ود؟ قرار است 
چه بايي سر نيروهاي انس��اني در بسياري از شغل هاي 
فيزيكي بيايد؟ كارگرهايي كه قرار است روبات جايشان 
را در شخم زدن زمين ها بگيرند. يا آدم هاي زيادي كه در 
فصل ميوه ه��اي رنگارنگ به ميوه چين��ي و امرار معاش 
مش��غول بودند و حاا با يك دستگاه هوش��مند و بدون 
دخالت انس��ان ميوه ها چيده و خوب وبد از هم تفكيك 
مي شوند. در رستوران هاي برتر دنيا يك صفحه هوشمند 
كار گارسون را به خوبي انجام داده و در اسرع وقت سفارش 
مشتري را پش��ت ميزش ثبت مي كند. سفارش آناين 
براي مشتري جذاب است. اكنون جذاب است كه آدم ها 
به يكديگر مي گويند فان رستوران رفته اي؟ منو هايش 
هوشمند است و حتي روبات ها غذا برايت سرو مي كنند. 
اما چند س��ال ديگر اين يك اتفاق طبيعي مي شود و اگر 
يك رستوران از گارسون انساني اس��تفاده كرد احتمااً 
مي گويند رستوران سنتي چون به شيوه قديم سرويس 

ارائه مي كند. 
تا چند وقت پيش بس��ياري از مغازه هاي شهر در اختيار 
مالكان آژانس هاي مسافرتي بود. شبانه روز يكي سفارش 
مشتري را ثبت و به راننده حاضر در آژانس اباغ مي كرد. 
اما حاا بس��اط اين آژانس ها در شهرهاي بزرگ برچيده 
شده و اسنپ ها جايش را گرفته اند و شهر هاي كوچك نيز 
در حال آزمون و خطاي اين تغيير هستند. اما اين نيز پايان 
راه نيست و به زودي بالگرد ها و هلي بردها جاي تاكسي را 
مي گيرند يا خودروي بي راننده در همه جا فراگير مي شود. 
روزي صف هاي عريض در بانك تشكيل مي شد تا مردم 
قبض هاي آب و برق شان را پرداخت كنند. اما اكنون انواع 
اپليكيشن ها به راحتي اين كار را انجام مي دهند. مرحله 

بعدي حذف قبض هاي كاغذي بود و باز هم تغييرات ادامه 
خواهد داشت. حاا در خانه يا محل كار مي نشيني و با اين 

ابزار هاي ساخت بشر، كارهايت را دقيق انجام مي دهي. 
   آنان كه در برابر تكنولوژي مقاومت مي كنند

البته عده اي با تكنولوزي مخالفند و هنوز بر بستر سنتي 
هر امري اص��رار مي ورزند. هنوز در خاطرات گذش��ته و 
نوستالژي هاي دهه ۶۰ و 5۰ سير مي كنند. وقتي ابزارهاي 
رسانه اي گذشته را مي بينند دلشان غنج مي رود و كيف 
مي كنند براي روزگاري كه داش��تند. اما خاطرات فقط 
براي شنيدن و درس گرفتن خوب است نه براي حسرت 
خوردن. آنها كه در گذشته مي مانند و به شيوه هاي سنتي 
پايبند هس��تند بازنده اين عصر مي ش��وند. نمي توانند 
با تغيير س��ريع كنار بياين��د و به همين دلي��ل منزوي 
مي شوند. وقتي كسي زنگ هش��دار را شنيد مي تواند به 
موقع عكس العمل صحيح بروز دهد و از با در امان بماند. 
حاا هم زنگ هشدار به صدا درآمده و زمزمه هاي علمي 
و دانش ام بي اي مي گويد به زودي بس��ياري از شغل ها 
از بين مي روند. عده اي مي مانند و خودش��ان را به تقدير 
مي س��پارند و عده اي هم اي��ن تغيي��ر را مي پذيرند و از 
اكنون برايش راه چاره مي يابند. به عنوان مثال بقالي هاي 
كوچك و بزرگ كه تبديل به هايپ��ر ماركت هاي بزرگ 
شدند و حاا هم فروش��گاه هاي اينترنتي به سرعت روبه 
افزايش است. شايد آموزگار تا چند سال ديگر به معناي 
امروزي نباش��د اما كس��ي موفق اس��ت كه دانش روز را 
بياموزد و آماده هر تغييري باشد. بتواند متناسب با جامعه 
دانش آموزي، توليد محتوا ك��رده و خدمات خاقانه در 
عرصه تكنولوژي ايفا كند. ب��ه عنوان مثال در همين ايام 
كرونا كه مدرس��ه هاي مجازي رونق ياف��ت، معلماني با 
استفاده از دانش و تكنولوژي توانس��تند خوراك علمي 
و آموزش��ي را تهيه كنند و در اختيار ديگ��ران بگذارند. 

در حالي كه عده اي معلمان س��نتي هنوز ب��ا تغييرات و 
آموزش هاي استفاده از سيستم شاد در ستيزند. 

   كرون�ا، هش�داري ب�راي عق�ب نمان�دن از 
تكنولوژي 

كرونا زنگ خطر بود براي آدم ها. اينكه حذف بسياري از 
آنها در محل كارشان خدش��ه اي به امور آن سازمان وارد 
نمي كند و اينكه هر يك از آدم ها چقدر براي يك سيستم 
اداري يا علمي كارايي دارن��د؟ كرونا مردم كمي عادي تر 
را مجبور كرد با تكنولوژي آشتي كنند. نقدينگي ها كم و 
حاا استفاده از خودپرداز و دستگاه كارتخوان رونق گرفته 
است. در اين ايام مردم مجبور شدند بسياري از امور جاري 
زندگي شان را از طريق اينترنت و به صورت غيرحضوري 
انجام دهند. مجبور ش��دند براي عدم تجم��ع در مراكز 
درماني به درمان هاي آناين اعتم��اد كنند. خريدهاي 
حضوري كاهش يافت و به جايش بازار خريدهاي اينترنتي 
داغ شد. حتي سوپرماركت هاي موفق تر بودند كه خدمات 
تحويل در محل داش��تند و مان��ع رفت و آم��د مردم به 
فروش��گاه مي ش��دند. بس��ياري از امور بانكي به راحتي 
در خان��ه قابل انجام ب��ود و اين يعني حذف بس��ياري از 

شعبه هاي بانكي در آينده نزديك. 
پس اين اي��ام تجربه خوبي ب��ود براي همگام ش��دن با 
تكنولوژي و اين هش��دار ك��ه براي تغيير آماده باش��يم. 
در ايام كرونا عده اي كاس��ه چه كنم دستشان گرفتند و 
عده اي فرصت خانه نشيني را مغتنم شمرده و بر حسب 
نياز كنوني مردم به صورت مجازي يا آناين خدمات ارائه 
كردند. نه تنها دچار ركود نش��دند بلكه استفاده از دانش 

آنها را نسبت به ساير رقيبان ممتاز كرد. 
وقت آن است كه تكليف خودمان را با تكنولوژي روشن 
كنيم و دانش و مهارت مان را براي به روز شدن و همراهي با 
تحوات شتابان باا ببريم. تكنولوژي منتظر ما نمي ماند. 

   مرضيه باميري
به زودي تكنولوژي در سراس�ر گيتي سايه مي گس�تراند. همه چيز 
هوشمند مي شود. روبات ها جاي انسان را مي گيرند و هوش مصنوعي 
هرروز بيشتر در عرصه تكنولوژي جوان مي دهد اگر چه اين روزها 
اسمش را زياد مي ش�نويم اما خودش هم بخش�ي از يك تكنولوژي 
است. پس انسان قادر است پا را از آن نيز فراتر نهاده و علوم ناشناخته 
جهان را با هوش سرشارش رمزگشايي كند.  اين آينده پيش روي بشر 
است. آينده ما مردمي كه هنوز نتوانسته ايم عادت دست دادن را به 
خاطر حفظ سامتي مان ترك كنيم. مردمي كه گاه چشم بر واقعيت 
مي بندند و با مش�غول ش�دن به تقابل هميشگي س�نت و مدرنيته 

فراموش مي كنند بخش�ي از ي�ك تحول ان�د. روزگاري آنها كه اين 
سنت ها را برايمان به جا گذاشتند داشتند زندگي شان را مي كردند و 
ابداً فكر نمي كردند سبك زندگي شان روزي دانش باستان شناسي را 
ايجاد كند. آنها داشتند زندگي شان را مي كردند. بضاعت شان همان 
ظرف هاي سفالينه بود و زيراندازش�ان گليم هاي حصيري. حاا در 
هيچ دكاني پيدا نمي شود مگر در موزه هاي مردم شناسي. يعني زمان 
منتظر كس�ي نمي ماند. تيك تاك س�اعت براي هيچ بشري متوقف 
نمي شود. آدم ها مهمان چند روزه اين دنيا هستند. شايد وقتي براي 
اولين بار توانستند به جاي چند بار نوشتن چيزي آن را كپي بگيرند 
تعجب كردند. اصًا با هر اختراع جديدي متعجب شدند. وقتي برق 

اختراع ش�د احتمااً عده زيادي فكر كردند دوره آخرالزمان است. 
اتفاقي كه مي افتاد فراتر از فهم بشر بود. اما اتفاق افتاد. آدم ها تغيير 
را پذيرفتند. با شرايط جديد كنار آمدند و به جاي موضع گيري در برابر 
تكنولوژي در را به رويش گشودند و با آغوش باز از آن استقبال كردند. 
قديمي ها به حافظه موزه ها س�پرده ش�دند و جديدترها كه قدرت 
سازگاري داشتند ماندند و تغيير كردند و آموختند. آموختند تا تغيير 
دهند و ازمه اين تغيير دادن ش�كل گرفتن يك اتفاق دروني است.  
بحث را فلسفي نكنيم. قرار راس�ت از تغيير بگوييم. نه تاريخ مورد 
بحث است و نه موزه و آيينه عبرت گذشتگان. اين ها فقط مقدمه اي 

بود بر اهميت تغيير و وفق دادن خويش با سرعت اين دگرگوني. 



  شاهد توحيدي
عالم مجاهد زنده ياد آيت اه العظمي سيد محمد تقي 
خوانس�اري )متولد ارديبهش�ت 1267 ق و در ماه 
مبارك رمضان( از نماده�اي معنويت، علم و جهاد 
در دوران معاصر به شمار مي آيد. در مكانت عبادي 
و عرفاني وي همان بس ک�ه نماز ب�اران او در دوره 
خشكس�الي ش�هر قم، تعجب هم�گان را از جمله 
متفقين�ي ک�ه در آن دوران در اين ش�هر اردو زده 
بودند، برانگيخت. با اين همه شخصيت ذوابعاد آن 
بزرگوار، تنها به علم و عرفان محدود نيس�ت و وي 
در مواجهه با رويكرد اس�تعماري دولت انگلستان 
در ع�راق و ايران نيز س�ابقه اي طوان�ي و ارجمند 
داش�ت. مقالي ک�ه در پي مي آي�د، بر آن اس�ت تا 
گزارش�ي از شرکت آيت اه خوانس�اري در انقاب 
1۹2۰م عراق ارائ�ه کند. اميد آنك�ه تاريخ پژوهان 
معاصر و عموم عاقه مندان را مفي�د و مقبول آيد. 

   
يكي از برجس��ته ترين ش��خصیت هاي عالم تشیع، 
مرجع وااقدر معاصر آيت اه العظمي سید محمدتقي 
خوانساري اس��ت كه همه عمر خود را صرف تهذيب 
اخاق و تقويت معنوي��ت در مردم ك��رد. اين عالم 
بزرگوار جز نجات مس��لمین از چن��گال متجاوزان 
استعمارگر و آگاهي امت اسامي نسبت به مفاهیم 
توحیدي هدف و مقص��ودي نداش��ت. وي همواره 
اس��طوره زهد و تقوا بود و زخ��ارف و مقامات دنیوي 
هرگز نتوانست در روح و اراده يگانه او تأثیري بگذارد. 
ايش��ان همواره چون سربازي ش��جاع و جنگجويي 
كار آزموده در میدان نبرد با ستمگران حضور داشت و 
با شهامت توصیف ناپذير خود به ديگران قوت قلب و 
روحیه مي داد. ايشان با قلم و بیان خود، در كنار اسلحه 
همواره در دفاع از حقوق مسلمین و ستمديدگان در 
خط مقدم جبهه بود. انسان هاي شجاع و آزاد در همه 
فرهنگ ها قابل احترام و ارج و قرب واايي هستند و 
آيت اه العظمي سید محمدتقي خوانساري به تمامي 
به زيور فضائل وااي انساني، از جمله شجاعت و آزادي 

آراسته بود. 

  علماي حوزه نجف و جهاد عليه انگليس�ي ها 
در عراق

با شروع جنگ جهاني اول، انگلستان به بهانه جلوگیري 
از نفوذ آلمان، به عراق حمله كرد. ع��راق در آن دوران 
جزو قلمرو امپراتوري عثماني بود و انگلستان توانست 
به دلیل ضعف قواي نظامي عراق، به سرعت قلعه فاو در 
دهانه خلیج فارس و بصره و نواحي اطراف آن را اشغال 
كند. آلمان و دولت هاي عثماني در جنگ جهاني اول 
متحد بودند و انگلس��تان و فرانسه توانس��تند با دادن 
وعده آزادي و استقال به س��رزمین هاي تحت قلمرو 
عثماني ه��ا، زمینه حضور خ��ود را در س��رزمین هاي 
اسامي فراهم كنند. مردم عراق كه خطر سلطه نظامي 
انگلس��تان و اس��تیاي آن بر معادن نفت و ثروت هاي 
عراق را ب��ه خوب��ي درك مي كردند، باره��ا از رهبران 
ديني خود درخواست صدور فتواي جهاد كردند. دولت 
عثماني نیز با آگاهي از خطر انگلستان در سرزمین هاي 
تحت س��لطه اش از علما كمك مي خواس��ت. سرانجام 
شیخ ااسام اعام جهاد كرد و ديگر علماي عراق نیز از 
وي تبعیت كردند. آنان تنها به صدور حكم جهاد اكتفا 
نكردند، بلكه خود با حض��ور در جبهه هاي مختلف، به 
بسیج نیرو علیه اشغالگران پرداختند و فصلي درخشان 
از حضور مس��لحانه روحانیون را در تاري��خ نبردهاي 
اس��امي رقم زدند. يكي از اين علماي مجاهد، مرحوم 
آيت اه ش��یخ مهدي خالصي بود كه جبهه هاي بغداد 
و كاظمین را رهبري مي كرد و ع��اوه بر صدور فتواي 
حكم جهاد، فرمان پرداخت اموال براي بس��یج مردم 
را هم صادر كرد. در اسفند سال 1283 گروه بزرگي از 
مجاهدين به رهبري آيت اه حاج سید مصطفي كاشاني 
و آيت اه شیخ فتح اه معروف به شیخ الشريعه اصفهاني 
از مراجع تقلید و علماي بزرگ عراق، از نجف به سوي 
بغداد حركت كردند. آيت اه سید ابوالقاس��م كاشاني، 
آيت اه محمدتقي خوانس��اري و عده زيادي از طاب 
و روحانیون جوان در اين گروه شركت داشتند. آيت اه 
حاج سید مصطفي كاشاني از آيت اه سید محمدكاظم 
يزدي، از مراجع بزرگ تقلید آن دوره براي شركت در 
جهاد علیه نیروهاي متجاوز انگلستان به سرزمین هاي 

اسامي دعوت كرد. ايش��ان به دلیل بیماري و كهولت 
سن نتوانس��ت اين دعوت را اس��تجابت كند، اما يكي 
از فرزن��دان خود به ن��ام س��ید محمد طباطبايي را به 
جبهه فرستاد. مردم بغداد از مجاهدين نجف استقبال 
باشكوهي به عمل آوردند و مغازه ها را بستند و به طرف 
دروازه هاي شهر هجوم بردند. مجاهدين نجف به علت 
طغیان رودخانه و زير آب رفتن پل ورودي بغداد با قايق 

به شهر منتقل شدند. 
  فراز و فرودهاي يك جنگ نابرابر

صدور احكام جهاد از سوي علما و مراجع بزرگ سبب 
گرديد كه مردم براي حضور در جبهه هاي جنگ تشويق 
شوند. نیروهاي عثماني نتوانستند در جبهه قرنه، محل 
اتصال دجله و فرات، در برابر نیروهاي انگلستان مقاومت 
كنند و پراكنده ش��دند، اما اتحاد نیروه��اي مردمي و 
علما، پیش��روي ارتش انگلس��تان را كند كرد و جبهه 
اصلي جنگ به ناحیه كوت العماره كش��یده شد. نبرد 
غیرمتمركز و چريكي مجاهدين، نیروهاي انگلیس��ي 
را فلج و زمینگیر ك��رد و علما و روحانیون ب��ا ايثار و از 
خودگذشتگي بس��یار، مانع از پیشروي قواي انگلیس 
به سمت بصره شدند. متأس��فانه ضعف دولت عثماني 
و عدم حماي��ت نیروهاي عثماني از مجاهدين س��بب 
گرديد كه سرانجام بصره به دست قواي انگلیس تصرف 
شود. جاويد پاشا، فرمانده نظامي عملیات ارتش عثماني 
عزل و سلیمان عس��گري بیگ به جاي او منصوب شد. 
سید محمد حیدري و فرزندانش، آيت اه شیخ فتح اه 
اصفهاني، آيت اه حاج سید مصطفي كاشاني، آيت اه 
سید علي داماد، آيت اه سید ابوالقاسم كاشاني كه در بین 
رهبران مذهبي از همه جوان تر و پرشورتر بود و عده اي 
ديگر از علما، در كنار سلیمان عسگري بیگ در صف اول 
پیكار علیه انگلستان وارد شدند و مسئولیت رسیدگي 
به جبهه هاي مختلف را به عه��ده گرفتند. جبهه هاي 
شعیبیه و هويزه در مناطق مرزي خوزستان تحت كنترل 
شیخ خزعل بودند و به دلیل وجود چاه هاي نفت، براي 
انگلستان اهمیت زيادي داشتند. علماي عراق از شیخ 
خزعل دعوت كردند به جهاد علیه نیروهاي انگلستان 
بپیون��دد. از جمله آيت اه ش��یخ فت��ح اه اصفهاني، 

آيت اه خوانساري: »مدت چهار ماه 
متوالي درون کشتي، در دريا، زنداني 
بوديم. به نح�وي که نمي دانس�تيم 
کجاي دني�ا واقع ش�ده ايم! عده اي 
مزدور هندي را ب�راي حفاظت از ما 
گمارده بودن�د، به طوري که معروف 
بود، مأم�وران هندي آدمخ�وار و از 
کساني که بودند لذيذترين گوشت ها 
را گوش�ت انس�ان مي دانس�تند، به 
همين لحاظ، مأموران هنگام تحويل 
گرفتن ما از شيفت قبل، دقت زيادي 
مي کردند و با قدت ما را مي شمردند 
که مبادا فردي از ما را مأموران قبلي 

خورده باشند.« 

 آيت اه اراک�ي: »آقاي خوانس�اري بعد 
از آنكه ب�ه جبهه جنگ رف�ت، عمامه را 
کنار گذاش�ت و لباس س�ربازي پوشيد 
و مسلح شد و مثل يك س�رباز به جبهه 
رف�ت. ايش�ان مي گفت ک�ه: گلوله توپ 
مي آم�د و نزديك من مي افت�اد و چيزي 
نمي مان�د ک�ه به م�ن بخ�ورد، ام�ا خدا 
نخواس�ت! خيلي در جبهه جنگ بود تا 
اسير شد. چهار سال اسير انگليس بود...«

۹
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آيت اه العظمي سيد محمدتقي خوانساري و جهاد عليه متجاوزان انگليسي در عراق

 يك مرجع تقليد با سابقه تحمل 
4 سال زندان انگلستان در سنگاپور!
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  شاهد توحيدي
تدوين و انتشار آثاري 
در ب��اب نح��وه رفتار 
ب��ا زندانی��ان كمیته 
مشترك ضدخرابكاري 
س��اواك، در زم��ره 
اقدام��ات ارزن��ده و 
مان��دگار مديران موزه 
عبرت ايران به ش��مار 
مي رود. اين م��وزه در 
حدود دو دهه اي كه از تأسیس آن مي گذرد، توانسته 
است با راه اندازي انتش��اراتي پركار، كتب متعددي 
در باب ش��كنجه و شكنجه ش��دگان كمیته به بازار 
نش��ر عرضه دارد. اثري كه هم اين��ك در معرفي آن 
س��خن مي رود، در زمره اينگونه كتاب هاس��ت كه 
خاطرات تني چند از زندانی��ان كمیته را دربردارد. 
اين مجموعه كه توسط سید سعید غیاثیان تدوين 
ش��ده، در صدر خود ديباچه اي دارد كه بخش هايي 
از آن به قرار ذيل است: »شكوه زندگي و هنر مردان 
بزرگ تاريخ ساز الهي اين است كه آنان نه تنها سالكان 
طريق معرفت و كمال كه الگويي بس��یار سازنده و 
هدايتگري سعادت آفرين براي انسان ها و مجموعه 
بشريت به حس��اب مي آيند. چنانكه گويي سرتاسر 
زندگي آنان پیامي اس��ت بر جان ها و دل هاي ديگر 
انسان ها تا خويش را بازيافته و كرامت انساني خود را 
پاس دارند. آنان مست جام الست هستند و پروايي از 
ساغري ندارند. آنان دل در پي دلدار داده اند و هراسي 
از عاشقي ندارند. دل به درياي طوفان ها مي سپارند و 
دل به میانه دريا داده اند. تاطم صداي امواج، آنان را 
به ستوه نمي آورد و نگاه آنان تنها به آبي درياست. آنها 
از آنجا كه عاشق خط سرخ شهادت و عاشقي خدايند، 
دل هاي پاك خود را در دستان حسین زمان خويش 
مي گذارند و مي گذرند. اين جاذبه روح نواز آنان است 
كه به ديگر انس��ان ها مي آموزند همانند ما زندگي 
كنید هر چند كه در خلوت آن��ان من و مايي وجود 
ندارد. پنداري كه خداوند اين��ان را در گذرگاه هاي 

تاريخ به صورت چراغي فروزان فرا راه بش��ريت قرار 
داده تا در پرتو وجودشان كاروان انسانیت از مغاك 
خاك و س��كر و ظلمت رهايي يافته و به وادي نور و 
روشنايي گام نهد. اينان چونان ستارگاني هستند تا 
واماندگان در تاريكي ظلم و بیدادگري و دلبستگي 
به دنیا و دام هاي ش��یطاني را ب��ه حقیقت و كمال 
رهنمون شوند. اين بزرگمردان از چه ويژگي هايي 
برخوردارند كه ب��ه چنین مأموريت ه��اي عظیم و 
سترگ همت گماش��ته و با ايفاي نقش خويش بار 
مسئولیتي چنین سنگین را با موفقیت به سر منزل 

مقصود رسانده اند؟
شايد كوتاه ترين و گوياترين پاسخ اين باشد كه اينان 
با داشتن فضیلت هاي بسیار، هر كدام بسته به مراتب 
وجودي خويش، توفیق يافته اند، صفات و كمااتي 
را در قالب وجودي يك انس��ان متبلور ساخته و در 
حد توان مصداق كاملي را به نماي��ش بگذارند. در 
اين راس��تا موزه عبرت ايران بر آن است تا رسالت 
عظیمش كه همانا رس��اندن پیام مب��ارزان و جان 
بركفان میهن اسامي مان كه در سال هاي سیاه رژيم 
شاهنشاهي در قربانگاه هاي دژخیم مورد سخت ترين 
و غیر انساني ترين ش��كنجه ها قرار مي گرفتند را به 
گوش همگان برساند. كتابي كه پیش روي شماست 
گوشه اي است از آن همه ستمي كه بر ملت شريف 
ايران روا داشته شد. امید آن داريم مصداق سخن كز 
دل برآيد، اجرم بر دل نشیند درد دل ها و خاطرات 
آن روزها بر دل هايتان بنشیند و ساعتي هم قدم و هم 
پا با كساني زندگي كنید كه تمامي سال هاي گرانقدر 
زندگي شان را در راه رسیدن به آرمان هاي مقدس 

الهي شان صرف كردند.« 

به بهانه انتشار خاطرات شماري از 
 زندانيان کميته مشترك
 ضدخرابكاري ساواك

شكنجه گاه »تاریك روشن«

آيت اه سید مصطفي كاشاني، آيت اه میرزا مهدي 
خراساني و سید علي تبريزي براي او نامه فرستادند 
و از او خواستند همگام با س��اير مسلمانان در قیام 
علیه انگلیسي ها ش��ركت كند. حتي آيت اه شیخ 
عبدالكريم جزائري هم كه ش��یخ خزعل مقلد وي 
بود، براي او نامه اي فرس��تاد و از او خواست كه در 
برابر قواي انگلیس مقاومت كند، اما ش��یخ خزعل 
كه با انگلستان روابط حسنه داشت، دعوت علما را 
ناديده گرفت، لكن سربازان مسلمان هندي تحت 
فرماندهي ارتش انگلستان با صدور اعامیه جهاد 
علما از دستور فرماندهان انگلیسي خود سرپیچي 
كردند. س��رانجام نب��رد كوت العماره ب��ه پیروزي 
نیروهاي نظام��ي عثماني و مجاهدي��ن انجامید و 
قواي انگلیس با تحمل خسارت ها و تلفات فراوان در 
كوت العماره محاصره و تسلیم ارتش عثماني شدند. 
اين شكست مانع از پیشروي نیروهاي انگلیسي و 
تغییر جبهه جنگ به ناحیه جبل حمرين ش��د تا 
انگلیسي ها از طرف س��وريه به بغداد حمله كنند. 
انگلیسي ها نمي توانستند از جنوب عراق به بغداد 
نفوذ كنن��د و در مناطق تكريت، رم��ادي، مناطق 
جنوبي كردستان و اطراف عراق وسطي با مقاومت 
جدي مردم و مجاهدين روبه رو و با مشكات زيادي 
مواجه شدند. انگلیسي ها تنها پس از شكست آلمان 
در جنگ جهاني اول بود كه توانستند عراق را اشغال 
كنند. آيت اه حاج س��ید مصطفي كاش��اني كه با 
وجود كهولت سن، دو سال تمام در كنار مجاهدين 
عراقي با نیروهاي اشغالگر انگلستان جنگیده بود، 
در شب 19 رمضان سال 133۷ در كاظمین از دنیا 
رفت. شكست آلمان در جنگ جهاني اول، موجب 
فروپاشي دولت عثماني شد و دولت هاي انگلستان و 
فرانسه سرزمین هاي عثماني را تصرف كردند. لبنان 
توسط فرانسه تسخیر شد و عراق و فلسطین هم به 

چنگ انگلستان افتادند. 
  آيت اه سيد محمدتقي خوانساري و جنگ 

در منطقه »چنار قلعه«
آيت اه سید محمدتقي خوانساري يكي از علماي 
بزرگي بود كه در كنار س��اير علم��ا و مجاهدين با 
ش��جاعت تمام با قواي انگلیس به مقابله پرداخت. 
ايشان در جواني جزو علماي صاحب نام شیعه بود و 
در عین حال مثل يك سپاهي زبده و شجاع، داورانه 
مي جنگید. ايشان در دفاع از عراق با مرحوم آيت اه 
سیدابوالقاسم كاشاني و مرحوم آقا سید محمدرضا 
بختیاري همراه بود. آنها سه يار حوزوي بودند كه 
اينك سه يار جهادي نیز شده بوده و در سنگرهاي 
چنار قلعه به دفاع از مرزهاي اسامي مشغول بودند. 
انگلیس��ي ها با توپ، چنارقلعه را هدف مي گیرند 
و آيت اه خوانس��اري ب��ا توجه به مهارت��ي كه در 
تیراندازي به دست آورده بود، همچون رزمنده اي 
كار كشته با دش��من مي جنگد. اين مرد بزرگ در 
تأسي به امیرمؤمنان)ع( و حسین بن علي)ع( كه در 
بحبوحه جنگ صفین و ظهر عاشورا، با ياران خود 
به نماز ايستادند، در زير رگبار گلوله ها و در حالي كه 
مجاهدان گرفتار سرگرداني شده بودند، آنان را به 
نماز دعوت مي كرد! نیروهاي انگلستان پس از تسلط 
بر عراق، مجاهدين و مخصوصاً سید محمدتقي جوان 
را شناسايي كرده و با استفاده از جاسوس هاي محلي، 
در پي تعقیب و دستگیري مجاهدين برآمدند و اقدام 
به دستگیري وس��یعي كردند. آيت اه خوانساري 
هم كه از ناحیه پا مجروح ش��ده بود، دستگیر شد. 
آيت اه العظمي حاج شیخ محمد  علي اراكي درباره 
آيت اه خوانساري گفته اند: »ايشان مي گفت: بعد 
از آنكه به جبهه جنگ رفت و لباس آخوندي را كند 
و عمامه را كنار گذاشت و لباس سربازي پوشید و 
تفنگ را برداشت و مسلح شد و مثل يك سرباز به 
جبهه رفت. ايشان مي گفت كه گلوله توپ مي آمد 
و نزديك من مي افتاد و چیزي نمي ماند كه به من 
بخورد، اما خدا نخواست. خیلي در جبهه جنگ بود 

تا اسیر شد. چهار سال اسیر انگلیس بود.«
  آيت اه خوانساري در اسارت انگليسي ها

انگلیسي ها به اسراي غیرعرب سختگیري بیشتری 
مي كردند. آنها اغلب مجاهدان دستگیر شده عراقي 
و عرب را با س��پردن تعهد آزاد كردند، اما در مورد 
اسراي غیرعرب سختگیري مي كردند. از اين روي 
آيت اه خوانساري را با عده اي از اسراي غیرعرب از 
بصره با كش��تي به اردوگاهي در شرق آسیا بردند. 
نگهبانان هندي اين كش��تي، اس��را را با خشونت 
آزار مي دادند. آيت اه خوانس��اري مدتي در زندان 
سنگاپور، بدترين ش��كنجه هاي جسمي و روحي 
را تحمل كرد و در طي چهار س��ال اس��ارت، قواي 
جسمي خود را از دست داد و به مرگ نزديك شد. 
امام خمیني درباره رفت��ار قواي انگلیس با آيت اه 
خوانساري مي فرمايند: »مرحوم آقاي خوانساري، 
آقا سید محمدتقي خوانساري )رضوان اه علیه( به 
حبس رفت. يعني گرفتند اسیرش كردند. يعني با 
يك عده ديگر اسیر كردند و بردند به خارج و ايشان 
مي فرمودند كه انگلیسي ها ما را مي شمرند: يك، دو، 
سه، چهار، تحويل يكي كس��ي مي دادند. آن وقت 
مي گفتند كه آنها آدمخورند. ما مأموران انگلیسي 

مي شمريم كه مبادا شما را بخورند!«
آيت اه العظمي اراكي از قول حاج حسین، معتمد 
آيت اه خوانساري مي گويند: »حاج حسین از ايشان 
)آيت اه خوانساري( نقل كرد و گفت: يك روزي هم 
در آن محل من تنها بودم. همه بیرون رفته بودند. 
يك حیوان درنده خويي از آن دم ول كردند؛ كورس 
بست و به سرعت به طرف من آمد. آمد نزديك من؛ 
به من كاري نداشت و برگش��ت. دم در كه رسید، 
دومرتبه آمد و برگش��ت. چندين دفعه اين ماجرا 

اتفاق افتاد ولي كاري به من نداشت.«
ايش��ان خاطره اي را هم از آيت اه خوانساري نقل 
مي كند: »خودش براي من نقل ك��رد و گفت؛ در 
كشتي كه نشس��ته بودم، روي يك سكويي اثاثیه 
من بود. س��كوي مقابل اثاثیه هن��دي اي بود كه او 
هم جزو اس��را بود. به طور اتفاقي چشمم به صورت 

او افتاد. دي��دم دارد رنگ به رنگ مي ش��ود و گاهي 
س��فید مي ش��ود. فهمیدم در فكر افتاده و قلبش 
قلب و انقاب پیدا كرده است. آمدم راست شوم به 
او بگويم:  اي برادر چرا فكر مي كني و در چه فكری 
و چرا خودت را اذيت مي كني؟ اين چه فكري است 
كه تو را قلب و منقلب كرده اس��ت. ديدم زبان من 
فارسي يا عربي است و زبان او هندي، نه من زبان او 
را مي فهمم و نه او زبان مرا می فهمد. چه كار كنم؟  با 
خودم گفتم بروم به هر زباني، به اشاره اي، به چیزي 
تسكینش بدهم. تا خواستم بروم، خودش را انداخت 

در دريا! رفت كه رفت...«
  ۴ سال زندان مخوف

چهار س��ال اس��ارت، آن هم به اين شكل مخوف، 
در اراده ايش��ان كوچك ترين ترديد و خللي ايجاد 
نكرد. به گفته آيت اه اراكي، ايش��ان بواب و دربان 
قلبش بود، يعني دلش خال��ي از اغیار بود. آيت اه 
حاج ش��یخ مجتبي عراقي درباره دوران اس��ارت 
آيت اه خوانساري مي نويسد: »آيت اه خوانساري 
مي فرمودند: مدت چهار ماه متوالي درون كشتي، در 
دريا زنداني بوديم. به نحوي كه نمي دانستیم كجاي 
دنیا واقع شده ايم! تمام اطراف كشتي را آب فراگرفته 
بود. عده اي م��زدور هندي را ب��راي حفاظت از ما 
گمارده بودند، به طوري كه نقل مي كردند و معروف 
بود، مأموران هندي آدمخوار و از كساني بودند كه 
لذيذترين گوشت ها را گوشت انسان مي دانستند؛ 
به همین لحاظ، مأموران هنگام تحويل گرفتن ما 
از شیفت قبل، دقت زيادی مي كردند و با قدرت ما 
را مي شمردند كه مبادا فردي از ما را مأموران قبلي 
خورده باشند. ايشان مي فرمودند بعد ما را منتقل 
كردند به زنداني كه وس��ط بیاباني قرار داش��ت و 
اطراف آن فقط س��یم خاردار بود. آنجا ظاهراً 4۰۰ 
نفر بودند. نقل مي كردند يك جوان سیاهپوست از 
اهالي آنجا متوجه شد من اهل علم هستم؛ لذا روزها 
مي آمد كنار سیم هاي خاردار و من برايش منطق 
مي خواندم. نهايتاً، آن جوان وسیله نجات و فرار مرا 

