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 »آرمان ملی« 
گزارش می دهد 

 دالیل خودکشی 
دانش آموز ۱۱ ساله

   مادردانش آموز علت خودکشی را نداشتن گوشی 
عنوان کرد اما آموزش و پرورش تکذیب کرد

 آرمان ملی: خبری که روز گذشته در فضای مجازی منتشر 
شد شوکه کننده بود: »خودکشی )حلق آویز( سید محمد 
موسوی زاده، نوجوان ۱۱ ســاله در شهرستان دیر« زمانی 

این خبر جنبه نگران کننده  تری پیدا می کرد...
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گزارش »آرمان ملی« از رکورد نگران کننده کرونا و تولید واکسن ایرانی:

واکسن کرونا  از آزمایشگاه بیرون مي آید؟
   بعد از آزمایش موفق واکسن روی میمون ها، تا ۳ هفته دیگر آزمایش بالینی آغاز می شود
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جایگزین  »بیرانوند«  شود

رضا جعفری 
 در جیک جیک مستان 

فکر زمستانتان بود؟

تقویت بازار سرمایه به جای تزریق دالر 

در خصوص تزریق ارز روزانه توسط بانک مرکزی برای 
جلوگیری از گران شدن قیمت دالر الزم است بگویم، بهتر 
است این نهاد حمایت خود را از بازار سرمایه افزایش دهد تا 
مبادا این بازار زمین بخورد. به عقیده من، بانک مرکزی همت 
الزم را برای رونق بورس نشان نداده است. به عبارتی دیگر، 
کاهش نرخ سود بانکی، کاهش تدریجی نرخ بهره بین بانکی و 
عالمت دهی به بازار، مجموعه عواملی است که اگر نهاد مذکور 
اتخاذ کند، بازار سرمایه پررونق می شود. می دانید که در فصل 
اول سال جاری روزانه رقمی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان وارد 
بازار سهام شد، این مهم عاملی بود تا نقدینگی روزانه که وارد 
بازار ایران می شد، به بازار سرمایه می رفت؛ اما از مرداد که نرخ 
بهره بانکی افزایش یافت و حمایت های الزم از بورس صورت 
نگرفت، ما شاهد خروج حجم باالی پول )عدم ورود پول 
حقیقی ها( از بازار سهام بودیم. به عبارت دقیق تر، جذاب بودن 
بورس می تواند در کنترل سایر بازارهای مالی )ارز و طال( مفید 
باشد و با حساب نقدینگی روزانه دوهزار و 5۰۰میلیارد تومان 
اگر حمایتی از بازار سهام به عمل نیاید، این حجم باالی پول 
روانه بازار دالر می شود که 5۰میلیون دالری که بانک مرکزی 
قصد دارد روزانه برای کنترل بازار تزریق کند با دالر ۳۰هزار 
تومان، حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. به عقیده من، 
همانگونه که اشاره شد اگر بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی 
را پایین بیاورد، موجب می شود نقدینگی به بورس هدایت 
شود که این می تواند به نفع اقتصاد باشد. متاسفانه ما در 
عالمت دهی اشتباه کردیم به جای آن قصد داریم 5۰میلیون 
دالر روزانه تزریق کنیم که این راه حل غلطی است. به عبارت 
دیگر، عامل مهمی که اشاره شد )حمایت از بازار سهام( موجب 
می شود تا از شتاب و حالت نوسانی بازار ارز و طال جلوگیری 
شود. این در حالی است که بورس می تواند برای تامین مالی 
اقتصاد راهکار مفید و راهگشا باشد. بانک مرکزی نباید مسیر 
اشتباه برود و از کار انداختن بازار سهام و تزریق رقم ذکرشده 
به بازار ارز، غلط است. در خصوص وضعیت پیش روی بازار ارز 
هم باید بگوییم این مساله وابستگی متقابل به عوامل داخلی 
و خارجی خواهد داشت که هر کدام سهم معلومی در اقتصاد 
ایران دارد. اضافه بر آن عوامل درونی در اختیار مسئوالن است 
که با اتخاذ سیاست های درست می توان سهم آنها را افزایش 
داد. در مقابل عوامل بیرونی همچون انتخابات آمریکا از حیطه 
اختیار خارج است، به طوری که باید منتظر ماند و دید که چه 
اتفاقاتی در ماه های پیش رو می افتد. به عالوه انتظار می رود 
مسئوالن در خصوص عوامل داخلی که در اختیار ما قرار دارد، 
هوشمندانه تر عمل کنند. همانطور که اشاره شد مواردی 
که می تواند رونق بیشتری به بازار سرمایه برای جلوگیری 
از افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی دهد در اختیار شورای 
پول و اعتبار، مهم تر از آن مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اختیار 
نیروهای داخلی و همچنین اعتبارسنجی واردکنندگان و 
صادرکنندگان در حیطه وظایف وزارت صمت است، افزون 
بر آن موضوع مهار کروناست که اگر اتفاق بیفتد صادرات 
غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه افزایش می یابد. مساله 
ارز، موضوعی بین بخشی است و ما می توانیم جدای از مسائل 
خارجی، موارد داخلی را سامان دهی کنیم که اینها زمینه ای 

