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آرایشگاه صفرها!

دولت و مجلس باید طرح حذف 
۴ صفر از پ��ول ملی را زمانی 
اجرا می کردند که از نظر تورم به نرخ تثبیت ش��ده ای 

رسیده باشیم.
حذف صفر از پول ملی چند سال است مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته اما هیچ گاه تا پای تصویب در مجلس 
شورای اسامی نرفت. مجلس دهم در آخرین هفته های 
کاری خ��ود با حذف ۴ صفر از پول ملی موافقت کرد. 
تصویب این طرح در ش��رایط امروز اقتصاد کش��ور که 
هجمه تحریم ها و تبعات اقتصادی ناشی از رکود کسب 
و کارها به دلیل همه گیری ویروس کرونا افزایش یافته، 

واکنش هایی در پی داشت.
یک- یکی از دایلی که در حذف ۴ صفر از پول ملی تا 
حدودی قابل دفاع و اعتناست، فقدان جزء در واحد پول 
ملی ایران است. اگر به 2 واحد پول دار و یورو توجه 
کنید این پول ها دارای جزئی به نام سنت هستند در 
حالی که ریال ما جزء نداشت، لذا این ایراد باید برطرف 
می شد که با حذف ۴ صفر از پول ملی انجام می شود. 
از سوی دیگر نوشتن رقم های سنگین با صفرهای زیاد 
حتی رقم های چند 10 میلیونی به عنوان ریال برای 
برخی بس��یار سخت بود و گاه اشتباهات محاسبه ای 
ص��ورت می گرف��ت. ح��ذف ۴ صف��ر را از این منظر 
می توان به عنوان یک راه آسان برای تسهیل نوشتن 
آنچه می خوانیم عنوان کرد. مثا مردم 1000 تومان 
را یک تومان بیان می کنند. مجلس ش��ورای اسامی 
با تصویب حذف ۴ صفر از پول ملی فقط به تسهیل 
بیان و کاهش هزینه های انتشار اسکناس کمک کرد. 
روند حذف ۴ صفر از پول ملی در 2 سال آتی قدرت 
تطبیق پذیری مردم را با این تغییر بیشتر و شرایط را 

عادی تر می کند. 
دو-ام��ا حذف ۴ صفر از پول ملی در کاهش تورم در 
س��طح قیمت ها به هیچ وجه تاثیر ندارد. قطعا حذف 
صفرها از پول ملی وابس��ته به افزایش تورم است. اگر 
همچنان با تورم های ش��دید دست و پنجه نرم کنیم، 
مجددا نیازمند حذف صفرهای بیشتری از واحد پول 

ملی می شویم.
معموا کشورها زمانی صفر را از پول ملی خود حذف 
می کنند که از نظر تورم در وضعیت تثبیت شده ای قرار 
داشته باشند، همانند ترکیه که در گذشته نه چندان دور، 
6 صفر را از پول خود حذف کرد. عمده انتقاد کارشناسان 
به حذف صفرها از پول ملی به این مساله بازمی گردد که 
دولت و مجلس باید این طرح را زمانی اجرا می کردند که 
از نظر تورم به نرخ تثبیت شده ای برسیم. حذف صفر در 
شرایط کنونی که تورم باای ۴0 درصد عنوان شده، به 
هیچ وجه کمک  کننده نیست؛ فقط بخشی از هزینه های 

مباداتی و تسهیل امور اداری را به دنبال دارد. 
سه- یکی دیگر از انتقادات کارشناسان این موضوع است 
که دولت نباید وقت خود را صرف کارهایی کند که نفعی 
برای اقتصاد کشور ندارد. اینکه دولت در شرایط فعلی 
تمام تاش خود را معطوف به امور خنثی کند، به هیچ 
وجه مورد تایید هیچ کس اعم از کارشناسان یا مردم 
نیست. در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده 
و رهبر حکیم انقاب سال هاست بر موضوع تولید تاکید 
دارند، بهتر است دولت به جای صرف وقت در موضوع 
حذف صفر از پول ملی، انرژی خود را صرف برداشتن 
موانع تولید، بهبود و تسهیل فضای کسب و کار و هدایت 
منابع مالی و نقدینگی ها به سمت تولید کند. ایجاد ثبات 
و آرامش در بازار س��رمایه و تامین تولید از نقدینگی 
هدایت شده به این بخش، موضوعات مهمی است که 
دولت در کنار بخش های مهم دیگری چون گسترش 
و ارتقای دیپلماسی اقتصادی، تمرکز بر ظرفیت های 
معدنی و حمایت همه جانبه از شرکت های دانش بنیان 
باید بشدت دنبال کند. به نظر می رسد در حال حاضر 
نیازمند وقت گذاشتن برای موضوعات مهم اشاره شده 
و موض��وع مهم تر جلوگیری از قاچ��اق و و رفع موانع 
صادراتی هستیم. تمرکز بر این محورها به نفع اقتصاد 
کش��ور است؛ نه تمرکز بر مواردی که در حال حاضر، 
بود و نبود آنها رونق و رمقی به جان اقتصاد نمی دهد.
*اقتصاددان/نمایندهمنتخبمردمشیراز
درمجلسیازدهم

با شکس��ت »بنیامین نتانیاهو« 
رهب��ر ح��زب لیک��ود و »بن��ی 
گانت��س« رهبر ائتاف آبی و س��فید در تش��کیل 
کابین��ه مس��تقل و یکدس��ت بع��د از برگزاری 3 
انتخابات زودهنگام و طاقت فرسا، محافل سیاسی 
رژیم صهیونیستی همچنان دچار سردرگمی اند و 

آینده ای مبهم در انتظار آنهاست. 
برای عبور از بحران تش��کیل کابینه، گانتس و 
نتانیاهو بااخره بع��د از ماه ها تنش و اختاف، بر 
سر تش��کیل کابینه فراگیر توافق کردند، هر چند 
س��ازوکار این کابینه هنوز مشخص نیست و تنها 
چیزی که از آن مشخص شده، این است که نتانیاهو 
و گانتس به صورت چرخشی سمت نخست وزیری 
را تصاحب خواهند کرد! اما مثا مش��خص نیست 
وزرای کابین��ه در زم��ان نخس��ت وزیری هر فرد 
چ��ه تغییراتی خواهند یاف��ت. چه افرادی صاحب 

کرسی های مهم وزارتی خواهند شد و....
اما فارغ از مشکات احتمالی برای این کابینه، 
مهم تری��ن محور تش��کیل کابین��ه فراگیر، توافق 
خطرناک گانتس و نتانیاهو برای الحاق بخش هایی 
از کران��ه باختری و همچنین دره اردن اس��ت. به 
نظر می رسد گانتس و نتانیاهو برای فرار از بحران 
مش��روعیت سیاس��ی که رژیم صهیونیستی را در 
برگرفته اس��ت ب��ا حمایت آمریکا ب��ه دنبال یک 
ماجراجویی خارجی هستند تا با هزینه فلسطینی ها 

خود را از این مهلکه بیرون بکشند. 
ط��رح الحاق کران��ه باختری بخش��ی از طرح 
بزرگ تر و خطرناک تر موسوم به معامله قرن است 
که دولت دونالد ترامپ با کمک جرد کوشنر داماد 
یه��ودی خود به اصطاح آن را تدوین و بهمن ماه 
س��ال گذش��ته از آن رونمایی کرد. از زمان اعام 
توافق گانتس و نتانیاهو برای الحاق کرانه باختری، 
سیل مخالفت های جهانی با این طرح به راه افتاده 
است. کشورهای اروپایی از اولین کشورهای دوست 
تل آویو بودند که درباره این طرح هشدار داده و با 

آن مخالفت کردند. 
براساس گزارش پایگاه خبری آکسیوس، سفرای 
10 کشور اروپایی به رهبری انگلیس هفته گذشته 
اعتراض رسمی خود را به وزارت خارجه  اسرائیل 
ارسال و تاکید کردند الحاق کرانه باختری منطقه 
را دستخوش بی ثباتی می کند. عاوه بر آن برخی 
کش��ورهای اروپای��ی از جمله فرانس��ه به صورت 

جداگانه و علنی با این طرح مخالفت کردند.

همچنین در اقدامی بی سابقه 130 عضو پارلمان 
انگلیس با ارسال نامه ای از نخست وزیر این کشور 
خواس��تند در صورت پیش��برد طرح الحاق کرانه 
باختری به س��رزمین اش��غالی، تحریم هایی علیه 

رژیم صهیونیستی وضع شود.
وزارت خارج��ه چین نیز نگرانی خود را درباره 
طرح اخیر اعام و تاکید کرد این کار نقض قوانین 
بین المللی و قطعنامه 223۴ شورای امنیت سازمان 
ملل است. اتحادیه عرب ضمن اعام مخالفت قاطع 
این نهاد با تصمیم نتانیاهو برای الحاق بخش های 
بیش��تری از کران��ه باخت��ری به اراضی اش��غالی 
تاکی��د کرد این موض��وع تهدیدی خطرناک برای 
رس��یدن به صلح در فلسطین و در تعارض آشکار 
با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است.

گزارشگر ویژه امور فلسطین اشغالی در سازمان 
ملل نیز هش��دار داد الحاق کرانه باختری از سوی 
رژی��م صهیونیس��تی به لحاظ قانون��ی، اخاقی و 
سیاس��ی، کاما غیرقابل قبول اس��ت. کشورهای 
ام��ارات، ترکی��ه، اردن، ایران و حتی عربس��تان 
نی��ز مخالفت خود را با این ط��رح اعام کرده اند. 
عاوه بر واکنش های رو به افزایش جامعه جهانی، 
تصمیم گانتس و نتانیاهو در خود محافل سیاسی 
رژی��م صهیونیس��تی نیز مخالفت ه��ای زیادی را 

برانگیخته است. 
ب��ه گزارش روزنام��ه ایندیپندنت، ش��ماری از 
کارشناس��ان امنیتی س��رزمین های اشغالی طرح 
الحاق کرانه باختری را برای موجودیت اس��رائیل 
خطرناک ارزیابی کرده ان��د. »تامیر پاردو« رئیس 
سابق موساد عملی ش��دن این تصمیم را خطری 
برای پروژه صهیونیسم دانس��ته و درباره شعله ور 
ش��دن مناطق فلس��طینی و به خطر افتادن جان 
صهیونیس��ت ها و بحرانی شدن اوضاع و همچنین 

ناتوانی در حل آن هشدار داده است. 
»گیدون رایخر« کارشناس سیاسی صهیونیست 
نی��ز گفته الحاق مناطق فلس��طینی به اس��رائیل 
»دول��ت یهود« را با خطر مواج��ه می کند. او این 

برنامه را »طرح شیطانی« خوانده است. 
پتانسیلفلسطینیبرایمقابلهباطرح■

اما فارغ از اقدام��ات جامعه جهانی، یک طرف 
مهم این توافق فلسطینی ها هستند که اگر چه از 
سوی واشنگتن و تل آویو چه در طرح معامله قرن 
و چه در این طرح نادیده گرفته شده اند اما از ابزارها 
و پتانس��یل ازم برای مقابله با این طرح اهریمنی 

برخوردار هس��تند. عاوه بر مواضع سیاسی شدید 
گروه های مختلف فلس��طینی با این طرح که طی 
روزهای گذشته مطرح ش��ده است، فلسطینی ها 
مجموعه ای از اقدامات عملی را هم در اختیار دارند 
که می توانند با استفاده از آن دشمن صهیونیستی را 
وادار به عقب نشینی کنند. راهپیمایی های بازگشت 
در مرز غزه با فلسطین اشغالی، ایجاد ناامنی برای 
شهرک نشینان و به آتش کشیدن مزارع غصب شده 
همچنان صهیونیس��ت ها را به ه��راس می اندازد. 
انجام عملیات های استش��هادی در ش��هرک های 
صهیونیستی کابوس صهیونیست هاست. همانطور 
که کارشناس��ان امنیتی صهیونیس��ت نیز هشدار 
داده اند و در باا به آن اش��اره ش��د، عاوه بر آن، 
اجرای این تصمیم خطرناک می تواند باعث اتحاد 
می��ان گروه های فلس��طینی در نوار غ��زه و کرانه 
باختری شود و با تسریع در روند مسلح شدن کرانه 
باختری بر ش��دت مقاومت و انتفاضه فلسطینی ها 
بیفزاید. بسته به اینکه تحوات چگونه پیش خواهد 
رفت فلسطینی ها می توانند از هر کدام از این ابزارها 

در موقعیت های مختلف استفاده کنند. 
واقعیت این اس��ت ط��رح معامله قرن که با آن 
همه س��روصدا، برگزاری کنفران��س در بحرین و 
حتی حمایت ضمنی و س��کوت برخی کشورهای 
عربی از سوی آمریکا و اسرائیل رونمایی شد، هنوز 
قدمی از قدم برنداشته است و به صورت یک نطفه 
باقیمانده اس��ت. اکنون رژیم صهیونیستی چگونه 
می تواند طرح الح��اق را که تاکنون فقط حمایت 
ضمنی آمریکا را به دنبال داش��ته است اجرا کند. 
به اینها باید این را هم اضافه کنیم که وزن سیاسی 
و حتی نظامی آمریکا طی چند سال اخیر بشدت 
افت کرده است و در بسیاری از موارد حتی متحدان 
نزدیک این کشور نیز در دنباله روی از سیاست ها و 
اقدامات دونالد ترامپ تردید دارند. تقابل آمریکا با 
بقیه کش��ورهای جهان در موضوع سازمان جهانی 
بهداش��ت و ویروس کرونا آخرین موردی است که 
نشان می دهد واشنگتن دیگر به تنهایی نمی تواند 
مواضع خود را به پش��توانه پ��ول و زور به جامعه 

بین المللی تحمیل کند.
در پایان باید گفت نتانیاهو عاوه بر تاش برای 
اهداف ش��یطانی خود، توافق با گانتس برای باقی 
مان��دن در قدرت را به عنوان راه��ی برای فرار از 
محاکمه در دادگاه های رژیم صهیونیستی و خرید 
زمان پیرامون ۴ پرونده فساد خود تلقی می کند.
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حس�نرضایی:تغییر ترکیب مجلس یازدهم و 
گمانه زنی درباره دولت آینده، بازار بحث های داغ 
سیاسی را در رسانه ها و محافل فرهنگی- اجتماعی 
کشور تدریجا پررونق خواهد کرد. کرونا اگر چه 
کمتر به دیده ش��دن این فضای جدید امان داده 
اما در بطن گروه های سیاسی- اجتماعی و ذهن 
تحلیلگران گوشه و کنار گود سیاست، این واقعیات، 
حضور پررنگی دارد و از چند ماه دیگر خواه ناخواه 
به کف کوچه و بازار هم کش��یده خواهد شد. در 
رفت و آمد دولت ها و مجالس اما مسائلی هست 
که نباید اجازه داد در حاش��یه بحث های روزمره 
سیاسی گم شده، به فراموشی سپرده شود. چنین 
مسائلی را می توان به مثابه نیازهای اساسی جامعه 
ب��رای حرکت در نظر گرفت و عدم توجه به آنها 
تبعات سنگینی برای آینده نظام و جامعه ایرانی 
خواهد داشت. از جمله مهم ترین این مسائل، بحث 
شفافیت در مسائل اقتصادی است؛ امری که در 
زمره وعده های انتخاباتی حسن روحانی بود و مکرر 
از سوی رئیس  جمهور تکرار شده است. روحانی 
خرداد ماه 92 می گفت: »بحث شفافیت از جمله 
مس��ائلی است که می توان در همان ماه های اول 
درست کرد... من اان به مردم عزیز قول می دهم 
دولت تدبیر و امید قانون مربوط به گردش اطاعات 
و ش��فافیت را ظرف 90 روز اجرایی خواهد کرد. 
بااتر از این را هم بگویم؟! اگر مردم احساس کنند 
دولت، دولت تدبیر است، دولت شعار نیست، دولت 
صادق است، دولت راستگویان است، خودش 20 
درصد مسأله را حل می کند«. روحانی در جایی 
دیگر می گوید: »راهی جز شفافیت برای ریشه کن 
کردن فس��اد نداریم، همه باید در اتاق شیشه ای 
برویم و مردم تمام اقدامات ما را مشاهده کنند«.  
در صحنه عمل اما پس از 7 سال، خبرهای مربوط 
به عملکرد اقتصادی دولت، در سایه عدم شفافیت، 
اگر نگوییم فاجعه اس��ت، خبر از وقوع فجایعی 
گسترده و احتمالی)!( می دهد.  مسأله این نیست 
که به رغم تکلیف قانونی برای شفاف سازی حقوق 
و مزایای مدیران و کارکنان و ثبت آن در سامانه 
حقوق و مزایا، دول��ت هنوز به این ابتدایی ترین 
تکلیف شفافیت محور خود هم عمل نکرده یا در 
پرونده اش، تصمیمات عجیبی مثل حذف کارت 
سوخت، طرح شبنم و ایران کد را دارد که همگی 
موجب رونق قاچاق کاا و س��وخت بوده اس��ت. 
مس��أله و واقعیت تلخ تر خبرهای تکان دهنده ای 
است که در ایام اخیر پیرامون ضربه های مهلک 
عدم شفافیت بر جیب قشر مستضعف و بیت المال 
شنیده می ش��ود. گزارش اخیر دیوان محاسبات 
درباره تفریغ بودجه سال 97 به معنی واقعی کلمه 
یک فاجعه بود؛ فاجعه ای که تاریخ به این زودی 
آن را از یاد نخواهد برد. گزارشی که می گوید 68 
درصد احکام بودجه، انحراف داشته و 18 درصد 

احکام، اساسا عملکردی نداشته است.
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درپیدرگذشتمرحوممحمدحسنجلیلیصادرشد
پیامتسلیترهبرانقاب

بهبرادرانجلیلی

رهبر حکیم انقاب اسامی در پیامی درگذشت پدر 
سعید و وحید جلیلی را تسلیت گفتند.  به گزارش تسنیم، 
حضرت آیت اه العظمی خامنه ای رهبر انقاب اسامی 
در پیامی درگذشت پدر سعید و وحید جلیلی را تسلیت 

گفتند. متن پیام به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم. حضرات آقایان دکتر سعید 

جلیلی و وحید جلیلی دام توفیقهما
درگذشت والد گرامی تان را به شما و سایر بازماندگان 
محترم تسلیت می گویم و برای آن مرحوم رحمت و غفران 

الهی را مسألت می کنم. 
سیدعلیخامنهای– 99/2/18

تجدیدپیمانبیشاز10هزار
دانشجومعلمبارهبرانقاب

همزمان با س��الروز حض��ور رهبر انقاب در دانش��گاه 
فرهنگیان، بیش از 10 هزار دانشجومعلم در نامه ای به مناسبت 
هفته معلم با ایشان تجدید پیمان کردند. به گزارش تسنیم، 
در بخش��ی از این نامه آمده است: امروز نسلی نو از جریان 
معلمی در راه است، نسلی که برای اقامه نماز عدالت، نیت 
تحول خواهی در سر می پرورانند و این بذر تحول خواهی را 
در اذه��ان و قلوب خود رش��د می دهند تا آنگاه که درخت 
پرثمر نظام آموزش وپرورش کش��ور، ظرفیت شکوفا کردن 
اس��تعدادهای فرزندان این مملکت را به طور موثرتری پیدا 

کرده و بستری شود برای شکوفاندن استعدادها. 

ضربهبه2تیمتروریستی
درغربوشمالغربکشور

روابط عمومی و اطاع رس��انی وزارت اطاعات از انهدام 2 
تیم تروریستی در غرب و شمال غرب کشور توسط سربازان 
گمنام امام زمان)عج( خبر داد. به گزارش ایسنا، سربازان گمنام 
ام��ام زمان)عج( در ادارات کل آذربایجان و کردس��تان موفق 
شدند 2 تیم تروریستی وابسته به گروهک های تجزیه طلب 
را که برای اقدامات ایذایی و تروریستی از اقلیم همسایه وارد 
کشور شده بودند رصد و منهدم کنند. طی عملیات اطاعاتی 
موثر انجام شده 16 نفر از عناصر تروریست به همراه 2 قبضه 
کاشنیکف، یک قبضه کلت کمری، 2 قبضه نارنجک جنگی، 
7 عدد خشاب و 2۴0 عدد فشنگ به همراه تجهیزات انفجاری 
بازداشت شدند. سرکرده  این گروهک تروریستی تحت حمایت 
یکی از کشورهای مرتجع عربی و در اروپا مستقر است. برخی 
تروریست های دستگیرشده، در ترور و به شهادت رساندن افراد 
بی گناه و اخاذی از تولید کنندگان و تجار در غرب کشور نقش 
داشته اند. یکی از تیم های تروریستی در اقدامی جنایتکارانه 
فرزند یکی از هواداران نظام را مظلومانه به شهادت رسانده است. 

نامهکروناییاوروفبهظریف
وزیر خارجه روسیه به وزیر امور خارجه ایران نامه نوشت. 
در بخش��ی از ای��ن نام��ه س��رگئی اوروف خطاب به 
محمدجواد ظریف گفته است: تمایل دارم همبستگی کامل 
ما با ارزیابی های شما درباره خط مشی ضدبشری واشنگتن 
در زمینه گسترش تحریم های غیرقانونی یکجانبه علیه ایران 
که همانند بسیاری از کشورهای جهان از شیوع عفونت جدید 
ویروس کرونا به طور جدی آسیب دیده است را خاطرنشان 
کنم. این رویکرد اصولی در گفت وگوی تلفنی وادیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه با حسن روحانی، رئیس جمهوری اسامی 
ایران که 21 آوریل س��ال جاری انجام شد، مورد تاکید قرار 
گرف��ت. ضمن نظارت بر پیامدهای س��نگین پاندمی  برای 
بسیاری از کشورها و ملت ها، به اهمیت پیشنهاد وادیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه که در اجاس سران گروه 20 در 
26 مارس سال جاری مطرح شد و درباره لغو محدودیت های 
تحویل دارو و مایحتاج اولیه و همچنین تراکنش های خرید 
آنها بود بیشتر متقاعد می ش��ویم. در بخش دیگری از این 
نامه آمده است: روسیه دائما ماهیت غیرقانونی تحریم های 
یک جانبه آمریکا علیه ایران را خاطر نشان می کند. همواره 
از آمریکا می خواهیم این تحریم ها را لغو کند و مانعی برای 
مبارزه تمام عیار با عفونت ویروس کرونا ایجاد نکند. کشورهای 
اروپای غربی را نیز فرامی خوانیم تحت تاثیر ارعاب و تهدید 
واشنگتن قرار نگیرند و به تعامل با شرکای ایرانی ادامه دهند. 

روسیه:
خروجآمریکاازبرجاممنجربهتوسعه

برنامههستهایایرانشد
 میخائی��ل اولیان��ف نماینده روس��یه در س��ازمان های
بین المللی مستقر در وین در رشته توئیتی اظهار کرد: خروج 
آمریکا از توافق هسته ای منجر به افول امنیت در خلیج فارس 
ش��ده اس��ت. 2 س��ال قبل در چنین روزی آمریکا از برجام 
خارج ش��د. حال می توانیم ببینیم این اقدام س��بب ناامنی 
در خلیج فارس، توس��عه برنامه های هس��ته ای ایران فراتر از 
محدودیت های توافق شده و تاش مستاصانه آمریکا برای 
محسوب شدن به عنوان یکی از طرفین توافق با ایران شده 
است . وی در توئیت دیگری نوشت: مکانیسم بازگشت ارتباطی 
با رای دادن ندارد و اتوماتیک است اما اول ایاات متحده باید 
تمام اعضای شورای امنیت سازمان ملل و باقی جامعه بین المللی 
را قانع کند که هنوز یکی از طرفین توافق هسته ای با ایران 
محسوب می شود. این کار تنها از طریق پایبندی اثبات شدنی 
ممکن است. این مقام ارشد روس در توئیت دیگری نوشت: 
ابهامات از تاش های مس��خره و حساب نش��ده آمریکا برای 
اثبات اینکه همچنان یکی از طرفین برجام محسوب می شود، 
ش��کل گرفته اس��ت . خروج از برجام به عنوان یک تصمیم 
ملی شناخته شده، بسیار بدبینانه بود. این وضعیت منحصر 
به فردی در روند کاری ش��ورای امنیت س��ازمان ملل است. 