از آن زندان فراهم كرد.«
  روايت هاي شنيدني درباره رهايي از زندان 

انگلستان
درب��اره رهاي��ي آي��ت اه خوانس��اري از اس��ارت 
روايت هاي زيادي را نق��ل كرده اند، اما در همه آنها 
چند چیز مشترك وجود دارد. يكي تقوا و ديگری 
سلوك محبت آمیز با ديگران، مقام علمي و صبر و 
بردباري. يكي از نزديكان ايشان درباره نحوه آزادي 
آيت اه خوانساري مي گويد: »يكي از اقرباي نزديك 
به ايشان نقل كرده كه يكي از بزرگان عرب كه جزو 
اسرا بود و در آنجا مدتي از محضر مرحوم خوانساري 
حكمت و فلسفه فراگرفته و متقاباً ايشان از آن مرد، 
زبان انگلیسي مي آموخته است و چون آن شخص 
قبل از مرحوم خوانس��اري آزاد مي شود، در جهت 
استخاص مرحوم خوانساري تاش مي نمايد و در 
نتیجه آيت اه فقید آزاد گرديد و به وطن مألوف خود 

بازگشته و به زادگاهش مراجعت مي نمايد.«
آيت اه شیخ مجتبي عراقي در اين باره مي نويسند: 
»عاقبت اامر به واس��طه بعض��ي از راجه زاده هاي 
هند از مقام فضل و فلس��فه تلمذ مي نمايد، وسیله 
استخاص ايش��ان را فراهم و موجب نجاتشان را 
آم��اده مي نمايد. چیزي كه كثرت عاقه و ش��دت 
احتیاط و مراعات ديني ايش��ان را مي رس��اند و از 
بعضي بزرگان حوزه علمیه قم ش��نیده ش��ده، آن 
است كه در مدت حبس كتابي را به ايشان ارائه و از 
حضرتش تقاضاي ترجمه مي نمايند. البته اين تقاضا 
صددرصد باعث آزادي از حبس و شكنجه و به اضافه 
استفاده هاي فراوان مادي مي شده است. حضرت 
آيت اه پس از اطاع از كت��اب و اينكه ترجمه اش 
ممكن اس��ت موجب گمراهي و ضالت جمعي از 
جوانان بي اطاع و نابخردان ش��ود، خ��ودداري از 
آن فرموده و بدان اق��دام نمي فرمايد. هنگامي كه 
خودداري ايشان را می بینند، خشونت و شكنجه را 
به درجه اعا مي رسانند و از انواع اذيت و آزار دريغ 

نمي كنند.«
روزنامه نب��رد ملت ارگان وق��ت جمعیت فدائیان 
اس��ام، نحوه آزادي آيت اه خوانساري را اينگونه 
روايت مي كند: »در جنگ جهاني اول به پاي ايشان 
تیر خورد. سپس ايشان دس��تگیر و به مدت چهار 
سال به هند تبعید و در آنجا دچار عارضه قلبي شد 
كه تا آخر عمر با ايشان بود. در هند آخرين زندانبان 
ايش��ان يك افسر ارشد انگلیس��ي بود كه به عنوان 
جاسوس در حوزه هزار ساله شیعه فعالیت داشته 
و چون منافقی��ن امروز زيرعنوان طلب��ه حوزه در 
درس مرحوم آيت اه خوانساري شركت نموده، آقا 
را شناخته و پس از چهار سال آزار و اذيت، اسباب 

آزادي ايشان را فراهم كرد.« 
  و کام آخر

آيت اه العظمي س��ید محمد تقي خوانساري پس 
از آزادي از زن��دان انگلیس��ي ها و در دوره س��یاه 
ديكتاتوري رضاخان��ي، به تقويت ح��وزه در كنار 
آيت اه العظمي حاج شیخ عبدالكريم حائري يزدي 
پرداخت تا ظرفیت مبارزه با استبداد و استعمار را 
باا ببرد. در عین حال به مقابله با كش��ف حجاب و 
سیاست ضد فرهنگي پهلوي پرداخت. در سال هاي 
اشغال ايران توسط متفقین و خشكسالي آن سال ها 
نماز باران خالصانه آيت اه خوانساري كه منجر به 
نزول باران رحمت الهي بر اين سرزمین شد، قدرت 
نهايي معنوي اي بود كه جايگاه مرجعیت ش��یعه 
را به رخ اش��غالگران و عوامل داخلي آنها كش��ید. 
حض��ور مؤثر اين عال��م بزرگ ش��یعه در مبارزات 
ملي ش��دن نفت در ايران نش��ان داد كه ذره اي از 
استعمارس��تیزي اين عالم ديني به رغم گذر زمان 
و چش��یدن طعم اس��ارت در اردوگاه انگلیسي ها 
كاسته نشده اس��ت. آيت اه خوانساري شخصیت 
جامعي داش��ت. ش��جاعت، ديانت، علم، صداقت، 
وفاداري، استقامت و پايداري، عبادت و تقوا از وجوه 

شخصیتي ايشان بود. 
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جن�اب دکت�ر! فك�ر مي کنم خ�وب اس�ت از 
اينجا ش�روع کنيم که چرا آنطور ک�ه در علوم 
فني ومهندس�ي ش�اهد پيش�رفت و رش�د 
متخصصان و کارشناس�ان هس�تيم، در علوم 

انساني رشد را  نمي بينيم؟
بله؛ اساساً خیلي خوب است كه ما به اين سؤال بپردازيم كه 
چه شده است كه »حس« مي كنیم نخبگان علوم انساني 
ما كمتر شده اند. براي پرداخت به اين سؤال بايد به چرخه 
علم از نظر تا عمل يا از تولید ت��ا كاربرد علم كه توزيع علم 
هم در آن قرار مي گیرد، نظري بیندازيم. نكته خیلي مهم 
در اين چرخه اين اس��ت كه بدانیم كارب��رد علم بر تولید و 
توزيع آن مؤثر است و به آن جهت مي دهد و حتي در نظام 
تعلیم و تربیت هم اثر گذار است. يكي از عواملي كه خیلي 
بر اين چرخه اثرگذار است نقاط تمركزمان در كشور است. 
به طور مثال در دوره سازندگي ش��اهد بوديم كه به دلیل 
ساخت وسازها، مهندسي عمران و معماري جايگاه ويژه اي 
داشت و حتي در جامعه هم به جهت وجهه مالي و اجتماعي 
پررنگ، مهندسان اين رشته جايگاه بااتري داشتند. حتي 
اگر به شخصیت هاي سینمايي آن زمان نگاه كنید، بیشتر 
افرادي كه جايگاه اجتماعي واايي داش��تند، مهندس��ان 
پاترول سوار بودند؛يعني رسانه هم به بازنمايي اين چهره ها و 
سیاست ها كمك مي كرد. در دهه اخیر پزشك و پزشكي اين 
جايگاه را پیدا كرده است كه حاا برخي معتقدند برجسته 
شدن اين رشته ها تحت تأثیر سیاست هايي همچون نظام 
تحول سامت بوده است چراكه به واسطه اين سیاست ها 
جايگاه پزشك از منظر درآمدي فاصله چشمگیري با ساير 
مشاغل پیدا كرده است. اين برجس��ته شدن جايگاه ها به 
گرايش دانش��جويان به رش��ته هاي مختلف تغییر ايجاد 
مي كند. شايد يادتان باشد كه در يكي دو دهه گذشته همه 
دوست داشتند مهندس شوند و اين رشته ها جزء رشته هاي 
به اصطاح تاپ بود اما امروز همه مي خواهند پزشك شوند. 
به عبارت��ي مي خواه��م از تأثیر سیاس��ت هاي اقتصادي، 
سیاس��ي و علمي در جهت دهي افراد و به تبع آن فربه اي 

رشته هاي علمي بگويم. 
پس يعني معتقديد پيشرفت امروز در علوم فني 
و مهندسي حاصل همين گرايش به رشته هاي 

فني در دهه هاي گذشته بوده است؟
بله و البته سیاست هاي پژوهشي كشور هم در اين مسئله 
نقش پررنگي دارد. گاهي سیاست هاي كشور اين است كه 
در فني ومهندسي و صنايع دفاعي سرمايه گذاري كند؛ اين 
تصمیم موجب مي شود خودبه خود بودجه ها به آن سمت 
برود و آن عرصه از ساير حوزه ها اهمیت بیشتري پیدا كند 
و مراكز و نهادهاي علمي بیش��تر تمركزشان را بر پرورش 
كارشناسان و متخصصان آن حوزه قرار دهند. جامعه هم 
وقتي مي بیند توجه بیش��تري به آن رشته ها وجود دارد و 
فارغ التحصیان آن رش��ته هم از نظر بازار كار و هم از نظر 
وجاهت اجتماعي جايگاه بااتري دارند به آن سمت گرايش 
پیدا مي كنند. البته مراد من از بازار كار فقط اقتصاد نیست. 
به نظرم بازار كار چیزي فراي اقتصاد است. بازار كار جايي 
است كه فرد متخصص و تحصیلكرده )در اينجا با اغماض 
يكي مي گیريم( مي تواند تخصصش را به كار بگیرد؛يعني 
بازار فقط محل كسب سود و پول نیست، بلكه محل كاربرد 
تخصص است و اين اگر وجود نداش��ته باشد و متخصص 
نتواند علم و تخصصش را در جاي��ي پیاده كند، ناخودآگاه 
يا سستي و رخوت مي آورد يا موجب مي شود فرد مهاجرت 

كند و از كشور برود. پس به نظرم جواب سؤال نخست را بايد 
فراتر از نهاد علم جست وجو كرد و در واقع اينطور پرسید كه 

چرا نخبگان در حوزه هايي بیشتر به چشم مي آيند؟ 
اس�تدال ش�ما تا حدي قابل قبول اس�ت، اما 
مي توان پرسيد چرا به همان اندازه که به علوم 
انساني توجه مي ش�ود ما بروز و ظهور نخبگان 
را در اين رش�ته نمي بينيم و کار در اين رش�ته 
به دس�ت افرادي افتاده که به ش�دت سطحي 

هستند. 
يكي از ايراداتي كه در مجموعه ه��اي ما وجود دارد فقدان 
شايسته س��ااري و كارش��ناس محوري اس��ت. ما خیلي 
از كارش��ناس مح��وري صحب��ت مي كنیم ام��ا ماك ما 
براي انتخاب يك فرد متخصص و كارش��ناس چیس��ت؟ 
شاخصه هايي كه ما براي انتخاب كارشناسان و شايسته ها 
قرار داده ايم به شدت دچار ضعف است و موجب شده است 
كار در اين حوزه ها به دس��ت نخبه نماها و س��لبريتي هاي 
علمي بیفتد كه بعضاً عناوين سنگیني چون دكتر، مهندس 
و اس��تاد دانش��گاه را هم يدك مي كش��ند اما فقط چهره 
هستند. متأسفانه در بسیاري از اوقات متولي يا مدير يك 
اداره خودش اينطوري انتخاب ش��ده اس��ت و حاا توهم 
نخبگي هم دارد. اين آقا كه بعضاً مدركش را هم به نحوي 
كه مي دانیم، حین كار گرفته است و حرف هاي هیچ كدام از 
متخصصان دانشگاهي را نخوانده و پاي درس هیچ كدام از 
نخبه ها نبوده است وقتي مي خواهد مشاور يا كارشناسي را 
استخدام كند هیچ ماك دقیقي ندارد و فقط عنوان و بروز 

فرد را در رسانه ها كه مشهود است و همه مي بینند، ماك 
نخبه گزيني و واگذاري پروژه هاي علمي قرار مي دهد. وقتي 
هم كه سازمان يا نهادي براي رفع نیازهاي خود به اين حد 
پايین و سطحي اكتفا مي كند و بیش از آن نه مي تواند و نه 
مي خواهد كه مطالبه كند، چرخ��ه تولید، توزيع و مصرف 
علم معیوب و بیشتر از تخصص و سواد و نخبگي واقعي افراد، 
پشتوانه رسانه اي آنها مهم مي شود. وقتي هم يك كارشناس 
نخبه نما به عنوان نخبه در سازماني به كار گیري مي شود، 
بديهي است كه س��اختار را بیش از پیش نزول مي دهد و 

سطحي مي كند. 
چرا ظهور و بروز رسانه اي نمي تواند ماکي براي 

گزينش نخبگان باشد؟ 
بین فكر و بیان فكر تفاوت است. نبايد سخنراني را ماك 
فكر و انديشه گرفت. سخنراني فن و مهارت)حاا يا ذاتي يا 
اكتسابي يا هنر( اس��ت و لزوماً هر كسي كه خوب صحبت 
مي كند، متفكر خوبي نیست. ما به نوعي دچار همان فسادي 
شده ايم كه برخي از سوفیست ها در يونان باستان دچارش 
شدند. سوفیست ها كس��اني بودند كه خوب مي  توانستند 
سخنراني و ديگران را قانع كنند اما خود آنها در مقام فكر و 
انديشه نبودند. اگر فرد سخنران جايگاه خودش را متوجه 
نباشد، ممكن است اصل فكر را زير سؤال ببرد. در حال حاضر 
ما درگیر سوفیست هاي جديد و مدرن هستیم. افرادي كه 
اقتصادشان در آن اقبالي است كه به ايشان مي شود، علم را 
به بازي گرفته اند. البته نمي خواهم بگويم همه  آن به خاطر 
سود و اقتصاد است، گاهي از سر دغدغه مندي و دلسوزي 
فرد است اما اگر فرد س��خنران به مقام خود آگاه نباشد و 
تفاوت شأن و جايگاه خطیب و متفكر را نداند، انحرافات و 
حرف هاي غیردقیق و التقاطي پیش مي آيد. بعضي اوقات 
اين ش��بهه براي خود افراد و بعد براي ش��نوندگان ايجاد 
مي شود كه فان آقا كه سخنران خوبي است متفكر خوبي 
هم است! بله حاا گاهي يك تولیدكننده و متفكر عالي مثل 
شهید مطهري، خطیب توانايي هم است و اين خیلي خوب 
است، اما الزاماً خطیب كسي نیست كه كتاب خوبي نوشته 
است،بلكه كسي است كه مي  تواند حرف هاي خوب ديگران 
را خوب بیان كند و به مصرف كنندگان برساند. بین خطیب 
و مبلغ و تولیدكننده تفاوت است. معرفت بايد صادق و موجه 

باشد اما خیلي از اين خطیب ها فقط موجه هستند. 
پس با شرايط موجود مي توانيم بگوييم علم در 

ايران در قرق سوفيست هاي مدرن است؟
من نمي توانم و نمي خواه��م چنین ادعايي كن��م اما اين 
واقعیت ماست كه حاكمیت رسانه و افكار عمومي و جهل 
مركب افراد باعث ش��ده اس��ت اين اتفاق بیفت��د و از يك 
س��خنران و مبلغ جايگاه فرد به متفكر جابه جا مي ش��ود. 
متأسفانه اين فقط در جامعه ما نیست و با همان سازوكاري 
كه عرض كردم به دس��تگاه ها، س��ازمان ها و ادارات ما هم 
سرايت كرده است. ما تصمیم سازي مان در سطوح مختلف 
كشور جلس��ه محور اس��ت و اساس��اً فكر در جلسه اتفاق 
مي افتد، در حالي كه مي دانیم جلس��ه در حد مطالعه هم 
نیست چه برس��د به پژوهش. من نافي جلسات نیستم اما 
نمي توان به »تصمیم سازي جلسه اي « كه با بارش فكري 
لحظه اي و بدون اتكا به مطالع��ه و پژوهش و گاهي حتي 
بدون نسبت س��نجي با واقعیت انجام مي شود، دل بست. 
به ويژه آنكه وزن اين جلس��ات هم با همان سلبريتي هاي 
علمي تعیین مي ش��ود؛يعني در آخر جلسه بیشتر از آنكه 
حرف ها مهم باشد امضاهاي پاي مصوبات مهم است. براي 

سازمان مهم اين است كه آقاي دكتر فاني و حاج آقا فاني 
در اين جلس��ه بودند نه اينكه ف��ان تصمیم علمي گرفته 
شد. اين نوع تصمیم س��ازي ها موجب مي شود گاهي ولو 
از سر خیرخواهي تصمیمي براي برداشتن ابرو بگیريم اما 
در واقعیت چش��م را هم كور كنیم. يادم است آن زمان كه 
در سیستان و بلوچستان تحصیل مي كردم استادمان نقل 
مي كرد كه گروهي جهت اشتغال آفريني و ترويج ماهیگیري 
در منطقه سیستان چند تانكر ماهي را در هیرمند ريختند 
اما توجه نكردند بعضي از اين ماهي ها ريشه ني هاي هیرمند 
را مي خورند و زمینه ساز خشكسالي مي شوند. لذا تا اينجاي 
بحث خواس��تم عرض كنم اگ��ر به چرخه  عل��م و ظرايف 
آن دقت نش��ود و در عرصه مصرف فكر ب��ه خطا بیفتیم يا 
سازمان ها به جايي مي رسند كه نسبت به نخبگان حقیقي 
دچار بي نیازي مي شوند يا اينكه سراغ چهره هاي كاذب و 

سلبريتي هاي علمي مي روند. 
البته فكر مي کنم درگيري با نخبه نماها بيشتر 
است. چون در کشور ما تأکيدات فراواني بر علم 
مي شود و بعيد است که دستگاه ها نسبت به علم 
بي نياز باش�ند. مثًا ما بارها ش�اهد بوده ايم که 
رهبر انقاب تأکيدات فراواني بر علم و استفاده 

از عالم داشته اند. 
درست است اما مشكل ما همین جاس��ت كه مديران ما و 
حتي برخي دستگاه هاي علمي مان دچار نوعي اخباري گري 
شده اند و نهايت عمل شان به توصیه هاي رهبري يا مطالعه 
انديشه ايشان تكرار حرف هاست حتي بدون اينكه فهم كنند 
رهبري چه فرمودند. مثال خیلي بارز اين قضیه چیزي است 
كه ش��خص حضرت آقا بارها آن را توضیح داده اند. ايشان 
سال 84 فرمودند ما نیاز به اتاق  هاي فكر داريم. در آن زمان 
خیلي ها اين اتاق فكر را به همان معناي مصطلح و رايج در 
غرب گرفتند تا اينكه خود ايشان مجبور شد توضیح دهد 
كه منظور من از اتاق فكر، هیئت هاي انديشه ورز است. باز 
هم آقايان نفهمیدند و همان جلسات همیشگي شان را كه 
اتاق فكر نامیده بودند به هیئت انديش��ه ورز تغییر دادند. 
هیئت انديشه ورز اساساً با اتاق فكر متفاوت است. در هیئت 
انديشه ورز قرار نیست جلسه اي تشكیل شود و چند نفر مدير 
يا مسئول و كارشناس درباره يك موضوع نظر بدهند،بلكه 
قرار است نخبگان جمع شوند و روي يك مسئله فكر كنند. 
ما خیلي از مديرانمان تفاوت مس��ئله، س��ؤال و چالش را 
نمي دانند! فرق مطالعه و پژوهش را نمي دانند! طرف چالشي 
دارد اما فكر مي كند اين مسئله است. خب روي چالش كه 
نمي شود پژوهش كرد، ولي مي كنند! وقتي مسئله مشخص 
نباشد خروجي ها خیلي كلي و مبهم مي شود. مسئله يابي 
يك فن است. بايد به مسئله ها فكر كرد ولي وقتي مسئله 
را نفهمیم و نتوانیم تشخیص دهیم راه را اشتباه مي رويم. 
مسئله، پژوهش مي خواهد؛ سؤال، مطالعه مي خواهد، اما 
خیلي از اوقات به اين موارد بي توجه هستیم و آنها را جابه جا 
مي گیريم؛ براي س��ؤال پژوهش مي كنیم، براي مس��ئله 
مطالعه مي كنیم. مسئله را نمي توان در جلسه حل كرد براي 
مسئله بايد سیري پژوهشي را طي كنیم. حتي متأسفانه بین 

نظر و نظريه هم تفكیك قائل نمي شويم! 
پس نظر شما اين اس�ت که ما نخبه داريم اما 
س�اختارها و چرخه  معيوب علم باعث ش�ده 

است اين نخبگان ديده نشوند؟
بله؛ داريم و داشتیم اما اينكه چقدر جامعه نخبگي از نظر 
كمي و كیفي گسترده مي شود، مهم است. نخبه بايد فرصت 

بين فك�ر و بي�ان فكر تفاوت اس�ت. 
نباي�د س�خنراني را م�اك فك�ر و 
انديش�ه گرف�ت. س�خنراني ف�ن و 
مهارت)ح�اا ي�ا ذاتي يا اکتس�ابي يا 
هنر( اس�ت و لزومًا هر کسي که خوب 
صحبت مي کند، متفكر خوبي نيست. 
م�ا ب�ه نوع�ي دچ�ار همان فس�ادي 
ش�ده ايم که برخ�ي از سوفيس�ط ها 
در يون�ان باس�تان دچ�ارش ش�دند

علم در ايران درگير سوفيست هاي مدرن شده است
گفت وگو با دکتر مجتبي همتي فر مدير پرديس تربيتي توانا پيرامون نخبگان کم عمق و سطحي در جامعه علمي ايران

علم و علم ورزي همانقدر که ارزش�مند اس�ت و ما را به رش�د و توس�عه 
مي رساند اگر دچار آفت هايي من جمله س�طحي نگري شود، مي تواند به 
پسرفت جامعه و درهم تنيدگي مشكات بينجامد. در حال حاضر بسيار 
دکتره�ا و مهندس هايي مي بينيم که ب�ا چرب زباني خ�ود را عامه دهر 
مي دانند و در مسائل مختلف از بهداشت و درمان گرفته تا اقتصاد و هوافضا 
سخن مي گويند و با همين چرب زباني ها نه تنها بودجه هاي پژوهشي کشور 

را مي بلعند بلكه ذهن و معرفت جامعه ايراني را نيز به بازي مي گيرند. اين 
جاي بس�ي تأس�ف دارد که گوش هايي که روزي صداي استادان بزرگي 
چون شهيد مطهري در آنها پيچيده مي شد، امروز ميزبان چرب زباني هاي 
نخبه نماها و س�لبريتي هاي علم�ي ش�ده اند. دکتر مجتب�ي همتي فر، 
دانش آموخته  دکتراي فلسفه  تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد و 
مدير پرديس تربيتي توانا، علم در ايران را دچار سوفيست هاي مدرن تعبير 

مي کند که سخنراني را به مثابه توليد علم مي نمايند. او معتقد است اين 
وضعيت حاصل چرخه معيوب علم، فقدان شايسته گزيني و ساختارها و 
سازمان هاي بروکراتيكي است که يا به علم نيازي نمي بينند يا از سر خامي 
و بي سوادي به نخبه نما کفايت مي کنند. آنچه در ادامه مي خوانيد حاصل 
گفت وگو با اوست که اميدوار است روزي به علوم انساني در ايران و چرخه 

توزيع و توليد علم جدي  تر نگريسته شود. 

مديران م�ا و حتي برخي دس�تگاه هاي 
علمي م�ان دچ�ار نوع�ي اخباري گري 
ب�ه  عمل ش�ان  نهاي�ت  و  ش�ده اند 
توصيه هاي رهب�ري يا مطالعه انديش�ه 
ايش�ان تكرار حرف هاس�ت حتي بدون 
اينكه فهم کنن�د رهبري چ�ه فرمودند

بروز نخبگي داشته باشد. اين بروز باعث عاقه جامعه 
مي شود، افراد با عاقه وارد آن حوزه مي شوند و اين 
چرخه اي به وجود مي آورد كه نخبگي جامعه را ارتقا 
مي دهد. اگر هم جامعه با افكار سطحي درگیر شود، 
سطح نخبگي ا ش تنزل مي كند و سطح انتظارش از 
نخبه هم پايین مي آيد. لذا اين يك چرخه اس��ت؛ 
نخبه، جامعه و نهاد نخبگاني ش��كل داده و جامعه، 
نخبه را رشد مي دهد. جامعه هم خیلي مهم است؛ 
يك ضرب المثل در جامعه داريم كه مي گويد بايد به 
كسي رجوع كرد كه پیراهن بیشتري پاره كرده است. 
اين واقعاً يك ضرب المثل ضد علم و مانع شكل گیري 
و بسط نخبگي است. ما بايد به كسي مراجعه كنیم 
كه نه با پیراهن پاره كردن به تجربه رسیده بلكه با 
علم به اين نتیجه رسیده باشد كه چطور پیراهن پاره 
نمي شود. پس چرخه نخبگي خیلي مهم است. در 
حال حاضر ما فارغ التحصیل دانشگاهي زياد داريم 
اما اين به اين معنا نیست كه متفكر هم زياد داريم. 
حاصل متفكر، تولید علمي است، حاا اين تولید هم 
الزاماً به معناي اثر علمي نیست، گاهي يك تحلیل و 
راه حلي براي مشكات و مسائل جامعه كشور است، 
به نظر مي رسد اان خیلي از مقاات و كتب پژوهشي 
ما مسئله شان، مسئله جامعه نیست و متأسفانه در 
حال حاضر متفكر تنها كسي است كه مدرك دارد 
و علم و نخبگي با مدرك معادل گرفته مي شود. ما 
كلي دكتر داريم كه در سال يك كتاب هم نمي خواند 
و حتي در همان حوزه تخصصي اي كه رساله نوشته 

است هم تخصصي ندارد. 
آيا مي توان گفت اين سطحي بودن يك 
حالت تاريخ�ي دارد و تنه�ا در يك بازه 
زماني خاص ب�ه دليل ش�رايط انقاب و 
وجود حس�ينيه ارش�اد نخبگاني امثال 
ش�هيد مطه�ري فرص�ت ظه�ور و بروز 
داشتند و اينكه ما احساس مي کنيم اان 
سطحي ش�ده ايم در واقع به دليل قياس 
شرايط امروز با يك شرايط استثنايي در 

ابتداي انقاب است؟
ما دو نهاد علمي داريم؛ يكي نهاد حوزه و ديگري نهاد 
دانشگاه. نمي شود اين دو نهاد را يكدست نگاه كرد. 
حوزه، قدمت، سنت و سیستمي خاص خود دارد كه 
به رغم تغییراتي كه داش��ته اند اما هنوز بسیاري از 
اين سنت ها پا برجاست و خیلي هم به پرورش فكر 
كمك مي كند، اما دانشگاه در ايران نهاد وارداتي بوده 
است. براي پاسخ به سؤال شما بايد به اين سؤاات 
پرداخت كه دانشگاه با چه انگیزه و الگويي وارد ايران 
شد و چه كاركردي داشت؟ يك نگاه بدبینانه اما قابل 
تأملي وجود دارد كه نهاد دانشگاه را اساساً در خدمت 
اس��تعمار مي بیند. استعمار كه همیش��ه به شیوه 

مستقیم نیست گاهي سیستم تعلیم و تربیت را به 
نوعي مي چیند كه آن كشور سال ها و قرن ها وابسته 
باشد. فردي كه به لحاظ فكري وابسته است اواً از 
نظر فرهنگي هم وابسته مي شود و ثانیاً هیچ گاه به 

فكر استقال سیاسي و اقتصادي نمي افتد. 
چطور دانش�گاهي مث�ل دارالفن�ون را 

مي توان استعماري ديد؟
حاا محل بحث ما دانش��گاه نوين است كه بیشتر 
از زمان رضاخان��ي آغاز ب��ه كار كرد و رش��ته ها و 
س��ازوكارهايي داش��ت كه بیشتر انس��ان را در آن 
نظريه بدبینانه كه عرض كردم مطمئن مي كند، اما 
درباره دارالفنون هم كه پرس��یديد البته من به اين 
صراحت نمي خواهم به اين دانش��گاه بدبینانه نگاه 
كنم اما بیايید ف��ارغ از نیت امیركبیر خروجي هاي 
دارالفنون را بررس��ي كنیم و ببینیم آيا استادهايي 
كه به اي��ران آمدند به اس��تقال اي��ران كه هدف 
دارالفنون بود كمك كردند ي��ا نه. در كتابي از آقاي 
مددپور مي خواندم كه خیلي از اين استادهايي كه 
به ايران مي آمدند اصًا كشیش بودند. خروجي هاي 
دارالفنون هم كه قرار بود مهندس و فني شوند بیشتر 
به سمت روزنامه نگاري متمايل شدند و سازمان هاي 
فراماسونري را ايجاد كردند. پس يا سازوكار مشكل 
داشته است يا افرادي اشتباه وارد اين سازوكار شدند. 

دانشگاه امروز ما هم به نوعي درگیر همین مشكل 
است. امام خمیني)ره( حتي پیش از انقاب به اين 
نكته اشاره مي كنند و بر لزوم نوسازي نظام آموزشي 
تأكید دارند. من فكر مي كنم امام)ره( اين را خیلي 

خوب فهمیدند. 
يكي ديگر از نكاتي که مي ت�وان درباره 
وضعي�ت دانش�گاه ها اش�اره ک�رد اين 
است که اصواً دانش�گاه ها متفكر توليد 
نمي کنند و دانشجو اگر بخواهد پيشرفت 
کند بايد خارج از ساختار دانشگاه تاش 
نمايد و حتي گاهي ساختار دانشگاه را به 

اصطاح بپيچاند. چرا؟
نه فقط دانشگاه كًا س��اختارهاي علمي ما اينگونه 
هس��تند كه اواً نهاد و س��اختار علمي نیس��تند. 
اگر يك نهاد علمي ش��كل بگیرد آن وقت اگر يك 
فرد غیرمتخصص ه��م وارد اين نهاد ش��د، مجبور 
مي شود يا كار را ترك يا علمي و دقیق كار كند. ثانیاً 
سیس��تماتیك عمل نمي كنند و خروجي ها بیشتر 
حاصل نتايج زحمات ش��خصي اس��ت. اينها نشان 
مي دهد نظام آموزش عالي ما معیوب است. بخشي از 
انديشمندان اين مسئله را به اصل ورود و شكل گیري 
دانشگاه، بخشي به فلسفه آموزش عالي ما و بخشي 
هم به سیاس��ت گذاري ما در س��طح آموزش عالي 
مربوط مي دانند، اما يكي از نكات مهمي كه در حوزه 
علوم انساني به ذهن مي رس��د دسته بندي اشتباه 
دانش آموزان از همان بدو انتخاب رشته در مدرسه 
است. ما اصواً رش��ته علوم انس��اني را در مدارس 
تخفیف مي دهیم و جامعه ما فكر مي كند اين رشته 
براي بچه زرنگ ها نیست. اين باعث مي شود خیلي 
از بچه هاي با استعداد در علوم انساني به سمت اين 
رش��ته نیايند. همان هايي هم كه وارد علوم انساني 
مي شوند هنگام كنكور باز به رشته هايي مثل حقوق، 
روانشناس��ي و علوم سیاس��ي كه به ق��ول معروف 
تاپ هستند گرايش پیدا مي كنند. اينطوري عمًا 
رشته هاي مهمي مثل علوم تربیتي كه از رشته هاي 
آينده ساز هستند خالي از دانش آموزان با انگیزه و با 
استعداد مي شود؛ همان ها هم كه آمده اند از همان 
ترم اول راضي نیستند و انگیزه اي ندارند و نهايت كار 
خود را كارمندي تلقي مي كنند. كمتر پیش مي آيد 
كه كسي با اشتیاق به سمت اين رشته ها بیايد. اين 
يك چرخه معیوب است كه دانش آموزان نخبه ما را 
به جاي آنكه به سمت استعدادهايشان سوق دهد به 
سمت رشته هايي مي برد كه در بورس و چشمگیر 
اس��ت! اين رويه را در بازگشت دانش��جويان علوم 
مهندس��ي به علوم انس��اني مي توان كامًا مشهود 
يافت؛ طرف بعد از ش��ش يا چهار س��ال مهندسي 
خواندن به اين نتیجه مي رس��د كه استعدادش در 

علوم انساني اس��ت و يكدفعه مي خواهد برگردد و 
علوم انس��اني بخواند، در حالي كه سال هاي بسیار 
مهمي از جواني و زندگي اش را صرف رشته ديگري 
كرده است. اين عوامل در كنار هم باعث مي شود در 
رشته هاي علوم انساني ضعفي جدي شاهد باشیم. 