برای جلوگیری از نوسان نرخ ارز را مهیا خواهد کرد.

بعد از انقالب، باوجود آنکه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی 
تصریح شده بود که رسیدگی به جرایم سیاسی علنی بوده و 
با حضور هیات منصفه تشکیل می شود، قانونی در این رابطه 
نداشته ایم و به طبع دادگاهی هم تشکیل نمی شد تا اینکه 
با کش وقوس های فراوانی که در مورد جرم سیاسی صورت 
گرفت، نهایتا در سال ۹5، قانون جرم سیاسی در شش ماده 
تصویب شد که این قانون براساس آنچه قاطبه حقوقدانان 
اعالم کردند، نمی توانست معنا و مفهوم جرم سیاسی را 
آنطور که باید و شاید تعریف کند. در متن این قانون آمده 
بود که مجرم سیاسی نباید قصد ضربه زدن به نظام را داشته 
باشد و هدفش اصالح امور باشد. در تمام دنیا، مجرمان 
سیاسی انگیزه شخصی ندارند. به این معنا که به خاطر منافع 
خودشان مرتکب عملی نمی شوند. انگیزه مجرم سیاسی، 
اصالح وضعیت کشور و به نفع مردم است. در واقع، داعی و 
انگیزه مجرم سیاسی، داعی و انگیزه ای شرافتمندانه است. 
در مقطعی که انتقاد و اقدام هایی می شود، اقدام یا مطلبی 
که نوشته می شود، نباید حاوی مسائل مندرج در قانون 
مجازات اسالمی باشد. به این معنا که منتقد نباید توهین 
کرده و تهمت بزند. اگرچه در کشورهای مختلف نسبت به 
این قضیه، رویه هایی وجود دارد. حتی ممکن است در برخی 
کشورهای پیشرفته، فردی که از اوضاع ناراحت است، اما با 
او مدارا می کنند زیرا انگیزه اش شرافتمندانه است. در کشور 
ما، جرایم امنیتی به جرایمی می گویند که مرتکب، قصد بر 
هم زدن نظم جامعه را داشته باشد، در جامعه ایجاد ناامنی 
و اختالل ایجاد کند و فساد فی االرض انجام دهد.  بعد از 
انقالب، دیروز اولین دادگاه در چارچوب قانون جرایم سیاسی 
برگزار شد که محاکمه زاکانی بود و جرم ایشان هم براساس 
بند سه ماده دو قانون جرم سیاسی بود که نشر اکاذیب است.  
بسیاری به این قانون انتقاد وارد کرده اند. نشر اکاذیب در 
قانون مجازات اسالمی هست اما مجازاتش متفاوت است. 
غالب مطالبی که در قانون جرم سیاسی است، حول محور 
توهین و افترا می چرخد. بنابراین، قانون جرم سیاسی صرفا 
به توهین و نشر اکاذیب به مقامات کشور محدود شده است. 
این گزاره، آنچنان که باید و شاید، مفهوم جرم سیاسی را 
نمی رساند. ضمن اینکه، ماده سه همین قانون، جرایمی 
را که مستوجب حد، قصاص، سوءقصد مقامات، آدم ربایی، 
بمب گذاری، تحریک مردم به تجزیه طلبی یا جرایم خالف 
عفت و اخالق عمومی هستند مستثنا کرده است. درحالی که 
جرم سیاسی می تواند دامنه ای بسیار وسیع تر داشته باشد. 
اینکه قانون گذار، جرم سیاسی را در شش ماده تبیین کرده 
است، طبیعتا قانون را از جامعیت درمی  آورد. مجرم سیاسی 
فردی است که با هدف اصالح و بهبود امور، نقد می کند. باید 
قانونی وضع شود که تحمل و مدارای بیشتری داشته باشد. در 
غیر این صورت، اگر جرم سیاسی را به همین تعریف محدود 
کنیم، صرفا رفع تکلیف کرده ایم. بنابراین، عمل علیرضا 
زاکانی )نشر اکاذیب( مخاطبش فرق می کرده است. در قانون 
مجازات هم این موضوع وجود دارد. در دیگر کشورها، تعریف 
جرم سیاسی، برخورد با مرتکبان و نوع مجازاتی که برای آنها 
تعیین می شود، متفاوت است. در برخی کشورها، مدارای 
بیشتری می شود و تعریف جرم سیاسی بسیار گسترده است، 
ولو مرتکب جرم، با انگیزه تغییر هم مرتکب آن جرم شده 
باشد، همچنان مجرم سیاسی است. تنها امتیاز این قانون که 
می شود اندکی به آن اشاره کرد، نحوه برخورد و امتیازاتی 
است که به مرتکبان این نوع جرایم اختصاص داده می شود. 
مانند جدا نگه داشتن آنها، اجبار نداشتن به پوشیدن لباس 
زندانی یا بحث ممنوعیت بازداشت انفرادی است که معلوم 