اخبار

سیاسی

گروهسیاسی: »در شکوه دوم خرداد 76 و اقتدار منتخبش همان 
بس که می گویند انتخابات در ایران دیگر انتخابات نیست، انتصابات 
محمد خاتمی اس��ت«، این رجزی بود که مصطفی تاجزاده از 
مدیران ارشد دولت اصاحات 3 سال پیش و بعد از انتخاب مجدد 
حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و به 
مناسبت سالگرد دوم خرداد در توئیتر خود منتشر کرد. به احتمال 
زیاد زمانی که این فعال رادیکال سیاسی در حال انتشار این توئیت 
و »هل من مبارز« گفتن در مقابل سایر فعاان سیاسی کشور بود، 
به عمر کوتاه کامیابی لیست های تکرارشده و سرنوشت سرلیستی 
اصاحات به فاصله رای یک میلیون و 600هزارتایی سال 9۴ تا 
60 هزار رای س��ال98 فکر نمی کرد. هر چه بود اما آغاز ریزش 
رای اصاحات در سایه باا گرفتن نارضایتی های معیشتی مردم و 
آشکار شدن شکست ایده سیاست خارجی این جریان در حاشیه 
ناکامی برجام، حکایت از شکاف میان مطالبات عمومی مردم و 

شعارهای رفع حصر اصاح طلبان داشت.
در چنین فضایی تشابه باا و هم سنخ بودن شرایط سیاسی و 
اجتماعی بعد از سال 96 با افول جریان اصاحات پس از انتخابات 
 سال 80، می توانست زنگ خطر را برای این جریان سیاسی به صدا

درآورد. آنها یکبار دیگر نیز بعد از فتح دوباره پاستور و کسب رای 
22میلیونی و در ش��رایطی که مجلس را نیز دست داشتند و با 
یک لیست حداکثری در انتخابات شورای شهر دوم ظاهر شده 
بودند، با دلس��ردی حامیان خود و عدم مشارکت در انتخابات و 
گرایش مشارکت کنندگان به اصولگرایان ترمیم شده مواجه شده 
بودن��د؛ تجربه ای که برای آنها آغاز شکس��ت های دومینووار در 
مجالس هفتم، هشتم و نهم و مهم تر از آن شکست در انتخابات 
ریاست جمهوری نهم و دهم شده بود تا اصاح طلبان سرانجام با 
تاخیری 12 ساله و قرار گرفتن در زیر پرچم حسن روحانی، بار 

دیگر طعم پیروزی را بچشند.
تجربه حوادث دی96 و آبان98 که از آنها به عنوان شورش های 
حاش��یه ای علیه گفتمان توسعه محور مرکزنشین یاد می شد و 
سرخوردگی بدنه مرکزنشین اصاحات از کارکرد چرخ دنده های 
این قطار و عیان ش��دن فق��دان اعتبار اجتماعی اصاح طلبانی 
ک��ه رویای »انتصابات خاتمی« ب��رای 1۴00 و پس از آن را در 
مخیله خود پروبال می دادند، در نهایت تش��تت تش��کیاتی و 
اختاف نظرهای این جریان سیاسی را به عرصه عمومی کشاند. 
اختافاتی که از دوگانه حزب کارگزاران سازندگی و شورای عالی 
سیاست گذاری اصاح طلبان به ریاست محمدرضا عارف و عدم 
توفیق در انتخاب اس��تراتژی واحد انتخاباتی آغاز ش��ده بود، با 
استعفای موسوی اری، نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری 
اصاح طلبان و گایه های او نسبت به وضعیت این روزهای گروه 
متبوعش، آغازی بر یک پایان رس��می در کش��اکش مجادات 

سیاسی به شمار می رفت.
حملهبهخطقرمز ■

انتقادات کرباسچی نسبت به عملکرد هم قطارانش در سال های 
اخیر امری نادر به ش��مار نمی رفته و عمدتا نیز با واکنش های 
معتدلی مواجه می شده است اما با گذر زمان و تجربه شکست 
انتخاباتی در دوم اس��فندماه، نشانه گیری انتقادات او به سمتی 
گرایش پیدا  کرد که خط قرمز اصاح طلبان به شمار می رفت. او 
که چندماه پیش با سلب صفت »رهبر اصاح طلبان« از خاتمی 
نسبت به رویه های جاری انتقاد کرده بود، این بار با تاکید بر نحوه 

مدیریت اصاحات گفت: »باید تعارف را کنار 
بگذاریم. کار سیاسی که رودربایستی ندارد. 
درباره بقیه بزرگان هم همین طور است. حتی 
دیگر کسانی که شاید برای ما کاریزما بوده و 

شخصیت مورد عاقه ما باشند«.
البته س��خنان کرباس��چی که به مذاق 
اصاح طلبان خوش نیامده بود با واکنش های 
تندی نیز مواجه شد. در یک نمونه آن سردبیر 
روزنامه »شرق« با انتشار سرمقاله ای با عنوان 
»کارگزاران علیه ب��رادر بزرگ تر« ایده های 
اقتصادی آنها را مسبب وضعیت فعلی اقتصاد 
کشور خواند و نوشت: »برخی اصاح طلبان 
از جمله کرباس��چی ب��رای تغییر در جبهه 
اصاحات از تعبیر »پوست اندازی« استفاده 
کرده اند. پوست اندازی تغییری ظاهری است 

برای حفظ وضعیت موجود و یافتن راهکارهایی برای بازگشت 
به قدرت به نام مردم. تغییر جدی در عرصه سیاس��ت از طریق 
تغییر نگرش  در راهکارهای اقتصادی امکان پذیر است که از قضا 
نیاز به تئوری و چارچوب دارد. مگر نه این اس��ت که 16س��ال 
دولت داری اصاح طلبان در دوره هاشمی رفسنجانی و خاتمی، 
اقتصاد بر اس��اس تئوری بازار آزاد اداره شده است«. با این حال 
احمد غامی در ادامه یادداشت خود و بعد از تاکید بر این نکته 
که دولت خاتمی اقتصاد را بر اساس تئوری بازار آزاد اداره می کرده 

است، می نویسد: »اگر رئیس دولت اصاحات و اصاح طلبان هنوز 
مقبولیت دارند این مقبولیت نشأت گرفته از دولت اصاحات است 

که به طور کامل تن به نظام بازار آزاد نداد«.
با این حال واکنش های اصاح طلبان به کرباسچی که نسبت 
به عملکرد خاتمی انتقاد کرده بود به روزنامه شرق محدود نماند 
و چهره های سرش��ناس دیگری نسبت به حمله ای که به خط 
قرمزشان شده بود واکنش نشان دادند تا روزنامه این ارگان حزبی 
در مطلبی به قلم سردبیر خود نسبت به این واکنش ها نیز واکنش 
نشان دهد و بنویسد: »اینکه سیاستمدار تازه آمده ای چون جناب 
آقای محمود صادقی کارگزاران را مستقل 
از اصاح طلبان معرفی کند و اصاح طلبی 
را ب��ا معیارهای چپ گرایی ازدس��ت رفته و 
منسوخ شده دهه60 می سنجد اوج ناآگاهی 
تاریخی و فقر دیدگاه نظری است اما اینکه 
روش��نفکر برجس��ته ای مانند جناب آقای 
علیرضا علوی تبار دفاع کارگزاران سازندگی 
از »دین مدنی« و »الهیات سیاسی« را مقدمه 
»همزیستی با برخی از گرایش های سیاسی« 
ارزیابی کند، فارغ از دقت این انتقادات نشان 
می دهد در درون جبهه اصاحات بش��دت 

نیازمند گفت وگوی انتقادی هستیم«.
دعوابرسرنخواستنروحانی ■

شاید مخرج مشترک تمام مواضعی را 
ک��ه فعاان اصاح طلب ن��ه در خفا که در 
فضای عمومی رسانه ها مطرح کردند بتوان در ضربه ای دانست 
که همه آنها از عملکرد حس��ن روحانی و تاثیر انکارناپذیرش 
بر اعتبار اجتماعی خ��ود خورده اند، ضربه ای که حتی صدای 
صادق زیباکام را، که طرفدار ثابت دولت روحانی و رویکردهای 
مختلف او از جمله سیاس��ت خارجی بوده است هم درآورد تا 
او هم در گفت وگویی اینس��تاگرامی بعد از آنکه از کرباسچی 
به عنوان چهره ای مستقل یاد کرد، نوک پیکان برخی نقدهایش 
را به سمت خاتمی بگیرد و بگوید: »من می گویم شما از آقای 

خاتمی و رهبری اصاح طلبان یک سوال ساده بکنید که ما 2۴ 
میلیون نفری که آمده ایم و رای داده ایم، آقای روحانی دربرابر 
مطالبات ما چه گامی را در این 3 س��ال برداش��ته است؟ چه 
کسی باید پاسخگو باشد؟ آقای خاتمی باید پاسخگو باشد، آقای 
عارف باید پاسخگو باشد، آقای سعید حجاریان، موسوی اری، 
مصطفی تاجزاده و صادق زیباکام باید پاسخگو باشند، ما باید 
پاسخگو باشیم چون ما بودیم که آن 2۴ میلیون نفر را به رای 
دادن ترغیب کرده ایم. ما یک بار گفته ایم که نظرمان نسبت به 
روحانی چیست؟ اصا انگار نه انگار آن 2۴ میلیون نفری که به 
او رای داده اند یک مطالباتی هم داشته اند. اینها نقص های فاحش 

اصاح طلبان بوده است«.
با همه این اوصاف و دعواهای هم قطاران س��ابقی که همگی 
در انتخاب حس��ن روحانی به عنوان رئیس جمهور نقش آفرینی 
حداکثری داشتند، حاا آنها در عین جدا کردن خود از یکدیگر 
تاش می کنند راه فراری از آنچه روزی آن را »انتصابات خاتمی« 

توصیفش می کردند پیدا کنند.
رشد صعودی و کم سابقه نارضایتی های معیشتی، حداکثری 
شدن شکاف های اجتماعی و انفعال قوه اجرایی در مواجهه با 
وضعیت پیش آمده، باعث  شده نقطه ضعف بزرگی به نام »حسن 
روحانی« تبدیل به گزاره ای با ماهیت سلبی شود که دعوا بر سر 
نخواستن آن باشد؛ مساله ای که حتی به سطحی بااتر نیز رسیده 
و تریبون های غربگرای کش��ور را در گاردی انتقادی نسبت به 
ایده و تئوری های دولت در زمینه های مختلف از جمله اقتصاد 
قرار داده اس��ت. در چنین فضایی اینگونه به نظر می رسد که 
ابهام پیرامون انتخاب رویکرد »ترمیم« یا »رادیکالیسم«، محور 
بحث های بعدی اصاح طلبان باشد؛ دوگانه ای که احتمال انتخاب 
دومی در آن چندان معقول به نظر نمی آید، چرا که از سویی آنها 
یکبار و پس از کامل شدن زنجیره شکست های انتخاباتی شان 
در س��ال 88 رویکرد رادیکالیسم و سیاست خیابانی را با نیت 
اثبات خود به بدنه اجتماعی و تحمیل به ساختار قدرت در پیش 
گرفتند و سرانجام به رستگاری مطلوب خود نرسیدند و راه نجات 
را در ائتاف با س��ایر نیروهای سیاسی یافتند و از سوی دیگر 
توس��ط بدنه معترض به  عنوان مسؤول اصلی وضعیت موجود 
ش��ناخته می شوند و همنوا شدن با آنها باعث طرد همه جانبه 
اصاح طلبان می ش��ود. رویکرد ترمیمی اما می تواند مبتنی بر 
استراتژی هایی باشد که محمدرضا تاجیک چندماه پیش از آنها 
یاد کرده بود و کناره گیری مقطعی از کنشگری سیاسی را نیز 

به همراه داشته باشد.
با این حال انتخاب نهایی از هر جنس و مبتنی بر هر رویکردی 
که باشد، خبر از پایان دورانی می دهد که تاجزاده از آن به  عنوان 

»شکوه دوم خرداد 76« و »انتصابات خاتمی« یاد می کرد.

عملکرددولتروحانیدرگیریهاواختافات
دراردوگاهاصاحاتراتشدیدکرد

یادگاری بنفش

صدایهمهمردمبایددرمجلسشنیدهشود
محمدباقر قالیباف، منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: در انتخابات اسفندماه برخی  که رای ندادند از عملکرد کسانی که به آنها رای داده بودند 
ناراضی بودند مخصوصا در تهران. البته مجلس نماینده آنهایی هم که رای نداده اند هست. مجلس مال همه است. صدای همه باید در مجلس شنیده شود. 
اما جریان های سیاسی باید بدانند هر چه از آرمان های انقاب و در راس آنها مردم فاصله بیشتری بگیرند شانس کمتری برای پیروزی خواهند داشت.

گروهسیاسی:طرح سنای آمریکا برای 
مح��دود کردن اختیارات جنگی ترامپ 
علیه ایران با ناکامی رو به رو ش��د. به گزارش »وطن امروز«، 
 در جلسه پنجشنبه هفته گذشته سنای آمریکا ۴9 سناتور - 
از جمله 7 سناتور جمهوری خواه- به شکستن وتوی دونالد 
ترام��پ رأی مثب��ت دادند اما با توجه ب��ه اینکه رأی مثبت 
حداقل دوسوم )67 نفر( از نمایندگان سنا برای شکستن وتوی 
رئیس جمهور ازم است، سنای آمریکا در شکستن وتوی دونالد 
ترامپ و سلب اختیارات وی برای اقدام نظامی علیه ایران بدون 

کسب مجوز از کنگره ناکام ماند.
تقریبا 2 ماه پیش بود که بعد از ترور سردار سلیمانی کنگره 
آمریکا طرح محدودیت اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران را 
تصویب کرد. این قطعنامه که توسط سناتور »تیم کین« ارائه 
شده بود، دولت ترامپ را موظف می کرد ظرف 30 روز همه 
نیروهای نظامی آمریکا را از مواضع ضدایرانی خارج کند، مگر 

اینکه از کنگره مجوز دریافت کند.
به عقیده برخی کارشناسان، واکنش قاطعانه ایران به ترور 
سردار سلیمانی و حمله به پایگاه نظامی عین ااسد، تعداد 
زیادی از نمایندگان، سناتورها و برخی کارشناسان امنیتی 
آمریکا را به این نتیجه رس��اند که ادامه تحرکات خصمانه 
علیه ایران کلیت منافع آمریکا در خاورمیانه را نابود خواهد 
کرد؛ مسأله ای که باعث شد آنان طرح محدودیت اختیارات 
جنگی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران را تدوین و در کنگره 
مطرح کنند. به بیان دیگر حمله موشکی ایران به عین ااسد 
چند پیام مهم برای مقامات آمریکایی داشت. اول آنکه این 
حمله نشان  داد ایران به لحاظ دانش و تجهیزات، توانمندی 
هدف قرار دادن نیروها و پایگاه های آمریکایی در منطقه را 
دارد. حمله به عین ااس��د در واقع آژیر خطری برای ارتش 
آمریکا بود که خود را در مقابل حمات احتمالی ایران مصون 
نداند. این در حالی بود که مقامات آمریکایی از سیستم های 
پیشرفته پدافندی برای صیانت از پایگاه های نظامی خود در 
منطقه استفاده می کردند. حمله موشکی به پایگاه عین ااسد 
نشان داد ایران فناوری ازم برای مختل کردن این سیستم ها 
را دارد. یکی از نکات مهم حمله به عین ااسد هم از سوی 
سردار حاجی زاده مورد اشاره قرار گرفت: یک عملیات مهم 
جن��گ الکترونیک را تقریبا 15 دقیقه بعد از عملیات آغاز 
کردیم و همه هواپیماهای بدون سرنش��ینی را که بر فراز 
منطق��ه عین ااس��د در حال پرواز بودند ب��رای لحظاتی از 

کنترل آمریکایی ها خارج 
کردیم و لین��ک ارتباطی 
و لینک تصویری آنها را از 
بین بردیم که آمریکایی ها 

را بسیار مرعوب کرد.
تجربه حمله به پایگاه 
عین ااس��د این فرضیه را 
برای مقامات آمریکایی به 
اثبات رساند که ایران در 
حال حاضر از بعد نظامی 

ت��وان وارد کردن »ضربه جدی« ب��ه منافع یا پایگاه های 
نظام��ی آمریکا را دارد.  به بیان دیگر، حمله نظامی ایران 
به آمریکا به مقامات این کشور نشان داد تهدیدهای ایران 
قابلیت اجرایی ش��دن دارد و در ص��ورت ایجاد درگیری 
نظامی میان ایران و آمریکا، قطعا ارتش آمریکا هزینه های 

به مراتب سنگین تری را متقبل می شود. 
مجموع این مس��ائل باعث ش��د نمایندگان کنگره طرح 
محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران را طراحی 

کنند.
اواس��ط ماه فوریه/ اواخر بهمن ماه س��ال گذش��ته بود 
که مجلس س��نای آمریکا قطعنامه ای را به منظور محدود 
کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ به تصویب رس��اند. 
یک ماه بعد مجلس نمایندگان آمریکا  قطعنامه ای را که 
خواس��تار محدود کردن اختیارات »دونالد ترامپ« برای 
اقدام نظامی علیه ایران اس��ت تصویب کرد. اما در نهایت 
طرح کاهش اختیارات جنگی ترامپ، چهارشنبه گذشته 
با وتوی ترامپ مواجه ش��د. نمایندگان مجلس سنا برای 
شکستن وتوی رئیس جمهور این طرح را بار دیگر به رای 
گذاشتند و در صورتی که طراحان این طرح می توانستند 
تاییدیه دوسوم سناتورهای آمریکایی را به دست  آورند در 

عمل وتوی رئیس جمهور بی اثر می شد. 
در نهایت در جلس��ه پنجشنبه گذشته سنای آمریکا ۴9 
س��ناتور- از جمله 7 س��ناتور جمهوری خواه- به شکستن 
وت��وی دونالد ترامپ رأی مثب��ت دادند اما با توجه به اینکه 

رأی مثبت حداقل دوسوم 
)67 نف��ر( از نماین��دگان 
س��نا برای شکستن وتوی 
رئیس جمهور ازم اس��ت، 
سنای آمریکا در شکستن 
وتوی دونالد ترامپ و سلب 
اختیارات وی ب��رای اقدام 
نظامی علیه ای��ران بدون 
 کس��ب مج��وز از کنگره

 ناکام ماند.
ترامپ:اززورعلیهایراناستفادهنکردیم ■

دونال��د ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه  اعام وتوی 
ط��رح کاهش اختی��ارات جنگی مدعی ش��د: ای��ن یک طرح 
بس��یار توهین آمیز بود که توسط دموکرات ها به عنوان بخشی 
 از اس��تراتژی برای پی��روزی در انتخابات س��وم نوامبر با تفرقه

در حزب جمهوری خواه مطرح شد.
وی افزود: معدود جمهوری خواهانی که به آن رای دادند، 
دست در دست شان بازی کردند. عاوه بر آن، این طرح مبتنی 
بر سوء تفاهم هایی از حقایق و قوانین است. برخاف این طرح، 

ایاات متحده مشغول استفاده از زور علیه ایران نیست.
رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: ۴ ماه پیش، من برای 
از بین بردن قاس��م سلیمانی در حالی که وی در عراق بود، 
اقدام قاطعی انجام دادم. ایران با پرتاب یک سری موشک به 
نیروهای ما در عراق واکنش نشان داد. بر اثر این حمات هیچ 

کسی کشته نشده است.
ترامپ در حالی مدعی شده است که هیچ یک از نیروهای 
نظامی آمریکا در نتیجه حمله به عین ااسد کشته نشده است که 
یک روز پس از این حمله موشکی، رئیس جمهور آمریکا مدعی 
ش��ده بود هیچ یک از نظامیان این کشور در پایگاه عین ااسد 
آسیب ندیده اند و صرفاً خسارات جزئی به تجهیزات وارد شده 
اس��ت؛ ادعایی که در روزهای بعد پوچ بودن آن با افش��اگری  
رسانه ها مشخص شد و مقامات آمریکایی مجبور شدند به صورت 

قطره چکانی آمار تلفات پایگاه عین ااسد را اعام کنند.
پنتاگون پس از چند روز پنهانکاری درباره آمار تلفات حمله 

موشکی ایران به پایگاه عین ااسد، سرانجام اعام کرد که 11 
نفر از نیروهای آمریکایی بر اثر این حمله موشکی دچار ضربه 
مغزی خفیف )concussion( شده اند و حتی دونالد ترامپ 
این آسیب دیدگی ها را تا حد »سردرد« تقلیل داد. اما در ادامه 
پنتاگون نه تنها طی چند مرحله آمار مجروحان حمله موشکی 
ایران به عین ااسد را تا 110 نفر افزایش داد، بلکه اذعان کرد 
تعدادی از مجروحان به نوع شدیدتری از ضربه مغزی ناشی 

از تروما موسوم به TBI دچار شده اند.
واکنشسندرزبهوتویترامپ ■

اقدام ترامپ در وتوی طرح محدودیت اختیارات جنگی با 
واکنش سیاستمداران و کارشناسان آمریکایی مواجه شد. در 
همین راستا »برنی سندرز« نماینده مجلس سنای آمریکا با 
یادآوری یکی از صحبت های قبلی ترامپ علیه جنگ که گفته 
بود »ملت های بزرگ وارد جنگ های بی پایان نمی شوند« از 
او انتقاد کرد. نماینده مجلس سنا در توئیتر نوشت: »ترامپ 
گفت: ملت های بزرگ وارد جنگ  های بی پایان نمی شوند. با 
این وجود، او 2 طرح کاهش اختیارات جنگی را وتو کرده تا 
ما را داخل این جنگ ها نگاه دارد. کنگره باید به تاش خود 
برای مهار این رئیس جمهور قانون گریز ادامه دهد«. تیم کین 
سناتور دموکرات که این طرح را تهیه و ارائه کرده بود نیز 
روز پنجش��نبه گفت: »ازم بود کنگره در اقدامی فراحزبی 
برای رئیس جمهوری روشن کند که نباید بدون کسب رای 
کنگره وارد جنگ با ایران یا هر جنگ دیگری ش��ود. امروز 
کنگره به وضوح موضع خود را در این باره مشخص کرد«.

هر چند طرح  محدودیت اختیارات جنگی رئیس جمهور 
آمریکا با وتوی ترامپ کنار گذاشته شد اما همان طور که تیم 
کین، سناتور آمریکایی اعام کرد، نمایندگان آمریکایی  مخالف 
اقدام نظامی علیه ایران هستند. علت این مخالفت ایجاد موازنه 
تهدید از سوی نیروهای نظامی بوده است. رئیس جمهور آمریکا 
نیز خود به این موضوع پی برده است، چنانکه وی در بیانیه وتوی 
مصوبه سنا تاکید دارد وارد مرحله جنگ با ایران نشده است. 

 آنگونه که مقامات نظامی ایران تاکید کردند در صورتی 
که آمریکا پس از حمله عین ااسد قصد حمله به مواضع ایران 
را داش��ت با واکنش ش��دیدتر نیروهای نظامی ایران مواجه 
می ش��د. در همین راستا، سردار حاجی زاده اعام کرده بود: 
»تصور ما این بود که آمریکایی ها پس از حمله به عین ااسد 
به آن پاسخ خواهند داد که ما هم ۴00 نقطه را برای پاسخ 

دادن آماده کرده بودیم«. 

ترامپمجبورشدطرحکاهشاختیاراتجنگیرئیسجمهورراکهبهتصویبنمایندگانکنگرهرسیدهبودوتوکند

فرار  با  وتو
گزارش

شنبه20اردیبهشت1399
شماره2922 وطنامروز

آغازریزشرایاصاحاتدرسایه
بااگرفتننارضایتیهایمعیشتی
مردموآشکارشدنشکستایده
سیاس�تخارجیای�نجریاندر
حاش�یهناکامیبرجام،حکایتاز
شکافمیانمطالباتعمومیمردم
وشعارهایرفعحصراصاحطلبان

داشت



ایحه »اصاح قانون پولی و بانکی کشور« دوشنبه هفته 
گذشته تصویب شد و تنها تغییری که طبق این ایحه در 
قانون پولی و بانکی کشور رخ داد، حذف ۴ صفر از پول ملی و 
جایگزینی تومان با ریال با نرخ برابری هر تومان معادل10 هزار 
ریال فعلی بود. ایحه دولت برای حذف ۴ صفر از پول ملی 
در حالی تصویب شد که هیچ تدبیری برای درمان »تورم« 
به عنوان علت اصلی بی ارزش شدن پول ملی اندیشیده نشد. 
با این حال حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه چهارشنبه 

هفته گذشته هیأت دولت به دفاع از این ایحه پرداخت.
روحانی:پولملیزیباترشد! ■

روحانی با اش��اره به تصویب ایحه »اصاح قانون پولی 
و بانکی کشور«، در تش��ریح دایل دولت برای ارائه چنین 
ایحه ای به مجلس گفت: برای اینکه ما ذهن مردم را از یک 
محاس��به بیخودی خاص کنیم، بخشی از وقت مردم سر 
این تومان و ریال تلف می شود. رئیس دولت دوازدهم افزود: 
می خواستم مردم در زندگی راحت شوند، نوشته و گفتارشان 
یک جور باشد، 10گونه در ذهن خود محاسبه نکنند، آنچه 
مردم در عمل قبول دارند تومان است، تمام معامات مغازه ها 
هم که بروید از آن دستفروش تا آن فروشگاه بزرگ با تومان 
معامله می کند. تا وقتی می خواهی بنویسی یک جای رسمی، 
باز می ش��ود ریال، یعنی دولت خودش را از مردم جدا کرده 
بود، مردم با تومان حرف می زدند، دولت با ریال می نوشت. 

باز دولت هم می خواست حرف بزند با تومان حرف می زد.
روحانی همچنی��ن گفت: پس این مش��کل فرهنگی- 
اجتماعی را حل کردیم. محاسبات را در ذهن مردم و آنچه 
در محاسبات عمومی بانک ها یا موسسات ما هست تسهیل 
کردی��م. رقم را هم کوچک کردیم، چرا که دائم صفر، صفر، 
صفر بغل هم اصا در کاغذ جا نمی گرفت؛ اینقدر صفر بغل 
هم بود. شما می دانید که تعداد زیادی از کشورهای دنیا این 
کار را کردند؛ البته بعضی ها فقط صفر را کم کردند و اس��م 
واحد پول ملی را عوض نکردند، بعضی ها اسم پول واحد ملی 
را نیز عوض کردند، مثا کش��ورهای آسیای مرکزی بعد از 

استقال از شوروی سابق همه یک واحد پول جدید را برای 
خود درست کردند. بعضی ها واحد پول جدید درست کردند، 
بعضی ها صفر برداش��تند، مثا یک وقت ترکیه چند صفر 
پول خود را برداشت. کشورهایی بودند 12 صفر در یک روز 
برداشتند، بعضی ها 6 تا صفر را برداشتند، بعضی ها ۴ صفر 
برداش��تند. ما هم جزو آنهایی هستیم که می خواهیم واحد 
پول ملی ما واحد پولی ای باشد که ملت ما در زبان همیشه 
می گفتند، مردم یک تومان داشتند، یک قران داشتند، یا با 
قران حرف می زدند یا با تومان که ما هم می خواهیم اان به 

همین صورت دربیاید.
رئیس جمه��ور اظهار داش��ت: بنابراین فکر می کنم یک 
کار خیری است؛ البته از لحاظ وجهه بین  المللی هم خیلی 
بهتر است. وقتی می خواهیم واحد پول ملی خود را با واحد 
پول اروپا مثا یورو مقایسه کنیم؛ یک وقتی  می گوییم  این 
یورو نمی دانم 170هزار ریال است، یک وقتی می گوییم آقا  
این یورو 17 تومان است، یعنی ۴ تا صفر این 170 هزار را 
برمی داریم و 17 تومان می شود؛ هم گفتن آن راحت است؛ 
هم زیباتر و قشنگ تر است و هم محاسبه آن آسان تر است و 

با ذهن مردم هم کاما منطبق است.
وی افزود: پس از لحاظ محاسبه با پول های دیگر هم این 
کار که انجام شده به نفع ما است و به نظر من یک کار مبارک 
و خوبی است که در کشور ما انجام شده است. فکر نمی کنم و 
بعید می دانم از لحاظ رشد اقتصادی و تورم و این چیزها خیلی 
تاثیری داشته باشد؛ حذف صفرها بیشتر سهولت حسابگری و 
زیباتر شدن پول ملی در برابر پول های خارجی است و اینکه 
مردم نباید هر روز در ذهن خود یک محاس��به اضافه انجام 

دهند؛ گفتار و نوشتار مردم یکی می شود.
همتی:افتحیثیتپولملیکشوربسیارمهماست ■

دایل روحانی برای دفاع از ایحه دولت از جنس همان 
اس��تدال هایی بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی در جریان بررسی و تصویب ایحه مزبور در جلسه 
دوش��نبه هفته گذشته مجلس ارائه کرد. همتی در دفاع از 

ایح��ه دولت گفت: هم اکنون عرف اصلی اس��تفاده از پول 
رایج در جامعه تومان اس��ت، کما اینکه مردم برای استفاده 
از چک پ��ول 50 ه��زار تومانی از آن به عنوان 50 تومان و از 
اسکناس 10 هزار تومانی به عنوان 10 تومان یاد می کنند، 
چرا که ۴  صفر آن را حذف می کنند، بنابراین ما با قانونمند 
کردن این مهم به دنبال این هستیم که پول ملی را با عرف 

جامعه هماهنگ کنیم. 
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: هم اکنون 8 میلیارد 
قطعه اسکناس داریم که 5 میلیارد آن کمتر از 2 هزار تومان 
است، در حالی که با این تغییر سکه های 2 تومانی به 2 هزار 
تومان قبل و یک تومانی به هزار تومان قبل تغییر می کند 
و می توانیم به این روش وارد صحنه ش��ده و پول ملی را به 
جریان بیندازیم. وی افزود: در ش��رایط کنونی مسکوکات از 
رده خارج شده که امر نامطلوبی است، چرا که اگر احیا شود 
استهاک آن کم است. از سوی دیگر ما سالی یک میلیارد 
قطعه اسکناس امحا می کنیم که هزینه سنگین ۴00 میلیارد 

تومانی را به همراه دارد.
همتی تصریح کرد: افت حیثیت پول ملی کشور بسیار مهم 
است، چرا که هم اکنون در رابطه با پول ملی ریال محاسبه 
می شود که در قیاس با دار یا یورو به میزان رقم وحشتناک 
0/000006 اختاف دارد، از سوی دیگر سرانه اسکناس در 
کشور بین سایر کشورها با عدد 102 بااترین بوده اما برعکس 
درباره مسکوکات از سرانه 26 برخوردار هستیم در حالی که 
حتی کشورهای اروپایی از سرانه 3 رقمی برخوردارند، بنابراین 

این اقدام به احیای مسکوکات کمک می کند.
همتی در حالی از افت حیثیت پول کش��ور سخن گفت 
که در همین سخنان، تورم را به عنوان ریشه بی ارزش شدن 
پول ملی معرفی کرد و گفت: کاهش کارایی پول ملی که در 
پی تورم مزمن و انباشته 5 دهه اخیر اتفاق افتاده، باعث شده 
است پول ملی به عنوان ریال و پیش از آن دینار، هیچ کدام 
در کشور کاربرد نداشته باشند، بویژه دینار که مدت ها ست 

وجود خارجی ندارد.