مي ت�وان اينط�ور نتيج�ه گرف�ت که ما 
هنوز تكليف خودمان را با علم مشخص 
نكرده ايم؟ يعني مي خواهيم مش�كات 
در حوزه علوم انساني حل شود اما بيشتر 

نگاه  مان به جاي ديگر است. 
حرف بیراهي نیس��ت. ما تكلیف مان را مش��خص 
نكرده ايم. علوم انس��اني واقعاً در ايران مهجور است 
و آنطور كه بايد به آن توجهي نمي شود. پژوهشگران 
ح��وزه علوم انس��اني واقع��اً حمايت نمي ش��وند و 
س��اختارها توقع دارند اين پژوهشگران حاصل كار 
خود را به صورت راي��گان در اختیار آنها قرار دهند؛ 
انگار نه انگار كه اين افراد ه��م زندگي دارند؛ يعني 
نه تنها نگاه شايسته ساارانه وجود ندارد، بلكه حاضر 
هم نیستند هزينه پژوهش و كار نخبگي را بدهند و 
دنبال كار ارزان هستند، به همین دلیل سازمان ها 
بیشتر تمايل دارند با برگزاري چند جلسه و پرداخت 
حق الجلسه به جاي پژوهش مس��ائل را حل كنند. 
خب اينطور كه نمي توان توقع داشت مسائل حوزه 
علوم انساني حل شود. البته مشخص نبودن تكلیف 
در حوزه فني ومهندسي هم به طرق ديگري وجود 
دارد. مثال خوب��ي آقاي رضا امیرخان��ي در كتاب 
»نشت نش��ا« دارد كه به نظرم پاسخي به پرسش 
شماست. ايشان در آنجا به درستي مي گويد صنعت 
ما صنعت مونتاژ بوده، اما مهندس��ي ما مهندس��ي 
طراحي اس��ت؛ يعني ش��ما در تحصیل مهندسي 
مكانیك در دانش��گاه طراحي اج��زا مي آموزيد اما 
وقتي وارد صنعت مي شويد با صنعت مونتاژ روبه رو 
هستید و صنعت از شما مطالبه طراحي ندارد؛ يعني 
مهندس ما چیزهايي را آموخته است كه هیچ به درد 
جامعه و صنعتش نمي خورد و صنعت هم نمي تواند از 
اين متخصص و علم استفاده كند. دانشجو مي گويد 
صنعت، من را به كار نمي گی��رد، صنعت مي گويد 
دانش��جو به درد من نمي خورد. در علوم انساني هم 

مشابه اين قضیه وجود دارد. 

ش�اخصه هايي که ما ب�راي انتخاب 
کارشناس�ان و شايس�ته ها ق�رار 
داده اي�م ب�ه ش�دت دچ�ار ضعف 
اس�ت و موجب شده اس�ت کار در 
اين حوزه ها به دس�ت نخبه نماها و 
س�لبريتي هاي علم�ي بيفت�د که 
بعضًا عناوين سنگيني چون دکتر، 
مهندس و استاد دانشگاه را هم يدك 
مي کش�ند اما فقط چهره هس�تند

محمدصادق عبداللهی
  گفت وگو
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88498441سرویس  شهرستان

مسئول بسيج ورزشكاران سپاه استان قزوين
 در گفت وگو با »جوان«:

كمک مؤمنانه به جامعه آسيب ديده ورزش
 در مرحله دوم رزمايش ادامه دارد

مرحله دوم رزمايش همدل�ي و کمك مؤمنانه در حالي آغاز ش�د که 
بس�يجيان و جهادگران به س�ومين ماه خدمت ش�ان به جامعه وارد 
مي شوند. از اواسط اسفندماه سال گذشته بود که کرونا، بازار کسب و 
کار و مشاغل تمام استان ها را با چالش مواجه کرد و بعد از فرمايشات 
رهبري مبني بر حمايت از خانواده هاي محروم و آسيب ديدگان از کرونا و 
همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان، رزمايش کمك مؤمنانه نيز شروع شد. 
حاا سرهنگ پاسدار محمدرضا لشگري، مسئول بسيج ورزشكاران 
سپاه اس�تان قزوين و رئيس هيئت موتورس�واري و اتومبيلراني اين 
استان در گفت وگو با »جوان«، به عنوان مسئول گروه جهادي »شهيد 
حرم حميد س�ياهكالي مرادي« به تش�ريح اقدامات جهادگران اين 
گ�روه از زمان ورود کرون�ا تا آغاز مرحل�ه دوم رزماي�ش مي پردازد. 

سرهنگ پاسدار محمدرضا لشگري، مسئول بسیج ورزشكاران سپاه استان 
قزوين با بیان اينكه نام گروه جهادي را از نام مقدس »ش��هید حرم حمید 
سیاهكالي مرادي«، شهید سال كه كتاب »يادت«، زندگینامه اين شهید 
بزرگوار است و مقام معظم رهبري هم در مورد آن بیاناتي داشته اند، انتخاب 
كرده ايم، مي گويد: سال گذشته كه سیل چند استان كشور را فرا گرفت، 
حدود 2 میلیارد تومان كمك نقدي و غیرنقدي به همت اين گروه جمع آوري 
كرديم و به آق قا و گمیشان ارسال كرديم. اما بعد از آن و زماني كه لرستان 
هم دچار آسیب شد هر هفته هفت ماشین از جهادگران به صورت گروهي 
و اكیپ به مناطق سیل زده اعزام مي شدند و هر يك شب در میان هم يك 

كامیون حاوي لوازم و اقام مورد نیاز سیل زدگان ارسال مي شد. 
وي با بیان اينكه تجربیات قبلي به ما آموخته بود كه ابتدا اقام را دپو كنیم 
و سپس با برنامه به توزيع آنها بپردازيم، ادامه مي دهد: با كمك فرمانداري 
نورآباد يك سوله داشتیم و همه چیز را ابتدا به آنجا برده و سپس لیست تمام 
خانواده هاي آسیب ديده را گرفتیم و بر حسب نیاز و تعداد اعضا در بین شان 
توزيع مي كرديم. در آن زمان به لطف خدا دو ماه تمام به صورت پیوس��ته 
اكیپ هاي جهادگران به اين مناطق مي رفتند و در اين مدت 12۰ روستاي 
نورآباد و دلفان را امداد رساني كرديم.  مسئول گروه جهادي »شهید حرم 
سیاهكالي مرادي« به شیوع كرونا و آغاز كمك هايي در اين رابطه اشاره كرده 
و تصريح مي كند: وقتي ديديم كرونا تمام استان هاي كشور را فرا مي گیرد در 

گام اول به فكر تأمین اقام ضروري و مورد نیاز جامعه افتاديم. 
وي تأكید مي كند: در كمترين زمان به تولید محلول ضدعفوني با پايه آب 
اقدام كرديم كه در پارك علم و فناوري قزوين انجام شد و در تولید اين نوع 
از محلول، اولین در ايران بوديم. سپس 2هزار و 5۰۰ لیتر از آن را در میان 
جامعه ورزش كشور توزيع كرديم و تعدادي از جهادگران كه عضو هیئت 
موتورسواري و اتومبیلراني هستند، اعام كردند مي توانند تراكتور هاي داراي 
مخازن »توربواين« خود را براي ضدعفوني كردن معابر و مراكز عمومي شهر 
در اختیار همه قرار دهند.  اين مسئول با بیان اينكه توربواين ها مي توانند 
محلول هاي ضد عفوني را به صورت »مه پاش« بپاشند، مي گويد: هر دستگاه 
به فاصله 5۰ متر محلول ها را مي پاشد كه شبانه آنها را آماده كرديم و تمام 
خیابان ها، معابر و حتي حیاط و محوطه باز مراكز درماني را از 11 شب تا 4 
صبح ضدعفوني مي كرديم. اين كار از 2۰ اسفند آغاز و تا 8 فروردين ادامه 
داشت كه با 15۰ هزار لیتر محلول هر شب، تمام شهر و با هماهنگي با اداره 
ورزش استان و شهرستان، سالن هاي ورزشي را نیز ضدعفوني مي كرديم. 

لشگري در مورد تعداد جهادگران فعال در گروه شهید سیاهكالي مرادي 
مي گويد: تعداد اعض��اي گروه تا 15۰ نفر هم مي رس��د ام��ا در هر يك از 
حركت هاي جهادي بیش از 5۰ نفر فعالیت دارند. مثاً از همان روزهاي اول 
كه احساس شد بايد براي تولید ماسك و گان و ديگر مايحتاج عمومي دست 
به كار ش��ويم، 25 نفر از خانم هاي جهادگر آمدند و از 26 اسفند با تجهیز 
يكي از سالن ها به تولید اين اقام پرداختند. روزي 2 هزار ماسك تحويل 
مس��ئوان مي داديم و اين كار تا 24 فروردين و آرام ش��دن نسبي شرايط 
ادامه داشت. نكته حائز اهمیت اينكه حتي روز اول عید و در زمان تحويل 
سال هم اين خواهران مشغول كار بودند و بدون اينكه كسي مطلع باشد، 
در حال خدمتگزاري به مردم.  وي مي گويد: همزمان با آن، گروه ديگري از 
جهادگران به شهرستان البرز رفتند تا در طرح سامانه 4۰3۰ و ثبت اطاعات 
شهروندان كمك حال مراكز درماني باشند. ناگفته نماند در طرح غربالگري 
خیاباني و تب سنجي هم جهادگران شركت داشتند كه بیش از 1۰ هزار نفر 
از شهروندان توسط آنها معاينه شدند.  مسئول بسیج ورزشكاران سپاه استان 
قزوين به فرمايشات رهبري و آغاز رزمايش كمك مؤمنانه اشاره كرده و ادامه 
مي دهد: از همان روز اول، جمع آوري كمك ها از خیرين و مردم آغاز و حدود 
55۰ بسته غذايي و معیشتي هر كدام به ارزش 2۰۰ هزار تومان شامل برنج، 
ماكاراني، قند و شكر، تن ماهي، روغن، رب، خرما و سويا آماده و توزيع شد.  
لشگري با بیان اينكه جامعه هدف در مرحله اول رزمايش، مجموعه فعاان 
در عرصه ورزش بود، تصريح مي كند: با مكاتباتي كه با هیئت هاي ورزشي 
داشتیم، لیست سرايداران سالن ها و اماكن ورزشي، نگهبان ها، ورزشكاران 
طبقات ضعیف و حتي مربیاني كه بیكار شده بودند را گرفتیم و سبدهاي 
معیش��تي را براي آنها فرس��تاديم.  وي با تأكید بر اينكه براي مرحله دوم 
رزمايش همدلي و كمك مؤمنانه هم برنامه هاي ويژه اي داريم، مي گويد: 
اين مرحله را با آماده كردن 2۰۰ بسته غذايي و توزيع آنها آغاز مي كنیم و 
ان شاءاه تا 5۰۰ سبد خواهیم رساند. ضمن اينكه تاكنون و با صحبت كردن 
با صاحبان سالن هاي خصوصي، اجاره بهاي 15۰ سالن ورزشي به مدت دو 
ماه بخشیده شده و قرار است با كمك امام جمعه و جماعت مساجد اين كار 

در مرحله دوم رزمايش هم ادامه داشته باشد. 

كمک 11 ميليارد توماني مردم
 چهارمحال وبختياري به نيازمندان استان

همزم�ان ب�ا مي�اد ام�ام حس�ن )ع( و آغ�از مرحل�ه دوم 
رزماي�ش کم�ك مؤمنان�ه بي�ش از 11 ميلي�ارد و2۰۰ ميلي�ون 
تومان بس�ته معيش�تي در مي�ان نيازمن�دان و آس�يب ديدگان 
از وي�روس کرونا در اس�تان چهارمح�ال وبختياري توزيع ش�د. 
س��ردارعلي محمد اكبري فرمانده س��پاه حضرت قمربني هاشم)ع( 
چهارمحال وبختیاري با اش��اره ب��ه آغاز مرحل��ه دوم رزمايش كمك 
مؤمنانه همزمان با میاد امام حس��ن )ع( از توزيع بیش از 11 میلیارد 
و2۰۰ میلیون تومان بسته معیشتي در میان نیازمندان و آسیب ديدگان 
از ويروس كرونا در اين اس��تان خب��رداد و گفت: در اي��ن روز كاروان 
كمك هاي مؤمنانه مردم سخاوتمند و وايت مدار استان چهارمحال و 
بختیاري براي حمايت از آسیب ديدگان ناشي از ويروس منحوس كرونا 
در قالب ۷۰ كامیون و وانت بار، عازم شهرستان هاي 1۰ گانه استان براي 

تقديم به خانواده هاي نیازمند و آسیب ديده از شیوع كرونا شد. 
وي افزود: از لحظه تشكیل قرارگاه استاني مواسات و كمك هاي مؤمنانه 
و همزمان با سالروز میاد حضرت امام زمان)عج( بالغ بر 4۰ هزار بسته 
معیشتي و بهداش��تي از محل جمع آوري كمك هاي مردم خیر، بین 

نیازمندان و آسیب ديدگان از كرونا توزيع شد. 
فرمانده س��پاه حضرت قمربني هاش��م)ع( چهار محال وبختیاري با 
اشاره به اينكه؛ جلوه هاي و نمادهاي ويژه از مردم استان چهارمحال و 
بختیاري در دوران دفاع مقدس را همه مش��اهده كرده اند، تقديم 15 
شهید در جبهه دفاع از حرم آه را يادآور شد و تصريح كرد: كمك هاي 

مردم در اين رزمايش نیز نوعي دفاع است. 
س��ردار اكبري با بیان اينكه؛ رزمايش با مرحله دوم تمام نمي شود و تا 
زماني كه ويروس كرونا وجود دارد كمك هاي مؤمنانه نیز ادامه خواهد 
داشت، گفت: نیازمندان در انتظار دست سخاوتمندانه مردم هستند و 
نواحي مقاومت بس��یج، دفاتر محترم ائمه جمعه، پايگاه هاي مختلف 
هال احمر، بهزيستي و كمیته امداد و مجموعه ستاد قرارگاه استاني و 
شهرستاني آماده دريافت كمك هاي نقدي و غیرنقدي مردم براي ادامه 
اين رزمايش هستند.  حجت ااسام والمس��لمین محمدعلي نكونام 
نماينده ولي فقیه در چهارمحال و بختیاري نیز رزمايش كمك مؤمنانه 
را يك حركت زيبا، مثال زدني و ماندگار در تاريخ انقاب اسامي دانست 
و گفت: رزمايش مواسات و كمك هاي مؤمنانه در ماه پربركت رمضان را 
يك حركت زيبا، مثال زدني و ماندگار در تاريخ انقاب اسامي دانست. 
امام جمعه شهركرد، افزود: اين رزمايش به فرمان ولي امر مسلمین شكل 
گرفت و همه   در شهر و روستا مقید هستند در اين امر مشاركت داشته 
باشند.  حجت ااسام والمسلمین نكونام ادامه داد: در روستاهاي استان 
براي كمك هاي مؤمنانه گروه هايي شكل گرفته و آماده هستند كه اين 
كمك ها را به دست آسیب ديدگان برسانند. وي ادامه داد: بعد از فرمان 
مقام معظم رهبري قرارگاه رزمايش در چهارمحال و بختیاري ش��كل 
گرفت و اكنون نیز فعال است و به فعالیت خود ادامه مي دهد، در همین 
راستا كشور به يك مجموعه فعال تبديل شده و تا زماني كه اين ويروس 
دامن جامعه را گرفته باش��د حتماً بايد جمع آوري اين كمك ها را ادامه 

دهیم و اجازه ندهیم در اين عرصه كسي آسیب ببیند. 

حمیرا رحیمي محمدرضا هادیلو

 سيستان وبلوچستان: مدير جهاد كش��اورزي شهرستان فنوج 
سیستان وبلوچستان گفت: برداشت سیب گاب در 14هكتار از باغات 

شهرستان كه به سیب گاب اختصاص دارد آغاز شد. 
عیسي قاضي افزود: عدم استفاده از سموم شیمايي میوه باغات پراكنده 

سیب شهرستان را بسیار خوش عطر و طعم نموده است. 
وي پیش بیني كرد: تا پايان ارديبهشت ماه 8۰ تن سیب درختي گاب 

برداشت و روانه بازار شود. 
  خوزستان: يك مدرسه دو كاسه با اعتباري بالغ بر 3 میلیارد ريال 
در شهرستان انديكا كلنگ زني شد تا براي سال تحصیلي جديد مورد 
استفاده قرار  گیرد.  مرادعلي سعیدي پور سرپرست آموزش و پرورش 
عشاير خوزس��تان گفت: منطقه عش��ايري انديكا بزرگ ترين منطقه 
عشايري خوزستان و يكي از بزرگ ترين ها در كشور است كه بايد براي 
رفع محرومیت هاي موجود و برقراري عدالت آموزشي همه ارگان ها و 
خیرين دست در دست هم دهند تا اين منطقه و ديگر مناطق عشايري 

خوزستان از محرومیت خارج شوند. 
 گيان: مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان گیان گفت: 
برداشت توت فرنگي در گیان با پیش بیني تولید 13۰۰ تن محصول 
در 12۰ هكتار از زمین هاي كشاورزي و 14 هكتار از گلخانه هاي گیان 
آغاز شد.  منوچهر پارسافر افزود: پیش بیني مي شود، امسال 138۷ تن 

توت فرنگي به ارزش 34۷ میلیارد ريال برداشت كنند. 
وي ادامه داد: براي توسعه گلخانه اي مدرن تولید توت فرنگي 3۰۰ تا 
35۰ میلیون تومان و براي كش��ت هیدروپونیك اين محصول 6۰۰ تا 

65۰ میلیون تومان تسهیات پرداخت مي شود. 
  آذربايجان غربي: مديركل بیمه س��امت آذربايجان غربي گفت: 
نسخه نويسي پزشكان تا پايان ارديبهشت ماه در سطح استان به صورت 

الكترونیك مي شود. 
دكتر نادر نانبخش با بی��ان اينكه مجموعه 11 هزار و 256 مؤسس��ه 
طرف قرارداد با بیمه سامت در اس��تان هستند، افزود: نسخه نويسي 
الكترونیكي توسط823 مؤسسه انجام مي دهند كه از اين تعداد 269 

مؤسسه مربوط به ارومیه و مابقي در شهرستان ها هستند. 
وي ادامه داد: از 643 هزار نسخه صادر شده در استان طي سال گذشته 

55 هزار و 51۷ نسخه به صورت الكترونیكي بوده است. 
  کرمانشاه: رئیس ش��وراي حل اختاف استان كرمانشاه گفت: در 
راس��تاي تكريم ارباب رجوع و تسريع در رس��یدگي روند پرونده هاي 
اجرايي، سیس��تم نوبت دهي غیرحضوري در ش��وراهاي حل اختاف 

استان كرمانشاه راه اندازي شد. 
جبار تجري اف��زود: همچنین راه اندازي اين سیس��تم به تس��ريع در 
رس��یدگي به پرونده ه��اي اجرايي اين واح��د كمك بس��یار زيادي 
 خواهد كرد.  به گفته وي، ش��هروندان مي توانند با مراجعه به س��ايت 
www. 833833. ir نسبت به تعیین تاريخ و ساعت مراجعه با ثبت موارد 

خواسته شده در سايت اقدام و از مراجعه حضوري خودداري كنند. 
  زنجان: رئیس سازمان جهاد كشاورزي زنجان، از احداث و پرورش 

ماهي 9۰۰ تني در روستاي گنبد شهرستان ايجرود خبرداد. 
واد تارا سي گفت: شهرستان ايجرود در خصوص آبزي پروري عملكرد 
خوبي دارد.  وي از تولید ساانه بیش از 16 هزار و 2۷۰ تن انواع آبزيان 
سرد آبي در استان زنجان خبر داد و تصريح كرد: اين استان رتبه سوم 
در تولید آبزيان سرد آبي در سطح كشور را دارد و در اين صنعت بیش از 

2 هزار و 2۰۰ نفر در اين استان مشغول به فعالیت دارند. 

كارخانه توليد ماسک 3 ايه در ورامين افتتاح شد
کارخانه توليد     تهران
ماس�ك س�ه 
اي�ه و تجهيزات پزش�كي توس�ط بخش 
خصوصي در شهرستان ورامين احداث شد. 
حسین كاغذلو فرماندار شهرستان ورامین در 
حاشیه افتتاح كارخانه تولید ماسك سه ايه 
در اين منطقه گفت: كارخانه تولید ماس��ك 
س��ه ايه و تجهیزات پزشكي با اعتباري بالغ 
بر 3۰۰ میلیارد ريال توسط بخش خصوصي 

احداث شده و روزانه 4۰ هزار ماسك سه ايه اس��تاندارد تولید مي كند.  وي افزود: در اين كارخانه 
روزانه 1۰هزار عدد پد الكلي تولید و به بازار مصرف عرضه مي شود.  نماينده عالي دولت در شهرستان 
ورامین ادامه داد: در اين كارخانه عاوه بر ماس��ك و پد الكلي، محصوات پزشكي نظیر واكر، عصا، 
توالت فرنگي و دستگاه بخور سرد به عنوان نخستین كارخانه كشور تولید و روانه بازار مصرف مي شود.  
 N95  كاغذلو تصريح كرد: با هماهنگي هاي به عمل آمده، به زودي با راه اندازي خط تولید ماس��ك
اين كارخانه بخش مهمي از نیاز مراكز درماني به اين كااي تخصصي تأمین مي شود.  وي يادآور شد: 
اين كارخانه در يك شیفت كاري به اين میزان از تولید دست يافته كه با تأمین مواد اولیه، به ظرفیت 

تولیدي آن افزوده شده و بسیاري از نیازهاي استان تهران را تأمین خواهد كرد. 

5 پايگاه امداد و نجات در خراسان جنوبي احداث مي شود
ت  عملي�ا    خراسان جنوبي
ي�ي  ا جر ا
س�اخت پنج پاي�گاه ام�داد و نج�ات در 

خراسان جنوبي امسال آغاز مي شود. 
محمدرض��ا رضاي��ي، سرپرس��ت جمعیت 
هال احمر خراس��ان جنوبي با بی��ان اينكه 
امسال در اين استان پنج پايگاه امداد و نجات 
احداث مي شود، گفت: هال احمر عاوه بر 
آموزش، در حوزه هاي مختلفي چون جوانان، 

داوطلبان، درمان و توانبخش��ي اقداماتي انجام مي دهد.  وي با بیان اينك��ه اگر بتوانیم آموزش هاي 
عمومي و تخصصي را به افراد ارائه دهیم، اقدام بزرگي انجام داده ايم كه امید است در سال 99 اين امر 
بیشتر مدنظر قرار گیرد. افزود: خراسان جنوبي جزو 1۰ استان حادثه خیز كشور بوده و تاش ما اين 
است كه آمادگي ازم را براي مقابله با حوادث احتمالي داشته باشیم.  سرپرست جمعیت هال احمر 
خراسان جنوبي با اشاره به راه اندازي پايگاه امداد و نجات كوهستان در بند دره در سال 99، تصريح 

كرد: همچنین در هفته هال احمر يك پروژه كارآفريني داوطلبي در بیرجند افتتاح خواهد شد. 
رضايي بیان كرد: در حال حاضر در تمام شهرستان هاي استان جمعیت هال احمر وجود دارد و 23 

پايگاه امداد و نجات نیز در سطح جاده هاي مواصاتي استان فعال هستند. 

مشاركت 5760 بسيجي استان مركزي 
در مرحله اول رزمايش كمك مؤمنانه

فعاليت ۱۱5۹ مركز اطعام مهدوي 
كميته امداد امام خميني )ره( در كشور

روح اه اس�تان    مرکزي  فرمان�ده س�پاه 
مرکزي با اشاره به کمك رساني بيش از 576۰ 
نفر از بسيجيان جهادگر در کمك مؤمنانه، 
گفت: مرحله دوم اين رزمايش از امروز آغاز 
مي شود که بس�ته هاي بيش�تري را بدست 

نيازمندان خواهيم رساند. 
سردار كريمي فرمانده سپاه روح اه استان مركزي 
در ديدار نخبگان جهادي اس��تان با نماينده ولي 
فقیه در استان مركزي، با اش��اره به فرا رسیدن 
سالروز فرمان رهبر معظم انقاب مبني بر تشكیل 
بسیج سازندگي، و اعام مشاركت 5۷6۰ بسیجي 
در مرحله اول رزمايش كمك مؤمنانه در استان 
مركزي گفت: در همین راستا بسیجیان جهادگر 
در بسیج سازندگي استان مشغول خدمت به عموم 
مردم هستند و در سه سال اخیر حضور جهادگران 
پر رنگ تر از گذشته ش��ده است.  وي افزود: يكي 
از اقدامات خوب در س��ال گذش��ته تعهد بسیج 
سازندگي مبني بر ساخت 3۰۰ واحد مسكوني 
براي اقشار ضعیف آسیب ديده از سیل بود كه اكثر 
آن در سال 98 تحويل ش��د و تعداد كمي هم در 

سال 99 تحويل خواهد شد.  فرمانده سپاه روح اه 
استان مركزي با اش��اره به اقدام ديگر سازندگي 
در سطح استان، ادامه داد: پس از فرمايش رهبر 
معظم انقاب اسامي مبني بر لزوم همدلي بیشتر 
میان مردم در دوران كرونا، رزمايش كمك مؤمنانه 
در استان به راه افتاد كه توانستیم در مرحله اول 
با جمع آوري 4/6 میلیارد تومان، 52هزار و 5۰۰ 
بسته معیش��تي را میان نیازمندان استان توزيع 
كنیم.  كريمي گفت: از اين تعداد بیش از 18هزار 
بسته توسط سپاه پاسداران، حدود 8 هزار بسته 
نیز از پرداخت قسمتي از حقوق كادر سپاه روح اه 
و بیش از 34 هزار بس��ته هم از محل جمع آوري 
كمك هاي مردمي تهیه ش��د.  وي با بیان اينكه 
در مقابله با كرونا به صورت كامل با دانشگاه علوم 
پزش��كي هماهنگ بوديم، افزود: آنچه كه علوم 
پزشكي از ما طلب كرد از جمله ماسك، دستكش، 
نقاهتگاه و... با ظرفیت كامل در اختیار قرار داديم.  
وي  خاطرنشان كرد: برخي جهادگران با ابتكارات 
خود در مقابله با كرونا بسیار خوب عمل كردند و 
باعث شد تا روند درمان و پیشگیري تسريع شود 

كه از همه آنان كمال تشكر را داريم. 

بس�يج، س�پاه،     آذربایجان شرقي
قرارگاه سازندگي 
خاتم اانبيا، حسينيه ها و برخي دانشگاه هاي 
علوم پزشكي کشور آشپزخانه هايشان را در 
اختيار کميته امداد گذاشتند، موضوعي که 
موجب ش�ده تا ام�روز تعداد مراک�ز اطعام 

مهدوي به 115۹ برسد. 
سید مرتضي بختیاري رئیس كمیته امداد امام 
خمیني )ره(، در سفر به ش��هر تبريز در استان 
آذربايجان شرقي با اعام فعالیت 1159 مركز 
اطعام مهدوي در كش��ور گفت: در ماه مبارك 
رمضان قرار بود 313 آش��پزخانه ب��راي اطعام 
مهدوي در سراسر كش��ور ايجاد ش��ود، اما به 
همت خیرين تاكنون 1159 آشپزخانه با رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي ايجاد شده و غذاي 
گرم به سفره نیازمندان مي رسد.  وي با اشاره به 
جوش و خروش مردم در كمك به متضرران از 
كرونا افزود: پس از اشاره مقام معظم رهبري در 
میاد امام زمان )عج( و تأكید بر كمك به افرادي 
كه به دلیل رعايت پروتكل هاي بهداشتي بیكار 
ش��ده اند، رزمايش همدلي، مواس��ات و كمك 

مؤمنان��ه راه افتاد و مردم، مس��اجد و نیروهاي 
مسلح، محات و دانش��گاه ها همگي در صحنه 
ظاهر شدند.  رئیس كمیته امداد امام خمیني )ره( 
ادامه داد: امس��ال به دلیل رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي 313 مركز اطعام مهدوي به نام 313 
يار امام زمان )ع��ج( راه اندازي ش��د.  بختیاري 
خاطرنش��ان كرد: بیش از 35 هزار نفر جهادگر 
به صورت افتخاري در توزي��ع غذاها همكاري 
دارند يا مشغول كار در اين آشپزخانه ها هستند.  
وي با بیان اين نكته كه ابر قدرتي مانند امريكا 
با آن همه ادعا، امكانات و تجهیزات در مواجهه 
با بح��ران كرونا درمانده و تعداد مبتايانش��ان 
سرسام آور اس��ت، تأكید كرد: مردم با عظمت 
ايران در طول 4۰ سال بر اساس آموزه هاي ديني 
و هدايت هاي امام و رهبري، مقابل زورگويي ها و 
تحريم هاي بي سابقه و ظالمانه قلدر عالم ايستاده 
و خدا به اين ايستادگي بركت داده است.  رئیس 
كمیته امداد امام خمیني )ره( افزود: مي بینید 
كه مردم چه حماسه اي آفريدند و بعد از بحران 
كرونا، به كمك آس��یب ديدگان ناش��ي از اين 

ويروس شتافتند. 

ُگل  برداش�ت     قم
محم�دي از باغات 
آستان کريمه اهل بيت)ع( در قم از 17 تُن در 
س�ال گذش�ته به ۳۰ تُن افزايش پي�دا کرد. 
محمدعلي نیكوگفتار مدير مجتمع كشاورزي 
فاطمیه آس��تان حضرت معصومه )س( در قم با 
اشاره به برداشت 3۰ تُن گل محمدي از باغات 
آستان كريمه اهل بیت)ع( گفت: آستان حضرت 
معصوم��ه در قم ح��دود 4 هزار هكت��ار زمین 
كشاورزي، باغ ها و كش��ت هاي متنوع دارد كه 
1۰ هكتار از آن به كشت ُگل محمدي اختصاص 
دارد.  وي افزود: بخشي از اين گیاه براي بهره وري 
بهتر و استحصال به كارگاه گاب گیري انتقال 
داده مي ش��ود و مقداري را نیز به عنوان پَرك و 
غنچه خش��ك به بازار عرضه مي كنی��م.  مدير 
مجتم��ع كش��اورزي فاطمیه آس��تان حضرت 

معصومه )س( مدت برداش��ت گی��اه را يك ماه 
ذكر كرد، و ادامه داد: براي اين اقدام ۷1۰ كارگر 
به صورت مستقیم و غیر مستقیم به كار گرفته 

مي شوند، كه اش��تغالزايي خوبي براي كارگران 
فصلي اس��ت.  نیكوگفتار میزان س��اانه گاب 
تولید ش��ده را حدود 4۰  تُن دانس��ت، و گفت: 

امس��ال با توجه به ش��یوع كرونا ب��ه كار تولید 
اِسانس روي آورديم، و گاب سنگین 5۰ درصد 
را اس��تحصال كرده و اِس��انس آن را استخراج 
مي كنی��م.  وي ب��ا ي��ادآوري اينكه مس��احت 
زمین هاي ُگل محمدي در قم 2۰۰ هكتار است، 
كه در سال 95 و بر اساس توصیه صورت گرفته 
براي تغییر الگوي كش��ت احداث ش��ده است، 
افزود: نخستین قطعه باغ ُگل محمدي متعلق به 
آستانه در سال 88 احداث و در سال 9۰ به سطح 
1۰ هكتار ارتقا پیدا كرد.  مدير مجتمع فاطمیه 
آستانه قم همچنین احداث يك كارخانه فرآوري 
گیاهان دارويي را از جمله طرح هاي در دس��ت 
احداث دانست، و تصريح كرد: اين واحد تولیدي 
كه هم اكنون مطالعات آن انجام ش��ده، شامل 
بخش هاي اِسانس گیري و تولید لوازم بهداشتي 

و آرايشي است. 

برداشت ۳۰ ُتن گل محمدي از باغات آستان کریمه اهل بیت)ع( در قم

رفع محروميت  60 نقطه  مازندران
 از سوي بسيج سازندگي  تا پايان سال

رئيس س�ازمان      مازندران
بسيج سازندگي 
س�پاه کربا مازندران با بي�ان اينكه 6۰ نقطه 
محروم اس�تان در بخ�ش محروميت زدايي 
شناسايي شده است، از رفع محروميت در اين 
خب�رداد.  س�ال  پاي�ان  ت�ا  مناط�ق 
محمدمهدي اقبال پور رئیس س��ازمان بس��یج 
سازندگي سپاه كربا مازندران با اشاره به اينكه 

بسیج سازندگي در 1۷ ارديبهشت سال ۷9 به فرمان مقام معظم رهبري تشكیل شد، گفت:6۰ نقطه 
محروم در استان شناسايي شده، كه قرار است در طول س��ال محرومیت اين مناطق را مرتفع كنیم.  
وي از فعالیت يك هزار گروه جهادي در 22 تا 24 رشته تخصصي خبر داد و تصريح كرد: بدنه و هسته 
اصلي بسیج سازندگي، گروه هاي جهادي هستند كه با احتساب پايگاه هاي سطح استان قريب به 4 هزار 

گروه هاي جهادي به استعداد 5۰ هزار نفر در حوزه جغرافیاي استان در حال خدمت رساني هستند. 

خط انتقال 400 كيلو  ولتي كهنوج به جيرفت
 وارد مدار مي شود 

خط انتق�ال ۴۰۰     کرمان
کيلوولت کهنوج 
به جيرفت و بخش ۴۰۰ کيلوولتي پست نيروگاه 
شوباد کهنوج تابستان امسال وارد مدار مي شود. 
حمیدرض��ا حبیب��ي مدير عامل ش��ركت برق 
منطق��ه اي كرمان با اش��اره ب��ه باا ب��ودن بار 
ترانس هاي برخي پس��ت ها از جمله پست هاي 
موجود در شهرس��تان هاي عنبرآباد و كهنوج و 
همچنین باا بودن برخي خطوط انتقال از ديگر مشكات صنعت برق در جنوب استان كرمان است. 
گفت: خط انتقال 4۰۰ كیلو ولت كهنوج به جیرفت به طول 89 كیلومتر تابستان امسال به بهره برداري 

مي رسد كه با افتتاح آن خط رينگ 4۰۰ كیلوولتي جنوب شرق نیز تكمیل مي شود. 
وي از بهره برداري پست 132/4۰۰ كیلوولتي شهرستان جیرفت با ظرفیت 32۰ مگاولت آمپر خبرداد 

و افزود: اين پست 9۰ درصد پیشرفت فیزيكي دارد كه تابستان امسال برق دار مي شود. 