نیست تا چه اندازه در زندان های ما اجرا شده است.

 انگیزه مجرم سیاسی 
شرافتمندانه است

عبدالصمد خرمشاهی
وکیل پایه یک دادگستری
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وحید شقاقی شهری
استاد دانشگاه و اقتصاددان

ارث پدری برای محسن هاشمی

»بدهی به مردم« مهم ترین ارث پدری برای محسن هاشمی است. ارثی 
که حتی نامش اگر، در هیچ وصیتنامه ای هم نیامده باشد، اظهر من الشمس 
است. پس محسن هاشمی به عنوان وصی پدر باید فراتر از هر موضوعی، به 
پرداخت ِدین هاشمی به مردم فکر کند. چرا که آیت ا... هاشمی تا آخرین ثانیه 
عمرش، چنین کرد.اینکه امروز محسن هاشمی می گوید آدم عاقل کاندیدای 
ریاست جمهوری ۱4۰۰ نمی شود؛ حرف بسیار درستی است. ولی کجای زندگی 
آیت ا... هاشمی با عقل عافیت طلب همراه بوده که امروز ارثش به پسرش رسیده 
باشد؟مثال کدام عاقلی ۸ سال روبه روی احمدی نژادی که همه پشت سرش 
بودند می ایستاد، که هاشمی ایستاد؟کدام »سوپرمنی« حتی با امکانات امروز 
می تواند مدعی شود می تواند کشوری جنگ زده را فقط در چند سال، دوباره 
بسازد، که هاشمی ساخت؟ یا کدام عاقلی در انتخابات مجلس ششم با وجود 
آن همه تهدیدها و تخریب ها، کاندیدا می شد، که هاشمی شد؟ در سال ۹۲ 
چطور؟ جز هاشمی چه کسی می توانست ورق آن روزگار سرشار از نومیدی 
را آنگونه برگرداند؟ ورق پایان جنگ را چطور؟ کدام عاقلی نزد امام داوطلب 
اعدام شدن می شد، که هاشمی شد؟ همین برجام را ببینید. چه کسی از ابتدا 
تا انتها درباره اش گفت »برجام ماندگار است«؟ برخی از خوِد دولتی ها، زیر 