پیشنویسمالیاتبرمجموعدرآمد
تدوینشد

معاون وزیر اقتص��اد از تدوین پیش نویس مالیات بر 
مجموع درآمد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از 
آن است، خبرداد و گفت: اگر این پیش نویس تصویب شود 
ضمانت های اجرایی آن هم در قانون مشخص خواهد شد.

محمدعلی دهقانی دهنوی  با اش��اره به فعالیت های 
وزارت اقتص��اد در زمینه کاه��ش موانع تولید گفت: ما 
درگاه ملی مجوز ها را راه اندازی و زیرس��اخت های ازم را 
هم فراهم کرده ایم و همه مجوز های اصناف و بسیاری از 
استعامات از طریق این درگاه انجام می شود، منتها هنوز 
برخی دستگاه های اجرایی چنان که باید استقبال نکرده اند.
وی درباره کاهش زمان راه اندازی و شروع کسب و کار ها 
گفت: یک گلوگاه کلیدی وجود دارد که با عزم کافی دولت 
و مجلس رفع ش��دنی است و آن این است که باید نظام 
مجوزدهی پیشینی را در کشور به نظام مجوزدهی پسینی 
تبدیل کنیم، یعنی به ج��ای اینکه افراد را ماه ها درگیر 
مجوزگیری کنیم تا بتوانند فعالیت شان را بعد از آن شروع 
کنند، بگوییم کسب و کارشان را شروع کنند بعد بر نحوه کار 
و کیفیت کارشان نظارت و مجوزهای شان را صادر کنیم 
و اگر چنانچه بر خاف تعهدات ش��ان اتفاقی افتاد، مانع 
ادامه فعالیت آنها شویم. دهقانی با اشاره به طرحی که به 
نوع مجوز داده شده، گفت: با مجوز  مجلس برای صدور 3 
پسینی به محض دریافت تقاضای متقاضیان ظرف یکی 
دو روز ب��ا اخذ تعهدات ازم می توان فعالیت اقتصادی را 
شروع کرد که همین کار مشکل پروسه 80 روزه صدور 

مجوز را حل می کند.

بهرهبردارانآبهایزیرزمینی
ازامسالآببهاپرداختمیکنند

مجری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب شرکت 
مدیریت منابع آب ایران گف��ت: بهره برداران آب های 
زیرزمین��ی از امس��ال آب بها پرداخ��ت خواهند کرد. 
عبداه فاضلی روز گذش��ته در گفت و گو با ایرنا، افزود: 
بهره برداران آب های زیرزمینی بویژه در بخش کشاورزی 
تاکنون بهایی برای هزینه های بازرسی، نظارت و ارزش 
ذاتی آب پرداخت نمی کردند، اکنون و با این اقدام در 
یک مش��ارکت جمعی با پرداخت اندکی از درآمدهای 
خ��ود در طرح های احی��ا و تعادل بخش��ی منابع آب 
همکاری خواهند کرد. مجری طرح احیا و تعادل بخشی 
منابع شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: بدین 
ترتیب و با مشارکت جمعی خود بهره برداران، حفاظت 
از منابع آب زیرزمینی بهتر صورت خواهد گرفت و در 
حقیقت منافع آن نصیب خود بهره برداران خواهد شد. 
وی افزود: مابق��ی هزینه ها نیز از محل منابع عمومی 
طرح های احیا و تعادل بخشی منابع آب تامین خواهد 
ش��د و بهره ب��رداران تنها بخش ناچی��زی را پرداخت 

می کنند.

اختصاصبنزینبهوانتبارهابراساس
»پیمایش«؛»سهمیهپایه«حذفشد

مدیرکل دفتر حمل و نقل کاای س��ازمان راهداری 
گفت: س��همیه بنزین پای��ه وانت باره��ا از 2 ماه آینده 
ب��ه صورت پل��ه ای هر ماه 20 درص��د کاهش می یابد. 
غامحسین دغاغله در گفت وگو با فارس، درباره آخرین 
جزئیات سهمیه سوخت وانت بارهای برون شهری اظهار 
داشت: سال گذش��ته بر اساس مصوبه ای که در دولت 
تصوی��ب ش��د، کارگروهی به ن��ام »کارگروه تخصیص 
س��وخت برای وانت بارها و س��واری های درون شهری و 
برون ش��هری« تشکیل ش��د. وی با بیان اینکه سازمان 
راه��داری و حمل و نق��ل ج��اده ای متول��ی حمل و نقل 
برون شهری است، اضافه کرد: بر اساس تصمیمات این 
کارگروه، مقرر ش��د در ابتدا به وانت بارها سهمیه بنزین 
پایه اختصاص یابد و این سهمیه فارغ از کارکرد آنها باشد، 
این سهمیه بنزین پایه برای وانت بارهای کم مصرف 300 
لیت��ر در ماه و برای وانت بارهای پرمصرف ۴00 لیتر در 
ماه تعیین شد. مدیرکل دفتر حمل و نقل کاای سازمان 
راه��داری و حمل و نق��ل جاده ای ادام��ه داد:  در  مصوبه 
کارگروه، مقرر ش��د طی 2 ماه، وزارت راه وشهرس��ازی 
درباره وانت بارهای برون ش��هری و وزارت کشور درباره 
وانت بارهای درون شهری تمهیدات ازم را           بیندیشند تا 
پس از 2 ماه، سهمیه های تخصیص داده شده )سهمیه 
بنزین پایه( بتدریج کاهش یابد و بر اس��اس پیمایش و 
کارکرد، س��همیه سوخت به این ناوگان اختصاص یابد. 
دغاغله اضافه کرد:  سهمیه  بنزین پایه وانت بارها از یک 
ت��ا 2 ماه آینده، بتدریج کاهش می یابد و  هر ماه 15 تا 
20 درصد س��همیه پایه کاهش می یابد تا به مرحله ای 
برسیم که همه تخصیص سوخت ها بر اساس پیمایش 

خواهد شد و سهمیه بنزین پایه صفر شود.

اگردولتفکریبهحالتهدیدهای
بورسنکند،مجلساقداممیکند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر 
بهترین زمان است که دولت مابقی سهام های خود را در 
شرکت های پذیرفته شده عرضه کرده و امکان اداره آن 
را به خود مردم بدهد یا مجموعه جدیدی در بازار اولیه 
ش��کل بدهد با پروژه های جدید و کس��ب منابع از بازار 
جدید داش��ته باشد. در حالت دیگر می تواند پروژه های 
قبلی را مانند طرح های پارس جنوبی در قالب شرکت یا 
صندوق پروژه پذیرش کرده و سهام آنها را بفروشد و این 
بزرگ ترین فرصت در کنار تهدیدات جدی بازار سرمایه 
است. محمدرضا پورابراهیمی افزود: از دیگر اتفاقات بدی 
که در سال های گذشته افتاد این بود؛ اعام پیش بینی 
سود ش��رکت ها )EPS( از سامانه کدال سازمان بورس 
حذف شد و پیشنهاد می کنم مدیران ارشد بازار سرمایه 
در ای��ن  باره تصمیم عاجلی گرفته تا مردم با اطاعات 
دقیق تری که از وضعیت س��ودآوری شرکت ها دریافت 
می کنند اقدام به سرمایه گذاری کنند. اگر دولت سریعا 
تشکیل یک کارگروه تخصصی برای مدیریت تهدیدات 
مرتبط با بازار س��رمایه از طریق شورای عالی بورس را 
در دس��تور کار قرار ندهد در چند روز آینده کمیسیون 
اقتصادی مجلس حتما اقدامات خود را عملیاتی خواهد 

کرد.

اخبار

اقتصادی

»وطنامروز«بهبهانهسخنانروحانیدربارهدایلحذف4صفرازپولملی
نگاهسطحیدولتبهمسائلپولیرابررسیکرد

آرایشگاه صفرها!
حذف4صفرازپولملیدرحالیتصویبشدکههیچتدبیریبرایحل
مسألهتورمبهعنوانریشهبیارزششدنپولملیاندیشیدهنشدهاست
محاسباتنشانمیدهدبافرضمیانگین20درصدیبرایتورمساانه
درسالهایپیشرو،ارزشپولکشورهر13سالیکدهممیشود

سودسهامعدالتکجارفت؟
سیدناصر موسوی ارگانی، نماینده مردم فاورجان در مجلس شورای اسامی گفت: 20 درصد از سود بانک صادرات و 20 درصد از سود مجموعه فواد مبارکه و... برای 

سهام عدالت است؛ فواد مبارکه سال 97 نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان سود داشته که 20 درصد آن برای سهام عدالت بوده است اما این سودها کجا رفته است؟ 
باید گفت عده ای سودجو اجازه نمی دهند این پول به دست سهامدار برسد، در واقع سهامداران خرد از این سود کان مجتمع فواد سهم مکفی نمی برند.

شنبه20اردیبهشت1399
شماره2922 وطنامروز

حذفصفردرستاست
امانهدراینمقطع

حذف ۴ صفر از پول کشور 
بدون اتخ��اذ مجموعه ای از 
سیاست های پولی هماهنگ 
و منس��جم ب��رای کنت��رل 
تورم اما با انتقاداتی از سوی 
مواجه  کارشناس��ان  برخی 
ش��د. در همین رابطه حیدر 
مستخدمین حسینی،  معاون 

اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: باید هم از ایحه دولت 
در این مقطع و هم از مصوبه مجلس که بر اساس آن، 
۴ صفر از پول ملی حذف می شود، اظهار تاسف کرد. 
همیشه در روزهای پایانی کار مجلس، دولت مصوباتی 
را تدارک می بیند و مجلس هم آن را در ترتیبات کاری 
خود ق��رار می دهد تا مورد تصویب قرار گیرد و اغلب 
فایده ای جز دردس��رهای جدید برای جامعه، اقتصاد 
و مردم نخواهد داش��ت. وی بی��ان کرد: اصل موضوع 
حذف ۴ صفر درست است، منتها نه در این مقطع که 
اوضاع و احوال اقتصادی ناپایدار است و در عدم تعادل 
کامل اقتصادی به سر می بریم. از دریچه اقتصادی چه 
گروهی از اقتصاددان ها حذف صفرها را در این مقطع 
توصیه کرده اند؟ حذف صفرها تا مدت ها مردم را درگیر 
یکسری کاریکاتورها و طنز می کند اما چه دستاوردی 
برای مردم دارد؟ کشورهای دیگر کارهای زیادی برای 

رفاه مردم انجام داده اند.
معاون اسبق بانک مرکزی افزود: اگر میانگین  تورم 
20-10 ساله کشور را نگاه کنیم، نیازی به حذف ۴صفر 
دیده نمی شد. خیلی تمایل دارم گزارش بانک مرکزی 
برای توجیه اقتصادی این طرح منتشر شود و رسانه ها 
هم جویا باشند. سال گذشته لوایح متعددی مثل قانون 
تجارت و تش��کیل وزارت بازرگانی را داشتیم اما برای 
مردم چه دس��تاوردی داشته است؟ با حذف ۴ صفر، 
نه انضباط مالی ش��کل می گیرد و نه مردم در آرامش 

بیشتری قرار می گیرند.
حذف ۴ صفر از پول ملی با کلیدواژه »حیثیت ملی« 
در حالی به دغدغه مسؤوان دولت و مجلس تبدیل شده 
که اقتصاد ایران سال هاست با مسائل ریشه ای دست 
و پنجه نرم می کند. اقتصاد تک محصولی و وابستگی 
شدید بودجه دولت به درآمد فروش نفت، سهم بسیار 
پایین مالیات از درآمدهای بودجه، فرار مالیاتی گسترده، 
قاچاق چندین میلیارد داری، سیاست پولی و ارزی غلط 
و فضای نامساعد کسب و کار تنها برخی از ابرمسائل 
اقتصاد ایران طی دهه های گذشته است. نادیده گرفتن 
این مس��ائل و مطرح شدن موضوعی فرعی همچون 
»ح��ذف صفر از پول ملی« آن هم با اس��تدال هایی 
غیرکارشناسی همچون »زیبایی پول« و »حیثیت پول« 
نشان دهنده عمق ساده انگاری مسؤوان کنونی دولت و 

مجلس از مسائل کشور است.

حذف ۴ صفر از پول ملی در حالی تصویب شد که هیچ 
تدبیر خاصی برای اصاح اساسی سیاست های پولی کشور 
اتخاذ نشد. آمارهای رسمی نشان می دهد طی ۴ دهه گذشته 
تمام مولفه های پولی کشور در وضعیت نابسامانی به سر می برد. 
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد طی ۴ دهه 
گذشته میانگین ساانه 3 شاخص رشد پایه پولی، رشد نقدینگی 
و تورم به ترتیب 22، 25 و 20 درصد بوده است. محاسبات 
 نشان می دهد با فرض میانگین 20 درصدی برای تورم ساانه
 در سال های پیش رو، ارزش پول کشور هر 13 سال یک دهم 
می شود.ریش��ه یابی سرعت باای خلق پول در ایران، ضعف 
مف��رط بانک مرکزی در نظارت موثر بر بانک های کش��ور و 
ناتوانی از اعمال قوانین مربوط، عامل نابسامانی کنونی در بازار 
پول کشور است. نتیجه این نابسامانی، رشد افسارگسیخته 
نقدینگی و در نتیجه رشد تورم به محدوده 20 درصد و بااتر 

و در نهایت افت شدید ارزش پول ملی است.
 نابسامانی نظام پولی کشور البته از سال 92 به این سو 
وخیم تر هم ش��د. باور راسخ نفرات اقتصادی دولت تدبیر به 
»سالم سازی نقدینگی« و تاکید بر »رشد نقدینگی از طریق 
رشد ضریب فزاینده )نسبت نقدینگی به پایه پولی( نه  تنها 
باعث سالم شدن و کنترل نقدینگی نشد، بلکه بانک های کشور 
را با ش��دیدترین بحران ترازنامه ای مواجه کرد. تصور اشتباه 
مردان اقتصادی دولت مبنی بر »کنترل رش��د نقدینگی با 
محدود کردن حجم پایه پولی« باعث تغییر ترکیب پایه پولی به 
بدترین شکل ممکن شد. اقدام بانک مرکزی در محدود کردن 
عرضه فعال پایه پولی باعث عطش شدید بانک ها به ذخایر در 
بازار بین بانکی و رشد شدید نرخ بهره در بازار بین بانکی شد. 
 در نهایت پس از همه گیر ش��دن مسأله کسری ذخایر 
می��ان بانک ها، اضافه برداش��ت بانک ها از بانک مرکزی به 

بیماری همه گیر در شبکه بانکی تبدیل شد و از همین رو 
پایه پولی با سرعتی مشابه آنچه پیش از دولت تدبیر بود، 
رش��د کرد. تفاوت رشد پایه پولی در برهه کنونی با پیش 
از آن، محل افزایش پایه پولی بود. از س��ال 92 به این سو 
س��هم بدهی بانک ها به بانک مرکزی چندین برابر ش��ده 
اس��ت که علت آن- همان طور که بیان شد- هدف گذاری 
اشتباه سیاست گذار پولی برای »کنترل حجم پایه پولی« و 
بی توجهی به مهم ترین مولفه پولی یعنی »نرخ بهره بازار بین 
بانکی« بود. این اشتباه در حالی رخ داد که تجربه کشورهای 
باسابقه در حوزه بانکی و تجربه آنها از هدف گذاری نرخ بهره 
برای تنظیم بازار پول در دسترس مسؤوان بود. نتیجه این 
سیاست گذاری اشتباه پولی، رشد پایه پولی و نقدینگی به 
اندازه قبل از سال 92 و تجربه تلخ بزرگ ترین تورم 2 دهه 

گذشته بود.

جراحیزیباییرویاقتصادبهکمارفته



ازعمقگذشتهتالبهفردا
مسعودکارگر:انسان همیشه دوست داشته اتفاقات جدید 
و متفاوت را تجربه کند و همیشه دنبال شرایط جدید بوده 
است اما گاهی در مقاطعی از تاریخ و عمر خود دچار عادت 
و تکرار زدگی شده و ریسک یا توان و امید هیچ گونه تغییر و 
تحولی را متصور نبوده، و این انسان ممکن الخطا که دائما در 
حال آزمون و خطا و افسوس و حسرت از دست دادن ها و به 
دست آوردن هاست، به یک شاخصه درست برای زندگی و 
بهبود در حیطه شخصی، اجتماعی و جهانی نمی رسد و گاه 
فرصت ها و عمر اینگونه می گذرد و به پایانش نزدیک می شود؛ 
 ای کاش فرصت دیگری بود برای اصاح، تجدید نظر، جبران 
و بهبود اوضاع و حل تمام نامایمتی های ساخته دست بشر، و 
مگر غیر از این است که روز قیامت را روز حسرت نامیدند؟! 
روزی که انسان حسرت تک تک لحظات و فرصت هایی که 
براحتی، سادگی و بیهودگی از کنار آن عبور کرد و قدرش را 
ندانست، و با خود می گوید  ای کاش یک فرصت دیگری هم 
بود!  ای کاش... .  ای کاش ما هم مانند »ویل کیج« با بازی 
 )Edge of Tomorrow( »تام کروز« در فیلم »لبه فردا«
چنین قابلیتی داشتیم که بشود به خاطر هر تصمیم، عملکرد 
خطا و اشتباهی در گذشته یک فرصت و جان تازه ای به ما 
داده شود تا بتوانیم با رفتار و کرداری درست با توجه به گذشته 
و وضعیت حال، به سمت آینده ای بهتر قدم برداریم و تکرار 
خطاها و اش��تباهات را به حداقل برسانیم و در بحران های 
عظیم و متعدد عالم هستی که عمدتا ماحصل عملکرد بشر 
است، یک بار برای همیشه به تعالی اشرفیت انسانیت برسیم 
و این جهان از دست آسیب های آدمیزاد نجات پیدا کند که 
اگر انسان تجربه ها و درس های تاریخ را سرمشق خود قرار 
می داد همچون قابلیت ویل کیج می توانست از نو شروع کند و 
دوباره تکرار گذشته نکند.  در دوران جوان کرونا، یک ویروس 
میکروسکوپی که غول توهم قدرتمند بودن انسان غره شده 
را به زانو درآورده و در این بلبشوی باتکلیفی گیج کننده که 
انسان دچار سردرگمی، حیرانی و استیصال قرار گرفته و تنها 
راه را یا بی خیالی و بیهودگی می پندارد یا سعی در پیمودن 
روال عادی همیشگی گذشته را دارد یا تابع تغییرات جبری 
و دست به دعا شدن و بازگشت به فطرت اصلی است! در این 
وضعیت بهتر می شود فهمید که نه علم می تواند کاری صورت 
دهد و نه منطق انسان امروزی غوطه ور در دنیای مادی؛ در 
این میان البته هستند افرادی که در همه شرایط و همچون 
وضع کنونی دس��ت از تاش، امید، توکل و دعا برنداشته و 
سعی کرده اند راه حق را تا آنجا که امکان دارد طی کنند اما 
شاید آنچنان که باید نبوده و نتوانسته اند و خیلی از ما تنها 

دست به دعا شده ایم برای نجات! اما چه دعا و آرزویی؟!
 اکث��ر ما آرزو و دعا ک��رده و می کنیم که  ای کاش این 
وضعیت هر چه زودتر تمام شود و به زندگی عادی گذشته 
بازگردیم! دقت کردید؟! زندگی عادی گذشته؛ یعنی همان 
رویه روتین همیش��گی که از قبل داش��ته ایم، همان تکرار 
تکراری ها، عادت ها و روزمرگی های اکتسابی، جبری و تلقینی! 
و کمتر کسی دعا و آرزویش این بوده و هست که وضعیت 
تغییر کند و زندگی به حالت جدید و متفاوت از قبل تبدیل 
شود، کمتر کسی به ذهنش خطور کرده که عاوه بر دعا و 
آرزو قصد کند که بعد از چنین بحرانی سبک زندگی فردی، 
خانوادگی و اجتماعی اش را تغییر دهد و تحول بخشد، کمتر 
کسی به این فکر افتاده که عاوه بر درک بهتر نعمت امنیت 
و سامتی، تاش کند قصور و غفلت های گذشته را جبران 
کند و به سمت تعالی پیش برود، کمتر کسی تصمیم گرفته 
از این ابتا و امتحان درس گرفته و روال اعتقادی، کرداری 
و روش زندگی اش را تغییر داده و به نحو احسنت به سوی 
سعادت درست پیش ببرد، کمتر کسی به این تلنگر رسیده 
که باید تجدید نظری روی تمام جزئیات روزمرگی و عادت ها 
و اعتیادهایش بکند، کمتر کسی ماجرا را همچون خواب که 
مرگ موقت است تلقی کرده و بیداری بعد از آن را به مثابه 
یک تولد و جان دوباره که همچون ویل کیج پس از شکست 
و مرگ، دوباره زنده ش��ده و راه دیگری برای پیش��روی در 
زندگی برگزیند.  اصا انگار هر کاری که قبل از بحران کرونا 
انجام می دادیم برحسب عادت و بدون معرفت بوده و گویی 
جنبه معرفتی آن کمرنگ و در روزمرگی محو شده، اعمالی 
همچون صله رحم، میهمانی های خانوادگی، سر زدن به پدر 
و مادر، نماز جماعت و زیارت قبور متبرکه و اماکن مقدسه، 
کمک به همنوع و خیلی معروف های دیگر که با گذر زمان 
و ابتا به زندگی تجملی و مادی بی روح و کم مفهوم شده 
ب��ود و حال در ای��ن »گذار  فاصله ه��ا« و رنج تحمل اجبار 
)اجتماع گریزی ها(، قدر نعمت ه��ای مغفول و فرصت های 
طایی را بهتر دانس��ته و آه حسرت و افسوس مان به فغان 
است، تازه اگر واقعا قدردان این ادراک نصفه و نیمه باشیم 
ولی خب به همان هم پایبند نیستیم چه برسد که بخواهیم 
تحولش دهیم و تغییرات اساسی در عادت های گذشته بدهیم.  
در طول تاریخ بایای طبیعی، جنگ ها و حادثه ها گاه انسان 
را به سمت اصاح و گاه به تباهی کشانده و اندک جمعیت 
و مردمان��ی بوده اند که از این بزنگاه ها پند فرصت و مهلت 
تحول و تغییر گرفته و در مسیر صالح قدم گذاشته اند.  انسان 
ثابت کرده در هر حادثه رویش و ریزش داش��ته که تکلیف 
ریزش هایش مشخص است اما رویش هایش در طول زمان 
افت و خیز زیاد داشته و اکثرا گرفتار دور بیهودگی شده و در 
جوانه زدن خشک شده اند و این زهر تلخ دنیت این دنیای 
کهنسال مرگ زده است. ویروس کرونا نشان داد که انسان با 
همه قابلیت و توانمندی ها و ادعاهایش؛ از پس پیشگیری، 
کنترل، مدیریت و درمان قاطعانه آن برنیامده و در مدیریت 
جامعه و جهان که مدعی آن بوده، دچار ضعف و درماندگی 
شده است. و این رخداد چیزی جز عدم ناکارآمدی انسان در 
مدیریت جهان نیست، مدیریتی که ماحصل آن آسیب به 
محیط زیست و اکوسیستم کره زمین و چرخه طبیعی حیات 
و تعرض به جایگاه واقعی خلقت است و این انسان طمعکار 
حریص طغیان زده  عهد شکن گویی عدم را بهتر می پسندد 
ت��ا جاودانگی الهی را؛ کاش ما هم مانند ویل کیج روی لبه 
فردا می توانستیم با یک فرصت مجدد انسان بشویم و اصاح 
که بعد از این ابتا و امتحان همچون بنی اسرائیل لگد به تنها 
ش��انس مجدد خود نزنیم که پس از آن محکوم به نفرین 
ابدی شویم و بیچاره دائما ابدا! کاش در این لبه باریک فردا 
آدم شویم و از گناه طمع لذت گندم دنیا توبه نصوح کرده 
و به سمت زمان موعود پیش برویم. دیگر واقعا بس است از 
دست دادن ارض موعودها در وعده ابلیس به شهوت گوساله 
س��امری و سیب جاودانگی. کاش در این لبه فردا اگر جان 
مجددی به ما داده می شود در راه موعود جان دهیم! ما که 
از عمق گذشته و سطح حال خیری ندیدیم حداقل در لبه 

فردا عاقبت به خیر شویم. 