7 اقامتگاه بومگردي سال جاري 
در لرستان افتتاح مي شود

مدي�رکل مي�راث فرهنگ�ي،      لرستان
گردش�گري و صنايع دس�تي 
لرستان از افتتاح هفت اقامتگاه بومگردي سال جاري در اين 

استان خبر داد. 
س��یدامین قاس��مي مديركل میراث فرهنگي، گردش��گري و 
صنايع دس��تي لرس��تان با اش��اره به اينكه در حال حاضر شش 
اقامتگاه بومگردي در س��طح اس��تان فعال هس��تند، گفت: در 
س��ال جاري با همكاري بخش خصوصي هف��ت اقامتگاه جديد 
در استان به بهره برداري خواهد رس��ید.  وي يكي از عوامل مهم 
در توس��عه صنعت گردشگري را توس��عه اقامتگاه هاي سنتي و 
بومگردي در سطح استان برش��مرد و تصريح كرد: اين اداره كل 
هرگونه همكاري را با س��رمايه گذاران بخشي خصوصي در اين 
خصوص خواهد داش��ت.  اس��كندر فاحوند معاون گردشگري 
میراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي لرستان نیز گفت: 
توجه به مبحث هتلینگ و توسعه امكانات رفاهي در تفرجگاه ها 
به ويژه در حوالي جاده هاي استان در ارتقا شاخص گردش پذيري 

استان بسیار مؤثر است.

1000 هكتار اراضي قطب كشاورزي يزد 
زهكشي شد

سرپرست مديريت آب و خاك     یزد
سازمان جهادکشاورزي يزد از 
زهكشي بيش از يك هزار هكتار از اراضي شهرستان خاتم از 
مهم ترين قطب هاي کشاورزي اين استان از سال ۹۰ تاکنون 
داد.  خب�ر  اعتب�اري  هي�چ  اختص�اص  ب�دون 
عب��اس بش��ارتي سرپرس��ت مديري��ت آب و خ��اك س��ازمان 
جهادكشاورزي استان يزد در بازديد از طرح بزرگ يك هزار هكتاري 
تجهیز و نوسازي اراضي شهرستان خاتم، گفت: مطالعات اين طرح 
از سال 1385 شروع و عملیات اجرايي آن از سال 9۰ آغاز و تاكنون 
ادامه دارد.  وي با بیان اينكه وسعت اراضي محدوده طرح يك هزار 
هكتار است كه تعداد هشت حلقه چاه را در بر مي گیرد و تحت كشت 
پس��ته قرار دارند، افزود: هدف از زهكشي اراضي تنور اهور خاتم، 
ايجاد شرايط مناسب ساختمان و كنترل اماح خاك و همچنین 
پايین انداختن سطح آب زيرزمیني است.  سرپرست مديريت آب و 
خاك سازمان جهادكشاورزي استان يزد ادامه داد: طرح ساماندهي 
زهاب هاي كشاورزي منطقه حدود 5۰ میلیارد ريال اعتبار نیاز دارد 

كه تاكنون اعتباري به اين طرح اختصاص داده نشده است. 

كاشت توتون براي نخستين بار 
در »قيروكارزين« فارس

براي اولين بار در يك هكتار از     فارس
ش�هر  زراع�ي  زمين ه�اي 
مبارك آباد از توابع بخش مرکزي شهرستان »قيروکارزين« 
در اس�تان فارس به کش�ت توت�ون اختصاص يافته اس�ت. 
مهدي همتي مدير جهاد كشاورزي قیروكارزين با اشاره به كاشت 
توتون براي نخستین بار در »قیروكارزين«، گفت: اين كشت در دو 
مرحله خزانه و كاشت نش��اء در مزرعه انجام و پیش بیني مي شود 
قريب به پنج تن تنباكو از اين مزرعه برداش��ت ش��ود.  وي با بیان 
اينكه ش��رايط اين مزرعه در حال حاضر بسیار رضايت بخش و در 
آغاز مرحله سر زني است، افزود: در اين مرحله، گل آذين و برخي از 
برگ هاي فوقاني بوته به منظور افزايش كمي و كیفي ساير برگ هاي 
توتون قطع مي شود.  مدير جهاد كشاورزي قیروكارزين عنوان كرد: 
با توجه به امكان تولید مناس��ب اين محصول در قیروكارزين و در 
صورت ورود شركت دخانیات در خريد تنباكوي كشاورزان، مي توان 
به استمرار و توسعه كش��ت اين گیاه با ارزش امیدوار بود.  همتي  
خاطرنشان كرد: توسعه كاش��ت اين گیاه به دلیل مصرف آب كم، 

اشتغالزايي بااي آن و صرفه اقتصادي حائز اهمیت است. 

پيش بيني ايجاد 110 هزار فرصت شغلي
 در آذربايجان غربي

پرداخ�ت تس�هيات توليد و اش�تغال،      آذربایجان غربي
بس�ته هاي حمايتي، کمك ب�ه صادرات 
غيرنفتي، تسهيات حمايت از کسب و کارهاي آسيب ديده از کرونا از جمله 
اولويت هاي سيستم بانكي اس�تان آذربايجان غربي در سال جاري است. 
بهنام شهدي معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان غربي با 
اشاره به نقش بانك ها در اقتصاد با تأكید بر بانك محور بودن اقتصاد كشور 
و ضرورت اهتمام جدي اين حوزه براي حمايت از تولید و اشتغال تصريح 
كرد: بانك ها در جذب اعتبارات تكلیفي به ويژه در سال مزين به جهش 
تولید بايد اهتمام ويژه داشته باشند.  وي افزود: كارگروه هاي تخصصي 
براي تس��ريع در جذب منابع مالي و نیز برطرف كردن موانع تش��كیل 
مي شود و مي طلبد دستگاه هايي چون جهاد كشاورزي، صمت و میراث 
فرهنگي كه عمده درخواست هاي تسهیات از اين ارگان هاست نسبت 
به بررسي اولیه مدارك درخواستي دقت نظر بیشتري داشته باشند تا 

سیستم بانكي در مراحل پرداخت تسهیات با خلل مواجه نشود. 



ب�ا ورود 38ه�زار ميلي�ارد تومان ب�ه بورس 
تهران طي ي�ك ماه گذش�ته، هنوز ه�م براي 
عده اي س�ؤال اس�ت كه هدف دولت از عرضه 
ش�ركت هاي دولتي در بورس چيس�ت و قرار 
اس�ت با چه قيمت�ي به م�ردم عرضه ش�ود؟

وزارت ام��ور اقتص��ادي و دارايي چن��دي پيش 
طي اطاعيه اي فراخ��وان واگذاري )ش��ماره 1( 
پذيره  نويسي واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق 
سرمايه  گذاري قابل »معامله )ETF( واسطه گري 
مالي يكم« را منتش��ر كرد. در اين اطاعيه آمده 
بود كه وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق اين 
واگذاري، به نمايندگي از دولت جمهوري اسامي 
ايران، باقيمانده س��هام خ��ود در بانك هاي ملت، 
تجارت و صادرات ايران و بيمه هاي البرز و اتكايي 

امين را واگذار خواهد كرد. 
قرار است 1۶ هزار 5۰۰ ميليارد تومان باقيمانده 
سهام دولت در س��ه بانك و دو ش��ركت بيمه اي 
مذكور در قالب يك صندوق سرمايه گذاري قابل 
معامله در بورس )ETF( با عنوان»واس��طه گري 

مالي يكم« عرضه شود. 
  براي پذيره نويسي چه بايد كرد؟

ايس��نا گزارش داده اس��ت: در اطاعيه شماره 2 
اين وزارتخانه آمده است كه بانك هاي ملي، سپه، 
مسكن، كش��اورزي، رفاه كارگران، ملت، تجارت، 
صادرات و قرض الحس��نه مهر ايران، پارس��يان و 
پاسارگاد به عنوان بانك هاي منتخب از تاريخ 14تا 
31ارديبهشت ماه، آماده پذيره نويسي متقاضيان 

خري��داري واحده��اي س��رمايه گذاري صندوق 
س��رمايه گذاري قابل معامله )ETF( هستند. در 
واقع متقاضيان مي توانند به صورت غيرحضوري 
و با مراجعه به درگاه  بانك هاي مذكور نس��بت به 

پذيره نويسي اقدام كنند. 
ويژگي ب��ارز اين واگ��ذاري، بهره  من��دي تمامي 
ايراني��ان از تخفيف 2۰درصدي اس��ت. س��قف 
سرمايه گذاري هر ش��خص حقيقي )هر كد ملي( 
2۰ ميليون ريال )دو ميليون تومان( تعيين شده 
است. پذيره  نويس��ي براي هر فرد داراي كد ملي 
امكان پذير است و محدوديت سني براي متقاضيان 
وجود ندارد.  پذيره  نويسي واحدهاي اين صندوق 
براي اش��خاص داراي كد معاماتي )كد بورسي( 
از طري��ق كارگزاري ه��اي بورس و س��امانه هاي 
آناي��ن معامات��ي و درگاه ه��اي غيرحضوري و 
حضوري بانك  هاي منتخب و براي اشخاص فاقد 
كدبورس��ي، از طريق درگاه ه��اي غيرحضوري و 
حضوري بانك هاي منتخب انجام مي شود. شروع 
پذيره  نويس��ي از 14 ارديبهش��ت و پاي��ان پذيره 

 نويسي 31 ارديبهشت خواهد بود. 
متقاضيان بايد توجه داشته باشند كه داشتن كد 
بورسي براي پذيره  نويسي الزامي نيست. متقاضيان 
براي انجام معامله اي��ن واحدها كه از دو ماه بعد از 
تخصيص امكان  پذير است، مي توانند به تدريج طي 
ماه هاي آينده و در فرصت مناسب نسبت به ثبت 
نام در سامانه س��جام و دريافت كد بورسي مطابق 
رويه هاي شركت س��پرده  گذاري مركزي و تسويه 

وجوه اقدام كنند. 
  سهم دولت 

س��هم باقيمانده دولت كه اكن��ون در حال عرضه 
اس��ت، در بيمه البرز با نماد الب��رز 17درصد، در 
بيمه اتكاي��ي امين با نماد ات��كام 11/44 درصد و 
در هركدام از بانك هاي ص��ادرات با نماد وبصادر، 
ملت با نماد وبملت و تجارت ب��ا نماد وتجارت نيز 
17درصد اس��ت.  بايد به اين نكته توجه داش��ت 
كه همه س��هم هاي مذكور در ي��ك صندوق قرار 
مي گيرند و متقاضي س��هم صندوق را خريداري 
مي كند. بر اين اس��اس فرد در پنج س��هم شريك 
است. هر يونيت واحد 1۰هزار تومان است و 5۰۰ 
تومان هم براي بازارگرداني در نظر گرفته ش��ده 
است. اينكه پنج سهم در يك سبد قرار مي گيرد، 
باعث مي شود ريس��ك صندوق كاهش پيدا كند، 

زيرا ممكن است يك س��هم نزولي، اما سهم ديگر 
صعودي باش��د. مديريت صندوق تا 1/5 س��ال با 
دولت است و پس از آن به مردم واگذار مي شود. در 
واقع عده اي س��هام مردم را مي خرند و يك درصد 

ظرفيت هيئت مديره را تشكيل مي دهند. 
  ثبت نام بيش از يك بار

انجام پذيره  نويس��ي به ميزان كمتر از 2 ميليون 
تومان و در چند مرحله ب��راي هر كد ملي بامانع 
است؛ مشروط بر اينكه مجموع پذيره  نويسي هاي 
انجام ش��ده براي هر كد ملي، بيش��تر از سقف 2 
ميليون تومان نباشد. درصورت عدم رعايت سقف 
2 ميليون تومان براي هر كد ملي، برگشت وجوه 
واريزي متقاضي��ان در طي مدت پذيره  نويس��ي 
توسط بانك هاي منتخب ممنوع است. امكان پذيره 
 نويس��ي براي هر فرد ايراني داراي كد ملي بدون 

وجود محدوديت سني هم وجود دارد. 
  همانند سهام سود تضمينی در كار نيست

هدف از تشكيل اين صندوق مشاركت همه مردم 
در اين طرح و بهره  مندي همه ايرانيان از سود بازار 
سرمايه است. طبيعتاً تغييرات ارزش سهام موجود 
در اين صندوق منجر ب��ه افزايش يا كاهش ارزش 
واحدهاي صندوق  مي ش��ود. ضمن اينكه تاش 
مي شود از طريق سرمايه گذاري مبالغ نزد صندوق 
براي بازارگرداني، حداكثر سود ممكن حاصل شود. 
بدين ترتيب سود تضميني براي واحدهاي سرمايه 
 گذاري صندوق وجود نداشته و صرفاً سود احتمالي 
يا از طريق افزايش قيمت سهام موجود در صندوق 
به دست مي آيد يا از طريق واريز سود ساانه ناشي 

از عملكرد سهام شركت هاي موجود در صندوق. 
هرچند براي خريد واحدهاي اين صندوق هيچ گونه 
نيازي به كدبورس��ي وجود ن��دارد اما  ب��ا توجه به 
مذاكرات و رايزني هاي انجام ش��ده، در نظر است تا 
فرآيند احراز هويت قبل از پايان ارديبهش��ت ماه از 
طريق س��جام به  صورت الكترونيك و غيرحضوري 
انجام شود. سازمان بورس نيز با تعامل با شبكه بانكي 
در حال فراهم كردن بسترهاي ازم براي انجام اين 
كار از طريق شعب تمامي بانك هاست. ضمن اينكه در 
حال حاضر اين امر از طريق برخي از شعب بانك هاي 

صادرات ايران، شهر و آينده قابل انجام مي باشد. 
گفتني است در اين مرحله الزامي به داشتن حساب 
نيس��ت؛ ولي متقاضيان براي ام��كان معامله اين 
واحدها در آينده بايد حتماً حس��اب بانكي داشته 
باشند تا بتوانند كد بورس��ي اخذ كنند. فراموش 
نكنيم اين موضوع كامًا متفاوت از س��هام عدالت 
اس��ت و در اين طرح مردم مي  توانند ت��ا مبلغ 2 
ميليون تومان به ازاي هر كدملي سهام متعلق به 
دولت را از طريق خريد واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق واسطه گري مالي يكم، با تخفيف خريداري 
كنند.  در حالي كه سهام عدالت سهامي است كه 
قبًا به حدود 5۰ ميليون نفر از مردم تعلق گرفته و 
ظرف ماه هاي آتي مديريت آن به خود مردم منتقل 
مي  شود و نيازي به واريز مجدد وجه توسط مردم 

براي تمليك سهام وجود ندارد. 
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هدف از تشكيل اين صندوق 
مشاركت همه مردم در اين 
ط�رح و بهره  من�دي هم�ه 
ايرانيان از سود بازار سرمايه 
اس�ت. طبيعت�ًا تغيي�رات 
ارزش س�هام موج�ود در 
اي�ن صن�دوق منج�ر ب�ه 
افزايش ي�ا كاه�ش ارزش 
واحدهاي صندوق  مي شود

گزارشي براي كساني كه مي خواهند سهامدار صندوق هاي سرمايه گذاري شوند

16/5 هزار ميليارد تومان سهام بانكي – بيمه اي دولت از چه طريقي قرار است به مردم برسد؟

  گزارش  یک

قصد عراق براي اصاح قراردادهاي نفتي 
نخس�ت وزير جدي�د ع�راق قص�د دارد س�هم ب�ازار نف�ت اين 
كش�ور را احي�ا كن�د و ب�ا ش�ركت هاي ب�زرگ نف�ت دني�ا در 
م�ورد قرارداده�اي نفت�ي مذاك�رات دوباره اي داش�ته باش�د. 
 به گ��زارش اس پي گلوبال پلتس، مصطفي الكاظمي ك��ه پيش از اين 
رئيس سازمان اطاعات ملي عراق بود، ليس��ت اقدامات برنامه دولت 
را كه پارلمان عراق در روزپنج ش��نبه به آن رأي داد، در وب سايت آن 

منتشر كرد. 
طبق اين برنامه، ع��راق بايد مذاكراتي جدي براي بازگرداندن س��هم 
صادرات نفت خود كه به تازگي كاهش يافته است، برگزار كند. توليد 
نفت عراق در ماه آوريل ضربه سختي خورد و اين كشور 11۰هزار بشكه 
در روز از توليد خود را به خاطر كاهش پايين تقاضا براي سوخت از دست 
داد. كمبود منابع براي ذخيره نفت باعث شده پاايشگاه هاي عراق به 
شدت فعاليت خود را كاهش دهند. توليد نفت عراق در ماه آوريل 4/54 
ميليون بشكه در روز بود.  برخاف ساير توليدكنندگان عضو اوپك مثل 
عربستان و امارات كه در توليد نفت خود در ماه آوريل ركورد زدند، عراق 
نتوانست به رغم پايان يافتن قرارداد كاهش توليد اوپك و متحدانش در 

ماه مارس، شيرهاي نفت خود را باز كند. 
 عراق با ش��يوع ويروس كرونا و تعطيلي هاي ناش��ي از آن كه صنعت 
نفت آن را مختل كرده دست و پنجه نرم مي كند. اين كشور از شركت 
پتروناس مالزي خواس��ته كاركنان خود را در ماه مارس تخليه كند و 
توليد از ميدان نفتي الغرافه را كه 9۰هزار بش��كه در روز توليد داشت، 
متوقف كند.   ع��راق همچنين قصد دارد يك هيئ��ت نمايندگي براي 
مذاكره در مورد اصاح قراردادهاي خدمات فني با ش��ركت هاي نفت 
بين المللي تشكيل دهد.  ش��ركت هاي بين المللي كه در جنوب عراق 
فعاليت مي كنند، از بزرگ ترين ميادين نفتي اين كش��ور توليد دارند. 
اين ش��ركت ها براي نفتي كه توليد مي كنند پ��ول مي گيرند و طبق 
قراردادهاي خدمات فني كه بسته اند، در قبال هر بشكه نفت كه توليد 
مي شود، درآمد سه ماهه ثابتي دارند. اگر عراق تصميم بگيرد كمتر از 
قراردادهايي كه با اين شركت ها بسته نفت توليد كند هنوز هم بايد پول 
نفتي را كه توليد نمي ش��ود به آنها بپردازد.   بسياري از سياستگذاران 
عراق مدت هاست درخواست اصاح اين قراردادها و مفاد آنها را دارند.   
حاا كه عراق مجبور است توليد نفت خود را 1/۰۶1 ميليون بشكه در 
روز در ماه هاي مه و ژوئن طبق قرارداد كاهش توليد اوپك پاس پايين 
بياورد، انتظار مي رود مذاكره با ش��ركت هاي نفت بين المللي در مورد 

كاهش توليد آغاز شود. 
 درآمد نفتي عراق در ماه آوريل ت��ا 1/423 ميليارد دار كاهش يافت. 

درآمد نفتي اين كشور در ماه مارس 2/9۶2 ميليارد دار بود. 

 سقوط تاريخي لير تركيه 
پس از اينكه بان�ك مركزي تركيه براي محدودكردن دسترس�ي 
س�رمايه گذاران خارج�ي ب�ه تراكنش ه�اي لي�ر اق�دام ك�رد، 
ارزش لي�ر تركيه ب�ه پايين ترين س�طح تاريخ خود س�قوط كرد. 
به گزارش سي ان بي سي، روز پنج شنبه پس از اينكه بانك مركزي تركيه 
براي محدودكردن دسترسي سرمايه گذاران خارجي به تراكنش هاي 
لير اقدام كرد، ارزش لير تركيه به پايين ترين سطح تاريخ خود سقوط 

كرد. 
در حالي كه تعداد مبتايان به ويروس كرونا در تركيه به بااترين رقم در 
خاورميانه رسيده است و فشار تورم، بيكاري و كندشدن رشد اقتصادي 
در حال افزايش است، بانك مركزي تركيه ميليون ها دار براي خريد 
لير تركيه به بازارها تزريق كرد تا ارزش لير را در برابر دار تقويت كند. 
اما اين اقدامات نتيجه معكوس داد و روز پنج ش��نبه ارزش لير تركيه 
۰/۶ درصد در برابر دار امريكا سقوط كرد و به نرخ برابري 1/49 واحد 
رسيد كه پايين ترين سطح آن در تاريخ است.  پايين ترين ركورد قبلي 
مربوط به اوج بحران ارزي تركيه در آگوست 2۰1۸ بود و در آن زمان 

نرخ برابري لير با دار تا 7/23۶ واحد پايين آمده بود. 

عربستان قيمت فروش نفت را باا برد
غول نفتي آرامكوي سعودي قيمت فروش همه گريدهاي نفتي خود به 

مقصد همه مناطق جهان را براي بارگيري در ماه ژوئن افزايش داد. 
به گ��زارش اويل پرايس، گريد نفت س��بك »عرب ايت« عربس��تان 
سعودي به مقصد آسيا در ژوئن پنج دار و 9سنت در هر بشكه ارزان تر از 
شاخص قيمت عمان/دوبي فروخته خواهد شد كه يك دار و 4۰ سنت 

در هر بشكه نسبت به قيمت ماه مه افزايش نشان مي دهد. 
سعودي ها در ماه مه قيمت عرب ايت را هفت دار و 3۰ سنت پايين تر 

از شاخص قيمت عمان/دوبي تعيين كرده بودند. 
طبق نظرسنجي رويترز، پاايشگاه هاي آسيايي انتظار افزايش قيمت 
فروش گريدهاي نفتي عربس��تان سعودي را نداش��تند و پيش بيني 
مي كردند كه اين كشور دوباره قيمت فروش نفت خود را كاهش خواهد 
داد.  آرامكو ماه گذشته با وجود انعقاد پيمان كاهش توليد تاريخي اوپك 
پاس، براي دومين ماه متوالي تخفيف هاي بيشتري را براي فروش نفت 

در ماه مه براي مشتريان آسيايي خود اعام كرده بود. 
عربستان س��عودي دو ماه پيش در پي شكست مذاكرات پنجم مارس 
اوپك پاس در وين و انحال پيمان قبلي اين گروه و آغاز جنگ قيمت 
براي سهم بازار با روس ها، كاهش شديد قيمت فروش نفت را آغاز كرده 
بود.  تحليلگران چنين اقدامي را آغاز روند بهبود تقاضا براي نفت ارزيابي 
كردند. قيمت گذاري نفت عربس��تان روي تجارت بيش از 12 ميليون 
بشكه در روز نفت خاورميانه تأثير مي گذارد، زيرا توليدكنندگان نفت 
اين منطقه اغلب قيمت گذاري آرامكو را براي صادراتشان به مقصد آسيا 
دنبال مي كنند. عمده نفت توليدكنندگان خاورميانه تحت قراردادهاي 
بلندمدت به فروش مي رود و تعيين قيمت فروش رسمي به مشتريان 
اجازه مي دهد بدانند براي محموله هاي آينده چقدر بايد پول بپردازند. 

طا در اوج قيمت 
 قيمت طا در معامات روز جمعه بازار جهاني كه معامله گران منتظر 
انتشار آمار اشتغال ماهانه امريكا براي ارزيابي وضعيت اقتصادي اين 
كشور بودند، نزديك به بااترين حد خود در دو هفته گذشته ايستاد. 
به گزارش ايسنا، بهاي هر اونس طا براي تحويل فوري در معامات روز 
گذشته بازار سنگاپور ثابت بود و در هزار و 715 دار و 23 سنت ايستاد. 
بهاي معامات اين بازار روز گذشته تا مرز هزار و 721 دار و 7۶ سنت 
صعود كرده بود كه بااترين قيم��ت از 27 آوريل بود.  به گفته جفري 
هالي، تحليلگر ارشد بازار در ش��ركتOANDA ، طا همچنان در 
محدوده هزار و ۶5۰ تا هزار و 75۰ دار يك ماه گذشته در نوسان است و 
تا زماني كه طا از اين محدوده قيمت خارج نشود، عاقه سرمايه گذاران 
جدي را برنخواهد انگيخت.  براساس گزارش رويترز، بازارهاي مالي روز 
پنج شنبه براي نخستين بار روي نرخ هاي بهره منفي در امريكا حساب 
كردند. بانك مركزي انگليس هم احتمال اقدامات محرك مالي بيشتر 

در ماه آينده را تقويت كرد. 
بانك مركزي امريكا به منظور تعديل صدمات اقتصادي پاندمي كرونا، 
نرخ هاي خود را نزديك صفر نگه داشته و تريليون ها دار نقدينگي را به 
بازارهاي مالي تزريق كرده اس��ت. ساير بانك هاي مركزي و دولت هاي 
جهان نيز براي حمايت از اقتصادشان در برابر تبعات شيوع پاندمي كرونا، 
اقدامات مشابهي را به اجرا گذاش��ته اند. تحليلگران مي گويند اقدامات 
محرك مالي و پولي گسترده از قيمت طا در بلندمدت پشتيباني خواهد 
كرد. طا كه در شرايط آشفتگي سياسي و اقتصادي به عنوان يك دارايي 
امن با افزايش تقاضاي سرمايه گذاري روبه رو مي شود، از ابتداي امسال 

تاكنون 12 درصد رشد داشته است. 

معاون دفتر خودرو و نيروي محركه وزارت صنعت با بيان اينكه 
در حال حاضر تفاوت قيمت خودروهاي كارخانه و بازار بس�يار 
زياد است و اين امر به هيچ عنوان پذيرفتني نيست، گفت: خريد 
هر گونه خودرو در اين روزهاي بازار به ضرر مصرف كننده است. 
به گزارش تسنيم، امير جعفرپور درباره روند قيمتي كه خودروهاي 
داخلي و به خصوص پرايد در اين روزها در بازار دارند، افزود: ستاد 
تنظيم بازار با همكاري ساير مجموعه ها و سازمان حمايت در حال 
نهايي كردن قيمت خودرو متناس��ب با اس��تانداردهاي هشتاد و 

پنج گانه، آايندگي ها و رعايت استانداردهاي الزامي است. 
وي با بيان اينكه به زودي قيمت خودرو در كارخانه هاي خودروسازي 
تجديد نظر مي شود، تصريح كرد: با بررسي هاي دقيقي كه صورت 
گرفته قيمت خودرو به نحوي تعيين خواهد ش��د كه با بازار تفاوت 
زيادي نخواهد داشت. اين امر ضمن حذف داان باعث خواهد شد 
كه قيمت ها ديگر هيجاني افزايش پيدا نكند و مردم با شوك قيمتي 

روبه رو نشوند. 

معاون دفتر خودرو و نيروي محركه وزارت صنعت معدن و تجارت 
گفت: توصيه ما به مردم اين اس��ت كه تا اعام قيمت خودروها به 
هيچ عنوان از بازار خودروي خريداري نكنند و مطمئناً باش��ند كه 
بعد از تصميم نهايي ستاد تنظيم بازار ضمن تركيدن حباب قيمت، 

قيمت انواع خودروها در بازار متعادل خواهد شد و در پي آن شاهد 
هماهنگي عرضه و تقاضا خواهيم بود. 

وي تصريح كرد: خريد هر گونه خودرو در اين روزهاي بازار به ضرر 
مصرف كننده است. 

جعفرپور گفت: در حال حاضر تفاوت قيمت خودروهاي كارخانه و 
بازار بسيار زياد اس��ت و اين امر به هيچ عنوان پذيرفتني نيست، به 
همين دليل در تصميم هاي جديد ديگر چنين فاصله قيمتي وجود 
ندارد.  وي تأكيد كرد: طي چند وقت اخير داان بازار خودرو را بهم 
ريختند و اجازه ندادند قيمت ها مس��ير طبيعي خود را طي كند، از 
اين رو با تصميم هاي جديدي كه به زودي اعام مي ش��ود، مشكل 

بازار خودرو حل خواهد شد. 
جعفرپور گفت: داان بازار خودرو، قيمت پرايد را باا بردند و قيمت 
فعلي آنكه بيش از ۸۰ ميليون تومان است، پذيرفتني نيست. بنابراين 
اگر مردم صبر كنند تكليف قيمت ها مش��خص خواهد شد و ديگر 

به واسطه فعاليت داان بازار خودرو با التهاب روبه رو نمي شود. 

مردم تا نهایي شدن قیمت خودرو سراغ بازار نروند    صنعت

رئي�س مرك�ز بهب�ود فض�اي كس�ب و كار 
وزارت اقتص�اد گف�ت: اگرچ�ه ش�يوع 
كرون�ا كار را كمي مش�كل ك�رد، ام�ا آخر 
ارديبهش�ت ماه پنج�ره واح�د فيزيك�ي 
ش�روع كس�ب و كار راه ان�دازي مي ش�ود. 
علي فيروزي در گفت وگو با مهر، در مورد پنجره 
واحد فيزيكي شروع كسب و كار اظهار داشت: 
در حال حاضر بانك جهان��ي اعام مي كند كه 
نماگر »ش��روع كس��ب و كار« كه مجموعه اي 
از ثبت يك ش��ركت تجاري به انضمام گرفتن 
كد اقتصادي مالياتي، ثبت ن��ام ارزش افزوده، 
ثبت نام تأمين اجتماعي، ثبت روزنامه رس��مي 
و درياف��ت دفاتر پلمب ش��ده اس��ت، در ايران 
72/5 روز طول مي كش��د. اين مسئله موجب 
ش��ده كه رتبه ايران در شاخص »شروع كسب 
و كار«، از بين 19۰ كش��ور، 17۸ باشد.  رئيس 
مركز ملي مطالعات و پايش بهبود فضاي محيط  
كسب و كار وزارت اقتصاد و دارايي افزود: طبق 

برنامه ريزي ها با راه اندازي پنجره واحد فيزيكي 
ش��روع كس��ب و كار، اين 72/5 روز به سه روز 
كاه��ش خواهد ياف��ت.  فيروزي گف��ت: براي 
راه ان��دازي اين پنجره واح��د فيزيكي، در حال 
حاضر مصوبه هيئت مقررات زدايي اخذ ش��ده 
اس��ت و اتاق بازرگاني، صنايع و مع��ادن ايران 
مكاني را خريداري خواهد كرد و در اختيارمان 
قرار خواهد داد. تقريباً تمام فرآيندها مشخص 
شده و دستگاه ها هم جلس��ات هماهنگي بين 
دس��تگاهي را برگزار كرده ان��د.  وي گفت: اين 
پنجره واح��د فيزيكي در واقع يك س��اختمان 
است، تمام دستگاه هايي كه براي شروع كسب و 
كار بايد مجوز بدهند، در آن مستقر مي شوند تا 
متقاضي شروع كسب و كار بتواند تمام كارهاي 
ازم را در همان يك ساختمان پيگيري كرده و به 
انجام برساند.  فيروزي اظهار داشت: شيوع كرونا 
كار را كمي مشكل كرد، اما آخر ارديبهشت ماه 

اين پنجره واحد راه اندازي مي شود. 

راه اندازي پنجره واحد شروع كسب و كار 
      کوتاه

بر اس�اس گزارش مركز آم�ار ايران، نرخ 
تورم گروه عمده خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات در سال 1398 براي كل كشور 
42/6 درصد، مناطق شهري 42/7 درصد 
و مناطق روستايي 42/2 درصد بوده است. 
به گزارش مركز آمار ايران، شاخص كل )بر 
مبناي1۰۰=1395( در س��ال 139۸ براي 
كل كشور و مناطق ش��هري و روستايي به 
ترتيب عدد 1۸5/1، 1۸4 و 191/4 را نشان 
مي دهد كه نسبت به سال قبل )نرخ تورم( 
براي كل كشور 34/۸ درصد، مناطق شهري 
34/4 درصد و مناطق روستايي 37/3رصد 

افزايش نشان مي دهد. 
نرخ تورم كل نسبت به سال گذشته براي كل 
كشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به 
ترتيب7/9، 7/۸ و 9/2 واحد درصد افزايش 

يافته است. 
ن��رخ ت��ورم گ��روه عم��ده »خوراكی ه��ا، 

آش��اميدنی ها و دخانيات« در سال 139۸ 
برای كل كشور 42/۶درصد، مناطق شهری 
42/7 درصد و مناطق روستايی 42/2درصد 

بوده است.
 نرخ ت��ورم »خوراكی ها و آش��اميدنی ها و 
دخانيات« نسبت به سال گذشته برای كل 
كشور، مناطق شهری و مناطق روستايی به 
ترتيب 4/4، 4/3 و 4/9 واحد درصد افزايش 

يافته است.
نرخ تورم گروه عمده »كااهای غير خوراكی 
و خدمات« در سال 139۸ برای كل كشور 
31/4درصد، مناطق شهری 31/1درصد و 
مناطق روس��تايی 33/5درصد بوده است. 
نرخ تورم »كااهای غيرخوراكی و خدمات« 
نسبت به س��ال گذش��ته برای كل كشور، 
مناطق شهری و مناطق روستايی به ترتيب 
9 ،۸/۶ و 11/7 واحد درص��د افزايش يافته 

است.