یادداشت

اجتماعی

بامداد دیروز تهران پس از 2/5 س��ال دوباره لرزید و مردم 
وحشت زده را برای ساعاتی روانه خیابان ها و فضاهای آزاد کرد؛ 
زلزله ای با مقیاس 5/1 ریشتر با ۴0 پس لرزه که خوشبختانه 
تلفات و خس��ارت س��نگینی نداشت، البته متاسفانه 2 تن از 

هموطنان مان در این حادثه جان خود را از دست دادند. 
به گ��زارش »وطن امروز«، از همان لحظات ابتدایی وقوع 
زلزله خیابان ها و بوستان های تهران شاهد هجوم مردم بود و 
باز هم چالش شلوغی پمپ بنزین ها به وجود آمد. 2 سال و نیم 
پیش نیز وقوع یک زمین لرزه 5/2 ریشتری در پایتخت موجب 
ترافیک سنگین و قفل شدن شهر شد و حتی با وجود سرما 
در خیابان ماندند. اما این بار اوضاع فرق می کرد؛ کرونا موجب 
ش��د با وجود زلزله، بسیاری از شهروندان به خانه بازگردند و 
از ازدح��ام دوری کنند. مصاف زلزل��ه و کرونا در کنار ایجاد 
نگرانی در میان مردم، دستمایه طنازی های مجازی شد و از 
همان دقایق ابتدایی وقوع زمین لرزه در تهران، سیل مطالب 
طنز آمیز کاربران شبکه های اجتماعی روانه تلفن های همراه 
شد. زلزله موجب شد برای ساعاتی شعار  »در خانه بمانید« به 
فراموش��ی سپرده شود و اعضای خانواده فرصتی برای گشت 
و گذار خیابانی شبانه بیابند. هر چند چادرهای مسافرتی برپا 
شد و بسیاری در خودرو خوابیدند اما همان طور که محسوس 
ب��ود این بار تهرانی ها خیلی زود خطرات زلزله را به خطرات 
کرونا ترجیح دادند و به خانه بازگشتند. ساعتی پس از وقوع 
زلزله مشخص ش��د که مرکز زلزله تهران، روستای گیاوند 
شهرس��تان دماوند بوده و در استان های قم، البرز، مازندران، 
قزوین و زنجان هم احس��اس ش��ده است. زلزله بامداد دیروز 
23 مصدوم و 2 کشته برجا گذاشت که همه این حوادث به 
علت ترس از زلزله و مصدوم شدن حین فرار رخ داده است. از 
همان ساعات ابتدایی تمام نهادهای امدادی در آماده باش قرار 
گرفتند و با وجود ۴0 پس لرزه، گزارش ها حکایت از خسارت 

جدیدی نداشت.
خطرزلزلهدرتهرانهنوزرفعنشدهاست ■

با توجه به ش��رایط موجود، هنوز خطر رفع نش��ده است 
و تهرانی ها باید آماده باش��ند. رئیس س��ازمان امداد و نجات 
جمعیت هال احمر در گفت وگو تسنیم با اشاره زلزله بامداد 
روز گذشته تهران اظهار کرد: بر اساس آخرین آماری که در 
این زمینه اخذ ش��ده، هیچ خسارت جانی و مالی در پی این 
زلزله ثبت نشده همچنین در تهران نیز گزارشی در این زمینه 
اعام نش��ده است. مرتضی سلیمی تصریح کرد: پس از وقوع 
زلزله در دماوند 7 تیم ارزیابی به محل اعزام شدند و با توجه 
به شرایط موجود هنوز خطر رفع نشده است و تهرانی ها باید 
آماده باش��ند. سلیمی با اشاره به آماده باش نیروهای امدادی 
هال احم��ر گفت: همچنان نیروه��ا در آماده باش قرار دارند، 
ضمن اینکه س��ایر دس��تگاه ها نیز با هال احم��ر همکاری 
و همراه��ی دارند و ای��ن فرآیند همچنان ادام��ه دارد و  در 
صورت بروز هر حادثه ای، هیچ مشکلی در امدادرسانی وجود 
نخواهد داش��ت. رئیس س��ازمان امداد و نجات کشور درباره 
آمار مصدومان این حادثه نیز گفت: با توجه به تقسیم کاری 

 ک��ه صورت گرفته، آمار در این حوزه توس��ط اورژانس اعام 
می شود.

آیازلزلهمیآید؟ ■
بزرگ ترین سوالی که درباره زمین لرزه در ایران وجود دارد 
این اس��ت که آیا در تهران باز هم زلزله می آید؟ کارشناسان 
و مس��ؤوان می گویند با وجود اینکه نمی توان زمان زلزله را 
پیش بینی کرد اما مطالعات زمین شناسی نشان می دهد امکان 

وقوع زلزله وجود دارد و درصد این احتمال کم نیست. 
امکان وقوع زلزله از یک طرف و آماده نبودن ش��هر تهران 
از سویی، موجب نگرانی هایی شده است. قطعا برای مدیریت 
شهر تهران مسأله آمادگی در برابر زلزله یا هر نوع بلیه طبیعی 

دیگر در اولویت قرار ندارد، چرا که عملکرد 
شهرداری چی ها نشان می دهد حاشیه بیش 

از متن برای آنها اهمیت دارد. 
حت��ی مدیران دولت��ی نیز به موضوع 
آماده نبودن ش��هر تهران برای یک زلزله 
مهی��ب اذع��ان دارن��د و آن را خط��ری 
ب��زرگ می دانند. عل��ی بیت اللهی، مدیر 
بخ��ش زلزله شناس��ی مرک��ز تحقیقات 
راه وشهرس��ازی درباره امکان وقوع زلزله 
و عدم آمادگی پایتخت به »وطن امروز« 
می گوید: زمین لرزه های خفیف با ریشتر 
پایین، موجب می شوند انرژی زمین در آن 

منطقه خالی ش��ود، این در حالی است که جز زلزله 2 سال 
گذشته مارد و بامداد دیروز تهران، اتفاق خاصی از این دست 
در پایتخت رخ نداده اس��ت. در چنین شرایطی نگرانی هایی 
وجود دارد که زلزله ای مهیب در زمانی نامعلوم، پایتخت را 
بش��دت تکان دهد. وقوع زلزله به خاطر وجود 30 گسل در 
تهران دور از ذهن نیس��ت. بخش عمده ای از ساختمان های 
پایتخت، روی 30 گسل موجود این شهر قرار گرفته اند که 
5 گس��ل از این گس��ل ها جوان بوده و بعضا طولی به اندازه 

10 کیلومتری دارند. 
او با بیان اینکه در نیم قرن اخیر هیچ زلزله ای با شدت باا 
در کانشهر تهران رخ نداده است، می گوید: اکنون در کانشهر 
تهران 230 هزار پاک ساختمان در محدوده بافت های فرسود 
قرار دارند که یک میلیون و 100 هزار نفر در این مناطق ساکن 
هستند، همچنین 17 هزار ساختمان ساخته شده در حریم 
گس��ل های این شهر بنا شده که 225 مرکز مهم تاسیساتی 
نظیر انبار سوخت، بیمارستان، مدرسه و. . . در آن جای گرفته 
است. محدوده شمال شرقی شهر تهران به غرب دارای گسلی 
بزرگ است که بیش از 100 آسمان خراش و 1000 ساختمان 
بیش از 12 طبقه در این محدوده ساخته شده است. منطقه 
دارآباد، فرحزاد و گاب دره در شمال تهران نیز جزو بافت های 
فرسوده قدیمی است که نه تنها ساختمان های بی کیفیت زیادی 
در این منطقه وجود دارد، بلکه در حریم گسل ساخته شده اند. 
او می افزاید: محاسبات و تحقیقات فراوانی برای پیش بینی 
وقوع احتمالی زلزله در پایتخت انجام شده و این دستاوردهای 
علمی حاصل سال ها تاش و تحقیقات علمی است. از طرفی 
وجود 30 گس��ل در پهنه ش��هر تهران که 5 گسل آن جوان 
بوده و به نوعی جزو کانون های اصلی زلزله به شمار می روند، 

به خودی خود، معرف وقوع زلزله ای ویرانگر در آینده ای نامعلوم 
است. همچنین شکستگی گسل ها در ابعاد بزرگ و کوچک در 
طول تاریخ، جا را برای خروج انرژی زمین در تهران که منجر 
به تکانه های زلزله می شود باز کرده است و در صورت تحریک 
گسل های اطراف شهر تهران وقوع چنین حادثه فاجعه باری 

دور از ذهن نیست. 
فاجعهعظیم ■

اگر باز هم در تهران زلزله با ریشتر باا بیاید چه اتفاقی رخ 
می دهد؟ مهم ترین مسأله وجود زیرساخت های مقابله با زلزله 

است؛ آیا تهران آمادگی دارد؟ 
پاسخ مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه وشهرسازی 
به این سوال خیر است. بیت اللهی در توضیح 
این موضوع می گوید: با توجه به عدم آمادگی 
دس��تگاه ها و نهادهای خدمت رسان و نبود 
زیرس��اخت های ازم، در کن��ار فش��ردگی 
جمعیت و ساختمان های بزرگ، پیش بینی 
می شود در صورت وقوع زلزله با ریشتر باا در 
کانشهر تهران، عاوه بر کشته و زخمی شدن 
هزاران نفر در ساعات اولیه، آواربرداری های 
ناشی از تخریب چنین پدیده ای نیز بسختی 
انجام شود و جمع کردن آن برای رسیدن به 
شرایط عادی سال ها به طول انجامد. نمونه 
آن آواربرداری ساختمان پاسکو بود که فقط 
برای تخلیه نخاله های آن 20 روز طول کشید. مطابق تحقیقات 
و برآوردهای علمی انجام شده از سوی مرکز بخش زلزله شناسی 
مرکز تحقیقات راه وشهرسازی کشور به همراه محاسبات دقیق 
یک گروه زمین ش��ناس و زلزله شناس��ی ژاپنی، وجود جمعیت 
باا در کنار س��اختمان های غیرمق��اوم و درهم تنیده پایتخت 
بیانگر آن اس��ت که درصورت وقوع چنی��ن حادثه احتمالی در 
تهران، به بیش از یک میلیون نفر آس��یب جدی وارد می شود و 
 بیش از ۴00 هزار واحد ساختمان مسکونی نیز تخریب خواهد

 شد. 
چهبایدکرد؟ ■

در ش��رایط بغرنج عدم آمادگی شهر برای مواجهه با زلزله 
احتمالی چه باید کرد؟ مدیر زلزله شناس��ی مرکز تحقیقات 
راه وشهرس��ازی در پاسخ به این سوال می گوید: توصیه ما به 
مس��ؤوان و متولیان امر این اس��ت که در زمان غیر بحران، 
آمادگ��ی ازم را برای کاهش اثرات ناش��ی از وقوع احتمالی 
زلزله داشته باشند و نسبت به آموزش شهروندان بی توجه و 
سهل انگار نباشد. نمونه سهل انگاری و عدم آموزش به مردم، 
اتفاق اخیر آذربایجان اس��ت که بیش��تر مصدومان، به خاطر 
دستپاچگی، وحشت و فرار دچار حادثه شده بودند. عاوه بر 
مخاطرات اولیه زلزله، مخاطرات ثانویه آن نیز مشکات بسیاری 
را منجر می شود. مخاطرات ثانویه زلزله مانند آتش سوزی هایی 
که بر اثر گسیختگی لوله های گاز رخ می دهد، می تواند جان 

بسیاری را بگیرد. 
وی می افزاید: مجلس بویژه کمیس��یون عم��ران باید در 
وهله اول برای کل کشور برنامه عملیاتی پیشگیری و کاهش 
خطرپذیری را مصوب کند. س��ازمانی مشخص باید مسؤول 
اولویت بندی ها در راستای تخصیص بودجه محدود در راستای 

کاهش خطرپذیری ها شود. 
مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه وشهرسازی در 
پایان می گوید: متاسفانه در قانون جدید مدیریت بحران توجه 
چندانی به موضوع نظارت و کنترل در ساخت و سازها شهری 
نشده است. با توجه به شکستگی گسل های تهران، این شهر 
استعداد زلزله را دارد و اگر خدایی نخواسته زلزله ای در تهران 
رخ دهد، فاجعه ای تاریخی ش��کل می گیرد. تلفات جانی در 
زلزله احتمالی پایتخت بیشتر در محدوده بازار تهران خواهد 
بود؛ به دلیل فرسوده بودن مغازه ها و خانه های آن منطقه و از 

سویی تراکم باای جمعیت. 
وضعیتقرمز ■

شواهد و اظهارات کارشناسان نشان می دهد آمادگی برای 
مواجهه با یک حادثه بزرگ و فاجعه آمیز در تهران در صورت 
وقوع زلزله اجتناب ناپذیر است اما شهر تهران با مدیرانی که به 
حاشیه عاقه بسیاری دارند فعا در مسیر ایجاد زیرساخت های 
مقابله با زلزله نیس��ت. کارشناسان می گویند به احتمال زیاد 
زلزله بااخره روزی می آید اما شهر آماده مقابله نیست؛ اصا 

آماده نیست.
زلزلهتهران،تلنگریبهمدیران ■

مسؤوان و خود مردم به جای ترس از احتمال وقوع زلزله یا 
فعال شدن گسل ها در مناطق زلزله خیز، باید نسبت به ساخت 
و سازهای اصولی بناهای ساختمانی توجه ویژه کنند. رئیس 
هیات مدیره انجمن امداد ایرانیان گفت: زلزله 5/1 ریشتری 
بام��داد دیروز به دلیل وق��وع پس لرزه های فراوان آن موجب 
شد انرژی داخل زمین تا حدی تخلیه شود و مانع زمین لرزه 

احتمالی مهیب در آینده در این منطقه می شود.
حسام الدین نراقی در گفت وگو با »وطن امروز« به حرکت 
زمین در مسیر گسل های فعال شمال شرق تهران اشاره کرد 
و افزود: هر چند زلزله حتی با ریش��تر پایین نگرانی هایی را 
ب��رای مردم ایجاد می کند اما وقوع چنین حوادثی، تلنگری 
به مدیران ش��هری و دس��ت اندکاران ساخت و ساز است تا 
نسبت به ساخت اصولی سازه ها و بناهای ساختمانی، اداری 
و... بسیار حساس شوند. وی با بیان اینکه رفتار زمین و فعل 
و انفعاات آن قابل پیش بینی نیست، گفت: البته با توجه به 
قرار گرفتن تهران روی گسل های فعال و زلزله خیز بودن این 
استان، وقوع زلزله با ریشتر باا دور از ذهن نیست اما نمی توان 
بروز چنین حادثه شومی را پیش بینی کرد. نراقی خاطرنشان 
ک��رد:  از طرفی وجود بافت های ناپایدار و س��اختمان های 
فشرده در بافت های فرسوده و متراکم بودن بناها، تهدیدی 
 است که در صورت وقوع زلزله با باای 6 ریشتر فاجعه آفرین

خواهد بود.
وی اضافه کرد: از آنجا که رفتار زمین متغیر است و نمی شود 
درب��اره آن پیش بینی دقیق کرد، بنابراین وقوع زلزله هایی با 
ریشتر پایین، هشداری به مردم و مسؤوان است تا در رفتار 
آنها نسبت به ساخت و ساز یا صدور مجوز پروانه های ساختمانی 
و... تجدید نظر شود. وی افزود: دولت باید عاوه بر نظارت های 
سفت و سخت در نحوه ساخت و سازها، ساماندهی بافت های 
فرسود را در اولویت برنامه های خود قرار دهد، از طرفی دستگاه 
قضا نیز باید با مجرمان و خاطیانی که اصول ایمنی را رعایت 

نمی کنند بشدت برخورد کند.
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یاه�رنوعبایطبیع�یدیگردر
اولویتقرارندارد،چراکهعملکرد
ش�هرداریچیهانش�انمیدهد
حاش�یهبی�شازمتنب�رایآنها

اهمیتدارد
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وحشت در قرنطینه

بسیجامکاناتستاداجراییفرمانامامبهمنظورامدادرسانیبهآسیبدیدگاناحتمالیزلزله
 رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با صدور دستوری خواستار آماده باش نیروهای امدادی و جهادی و بسیج امکانات به منظور امدادرسانی به 
آسیب دیدگان احتمالی زلزله تهران و دماوند شد. به گزارش مهر، محمد مخبر با صدور دستوری، خواستار آماده باش نیروهای امدادی و جهادی و امکانات 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام جهت کمک رسانی به آسیب دیدگان احتمالی زلزله دماوند و تهران شد.

شنبه20اردیبهشت1399
شماره2922 وطنامروز

گروهاجتماع�ی:جدیدترین آمارهای 
ابتا به کرونا در کش��ور نشان می دهد 
همچن��ان تعداد مبتایان روزانه در بااترین س��طح یک ماه 
اخیر قرار دارد اما تعداد قربانیان کاهش محسوسی داشته است.

به گزارش »وطن  امروز«، روند افزایشی ابتا از دوشنبه هفته 
پیش آغاز شد تا نگرانی ها درباره »کووید-19« باا رود اما روند 
کاهشی مرگ و میر ادامه یافت تا جامعه در وضعیت بیم و امید 
باقی بماند. البته حسن روحانی روز پنجشنبه اعام کرد افزایش 
آمار مبتایان حتی می تواند خوب باشد، چرا که نشان دهنده 
افزایش تست های کرونا و گسترده  شدن بیماریابی در کشور 
است.  آمارهای رسمی وزارت بهداشت از زاویه ای حرف های 
روحان��ی را تایید می کند، چون روند مرگ و میر همچنان زیر 
100 نفر در روز باقی مانده و حتی به زیر 60 نفر رسیده است. 
البت��ه آمار ثابت بهبودیافتگان می تواند موضوع »خوب بودن 
افزایش ثبت آمار ابتا« را زیر سوال ببرد اما به هر حال روحانی 
خوشحال است و همچنان با لبخند از اقدامات خوب دولت برای 
کنترل کرونا خبر می دهد. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت 
بهداشت روز گذشته گفت: از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1556 بیمار جدید مبتا به 
کرونا در کشور شناسایی شد و مجموع بیماران »کووید-19« 
در کشور به 10۴691 نفر رسید.   رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطاع رسانی وزارت بهداشت ادامه داد: متاسفانه در طول 2۴ 
ساعت گذشته، 55 بیمار مبتا به کرونا جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 65۴1 نفر رسید. 
جهانپور گفت: خوشبختانه تاکنون 83837 نفر از بیماران، بهبود 
 یافته و ترخیص شده اند. همچنین 2711 نفر از بیماران مبتا به 
»کووید-19« در وضعیت ش��دید این بیماری تحت مراقبت 
قرار دارند. وی اظهار کرد: تاکنون 558 هزار و 899 آزمایش 
تشخیص »کووید-19« در کشور انجام شده است. سخنگوی 
ستاد مقابله با کرونا وزارت بهداشت بیان کرد: بیماریابی کرونا 

در کش��ور روز به روز در حال فعال تر ش��دن است. اگر امروز 
1556 مورد جدید مبتا به ویروس کرونا شناسایی شده، دو 
س��وم آن مربوط به موارد سرپایی و افراد در تماس نزدیک با 
بیماران بود. موارد شناسایی شده جدید بیشتر از گذشته بوده 
و حتی افراد بدون عامت نیز امکان شناس��ایی و تست پیدا 
کردند. جهانپور گفت: فقط ۴۴0 مورد از موارد شناسایی شده 
جدید شامل بستری در بیمارستان بودند. روند فوت ناشی از 
این بیماری به نسبت کاهشی است. روند ابتای جدید هم جز 
استان خوزستان، به نسبت کاهشی است. با این حال همچنان 

توصیه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی پابرجاست.
تهرانهنوزدرشرایطقرمزقراردارد/68درصدفوتیها ■

بیماریزمینهایداشتند
با وجود بازگشایی کس��ب و کارها اما همچنان بسیاری از 
مناطق کشور در وضعیت قرمز قرار دارند و در این میان وضع 
تهران از همه مناطق بدتر اس��ت. جامعه پزش��کی همواره از 
عادی سازی کشور و شکستن قرنطینه و بی توجهی به شعار 
»در خانه بمانیم« نگران بوده اما دولت با وجود این انتقادات 
همچنان بر بازگشایی مشاغل اصرار دارد. فرمانده ستاد مقابله 

با کرونا در کانشهر تهران درباره وضعیت قرمز پایتخت گفت: 
تهران همچنان ش��هر آلوده و قرمز تلقی می شود. در تهران 
همچنان با موارد جدید ابتا به کرونا مواجه هستیم، بنابراین 
هنوز در موج اول بیماری مستغرق هستیم و بیماری فروکش 
نکرده است. متأسفانه شتابی که در رهاسازی و بازگشایی ها 

رخ داد موجب شد بخش زیادی از الگوهای ما تغییر یابد.
علیرض��ا زالی با تأکید بر این مطل��ب که در تهران نباید 
حساسیت مردم و مس��ؤوان کاهش یابد، خاطرنشان کرد: 
روزهای اخیر شاهد روند رو به افزایش آمار کشوری بیماران 
نسبت به هفته گذشته هستیم اما این الگو را در تهران مشاهده 
نمی کنیم. این موضوع به دلیل این است که فعالیت های مدنی 
و کاری در تهران با یک هفته تأخیر شروع شد و ما نیز ممکن 
است در روزهای آتی شاهد تغییرات آماری باشیم.  وی با تأکید 
بر این مطلب که تهران شرایط کاما متفاوتی نسبت به سایر 
استان ها و شهرها دارد، گفت: تا زمانی که بیماری کرونا در تهران 
به کنترل در نیاید، حتی اگر در همه استان ها و شهرهای کشور 
به حد قابل قبولی از کنترل نسبی بیماری دست یابیم، باز هم 
کار ناقص خواهد بود و بیماری کنترل نمی شود. فرمانده ستاد 
مقابله با کرونا در کانشهر تهران با اشاره به شرایط ویژه تهران 

افزود: این استان و شهر  نیازمند توجه ویژه تر است.
فرمانده س��تاد مقابله با کرونا در کانشهر تهران با اشاره 
به کارنامه درخش��ان حوزه بهداشت و درمان استان تهران 
در بحران کرونا به ارائه گزارش��ی درباره اقدامات انجام شده 
در این راستا پرداخت و افزود: میانگین سنی متوفیان کرونا 
در تهران 71 س��ال اس��ت که نس��بت به میانگین کشوری 
بااتر قرار دارد. وی اضافه کرد: رنج س��نی مراجعان نیز بین 
۴9 تا 55 سال است که این امر حاکی از تاش موثر و کارآمد 
کادر درمان است. زالی با بیان این مطلب که 68 درصد بیماران 
فوتی در تهران حتما یک بیماری زمینه ای داشته اند، شایع ترین 
علل زمینه ای را پرفشاری خون، دیابت، قلب و چاقی برشمرد.

تعدادمبتایان»کووید-19«درکشوربه104691وشمارقربانیانبه6541نفررسید
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بهنظرمیرس�ددرجهانپس�اکرونا،س�رانجامپدیده
فراچندقطبیگراییظهوریافتهباشد.

به نظر من این دنباله مسیری است که دنیا بعد از پدیده 
فروپاشی اتحاد جماهیر ش��وروی تا امروز طی کرده است. 
بگذارید این روند را مرور کنیم. آمریکا راهبردش را بر اساس 
ای��ده فوکویاما تنظیم کرده بود که مدعی حاکمیت جهانی 
لیبرال دموکراسی بود. در دوران جنگ سرد ایاات متحده 
قطب قدرت بحری بود و چنین توجیه می شد که با شکست 
طرف مقابل یعنی بلوک ش��رق که قطب بری بود، به پایان 
تاریخ رسیده ایم و لیبرال دموکراسی حاکم شده است. البته 
همان زمان هانتینگتون پاسخ نظریه فوکویاما را داده و گفته 
بود چنین نیست و با فروپاشی شوروی تازه جنگ تمدن ها 
ش��روع شده اس��ت. فارغ از این نظریه ها آنچه در عالم واقع 
اتفاق افتاد، س��ر بر آوردن قطب های مختلف در جهان بود. 
جلوتر از همه، چین برنامه ای دارد تا سال 2025 به قدرت 
اول اقتصادی بدل شود. روسیه هم با مدیریت پوتین و تیم 
مدیریت جوان اطاعاتی »کاگ ب« به لطف درآمدهای نفتی 
خوب دوباره به یک قطب بدل ش��د و هژمون زمینی خود 
را پی گرفت. ابتدا اوس��تیا را ضمیم��ه کرد و بعد کریمه و 
ش��رق اوکراین. بعد هم زیردریایی اتمی اش را راهی ساحل 
اذقیه س��وریه کرد و نقش فعالی در مقابله با جنگ نیابتی 
علیه این کشور بر عهده گرفت.  بعد از کرونا بیش از پیش 
شاهد رقابت چین و آمریکا هستیم و به نظر می رسد موضوع 
تاش چین برای تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی جدی 
است؛ نخست در س��ایه ذخیره های ارزی عظیمی که دارد 
و دوم ب��ه  خاطر نفوذی که به  خاطر کااهای ارزانش در 5 
قاره به دس��ت آورده اس��ت. در واقع چین خود را به عنوان 
ق��درت اول تامین کننده نیازهای عمومی مردم اقصی نقاط 
دنیا بویژه آسیا، آفریقا و آمریکا و نه نیازهای با فناوری باا 
معرفی کرده است. از طرف دیگر چین با خرید عمده سهام 
شرکت های چندملیتی و س��رمایه گذاران آمریکایی که در 

جریان آغاز شیوع کرونا در ووهان بشدت 
س��قوط کرده بودند، یک برگ برنده به 

دست آورده است. 
در داخل ای��اات متحده، اختافات 
ناشی از س��وء مدیریت کرونا نشانه هایی 
قابل تامل را قوت بخش��یده که آمریکا 
ممکن اس��ت واقعا به سمت فروپاشی و 
تجزیه برود. حتی اگر چنین هم نش��ود 
دوره ترامپ ضربه ای جدی به س��اختار 
ایاات متحده وارد کرده است.  اگر چه 
رقابت چین-آمریکا همچنان مهم ترین 
مح��ور ژئوپلیتیک در حال تغییر جهان 

است اما قبل از کرونا، بریتانیا با برگزیت )خروج از اتحادیه 
اروپای��ی( زمینه تضعیف آن را فراهم آورد. اتحادیه اروپایی 
حاا بر س��ر دوراهی تش��کیل یک قطب مستقل از ایاات 

متحده یا یکی شدن با آن است. 
عده ای معتقدند امضای آمریکایی ها پای برگزیت بود تا از 
این طریق جریانات ملی  گرای تندرو را در اروپا تقویت کند. 
دیدیم که در اسپانیا، ایتالیا و حتی آلمان، جریانات ملی گرا 
به ش��کل مقطعی آرای بیش��تری را در انتخابات منطقه ای 
یا سراس��ری نس��بت به احزاب لیبرال کس��ب کردند و اگر 
چه در مجموع نتوانس��تند غالب ش��وند اما تقویت شده اند. 
در بریتانی��ا وضع فرق می کرد؛ جریان ملی گرایی که از دل 
حزب راست گرای محافظه کار برآمد و برگزیت را به کرسی 
نش��اند، در نهایت با رهبری بوریس جانس��ون در انتخابات 
س��ال گذشته پیروز ش��د تا حزب میانه رو کارگر شکستی 

سخت را متحمل شود. 
بریتانی��ا ظرف یک س��ال آت��ی باید ترتیب��ات خروج از 
اتحادیه اروپایی را فراهم می کرد اما به  خاطر کرونا لطماتی 
بویژه اقتصادی به آنها وارد می شد و احتماا نمی توانند در 
زمان  بندی مقرر خارج ش��وند. روزنامه گاردین برآورد کرده 
ب��ود اقتصاد بریتانیا فقط 2/3 تریلی��ارد پوند از کرونا زیان 
داده که باید زیان های خروج از اتحادیه را هم به آن افزود. 
به موازات آن اتحادیه اروپایی هم تضعیف ش��ده اس��ت. 

آن��گا مرکل از صحنه ق��درت آلمان خداحافظی می کند و 
امانوئل مکرون حتی قبل از آمدن کرونا هم هر هفته درگیر 
قیام جلیقه زردها بود. آلمان و فرانسه همزمان بر سر ارتش 
اروپایی مستقل با ترامپ کلنجار می روند و اگر بخواهند در 
ناتو بمانند، باید حق عضویت شان یعنی سهم 1/8 درصدی 
از تولید سرانه ناخالص ملی خود را به ۴ درصد افزایش دهند. 
اگر اقتصاده��ای نوظهور منطقه ای مثل هند و برزیل را 
هم در نظر بگیریم، بدین ترتیب باید بگوییم چندقطبی در 

جهان شکل گرفته است.  
  بهعنوانمثالیبرایسوگیریهایجدیدجهانپساکرونا،
باتوجهبهتجربهواش�رافیکهش�مابرسیاس�تخارجی
لندندارید،پیشبینیمیکنیدانگلیس�یهابهچهسمتی

خواهندرفت؟
انگلیس یک اش��تباه تاکتیکی یا حتی ش��اید راهبردی 
ک��رد که از اتحادیه اروپایی خارج ش��د، چون هم به لحاظ 
جغرافیای��ی به آنها نزدیک تر بود، ه��م به لحاظ پیوندهای 

جغرافیای سیاسی، منافعش آنجا بیشتر تامین می شد. 
  خب!اگربهفرضانگلیسدراتحادیهمیمانددرجریان
همی�نبح�رانکرونا،اروپ�ابهچهدردشمیخ�ورد؟این
اتحادیهایکهاعضایشهمازآنسلبامیدکردهاند.ضمنا
امپراتوریانگلیسدراوایلقرنبیستمبرپایهپیمانترك
خصومتبافرانسهبهاروپانزدیکشدوازایناتحادطی2
جنگجهانیوبهمدتیکقرنبهرهبرد.چرابایدبریتانیا
درکناراتحادیهاروپاییکهاعضایشبهفروپاشیآناذعان
دارند،بهپیشوازبحرانهایآتیمثلهمینکرونامیرفت؟
اجازه دهید من برهان خلف بیاورم. اان که انگلیسی ها 
به س��مت آمریکا رفته اند چه به دس��ت آورده اند؟ بگذارید 
من هم به س��ابقه ای تاریخی اشاره کنم. قدرت های اروپایی 
بعد از پیمان وستفالیا در 16۴8 میادی که در واقع مبنای 
روابط بین المللی به شکل امروزی بود، به مدت ۴ قرن مدام 
با هم کشمکش داشتند. در نهایت وقتی اروپایی ها به قدرت 
رسیدند نگاه شان به قاره های دیگر معطوف 
شد و تقریبا همه  شان جایی را در گوشه و 
کنار جهان به استعمار خود درآوردند اما 
در این بین فقط فرانسه، بریتانیا و پروس- 
مجار تبدیل به قدرت قاهر شدند. بعدها در 
1819 اروپایی ها به همراه روسیه تزاری 
و عثمانی در وین با هم پیمان دیگری را 
بستند که منشأ حقوق کنسولی شد. با هم 
توافق کردند س��فرای همدیگر را نکشند، 
حقوق حاکمیتی یکدیگر را به رس��میت 
بشناسند و اگر یکی از آنها بر آن شد که 
به دیگری حمله کند، بقیه با هم علیه او 
متحد ش��وند. این پیمان مبنای هژمونی غرب گرا یا نظریه 
یوروسنتریک را گذاشت. پس از آن بریتانیا در عمل شروع 
کرد به زدن زیر آب قدرت های رقیب. بویژه قلمروی وسیع 
عثمانی را تجزیه کرد به طوری که در عمل در آستانه جنگ 
اول جهانی، متصرفات بزرگ ترین امپراتوری مس��لمان آن 
زمان به مرکزیت استانبول را از آن جدا کرده و بعد در جریان 
جنگ با جدایی سوریه و عراق آن را به سمت فروپاشی برد. 
انگلیس و فرانسه در حال گسترش استعمار خود در آسیا 
و آفریقا و آمریکا بودند و روس��یه هم از طرفین گس��ترش 
می یافت. اصا این بود که امپراتوری پروس )آلمان، اتریش، 
مجارستان( با نگرانی از اینکه سایرین در حال سوء استفاده 
از پیمان وین هستند، بازی را پیش از جنگ اول جهانی به 
هم زد. حتی ترور ولیعهد اتریش در بوس��نی، توطئه ای بود 
از سوی خود امپراتور پروس تا علیه نظم موجود جنگ راه 
بیندازد و باعث برافروخته ش��دن جنگ اول جهانی شد. با 
شکست پروس، فرانسوی ها بدترین فشار را به آلمان به عنوان 
طرف بازنده آوردند که همین تحقیرها باعث ظهور هیتلر و 
برافروخته شدن آتش جنگ دوم جهانی شد. در پایان جنگ 
دوم نیز سران شوروی، انگلیس و آمریکا در تهران)19۴3( 
قرار و مدارهای جدیدی گذاش��تند که روس ها به تعهدات 

خود عمل نکردند و نظام دو قطبی از دل آن سر برآورد. 
ح��اا ما از نظام دو قطبی و س��پس تک قطبی آمریکایی 

به نظامی چندقطبی رس��یده ایم. باید توجه داش��ت در این 
نظ��م جدید، تحوات چند جانبه اس��ت، یعنی فقط با نگاه 
سیاس��ی و نظامی قابل تحلیل نیست، بلکه باید جهان را از 
زوایای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فلس��فی و حتی هنری 

و مذهبی نگریست.
  قطببندیجدیددرمنطقهماچگونهخواهدبود؟

در منطقه ما هم فرصت برای کشورمان فراهم است که 
خ��ود را به عنوان قدرتی مس��تقل تثبیت کنیم. جمهوری 
اس��امی ایران موفقیت هایی منطقه ای داشته و حرف هایی 
برای گفتن دارد؛ از افغانستان تا سوریه و لبنان، از عراق تا 
یمن آمریکایی ها با وجود همه فش��ارهای برجامی و نظامی 
مجبور شده اند تا حدی موقعیت و هژمون برتر ایران را لحاظ 
کنند و ایران تا حدودی موفق شده خود را در رقابت برای 
معرف��ی قطب منطقه در آینده نزدیک مطرح کند؛ البته به 
شرطی که بر تحریم های آمریکا و ناهماهنگی داخلی فائق 
آید، و در صورتی که به جای رقابت با هم منطقه ای ها آنها 

را با خود همراه کند.
البته با وجود رژیم صهیونیستی از یک طرف و سعودی 
از طرف دیگر، هنوز ساختار ژئوپلیتیک منطقه شکل نگرفته 

ولو اینکه هر یک خود را قدرت برتر منطقه بدانند. 
  بااینحسابشماازایندیدگاهپشتیبانیمیکنیدکه
کروناکاتالیزورتغییراتنظمجهانیبودهنهاینکهبهخودی

خودباعثایجادتغییراتیشدهباشد.
نمی توانیم این را نفی کنیم که همه قطب ها زیان هایی را 
از بحران ویروسی تحمل کرده اند. تنها تصورش را بکنید که 
از حدود 7/7 میلیارد جمعیت دنیا حدود 5 میلیارد نفرشان 
در جای جای کره زمین به صورت خودخواسته یا تحمیلی 

در قرنطینه هستند.
  اینقطعانظمجدیدیرادرسبکزندگیماایجادمیکند
اماتغییراتیکهدرسطحمعاداتقدرتخواهدداشتبه

چهصورتخواهدبود؟
 موتور محرک دنیا به نوعی متوقف شده است. در حالی 
ک��ه همه بش��ر در حال دوی��دن بودند، چ��ه چیز  دیگری 
می توانس��ت باعث ایس��تایی این دوندگی شود؟ این توقف 
خود پیامدهایی در راس��تای تحول استراتژیک در جهان و 
در زمینه مدیریت اجرایی و ساختار فیزیکی قدرت  داشته 
است. در نتیجه حتی انگاره ها و باورهای مردم هم در سراسر 

دنیا دستخوش تغییر شده است. 
جمع بندی تغییرات در جوامع بش��ری ما را به تغییرات 
کان در معادات رهبری و کنترل جوامع س��وق می دهد. 
طبعا قطب های قدرت تثبیت شده بیشترین زیان را می کنند. 
در حالی که قدرت نوظهوری مثل چین با حس��ابگری های 
بیش��تری که داشته اند از این تغییرات سود می برند، ایاات 
متح��ده که بوی��ژه از زمان روی کار آمدن ترامپ در فقدان 
مش��اوران عاقل بیشتر تابع نظریات بوالهوسانه و لحظه ای و 
کم توجه به راهبردهای بلندمدت بوده اس��ت، زیان اصلی را 
کرده است. حاا می بینیم این دیدگاه که یکسری باورهای 
کم خردانه زیر جلد ترامپ رفته اند، تنها مختص به دیدگاه ما 
در ایران نبوده است و بسیاری از روشنفکران و صاحبنظران 
آمریکایی هم امروز بر همین عقیده هستند که به جای منافع 
ملی ایاات متحده، صهیونیست ها و اسرائیل بر راهبردها و 

سیاست های خارجه کاخ سفید تاثیر داشته اند. 
  یکنظریهکهدررابطهباهمینتغییراتدرساختارقدرت
جهانیمطرحمیشود،معتقداستاگرتاامروزقدرتهای
فرابحریوصنایعتس�لیحاتیونفتیتعیینکنندهقدرت
هژمونیکبودند،درآیندهصنایعداروییومدیریتدرمانی

حرفاولرامیزنند.
اتفاقا نمونه این رویکرد را در تقای رژیم صهیونیس��تی 
می بینیم که سعی کرده از یک پروژه تحقیقاتی برای داروی 
کرونا بهره برداری سیاس��ی کند و هن��وز به هیچ نتیجه ای 
نرس��یده، مدعی اس��ت اگر ایران در نگاهش به موجودیت 
اس��رائیل تغییری ایجاد کند، به ما هم این دارو را می دهد. 

در واقع خواسته اند سر ما منت بگذارند.
  آی�ادراینصورتس�اختارهژمون�یدرجهانفردانیز

تغییرخواهدکرد؟

ما ب��ا مجموعه ای از روندهای مختل��ف تغییرات مواجه 
هس��تیم که برای جمع بندی آنها که چگونه دنیای فردا را 
خواهند س��اخت، زمان ازم است. فی الحال می توان گفت 
نفس تغییرات مداوم و شتابان پساکرونا، یکی از ویژگی های 
دنیای جدید خواهد بود اما درباره اینکه تغییرات معادات 
دنیا را به چه صورت درخواهد آورد باید یک مقدار احتیاط 
کرد. اینگونه نیس��ت که اان بخواهی��م ادعا کنیم اینگونه 
»شد«، بلکه باید نگاه مان به »شدن« به معنی تحول باشد. 
باید با حوصله س��مت و س��وی تغییرات را زیر نظر بگیریم 
و اینکه جهت گیری ها خود ممکن اس��ت با اتفاقاتی که در 

پیش رو هستند نیز دوباره تغییر جهت بدهند.
بهعبارتدیگرش�مادرچارچ�وبدیدگاهتانمبنیبر
اینکهکرون�ا،کاتالیزورروندهایجهانیپیشازخودبوده
معتقدیدخودکروناپدیدهایمستقلنیست،یعنیمیتواند
تالیمقدمیدرگذشتهبودهباشد.بااینحسابآیابراین
باوری�دتداومهمانروندهایپیشازکروناجهانجدیدرا

خواهدساخت؟
همین ط��ور اس��ت! اما نافی این نیس��ت که همین حاا 
تغییرات ناش��ی از کرونا در حال رخ نمودن هس��تند؛ مثل 
مواجه��ه چین و آمریکا. تغییرات دیگر مثل ضعف اتحادیه 
اروپایی، بازسازی هژمون روسیه یا حرکت آهسته و پیوسته 
هند برای تبدیل شدن به یک قطب بین المللی نیز طبق روند 
قبلی ادامه دارد. مثا اان نمی توانیم با اطمینان بگوییم ما 
در دنیای پس��اکرونا 5 یا 7 قطب خواهیم داشت یا به طور 
قطعی فروپاشی ایاات متحده را پیش بینی کنیم. همان طور 
که گفتم حوادث آتی از آن جهت مهم هستند که می توانند 

تشدید کننده یا منحرف کننده روندهای فعلی باشند.
  ش�ماباتجربهسفارتجمهوریاسامیایراندرلندن،
چهسفارش�یبرایدستگاهدیپلماسیمادردورانجدید
دارید؟آیااصادیپلماسیپساکروناییمفهومیداردودر
ای�نصورتش�مادرزمینهلزومتغیی�راتدررویکردهاو

اولویتهایسیاستخارجیمانچهنظریدارید؟
از آنجا که در دوره ش��کل گیری نظم جدیدی  در جهان 
هس��تیم، نظر من این اس��ت که تصلب ما را دچار مشکل 
خواه��د کرد و ممکن اس��ت باعث جل��و زدن دیگران از ما 
شود. ما باید منسجم تر در عرصه روابط با خارج ظاهر شده 
و تعامل مان را با همه ظرفیت های دنیا بیش��تر کنیم. اان 

دنیا جایی است که دیگر یک قدرت برتر حرف نمی زند.
  پسشماقائلبهنظریه»پایانکدخدا«هستید؟

همین  طور اس��ت؛ نه  تنها دنیا دیگ��ر یک قدرت متکلم 
وحده را برنمی تابد، بلکه فقط با حرف زدن هم نمی ش��ود 
قدرت شد. دنیای چندقطبی پساکرونا به سمت موازنه مثبت 

بیشتری حرکت می کند. 
موازنه مثبت یعنی ما باید آورده ای داش��ته باش��یم و در 
ازایش طرف مقابل مان هم آورده ای داشته باشد. در غیر این 
صورت فقط موازنه منفی خواهیم داشت یعنی ما چیزی را 

از طرف خارجی دریغ کنیم و او هم متقابا به همین شکل. 
پس موازنه مثبت طبیعتا در جایی شکل می گیرد که ما از 
مزیت و داشته ای برخوردار هستیم. باید این موازنه مثبت را 
بر شعار اصلی انقاب منطبق کنیم که می گوید »نه شرقی، 

نه غربی، جمهوری اسامی«.
به هر حال ماهیت »انقاب اسامی« یک ماهیت مستقلی 
است ولی ما در صدور پیام آن باید همان شیوه ای را به کار 
بگیریم که پیامبر اسام)ص( داشتند، یعنی ترویجی عمل 
کنیم. اس��ام فقط با جنگ نبود که جهان گیر شد. ببینیم 
که اس��ام چگونه از این طرف تا شرق آسیا، از آن طرف تا 
پش��ت دروازه های وین، از منطقه پیرامون ایران یا آس��یای 
غربی گرفته تا آفریقا را گرفت. شاید بگویید برخی جاها با 
لشکرکشی بوده اس��ت. بسیار خب! یک زمان هم ضرورت 
ایجاب می ک��رده که چنین کنند اما گرایش پیش برنده در 
مرکز اسام همواره ترویجی بود. مگر پیامبر)ص( زمانی که 
می خواستند با مشرکین قرارداد صلح بنویسند و آنها گفتند 
باای آن »بس��م اه« ننویس، نپذیرفتند؟ ولی هدفی را که 

داشتند یا ترویج پیام اسام را پیش بردند. 
  اغلبصاحبنظرانمتفقالقولندکهچشماندازدیپلماسی
فعلیمادردورهروحانی»همغربی،نهشرقی«بودهاست.
یعن�یحتیآنجاک�هبهارتباطنزدیکترباش�رقمتهم
میشود،نگاهیبشدتیوروس�نتریک)اروپامحور(دارد،
یعن�یهماننگاه»کدخداپنداریغرب«کهاگربهس�مت
چینوروس�یههممتمایلمیشودبهواسطهنسبتیاست
کهآنهادرمعاداتجهانیباغربدارندنهاینکهبهواسطه

مزیتهاییکهازخودشرقبرایمامترتبمیشود.
البته من صرفا مثال زدم و به هیچ وجه قصد نداشتم وارد 
مصادیق و جزئیات اختاف برانگیز شوم. حرف من بازگشت 
به خویش��تن اس��ت و اینکه ما باید به خودمان بازگردیم تا 
حرفی برای گفتن در جهان داشته باشیم. ما نباید دعواهای 
داخلی مان را به حوزه دیپلماس��ی بکش��انیم. باید در داخل 
بنشینیم و سنگ های مان را وا بکنیم و بیندیشیم در حوزه 
دیپلماسی در این سال ها چه تحولی را در جهان می توانستیم 
ایج��اد کنیم؟ آیا ما خودمان از آن تحوات نصیب بردیم یا 
بخش��ی از دنی��ا را بیدار کردیم، آنه��ا حرکت کردند و جلو 
رفتند و ما در گیر و دار دعواهای داخلی خودمان ماندیم؟ 
  ایننکتههمچنانمبهماست:آیادرچارچوبنظریه»نه
شرقی،نهغربی،جمهوریاسامی«مابایدنگاهیمرکزگرا

برایترویجپیامانقابداشتهباشیمیاغیرمرکزگرا؟
در این ۴ دهه مرکزگرایی جزو ذات دیدگاه های انقابی 
ما ش��ده اس��ت و نمی توانیم به این س��ادگی از آن چش��م 
بپوشیم. در هر صورت با هر نظریه ای که داشته باشیم باید 
اول بتوانی��م پیام و حرف خودمان را بر مبنای همان روش 
ترویج��ی به خارج انتقال دهیم. باید تکلیف مان با خودمان 
 روش��ن باش��د، تئوری های مان را دسته بندی شده به پیش 

ببریم. 

جهان
شنبه20اردیبهشت1399
شماره2922 وطنامروز
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با سرمایه انقاب
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چندقطبیشدنقدرتدرجهان،فرصتبهتریبرایتعامل
باطرفهایمختلفبینالمللیبرایمافراهمآوردهوماباید

دیپلماسیمانرابرهمیناساستغییردهیم

پایانجهانیشدنآنگونهکهمیشناختیم ■
»رابیننیبلت«مدیرومسؤولاجرایی
ارشداندیشکدهچتمهاوسانگلیس

همه گی��ری وی��روس کرونا ممکن 
است همانند پر کاهی که کمر شتر را 
می شکند، کمر جهانی شدن اقتصادی 
را بشکند. اکنون بیماری »کووید-19« دولت ها، شرکت ها 
و جوام��ع را وادار می کن��د توانایی خ��ود جهت مواجهه با 
دوره های طوانی مدت خودانزوایی اقتصادی را تقویت کنند.

احتمال آن بسیار کم است که دنیا به ایده جهانی شدن 
توأم با منفعت متقابل که دوران اوایل قرن بیس��ت و یکم 

را رقم زد، بازگردد. 
جهانیشدنبامحوریتچین ■

»»کیش�ورمحبوبانی«عضوبرجسته
مؤسسهمطالعاتآسیایدانشگاهملی
سنگاپورومؤلفکتاب»آیاچینپیروز
شدهاس�ت؟چالشیکهچینمتوجه

برتریآمریکامیکند«
همه گیری بیماری »کووید-19« جهت گیری اقتصادی 
جهان را دستخوش تغییرات اساسی نخواهد کرد. این امر 
صرفا تغییری را که پیش��اپیش آغاز ش��ده شتاب خواهد 
بخش��ید. این تغییر عبارت است از فاصله گیری از جهانی 

ش��دن آمریکامح��ور و حرکت به س��مت جهانی  ش��دن 
چین مح��ور. متعاقب��ا همانگونه که در کت��اب جدید خود 
با عنوان »چرا چین پیروز ش��ده اس��ت؟« استناد کرده ام، 
آمری��کا 2 گزین��ه پیش روی خ��ود دارد؛ اگر هدف اصلی 
حفظ برتری جهانی باشد، این کشور باید به لحاظ سیاسی 
و اقتصادی دست به یک رقابت ژئوپلیتیک با حاصل جمع 
صفر با چین بزند. با این حال، اگر هدف آمریکا ارتقای رفاه 
مردم کش��ورش باشد �� مردمی که شرایط اجتماعی شان 
رو به وخامت گذاش��ته است �� در آن صورت باید با چین 
همکاری کند. عقل سلیم می گوید همکاری گزینه بهتری 
است. با این حال، با توجه به فضای سیاسی مسموم حاکم 

در آمریکا درباره چین، عقل سلیم شاید فائق نیاید.
فروپاشیتعدادبیشتریازکشورها ■

»»ریچاردهاس«رئیساندیش�کده
ش�ورایروابطخارجیومؤلفکتاب
»دنی�ایآش�فته:سیاس�تخارجی

آمریکاوبحراننظمقدیم«
واژه »همیشگی« واژه ای نیست که 
به آن عاقه داش��ته باش��م اما فکر می کنم بحران ویروس 
کرونا حداقل تا چند سال اکثر کشورها را به سمت داخل 
متمایل خواهد کرد و موجب خواهد ش��د کشورها بیشتر 
روی آنچه در درون مرزهای ش��ان اتفاق می افتد، متمرکز 

ش��وند. پیش بینی من این است که گام های بزرگ تری به 
سمت خودکفایی گزینشی ]و در نتیجه دست کشیدن از 
بقیه[ با توجه به آسیب پذیری زنجیره های تأمین برداشته 
خواهد ش��د، حتی مخالفت بیشتری با مهاجرت گسترده 
خواهد ش��د؛ و تمایل یا تعهد کمتری نس��بت به مقابله با 
مس��ائل منطقه ای یا جهانی )از جمله تغییرات اقلیمی( با 
توجه به نیاز اس��تنباطی مبن��ی بر تخصیص منابع جهت 
احیای امور در داخل و مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران 
مشاهده خواهد شد. بسیاری از کشورها در زمینه بهبودی 
به مشکل خواهند خورد و ضعف دولت و فروپاشی دولت ها 

حتی متداول تر خواهد شد.

ویروسمیکروسکوپیکرونابیشازحدتصورمازندگیانسانهارادستخوشدگرگونیکردهاست.نهتنهاسبکزندگیفردیوتعاماتاجتماعی،بلکهآیندهسیاسیجهاننیزتاحدزیادیبهسرنوشتکروناگرهخورده
است.ازهمانابتدایدرگیریجهانبااپیدمیاینویروس،نظریهپردازانحوزهسیاستواقتصادسعیکردندآیندهجهانپسازکروناراپیشبینیکنند.درایننوشتارگزیدهایازنظراتچندتنازایناندیشمندانرا
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جهانپسازکروناازپنجرهفکراندیشمندان

انقاب در نظم جهانی

نهتنهادنیادیگریکقدرتمتکلم
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بازگشتبارسلونابهتمرینات
پساز56روز

بازیکنان بارس��لونا پس از 56 روز توانستند در کمپ 
ورزش��ی باشگاه تمرین کنند. به گزارش آ.اس، بازیکنان 
بارسلونا روز جمعه به کمپ سیوتات اسپورتیوا رفتند تا 
پس از 56 روز دوباره تمرین کنند. نخستین بازیکنی که 
زودتر از همه خود را به کمپ رساند کلمنت انگله بود. 
س��پس به ترتیب لوییس سوارز، مارک آندره تراشتگن، 
س��رخی روبرتو، آنتوان گریژمان، لیونل مسی، ساموئل 
اومتیتی، آرتور ویدال، جوردی آلبا، جونیور فیرپو و جرارد 
پیکه وارد محل تمرین شدند. در مجموع 11 بازیکن در 
نخستین تمرین انفرادی شرکت کردند. تیم ها اجازه ندارند 
با بیش از 12 بازیکن تمرین کنند و بازیکنان باید حداقل 
۴ متر از همدیگر فاصله داشته باشند. بازیکنان بدون اینکه 
وارد رختکن ش��وند از ماشین های خود به طور مستقیم 
وارد زمین تمرین شدند. آنها در 3 زمین تمرین کردند. 
گروه بعدی نتو، س��مدو، سرخیو بوسکتس، دی یانگ، 
برایت ویت، آرتور و راکیتیچ با بازیکنان تیم های پایه بودند 
که در راس شان آنسو فاتی قرار داشت. تنها کسی که در 
تمرینات حضور نداشت عثمان دمبله بود. نام او در لیست 
ابتدایی فصل به ثبت نرسید، چون آسیب دیدگی داشت. 
مهاجم فرانسوی حتی چهارشنبه تست »کووید-19« نداد. 

فردا؛جلسههیأترئیسهفدراسیون
فوتبالبرایبررسیاساسنامه

هیأت رئیس��ه فدراسیون فوتبال در جلسه روز یکشنبه 
خود قرار است پیش نویس اساسنامه این فدراسیون را که در 
دست اصاح است برای ارسال به فیفا بررسی کند. به گزارش 
تسنیم، اساسنامه فدراسیون فوتبال طبق جدول زمان بندی 
ارائه ش��ده به فیفا در دس��ت اصاح است. پیش نویس این 
اساس��نامه آماده شده که پیش از ارسال به فیفا قرار است 
 در جلس��ه هیأت رئیسه فدراس��یون فوتبال بررسی شود.