42/6 درصد تورم خوراكي ها

قيمت مسكن نزولی شد
افت ۸7 درصدي معامات مسكن

بررس�ي جديدتري�ن آم�ار رس�مي از ب�ازار مس�كن حاك�ي 
از آن اس�ت ك�ه ط�ي فروردي�ن 99 قيم�ت مس�كن در 
ته�ران نس�بت ب�ه اس�فندماه 98 كاه�ش يافت�ه اس�ت. 
به گزارش تسنيم، براس��اس آمار منتشرشده از س��وي وزارت راه و 
شهرسازي در فروردين امس��ال متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد 
مسكوني در مناطق بيست و دو گانه تهران با كاهش ۰/72 درصدي در 
مقايسه با آخرين ماه سال 9۸ به 15 ميليون و 545 هزار تومان رسيد.  
در اسفند سال گذشته متوس��ط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني 
در تهران 15 ميليون و ۶5۸ هزار توم��ان بود. همچنين در اولين ماه 
امسال هزار و 9۶ فقره قرارداد در سامانه اماك و مستغات ثبت شد 
كه در مقايسه با 9هزار و 77 فقره اسفند سال گذشته حاكي از كاهش 

۸7درصدي دارد. 
بيشترين متوس��ط قيمت مناطق بيس��ت و دو گانه تهران مربوط به 
منطقه يك با 31 ميليون و 92۰ هزار تومان بوده كه نسبت به اسفند 

9۸ بالغ بر 3/9 درصد كاهش يافته است. 
كمترين متوسط قيمت نيز مربوط به منطقه 1۸ با 7ميليون و 11۸ 
هزار تومان بوده اس��ت. در اسفند سال گذش��ته متوسط قيمت هر 
مترمربع واحد مسكوني در اين منطقه 7 ميليون و 479 هزار تومان 
بود. به عبارت ديگر در فروردين امسال متوسط قيمت مسكن در اين 
منطقه نسبت به ماه پيش از آن 4/۸3 درصد رشد منفي داشته است. 
متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در منطقه12 با 7 ميليون 
و 714 هزار تومان براي هر مترمربع بيشترين كاهش را در مقايسه با 
آخرين ماه زمستان 9۸داشته است. در اسفند سال گذشته متوسط 
قيمت هر مترمربع واحد مس��كوني در اين منطقه 9 ميليون و 2۰5 
هزار تومان بود كه نش��ان از كاهش 1۶/2 درصد قيمت مس��كن در 

منطقه مذكور دارد. 

 گرانفروشي محرز لوازم خانگي
 در فروش آناين

رئي�س اتحادي�ه فروش�ندگان و توليدكنن�دگان لوازم خانگي 
ب�ا بي�ان اينك�ه بال�غ ب�ر 50 درص�د كااه�اي موج�ود در 
فروش�گاه هاي اينترنتي قاچاق است، گفت: س�ايت هاي فروش 
آناي�ن از خأ ه�اي قانون�ي موج�ود در زمين�ه ف�روش كااها 
در فض�اي مج�ازي آگاه ب�وده و از آن سوء اس�تفاده مي كنن�د. 
مرتض��ي مي��ري رئي��س اتحادي��ه فروش��ندگان و توليدكنندگان 
لوازم خانگي در گفت وگو با فارس، با اشاره به سوء استفاده گرانفروشي 
برخي از س��ايت هاي فروش اينترنتي لوازم خانگي گفت: متأس��فانه 
گرانفروش��ي و فروش كااهاي قاچاق به طور محرز در اين سايت ها 
صورت مي گيرد و در حال حاضر نيز دو نمونه از شكاياتي كه در سامانه 
124 ثبت ش��ده، پس از تأييد گرانفروشي توسط اتحاديه به سازمان 

تعزيرات ارسال شده است. 
وي افزود: ب��راي مث��ال يك��ي از اين س��ايت هاي مع��روف فروش 
لوازم خانگي، فريزر ايراني كه قيمت آن 3 ميليون و 59۰ هزار تومان 
بوده را به قيمت 5 ميليون و ۸9۰ هزار تومان به فروش رسانده است. 
ميري با بيان اينكه در اين آش��فته بازار، برخي از سايت هاي فروش 
اينترنتي برخاف مقررات فعاليت مي كنند، اظهار داش��ت: با توجه 
به اين گرانفروشي ها، اتحاديه در حال پيگيري است تا ليست قيمت 
كااهاي عرضه ش��ده در اين س��ايت ها را تهيه كند تا بتواند آنها را با 

قيمت هاي موجود در نمايندگي هاي فروش مقايسه كرد. 
رئيس اتحاديه فروشندگان و توليدكنندگان لوازم خانگي افزود: اخيراً 
يخچالي با برند مع��روف كره اي در فروش��گاه هاي مجازي به فروش 
رسيده، اين در حالي است كه اين برند بيش از دو سال است كه وارداتي 

به كشور نداشته است. 
وي افزود: در يك مورد ديگر يخچالي با برند معروف ديگري كره اي با 
قيمت بيش از 35 ميليون تومان در يك سايت اينترنتي عرضه شد كه 
مشخص نيست منشأ آن كجاست و قاعدتاً نبايد چنين چيزي وجود 
داشته باشد.  ميري همچنين با بيان اينكه حدود 5۰ درصد كااهايي 
كه با س��از و كار فروش اينترنتي عرضه و قاچاق محسوب مي شوند، 
تصريح كرد: از بهمن سال گذش��ته، عرضه كااهاي فاقد شناسه به 
عنوان فروش كااهاي قاچاق تلقي مي ش��ود، بنابراي��ن در تمامي 
آگهي هاي محصوات عرضه شده توسط فروشگاه هاي اينترنتي بايد 
نوعي گارانتي و شناسه كاا درج شده باشد تا از فروش كااهاي قاچاق 
در سايت هاي اينترنتي جلوگيري شود كه متأسفانه اين امر در حال 

حاضر رعايت نمي شود. 
رئيس اتحاديه فروش��ندگان و توليدكنندگان لوازم خانگي در بخش 
ديگري از اظهارات خود ضمن اشاره به اينكه فروشگاه هاي اينترنتي 
در حال سوء استفاده از يك خأ قانوني هستند، بيان داشت: در حال 
حاضر دو حالت فروش در اين سايت ها وجود دارد، در حالت اول فروش 
كااها مستقيماً توسط فروشگاه هاي اينترنتي بوده، اما در حالت دوم 
فروش كاا از طريق اجاره دادن پنل به فروش��ندگان است كه بنا بر 
ادعاهاي فروشگاه هاي اينترنتي، عواقب ناشي از گرانفروشي يا فروش 

كااهاي قاچاق در اين حالت، بر عهده اجاره كننده خواهد بود. 

كاهش ماهانه 20 درصد از سهميه پايه بنزين 
مدي�ركل دفت�ر حم�ل و نق�ل كااي س�ازمان راه�داري ب�ا 
بي�ان اينك�ه در ح�ال حاض�ر اختص�اص س�هميه س�وخت 
ب�ه وانت باره�ا ب�ر اس�اس »پيماي�ش« و »س�هميه پاي�ه« 
اس�ت، گفت: س�هميه بنزين پاي�ه وانت باره�ا از دو م�اه آينده 
ب�ه ص�ورت پل�ه اي ه�ر م�اه 20درص�د كاه�ش مي ياب�د. 
غامحس��ين دغاغله در گفت وگو با فارس، درب��اره آخرين جزئيات 
سهميه سوخت وانت بارهاي برون شهري اظهار داشت: سال گذشته 
براس��اس مصوبه اي ك��ه در دولت تصويب ش��د، كارگروه��ي به نام 
»كارگروه تخصيص سوخت براي وانت بارها و سواري هاي درون شهري 

و برون شهري« تشكيل شد. 
وي با بيان اينكه س��ازمان راه��داري و حمل و نقل ج��اده اي متولي 
حمل و نقل برون ش��هري است، اضافه كرد: براس��اس تصميمات اين 
كارگروه، مقرر شد در ابتدا به وانت بارها سهميه بنزين پايه اختصاص 
يابد و اين سهميه فارغ از كاركرد آنها باش��د. اين سهميه بنزين پايه 
براي وانت باره��اي كم مصرف 3۰۰ ليتر در ماه و ب��راي وانت بارهاي 

پرمصرف 4۰۰ ليتر در ماه تعيين شد. 
مدي��ركل دفتر حمل و نقل كااي س��ازمان راه��داري و حمل و نقل 
جاده اي افزود: ناوگاني كه در درون  ش��هر  فعاليت مي كند براس��اس 
تمهيدات وزارت كشور و ناوگاني كه در برون شهري فعاليت مي كند 
براساس تمهيدات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي )پيمايش و 
بارنامه( سهميه سوخت دريافت مي كند و ناوگاني كه مشترك بين اين 

دو فعال است، از نظر سهميه سوخت حقشان ضايع نمي شود. 
وي اضافه كرد: طبق آماري كه س��ال گذش��ته در مورد كل ناوگان 
وانت بارها داشتيم، 2ميليون دس��تگاه وانت بار در كشور داريم و در 
مورد اينكه از اين رقم چه تعداد درون شهري يا برون شهري يا مشترك 

هستند هنوز هيچ ارگاني آمار دقيقي ندارد. 
دغاغله اضافه كرد: با اين حال  آمار فعاليت وانت بارها به مرور در حال 
شفاف سازي است، بخش عمده اي از ناوگان برون شهري   و درون شهري   
ثبت نام كرده اند و تعدادي هم در حال ثبت نام هس��تند و پيش بيني 

مي كنيم تا حدود شش ماه آينده آمار  وانت ها شفاف تر شود. 

محمدمهدی صافی|جوان



بازی فدراسيون 
فوتبال ب�ا افكار 
عموم�ی تمامی 
ندارد. با وجود اين هرازچندگاهی افشاگری ها، 
دس�ت آقاي�ان را رو و دروغ های ش�ان را برما 
می کند. هرچند ک�ه هيچ يك از افش�اگری ها 
تا به امروز نتوانس�ته درس عبرت ش�ود برای 
عدم تكرار داس�تان های ش�رم آور، اما ش�ايد 
روزی نهاده�ای ذی رب�ط را ب�رای رس�يدگی 
به اي�ن بی بن�دو باری ه�ای مالی بي�دار کند!

    
تمام داستان مو به مو تكراری بود، درست همانطور 
كه تاج با قیافه ای حق به جانب مدعی شد با درس 
گرفتن از قرارداد كی روش قراردادی با ويلموتس 
امضا كرده كه مو ای درز آن نمی رود و مرد بلژيكی 
فرداروز نمی تواند به هیچ عنوان مدعی ش��ود و از 
ايران شاكی. آنهايی كه با اسكوچیچ پای میز مذاكره 
نشستند نیز همان حرف های نخ نما شده را زدند. با 
اين تف��اوت كه اين بار وزارت هم تأكید داش��ت بر 
بی نقص بودن قرارداد مرد كروات و صدالبته ريالی 
بودن مبلغی كه قرار بود به سرمربی جديد تیم ملی 
پرداخت شود، اما از آنجايی كه ماه هرگز پشت ابر 
نمی ماند و همانطور كه دست تاج خیلی زود رو شد، 
واقعیت قرارداد اسكوچیچ نیز پش��ت پرده نماند 
و مش��خص ش��د كه هیچ فرقی بین تاج، بهاروند، 

كفاشیان و وزارت وجود ندارد.
    بازی با افكار عمومی

مرد 51 ساله كروات كه س��كان هدايت تیم ملی 

را به دست گرفت، مانور زيادی روی مبلغ قرارداد 
او شد. بس��یاری از زبان يك منبع آگاه نوشتند كه 
قرارداد اس��كوچیچ 4۰۰ هزار دار اس��ت. صادق 
درودگر، رئیس س��ازمان اقتصادی فدراسیون كه 
نقش ويژه ای در عقد قرارداد با اسكوچیچ داشت نیز 
بارها و بارها مدعی شد قرارداد به صورت ريالی امضا 
شده و ارزش آن هم حدود 2۰۰ هزار دار است، اما 
قسمت جالب ماجرا اينجاست كه اسكوچیچ هرگز 
حاضر به صحبت در اين خصوص نشد و هر بار كه 
از او پرسیده شد قراردادش ريالی است يا ارزی، اين 
موضوع را خصوصی و بین خودش و فدراس��یون 
خواند و حاضر نش��د جواب قانع كننده ای در اين 

راستا بدهد.
  ماه پشت ابر نماند

چند روز پیش اما سندی در برخی رسانه ها منتشر 
شد كه نش��ان از خاف ادعای فدراسیون و وزارت 
ورزش داشت. اين سند در واقع نامه ابراهیم شكوری 
شش روز بعد از عقد قرارداد رسمی با اسكوچیچ  به 
علی س��لیمانی)خزانه دار(، حمیرا اسدی )رئیس 
دپارتمان بین الملل(، جمش��ید نورشرق )رئیس 
كمیته تعیین وضعیت( و مهدی خراطی )رئیس 
دپارتمان تیم های ملی( بود ك��ه با توجه به امكان 
انتقال مطالبات فدراسیون از فیفا، خواستار اضافه 
شدن الحاقیه به قرارداد سرمربی تیم ملی بود كه 
حقوق اسكوچیچ به يورو از بدهی های ايران در فیفا 

پرداخت شود. 
  اعتراف تلخ

درخواستی كه سرپرست سابق دبیركلی فدراسیون 

فوتبال ابايی از تأيید آن ن��دارد و ناراحتی اش تنها 
در خصوص افشا شدن اين نامه است، نه مفاد آن: 
»زمان عقد قرارداد اسكوچیچ، من در سوئیس بودم 
و به دنبال راهی برای برداشت پول های فدراسیون 
از حساب فیفا. به تهران كه آمدم نتیجه جلسات را 
به اطاع بهاروند و اعضای هیئت رئیس��ه رساندم. 
قرارداد اسكوچیچ ريالی بود، اما اين بهترين فرصت 
برای دريافت مقداری از مطالباتمان از فیفا بود. پس 
نامه ای به س��ازمان تیم های ملی، كمیته تیم های 
ملی، دپارتمان تیم های ملی، واح��د بین الملل و 
چند واحد ديگر زديم ت��ا ببینیم چطور می توانیم 
متممی به قراردادهای اس��كوچیچ اضافه كنیم تا 
بتوانیم ق��رارداد ريالی او  را به ن��رخ روز ارز تبديل 
كنیم. به عنوان مثال اگر قرار بود ما 1۰۰ میلیون 
تومان به آقای اسكوچچ پول بدهیم، اين را به قیمت 
روز ارز تبديل كنیم و سپس از حساب مطالباتمان 
از فیفا بپردازيم. پس از آن قرار شد يك الحاقیه به 
قرارداد او اضافه شود كه اگر موافق بود با شرايطی 
كه ما داش��تیم و نرخ روز دار، بتوانی��م پولش را 
از فیفا بگیريم و به ص��ورت ارزی پرداخت كنیم. 
در واقع ما به دنبال بازپ��س گرفتن پولمان از فیفا 
بوديم، ام��ا نمی دانم چرا بايد نامه ه��ای محرمانه 
فدراس��یون فوتبال ايران به اين راحتی به دس��ت 

رسانه ها برسد.«
  توجيه و بهانه جويی

سند منتشر ش��ده و صحبت های شكوری نشان 
می دهد نمايش��ی كه آقايان در خصوص قرارداد 
اس��كوچیچ به راه انداخته بودند چیزی جز  فريب 

افكار عموم��ی نبوده، هرچند كه ص��ادق درودگر 
سعی داد با بهانه جويی ماجرا را توجیه كند: »شك 
نكنید قرارداد اسكوچیچ به صورت ريالی امضا شده 
است و در اين موضوع ابهامی نیست. همانگونه كه 
در متن نامه هم آمده مس��ئوان فدراسیون قصد 
داش��تند معادل يورويی قرارداد اسكوچیچ را به او 
پرداخت كنند، يعنی ريال را تبديل به يورو كنند تا 
بر همان اساس حقوق سرمربی تیم ملی پرداخت 
شود. با وجود اين تا جايی كه من اطاع دارم پس 
از ارسال نامه به فیفا با اين اقدام مخالفت شد و فیفا 
پولی از مطالبات فدراسیون را تاكنون به اسكوچیچ 

پرداخت نكرده است.«
  آينده ای مبهم و تاريك

 قرارداد اسكوچیچ قرار بود الگو باشد برای باشگاه ها 
كه با عقد قراردادهای ريال��ی با بازيكنان و مربیان 
خارجی، مانع خروج ارز از كش��ور ش��وند و جلوی 
هزينه ه��ای هنگف��ت را بگیرند، اما قب��ل از آنكه 
اسكوچیچ فرصت نشستن روی نیمكت تیم ملی 
را به دست آورد مشخص شد كه نه فدراسیون و نه 
وزارت قصدی برای درس گرفتن از اشتباهات قبلی 
خود ندارند و همه آنچه در خصوص عقد يك قرارداد 
قابل قبول به نمايش گذاشته بودند بازی بیش نبوده 

و قرارداد اسكوچیچ هم ريالی است و هم يورويی! 
قراردادی كه تا به اينج��ای كار هرچه در خصوص 
آن گفته ش��ده، غیرواقع��ی از آب درآم��ده و بايد 
ديد چه بايی بر سر بیت المال خواهد آورد روزی 
كه اس��كوچیچ مثل س��اير مربیان برای دريافت 

مطالباتش راهی فیفا شود!
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سعید احمدیان

شیوا نوروزی

انگليس، جزيره ناشناخته
 امروز حس متفاوت��ی دارم، برای اولین بار 
بعد از چند هفته فكر می كنم به بازگش��ت 
به دنیای حرفه ای فوتبال نزديك شده ايم، 
البته نه همه جا. بلژيك، هلند و آخرين مورد 
فرانسه كنار كش��یده اند. تكلیف لیگ برتر 
خیلی روشن نیست، اما اس��پانیا، آلمان و 
ايتالیا هر كدام با سرعت و روش خاص خود 
به بازگشت نزديك می شوند؛ شايد غريب و 
پشت درهای بسته، اما به هر حال بازگشت 
اس��ت و آلمان جلوتر از بقیه. باش��گاه ها با 
رعايت پروتكل های فاصله گذاری اجتماعی تمرين را شروع كرده اند و اگر 
چهارشنبه دولت اجازه بدهد، سوم خرداد يا شايد 2۷ ارديبهشت بازی ها 
شروع می شود. حواستان بود اشاره خاصی به لیگ برتر نكردم برای اينكه 
آنها شیوه و ساختار متفاوتی دارند. در جاهای ديگر در مورد شروع دوباره 
به صورت علنی میان رؤس��ای لیگ و مقامات باشگاه ها بحث می شود، اما 
انگلیس متفاوت است. گری نويل انتقاد كرد كه چرا كسی حرف نمی زند. 
آشكار است كه پنهانی موضوع را پیگیری می كنند، البته اگر اين كار را كرده 
باشند. همه آنچه می دانیم، اين است كه تاريخ هايی را تعیین كرده اند كه 
شايد تغییر كند و قانون ملزم شان كرده بازی را در ورزشگاه های بی طرف 
انجام دهند؛ احتمااً به دايل ايمنی و بهداشتی. شايد در خفا برنامه ريزی 
می كنند و به يك باره دكمه شروع دوباره را به صدا درمی آورند، اما تا به حال 
برخاف ساير لیگ ها خیلی دلیلی به ما ارائه نكرده اند كه بخواهیم نفس مان 
را نگه داريم. آنطور كه فهمیده ايم اگر لیگ برتر دوباره شروع شود، بازی ها 
را در هشت تا 1۰ ورزشگاه بی طرف انجام می دهند. يكی از دايل اين كار 
نگرانی از جمع شدن هواداران بیرون ورزش��گاه ها برای تشويق تیم شان 
است؛ اين طرح به طور كلی با مخالفت های زيادی مواجه شده است. نكته 
اصلی انجام 38 بازی و ايجاد عدالت اس��ت؛ شما يك بازی در خانه و يكی 
در خارج از خانه انجام می دهید. اگر اين طرح را اجرا كنید، برخی تیم های 
موفق و ثروتمند بازی های خانگی بیشتری انجام می دهند. اينكه گفته اند 
برخی باش��گاه ها طرح را پذيرفته اند اگر سقوط برداشته شود، مسخره تر 
است. غیر از اينكه لیورپول قهرمانی اش را قطعی كند و تكلیف سهمیه های 

اروپايی روشن شود، بقیه بازی ها تقريباً دوستانه برگزار می شود. 

بارسا و مسی برگشتند!
با فروكش كردن كرونا در اسپانیا حاا تیم هاي الیگا با آغاز تمرينات 
براي ش��روع دوباره اين مس��ابقات آماده مي ش��وند، مانند بارس��ا كه 
صدرنشین الیگاست و از عصر ديروز تمريناتش را با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي آغاز كرد. بازيكنان بارسا كه چهارشنبه تست كرونا داده بودند 
پس از منفي شدن تست، تمرينات انفرادی شان را از ديروز در مجموعه 
تمرينی اين باشگاه آغاز كردند. بازيكنان بارسا يك راست به زمین هايی 
كه به آنها اختصاص داده شده مراجعه كردند و بعد از انجام تمرين هم 
بافاصله به خانه برگش��تند، بدون اينك��ه وارد رختكن های مجموعه 

تمرينی باشگاه شوند.

گابریله مارکوتی

ESPN

بنا بي دليل و بهانه مي رود!

صحبت عليه كشور مادري خيانت بزرگي است 
ج��ودوي اي��ران 
روزهاي پرالتهاب 
و حساسي را مي گذراند. تعلیق اين فدراسیون باعث 
شده المپیكي هاي اين رشته در بیم و امید حضور 
در المپیك باشند، اما آنچه اين روزها دردآورتر از 
غیبت در المپیك است، حضور و شهادت سه ايراني 
در دادگاه علیه كش��ورمان است. سعید مايي، 
وحید سرلك و محمد منصوري قرار است مطابق 
نقشه ويزر، رئیس صهیونیست دوست فدراسیون 
جهاني علیه آرمان ها و اهداف نظام اسامي ايران 

در مبارزه با رژيم اشغالگر قدس شهادت بدهند تا 
جودو بطور قطعي تعلیق شود. آرش میراسماعیلی، 
رئیس فدراس��یون جودو مي گويد: »لكه سیاهی 
اس��ت موضع گرفتن و صحبت علیه س��رزمین 
مادری، كشور خود و جايی كه از آن به نام و نشان 
رسیده اي، اين خیانت بزرگی است. سعید مايی 
بزرگ ترين خیانت را به ورزش ايران و خود كرد. 
جدا از تمام مسائل، او اين را بايد بداند كه زير پرچم 
مغولستانی رفته كه سابقه تاريخی و ذهنیت همه 

ما نسبت به آن كشور مشخص است.«

در روزهاي��ي كه هنوز كس��ي 
به درس��تي نمي دان��د رئیس 
فدراسیون والیبال براي انتخاب 
س��رمربي تیم ملي دس��ت روي گزينه ايراني مي گذارد يا يك 
نام خارجي، گمانه زني ها در اين خصوص ش��روع شده و حتي 
برخي كارشناس��ان به مخالفت با حضور گزينه هاي احتمالي 

هم پرداخته اند.
نام خولیو واسكو، سرمربي موفق تیم ملي در سال هاي گذشته 
خیلي زود مطرح شد، اما در حالي كه فدراسیون در تاش براي 
مذاكره با واسكو بود برخي خبرگزاري ها و سايت هاي خبري 
اعام كردند كه واسكو تمايلي به حضور دوباره در ايران ندارد و 
بیشتر دوست دارد با رده هاي سني ايتالیا به كار مربیگري خود 
ادامه دهد. البته مطرح شدن نام واسكو هرچند به مذاق هواداران 
والیبال خوش آمد، اما حضور او در رأس هدايت تیم ملي مخالفان 
خاص خودش را داش��ت. مصطفي كارخان��ه در اين خصوص 
مي گويد: »من اعتقاد دارم آقای واسكو بايد به عنوان مدير فنی 
به كمك تیم ملی والیبال بیايد، نه سرمربی. بايد بسترهای ازم 
برای حضور مربی ايرانی در تیم ملی والیبال فراهم شود و كسی را 

انتخاب كنیم كه كارنامه قابل دفاعی داشته باشد.«
با اين حال محمدرضا داورزن��ي در آخرين اظهارنظرش در اين 
خصوص عنوان كرده است:»در حال بررسی همه ظرفیت هايی 
هستیم كه می توانیم از آنها استفاده كنیم تا بدانیم كدام  را نهايی 
كنیم. يكی از اين افراد واسكو است كه مردم حس خوبی نسبت 
به او دارند. البته او مسئولیتی در تیم ايتالیا و قراردادی با آنها دارد. 
با توجه به وضعیت موجود كه همه چیز در دنیا متوقف شده، ما 
فعًا برنامه ای نداريم. اگر بتوانیم از واسكو در المپیك استفاده 
كنیم اين كار را می كنیم، اما بايد ببینیم اين امكان وجود دارد و 

آيا با ما همكاری می كند يا نه.«
جالب ت��ر اينكه س��ايت هاي خارجي نیز در خص��وص انتخاب 
سرمربي تیم ملي والیبال ايران در حال تحلیل و بررسي گزينه ها 
هستند. يك سايت لهستانی در گزارشي نوشته است: »در حالي 
كه نام هاي  فرديناندو دی جورجی، س��رمربی كنونی تیم لوبه 
ايتالیا و آنجلو لورنزتی براي هدايت تیم ملي ايران مطرح بود، اما 
برنامه فدراسیون اين كشور براي عقد قرارداد شش ماهه با اين 
مربیان باعث شد حضور دی جورجی و لورنزتی در ايران تقريباً 

منتفي شود.« واليبال در برزخ مربي ايراني - خارجي

 داورزني: 
اگر بتوانيم واسكو را براي المپيك مي آوريم

»آمدن دلیل می خواهد، ماندن 
بهان��ه و رفتن هیچ ك��دام.« 
محم��د بن��ا زي��اد معطلمان 
نگذاشت و مخالفت خود با برگزاري مسابقات انتخابي تیم ملي 
را اينگونه اعام كرد، درست مثل غام محمدي كه همان اول 

كار و در مخالفت با اين تصمیم فدراسیون گفت »شب 
كه مي خوابي معلوم نیست فردا هستي يا نه، عجب 
روزگار غريبي است«. بنا صبر كرد هرچند كه همه 
مي دانس��تیم او مخالف سفت و س��خت برگزاري 
مسابقات انتخابي اس��ت. با اين حال هنوز حرفي 
نزده و حاا با انتشار يك پیام رفتن را بدون دلیل و 
بهانه عنوان مي كند و اين يعني آقاي خاص بدون 
سروصدا ساكش را جمع مي كند تا دوباره از تیم 
ملي جدا شود. اصرار فدراسیون كشتي و شخص 
علیرضا دبیر در برپايي مسابقات انتخابي تیم ملي 
حاا كار را به جايي رس��انده كه محمد بنا و غام 
محمدي، س��رمربیان دو تیم آزاد و فرنگي يكصدا 
آواي رفتن سر داده اند. المپیك يك سال به تعويق 

افتاده و طبیعي است كه نبايد زياد نگران بدون سرمربي 
ماندن دو تیم آزاد و فرنگي بود، اما سؤال اينجاست كه آيا 

مي توان بهتر و برتر از محمد بنا و غام محمدي براي هدايت 
كشتي ايران پیدا كرد؟

توافق ريالی،  پرداخت يورويی! 
حاشيه اي بر تمام تناقضات قرارداد اسكوچيچ سرمربي تيم ملي فوتبال

وقتي دست وزارت ورزش خالي است
فساد در فوتبال و حیف و میل بیت المال در  سال هاي اخیر همواره يكي از 
دغدغه هاي جدي حوزه ورزش بوده و سال هاست كه يكي از مطالبه هاي 
جدي از متولیان ورزش و همچنین نهادهاي نظارتي و قضايي مبارزه با 
فساد در فوتبال و برخورد با متخلفانی است كه به واسطه گردش ساانه 
هزار میلیاردي اين رشته به بودجه عمومي كشور دست درازي  مي كنند. 
نهادهاي نظارتي و قضايي اما با توجه به مشغله هايي كه در بخش هاي 
ديگر دارند كمتر به مسئله فوتبال و فسادي كه در اين رشته وجود دارد، 
ورود كرده اند. البته نمايندگان مجلس در پنج سال اخیر با پرونده فساد 
در فوتبال  و تحقیق و تفحص از عملكرد مالي دو باشگاه دولتي استقال و 
پرسپولیس سعي كرده اند در زمینه سوءمديريت هايي كه زمینه ساز فساد 
گسترده در فوتبال كشورمان شده است، از حربه نظارتي شان استفاده 
كنند، اما چنین تاش هايي با وجود جديتي كه نمايندگان مدعي هستند 
در اين باره دارند، تاكنون به جايي نرسیده است. مانند پرونده فساد در 
فوتبال كه گفته مي شود به جاي ارس��ال به قوه قضائیه بايگاني شده و 
تحقیق و تفحص از دو باشگاه دولتي پايتخت هم به رغم آماده شدن، هنوز 

فرصتي براي قرائت آن در صحن علني مجلس پیدا نشده است.
هرچند كوتاهي نهادهاي نظارتي و قضايي در ورود به پرونده هايي كه به 
بیت المال ضربه سنگیني زده است را نمي توان پذيرفت و در اين راستا 
بايد اقدامات جدي و عملي صورت گیرد، اما اين مسئله سبب نمي شود از 
نقش فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش در مبارزه با فساد در فوتبال غافل 
شد. فدراسیون فوتبال به عنوان متولي فوتبال و وزارت ورزش به عنوان 
متولي ورزش كشور قطعاً بايد در خط مبارزه با فساد در فوتبال قرار داشته 
باشند و همانطور كه افتخارات اين رش��ته به نام شان زده مي شود، آنها 
بايد پاسخگوي تخلفات و سوءمديريت هايي كه به حیثیت فوتبال ضربه 
زده و سبب شده اين رشته به حیاط خلوتي براي فساد و سوءاستفاده از 

بیت المال و بودجه عمومي كشور تبديل شود نیز باشند.
با وجود چنین مسئولیتي كه متوجه مديران مجموعه فوتبال و ورزش 
براي مبارزه با فساد در فوتبال است، اما نه فدراسیون فوتبال و نه وزارت 
ورزش در اي��ن زمینه كارنامه موفقي نداش��ته اند و حتي در گزارش��ي 
كه مجلس نهم درباره فس��اد در فوتبال تهیه كرده بود، برخي مديران 
فدراس��یون فوتبال نیز از متهمان فس��اد در اين رشته ورزشي هستند 
كه هم اكنون نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم تصمیمات فوتبال را 
مديريت مي كنند. در اين شرايط طبیعي است  از فدراسیوني كه برخي 
مديرانش نیز پرونده هاي متعدد درباره تخلفات در حوزه فوتبال دارند، 

انتظاري نمي رود كه با خودي ها برخورد كند.
در شرايطي كه در فدراسیون فوتبال اراده جدي براي مبارزه با فساد در 
فوتبال ديده نمي شود، نقش نظارتي وزارت ورزش به عنوان وزارتخانه اي 
كه متولي اصلي ورزش كشور است، اهمیت دوچنداني پیدا مي كند. با 
وجود چنین نقش مهمي نه تنها در زمان وزراي ورزش قبلي، بلكه امروز 
هم كه مسعود سلطاني فر حضور دارد، اين وزارتخانه قدم بزرگي براي 

برخورد با فساد در فوتبال بر نداشته  است. 
مغفول ماندن نقش نظارتي وزارت ورزش س��بب شده بستر گسترش 
فساد و حیف و میل بیت المال بیشتر از گذشته فراهم شود. نمونه چنین 
اتفاقاتي را مي توان در سیس��تم مديريتي حاكم بر دو باش��گاه دولتي 
استقال و پرسپولیس كه بخش بزرگي از فس��اد در فوتبال در اين دو 
باشگاه رخنه كرده است را مشاهده كرد. دو باشگاهي كه زيرمجموعه 
وزارت ورزش هستند، اما مديران متخلف اين دو باشگاه در سال هاي اخیر 
كه هر كدام با سوءمديريت زمینه را براي نفوذ داان و همچنین حیف و 

میل بیت المال فراهم كرده اند از حاشیه امنیت برخوردار بوده اند.
نه تنها با اين مديران از سوي وزارت برخورد نشده، بلكه مديران متخلف 
پس از عملكرد پرهزينه شان در باشگاه هاي دولتي استقال و پرسپولیس 
ارتقاي پست هم گرفته اند يا اينكه مشاهده مي شود از مديران گذشته دو 
تیم كه پرونده هاي كان تخلف را در كارنامه شان دارند، براي بازگشت 
به كار هم دعوت مي شود تا به نوعي به جاي مجازات براي سوءمديريت، 

تشويق هم شوند.  
دست خالي وزارت ورزش در مبارزه با فساد در فوتبال در شرايطي است 
كه مديران اين وزارتخانه مدعي »تاش هاي واف��ر«، »اهتمام ويژه به 
شفاف سازي« و »اقدامات جدي« وزير ورزش هستند كه اتفاقات فوتبال 
را »به ش��دت پیگیري و نظارت مي كند«. نكته قاب��ل تأمل برنتابیدن 
انتقادات است و در اين زمینه منتقدان به موضع گیري هايي آمیخته با 

»ماحظات سیاسي و جناحي« متهم مي شوند! 
در ش��رايطي وزارت ورزش مدعي »اقدامات جدی برای مقابله با 
فس��اد در ورزش«، »در قالب س��از و كار قانونی نه تنها در رشته 
پرطرفدار فوتبال، بلكه در تمام رشته های ورزشی« شده كه  بايد 
در اين زمینه به مردم گزارش بدهد و ب��ا آدرس دادن بگويد كجا 
و چطور با فس��اد در فوتبال برخورد كرده اس��ت! بطور قطع مردم 
در اين زمینه نامحرم نیس��تند و آنه��ا بايد در جري��ان برخورد با 
سوءاستفاده كنندگان از بیت المال كه وزارت ورزش مدعي است، 
قرار بگیرند. نمي ش��ود با جمات كلي بدون ذكر مصاديق از كنار 
انتقادات گذشت، آن هم در شرايطي كه در نقطه مقابل موارد زيادي 
از س��كوت و اهمال وزارت ورزش درباره مبارزه با فساد در فوتبال 
ديده مي ش��ود. مانند گزارش مفصل مجلس  از سوءاس��تفاده ها و 
حیف و میل هايي كه در دو باشگاه زيرمجموعه اين وزارتخانه رخ 
داده و بخش زيادي از آن به عملكرد مديران منصوب وزارت ورزش 

بر مي گردد.
حال اگر وزارت ورزش مدعي »اقدامات جدي« در اين بخش اس��ت و 
قائل به »شفاف سازي« اس��ت، نام مديراني كه به واسطه تخلفات شان 
بازخواست و دادگاهي شده اند، اعام كند تا صداقتش در برخورد با فساد 

در فوتبال ثابت شود! 
دوران حرف درماني در مبارزه با فس��اد گذش��ته و ام��روز كارنامه يك 
مجموعه است كه عملكرد آن را نشان مي دهد، نه بیانیه ها و جوابیه هايي 
كه به هر انتقاد بدون اينكه پاسخ مستند به انتقادات بدهد، انگ »سیاسي 

و جناحي« مي زند. 

 کره جنوبی زودتر از همه دنيا 
به مستطيل سبز بازگشت

شروع بوندس ليگا در پساكرونا
شروع مس��ابقات فوتبال به چالش بزرگی برای كشورها تبديل شده است. 
با اينكه پروتكل های بهداشتی سفت و سختی برای از سرگیری لیگ های 
فوتبال در نظر گرفته شده، اما با توجه به آمار مبتايان و میزان شیوع كرونا 
رعايت قوانین مختلف و عدم حضور تماشاگران نیز نمی تواند تضمینی برای 
سامتی بازيكنان، تیم ها و عوامل اجرايی باش��د. منتها آلمانی ها از رقبای  
خود در قاره سبز پیشی گرفتند و تاريخ دقیق آغاز لیگ های فوتبال شان را 
مشخص كردند. در بین كشورهای آسیايی هم كره جنوبی روز گذشته رسماً 

شروع مجدد كی لیگ را استارت زد. 
    

بااخره اتحاديه فوتبال آلمان تصمیم قطعی اش را گرفت؛ بنا بر اعام اين 
اتحاديه تمامی تیم های بوندس لیگا يك و دو بايد برای برگزاری مسابقات 
از تاريخ 2۷ ارديبهشت )16 می( آماده شوند. به اين ترتیب بازی های هفته 
بیست و ششم بوندس لیگای يك طی روزهای 2۷ تا 29 ارديبهشت برگزار 
خواهد شد. چفرين، رئیس يوفا اولین نفر از مقامات فوتبال اروپا بود كه به 
تصمیم ژرمن ها واكنش مثبت نشان داد: »اين خبر بسیار خوبی است كه 
مقامات آلمانی موافقت خود را برای از سرگیری بوندس لیگا اعام كردند. 
با اين كار خوش بینی به زندگی مردم برمی گردد. چنین تصمیمی نتیجه 
گفت وگوی سازنده بین مسئوان فوتبال و سیاستمداران است. من مطمئن 
هس��تم كه آلمان در مورد بازگش��ت فوتبال به زندگی ما نمونه ای اساسی 
برای همه خواهد بود.« كارل هاينس رومنیگه، مدي��ر اجرايی بايرن نیز با 
خوشحالی از تصمیم مقامات آلمان برای ش��روع دوباره بوندس لیگا تشكر 
كرد: » می خواهم از سیاستمداران به خاطر اين تصمیم كه به ما فرصتی برای 
تكمیل مسابقات فصل جاری می دهد، تشكر كنم. اتحاديه فوتبال آلمان و 
كمیته پزشكی آن بر مس��ابقات نظارتی عالی خواهند داشت. آنها از همه 
افرادی كه در امر برگزاری مسابقات دخالت دارند،  می خواهند منظم باشند 
و از دس��تورالعمل ها به دقت پیروی كنند.« تمرينات باواريايی ها به زودی 
آغاز خواهد شد و بازيكنان بايرن قبل از شروع رقابت ها و برای رعايت فاصله 

اجتماعی در يك هتل مستقر خواهند شد. 
    

از الیگا نیز اخبار امیدوار كننده ای به گوش می رس��د. با دس��تور مقامات 
اس��پانیايی تمرينات تیم بارسلونا از ديروز آغاز ش��ده و بازيكنان با توجه به 
قوانین جديد پس از مدت ها در كمپ خوان گامپر تمرين كردند. پس از دو ماه 
تعطیلی بازرس های الیگا از كمپ بارسا بازديد كردند و پس از مطمئن شدن از 
رعايت پروتكل های بهداشتی اجازه شروع تمرينات صادر شد. البته كاتاان ها 
برای اطمینان از سامتی همه اعضای تیم روز پنج شنبه از تمامی بازيكنان 
تست كرونا گرفتند و بنا بر اعام پزشكان تست همه آنها منفی بوده است. خبر 
جالب تر از لیگ اسپانیا تأكید خاوير آگیره بر شروع مجدد الیگا در تاريخ 31 
خرداد است. سرمربی تیم لگانس مدعی شده منابع موثق به او گفته اند بازی ها 
2۰ ژوئن آغاز خواهد شد: »ما تاريخ شروع مجدد لیگ را می دانیم. الیگا از 
روز 31 خرداد شروع می شود و بعد از پنج هفته در تاريخ پنجم مرداد به پايان 
می رسد. بازی های باقی مانده در 11روز رقابتی و هر هفته در روزهای شنبه، 
يك شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه برگزار خواهد شد. الیگا اين تاريخ ها را به 

صورت رسمی به من اعام كرده و من از اين بابت خیلی خوشحالم.« 
در ايتالیا اما اوضاع خوب نیست؛ عاوه بر اينكه تاريخ شروع بازی ها معلوم 
نیست تعداد بازيكنان مبتا به كرونا نیز رو به افزايش است. مذاكرات برای 
شروع تمرينات تیم ها ادامه دارد و قرار است تا پايان ماه می  تكلیف بازی های 
باقی  مانده روشن شود. از بین ساير كشورهای اروپايی هم لیگ صربستان 
از 1۰ خرداد از سر گرفته می شود و 16 خردادماه نیز لیگ بلغارستان آغاز 

خواهد شد. 
    

كره ای ها زودتر از ديگر كشورها برای بازگشت به مستطیل سبز اقدام كرده اند. 
ديروز و پس از دو ماه وقفه تیم های كره ای در لیگ فوتبال اين كشور موسوم 
به K league  به میدان رفتند تا اولین لیگ در آس��یا و جهان لقب بگیرند 
كه در دوران پساكرونا فوتبال را از سر گرفته است. انجام تست كرونا قبل از 
بازی، ممنوع بودن حضور تماشاگران، ممنوع بودن شادی پس از گل، دست 
دادن و حرف زدن با داور از جمله قوانین در نظر گرفته ش��ده برای لیگ اين 

كشور است. 

 دنیا حیدري 
      گزارش

فریدون حسن
      بازتاب

حامد قهرماني
      چهره
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 حف�ظ امني�ت پ�س از وق�وع زمي�ن ل�رزه و 
مديريت كنت�رل ترافي�ك در چنين ش�رايطي 
از مهم ترين موضوع�ات مديريت بحران اس�ت 
ك�ه آن را با س�ردار حس�ين رحيم�ي، فرمانده 
انتظام�ي ته�ران ب�زرگ در مي�ان گذاش�تيم. 
وقوع زمين لرزه در تهران بار ديگر ضرورت 
مديريت بحران را  مطرح كرده اس�ت. از 
آنجا كه بس�ياري از موضوعات در چنين 
شرايطي با رفتار پليس در ارتباط است چه 

تدابيري به كار گرفته شده است؟
پليس براي مقابله با بحران، دستورالعمل ويژه اي دارد 
كه در آن همه مسئوليت ها و مأموريت  همه يگان ها 
مش��خص اس��ت و نيروها به همه آن توجيه و آگاه 
هستند. مأموريت همه رده ها از جمله در بحث ترافيك، 
رفت و آمد، كنترل محورهاي مواصاتي داخل شهر 
حتي پليس پيش��گيري و كانتري ها كه مسئوليت 
مراقبت، حفاظت منازل، اماك��ن و امنيت و انضباط 
عمومي شهر بر عهده آنهاست، در اين دستورالعمل ها 
كه مرتب در حال تمرين است به صورت رزمايش قبل 

از بحران مشخص است. 
پليس و رده هاي آن به تناسب اطاعيه سازمان بحران 
در حادثه بامداد جمعه، جزو اولين دستگاه هاي پاي 
كار بود و نيروها دقايقي بعد از اعام حادثه به صورت 
آماده باش حاضر بودند و با طراحي اقدامات ازم اين 
مأموريت تا نزديك سحر ادامه داشت. وضعيت شهر نيز 
از طريق تصاوير و يگان هاي مختلف مراكز فرماندهي، 
كنترل و گزارش مي ش��د. البته حواش��ي اين حادثه 
نسبت به حادثه دو سال قبل خيلي كمتر بود و مردم 

هرچند در فضاي باز و پارك ها حضور داشتند، اما اين 
حضور كمتر بود. 

خروج از ش�هر يكي از عكس العمل هايي 
اس�ت كه در موقع ب�روز حادثه از 
سوي مردم ديده مي شود. پليس 
در خص�وص راه هاي دسترس�ي 
مردم ب�راي خ�روج از ش�هر چه 

تدابيري انديشيده است؟
در مواقع بحران، هدايت و توجيه مردم براي 
عبور و مرور بر عهده پليس راهنمايي و رانندگي 
و پليس راه است. بامداد جمعه نيز همكاران ما 
بافاصله در سطح شهر حاضر شدند و در اين 
بخش با نيروهاي پليس راهنمايي و رانندگي 
همكاري خوبي داش��تند تا از بار ترافيكي در 
سطح شهر و معابر خروجي شهر كاسته شود. 

در مواق�ع ب�روز بحران يك�ي از 
نگراني ه�اي نيروه�اي پلي�س 

خانواده هاي آنهاس�ت. چ�ه تمهيداتي 
براي برطرف ش�دن اي�ن نگراني صورت 
گرفته است تا به مأموريت آنها براي خدمت 

رساني به مردم خدشه اي وارد نشود؟
اين پيش بيني در زلزله قبل صورت گرفت تا همكاران 
بتوانند خانواده هايش��ان را به چن��د نقطه مرتبط با 
محيط هاي سازمان نيروي انتظامي منتقل كنند تا 
همكاران بدون نگراني به مردم و آحاد جامعه خدمات 
ازم را ارائه دهن��د. اين مهم در يك��ي از بخش هاي 
دستورالعمل كلي كه گفته شد لحاظ شده است اما اين 

پيش بيني ها تبديل به تمرين نشده است. 

  جال ملكي
سخنگوي آتش نشاني پايتخت

نيروهاي آتش نش��اني 
ب��راي كمك رس��اني 
به م��ردم هميش��ه در 
آماده باش هس��تند. در 
خصوص زلزل��ه بامداد 
دي��روز ه��م در ح��ال 
آماده ب��اش بودي��م و 
آتش نش��انان ب��ا مهيا 
كردن تجهيزات سعي كردند در صورت بروز حادثه  
عمليات خود را سرعت بخش��ند. اين باور كه آتش 
نشاني براي بحران تعبيه ش��ده  غلط است وگرنه در 
صورت بروز بحران س��تاد بحران تشكيل نمي شد. 
مديريت بحران به عوامل مختلفي بستگي دارد. يكي 
گس��تردگي آن و ديگر تجهيزات در اختيار و اينكه 
از نيروهاي امدادي آن ش��هر چقدر حضور دارند. به 
همين دليل بسياري از ش��هرهايي كه دچار آسيب 
مي ش��وند در صورت نياز از شهرهاي ديگر به كمك 
آنها مي روند. در بين كشورها ژاپن يكي از كشورهاي 
ق��وي در مديريت بحران اس��ت، اما همين كش��ور 
در سونامي چند س��ال قبل به كمك همه دنيا نياز 
پيدا كرد. امريكا نيز كه مدعي كنترل بحران اس��ت 
خاموش كردن آتش سوزي جنگل هاي كاليفرنياي 
آن چند ماه طول كشيد. با توجه به همه اين عوامل 
اما از اصل قضيه نبايد دور شد و آن پيشگيري است. 
ساختمان هاي مقاوم و تجميع ساختمان هاي قديمي 
و در كل، شهرس��ازي متناسب با اس��تانداردها  در 
مديريت بحران ها مؤثر است و خسارات ناشي از آن را 
به حداقل مي رساند. سرانجام زمان عمليات نيروهاي 
امدادي نيز كاهش خواهد يافت. فراموشي اين مهم 

و رها كردن آن به اميد ديگر س��ازمان ها باور غلطي 
است كه در پي آن توان مديريتي نيروهاي امدادي 
از عهده آنها خارج  است و گاهي كمك ديگر شهرها 
نيز خيلي ثمربخش نخواهد بود. عملكرد باا در مواقع 
بحران از سوي كساني است كه از قبل اين مسائل و 
سؤاات را طراحي كرده اند و در ادامه راه حل هاي آن 

را ارائه داده اند. با اين تدبير نيروهاي امدادي با 
حداقل خسارت، در حد توان كارشان را انجام 
خواهند داد. با اين وج��ود باز نمي توان گفت 
كدام كشور قطعاً و عالي مي تواند بحران پيش 
آمده را مديريت كند و اين ادعا را داشته باشد 

كه از عهده بحران برخواهد آمد. 
آموزش نيروهاي مردمي نيز بسيار مهم است؛ 
چراكه ممكن اس��ت تعداد نيروهاي پرسنل 
امدادي در حد كافي نباشد و حتي ممكن است 
در آن حادثه خودش��ان نيز دچار آسيب شده 
باشند، بنابراين حضور نيروهاي مردمي حائز 
اهميت است. مجموعه اين تدابير و تصميمات 
در گذش��ته مي تواند در جمع آوري بحران در 
كوتاهترين زمان، مؤثر و حائز اهميت باش��د. 

در مورد موقعيت ايران هم نمي توان Nعدد رتبه داد 
اما با توجه به بحران خيز بودن كش��ور پيشرفت هاي 
خوبي در اين س��ال هاي اخير داش��ته ايم. به تجربه 
مي توان گفت مديريت بحران نسبت به سال هاي قبل 
بهبود پيدا كرده  است و قابل مقايسه با چند سال قبل 
نيست اما همچنان نياز به تغيير و بازنگري دارد. در شهر 
تهران131 ايستگاه آتش نشاني داريم. آمار كشوري نيز 
در اختيار وزارت كشور است. به جز چند كان شهر، در 
خيلي از شهرها، عدد ايستگاه ها دو رقمي نيست. البته 
اين به معناي كم بودن نيست بلكه بستگي به جمعيت 

و حادثه خيز بودن آن شهر دارد. 

رئيس پليس پايتخت:
 دستورالعمل های مقابله با بحران را

 مرتب تمرین کنیم

 مردم باید به عنوان امدادگر زلزله
 آموزش ببینند

در شبي كه ماه در آسمان ايران كامل بود هفت نقطه از كشور به لرزه درآمد. 
بزرگ ترين زمين لرزه با بزرگي 5/1 ريش�تر مربوط به ته�ران با مركزيت 
اطراف دماوند بود كه س�اعت 48 دقيقه بامداد جمعه 19 ارديبهش�ت ماه 
بسياري از ساكنان پايتخت را ناگزير كرد ش�ب را در خيابان ها و پارك ها 
به صبح برسانند. پس از تهران استان هاي مازندران، البرز، قم و لرستان با 
تكان هايي خفيف تر به لرزه درآمدند. براساس آخرين گزارش ها يك مرد 
و يك زن براثر پيامد هاي ناشي از حادثه فوت  و 23 نفر هم مصدوم شدند. 
لحظاتي بعد از وقوع حادثه و پيش از آن كه تيم هاي امداد خود را به كانون حادثه حوالي 
شهرستان دماوند برسانند بسياري از ساكنان تهران از منازلشان خارج شده و خود را 
به فضاي باز رسانده بودند. در استمرار روزهايي كه بسياري از شهروندان به دليل شيوع 
بيماري كرونا ناگزير به ماندن در خانه ها شده بودند اين زمين لرزه بود كه آنها را ناگزير 
كرد كه براي ساعتي قرق خانه هايشان را بشكنند و بيرون از خانه تجربه اي كه از سر 
گذرانده بودند را با هم به اشتراك بگذارند. يكي از موضوعات مطرح شدن بين شهروندان 
كه از پرسش هاي اساسي هم به شمار مي رود اين بوده و هست كه اگر حادثه اي بزرگ تر 
در تهران اتفاق بيفتد چه خواهد شد؟ اشاره به تراكم جمعيت بسيار باا، ساختمان ها و 
سازه هاي بلند كه به صورت ناهمگون ساخته شده و نبود مفر براي خارج شدن از گستره 
شهر و حرف زدن درباره تجربه حادثه آتشين پاسكو كه با بسيج تمامي امكانات تهران 
9 روز براي آواربرداري آن زمان صرف شد از موضوعاتي بود كه پس از زلزله بين مردم 
مطرح شده و مي شود اما پاسخ عملي و واقع بينانه به آن داده نشده است. تنها راهكار 
عملي مسئوان در اين حادثه تكرار هشداري بود كه در زمين لرزه5/2 ريشتري شامگاه 
چهارشنبه 29 آذر سال 139۶ تهران به شهروندان داده شد و آن اين بود كه خونسردي 
خود را حفظ كنند و مراقب زنان، كودكان و سالمندان باشند و در شرايط كرونايي اگر 
بيرون از خانه هايشان هستند فاصله گذاري اجتماعي را رعايت كنند. پمپ بنزين ها هم 
در شبي كه زمين تهران لرزيد با ترافيك خودروها مواجه شد. بسياري از شهروندان 

به دليل نگراني از بروز احتمالي حادثه اي عميق تر ترجيح دادند كه با پر كردن باك 
خودروهاي شان آمادگي براي خارج شدن از شهر را داشته باشند. 

   قربانيان حادثه
همزمان با وقوع حادثه مجتبي خالدي، سخنگوي سازمان اورژانس كشور از آماده باش 
بيمارستان هاي فيروزگر، حضرت رسول)ص(، امام خميني، امام حسين)ع( و شهداي 
تجريش خبر داد. منصور درجاتي، مديركل مديريت بحران استان تهران هم درباره 
خسارت هاي زمين لرزه گفت: در شهرستان دماوند يك مرد ۶۰ ساله هنگام فرار بر اثر 
ضربه به سر و يك زن 21 ساله بر اثر ايست قلبي، جان خود را از دست دادند و 23 نفر 
هم مصدوم شدند. از اين تعداد 12 نفر مصدوميت جدي نداشتند و 11 مصدوم ديگر 

هم پس از انتقال به مراكز درماني ترخيص شدند. 
   فاجعه جهانی

اسماعيل نجار، رئيس ستاد بحران كشور اعام كرد كه همزمان با وقوع حادثه تيم هاي 
امداد در آماده باش كامل قرار گرفته و در كانون حادثه حاضر شدند. او تأكيد كرد كه 
مدل اين لرزه ها تاحدي نگراني ها بابت احتمال وقوع زلزله قوي تر را كمتر كرده است 
اما اگر شدت لرزه ها به شكل تصاعدي افزايش يا كاهش پيدا كند نگراني ما هم بيشتر 
مي شود. نجار در عين حال تأكيد كرد كه اين موارد بر اساس تجربيات قبلي بوده و تحت 
هر شرايطي ازم است مردم آمادگي خود را حفظ كنند. وی همچنين به فارس گفت 
در صورت وقوع زلزله 7 ريشتری در تهران بر 2 ميليون نفر تأثير مستقيم خواهد داشت 
و يك فاجعه بين المللی رقم خواهد خورد. نجار تأكيد كرد در حال حاضر تنها 2۰ درصد 

با تمامی امكانات مقابل زلزله آماده ايم.
   مردم در 72 ساعت اول انتظار كمك نداشته باشند

»رضا كرمي محمدي« رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري 
تهران هم  به ايلنا گفت كه زلزله 5 ريشتري آسيب جدي به جايي وارد نمي كند 
و در نتيجه به شهر تهران نيز آسيب وارد نشده و گزارشي اعام نشده است. وي 

در پاسخ به اين سؤال كه آيا مردم به سوله هاي مديريت بحران مراجعه داشتند يا 
خير گفت كه مردم به سوله ها مراجعه نكردند و بيشتر در سطح پارك ها حضور 
داشتند. پايگاه هاي مديريت بحران در مجموع به منظور امدادرساني در نظر گرفته 
شده است و با هال احمر و اورژانس و مراكز مديريت هماهنگي هاي ازم براي 
حضور در سوله ها و استفاده از آنها را فراهم كرديم. كرمي محمدي با بيان اينكه 
سوله هاي مديريت بحران براي اسكان مردم جايي ندارند و بيشتر براي امدادرساني 
درنظرگرفته شده اند، گفت: در چنين شرايطي مردم بايد به مراكز امن اضطراري 
مراجعه كنند. وي ادامه داد كه تا 72 ساعت آينده پارك ها و بوستان هاي پايتخت 
 به صورت ش��بانه روزي باز هس��تند. وي افزود: در صورت بروز حادثه مردم در 
72 ساعت اول انتظار هيچ امدادرساني جدي نمي توانند داشته باشند كه در همه 
جاي دنيا به همين صورت است لذا در صورت وقوع زلزله در لحظات اول پس از 
وقوع آن مردم بايد به همديگر كمك كنند و حفظ خونسردي ازمه اين شرايط 
است. وي ادامه داد: توصيه ما به مردم اين است كه حتماً يك كيف اضطراري براي 
اين شرايط داشته باشند، در اين كيف بايد چند وعده غذايي فاسد نشدني، آب، 
اس��ناد و مدارك هويتي، جعبه كمك هاي اوليه و مواردي مانند راديو و كبريت 

و... قرار داده شود. 
   ريزش سطحي آوار در روستاهاي دماوند

 مهدي حيدري، سرپرست فرمانداري شهرستان دماوند هم گفت كه خسارت مالي 
ناشي از ريزش آوار در اين شهر و روستاها وجود نداشته و هفت نفر مصدوم شده هم 
هنگام خارج شدن از خانه دچار حادثه شده بودند.  سعيد طاهري، رئيس جمعيت 
هال احمر دماوند اما از   ريزش مختصر ديوارها در روستاهاي اطراف دماوند خبر داد و 
به تسنيم گفت كه ارزيابي ها در اين مناطق همچنان ادامه دارد. شاهين فتحي، مدير 
هال احمر استان تهران هم گفت: استان هاي معين تهران در حال آماده باش هستند 

و مركز كنترل و هماهنگي هال احمر استان تهران فعال شده است.

جناب آقاي دكتر زارع،  زلزله بامداد ديروز موجي از نگراني و نا امني 
براي ساكنان كانشهر تهران و حاش�يه آن به وجود آورد. براي ورود 
به بحث درباره وضعيت پايتخت و موقعيت آن مقابل بروز زمين لرزه 

توضيح دهيد. 
در مورد وضعيت لرزه خيزي تهران بايد گفت گسل هاي تهران فعال هستند و همين 
زلزله هاي كوچكي كه رخ مي دهد حكايت از فعال بودن اين گسل ها دارد . همين زلزله 
بامداد ديروز كه روی گسل مشا رخ داد زلزله متوسطي بود كه خود اين گسل اگر تكان 
بخورد زلزله بزرگتري به اندازه 7 ريشتر يا بيشتر مي تواند به وجود آورد. اين گسل از 
يك سو در نزديكي تهران است، مي تواند مشكات و آس��يب هاي جدي را به وجود 
آورد و از سوي ديگر بر اساس سرشماري سال 95 حدود 3۰۰ هزار نفر در اطراف اين 
گسل در شهرهايي مثل پرديس، رودهن دماوند و... زندگي مي كنند كه جمعيت قابل 

توجهي است. 
اما آنچه كه در تهران مورد توجه و نگراني اس��ت اين اس��ت ك��ه در محدوده اي بين 
شهر جديد پرديس در تهران و شهر جديد هشتگرد در استان البرز جمعيتي حدود 
17 ميليون و 5۰۰هزار نفر زندگي مي كنيم در واقع متمركزترين جمعيتي اس��ت 
كه در كل ايران در يك نقطه و يك محدوده زندگ��ي مي كنند و اگر بخواهيم درباره 
آسيب پذيري وتاب آوري اين نقطه صحبت كنيم بايد جنبه هاي مختلفي مانند تاب 
آوري فني كه به ساختمان ها و زير ساخت ها بر مي گردد يا تاب آوري سازماني و ارگاني 

و تاب آوري اجتماعي و اقتصادي رابررسي كنيم. 
در تاب آوري فني ما در تهران زير ساخت هاي با كيفيت باا و خوب داريم اما در مقابل 
زير ساخت ها و ساختمان هاي با كيفيت پاييني هم وجود دارد. در سال 93 بر آورد شد 
حدود 17 هزار هكتار بافت فرسوده و حاشيه نشيني داريم كه چنانچه از همان سال تا 
اان هر سال حدود 4۰۰ تا 5۰۰ هكتار بازسازي و ساختمان سازي در تهران صورت 
گرفته باشد حدود 2 تا 3 هزار هكتار ما بازسازي يا ساخت ساز داشته اينكه قسمت زيادي 
از آن هم متعلق به طبقه متوسط و زير متوسطه است كه به گفته مهندسان سازمان 
مهندسي تهران اين ساخت و س��ازها از نظر كيفيت بتن ريزي و رعايت استانداردها 
حتي از ساختمان هاي شهر سر پل ذهاب كه در زلزله سال 9۶ تخريب شد پايين تر 
است كه از نظر تاب آوري فني ضعيف هس��تند و اين زنگ هشداري است كه بايد به 

آن توجه ويژه كرد. 
نكته دوم تاب آوري سازماني است كه سازمان هاي دولتي مربوطه پس از اتفاق چه 
پاسخي دارند كه آن هم با توجه به مشاهدات ما در مديريت شهري در مقابل حوادثي 
مانند حادثه پاسكو خاطره خوشي به جاي نگذاشت. در آن حادثه به رغم تاش و از 
جان گذشتگي آتش نشانان و امدادگران در قسمت مديريت آن 9 روز براي جمع كردن 

آن حادثه طول كشيد كه عماً نشان از تاب آوري ضعيف سازماني بود. 
اما تجربه هاي زلزله سر پل ذهاب و سياب هاي سال گذشته نشان داد كه در زمينه 
تاب آوري سازماني نيروهاي مسلح انتظامي و نظامي از نظر تشكياتي نظم و ترتيب 
بهتري داشتند و خوش درخشيدند و بر اساس همين تجربه بهتر است در مواقع حوادث 
در كانشهري مثل تهران تاب آوري سازماني در قالب نيروهاي مسلح سازمان دهي 

شود و نيروهاي ديگر هم زير نظر آنها عمل كنند. 
نكته سوم تاب آوري اجتماعي و اقتصادي است كه در هر دو مورد تجربه بيماري كرونا 
اتفاق افتاد و همدلي و همدردي مردم را شاهد بوديم و به رغم مشكات و آسيب هاي 
زيادي كه داشت دچار فروپاشي نشديم و مردم در مجموع به طور نسبي خوب عمل 
كردند. در كل بايد گفت كه وضعيت فني، سازماني و اجتماعي و اقتصادي را با هم بايد 

بررسي كرد و در نظر گرفت و به نتيجه رسيد. 
در مورد آتش سوزي پاسكو و ضعف تاب آوري سازماني گفتيد حال 
اگر اين آتش س�وزي پس از زلزله در بعضي ساختمان ها رخ دهد چه 

وضعيتي داريم ؟ 
پس از آتش سوزي ساختمان پاسكو  با تيمي زير نظر خودم پارامترهاي اين حادثه را با 
سناريوهاي مختلفي محاسبه و بررسي كرديم كه اگر بعد از زلزله حادثه آتش سوزي رخ 
دهد چه اتفاقي مي افتد ؟ نكته اي كه در آمد هشدار دهنده بود كه اگر زلزله اي متوسط 
به باا مانند زلزله بامداد ديروز در شهر تهران رخ دهد ما خيلي آسيب پذير هستيم و 

مخصوصاً اين آسيب پذيري در مناطق فرسوده بيشتر است. 
شما چه راه حلي را پيشنهاد مي كنيد ؟ 

ما هيچ راهي نداريم جز آن كه اين گره به وجود آم��ده را دانه به دانه باز كنيم و گام به 
گام پيش برويم تا ريسك حادثه را پايين بياوريم و هيچ كسي در دنيا نمي تواند عمل 
معجزه آميزي را ارائه كند براي تهران يا هر شهر ديگري در ايران يا جهان و بگويد من 
طرح يك يا دو ماه دارم براي تاب آوري شهر ها بلكه بايد براي كاهش ريسك پذيري 

كانشهري مثل تهران پله پله حركت كرد و اين ريسك را كاهش دهيم. 
آقاي دكتر به نظر شما با توجه به سابقه زلزله هاي تهران و صحبت هاي 
كارشناسي و وعد و وعيد هاي دولتمردان اين حركت گام به گام انجام 

شده است يا نه ؟ 
اگر گفته شود هيچ كاري انجام نشده بي انصافي است چون يك سري كارها با امكانات 
و تجهيزاتي كه هست از سوي افرادي انجام شده است اما اگر كارهاي انجام شده را از 
سطح مطلوب و توقع ما بسنجيم حقيقتاً متوجه مي شويم كه مقدار زيادي نا اميد كننده 

است. مثاً بعد از همين زلزله اخير تعدادي ازمسئوان با من تماس گرفتند و خيلي ساده 
از من سؤال كردند آيا  زلزله بزرگتري هم در راه است يا... و انتظار داشتند پاسخ قاطعي 
بگيرند در صورتي كه پاسخ به همين سؤال نياز به تحقيق و پژوهش آن هم با تجهيزات 
و وسايل به روز است. مثاً در زلزله مارد سال 9۶ كه تهران هم لرزيد شبي من مهمان 
برنامه زنده شبكه تلويزيوني بودم كه مجري از من سؤال كرد براي اينكه بهتر بتوانيم 
تهران را در مقابل اين حوادث رصد كنيم به چه تجهيزات وامكاناتي نياز داريم كه من 
در پاسخ مبلغي را براي خريد تجهيزات اعام كردم و همان لحظه استاندار وقت تهران 
كه پشت خط بود اعام كرد ما تجهيزات داريم و اگر كسي هم مي خواهد كار كند بايد 
با همان تجهيزات كافي است كه اان بايدگفت با همان تجهيزات پاسخ همان است كه 
مثاً پس از زلزله ما چند پس زلزله داشته ايم و ديگر نمي توان اتفاقات بعدي را تحليل 
كرد و اينكه قرار است به چه سمت و سويي برود و آن هم باز بر اساس احتماات است. 
به هر حال تجهيزات و نيروي خبره و كار بلد براي اين  كار نياز داريم كه خوشبختانه اان 
شاگردان ما در اين رشته متخصص هستند و دكتري دارند و آماده خدمت اما به خاطر 

مشكات اقتصادي بهايي به آنها داده نمي شود و از آنها استفاده نمي كنند. 
در مورد تجهيزات ما نسبت به قبل چقدر پيشرفت داشته ايم ؟ 

متأسفانه بايد گفت وضعيت ما خيلي خوب نيست مثاً كشور تركيه در 2۰سال قبل 
1۰۰ ايستگاه لرزه نگاري داشت و خود شهر استانبول 15 دستگاه اما اان تركيه بيش 
از هزار دستگاه لرزه نگاري دارد كه بيش از 4۰۰ دستگاه آن در استانبول مستقر است اما 
در همين بازه زماني ايران به طور كلي 1۰۰ دستگاه داشت و اان 13۰ تا 14۰ دستگاه 
دارد و اين آمار به اين معني نيست كه كشور تركيه از امريكا يا كشورهاي صنعتي خريده 
است بلكه او از دانش و فناوري داخلي استفاده كرده اما مسئوان ما با توجه به نيروهاي 
متخصص آماده به اين موضوع توجهي نكرده است. به نظر من اين زياده  خواهي نيست 

بلكه كار بنيادي است. 
به نظرش�ما اگر تهران زلزله اي بيش از 5 ريشتر شاهد باشد آيا 

خساراتي هم به بار مي آورد ؟ 
بله. اگر زلزله اي در داخل شهر تهران 5 ريشتر يا بااتر اتفاق بيفتد قسمت هاي مختلف 
شهر آسيب هاي جدي مي بينند مثاً در شبكه هاي زير ساختي مثل آب، گاز و حوادثي 
مانند آتش سوزي آس��يب پذيري باايي دارد. ما در 3۰ س��ال اخير براي كاهش اين 
ريسك ها كارهاي خوبي انجام داديم اما در مقابل اين  كارها  اقدامات بدي هم انجام 

شده است كه اين ريسك را باا مي برد. 
چه اقدامات بدي انجام شده ؟

مثًا سياست گذاري هاي غلطي كه در آمايش جمعيت اتفاق افتاد و سيل عظيمي 
از مردم به تهران مهاجرت كردند و در مناطق حاشيه شهر ساكن شدند. اان حدود 
4ميليون و 5۰۰ هزار نفر در اطراف تهران زندگي مي كنند كه اكثر آنها مهاجر هستند كه 
اگر به آن توجه بيشتري مي شد و مهاجرت كنترل مي شد اان وضعيت بهتري داشتيم. 
موضوع بعدي ساخت و سازها و برج سازي در تهران است. مثاً در منطقه الهيه كه كوچه 
امكان گذر ندارد،  باغ ها به برج تبديل شدند و  در شهري كه خاك آن براي برج سازي 

مناسب نيست ساختمان هاي مرتفع ساخته شدند. 