از همین رو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال فردا جلسه ای 
را برگزار خواهد کرد که در این جلسه به بررسی اساسنامه 
پرداخته خواهد شد و در صورت تأیید، پیش نویس اساسنامه 
برای بررس��ی دقیق آن به فیفا ارسال می شود. در صورتی 
که فیفا پیش نویس اساسنامه را تأیید کند یا به مواردی از 
آن ایراد بگیرد، پس از مطرح شدن در هیأت رئیسه و تأیید 
نهایی، این پیش نویس برای اعضای مجمع ارسال خواهد 
شد تا اعضا با مطالعه دقیق آن برای جلسه تصویب اساسنامه 
آماده شوند. طبق جدول زمان بندی ارائه شده به فیفا، قرار 
است پس از تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال در مجمع، 

انتخابات این فدراسیون برگزار شود. 

پایانلیگبرترروسیهبامعرفیتیم
آزمونبهعنوانقهرمان

فدراس��یون فوتبال روسیه تصمیم به اجرایی کردن 
گزینه عدم برگ��زاری بازی های باقیمانده فصل جاری 
لیگ برتر این کشور به خاطر شیوع ویروس کرونا گرفت. 
روزنامه اس��پورت اکسپرس روسیه به نقل از یک منبع 
موثق در فدراسیون فوتبال این کشور نوشت: دیدارهای 
باقیمانده فصل جاری لیگ برتر روسیه که پس از شیوع 

ویروس کرونا تعلیق شده بود، برگزار نمی شود. 
بر اس��اس این گزارش، گزینه نیمه کاره ماندن فصل 
2020 - 2019 لیگ برتر روسیه در جلسه هفته آینده 
کمیته اجرایی فدراس��یون فوتبال با حضور نمایندگان 

باشگاه ها به تصویب خواهد رسید. 
الکس��اندر آااف، دبیرکل فدراسیون فوتبال روسیه 
پیش از این اعام کرده بود با نیمه کاره ماندن لیگ برتر 
این کش��ور تیم زنیت سن پترزبورگ به عنوان قهرمان 
معرفی خواهد ش��د و تیم ها بر اساس جدول رده بندی 
س��همیه های فصل آینده لیگ قهرمانان و لیگ اروپا را 

کسب می کنند. 
در ج��دول رده بن��دی لیگ برتر روس��یه تیم زنیت 
سن پترزبورگ که از سردار آزمون در ترکیب خود بهره 

می برد صدرنشین است. 

اخبار

ورزشی

رئیس هیات وزنه برداری آذربایجان غربی با خداحافظی علی 
میری مخالفت کرد. علی میری، ملی پوش 25 ساله وزنه برداری 
ایران که مدال نقره مسابقات قهرمانی 2019 جهان در تایلند، مدال 
نقره مسابقات 2019 آسیا و نقره 2015 جوانان جهان را در کارنامه 
دارد، با انتشار پستی در صفحه شخصی اش از دنیای وزنه برداری 
خداحافظی کرد. میری در این پیام، بی توجهی مسؤوان را عامل 
اصلی خداحافظی اش بیان کرده، ضمن اینکه از ترک شهر خود 
خبر داده است. ظاهرا میری از عدم توجه مسؤوان استان به خود 
بعد از مدال نقره جهان دلخور است و از همین رو خداحافظی اش 
را اعام کرده است. در همین رابطه شاهرخ پیری، رئیس هیات 
وزنه برداری استان آذربایجان غربی درباره درج پیام خداحافظی 
علی میری اظهار داشت: هیچ اطاعی از خداحافظی این قهرمان 
استان مان ندارم. از خداحافظی میری چه کسی خوشحال می شود 

یا ضرر می بیند؟ ما همه کارها را برای او مهیا کردیم و سالن در 
اختیارش گذاشتیم تا به تمرین بپردازد. شب و روز تمرین می کند 
تا در آمادگی کامل قرار داش��ته باش��د و رکوردهایش به حد و 
سطح اول دنیا برسد. وی ادامه داد: بزودی صدایش می کنم تا به 
هیأت بیاید و با هم صحبت کنیم. وزنه برداری آذربایجان غربی 
یک وزنه بردار خوب و در سطح بین المللی دارد. باید ببینیم چه 
مسأله ای پیش آمده که می خواهد خداحافظی کند. پیری درباره 
س��وال اینکه آیا میری با شما مشکلی ندارد، گفت: من با کسی 
مشکل ندارم و پیگیر مشکل میری خواهم بود، نمی گذاریم به این 
راحتی ه��ا یک وزنه بردار خوب در عرصه ایران و جهان از دنیای 
قهرمانی خداحافظی کند. همه استان از نایب قهرمانی او در جهان 
خوشحال شدند و مسؤوان تاش داشتند به بهترین شکل به او 

خدمات رسانی کنند. 

بحث چرخه انتخابی تیم  ملی و تدوین این فرآیند همچنان 
به عنوان چالش اصلی فدراس��یون کشتی ادامه دارد و هر روز 

خبرهای مختلفی از محافل کشتی به گوش می رسد.
نخستین گام بررسی و تدوین چرخه انتخابی تیم  ملی کشتی 
در حالی هفته گذشته برداشته شد که به جز نارضایتی غامرضا 
محم��دی، خروجی دیگری نداش��ت. به هر ح��ال طبق اعام 
فدراسیون کشتی قرار است این جلسات در آینده با هدف بحث 
و بررسی درباره تدوین چرخه انتخابی برگزار شود و طرفین با 
ارائه  نظرات خود به یک تعامل و طرح واحد دست یابند. طبیعتا 
این سبک و سنگین کردن های فنی هم با اختاف نظر همراه 

است که باید با اجماع تصمیم  گیرندگان به نتیجه برسد.
بدین ترتیب تکلیف چرخه انتخابی تیم  ملی کش��تی آزاد 
با برخی اختاف نظرها در نشس��ت اخیر روشن شد و متولیان 

فدراس��یون قصد دارند این اختاف نظرها را در نشس��ت های 
بعدی حل و فصل کنند.

اما در این بین هیچ خبری از محمد بنا و وضعیت کشتی 
فرنگی در این چرخه پرحاش��یه انتخابی نیست. سرمربی تیم  
ملی کشتی فرنگی که با نگاهی به کارنامه اش می توان او را یکی 
از منتقدان اصلی فرآیند انتخابی تیم  ملی نامید، فعا سکوت 
پیش��ه کرده و هیچ اظهارنظری در این  باره نکرده است. البته 
با توجه به سوابق محمد بنا و روش کارش به عنوان سرمربی 
تیم ملی، به هیچ عنوان نمی توان سکوت او را عامت رضایت 
دانست و هیچ بعید نیست سکوت او همان آرامش قبل از توفان 
باشد، بویژه آنکه متولی اصلی طرح و برنامه ریزی و تدوین چرخه 
انتخابی تیم ملی، انس��تیتوی کشتی است که حسن یوسفی 

افشار در رأس آن قرار دارد!

خداحافظیناگهانیومجازیقهرمانوزنهبرداری

پیری: اجازه خداحافظی به میری نمی دهیم
اینبارسکوتمحمدبناعامترضایتنیست!

آرامش قبل از توفان

لیگملتهایوالیبال2020لغوشد
پس از تصمیم مسؤوان برگزاری مسابقات فدراسیون جهانی والیبال، لیگ ملت های 2020 که به دلیل شیوع  ویروس کرونا به زمان 
دیگری موکول شده بود، با تصمیم  جمعی مسؤوان به طور کامل لغو شد. البته فعا این تصمیم به صورت رسمی اعام نشده اما با این  
حال تعطیلی این رقابت ها قطعی است. به این ترتیب والیبال جهان در سال 2020 مسابقات بین المللی خاصی نخواهد داشت. 

مسؤوان باشگاه پرسپولیس برای تعیین تکلیف اسپانسر فصل 
نوزدهم خود در چند جلسه با وزیر ورزش شرکت کردند اما تماس 
یک وزیر غیرورزشی با مسعود سلطانی فر شرایط را پیچیده کرد. 
اختاف نظر بین اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس برای 
ادامه همکاری با شرکت »آتیه داده پرداز« یا چرخیدن به سمت 
شرکت »ریحان فیلم« از چند روز پیش به بزرگ ترین چالش 

این باشگاه و دغدغه وزیر ورزش تبدیل شده است. 
این اتفاق با کنار رفتن محمدحسن انصاری فرد و تصمیم یک 
عضو هیأت مدیره برای فسخ قرارداد با شرکت آتیه داده پرداز رقم 
خورد و کشمکش بین اعضای هیأت مدیره کار را به جلسه با وزیر 

ورزش کشاند.
کارگزار اسپانسری فصل نوزدهم لیگ برتر در جلسه با وزیر 
ورزش اعام کرده اس��ت تاکنون 25 میلیارد تومان به باشگاه 
پرسپولیس تزریق کرده است. این در حالی است که یک مقام 
رسمی باشگاه در یک برنامه زنده تلویزیونی تاکید کرد این کارگزار 

2 میلیارد و 700 میلیون تومان به باشگاه داده است. 
از س��وی دیگر ش��رکت ریحان فیلم قبل از ش��روع فصل 
رقابت ه��ای لیگ برتر مبلغ 7 میلیارد تومان به باش��گاه قرض 
می دهد با این وعده که بلیت فروش��ی بازی های پرسپولیس را 
در اختی��ار بگیرد اما این اتفاق رخ نمی دهد تا مس��ؤوان این 
شرکت ضمن طرح شکایت از پرسپولیس، خواستار پس گرفتن 

این پول شوند. 
پس از این اختاف، مهرداد هاشمی به سمت شرکت ریحان 
فیلم تمایل نش��ان داد تا پس از فسخ قرارداد با آتیه داده پرداز، 
قرمزها ادامه لیگ را با این شرکت پیش ببرند اما مهدی رسول پناه 
به عنوان رئیس هیأت مدیره و سرپرست باشگاه اعتقاد دارد باید 

با کارگزار رسمی باشگاه ادامه فعالیت داد. 
همین اختاف نظرها کار را به جلسه با وزیر ورزش کشاند. 

مس��ؤوان باشگاه پرسپولیس به همراه مدیرعامل کارگزار این 
باشگاه طی هفته گذشته نشست های پرتعدادی را برگزار کردند 

که در برخی از آنها مسعود سلطانی فر هم حضور داشت. 
در آخرین جلس��ه آنها که ش��امگاه دوش��نبه برگزار ش��د، 
سلطانی فر شرایط 2 شرکت را بررسی کرد و با توجه به بدهی 
سنگینی که یکی از نزدیکان شرکت ریحان فیلم از چند سال 
قبل به پرسپولیس دارد، تاکید کرد با کارگزار فعلی ادامه دهند 
اما تماس یک وزیر غیرورزشی با وزیر ورزش شرایط را پیچیده 
کرد. این وزیر از سلطانی فر خواسته  است شرایطی را فراهم کند 

که پرسپولیس با ریحان فیلم همکاری کند.
همین تماس و درخواست وزیر غیرورزشی برای همکاری با 
اسپانسر قبلی کار را پیچیده و وزیر را با ماحظاتی روبه رو کرده 

است. در نهایت نیز سلطانی فر عنوان کرده است روز سه شنبه 
پس از بررسی های نهایی تصمیم قطعی را اتخاذ خواهد کرد. 

در این باره گفته می شود مهدی رسول پناه، سرپرست باشگاه 
پرسپولیس هم پس از آنکه متوجه بدهی سنگین اسپانسر چند 
س��ال قبل به این باشگاه می شود، تاکید می کند حاضر نیست 
قرارداد جدیدی را تا زمان پرداخت شدن این بدهی امضا کند. 
همین امر اختاف نظر اعضای هیأت مدیره را تشدید کرده است.

بدنههیأتمدیرهپرسپولیساغرترمیشود؟ ■
ادامه همکاری باش��گاه پرس��پولیس با کارگ��زار خود برای 
درآمدزای��ی، احتمال کناره گیری یک��ی از اعضای هیأت مدیره 

سرخ ها را افزایش داده است.
باشگاه پرسپولیس پس از کش و قوس های فراوان تصمیم 

به ادامه همکاری با کارگزار رسمی خود که حق استفاده از برند 
این باشگاه برای درآمدزایی را دریافت کرده بود گرفت تا فسخ 
یکطرفه این قرارداد از سوی هیات مدیره نادیده گرفته شود و دو 

طرف به همکاری با یکدیگر ادامه دهند.
کارگزار پرس��پولیس برای اینکه بتواند فعالیت خود در این 
باشگاه را ادامه دهد جلسات متعددی را در روزهای گذشته با 
مهدی رسول پناه، رئیس هیأت مدیره پرسپولیس و علی رغبتی، 
عض��و هیات مدیره برگزار کرد. این در حالی اس��ت که مهرداد 
هاشمی، دیگر عضو هیأت مدیره پرسپولیس مخالف صد درصدی 
ادامه این همکاری بود و مخالفت خود را با غیبت در نشست های 
اخیر رسول پناه با مدیران شرکت طرف قرارداد با سرخ ها نشان داد.

کارگزار پرسپولیس که برای دیدار ساده با کارفرمای خود اعام 
کرده بود هماهنگی برای نشست ها باید یک هفته زودتر انجام 
شود، وقتی با فسخ قرارداد مواجه شد، بارها به جلسه با مسؤوان 
پرسپولیس و وزارت ورزش رفت تا بتواند نظر آنها را برگرداند؛ رفت 
و آمدهایی که بااخره جواب داد تا با اصاحاتی که در قرارداد 

خود با پرسپولیس دادند، بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
متمم قرارداد شنبه هفته آینده به امضای طرفین می رسد 
تا سرخ ها با وجود اختاف نظر فراوان در داخل هیأت مدیره به 

همکاری با کارگزار رسمی خود ادامه دهند.
پرس��پولیس که پس از استعفای مهدی محمدنبی و ایرج 
عرب، تنها 3 عضو هیأت مدیره دارد، بعید نیست با توجه به فعل 
و انفعاات رخ داده، اغرتر شود و مهرداد هاشمی را در آستانه 
استعفا و جدایی از پرسپولیس قرار دهد. این اتفاق باعث می شود 
مهدی رسول پناه در کنار علی رغبتی به امور جاری تیمی که با 
وجود مشکات فراوان مالی و بدهی های ارزی در صدر جدول 
رقابت های لیگ برتر برای رسیدن به چهارمین قهرمانی متوالی 

است، رسیدگی کند.

اختافبیناعضایهیأتمدیرهپرسپولیسومشکاتمالیپیشرویاینباشگاه

ادامه وضعیت قرمز

شنبه20اردیبهشت1399
شماره2922 وطنامروز

    هشدار باشگاه پرسپولیس درباره شماره حساب های جعلی     
باشگاهپرسپولیسباصدوربیانیهایاعامکردشمارهحسابهاییکهبهنامحمایتازپرسپولیسمطرحمیشوند،به

هیچوجهارتباطیباباشگاهندارندوهوادارانپولیواریزنکنند.
سایتباشگاهپرسپولیسنوشت:»متاسفانهمشاهدهشدهاستبعضیافراد،تحتعناوینیچونحمایتازپرسپولیس،
اقدامبهایجادتشکلیااعامشمارهحساببرایجمعآوریکمکهایهواداریکردهاند.باشگاهفرهنگی-ورزشیپرسپولیس
ضمناینکهقویاهرگونهارتباطخودبااینمواردراردمیکند،بهآگاهیهوادارانعزیزمیرساندچنیناقداماتی،فارغاز
نیتعامانآن،بدونهرگونههماهنگیواطاعاینباشگاهصورتگرفتهاست.برایناساسضروریاستوتقاضامیشود

ازمشارکتدراینطرحهاواهدایکمکتحتهرعنوانیمرتبطباپرسپولیس،جداخوددارینمایند.
باشگاهپرسپولیسهمچنینتاکیدمیکندهوادارانعزیزپرسپولیساخبارواطاعیههایرسمیباشگاهراازطریقمراجعو
مبادیرسمیاطاعرسانیآندنبالکنند.درهمینراستا،هرگونهفعالیتهایرسمیدرزمینههایتجاریواقتصادیباشگاه
کهبهتوجهومشارکتهواداراننیازداشتهباشدنیزصرفاازاینطریقبویژهدرسایترسمیباشگاهاطاعرسانیمیشود.
بدیهیاستباشگاهپرسپولیسنسبتبهمواردیکهخارجازچارچوباشارهشدهدرحالفعالیتهستند،هیچگونه

مسؤولیتونفعینداردواتفاقامشارکتدرآنهابرخافمنافع،مصالحوخواستباشگاهاست«.

ادامهازصفحهیک
طبق گزارش مذکور در بازه سال های 9۴ تا 97، تنها 
26 درصد واگذاری ها در زمینه خصوصی سازی روندی سالم و صحیح داشته، 
7۴ درصد دیگر دچار انحراف بوده است. جالب تر اینکه بخش مهمی از اقساط 
این واگذاری های قسطی و عجیب و غریب هم معوق شده و به حساب خزانه 
دولت واریز نشده است. پرداخت های بااتر از سقف پرداختی معمول به چندین 
مدیر ارشد و سرنوشت عجیب ارزهای دولتی هم بخش دیگری از غمنامه این 
گزارش تاریخی است. مجلس اولین نهادی است که مطابق وظیفه قانونی و 
شرعی خود باید در برابر این بی انضباطی مالی قد علم کند و به مطالبه حقوق 
ملت بپردازد اما نمایندگان همراه با دولت پس از چند بار به شکست کشاندن 
طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس و حمله به آن، در نهایت تصویب قانون 

مذکور برای اجرایی شدن آن در مجلس بعدی را به انجام رسانده اند!
معدود نمایندگان منتقد دول��ت اما در روند پیگیری بی انضباطی مالی 
سال های اخیر، آمارهای تکان دهنده تری از متن گزارش تفریغ دیوان محاسبات 
را به رسانه ها اعام می کنند. آنگونه که »حسینعلی حاجی دلیگانی« عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا در همین زمینه گفته است: »طبق 
بررسی ها، 90 درصد شرکت هایی که ارز ۴200 تومانی را دریافت کرده بودند 
شرکت های کاغذی بودند که سال 96 در سازمان ثبت شرکت ها ثبت شده 

بودند«. حاجی دلیگانی در ادامه دلیل ناتوانی مجلس در نظارت بر عملکرد 
دولت در این زمینه را اعمال نفوذ هیأت رئیسه مجلس به نفع دولت اعام کرده 
و می گوید: »ما هر قدر فریاد زدیم و از ابزارهای نظارتی استفاده کردیم متاسفانه 
هیأت رئیسه مجلس همراهی نکرد و اجازه نداد کار نظارتی ما به نتیجه برسد«.

اما وقتی به میزان خس��ارت واردشده به منافع عمومی نگاه می کنیم، 
چنین استدالی اساسا نمی تواند پذیرفتنی باشد. به بیان دیگر، ساختارهای 
نظارتی و شفاف ساز باید از چنان قدرت و اتقانی برخوردار باشند که اعمال 
نفوذ یک فرد )ولو رئیس مجلس یا رئیس جمهور( نتواند چنین بی انضباطی 
گسترده و خسارت باری را در مسأله بودجه کشور ایجاد کند. بعد از آنکه 
سرنوشت وعده های برجامی و »اونچنان! رونقی« به اکنون رسید، جامعه 
ایرانی در ش��رایط حاضر بیش از هر چیز تشنه عدالت است. سنگ بنای 
این خواسته و راه رسیدن به آن اما در گام نخست، عملیاتی شدن شفافیت 
در تمام ابعاد اقتصاد کشور است. از مهم ترین وظایف تاریخی نمایندگان 
مجلس جدید همین است. مجلس یازدهم می تواند همچنان که گزارش 
تفریغ بودجه 97 در تاریخ کش��ور ثبت خواهد شد، با عملکرد درست در 
زمینه تزریق ش��فافیت به قاطبه ساختارهای حاکمیتی کشور در تاریخ 
ماندگار ش��ود. هرچن��د عملکرد معکوس در این زمین��ه نیز طبعا نتایج 

معکوسی خواهد داشت!

وحانی و معمای شفافیت آقای ر
نگاه

www.vatanemrooz.ir



گ�روهبینالملل:از زمان روی کار آمدن ترامپ در س��ال 2016 
روابط عربس��تان و آمریکا با فراز و نشیب های فراوان همراه بوده 
اس��ت. هر چند ترامپ بعد از ریاست جمهوری تعبیر گاو شیرده 
را برای س��عودی ها به کار نبرده اس��ت اما در عمل همان مشی 
را پیگیری کرده اس��ت به گونه ای که ردپای این سیاس��ت را در 
آخری��ن تصمیمات دولت آمریکا می توان مش��اهده کرد. بامداد 
دیروز  رس��انه های آمریکایی به نقل از برخی مقامات سیاسی و 
نظامی از قصد دولت این کشور برای برچیدن سامانه های نظامی 
پاتریوت از عربس��تان خبر دادند. روزنامه وال استریت ژورنال در 
گزارشی نوشت: آمریکا در پی خارج کردن سامانه های ضدموشکی 
پاتریوت از عربستان سعودی است. مقام های آمریکایی عاوه بر 
این گفته اند دولت آمریکا کاهش سایر قابلیت های نظامی خود در 
عربستان سعودی را نیز بررسی می کند. چند مقام آمریکایی گفتند 
آمریکا ۴ سامانه پاتریوت، همراه با پرسنل نظامی خود را که بعد 
از حمله به تأسیسات نفتی سعودی به این کشور ارسال شده بود 
از عربستان خارج می کند. منابع مورد استناد وال استریت ژورنال 
می گویند 2 اسکادران جنگنده آمریکا هم منطقه را ترک کرده اند و 
مقام های آمریکایی بزودی کاهش حضور نیروی دریایی آمریکا در 
خلیج فارس را هم مورد بررسی قرار خواهند داد. وال استریت ژورنال 
این تصمیم را به منزله پایان تقویت نظامی آمریکا در عربستان 

سعودی دانسته است.
عربستان سعودی ولخرج ترین کشور در حوزه خرید تسلیحات 
آمریکایی و کشورهای غربی است. تجهیزات خریداری شده توسط 

این کشور به حدی است که براحتی می توان با این حجم از خرید، 
تمام کشورهای خاورمیانه را مسلح کرد. نکته قابل توجه این است 
که خط و نشان اخیر آمریکایی ها می تواند سر آغاز عقب نشستن 
آمریکا از کل خاورمیانه و در نهایت تنها گذاشتن عربستان در مقابل 
ایران باشد. از سویی این نکته را نباید از نظر دور کرد که ترامپ 

حتی در این اقدام خود هم به دنبال کسب 
امتیاز جدیدی از عربستان است. 

به گ��زارش »وطن ام��روز«، خبرگزاری 
آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام آمریکایی 
نوشت: آمریکا 2 سامانه ضدموشکی را که قبا 
برای محافظت از تأسیس��ات نفتی سعودی 
مستقر کرده بود از این کشور خارج و 2 سامانه 
پاتریوت را در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان 
حفظ می کند. ارتش یمن شهریورماه سال 
گذشته در پاسخ به حمات ائتاف سعودی، 
پاایش��گاه های بقیق و خری��ص مربوط به 

تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان را هدف گرفت و آن را عملیات 
توازن بازدارندگی دوم نامید. این مقام آمریکایی گفته است حدود 
300 نظامی که همراه با این 2 سامانه به عربستان منتقل شده اند 

هم این کشور را ترک خواهند کرد.
برخی رسانه ها به این امر اشاره کردند که این اقدام آمریکا نوعی 
عقب نشینی از خلیج فارس است و روند عقب نشینی همچنان ادامه 
دارد. یک مسؤول آمریکایی نیز به خبرگزاری بلومبرگ گفت: قرار 

بود خارج کردن پاتریوت ها مارس گذش��ته انجام شود اما در پی 
حمات موش��کی به اردوگاه التاج��ی در عراق این امر به تعویق 
افتاد. این مس��ؤول ادامه داد که س��امانه های پاتریوت وابسته به 
نیروهای سعودی جایگزین پاتریوت های آمریکایی می شود. وی 
تاکید کرد که 12 آتش بار از موشک های پاتریوت و یک آتش بار 
از موش��ک های پدافند هوایی تاد در منطقه 
باقی می ماند. سامانه تاد با فراهم آوردن دفاع 
علیه موشک های بالستیکی که در خارج از 
جو زمین پ��رواز می کنند عملکرد پاتریوت 
را تکمیل می کند. هرچند برخی گزارش ها 
کاهش حضور نظامی آمریکا در عربس��تان 
را ب��ه کاهش تنش ها در خلیج فارس مربوط 
کرده  و نوشته اند برنامه ریزان پنتاگون معتقدند 
»منابع نظامی محدود ایاات متحده- از جمله 
کشتی های جنگی و س��امانه های موشکی 
پاتریوت- باید به سایر اولویت ها از جمله تاش 
برای مقابله با گسترش نفوذ نظامی چین در آسیا اختصاص یابد 
اما اکثر کارشناسان و رسانه ها این تصمیم  آمریکا را به تنش های 
نفتی میان دولت های آمریکا و عربس��تان سعودی ربط داده اند. 
آسوشیتدپرس در همین ارتباط نوشته  است: هنوز مشخص نیست 
مناقشه نفتی میان آمریکا و عربستان سعودی هم در این تصمیم 
دولت ترامپ نقش داش��ته است یا خیر اما اتخاذ این تصمیم که 
در بحبوحه تنش ها میان عربستان سعودی و دولت ترامپ بر سر 

تولید نفت رخ داده است نمی تواند بی ربط به تنش ها بین 2 کشور 
باشد. در همین حال دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ 
به پرسشی درباره خروج سامانه های موشکی پاتریوت این کشور 
از عربستان سعودی، گفته است: ما از کشور های دیگر محافظت 
می کنیم ولی کشورها آنطور که باید به ما احترام نمی گذارند. در 
برخی موارد حتی آنها از ما خوش شان نمی آید ولی آن روز ها به 
پایان رسیده است. وی ادامه داد: ما اقدام های قاطعی انجام می دهیم 
که برای ما مثبت خواهد بود. من تصور می کنم برای آنها هم بسیار 
مثبت خواهد بود. عربستان کشوری بسیار ثروتمند است و آنها 
موافق��ت کرده اند برای کاهش برخی هزینه ها کمک کنند. نکته 
جالب توجه اینکه مقامات سعودی تاکنون از اظهار نظر درباره خبر  
برچیدن پاتریوت های آمریکا  از این کشور خودداری کرده اند. به 
نظر می رسد خروج سامانه های ضدموشکی پاتریوت از عربستان 
سعودی پس از تماس تلفنی تهدیدآمیز ترامپ با بن سلمان، بدین 
معناست که آمریکا در حال رها کردن متحدان عربی خود است 
یا اینکه می خواهد آنها را برای خرید تسلیحات بیشتر تحت فشار 
بگذارد.  بر اساس گزارش اخیر خبرگزاری »رویترز« که به نقل از 
منابع خود درباره تماس تلفنی »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
و »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی تهیه شده است، ترامپ با 
وقاحت بی سابقه ای، حاکم فعلی عربستان سعودی را تهدید می کند 
و هشدار می دهد در صورتی که عربستان سعودی به کاهش تولید 
نفت خود در چارچوب نبردش با روسیه که باعث شده است قیمت 
هر بشکه نفت به اندازه قیمت یک وعده غذای ناچیز یا کمتر از آن 
سقوط کند، اقدام نکند در مقابل او نیز نخواهد توانست قانونگذاران 
آمریکای��ی را از تصویب قانون خارج کردن نیروهای آمریکایی از 
عربستان سعودی منع کند. عربستان سعودی بعد از این تهدید ادعا 
شده ترامپ و در کمتر از 10 روز با روسیه بر سر کاهش تاریخی و 
بررسی شده تولید نفت خام به توافق رسید. این بدان معناست که 
حکومت ریاض بدون در نظر گرفتن لحن درخواست آمریکایی ها، 
خواس��ته های ترامپ را اجرا کرده است. از سوی دیگر مسأله رها 
ک��ردن متحدان آمریکا در غرب آس��یا نی��ز از این جهت مطرح 
می شود که 2 سال قبل »جیمز متیس« وزیر سابق دفاع آمریکا از 
تصمیم این کشور برای خارج کردن سامانه های دفاعی از کویت، 
بحرین و اردن خبر داده  بود به نظر می رس��د واقعیت پشت پرده 
این تصمیم ها را باید در طرح های کان تر دولت ترامپ جست وجو 
کرد. موضوعاتی نظیر تجارت تسلیحات و معامله قرن که برای دولت 
ترامپ مسائلی حیاتی است می تواند در اتخاذ این تصمیم اثرگذار 
باشد. از این رو می توان گفت آمریکا تاش دارد سفارش بیشتری 
در زمینه تسلیحات از کشورهای متحد خود در غرب آسیا دریافت 
کند. از سوی دیگر، تحت فشار قرار دادن این کشورها در  اجرای 
»معامله قرن« از دیگر اهداف آمریکاست. با توجه به اینکه اردن و 
کویت مواضع تقریبا سختگیرانه ای درباره این طرح ضدفلسطینی 
دارند، همین امر ایجاب می کند این کشورهای عربی و همچنین 
عربستان سعودی که به نظر می رسد آمریکایی ها در حال دست 
شستن از آن هستند، در نقشه ائتاف های شان تجدیدنظر و باب 

مذاکره با دشمنان شان را باز کنند.