دکتر مهدي زارع استاد پژوهشگاه زلزله و استاد دانشگاه خبرداد 

زندگی 17/5 ميليون نفر روی گسل های فعال تهران
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  خبر

ايران: امريكا در جايگاهی نيست
 كه موضوعات برجام را مطرح كند

در ش�رايطی که امريكا قصد دارد با تصوي�ب قطعنامه جديد در 
شورای امنيت تحريم های تسليحاتی ايران را تمديد کند، وزارت 
امور خارجه ايران اعام کرد که واش�نگتن در مورد برجام که دو 
سال پيش به شكل يكطرفه از آن خارج شد حق اظهارنظر ندارد. 
روس�يه نيز گفت که واش�نگتن برای بازگش�ت مكانيسم ماشه 
عليه ايران نياز به قانع کردن همه اعضای ش�ورای امنيت دارد. 
وزارت امور خارج��ه ايران در دومین س��ال خروج امري��كا از توافق 
هسته ای بیانیه ای كتبی منتشر كرد. به گزارش خبرگزاری ايرنا، در 
اين بیانیه آمده است:»امريكا از برجام نفرت دارد، از آن خارج شده و 
آن را نقض می كند و همه آنانی را كه به برجام پايبند هستند، تنبیه 
می كند. اياات متحده اصًا در جايگاهی نیست كه موضوعات برجام را 
مطرح كند«. سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران 
هم روز جمعه در توئیتی نوشت:»امريكا بايد يكجانبه گرايی خفت بار 
را پايان دهد«. سیدعباس موسوی ضمن انتشار داده نمايی از خروج 
امريكا از پیمان های بین المللی نوشت:» برجام نه نخستین و نه آخرين 
دستاورد چندجانبه ای است كه ترامپ از آن خارج شد. رژيم امريكا 
به دنبال آن بوده تا منافع كوتاه مدت خود را به قیمت رفاه درازمدت 
كشور   ها تأمین كند. اين رژيم بايد يكجانبه گرايی خفت بارش را پايان 
دهد«. سیاست های ضد ايرانی امريكا، واكنش روس   ها را نیز در پی 

داشته است. 
به گزارش خبرگزاری اس��پوتنیك، میخائیل اولیانوف، نماينده ويژه 
روسیه در سازمان های بین المللی در وين روز جمعه در رشته توئیتی 
نوشت:»دو سال قبل در چنین روزی امريكا از برجام خارج شد. حال 
می توانیم ببینیم كه اين اقدام سبب ناامنی در خلیج فارس، توسعه 
برنامه های هسته ای ايران فراتر از محدوديت های توافق شده و تاش 
مستأصانه امريكا برای محسوب شدن به عنوان يكی از طرفین توافق 
با ايران شده است «. وی در توئیت ديگری نوشت:»مكانیسم بازگشت 
ارتباطی با رأی دادن ندارد و اتوماتیك است اما اول اياات متحده بايد 
تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل و باقی جامعه بین المللی را 
قانع كند كه هنوز يكی از طرفین توافق هس��ته ای با ايران محسوب 
می شود. اين كار تنها از طريق پايبندی اثبات شدنی ممكن است«. 
اين مقام ارشد روسی همچنین نوشت:»ابهامات از تاش های مسخره 
و حساب نشده امريكا برای اثبات اينكه همچنان يكی از طرفین برجام 
محسوب می شود، شكل گرفته اس��ت . خروج از برجام به عنوان يك 
تصمیم ملی شناخته شده، بسیار بدبینانه بود. اين وضعیتی منحصر به 

فرد در روند كاری شورای امنیت است.« 
امريكا در روزهای اخیر قطعنامه ای را میان شماری از اعضای شورای 
امنیت توزيع كرده كه خواستار تمديد اين تحريم    ها علیه ايران است. با 
اين حال، تصويب اين قطعنامه منوط به موافقت 9 عضو شورای امنیت 
و عدم وتو از سوی روس��یه و چین است. حتی ديپلمات های اروپايی 
در هفته های اخیر اعام كرده اند كه قطعنامه واشنگتن برای تمديد 
تحريم های تسلیحاتی ايران در بین اروپايی   ها هم خريدار ندارد و در 
همان روز ارائه در شورای امنیت سازمان ملل رد خواهد شد. واشنگتن 
درحالی به دنبال تصويب چنین قطعنامه ای است كه خود عضوی از 
برجام نیست و عمًا صاحیت تصمیم گیری در اين موضوع را ندارد. 
از س��وی ديگر، دموكرات  ها در مجلس س��نای امريكا روز پنج  شنبه 
تاش كردند ب��ا تصويب طرح��ی اختیارات جنگ��ی دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور اين كشور علیه ايران را سلب كنند كه با وجود مخالفت 
جمهوريخواهان در اين زمینه ناكام ماندن��د. به گزارش خبرگزاری 
رويترز، كاخ سفید در بیانیه ای اين مصوبه كنگره را ناقض اختیارات 
رياست جمهوری و يك حمله سیاسی علیه دونالد ترامپ در آستانه 

انتخابات رياست جمهوری خوانده بود. 
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 پخش اعتراف يك امريكايی درباره توطئه عليه کاراکاس 
 لوك دنمان، عضو س��ابق نیروهای وي��ژه امريكا در پ��ی اعترافاتی 
گفت ك��ه وی قراردادی با يك ش��ركت مس��تقر در ايال��ت فلوريدا 
امضا كرد ت��ا در ازای دريافت يكصد ه��زار دار مخالفان ضددولتی 
در ونزئ��ا را برای انج��ام يك حمله آم��وزش دهد.  بناب��ر گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، دنمان همچنین گفت كه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهورامريكا از طرح سیلوركورپ علیه دولت ونزوئا حمايت 
كرده است. دنمان 34 ساله و آيران بری كه او نیز عضو سابق نیروهای 
ويژه ارتش امريكاست، هر دو در عراق خدمت می كردند. با اين حال، 
مايك پمپئو، وزير امور خارجه امريكا ضمن تكذيب حمايت كشورش 
از كودتا در ونزوئا، تأكید كرد كه كشورش از هر ابزاری برای آزادی 

زندانیان استفاده خواهد كرد. 
-----------------------------------------------------

 تأکيد امريكا بر نوسازی زرادخانه های هسته ای
وزير دفاع امريكا گفت كه اين كشور زرادخانه هسته ای خود را حتی در 
سايه ركود اقتصادی نوسازی خواهد كرد.  بنابر گزارش شبكه خبری 
المیادين، مارك اسپر همچنین گفت : »امريكا زرادخانه هسته ای خود 

را به خطر نخواهد انداخت.«
-----------------------------------------------------

 مسكو: امريكا به ماه لشكرکشي مي کند 
رئیس آژانس فضايي روسیه برنامه امريكا برای فعالیت در كره ماه و 
تنظیم موافقتنامه بین المللی در اين زمینه را با حمله و لشكركشی 
به عراق و افغانستان مقايس��ه كرد.  بنابر گزارش ايرنا، راگوزين در 
توئیتی نوشت: »در واقع حمله هیچ فرقی نمی كند خواه به كره ماه 
باشد يا به عراق. ايجاد ائتافی از كشورهای موافق اعام می شود و 
سپس با ناديده گرفتن سازمان ملل و حتی ناتو درصورت مشكوك 
بودن برخی اعضای آن به اين برنامه، به س��وی دستیابی به هدف 

پیش می رود.«
-----------------------------------------------------

 اردوغان مسئول اوضاع بد اقتصادی ترکيه است
كمال قلیچ��دار اوغلو، رئیس ح��زب اپوزيس��یون جمهوريخواه خلق 
تركیه، از سیاس��ت های رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اين كشور 
به ش��دت انتقاد كرد.  رئیس ح��زب اپوزيس��یون جمهوريخواه خلق 
تركیه در گفت وگو با ش��بكه تركیه ای »قرار « گف��ت كه اردوغان طی 
1۷ س��ال 2 تريلیون و 346 میلیارد دار هزينه كرده كه اين مبلغ سه 
برابر چیزی اس��ت كه تركیه از زمان برپايی حكومت جمهوری در اين 
كشور در سال 1923 تا سال 2۰۰2 هزينه كرده است. قلیچدار اوغلو 
خاطر نشان كرد كه هیئت عالی بازرسی تركیه نظارتی بر مبالغ هزينه 

شده نداشته است. 
-----------------------------------------------------
 پوتين: متهم کردن شوروی به آغاز جنگ دوم مزخرف است

پوتین از اتهامات علیه اتحاد جماهیر شوروی برای آماده شدن و آغاز 
جنگ جهانی دوم به شدت انتقاد كرد.  به گزارش اسپوتنیك، واديمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه، تاش   ها را برای متهم كردن و مقصر نشان 
دادن اتحاد جماهیر شوروی به آماده س��ازی و آغاز جنگ جهانی دوم 
هذيان گونه و مزخرف نامید. همزمان وزارت دفاع روسیه اسناد مربوط 
به آزادسازی پراگ به دست نیروهای ش��وروی را از حالت طبقه بندی 
ش��ده خارج كرد. اين اس��ناد در بخش آخرين نبرد قبل از پیروزی در 

وب سايت سازمان منتشر شده است. 

كرونا دروغگويی غرب را
 روشن تر می كند

فرانسه و امريكا اولين مبتايان کرونا را پنهان کرده اند
  يك پزش�ك فرانس�وی از اولي�ن ابتا ب�ه کرونا يك م�اه زودتر 
از زمانی که تصور      می ش�د به فرانس�ه رس�يده اس�ت، خبر داد تا 
معلوم ش�ود که فرانس�ه هم مانند امريكا س�عی در پنهان کردن 
زم�ان ورود کرون�ا داش�ته اس�ت. طب�ق نتاي�ج آزمايش ه�ای 
انجام ش�ده از س�وی مرکز کنت�رل و پيش�گيری از بيم�اری در 
امريكا، نخس�تين مبت�ای کرونايی امريكا س�ه هفت�ه قبل تر از 
اع�ام رس�می مقام�ات، ج�ان خ�ود را از دس�ت داده اس�ت. 
در يكی از مراكز تمدنی غرب كه به قدمت روشنفكری خود می نازد ، يك 
پزشك فرانسوی فاش كرد كه 2۷ دسامبر 2۰19، در نزديكی پاريس 
بیماری بس��تری بود كه گمان می رفت به ذات الريه مبتا است، يعنی 
كرونا حداقل يك ماه زودتر از زمانی كه تصور      می شد به فرانسه رسیده 
است. تا پیش از اين، در فرانسه سه فرد بیمار كه ابتای آنها به كرونا در 
24 ژانويه 2۰2۰ تشخیص داده شده بود، نخستین موارد ابتا معرفی 
شده بودند. از اين سه نفر، دو نفرشان به ووهان رفت و آمد داشتند و يك 

نفرشان هم از خويشاوندان نزديك اين افراد بود. 
دكتر ايو كهن كه به طور كامل بهبود يافته، گفته است كه اصًا تصوری 
ندارد كه كجا ممكن است به اين ويروس آلوده شده باشد، چون در هیچ 
منطقه آلوده ای تردد نداشته است و او ابتای خود را از آزمايش مجدد 
يك پنبه نمونه گیری از خود كه به تازگی انجام شده ، فهمیده است اما 
نكته مهم تر اينكه دكتر كهن می گويد او پیش تر به آژانس ملی سامت 
در فرانسه هشدار داده بود و از ويروس شناسان خواسته بود تا از موارد 
نمونه برداری شده در بیمارستان های شان تست تشخیصی كرونا بگیرند 

كه ظاهراً با بی توجهی اين آژانس مواجه شده است. 
ايو كهن كه مسئول بخش اورژانس دو بیمارستان در نزديكی پاريس 
است برای فهمیدن منش��أ ابتای خود اخیراً پرونده 14 بیمار را كه با 
عائم شبیه آنفلوآنزا در ماه دسامبر و ژانويه بستری شده بودند، مجدداً 
مورد بررسی قرار داده و روشن ش��ده است آزمايش كرونای يك نفر از 
آنها مثبت بوده است.  اما در آن س��وی آتانتیك در غرب وحشی هم 
طبق بررسی جديد » مركز كنترل و پیشگیری از بیماری « در امريكا، 
نخستین فردی كه بر اثر ابتا به ويروس كرونا جان خود را از دست داده 

است، هفته      ها قبل تر از اعام رسمی مقامات كاخ سفید بوده است. 
 CDC  پايگاه خبری  سی بی اس نوشت: بر اس��اس نتیجه بررسی های
نخستین مرگ بر اثر كرونا در امريكا در تاريخ 6 فوريه رخ داده است؛ زنی 

كه بر اثر بیماری كرونا در خانه خود در » سانتا كارا « درگذشت. 
پیش تر تصور      می شد كه نخستین مرگ بر اثر ويروس كرونا در تاريخ 26 

فوريه در » كركلند « واشنگتن رخ داده است. 
همچنین با كالبدشكافی يكی ديگر از جان باختگان، مشخص شده است 
كه دومین مبتای كرونايی امريكا در تاريخ 1۷ فوريه در خانه خود در 
» سانتا  كارا « جان سپرده است.  مركز كنترل و پیشگیری از بیماری در 
بیانیه خود اظهار داشته است كه اين افراد هیچ گونه بیماری زمینه ای 

نداشته اند و به همین علت از آنها تست كرونا گرفته نشده است. 
به گفته اين مركز در ماه فوريه تنها تست كرونا از افرادی كه دارای سوابق 

بیماری های عفونی و قلبی بوده اند، گرفته      می شد. 
طبق بررسی های انجام شده توسط  CDC انتظار می رود كه مرگ بر اثر 

كرونا در منطقه » سانتا كارا « بیشتر از آمار اعامی باشد. 
»سانتا كارا « نخستین منطقه در امريكا است كه از ساكنان  آن خواسته 

شده بود برای كنترل بیماری در خانه های خود بمانند. 
 پلوسی: يك پنجم کودکان امريكايی غذا ندارند

رئیس مجلس نمايندگان امريكا با انتقاد از جمهوريخواهان برای كاهش 
مالیاتی به نفع ثروتمندان گفت يك پنجم كودكان امريكايی از غذای 

كافی برخوردار نیستند. 
نانسی پلوسی روز پنج  شنبه در گفت وگو با شبكه خبری بلومبرگ افزود: 
چیزهای اساسی وجود دارند كه فوری هستند. امید جمهوريخواهان 
برای كاهش مالیاتی بزرگ برای امريكايی های ثروتمند وقتی كه تقريباً 
يك پنجم مادران دارای فرزندان كوچك می گويند كودكان شان غذای 

كافی ندارند، يكی از آنها نیست. 
وی با اشاره به اصرار جمهوريخواهان و در رأس آنها خود دونالد ترامپ به 
بازگشايی هرچه سريع تر اقتصاد امريكا ادامه داد: مردم دارند می میرند، 
مردم در حال رنج هس��تند و ما می خواهیم اقتصادمان را بازگش��ايی 
كنیم. مردم می خواهند از اين وضعیت خارج ش��وند اما كلید خروج از 

اين وضعیت، آزمايش، رديابی و درمان است. 
از طرف ديگ��ر رئیس جمه��ور امري��كا در واكنش به م��وج انتقادات 
دموكرات  ه��ا گفت: مجلس نماين��دگان حقه و فريبی بیش نیس��ت؛ 
مشتی آدم در آنجا گردهم آمده اند كه همه ش��ان از ترامپ متنفرند و 
هركسی را كه بیشتر از ترامپ متنفر باشد، در كمیته      ها به كار می گیرند. 
همیشه همین طور بوده؛ صادقانه بگويم آنها نمی خواهند موفقیت ما را 
شاهد باشند، اين يعنی مرگ؛ مجلس نمايندگان بايد از عملكرد خود 
شرمگین باش��د و صادقانه بگويم دموكرات  ها بايد شرمنده باشند زيرا 

آنها نمی خواهند ما موفق شويم. 

نتانياهو جهنمی  ماندنی شد
پارلمان رژيم صهيونيس�تی س�رانجام برای پايان دادن به بحران 
سياسی و کش�يده نش�دن انتخابات به دور چهارم آن، به کابينه 
ائتاف�ی بنيامي�ن نتانياه�و با بن�ی گانت�س رأی مثب�ت داد که 
طبق آن دوره نخس�ت وزيری به ص�ورت چرخش�ی خواهد بود. 
 به گزارش پايگاه خبری عرب��ی21، بااخره پس از حدود يك س��ال 
بن بست سیاسی در رژيم صهیونیستی، نمايندگان پارلمان )كنست( 
روز پنج  شنبه به تشكیل كابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزير اين رژيم 
و بنی گانتس، رهبر حزب آبی- س��فید بر اساس توافق نخست وزيری 
چرخشی، رأی مثبت دادند. نتانیاهو و بنی گانتس، در بیانیه ای مشترك 
اعام كردند كه برای تش��كیل دولت وحدت ملی به توافق رسیده اند. 
اين دو اعام كرده اند كه برای مقابله با ش��یوع كرونا در مورد تشكیل 
دولتی اضطراری به توافق رس��یده اند. روزنام��ه هاآرتص گزارش داد 
رووين ريولین، رئیس اسرائیل پنج  شنبه بعد از آنكه بنیامین نتانیاهو 
از حمايت ۷2 عضو از میان 12۰ عضو كنست برخوردار شد او را رسماً 
مأمور تشكیل كابینه كرده است. نتانیاهو اكنون 14روز برای تشكیل 
كابینه فرصت دارد. در صورت��ی كه او در انجام اين كار موفق نش��ود، 
پارلمان منح��ل و برای چهارمین ب��ار انتخابات برگزار می ش��ود. اين 
درحالی اس��ت كه پیش از اين بنیامین نتانیاهو در پی مداخله دادگاه 
عالی اين رژيم در رسیدگی به صاحیت وی برای تشكیل كابینه نسبت 
به تكرار انتخابات و كشیده ش��دن آن به دور چهارم ابراز نگرانی كرده 
بود. دادگاه عالی رژيم صهیونیستی قرار بود روز پنج  شنبه با برگزاری 
جلسات رسیدگی به دادخواست     ها علیه نتانیاهو، حكم نهايی تأيید يا 
رد صاحیت وی را برای تشكیل كابینه صادر كند. گروه های ديده بان 
ضد فساد درحالی كه نتانیاهو متهم به فساد مالی در سه پرونده است 
معتقدند كه يك نماينده پارلمان متهم به ارتشا، كاهبرداری و خیانت 
در امانت صاحیت تشكیل كابینه را ندارد اما دادگاه اين رژيم برای پايان 
دادن به اين بحران سیاسی اين پرونده    ها را ناديده گرفت و به نتانیاهو 
اجازه تش��كیل كابینه داد. به گزارش رسانه های رژيم صهیونیستی بر 
اساس اين توافقنامه نتانیاهو، رهبر حزب راستگرای لیكود، به مدت يك 
سال و نیم نخست وزيری را بر عهده خواهد داشت و بعد از آن اين سمت 

به بنی گانتس، رهبر ائتاف آبی - سفید خواهد رسید. 

ترامپ پاتريوت        ها را خارج می کند و نيروهای امريكا را در شبه جزيره کاهش می دهد

باج گيری گاوچران از گاو شيرده برای خروج!

ظاهراً رئيس جمهور    گزارش  یک
امريكا باز هم تصميم 
گرفته س�عودی        ها را در کش�اکش بحران کرونا و 
سقوط تاريخی نفت بدوشد. پنج هفته  بعد از تهديد 
کم س�ابقه دونالد ترامپ درباره خ�روج نيروهای 
امريكايی از عربستان در صورت ادامه وضع کنونی 
قيم�ت نف�ت، چن�د منب�ع امريكاي�ی ب�ه 
وال استريت ژورنال گفته اند امريكا دو اسكادران از 
جنگنده خود را از عربستان خارج کرده و در حال 
انتقال چهار سامانه دفاع موشكی پاتريوت خود از 
اين کشور است و قصد دارد چند ده نفر از پرسنل 
خود را که بعد از حمله به تأسيسات نفتی آرامكو به 
عربستان اعزام کرده بود، از عربستان خارج کند. 
امريكا قصد ندارد بیش��تر از اين در عربستان بماند، 
آن هم يك دلیل بیش��تر ندارد كه دونال��د ترامپ با 
صريح         ترين عب��ارت ممكن آن را بیان كرده اس��ت. 
ترامپ نه فقط به نفت عربستان بلكه گفته كه »ديگر 
نیازی به نفت خاورمیانه نداريم « معنای اين جمله 
رئیس جمهور امريكا اين است كه حاا ديگر  »امنیت 
متحدين«، مهم  ترين دلیل مان��دن امريكايی        ها در 
خاورمیانه اس��ت ولي  اگر اين هزين��ه- فايد ه های 
امنیتی هم تغییر كند، كاخ سفید نه تنها دلیلی برای 
ماندن در عربستان، بلكه برای ماندن در خاورمیانه هم 
دلیلی نخواهد داشت. شواهد و قرائن نشان می دهد 

هزينه - فايده های حضور امنیتی امريكا هم در حال 
تغییر كردن اس��ت. اين را وال اس��تريت ژورنال در 
تازه         ترين گزارش خود پنج  شنبه منتشر  و تأكید كرده 
كه واش��نگتن ديگر ايران را »تهديدی فوری« برای 

منافع راهبردی امريكا ارزيابی نمی كند. 
 بازپس گيری ۸ تريليون 

دولت ترامپ در فروختن كارهای ناگزير سیاس��ت 
خارجی امريكا به متحدين خود، تبحر كم سابقه ای 
از خود نشان می دهد. رئیس جمهور امريكا كه بار        ها 
گفته »8 تريلیون دار در خاورمیانه هزينه كرديم، 
چه داريم؟« تاش می كند دس��ت كم بخشی از اين 
هزينه        ها را از مسیر اس��تراتژی خروج ، از متحدين 
امريكا پس بگی��رد. ترامپ اين واقعی��ت را كه ديگر 
حاضر به س��واری رايگان به متحدين خود نیست، 
در س��خنرانی میان طرفدارانش در مینه س��وتا در 
مهر ماه 9۷ به صراحت مطرح كرد:» ما از كشورهای 
ثروتمند دفاع می كنیم ولی اين كشور        ها از پرداخت 
هزينه های دفاعی شان به امريكا خودداری می كنند. 
يا تنها درصد بس��یار كمی از اين هزينه        ه��ا را به ما 
پرداخت می كنند. نگاه كنید ما روابط طوانی با اين 
كشور        ها داريم برای مثال عربستان سعودی را در نظر 
بگیريد كه پول بسیار زيادی دارد. « ترامپ در مهرماه 
1398، يعنی حدود يك ماه بعد از حمله انصاراه به 
تأسیسات نفتی عربستان، برای اولین بار اعام كرد كه 

توانسته برای حضور نظامیان امريكايی در عربستان، 
از رياض پول بگیرد. ترامپ در اين باره گفت:» ما در 
حال اعزام نیروی نظامی بیشتر به عربستان هستیم 
و سعودی         ها بنا به درخواست من موافقت كرده اند كه 
هزينه كمك های واشنگتن به آنها را پرداخت كنند 

كه از اين نظر قدردانی می كنیم.«
 تكرار بعد از 7 ماه 

هنوز هفت ماه از باج گیری علنی ترامپ از سعودی        ها 
نگذشته، او ظاهراً قصد دارد متحد ۷5 ساله امريكا را 
كه در رقابت های انتخاباتی از تعبیر »گاو ش��یرده « 
در توصیفش استفاده كرده بود، اين بار در كشاكش 
بحران كرونا مجبور به پرداخ��ت هزينه كند. اواخر 
فروردي��ن ماه امس��ال همزمان با س��قوط تاريخی 
قیمت نفت امريكا، ترامپ تهديد كرد: »اگر عربستان 
سعودی و روس��یه در مورد كاهش تولید نفت خام 
به توافق نرسند »قطعاً« بر واردات نفت تعرفه وضع 
خواهد كرد.«  چند هفته بعد، خبرگزاری رويترز  در 
گزارشی فاش كرد كه ترامپ در روز 2 آوريل، يعنی 
14 فروردين ماه، در تماس��ی تلفن��ی با »محمد بن 
سلمان « ولیعهد سعودی به او هشدار داده كه اگر اگر 
سازمان كشورهای صادر كننده نفت )اوپك( شروع به 
كاهش تولید نفت نكند، كاخ سفید نیز قادر نخواهد 
بود قانونگذاران امريكايی را از تصويب قانون خروج 
نیروهای امريكايی از عربس��تان سعودی منع كند. 

تهديد به قطع اتحاد راهبردی ۷5 ساله با سعودی         ها 
تاكنون سابقه نداشته تا جايی كه يك منبع امريكايی 
همان موقع فاش كرد كه بن سلمان كه عماً اداره امور 
عربستان را در دست دارد، هنگام گفت وگو با ترامپ 
دس��تیاران خود را از اتاق بیرون ك��رده بود تا بتواند 
به صورت خصوصی با رئیس جمهور امريكا صحبت 
كند. حاا به فاصل��ه چند هفته بع��د از اين تهديد، 
منابع امريكايی می گويند كه دولت امريكا در حال 
عملی كردن اين تهديد اس��ت. وال استريت ژورنال 
روز پنج  شنبه از قول منابع امريكايی گزارش كرد كه 
امريكا ضمن خارج كردن س��امانه های ضدموشكی 
پاتريوت از عربستان، در حال بررسی كاهش حضور 
نظامی در اين كشور است. به نوش��ته اين روزنامه، 
امريكا دو اس��كادران از جت های جنگنده خود را از 
عربستان خارج كرده و در حال انتقال چهار سامانه 
دفاع موش��كی پاتريوت خود از اين كشور است. اين 
روزنامه می نويسد كه امريكا همچنین در حال بررسی 
كاهش ظرفیت های نظامی خود در عربستان است كه 
به معنای پايان حضور چشمگیر نظامی واشنگتن در 
اين كشور است. آسوشیتدپرس هم اين خبر را تأيید 
كرده و از قول يك مقام امريكاي��ی گزارش كرد كه 
واشنگتن قصد دارد دو سامانه ضدموشكی پاتريوت 
و برخی از جنگنده های خود را از عربستان سعودی 
خارج كند. آسوشیتدپرس اين تصمیم را به تنش های 
نفتی میان دولت های امريكا و عربستان سعودی ربط 
داده و نوش��ته اين اتف��اق در بحبوحه تنش         ها میان 
عربستان س��عودی و دولت ترامپ بر سر تولید نفت 

رخ داده است. 
 ايران تهديد فوری نيست؟!

نكته قابل توجهی كه وال استريت ژورنال در گزارش 
خود به آن اشاره كرده، اين است كه امريكا در حال 
بررس��ی كاهش حضور نظامی خود در خلیج فارس 
است و برخی مقام های امريكايی گفته اند كه علت اين 
اقدام ، اين است كه واشنگتن ديگر ايران را »تهديدی 
فوری« برای منافع راهبردی امريكا ارزيابی نمی كند. 
در حالی كه دولت امريكا همچنان به سیاست فشار 
حداكثری مقابل ايران ادامه می دهد و در تازه         ترين 
موضع گیری خود نیز اعام كرده كه به دنبال تمديد 
كردن تحريم تسلیحاتی ايران از مسیر برجام است، 
ناظران می گويند كه طرح اين مسئله كه امريكا ديگر 
ايران را »تهديدی فوری« برای منافع راهبردی خود 
تلقی نمی كند، در واقع رويكرد بلندمدت و مرتبط با 
بازتعريف تعهدات امنیتی امريكا در منطقه خاورمیانه 
اس��ت. خبرگزاری اس��پوتنیك ديروز در تحلیلی، 
كاهش حضور امريكا در عربس��تان را » س��ناريوی 
باج گیری جديد« توصیف كرد و نوشت: » مشخص 
است باز هم رئیس جمهور امريكا به باقیمانده اموال 
عربستان سعودی و ديگر كشورهای عرب حوزه خلیج 
فارس كه به صورت نقد در امريكا و ديگر بانك های 

غربی نگهداری می شود چشم دوخته است.« 

با گذش�ت 16۰ روز از اس�تعفای نخست وزير 
پيش�ين عراق، پارلمان اين کشور سرانجام به 
بخشی از کابينه مورد نظر نخست وزير مكلف 
رأی اعتم�اد داد. اگرچه تش�كيل چهره کلی 
دولت عراق در عرصه جهانی با استقبال مواجه 
ش�ده اس�ت اما به موازات لزوم تعيين تكليف 
برخی وزارتخانه های مهم، آينده حضور نظامی 
امري�كا در ع�راق و اهميت به حاش�يه نرفتن 
مسئله خروج نظامی، ديگر موضوعاتی است که 
ناظران سياسی همچنان به آن چشم دوخته اند. 
رأی اعتماد بامداد پنج  شنبه پارلمان عراق به كابینه 
مصطفی الكاظمی، نخست وزير مكلف عراق، نقطه 
پايانی بر بی دولتی عراق از 9آذر )29 نوامبر( تاكنون 
بود. در اين جلسه كه با حضور 233 نماينده از 329 
نماينده تشكیل ش��د، برخی جريان های سیاسی 
عراق و در رأس آنها ائتاف دولت قانون به رياست 
نوری المالكی و در مجموع 63 نماينده در نشست 
پارلمان حضور نداش��تند. با اين حال حاصل اين 
جلسه رأی اعتماد به 15 وزير از مجموع 22 وزير 
بود و همچنان سرنوشت سكانداری هفت وزارتخانه 
نیز مشخص نیست. وزرايی كه رأی اعتماد گرفتند، 
9 وزير شیعه، پنج وزير اهل سنت و يك وزير كرد 
هستند. همچنین، دو وزير شیعه، يك اهل سنت، 
يك كرد و يك مسیحی هم پنج وزيری بودند كه 
موفق به كسب رأی اعتماد نشدند. به اين ترتیب 
اكنون می توان از تعیین تكلیف 65 درصد از كابینه 
عراق س��خن گفت. اما در دولت كاظمی كه از آن 
به دولتی سهامی ياد می ش��ود، حداكثر يك سال 
فرصت فعالیت دارد، همچنان جای وزرای مهمی 
از جمله وزير نفت و خارجه خالی است و برای برون 
رفت از بن بست سیاسی پنج ماهه، بايد هر چه زودتر 
چهره های عهده دار اين س��مت   ها معرفی شوند. 

س��هم خواهی بصره در انتخاب وزير نفت و تضاد 
ديدگاه   ها در ارتباط با حشدالشعبی در مورد وزير 
امور خارجه، موانع موجود برای بی وزير ماندن اين 

دو وزارتخانه است. 
 واشنگتن در تاش برای به حاشيه بردن 

بحث خروج از عراق
در پی رأی اعتماد ب��ه كابین��ه الكاظمی، مايك 
پمپئو، وزير امور خارجه امريكا كه خروج نیروهای 
كش��ورش به يك��ی از بحث برانگیز   ترين مباحث 
عرصه سیاسی عراق تبديل شده است، در تماس 
تلفنی با الكاظمی از دول��ت جديد بغداد حمايت 
 كرد. س��فارت امريكا در عراق نیز ضمن حمايت 
از رأی اعتماد پارلمان اين كش��ور به نخست وزير 
جديد و دولت وی به عراقی   ه��ا تبريك گفت. به 
نظر می رس��د امريكايی   ها با عجل��ه در تبريك به 

دولت جديد می خواهند نخست وزير جديد را در 
طرح مسئله خروج امريكا از عراق با رودربايستي 
مواجه كنند. به عاوه، كامل نشدن كابینه عراق، 
به تداوم بي ثباتي هايي منجر خواهد شد كه امريكا 
چندان هم از آنها ناخرسند نیست. اين موضوع در 
سخنان آيت اه سید ياسین الموسوی، امام جمعه 
بغداد نیز انعكاس داشت. وی با اشاره به پافشاری 
امريكا يی   ها بر ادامه حضور در منطقه از جمله عراق 
به ترفندهای مختلف تأكید كرد: »امريكايی   ها بايد 
اخراج ش��وند، زيرا آنها داوطلبانه از منطقه خارج 
نمی شوند و فقط با مقاومت بیرون رانده خواهند 
شد.«  مهدی الصمیدعی، مفتی اهل سنت عراق 
هم روز جمعه تشكیل كابینه را تبريك و خطاب به 
الكاظمی گفت: »با رغبت و شجاعت بر روی مسئله 
اخراج نیروهای نظامی و امريكايی از عراق، كار كن. 

زيرا اين نیروها، نیروهای قدرتمند و امین ]عراق[ 
را از بین می برند. « سازمان بدر عراق هم با انتشار 
بیانیه ای درباره تشكیل كابینه الكاظمی، بر اينكه 
اين كابینه بايد به سمت اجرای مصوبه پارلمان در 
راستای اخراج نیروهای خارجی از كشورحركت 

كند، تأكید كرد. 
 استقبال جهانی از کابينه جديد

در مجموع جامعه جهانی رأی اعتماد به كابینه را 
به ديد خوش��بینانه می نگرد. محمدجواد ظريف، 
وزير خارجه ايران در پیامی در صفحه توئیتر خود 
با اعام اينكه ايران همواره در كنار عراق اس��ت، 
تشكیل دولت را به الكاظمی و مردم عراق تبريك 
گفت . ايرج مسجدی، س��فیر جمهوری اسامی 
ايران در بغداد ديگر مقام ايرانی است كه در پیامی 
توئیتری به الكاظمی به خاطر گرفتن رأی اعتماد از 

پارلمان تبريك گفته است. 
آنتونیو گوترش، دبیركل س��ازمان ملل نیز ضمن 
استقبال از تشكیل دولت جديد عراق، بر مشاركت 
همه طیف های عراقی در روند سیاسی اين كشور 
تأكید كرد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی 
اتحاديه اروپ��ا روز پنج  ش��نبه در بیانیه ای ضمن 
حمايت از تش��كیل دولت الكاظم��ی از آمادگی 
اتحاديه اروپ��ا برای همكاری در راس��تای تحقق 
عراقی دموكراتیك و آباد خبر داد. محمد بن سلمان 
ولیعهد عربستان س��عودی هم در تماس تلفنی 
ضمن تبريك ب��ه الكاظمی برای تش��كیل دولت 
جديد عراق، از وی برای س��فر رس��می به رياض 
دعوت كرد.   مش��عل بن فهمی الس��لمی، رئیس 
پارلمان های كشورهای عربی نیز در پیامی ضمن 
استقبال از تشكیل دولت الكاظمی، امنیت و ثبات 
عراق را بخ��ش جدايی ناپذير امنی��ت منطقه ای 

كشورهای عربی دانسته است. 

کابينه الكاظمی بااخره تشكيل شد ولی با 65 درصد ظرفيت 

هلهله امریکا برای دولت نیمه کاره عراق 

سرنگونی يک فروند پهپاد تركيه در طرابلس
واحد اطاع رسانی اخبار جنگ وابسته به نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی اعام كرد كه پدافند هوايی اين 
نیرو   ها يك فروند پهپاد متعلق به تركیه را در غرب طرابلس منهدم كرد.  طبق گزارش اسپوتنیك، پهپاد تركیه در 
تاش برای حمله به پايگاه الوطیه واقع در غرب لیبی بود. اين پايگاه آخرين پايگاهی است كه نیروهای وابسته به 
خلیفه حفتر آن را تحت كنترل خود دارند. نیروهای وابسته به حفتر بار   ها پهپادهای متعلق به تركیه را در لیبی 
منهدم كرده اند.  همچنین در حمله موشكی و خمپاره ای نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به فرماندهی خلیفه 
حفتر به طرابلس پايتخت اين كشور شش غیرنظامی كشته شدند. شورای محلی منطقه ابوسلیم اعام كرد در اين 

حمله موشكی، چند ساختمان تخريب شد و خسارت های سنگینی به خانه   ها و اموال غیرنظامیان وارد آورد. 

 ديدار نماينده ويژه امريكا با معاون طالبان
 همزمان با آغاز دور تازه سفرهای زلمی خلیل زاد، فرس��تاده ويژه امريكا در امور افغانستان سخنگوی 
دفتر سیاسی گروه طالبان اعام كرد كه مابرادر معاون سیاسی طالبان شب گذشته در دوحه قطر با 
خلیل زاد ديدار كرده است.  به گزارش رسانه های افغانستان ، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی 
طالبان در توئیتر اعام كرد كه مابرادر و خلیل زاد در اين ديدار درباره سرعت بخشیدن به روند تبادل 
زندانیان، آغاز مذاكرات میان افغان  ها و اجرای كامل توافقنامه صلح امريكا با طالبان گفت وگو كردند. 
پیش تر وزارت امور خارجه امريكا اعام كرده بود كه خلیل زاد دور تازه ای از س��فر   ها را به قطر، هند و 

پاكستان آغاز كرده است.

آزاده سادات عطار
  گزارش  2
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امام موسی کاظم)ع(:

از خدا پروا دار و حق را بگو، هر 
چند هاکت تو در آن باش�د که 

بی گمان نجات تو در آن است.

)تحف العقول، ص۴۰۸(

صيرورت »بچه مهندس« 
   مصطفي شاه کرمي

»صیرورت« مهم ترين مؤلفه اي اس��ت كه مي توان براي 
س��ريال »بچه مهندس« از فصل اول تا سري سوم آن كه 
اين روزها از شبكه2سیما در حال پخش است، اطاق كرد. 
هر چه اين »شدن و گرديدن« در دو فصل گذشته »بچه 
مهندس« كمتر بوده و بیشترين فضاي درگیري مخاطب 
با اين سريال تنها به دلیل مصائب و دلتنگي هاي يك بچه 
بد سرپرست و اتفاقات كم گس��تره درون خانه خورشید 
خاصه مي شد، در فصل سوم اين سريال مخاطب با ورود به 
فضاهاي علمي، آموزشي، اجتماعي و به كام بهتر، درگیر 
زواياي زندگي واقعي مي ش��ود كه شخصیت هاي داستان 

آن را تداعي مي كنند. 
عب��ور »بچ��ه مهن��دس« از برخ��ي پیرنگ ه��اي صرفاً 
سرگرم كننده و گاه اشك آلودي كه از سر ترحم در مخاطب 
ايجاد مي كرد سبب شده حاا سازندگان آن در فصل سوم 
جسارت بیشتري پیدا كنند و به فضاهايي مثل دانشگاه، 
چالش ه��اي پی��ش روي دانش��جويان، آداب زندگي در 
خوابگاه و حتي مباحث چالشي مانند مهاجرت دانشجويان 
و پذيرش گرفتن از دانشگاه هاي اروپايي و امريكايي قدم 
بگذارند، البته در رابطه با دو فصل قبلي اين س��ريال نبايد 
بي انصافي كرد، چه اينكه به تصوير كشیدن تألمات روحي 
و رواني وارده بر بچه هاي بي سرپرس��ت يا بدسرپرست و 
نمايش نوع نگاه غلط و سنگیني كه نسبت به اين افراد در 
بین جامعه وجود دارد در كنار مجاهدت و فداكاري كساني 
كه همه زندگي شان را در خدمت به اين دست افراد صرف 
مي كنند، در كنار به رخ كش��یدن كمي ها و كاستي هاي 
معمول و رايج در اين مراكز از جمله بس��امدهاي همراه با 
تلنگر پخش اين سريال براي مخاطبان است. مخاطب در 
فصل سوم »بچه مهندس« شاهد مرحله جديدي از زندگي 
جواد جوادي و دو هم دانش��گاهي و اتفاق��اً هم خوابگاهي 
اوست كه اتفاقاتش با ريتمي تند و طي چند قسمت حاا 
به يك حركت منطقي رسیده اس��ت. در واقع سازندگان 
سريال »بچه مهندس3« پس از عبور از دو فصل ابتدايي 
در اين فصل لنز دوربین ش��ان را عوض كرده اند و به جاي 
نشان دادن كادرهاي بسته از زندگي در يك جامعه كوچك 
)خانه خورشید( سعي كرده اند تا با ارائه انگ شات هايي كه 
گستره اجتماعي و اقتضاي زندگي جواد را نمايش مي دهند، 
قدم در مسیر بلوغ بگذارند. براي اين مدعا مي توان شاهد 
مثال هاي متنوعي ارائه كرد از جمله پرداختن به مس��ئله 
ساخت پهپاد به عنوان يكي از مولفه هاي علمي و راهبردي 

كشورمان كه ما را در زمره شش كشور برتر دنیا قرار داده 
است. يكي ديگر از شاخصه هاي اين سريال نمايش چهره اي 

مثبت از دانشجويان است. 
ه��ر چند ه��ر ك��دام از اي��ن دانش��جويان درگیري هاي 
خاص خانوادگي خ��ود را دارن��د اما نقطه اش��تراك آنها 
جست وجوگري، تاش و پشتكار براي تغییر اوضاع خود و 
خانواده هايشان است. قاسم بچه شهرستاني است كه براي 
رهاندن خانواده اش از چنگال فقر و مش��كات اقتصادي 
تاش مي كند و در كنار او مسعود است كه به رغم داشتن 
خانواده اي متمول و متمكن، همه تاشش را براي آشتي 
دادن پدر و مادرش كه دائماً در حال جدال لفظي هستند، 
به كار مي گیرد. ورود اين س��ريال به بحث مهاجرت هاي 
بي بازگشت دانشجويان نخبه كشورمان كه پیشتر در آثار 
مس��تندي مانند چندگانه میراث آلبرتا يا مستند سراب 
شاهد آن بوده ايم، از جمله نكات قابل اعتنا در مورد »بچه 

مهندس« است. 
در كنار اين شاخصه هاي مثبت برخي پرداخت هاي قاصر 
همراه با كج سلیقگي نويسندگان »بچه مهندس3« نیز 
وجود دارند كه باعث دلخوري برخي مخاطبان شده است، 
از جمله اين موضوعات مي توان به شخصیت پردازي قاسم 
اش��اره كرد كه او را فردي عصبي، اهل دعوا و تنش و به 
دور از منطق نشان مي دهد. اين حساس��یت از آنجايي 
ايجاد مي شود كه قاسم اهل شهرستان است و به لحاظ 
منطق درام او نماينده افراد غیرتهراني اس��ت و نبايد به 
اين شكل ترسیم شخصیت مي ش��د. چه اينكه در اكثر 
مواقع واكنش هاي عصبي و بي منطق او بیش��تر معرف 
شخصیتي متمايل به سیاه است تا خاكستري. هر چند 
اين نمايش ناخوشايند از يك جوان شهرستاني و ايرادات 
و اشكاات جواد و مسعود )به عنوان يك جوان تهراني( 
به رفتارهاي وي در برخي مواقع مانند معلوم شدن علت 
رفتن قاسم به سراغ س��اك كتاب هاي جواد، مخاطب را 
از قضاوت عجوانه نهي مي كند اما متأسفانه در جريان 
كلي سريال اين ضعف در شخصت پردازي قاسم همواره 
ديده مي ش��ود. نكته غیرمنطقي ديگر در سريال »بچه 
مهندس« دلبستگي عجیب و غريب جواد به مژگان است 
كه سازندگان سريال هیچ دلیل يا علت خاصي در توجیه 
آن به مخاطب ارائه نمي دهند و ظاهراً مايلند تفس��یر و 
تدلیل براي چنین عش��قي را به مخاطبان واگذار كنند، 
اگر چه وجود اين دلبس��تگي باعث كسب موفقیت هاي 

قابل توجهي از سوي جواد مي گردد.

تم��ام داس��تان پنج قس��مت 
در  »چرنوبي��ل«  س��ريال 
اي��ن خاص��ه مي ش��د ك��ه 
فاجع��ه هس��ته اي ناش��ي از 
س��وءمديريت روس هاس��ت

 

رامبد جوان:
 »خندوانه« را 

نمي توان به راحتي کنار گذاشت
اينترنت�ي در  رامب�د ج�وان در ي�ك گفت وگ�وي 
خص�وص سرنوش�ت برنام�ه »خندوان�ه« توضي�ح داد. 
به گزارش »ج��وان« به نق��ل از روابط عموم��ي برنامه »باغ 
رمضان«، رامبد ج��وان كه در ارتباط زن��ده اينترنتي مهمان 
برنامه »باغ رمض��ان« بود با بیان اينكه نیمي از تماش��اچیان 
استوديوي »خندوانه« از ش��هرهاي مختلف مي آمدند و اين 
خیلي جذاب بود، گف��ت: ياد گرفته ام ب��راي مخاطب ايراني 
چطور حرف بزنم و چه بس��ازم. به چه چیزهايي بیشتر توجه 
كنم كه او احس��اس كند به نیازهايش پرداخته مي شود. اينها 
چیز كمي نیست و يك چیز فردي اس��ت. نمي شود ادايش را 
درآورد. ما نمي توانیم در طول ۷6۰قسمت ادا دربیاوريم. اين 
همه كارهاي مهم و با ركورد انجام دادي��م؛ از جمع آوري پول 
براي بیماري ها و موضوعات ديگر تا آدم هايي كه در حرفه هاي 

مختلف معرفي كرديم. 
واقعاً »خندوانه« ب��راي همه ما كه از تولد تا رش��دش نقش و 
سهم داش��تیم، چیزي نیس��ت كه بتوانیم به راحتي كنارش 
بگذاري��م و قطعاً روزي دوب��اره دور هم جمع خواهیم ش��د و 

شكلش مي دهیم. 
وي همچنین درباره تجربه آيتم س��ازي در اينستاگرام گفت: 
تجربه جذابي بود. 15شب بعد از شكل گیري قرنطینه تا شب 
عید از پیج من اس��تفاده كرديم. ايو برگزار نمي كرديم. همه 
چیز را مي چیديم و مي ساختیم و در ايو پلي بك مي كرديم. 
مخاطب زيادي براي بخش هاي آموزش��ي حوصله نداش��ت. 
دلش مي خواست بخندد و موس��یقي گوش كرده و چیزهاي 

مفرح گوش كند. 
هر ب��ار بخش هاي آموزش��ي ش��روع مي ش��د بیننده ها كم 
مي شدند و بعد كه كمدي و موسیقي ش��روع مي شد، تعداد 

بیننده ها باا مي رفت. 
........................................................................................................

 برگزاري جشنواره جهاني فيلم فجر
 به 1۴۰۰ موکول شد

ب�ه دلي�ل تأثير بح�ران کرون�ا ب�ر تمام�ي فعاليت ها 
و رويداده�اي مه�م س�ينمايي جه�ان، جش�نواره 
جهان�ي فيل�م فج�ر ني�ز در س�ال 1۳۹۹ برگ�زار 
می ش�ود.  موک�ول  آين�ده  س�ال  ب�ه  و  نش�ده 
محمدمهدي عس��گرپور دبیر سي و هش��تمین جشنواره 
جهاني فیلم فجر اعام كرد: در پي شیوع ويروس كرونا در 
سطح جهان طي سه ماه اخیر و پس از بررسي هاي اولیه در 
اسفندماه 98، به نظر رسید امكان برگزاري سي وهشتمین 
جشنواره جهاني فیلم فجر به جاي پايان فروردين 99 در 
نیمه دوم خرداد وج��ود دارد، اما روند ش��یوع بیماري به 
گونه اي پیش رفت كه تعدادي از جشنواره هاي جهاني كه 
در نیمه اول سال 99 در تقويم جشنواره ها ثبت شده بودند، 

لغو شدند يا به تعويق افتادند. 
وي همچنین گفت: در حال حاض��ر با اينكه امكان برگزاري 
نیمه مجازي اين جشنواره وجود دارد و بخش قابل توجهي 
از روند اجرايي جش��نواره مثل انتخاب فیلم هاي بخش هاي 
مختلف و طراحي برخي زيرساخت هاي جديد طي شده، اما به 
دلیل نبود امكان حضور بیشتر فیلمسازان و دست اندركاران 
خارجي كه شامل عمده كش��ورهاي درگیر با ويروس كرونا 
هستند و همچنین ش��رايط داخلي، طي هماهنگي با دكتر 
انتظام��ي رئیس س��ازمان س��ینمايي و همچنی��ن فیاپف، 
برگزاري سي وهشتمین دوره جشنواره جهاني فیلم فجر در 
سال 1399 لغو و از هم اكنون تمهیدات ازم براي برگزاري 

در خرداد 14۰۰ انديشیده شده است.

نوید  پارسا     دیده بان

تهيه کنن�ده مجموع�ه »آق�ازاده« گف�ت: ب�ه محض 
اينك�ه پروان�ه نماي�ش از ط�رف وزارت ارش�اد بع�د 
از اتم�ام کار ص�ادر ش�ود، در کوتاه تري�ن زم�ان 
ممك�ن س�ريال م�ا ب�ه ش�بكه نماي�ش خانگ�ي 
و س�امانه هاي وي او دي فيليم�و و نم�اوا خواه�د آمد. 
به گزارش فارس، حامد عنقا نويسنده و تهیه كننده سريال 
»آق��ازاده« گفت: اخیراً پ��س از اخذ مجوزه��اي مورد نیاز 
تصمیم گرفته ايم با فراهم كردن شرايط كار تصويربرداري 
سريال را به پايان برس��انیم و با وجود لطفي كه همه اهالي 
رس��انه از ابتدا نس��بت به ما داش��ته اند، اما برخي از عناصر 
خواسته يا ناخواسته، دوستانه يا غیردوستانه اقدام به انتشار 

خبر اختصاصي، خبر تاريخ كلید و خبر پخش كرده اند. 
با نهايت احترام به همه اين دوستان بايد اعام كنم هیچ كدام 
از اين خبرها درست نیست و تنها اخباري كه از سوي پروژه 

رسماً منتشر شود، محل اعتبار است. 
وي افزود: با بهتر شدن شرايط همه تاشمان را كرده ايم تا 
با ايجاد شرايط ايمن براي س��امتي تك تك اعضاي گروه، 
میزان بس��یار اندك باقي مانده از پروژه را در زمان بس��یار 
كوتاهي به سرانجام برسانیم و همزمان با انجام مراحل فني و 
آماده سازي، قسمت هاي ابتدايي را براي اخذ پروانه نمايش 
در اختیار ش��وراي پروانه نمايش وزارت فرهنگ و ارش��اد 

اسامي قرار بدهیم. 
نويس��نده و تهیه كننده »آقازاده« يادآور ش��د: با همراهي 
و حمايت وزارت فرهنگ و ارش��اد، به مح��ض اينكه پروانه 

نمايش از طرف وزارت ارشاد بعد از اتمام كار صادر شود، در 
كوتاه ترين زمان ممكن سريال ما به شبكه نمايش خانگي و 

سامانه هاي وي او دي فیلیمو و نماوا خواهد آمد. 
عنقا در پايان گفت: از حمايت ها و الطاف رسانه ها سپاسگزارم 
و دست تك تك دوس��تان رس��انه اي را مي بوسم كه بدون 
حمايت ايشان امكان هیچ گونه موفقیتي براي اين پروژه و 

پروژه هاي مشابه وجود نخواهد داشت. 
معدود دوس��تاني كه به نظر مي رسد از انتش��ار بي حاشیه 
آقازاده ناراحت هستند، صبوري كنند كه پس از پخش كار، 

فرصت براي ايجاد حاشیه فراوان است. 
بازيگران اين سريال عبارتند از: امین تارخ، امیر آقايي، مهدي 
سلطاني، ثريا قاسمي، لعیا زنگنه، سینا مهراد، ديبا زاهدي، 
سامیه لك، مسعود فروتن، سعید داخ، روزبه معیني، امین 
حیايي، كامبیز ديرباز، نیكي كريمي، جمش��ید هاشم پور و 

محمدحسین لطیفي. 

توضيحات حامد عنقا درباره تازه ترين سريال نمايش خانگي
توزيع »آقازاده« منتظر صدور پروانه نمايش است    انیمیشن

زماني که تازه در ايران انقاب شده بود سينماهاي ماشين رو 
تعطيل ش�دند ت�ا اان که در مح�ل پارکينگ ب�رج مياد 
شهر تهران يكي از همين سينما سواره ها داير شده است. 
هالیوود ريپورتر به تازگي گزارش��ي از برگزاري سینماماشین در 
تهران تهیه كرده كه در ضمن اين گزارش سعي كرده از ايران تصوير 
كشوري با محدوديت هاي خاص اجتماعي ارائه دهد. اين رسانه 
نوشت: شیوع ويروس كرونا باعث بازگشت سینما هاي ماشین رو 
از زمان قبل از انقاب اسامي و س��ال 19۷9 در ايران شده است. 
زماني كه تازه در ايران انقاب شده بود سینماهاي ماشین رو تعطیل 
شدند تا اان كه در محل پاركینگ برج میاد شهر تهران يكي از 
همین سینماسواره ها داير شده اس��ت. در بخشي از اين گزارش 
آمده: »پاندمي كرونا چیزي را به ايران بازگرداند كه از سال 19۷9 
زمان پیروزي انقاب اس��امي ايران ديده نش��ده بود و حاا يك 
»سینماماشین« پايین برج میاد كه نماد تهران مدرن محسوب 
مي شود، فیلم نمايش مي دهد. كاركنان، خودروهايي را كه در صف 

خريد بلیت سینمايي هستند با اسپري ضدعفوني مي كنند. اين 
سینماها در فارسي »سینماماشین« خوانده مي شود.  آنها صداي 
فیلم را از طريق يك ايستگاه اف ام)FM(  در راديوهاي اتومبیل 
خود تنظیم و دريافت مي كنند. از زمان بسته شدن استاديوم ها و 
سالن هاي سینما و اين نوع نمايش و اكران فیلم در پاركینگ، اين 
تنها فیلمي است كه در دوره شیوع ويروس در ايران در يك مكان 
عمومي به نمايش گذاشته مي شود. تا اين لحظه در ايران بیش از 
96هزار و 6۰۰ مورد ابتا و 6هزار و 2۰۰مورد فوتي ناشي از ابتا 
به ويروس كرونا گزارش شده اس��ت. مردي 36ساله كه به همراه 
همسرش فیلم را تماشا مي كرد، گفت: بسیار جذاب بود، اين اولین 
باري اس��ت كه اين اتفاق مي افتد، حداقل براي افراد هم سن من. 
صادقانه بگويم ما بیش��تر براي حس هیجان انگیز اين نوع اكران 
»سینماماشین« براي تماش��ا آمديم و خیلي به خود عنوان فیلم 
فكر نكرديم. من اصًا متوجه نشدم فیلم چه بود و ساخته كه بود 
و در چه ژانري ساخته شده بود و تنها اين حس و حال و فضاي نو 
برايم جالب بود.« اين فیلم به كارگرداني ابراهیم حاتمي كیا روايت 
داستان كارگران پنبه است كه مزارع آنها از آب شوري كه توسط 
سدهاي محلي به وجود آمده باير شده اند. كشاورزان به رهبري يك 
نفر با تراكتورهايشان براي اعتراض به دولت راهي تهران مي شوند، 
البته شیطنت نگارنده هالیوود ريپورتر در بخش از اين گزارش گل 
مي كند و مي نويسد: اين نوع عصبانیت كشاورزان به دلیل سدسازي 
و باير شدن زمین هايش��ان در ايران مسبوق به س��ابقه است و از 
زمان پیروزي انقاب ايران سدسازي به خصوص در دوره رياست 

جمهوري محمود احمدي نژاد تداوم يافته است!

 روس ها جواب امريكايي ها را دادند 
و ما هنوز »آرگو« نگاه مي كنيم!

روايت روسي از چرنوبيل براي خنثي سازي داستان امريكايي به سينما مي آيد

   محمدصادق عابديني
روس ه�ا تنها چند ماه پس از انتش�ار س�ريال 
امريكايي درباره فاجعه »چرنوبيل« با س�اخت 
و آماده نمايش کردن فيلمي س�ينمايي مقابل 
تاريخ س�ازي امريكايي ه�ا ايس�تادند، اما در 
ايران ۴۰س�ال پس از اش�غال انه جاسوس�ي 
و هش�ت س�ال پس از انتش�ار فيلم سينمايي 
»آرگو« هنوز پاس�خي به دروغ هاي امريكايي 
»آرگ�و« داده نش�ده اس�ت. چ�را روس ه�ا 
توانس�تند و ايراني ها به رغم اينكه در س�ينما 
چيزي از روس ه�ا کمتر ندارند، نتوانس�تند؟!

با پايان پخش سريال پرطرفدار »بازي تاج و تخت« 
 HBO از ش��بكه )Game of hrones(
عاقه مندان به تماش��اي س��ريال هاي تلويزيوني 
كه در ايران نیز تعدادش��ان كم نب��ود، خیلي زود 
سراغ سريال ديگري از اين ش��بكه رفتند. میني 
سريال »چرنوبیل« برخاف بازي تاج و تخت كه 
در چند فصل و بر اساس داستاني تخیلي ساخته 
شده، تنها در پنج قس��مت و برداشتي بر پايه يك 
اتفاق واقعي بود. آنچه HBO امريكايي و شريكش 
SKY انگلیسي در »چرنوبیل« به نمايش گذاشته 

بودند، روايتي از انفجار هسته اي در نیروگاه اتمي 
چرنوبیل در سال 1986 میادي، چند سال پیش 
از فروپاشي شوروي بود.  تمام داستان پنج قسمت 
س��ريال »چرنوبیل« در اين خاصه مي ش��د كه 
فاجعه هسته اي ناشي از سوءمديريت روس هاست 
و اينكه انرژي هسته اي تنها در كشورهاي صاحب 
صاحیت چیز خوبي است و اگر به دست كارنابلدان 
بیفتد، منجر به فاجعه مي شود. آناتولي واسرمان 
مجري ش��بكه رن. تي. وي، ب��ا انتقاد از س��ريال 
چرنوبیل مي گويد: »ايده اصلي اين س��ريال اين 
بود كه به بیننده نشان دهد ش��وروي و در پي آن 
روس��یه امروزي يك شیطان و دش��من انسانیت 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه حتي در زمان بروز 
حادثه در اروپاي غربي و امريكا با ما ابراز همدردي 
مي كردند و مي دانس��تند اين يك فاجعه بش��ري 
اس��ت. عجیب ترين چیزي كه در س��ريال ديديم 
اين بود كه هم��ه تصمیم گیرن��دگان درباره اين 
حادثه، دائم در حالت مستي هس��تند! اصًا مگر 
چنین چیزي ممكن اس��ت!« با آنكه نويس��نده 
فیلمنامه س��ريال مدعي شده داس��تانش بر پايه 
گفت و گو با مردم محلي ش��كل گرفت��ه، روس ها 
دايل محكمي دارن��د كه »چرنوبیل« س��اخت 

امريكا كامًا مغرضانه س��اخته شده است. يكي از 
افش��اگري هاي روس ها از دروغ پردازي س��ريال 
امريكايي، مصاحبه ژن��رال نی��كاي تاراكانوف، 
فرمانده عملیات پاكسازي منطقه چرنوبیل است. 
تاراكانوف مي گويد: »واقعیت و خیال در اين فیلم 
نس��بت تقريباً برابري دارند. در بخش هايي بیش 
از حد شرايط منفي نشان داده ش��ده است، مثًا 
نیروهايي كه براي پاكسازي محل اعزام شده بودند 
همه به لباس هاي ايمني و تجهیزات مجهز بودند 
و ش��انس زنده ماندن داشتند اما در فیلم برعكس 
نشان داده شده است. در عین حال همانطور كه در 
فیلم ديديم، در ماقات با گورباچف )آخرين رهبر 
شوروي( متوجه شديم كه او واقعاً نگران و پريشان 
است.« روس ها در برابر سريال »چرنوبیل« ساكت 
نماندند و تصمیم گرفتند از همان روش امريكايي ها 
استفاده كنند و فیلم را با فیلم جواب دهند. عاوه بر 
سرمايه گذاري وزارت فرهنگ روسیه براي ساخت 
س��ريالي درباره چرنوبیل كه شبكه NTV وعده 
ساخت و پخش آن را داده است، چند روزي است 
تیزر يك فیلم سینمايي روسي با موضوع چرنوبیل 

منتشر شده است. 
   واکنش هنري روس ها 

روس ه��ا اما زود دس��ت به كار ش��دند و فیلمي با 
 Chernobyl: he( »ن��ام »چرنوبیل: پرت��گاه
Abyss( را س��اختند؛ فیلمي ك��ه فیلمبرداري 

آن همزمان با پخش س��ريال چرنوبیل آغاز شده 
است. اين فیلم قرار است در اواسط مهرماه به پرده 
س��ینما ها برود، اما از هم اكنون با انتشار تیزر آن 
باعث شده تا از آن با نام پاسخ روس ها به چرنوبیل 
شبكه HBO نام برده ش��ود. در معرفي اين فیلم 
آمده اس��ت: »چرنوبیل: پرتگاه، اولین فیلم بزرگ 
روس��ي درباره عواقب انفجار در نیروگاه هسته اي 
چرنوبیل اس��ت. هنگامي كه صدها نفر جان خود 
را براي پاكس��ازي محل اين فاجعه قرباني كردند 

و با موفقیت از يك فاجعه بزرگ تر كه مي توانست 
بخش بزرگي از ق��اره اروپا را به منطقه محرومیت 
غیرقابل س��كونت تبديل كند، جلوگیري كردند. 
قهرمان اين فیلم »الكسي« آتش نشان در نیروگاه 
است. وي به همراه والري مهندس و بوريس غواص، 
در مأموريت خطرناكي ب��راي تخلیه آب از مخزن 
تحت رآكتور سوزان همراه مي ش��ود. آنها زماني 
براي برنامه ريزي مناسب ندارند؛ آب در راهروهاي 
سیابي شده و بايد از آن عبور كنند. در حالي كه 
هس��ته رآكتور هر لحظه داغ تر مي شود و در حال 
ذوب شدن است. اين س��ه مرد براي جلوگیري از 
وقوع فاجعه بزرگ تر، با فدا كردن جان خود، آماده 
شدند تا در اعماق ساختمان رآكتور فرود بیايند.« 
روسیه براي ساخت فیلم »چرنوبیل: پرتگاه«، سراغ 
بهترين هاي س��ینماي كش��ور رفته است. نشريه 
معتبر»ورايتي« مي نويسد: »پرتگاه، به كارگرداني 
دانیا كوزلوفس��كي و تهیه كنندگي الكس��اندر 
رودنیانسكي و سرگئي مكلوموف است كه هر دو 
نامزد اسكار براي فیلم هاي »لوياتان« و »بي عشق« 
بودند.« كوزلوفسكي، ستاره سینماي روسیه است. 
وي كه بازيگري بین المللي به شمار مي رود، عاوه 
بر كارگرداني »چرنوبیل:پرتگاه« بازيگر نقش اول 
مرد اين فیلم نیز است. وي در صفحه اجتماعي اش 
تأكید كرده كه س��اخت »چرنوبی��ل: پرتگاه« از 
حداقل سه سال پیش برنامه ريزي شده بوده است 
و اينكه يك فیلم و يك س��ريال همزمان با هم به 
يك موضوع پرداخته اند برايش جالب توجه است. 
كارگردان فیلم »چرنوبیل: پرتگاه« مدعي است كه 
نبايد اين فیلم را پاسخ روس ها به چرنوبیل دانست 
و از روس ها خواسته است كه حوصله كنند و فیلم را 
ببینند. اين صحبت و البته كامنت هاي روس ها براي 
اين جمات نشان مي دهد كه روس ها بیش از آنچه 
كوزلوفسكي مي خواهد آن را نشان دهد، خواستار 

پاسخ به دروغ هاي امريكايي ها هستند. 
مواجهه روس��یه با امريكا س��ر روايت سینمايي از 
»چرنوبیل«، يادآور يك رويارويي سینمايي ديگر 
اس��ت. س��ال 2۰12 بن افلك بازيگر و كارگردان 
امريكايي فیلم »آرگو« را ساخت و با آن اسكار هم 
گرفت. اين فیلم روايتي از اش��غال سفارت امريكا 
و فراري دادن چند ديپلمات اين كش��ور از دست 
دانشجويان خط امام بود كه دروغ بودن آن حتي 
صداي كان��ادا دولت همپیمان اي��اات متحده را 
درآورد. بعد از انتشار آرگو، مديران فرهنگي وعده 
ساخت پاسخي به اين فیلم را داده اند كه با گذشت 
هشت سال هنوز محقق نش��ده است. در سكوت 
تأس��فبار ايراني ها در برابر تحريف آشكار تاريخ از 
سوي هالیوود، روس ها براي بیان تاريخ مدنظرشان 
از »چرنوبیل« تهیه كنندگان نامزد اسكار و بازيگر 
بین المللي شان را به صحنه آورده اند و در حالي كه 
فیلم هنوز كامل نشده است با انتشار تیزر آن فضاي 
رس��انه اي را با عناويني چ��ون »بزرگ ترين فیلم 
ساخت روسیه« به دست آورده اند تا راويان غربي 
چرنوبیل را در يك میدان بي رقیب تنها نگذارند. با 
آنكه سینماي ايران در تولیدات و افتخارات تنه به 
تنه روسیه مي زند و حداقل در سال هاي اخیر بسیار 
پیشرو تر از سینماي روس ها بوده است، اينكه چرا 
در مسائلي چون حفظ غرور ملي تا اين حد ناتوان و 

مستأصل عمل مي كند، جاي سؤال است!

در گزارش هاليوود ريپورتر از يك رويداد فرهنگي در ايران مطرح شد
 سياه نمايي در لواي يك گزارش درباره »سينماماشين« 

 انيميشن چيني 
براي تمسخر امريكا درباره کرونا

چين انيميشن کوتاهي را براي تمسخر عملكرد امريكا در مقابل ويروس 
کرونا ساخته است. 

به گزارش ايسنا به نقل از سايت الجزيره، در اين انیمیشن از لگوهاي پاستیكي 
به عنوان نماد براي نشان دادن دو كشور استفاده شده است. 

چند روز پیش دونالد ترام��پ ، رئیس جمهور امريكا گفته بود مطمئن اس��ت 
ويروس كرونا از يك آزمايشگاه ويروس شناسي در چین به وجود آمده، اما او دلیل 
و مدركي براي حرفش نداشت. در اين انیمیشن كوتاه كه يك خبرگزاري چیني 
منتشر كرده، پرده قرمزرنگ كنار مي رود و مكعب هاي پاستیكي يكي در قالب 
جنگجوي لشكر تراكوتاي چین و ديگري در قالب مجسمه آزادي امريكا نمايان 
مي شوند. جنگجو مي گويد ما ويروس جديدي را كشف كرده ايم. مجسمه آزادي 
هم مي گويد خب باشد، اين ويروس فقط يك آنفلوآنزاست، سپس جنگجوي 
چیني هشدارهايي را درباره ويروس اعام  كرده و دستاوردهاي چین براي كنترل 
شیوع آن را عنوان مي كند. مجسمه آزادي با نوعي انكار پاسخش را مي دهد. در 
همین حین صداي ترامپ در كنفرانس هاي خبري كه سعي در بي خطر جلوه 
دادن ويروس كرونا داشت، پخش مي ش��ود. جنگجو به مجسمه كه رنگش به 
قرمزي گرايیده و تب كرده است، مي گويد: اوضاع خودت را مي بیني؟ مجسمه 
مي گويد: ما همیشه كار درست را انجام مي دهیم، حتي اگر با هم اختاف داشته 
باشیم. ترامپ در مصاحبه اي با رويترز گفته معتقد است برخورد چین با ويروس 
همه گیر كرونا دلیل واضحي است براي اينكه اين كشور تمام تاشش را مي كند 

تا او در انتخابات ماه نوامبر شكست بخورد. 

   نقد سریال
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