خطونش�اناخی�رآمریکاییها
میتواندس�رآغازعقبنشستن
در و ازکلخاورمیان�ه آمری�کا
نهایتتنهاگذاشتنعربستاندر
مقابلایرانباش�د.ازسوییاین
نکت�هرانبایدازنظ�ردورکردکه
ترامپحتیدرایناقدامخودهم
بهدنبالکس�بامتیازجدیدیاز

عربستاناست

آمریکا:بهوزارتبهداشتلبنان
کمکنمیکنیم

دیوید ش��نکر، معاون وزیر خارج��ه آمریکا بار دیگر 
ضم��ن مداخله در امور داخلی لبنان، تاش کرد دولت 
منتخب این کش��ور را جناحی و حزبی نش��ان دهد. او 
در گفت وگو با ش��بکه تلویزیونی ال بی سی، مدعی شد 
وزارت بهداشت لبنان در دست حزب اه است، از این رو 
آمریکا کمکی به این وزارتخانه نخواهد کرد. گفتنی است 
حمد حسن، شخصیت نزدیک به حزب اه لبنان است 
و حس��ان دیاب، او را به عنوان وزیر بهداشت در کابینه 

خود انتخاب کرده است.

نتانیاهومأمورتشکیلکابینهشد
روزنامه صهیونیس��تی هاآرتص گزارش داد »رووین 
ریولین« رئیس رژیم صهیونیس��تی بعد از آنکه بنیامین 
نتانیاهو از حمایت 72 عضو از 120 عضو کنست برخوردار 
شد، او را رسما مأمور تشکیل کابینه کرد. نتانیاهو اکنون 
1۴ روز برای تشکیل کابینه فرصت دارد. در صورتی که او 
در انجام این کار موفق نشود، پارلمان رژیم صهیونیستی 
منحل ش��ده و برای چهارمین بار در فلس��طین اشغالی 
انتخابات برگزار می ش��ود. نمایندگان کنست به تشکیل 
کابینه نتانیاهو و گانتس، بر اساس توافق نخست وزیری 
چرخشی، رأی مثبت دادند. بدین ترتیب بن بست سیاسی 
در رژیم صهیونیستی بعد از بیش از یک سال به پایان رسید 
و کابینه جدید در تاریخ س��یزدهم مه  )2۴ اردیبهشت( 
س��وگند یاد می کند. رأی مثبت کنست بعد از آن صادر 
شد که دیوان عالی رژیم صهیونیستی بعد از 2 روز جلسات 
استماع و بررسی ادله حقوقی درباره قانونی یا غیرقانونی 
بودن توافق نتانیاهو و گانتس، اعام کرد تشکیل کابینه 
بامانع است. این در حالی است که نتانیاهو هفته قبل 2 
بار دیوان عالی را در صورت مخالفت با تشکیل کابینه اش، به 
شورش خیابانی و برگزاری انتخابات چهارم تهدید کرده بود.

موافقتآمریکا
بافروشتسلیحاتبهمصروامارات

وزارت خارج��ه آمریکا 2 قرارداد فروش تس��لیحات 
به مص��ر و امارات عربی متحده، مجموعا به ارزش 2/8 
میلیارد دار را تصویب کرد. به نوشته پایگاه خبری هیل، 
مقام های آمریکایی می گویند وزارت خارجه این کشور 
قرارداد فروش احتمالی ۴3 فروند بالگرد تهاجمی آپاچی 
به مصر را به ارزش 2/3 میلیارد دار تصویب کرده است. 
آژانس همکاری امنیت��ی وزارت دفاع آمریکا نیز اعام 
کرد قرارداد دوم برای فروش ۴569 دس��تگاه خودروی 
زره��ی ضد مین به امارات عربی متحده به ارزش 556 
میلیون دار مورد موافقت قرار گرفته اس��ت.  به نوشته 
هیل، در بیانیه این سازمان که درباره قرارداد مصر صادر 
شده، آمده است شرکت های بوئینگ و اکهید مارتین 
یگان های بالگردهای آپاچی مصر را که کش��ور دوست 
آمریکا و ش��ریک اس��تراتژیک مهمی در شمال آفریقا 

است، نوسازی می کنند.

مزدورآمریکایی:قصدحملهبهکاخ
ریاستجمهوریونزوئاراداشتیم

»ایدن بری« دومین مزدور آمریکایی دستگیر شده 
در ونزوئا اعتراف کرد قصد او و همدستانش حمله به 
کاخ ریاس��ت جمهوری و ربودن نیکاس مادورو بوده 
است. به نوشته روزنامه گاردین، بری در اعترافاتی که 
از تلویزیون ونزوئا پخش ش��د گفت، گروه آنها با 2 
قایق ماهیگیری وارد این کش��ور شده و هدف اصلی 
آنها حمله به کاخ ریاست جمهوری بود. پیش از بری، 
»ل��وک دنمن« مزدور آمریکای��ی دیگری که در این 
عملیات نافرجام شرکت کرده و دستگیر شده بود گفت 
قص��د آنها ربودن مادورو و انتقال وی به آمریکا بوده 
اما از اینکه چگونه می خواستند رئیس جمهور ونزوئا 
را بربایند حرفی نزده بود. بری که حضور در عراق را 
در کارنامه دارد در این باره گفت، قصد داشتند به هر 
نحو ممکن وارد کاخ میرافلورس شده و پس از ربودن 
م��ادورو، او را به پایگاه هوایی ا کارلوتا منتقل کنند. 
هنگامی که از این کهنه س��رباز ۴1 ساله پرسیده شد 
هواپیم��ای حامل مادورو قرار بود به کجا پرواز کند؟ 

گفت: گمان می کنم به آمریکا.

بازداشتیکمظنونداعشی
دربارسلون

پلیس اس��پانیا روز جمعه اعام کرد یک مظنون به 
عضویت در گروه تروریستی داعش را بازداشت کرده که 
قصد داشته عملیات مس��لحانه انجام دهد. خبرگزاری 
رویترز به نقل از پلیس اس��پانیا گ��زارش داد این تبعه 
مراکش��ی که بسیار هم ش��خصیتی رادیکال و افراطی 
دارد، بع��د از تحقیقات مش��ترک ب��ا نیروهای امنیتی 
مراک��ش و آمری��کا و طی عملیات ضدتروریس��تی در 
بارسلون بازداشت ش��ده است. تحقیقات پلیس نشان 
می دهد این ش��خص طی روزهای اخی��ر با روش های 
پیچیده امنیتی، محدودیت های قرنطینه ای و تردد ویژه 
شیوع ویروس کرونا را برای یافتن اهداف احتمالی حمله 

خود شکسته است. 

واکنشکرهشمالی
بهرزمایشکرهجنوبی

 کره شمالی روز جمعه اعام کرد رزمایش هوایی اخیر 
همسایه جنوبی اش، حرکت تحریک آمیز بزرگی بوده است 
که باید به آن جواب داد. ارتش کره شمالی در بیانیه  ای اعام 
کرد: رزمایش اخیر فرصتی بود تا چشم مان را دوباره به روی 
این حقیقت آشکار باز کنیم که دشمن، همیشه دشمن 
می ماند. به گزارش یورونیوز، مسؤوان نظامی کره شمالی در 
این بیانیه به رزمایش هوایی کره جنوبی در روز چهارشنبه 
اش��اره کردند و گفتند این تمرینات نظامی توافق میان 
دوکره برای کاهش تنش نظامی را نقض کرده است. در 
بیانیه ارتش کره شمالی همچنین تصریح شده است:  حاا 
همه  چیز دوباره به قبل از نشست رهبران 2 کره در سال 

2018 باز می گردد.

دور دنیا

بینالملل

اختافبرسرقیمتنفتباعثشدآمریکاتصمیمبگیردپاتریوتهایخودراازتأسیساتنفتیآرامکوخارجکند

خط و نشان برای گاو شیرده
رویترزچندروزپیشازتماستهدیدآمیز

ترامپبابنسلمانبرسرکاهش
تولیدنفتخبردادهبود

لغوتمامتوافقهاباواشنگتنوتلآویودرصورتالحاقکرانهباختری
رئیس تشکیات خودگردان فلسطین در نشستی تأکید کرد در صورت الحاق هر بخش از کرانه باختری،  تمام توافق ها و تفاهمات 

موجود سازمان آزادی بخش فلسطین با واشنگتن و تل آویو را لغو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری معا، محمود عباس در این 
نشست به تشریح نتایج تماس های تلفنی خود و پیام های ارسال شده به کشورهای عربی و  سران کشورهای جهان پرداخت.

شنبه20اردیبهشت1399
شماره2922 وطنامروز

جلس��ه پارلمان عراق برای رای گیری 
درب��اره اعتماد یا عدم اعتماد به کابینه 
پیشنهادی »مصطفی الکاظمی« در نخستین ساعات بامداد 
روز پنجشنبه برگزار و سرانجام پس از 5 ماه دولت جدید عراق 
معرفی ش��د. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق در 
مراسم آغاز به کار رسمی دولت جدید این کشور که با حضور 
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشبرد امور دولت عراق برگزار 
ش��د، گفت: ما قسم خوردیم که از این دولت حمایت کرده و 
اطمینان را برای شهروندان فراهم کنیم. به گزارش »وطن امروز«، 
مصطفی الکاظمی سرانجام بامداد پنجشنبه توانست عنوان 
پنجمین نخست وزیر عراق پس از سقوط صدام را از آن خود 
کند. او تا ارائه لیست نهایی وزرا به پارلمان مجبور شد 3 مرتبه 
اعضای آن را تغییر دهد تا رضایت نسبی جریان های سیاسی 
را کسب کند. در همین ارتباط بامداد دیروز نخست وزیر جدید 
عراق در مراسمی که به مناسبت آغاز به کار دولتش برگزار شد، 
گفت: این دولت در راستای فراهم کردن راه های زندگی شایسته 

برای شهروندان عمل خواهد کرد. وی با تاکید بر تاش دولت 
برای حفاظت از دستاوردهای تحقق یافته گفت: به حمایت از 
دولت و همکاری برای مقابله با چالش های امنیتی- اقتصادی 

که با آن مواجه هستیم تاکید داریم. 
باتکلیفی7وزارتخانه ■

با وجود رای مثبت پارلمان به کابینه الکاظمی، هنوز تکلیف 
7 وزارتخانه مش��خص نیس��ت و تا زمان تعیین تکلیف وزرا، 
شخص نخست وزیر باید مسؤولیت آنها را بر عهده بگیرد و این 
در شرایطی است که تهدیدات مختلفی جامعه عراق را در بر 
گرفته است. درباره ترکیب کابینه باید گفت برای نخستین بار 
از سال 2003، 2 افسر عالی رتبه نظامی در ارتش، قرار است 
2 وزارتخانه دفاع و کش��ور را در دس��ت بگیرند. همچنین 3 

استاد دانشگاه نیز در کابینه حضور دارند، از جمله خالد بتال 
وزیر برنامه ریزی از دانشگاه اانبار و علی عاوی استاد دانشگاه 
پرینستون آمریکا. باقی وزرا نیز پیش از این در پست ها و مناصب 
مرتبط با وزارتخانه خود مشغول به کار بوده اند. دولت جدید 
عراق در ش��رایطی تش��کیل شده که  این کشور با مشکات 
عدیده ای در داخل به لحاظ ساختار اداری و فساد سیستماتیک 
مواجه اس��ت و با توجه به تحوات ماه های گذشته، مسائلی 
نظیر امنیت داخلی، روابط خارجی، نفت و بحران کرونا نیز بر 
این مشکات افزوده است. در واقع همان طور که الکاظمی در 
مصاحبه با رسانه ها گفت، وی نخست وزیر دوره بحران است و 
عصای جادویی برای حل مشکات ندارد. به طور مشخص باید 
گفت موضوع نفت و وضعیت حضور نظامیان آمریکا در عراق از 

جمله مهم ترین مسائل پیش روی دولت خواهد بود. در ارتباط 
با مسأله نفت باید گفت عربستان سعودی در ماه های اخیر به 
اسم جنگ نفتی با روسیه، بازار نفت را با مشکل جدی مواجه 
کرده و ضرر ناشی از کاهش شدید قیمت نفت، برای اقتصاد 
متکی به نفت عراق نیز غیر قابل تحمل است. از طرفی عربستان 
با پیشنهاد قیمت پایین به مشتریان نفت عراق نظیر هند آنها 
را ب��ه خود جذب کرده و می��زان فروش عراق را کاهش داده 
است. بنابراین الکاظمی در انتخاب وزیر نفت و وزیر خارجه که 
کرسی آن فعا در دولت وی خالی مانده است کار سختی در 
پیش دارد، چرا که فروش نفت و روابط با عربستان سعودی و 
کشورهای مشتری نفت عراق کار هر شخصی نیست. اجرای 
مصوبه پارلمان مبنی بر  خروج آمریکا از عراق هم مسأله ای  
اس��ت که حتما برای آینده دولت الکاظمی حیاتی است. در 
همین ارتباط سازمان بدر با انتشار بیانیه ای اعام کرد کابینه 
الکاظمی باید به سمت اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج 

نیروهای خارجی از کشور حرکت کند.

گروهبی�نالملل: آم��ار مبتایان 
ب��ه کرون��ا در دنیا دی��روز با عدد 
3,93۴,711 در آس��تانه ۴ میلی��ون نفر قرار گرفت. تعداد کل 
فوت ش��دگان بر اثر کرونا هم به 271,095 نفر رسید. آمار کل 
بهبودیافت��گان از کرونا هم به 1,350,9۴1 نفر رس��ید. تعداد 
کیس های فعال کرونا در دنیا 2,312,675 نفر اعام ش��ده که 
از این تعداد حال ۴8,91۴ وخیم گزارش شده است.  آمریکا با 
1,292,879 مبتا و 76,9۴2 فوت شده همچنان درگیرترین 
کشور دنیا با کروناست. اسپانیا، ایتالیا، انگلیس، روسیه و فرانسه 
رتبه های دوم تا هفتم را در اختیار دارند. برای چندمین روز متوالی 
انگلیس همچنان پرتلفات ترین کشور دنیا بعد از آمریکا بود. نکته 

قابل توجه این جدول صعود روس ها تا رتبه پنجم دنیاست. 
افزایشعجیبتعدادمتقاضیانمستمریبیکاریدرآمریکا ■

مهم ترین خبر مرتبط با کرونا در رس��انه های غربی، افزایش 
عجیب و غریب تعداد متقاضیان مستمری بیکاری در آمریکا بود. 
تا چند هفته پیش، پیش بینی های رسانه ای از احتمال 17 میلیون 
بیکار در آمریکا در پی کرونا خبر می داد اما وزارت کار آمریکا اعام 
کرد از اواسط ماه مارس )اواخر اسفندماه98( تا پایان هفته گذشته 
بالغ بر 33 میلیون نفر در این کشور درخواست مستمری بیکاری 
کرده اند که این رقم در تاریخ آمریکا بی سابقه است.  بنا بر اعام 
وزارت کار آمریکا، طی هفته منتهی به 2 مه  )13 اردیبهشت( 
حدود 3/2 میلیون درخواست مستمری بیکاری در این کشور به 
ثبت رسیده است. در پی تشدید بحران کرونا در آمریکا و بیکار 
شدن تعداد زیادی از نیروی کار این کشور طی هفته های اخیر، 
شمار متقاضیان مستمری بیکاری در این کشور به طور بی سابقه ای 
افزایش یافته است. شیوع ویروس کرونا در آمریکا نه  تنها بخش 
بهداش��ت و درمان این کشور را دچار بحران جدی کرده، بلکه 
فعالیت بسیاری از کسب وکارها را به میزان چشمگیری کاهش 
داده و حتی برخی از آنها را به تعطیلی کشانده است به  طوری که 
طی این مدت چندین میلیون نفر از کارگران آمریکایی مشمول 
تعدیل نیرو شده اند. در همین حال صندوق بین المللی پول نیز در 
جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی جهان، نرخ رشد 
اقتصادی آمریکا در سال 2020 را منفی 5/9 درصد پیش بینی 
کرده است. وزارت بازرگانی آمریکا روز گذشته اعام کرد تولید 
ناخالص داخلی این کشور در 3 ماه نخست سال 2020 نسبت 

به دوره مشابه سال قبل ۴/8 درصد کاهش یافته است. 
روایتجدیدازفقرروزافزوننیویورکیها ■

یک روزنامه آلمانی در گزارش��ی به فقر و بدبختی روزافزون 
ش��هروندان نیویورکی در آمریکا به  عنوان ثروتمندترین کشور 

دنیا در جریان بحران کرونا پرداخت. 
»تاگس ش��او« در گزارشی به بحران 
عمیق کرونا و عواقب آن در نیویورک 
آمریکا پرداخت و نوشت: در نیویورک 
ترس از فقر افزایش می یابد. حدود نیم 
میلیون نفر در بحران کرونا شغل خود را 
از دست داده اند. بسیاری از ساکنان این 
شهر دیگر نمی توانند اجاره  خانه خود را 
پرداخت کنند و بسیاری سازمان ها و 

نهادها دچار هرج ومرج شده اند. در ادامه این گزارش آمده است: 
در یک بعدازظهر آفتابی در نیویورک »الکساندریا اوکاسی کورتز« 
30 ساله جوان ترین نماینده مجلس نمایندگان ایاات متحده و 
سمبل امید حزب دموکرات آمریکا که در حوزه انتخابی خود غذا 
بین نیازمندان تقسیم می کند، درباره اوضاع کشورش می گوید: 
در ثروتمندترین کش��ور روی این کره خاکی باید یک نماینده 
کنگره کمک ه��ای مالی جمع کند ت��ا خانواده های ما چیزی 
برای خوردن داشته باشند، چرا که دولت به این مسأله اهمیتی 
نمی ده��د. وی افزود: دولت فقط می گوید »در خانه بمانید« اما 
مردم دیگر نمی توانند اجاره های خود را پرداخت کنند و چیزی 
برای خوردن ندارند، پس ما باید مراقب آنها باشیم. به نوشته این 
روزنامه، اوضاع بیمارستان های شهر نیویورک کمی بهتر شده است 
اما حاا بسیاری از نیویورکی ها عواقب بحران کرونا را احساس 
می کنند. حدود نیم میلیون نفر در روزهای گذشته شغل خود را 
از دست داده اند. به گفته »بیل دی بازیو« شهردار نیویورک هیچ 

کس نمی داند چه  موقع اوضاع اقتصادی 
دوب��اره رو به جلو خواه��د رفت. وی 
می گوید: این سناریویی است که تنها 
با رکود بزرگ اقتصادی گذشته قابل 
مقایسه است و تنها صحبت کردن از آن 
در من ترس از مرگ ایجاد می کند. در 
ادامه این گزارش آمده است که ترس 
در نیویورک همچنان حاکم است و این 
تنها ترس از خود ویروس نیست. ماه 
آوریل بر اساس ارزیابی ها ۴0 درصد نیویورکی ها دیگر نتوانستند 
اج��اره  خانه خود را پرداخت کنند. م��اه مه این آمارها احتماا 
بیش��تر خواهد بود. در ادامه این گزارش آمده است: بسیاری از 
بی خانمان ها در هفته های اخیر به متروهای شهر رفته و با وسایل 
خود در ایستگاه ها یا واگن های خالی زندگی می کردند اما این 
سرپناه هم دیگر وجود ندارد. برای اولین بار در 50 سال گذشته 
ایستگاه های قطار مترو شب ها تعطیل  می شود تا قطارها ضدعفونی 

شوند و قواعد سختگیرانه ای حاکم شده است. 
ترامپ:بحرانکرونااز11سپتامبربدتراست ■

رئیس جمهور آمریکا اعام کرد بحران کرونا در این کش��ور 
از حمات یازدهم سپتامبر و حمله غافلگیرانه به »پرل هاربر« 
توسط ارتش ژاپن بدتر و سخت تر است. به گزارش خبرگزاری 
اس��پوتنیک، دونالد ترامپ در گفت وگو ب��ا خبرنگاران در کاخ 
سفید گفت قصد دارد هفته آینده اعضای جدید کارگروه مقابله 
با ویروس کرونا در این کش��ور را اعام کند که تمرکزش��ان بر 

اقدامات پیشگیرانه  پزشکی و کاهش محدودیت های اعمال شده 
بر زندگی اجتماعی و مشاغل آمریکایی  است. ترامپ در نشست 
خبری کاخ سفید اعام کرد: کرونا بدتر از حمله پرل هاربر است. 
این بحران بدتر از حادثه  یازدهم س��پتامبر که منجر به کشته 
ش��دن 3 هزار نفر و تخریب مرکز تجارت جهانی در نیویورک 
شد، است که هرگز نباید اتفاق می افتاد. دونالد ترامپ همچنین 
به خبرنگاران گفت با توجه به ابتای یکی از پیش��خدمت های 
شخصی اش در کاخ سفید به ویروس کرونا، انجام تست هفتگی 
از او و معاونش مایک پنس به تس��ت روزانه تبدیل می شود. به 
گزارش فاکس نیوز، رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به ابتای 
یکی از پیشخدمت های شخصی اش در کاخ سفید به ویروس کرونا 
گفت تماس نزدیکی با او نداشته است و دیروز و امروز جواب هر 
دو تست کرونای او منفی شده است. ترامپ افزود از این به بعد 
از او و مای��ک پنس نه به صورت هفتگی، بلکه به صورت روزانه 

تست کرونا انجام می شود. 
چین:وزیرخارجهآمریکادروغمیگوید ■

دعوای چین و آمریکا بر سر منشأ کرونا همچنان ادامه دارد. در 
همین ارتباط »هوا چون یینگ« سخنگوی وزارت خارجه چین 
دیروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی 
در پکن گفت: فرافکنی های مقامات آمریکا در مسأله منشأ کرونا 
بسیار بی پایه و منطق و کاما دروغ است. مایک پمپئو، وزیر خارجه 
آمریکا در گفت و گو با »ای بی سی« گفته بود »همه متخصصان 
معتبر معتقدند ویروس کرونا ویروسی ساختگی است و دلیلی 
ندارد که آن را باور نکنم« اما مجری برنامه نسبت به این گفته 
تردید داشت و گفت اداره  اطاعات ملی آمریکا اعام کرده است 
بیشتر دانشمندان به دست ساز نبودن ویروس کرونا اعتقاد دارند. 
سپس پمپئو گفت: »درست می گویید! موافقم. با نظر دستگاه 
اطاعاتی آشنا شدم و دلیلی ندارم به آن شک کنم و نظرشان 

فعا دقیق است«.  
تعدادفوتیها تعدادمبتایان نامکشور
76,942 1,292,879 آمریکا
26,070 256,855 اسپانیا
29,958 215,858 ایتالیا
30,615 206,715 انگلیس
1,723 187,859 روسیه
25,987 174,791 فرانسه
7,392 169,430 آلمان

آغازبهکاردولتجدیدعراق

کاظمی رسما نخست وزیر شد

وزارتکارآمریکاازافزایشمتقاضیاندرخواستمستمریبیکاریخبرداد
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فرهنگوهنر
حضرتفاطمهزهرا)س(:

شیعیان و پیروان ما و همچنین دوستداران اولیای ما و آنان که 
دشمن دشمنان ما باشند و نیز آنهایى که با قلب و زبان تسلیم ما 

هستند، بهترین افراد بهشتیان خواهند بود.

عباساسماعیلگل:جایگاه و اهمیت تلویزیون در شناخته 
شدن خواننده های موسیقی کشور و شنیده شدن میلیونی 
آثار را هیچ گاه نمی توان کتمان کرد. از آغاز انقاب اسامی 
ت��ا اواخ��ر دهه 70 گرفت��ه تا همین روزها که ش��بکه های 
اجتماعی و فضای مجازی گس��ترش یافته است، به صورت 
کلی اهمیت و جایگاه تلویزیون برای خواننده های موسیقی 
را به 2 بخش اصلی به لحاظ زمانی باید تقسیم کرد؛ بخش 
نخس��ت به ایام آغاز به کار صداوسیمای جمهوری اسامی 
می گردد که در این س��ال ها به خاطر عدم  تا س��ال 79  باز 
گس��ترش شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و همچنین 
فقدان فرهنگ خرید نس��خه اصلی آلبوم های موس��یقی از 
فروش��گاه های فرهنگی، صدا و س��یما ب��ه تنها مرکز اصلی 
انتشار آثار موسیقی در کشور تبدیل شده بود که این اتفاق 
منجر به شناخته شدن چهره های جدید موسیقی پاپ بعد 
از انقاب اس��امی ش��د که در حال حاضر از این چهره ها 
به عنوان »نس��ل طایی خواننده های موس��یقی پاپ پس 
از انقاب« یاد می ش��ود. این خواننده ه��ا در آن ایام نهایت 
تاش خود را می کردند تا به هر نحوی هم که شده یکی- دو 
اثرشان از تلویزیون پخش شود تا مخاطبان بیشتری آهنگ 
جدیدش��ان را بشنوند، حال بماند که در مجموع آثاری که 
آن س��ال ها از رسانه ملی پخش شد تا چه اندازه به جریان 

اعتای موسیقی سالم کمک کرد.
اما از سال 80 شکل و شمایل حضور خواننده های پاپ در 
تلویزیون به شکل اساسی تغییر کرد و اگر تا قبل از سال 80 
همراه با صدای خواننده تصاویر گل و بلبل پخش می ش��د، 
این بار با آغاز سریال های مناسبی ماه رمضان، خوانندگان 
جای خود را در میان تیتراژهای این سریال های پرمخاطب 
باز کردند و در همین سال سریال »گمگشته« به کارگردانی 
»رامبد جوان« بنیانگذار مسیری به نام سریال های مناسبتی 
بود که  تیتراژ این سریال با صدای»مجید اخشابی« جوان 
و جوی��ای نام نگاه به موس��یقی تیت��راژ را در میان اهالی 

موسیقی تغییر داد.
تاثیرگذاری تیتراژ سریال »گمگشته« آنچنان باا بود که 
دیگر تیتراژهای با کام، مختص س��ریال های مناسبی ماه 
رمضان نبود به طوری که اگر سریالی تیتراژ با کام آن هم از 
نوع خواننده پاپ نداشت، برای مخاطبان عادی تلقی نمی شد 
و شرایطی را رقم زده بود که اغلب مخاطبان، سریال ها را با 

آهنگ های تیتراژشان به یاد می آوردند.
ام��ا حضور خواننده های پاپ به تیتراژهای س��ریال های 
تلویزیونی محدود نش��د و با آغاز دهه 90 موج جدیدی از 

حضور خواننده های پاپ در تلویزیون را شاهد بودیم.  
از یک سو این روزها اغلب برنامه های شبکه های مختلف 
صداوسیما در برآورد بودجه ای خود هزینه ای برای سفارش 

تیت��راژ ب��ه خواننده های پ��اپ کنار می گذارند و از س��وی 
دیگر با گس��ترش انواع و اقسام تلنت شوهای تلویزیونی در 
ده��ه 90، پای خواننده های پاپ به عنوان میهمان در این 
برنامه ها باز شد که همین موضوع هم پایه گذار رسم دریافت 
دس��تمزدهای چند ده میلیونی خواننده ها برای حضور در 
برنامه های مختلف ش��د که پرداختن و آسیب شناسی تمام 
ای��ن موارد، مقول��ه مفصل و جداگانه ای اس��ت که در این 

مقال نمی گنجد.
ام��ا بس��یاری از خواننده هایی که ای��ن روزها به عنوان 
ستاره های موس��یقی پاپ از آنها یاد می شود، بدون تردید 
بخش عمده ای از شهرت خود را مدیون خواندن تیتراژهای 
سریال ها و برنامه های ماه رمضان هستند که از معروف ترین 
آنه��ا می توان ب��ه چهره هایی چون مه��دی یراحی، محمد 
علی��زاده و محم��د اصفهانی اش��اره کرد و از س��وی دیگر 
قطعات��ی که ای��ن خواننده ها برای س��ریال ها و برنامه های 
رمضانی خوانده اند، به  خاطره انگیزترین و بهترین آثارشان 
تبدیل ش��ده که این موضوع از پرمخاطب بودن سریال ها و 
برنامه های رمضانی ش��بکه های مختلف نشات می گیرد که 
این مبحث از چنان اهمیتی برخوردار اس��ت که همچنان 
خواننده های سرشناس موسیقی برای خواندن این تیتراژها 
اش��تیاق نش��ان می دهند که ماه رمضان امسال هم از این 

قاعده مس��تثنا نبود و با نگاهی به تیتراژهای س��ریال ها و 
برنامه های ماه رمضانی به اس��امی دانه درشتی از موسیقی 
پاپ برمی خوریم که سرش��ناس ترین آنها محسن چاوشی 
محس��وب می شود. چاوشی که چند س��الی است در صدر 
پرمخاطب ترین خوانندگان موسیقی ایران قرار گرفته است، 
همچنان به اهمیت تیتراژهای ماه رمضانی برای مردم بخوبی 
واقف اس��ت و یکی از آثار جدید خود را به برنامه تازه نفس 
»مثل ماه« ش��بکه 3 ارائه داده اس��ت، حال بماند که این 
اثر یکی از آثار ضعیف محس��ن چاوشی در چند سال اخیر 
محس��وب می ش��ود اما همین که پرمخاطب ترین خواننده 
موسیقی پاپ ایران تیتراژ یک برنامه جدید ماه رمضانی را 
می خواند، تاییدی بر اهمیت تیتراژهای ماه رمضانی است.

اما متاسفانه با گسترس باند و باندبازی در موسیقی ایران، 
نحوه تعامل این خواننده ها با تهیه کنندگان و برنامه سازان 
ماه رمضانی به طور عجیبی تغییر کرده است به طوری که 
تهیه کنندگان برنامه ها و س��ریال های ماه رمضانی در دهه 
80 ش��رایط خاصی را برای سفارش تیتراژها به خواننده ها 
تجربه کردند، زیرا از یک س��و ب��رای پرداخت هزینه برای 
تیتراژ با محدودیت هایی مواجه بودند و از سوی دیگر برای 
س��فارش تیتراژ با گزینه های زیادی مواجه نبودند و باید از 
بین 12- 10 خواننده مجاز که ش��رایط کار در تلویزیون را 

داشتند، با یکی از آنها به طور مستقیم و بدون واسطه وارد 
مذاکره می شدند که در نهایت با هزینه پایین و معقول دست 
به انتخاب بزنند. اواسط دهه 80 احسان علیخانی با برنامه 
»ماه عسل« پای خواننده های جوان مختلفی را به تیتراژهای 
م��اه رمضانی باز کرد که این اتفاق س��رآغاز فصل جدیدی 
از حض��ور خواننده ه��ا در تیتراژهای رمضانی را کلید زد به 
طوری که از اواخر دهه 80 تا امروز، تهیه تیتراژ س��ریال ها 
و برنامه ه��ای رمضانی به یک��ی از پیچیده ترین کارها برای 
تهیه کننده ها تبدیل ش��ده است، زیرا بازشدن پای دال ها 
به برنامه های تلویزیونی کار را به مراتب سخت کرده است و 
یک تهیه کننده برای سفارش یک اثر به یک خواننده مشهور 
باید چندین  واسطه  و دال را پشت سربگذارد تا موفق به 
عقد قرارداد نجومی برای سفارس تیتراژ شود که این موضوع 
به افزایش غیرمعقول هزینه تولید تیتراژ منجر شده است به 
طوری که در اغلب مواقع کمتر از 50 درصد از مبلغ دستمزد 
به خواننده می رسد و باقی آن میان واسطه ها تقسیم می شود.
امیدواریم روزی فرارسد که با یک مدیریت صحیح و اصولی 
پای دال ها از برنامه های تلویزیونی قطع ش��ود، زیرا تجربه 
دهه 80 نش��ان داده بسیاری از خوانندگان مطرح حاضرند 
با کمترین دریافتی برای برنامه ها و سریال های ماه رمضان 

بخوانند، البته اگر واسطه های طمعکار بگذارند.

ماجرای واکنش های مجازی حساب های کاربری 
متعلق به روابط عمومی برخی شرکت های اینترنتی 
ب��ه توئیت نامتع��ارف یکی از کاربران ش��بکه های 
اجتماعی طی روزهای گذشته خبرساز شده است. 
به گزارش »وطن امروز«، صفحه کاربری متعلق به 
برخی شرکت های خدماتی و تولید کنندگان دیگر، 
در واکنش به یک توئیت نامتعارف درباره استفاده از 
محصول یکی از شرکت ها، توئیت هایی با مضامین 

غیرمتعارف منتشر کرده اند که محتوای برخی از آنها عجیب و 
زننده به نظر می رسد. این واکنش ها با انتقاداتی در فضای مجازی 
مواجه شده است. برخی کاربران سوال کرده اند آیا شرکت هایی 
که از صداوسیما و به شکل رسمی تبلیغ می شوند، می توانند در 
فضای غیررسمی محتواهای بعضا غیراخاقی منتشر کنند؟ با 

توجه به اینکه این اتفاق برای نخستین بار نیست در 
فضای مجازی رخ می دهد، آیا نظارتی بر عملکرد و 
شکل تبلیغات و برنامه های خدماتی و کاربردی در 
فضای مجازی وجود دارد یا خیر؟ این سوال ها از 
آنجایی مهم تلقی می شود که رفتار برخی از این 
برنامه ها و سرویس دهنده های خدماتی که همزمان 
از امکانات فضای رسمی هم برای تبلیغات بهره 
می برند، موید انتشار مطالب سخیف و نامتعارف 
در فضای مجازی اس��ت. به واقع تاییدهای مبتذل حساب های 
کاربری متعلق به شرکت ها نشان می دهد باید درباره ظرفیت هایی 
که به شکل قانونی در صداوسیما و دیگرمجموعه ها برای تبلیغات 
آنها مورد استفاده قرار گرفته است، بازنگری شود، تا رفتارهای 
زننده ای مانند آنچه طی این روزها خبرساز شده است، تکرار نشود.

به دلیل تاثیر بحران کرونا بر تمام فعالیت ها و 
رویدادهای مهم سینمایی جهان، جشنواره جهانی 
فیلم فجر نیز سال 1399 برگزار نمی شود و به سال 

آینده موکول شد.
به گزارش »وطن امروز«، دبیر سی و  هشتمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر اعام کرد: در پی شیوع 
ویروس کرونا در سطح جهان طی 3 ماه اخیر و پس 
از بررسی های اولیه در اسفندماه 98، به نظر رسید 

امکان برگزاری سی وهشتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به 
جای پایان فروردین 99 در نیمه دوم خرداد وجود دارد اما روند 
شیوع بیماری به گونه ای پیش رفت که تعدادی از جشنواره های 
جهانی که نیمه اول سال 99 در تقویم جشنواره ها ثبت شده 

بودند، لغو شدند یا به تعویق افتادند. 

محمدمهدی عسگرپور همچنین بیان کرد: 
در ح��ال حاضر با اینکه ام��کان برگزاری نیمه 
مجازی این جش��نواره وجود دارد و بخش قابل 
توجهی از روند اجرایی جش��نواره مثل انتخاب 
فیلم های بخش ه��ای مختلف و طراحی برخی 
زیرساخت های جدید طی شده اما به دلیل نبود 
امکان حضور بیشتر فیلمسازان و دست اندرکاران 
خارجی که ش��امل عمده کش��ورهای درگیر با 
ویروس کرونا هستند و همچنین شرایط داخلی، طی هماهنگی 
با حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی و همچنین فیاپف، 
برگزاری سی وهشتمین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر در سال 
1399 لغو و از هم اکنون تمهیدات ازم برای برگزاری آن در 

خرداد 1۴00 اندیشیده شده است.

واکنشهایسخیفبرخیشرکتهایخدماتیبهیکتوئیتنامتعارف

این چه وضع تبلیغات است؟
عسگرپور:

جشنواره جهانی فیلم فجر به سال ۱۴۰۰ موکول شد

میکائیلدیانی:بعد از خواندن کتاب »ایهام« در نخس��تین 
مواجهه ذهنی به یاد دوران تشکیاتی ام افتادم. وقتی مسؤول 
یک تشکل دانشجویی بودم و دختری به من پیام داد و گله 
داش��ت از یکی از اعضای تشکیات در یکی از دانشگاه های 
کشور؛ پسرک دختر طفل معصوم را دل بسته کرده بود؛ دختر 
تک تک خواستگارانش را به خاطر پسر رد کرده بود اما پسر 
نتوانسته بود خانواده اش را قانع کند که به خواستگاری بیایند. 
چند بار پیگیری کرده بود و چند بار از آن پسر پیگیر شدم و 
هر بار طفره رفته بود. بعد از چند وقت هم ازدواج کرده بود و 

این دختر مانده بود و غم هایش!
قصه »ایهام« هم همان اس��ت؛ دلبستگی های ظاهری، 
عشق های لحظه ای، جنگ های درونی و فراغت های  ناگهانی که 
شاید تاش داشته یک عاشقانه را بیان کند اما در واقع یک نقد 
درون گفتمانی به رفتار پسران دانشجوی مذهبی است؛ آنهایی 
که در فعالیت های دانشجویی سر به زیر و تسبیح به دست اند 
و کم کم به دختری )مذهبی یا غیرمذهبی( دل می بندند و 

دل می برند و وقتی طرف مقابل شان را دلباخته می کنند، تازه 
متوجه می شوند این پیوند، آنی نیست که باید باشد و پدر و 
مادرشان این گزینه را نمی خواهند و باید رضایت پدر و مادر 
را در نظر بگیرند و دوباره ماک ها ی شان را بازشناسی کنند 

و در نهایت به این جمع بندی می رسند که گوشی  
خود را خاموش کنند و خیلی سریع می روند سراغ 
ازدواج با دیگری! نکته تلخ ماجرا آنجاست که در 
این روابط این دختر است که محکوم به شکست 
اس��ت، گنهکار اصلی او است و او است که باید 
تاوان این رابطه را بدهد و طبیعتا او است که در 

این روابط لطمه می خورد.
قلم کتاب چندان قوی نیس��ت؛ نویسنده 
ت��اش دارد برای مخاط��ب از حس و حال 
کاراکت��ر اصل��ی و ش��خصیت های فرعی 
داستان فضاس��ازی هایی کند که خواننده 
را در موقعی��ت قرار دهد اما در بخش��ی 

از موقعیت ها سطحی می ش��ود و گاهی ساختاری تصنعی 
به خود می گیرد. اینها را البته می ش��ود به واسطه نخستین 
تاش »سیدحسام رایگانی« دانست. نویسنده با صمیمیت 
و محاوره بیان کردن قصه خود را با شکس��تن رسم الخط و 
خارج از قاعده نوش��تن که لطمه ای است به 
ساختار ادبیاتی، اشتباه گرفته است. 
شاید اگر پیش از انتشار، چند بار 
متن را خوانده بود یا به چند نفر 
داده بود برای خواندن، این مساله 
کمتر به چش��م می آمد. »تکرار« 
می تواند ممدوح باشد، می تواند در 
داستان های کمدی تکنیکی باشد 
برای آنکه مخاطب را همراه کند اما 
»تکرار« یک وضعی��ت و موقعیت و 
فضاسازی تکراری از یک مساله در یک 
قصه عاشقانه بیشتر از ضعف نویسنده 

در پردازش موقعیت بر می آید.
آنچه اما در بس��تر داستان خوش نشین است، استفاده از 
اشعار شاعران ایرانی برای جلو بردن قصه است که با توجه به 
شکل گیری قصه در دانشکده ادبیات و برای دانشجوی ادبیات 

دانشگاه تهران خوب جا افتاده است.
نویس��نده برای جلو بردن داستان خود اتفاقات تکراری و 
مش��ابه دیگری را نیز در داستان وارد می کند که مخاطب با 
خواندنش حس کهنه بودن موقعیت را دارد، همیشه در این 
قصه ها اس��تاد اخاقی است و همیشه توصیه برای رفتن به 
مشهد و همیش��ه حرم است که پسر را به خود می آورد که 

این آن انتخاب درستی که باید بکنی نیست!
آنچه می تواند مس��اله دیگر کتاب باش��د، تغییر ناگهانی 
موقعیت است. پسری عاشق پیش��ه که دل در گرو دختری 
بسته و حاا بعد از سفر مشهد فهمیده او گزینه مطلوب او 
بر اساس ماک هایش نیست، به  صورت ناگهانی سر از سفره 

عقد دوست همان دختر در می آورد.

میهمان برنامه یک روحانی ریش سفید است. صحبت هایش 
را با نام خدا و یاد حضرت بقیه اه)عج(، امام راحل)ره( و مقام 
معظم رهبری و مردم ایران و مسلمین جهان آغاز می کند. 
مجری جوان اما خطاب به روحانی ریش س��فید که احتماا 
جای پدر او هست و در انتهای صحبت هایش اسم برنامه را 
اش��تباه گفته، می گوید: »حاج آقا انقدر صحبت کردید یک 
مطالعه کوچ��ک هم درباره برنام��ه می کردید!« بعد هم با 
دقیقه از وقت برنامه مون  لحنی همراه با کنایه می گوید: »5 

هم رفت، بریم سر اصل مطلب...«. این برشی از برنامه »سام 
صبح بخیر« شبکه سوم سیماست که هر چند قدیمی است 
اما بتازگی در فضای مجازی در حال چرخیدن و بازنشر است. 
فارغ از اینکه دلیل انتشار این ویدئوی قدیمی در زمان فعلی 
چیست اما نکته اصلی لحن زشت و زننده مجری در تعامل با 
میهمانی است که گذشته از حضورش در قامت یک روحانی، 
سن و سالی برابر با پدر او دارد. عجیب آنکه بسیاری از مردم 
حتی در معاشرت های عادی خود نیز اینگونه در مواجهه با 

یک بزرگ تر رفتار نمی کنند اما مجری تلویزیون روی آنتن 
زنده و در مقابل چش��م میلیون ها مخاطب آداب معاشرتی 
را ک��ه در زندگی عادی افراد جری��ان دارد زیر پا می گذارد. 
آنچنان که گویی اساس��ا چیزی به عن��وان ادب حضور در 
برابر دوربین و دی��دگان مخاطب وجود ندارد. ضمن اینکه 
عبارت »5 دقیقه مون هم رفت« که در واقع اشاره به اتاف 
وقت دارد، در حالی از سوی مجری ادا می شود که میهمان 
روحانی به امام زمان)عج( ادای احترام می کند. عدم فهم این 

مطلب از س��وی مجری بیش از بی ادبی وی قابل نقد است. 
گذشته از حاشیه آفرینی های گاه و بیگاه این مجری در آنتن 
زنده تلویزیون، مسأله اصلی اما توجه به شأن و جایگاه اجرا 
در تلویزیون و گره خوردن ماهیت اجرا در برابر دیدگان مردم 
با رعایت ادب است. تلویزیونی که قرار بوده دانشگاه عمومی 
جامعه باشد، بیش از همه باید به این ظرافت  ها توجه کند؛ 
ظرافت هایی که به »رس��انه ملی جمهوری اسامی ایران« 

هویت و جایگاهی متناسب با نامی که دارد، می دهد.

درباره»ایهام«کتابتازهکتابستان

تصنع در فضاسازی، سوار بر اشعار عاشقانه

دربارهویدئوییتازهمنتشرشدهازرفتارزشتمجریتلویزیون

ادب آداب دارد
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شنبه20اردیبهشت1399
شماره2922 وطنامروز

مرورآثارسینماییروزبهانی
آثار محس��ن روزبهانی طراح باسابقه جلوه های ویژه 
س��ینما در ش��بکه نمایش مرور می ش��ود. ب��ه گزارش 
»وطن امروز«، شبکه نمایش به مرور برخی آثار محسن 
روزبهانی، متخصص جلوه های ویژه میدانی و جلوه های 
ویژه س��ینما می پردازد. روزبهانی با دریافت 9 س��یمرغ 
بلورین بهترین جلوه های ویژه میدانی، رکورددار دریافت 
جایزه این بخش از جشنواره فیلم فجر است و در آثاری 
همچون فیلم های سینمایی »آژانس شیشه ای«، »عقاب ها« 
و  »به وقت شام« فعالیت داشته است. این هفته فیلم های 
سینمایی »باران«، »ملکه«، »ماجرای نیمروز«، »اتوبوس 
شب«، »استرداد«، »تنگه ابوقریب« و »یتیم خانه ایران« 
به ترتیب از شنبه تا جمعه در ساعت 21 و در بخش مرور 

آثار محسن روزبهانی از شبکه نمایش پخش می شوند.

»میراثمجید«ساختهمیشود
تهیه کننده سریال شهید شهریاری گفت: پیش تولید سریال 
شهید شهریاری با پایان نگارش فیلمنامه آغاز شده و حدود 

3 ماه زمان خواهد برد. 
 مصطفی علمی فرد به باشگاه خبرنگاران گفت: نگارش 
س��ریال شهید ش��هریاری با نام موقت »میراث مجید« 
توس��ط فاطمه حیدری و حسن عطار ها به پایان رسیده 
است، این فیلمنامه محصول کارگاه فیلمنامه خورشید 
بوده و برای نگارش آن کار تحقیقاتی وسیعی در دستور 
کار قرار گرفت به طوری که تاکنون حدود 300 ساعت 
مصاحبه و تصویربرداری با مسؤوان، همرزمان، خانواده و 
دوستان این شهید انجام شده است. علمی فرد عنوان کرد: 
سریال شهید شهریاری عاوه بر روایت زندگینامه شهید 
دکتر مجید شهریاری از بدو تولد، اتفاقات و دستاورد های 
صنعت هسته ای کشور را نیز بازگو می کند. گفتنی است 
سریال شهید ش��هریاری در 30 قسمت و در مدت یک 
سال با مشارکت سازمان انرژی اتمی، سازمان صداوسیما 
و اس��تانداری زنجان توسط صدا و سیمای مرکز زنجان 
تولید خواهد شد.  مجید شهریاری، استاد دانشگاه شهید 
بهشتی و از دانشمندان هسته ای ایران بود که هشتم آذر 
1389 توسط رژیم صهیونیستی و با همکاری منافقین در 

یک عملیات تروریستی به شهادت رسید.

پخش»پسازآزادی«بعدازماهرمضان
تهیه کننده سریال »پس از آزادی« از آماده سازی این 
سریال برای پخش بعد از ماه رمضان خبر داد. به گزارش 
»وطن امروز«، سعید سعدی درباره سریال »پس از آزادی« 
به کارگردانی محمدعلی آهنگر و زمان پخش آن گفت: 
تصویربرداری س��ریال سال گذشته به پایان رسید و این 
روزها در مراحل پس از تولید به سر می برد. وی در ادامه 
خاطرنشان کرد: با وجود آنکه قرار بر این بود این سریال در 
35 قسمت تولید  شود اما با اضافه شدن 5 قسمت دیگر، 
»پس از آزادی« در ۴0 قسمت برای شبکه یک سیما تولید 
می ش��ود. در حال حاضر سریال در مرحله صداگذاری و 
موسیقی است و تدوین 37 قسمت از این سریال آماده شده 
است. سعدی همچنین درباره زمان پخش این مجموعه نیز 
اظهار کرد: اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، طبق برنامه ریزی های 
انجام شده، قرار بر این است سریال »پس از آزادی« بعد از 

ماه مبارک رمضان روی آنتن رود.

»ماجراجوییهایپینوکیو«
بهفضایمجازیرسید

فیلم »ماجراجویی های پینوکیو« هم به دنبال بسته 
بودن س��ینماها از اکران بازمان��د و در آمازون پرایم به 
نمایش درآمد. به گزارش »وطن امروز«، این فیلم ابتدا 
قرار بود، چند ماه پیش در فرانسه اکران شود اما با توجه 
به بسته بودن سینماها و ادامه قرنطینه برای مقابله با 
کرونا، شرکت توزیع کننده فیلم ترجیح داده قراردادی 
با »آمازون پرایم ویدئو« برای اکران آناین فیلم منعقد 
کند. این فیلم که محصول مشترک فرانسه و ایتالیاست 
نخستین بار در بخش ویژه فستیوال فیلم برلیناله 2020 
به نمایش درآمد. داستان پینوکیو که سال 1881 توسط 
خبرنگار و نویسنده ایتالیایی کارلو کولودی نوشته شده، 
ماج��رای چوب کاری فقیر به نام ژپتو را روایت می کند 
که عروسکی چوبی به نام پینوکیو را می سازد که جان 
می گیرد. در فیلم س��ینمایی جدید، روبرتو بنینی که 
از س��ال 2012 در فیلم های سینمایی ظاهر نشده بود 
نقش ژپتو را بازی می کند و فدریکو لاپی صداپیش��ه 
ش��خصیت پینوکیو است. »ماجراجویی های پینوکیو« 
تا حدود زیادی به داس��تان اصلی وفادار باقی مانده اما 

بیشتر به جنبه های اخاقی آن می پردازد.

»دنیرو«فرماندارنیویوركمیشود!
دنیرو در یک برنامه پربیننده تلویزیونی ضمن انتقاد 
از عملکرد دولت ترامپ در بحران کرونا، گفت در فیلمی 
در نق��ش فرماندار نیویورک ظاهر می ش��ود. به گزارش 
»وطن امروز«، »رابرت دنیرو« در این برنامه اعام کرد در 
فیلمی با موضوع بحران شیوع ویروس کرونا در نقش »اندرو 
کومو« فرماندار نیویورک ظاهر می شود. هنرپیشه فیلم های 
»گاو خشمگین« و »راننده تاکسی« در بخشی از این برنامه 
که به صورت آناین برگزار ش��ده بود به انتقاد شدید از 
ترامپ پرداخت و گفت: رئیس جمهور آمریکا احمق است 
که بسیاری از عائم هشدار دهنده شیوع کرونا را نادیده 
می گیرد. وضعیت بحران کرونا در آمریکا وحشتناک است. 
همه نگرانی ها درباره انتخاب مجدد ترامپ است. من دیگر 

حرفی برای گفتن ندارم.

تلویزیون

سینمای جهان

بسماهالرحمنالرحیم
اللهّماْرُزْقنیفیِهطاَعه..الخاِشعین

واْشَرْحفیِهَصْدریبإنابَه..الُمْخبتیَنبأمانَِکیاأماَن
الخائِفین.

خدایاروزیکنمرادرآنفرمانبرداریفروتنانوبگشا
سینهامدرآنبهبازگشتدلدادگان،بهاماندادنت،

ایامانترسیدگان.

گزارش»وطنامروز«ازروندتولیدتیتراژهایرمضانیدرسالهایاخیردعای روز پانزدهم ماه رمضان

دالی با »کار دلی«
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