فشار تندروها بریدند ولی آیا هاشمی یک نقطه از حرف هایش را درباره برجام 
تغییر داد؟ اگر تعریف »عاقلی«، تغییر ۱۸۰ درجه ای در اصول و  مواضع باشد، 
این هرگز ارث هاشمی نیست! ارث هاشمی »پای مردم« ایستادن است که 
نتیجه اش هر چه باشد، خیر می شود. اگر شکست باشد مثل انتخابات ۸4، 
پاداش صبرش می شود، پیروزی انتخابات ۹4. اگر ظاهرش، ردصالحیت باشد 
مثل انتخابات ۹۲. اجر باطنش می شود، تشییع تاریخی ۹5. اگر حکمش ایثار 
و ازخودگذشتگی باشد مثل مساله پایان جنگ. عاقبتش می شود نشان فتح 
و مهر تایید رهبری. پس دیگر چه جای نگرانی دارد برای محسن هاشمی؟ 
ادای ارث پدری در قبال مردم. انتخابات ۱4۰۰ برای محسن هاشمی یا شبیه 
انتخابات ۸4 برای پدرش می شود یا انتخابات ۹۲. یا همه تنهایش می گذارند و 
انتخابات را می بازد که تازه اول راهِ »هاشمی شدن« برای محسن هاشمی است. 
یا همه به کنارش می آیند تا »دولت مردم« بسازد که فرصت سازندگی دوباره 
ایران برای ادای ارث هاشمی در قبال مردم، نصیبش می شود. یک وجه سوم هم 
دارد که محسن هاشمی برای انتخابات ۱4۰۰ بیاید و صف واحدی هم از اعتدال 
بسازد ولی مردم از انتخابات روی برگردانند مثل انتخابات ۹۸، که بازهم ادای 
ارث پدری کرده و  آبروی خود را پیشکش مردمی کرده که نام هاشمی هر چه 
آبرو دارد از آنهاست. با مردم بودن در مکتب هاشمی، شکست ندارد. حتی اگر 
همین مردم، روزی هاشمی را نخواهند! مهم ادای ارث پدری است. مهم ترین 
ارث پدری محسن هاشمی، بدهی به مردم است. مردمی که نیم قرن، آیت ا... 

هاشمی را تنها نگذاشتند.

محمد محمودی
دبیر سابق پایگاه اطالع رسانی

آیت ا... هاشمی

انتخابات آمریکا قابل پیش بینی نیست و حتی خود آمریکایی ها هم 
نمی توانند پیش بینی کنند که چه کسی با شرایط فعلی قطعا به کاخ سفید 
وارد خواهد شد؛ به این دلیل که انتخابات آمریکا یک انتخابات استثنایی در 
سطح جهان است و مردم مستقیما به رئیس جمهور رای نمی دهند بلکه هر 
ایالتی آرای خود را به کالج الکترال می فرستد و هر نماینده ای هم سهمی 
از این کارت ها دارد که هر کارتی با یکصد تا ۱5۰هزار نفر جمعیت برابری 
می کند. بنابراین هر نامزدی بتواند ۲۷۰ کارت الکترال به دست آورد، حتما 
رئیس جمهور خواهد شد. همانطور که در انتخابات سال ۲۰۱۶ هم با اینکه 
هیالری کلینتون سه میلیون رای بیشتر از ترامپ داشت، ولی به دلیل اینکه 
ترامپ توانسته بود از کارت های الکترال بیشتری استفاده کند، به کاخ سفید راه 
یافت. از طرفی حدود هشت تا ۱۰ ایالت در آمریکا هستند که به نسبت جمعیت 
خود سهم بیشتری از کارت های الکترال دارند و هرکس بتواند آرای ایالت های 
کالیفرنیا، تگزاس، میشیگان و نیویورک را به دست آورد، به رئیس جمهور شدن 
نزدیک تر است. اکنون با اینکه جو بایدن جلوتر از ترامپ است ولی متوسط 
آرایی که در نظرسنجی ها محاسبه می شود، دقت بیشتری دارد. درحقیقت 
اگر متوسط آرا را در سطح ایاالت درنظر بگیریم در مورد پیش بینی ها دقت 
بیشتری دارد اما آنچه االن از ظواهر امر تشخیص داده می شود، موقعیت 
نه چندان مناسب ترامپ است و البته باز هم نمی توانیم با دقت و قاطعیت 
پیش بینی کنیم که کدام یک به پیروزی خواهند رسید. یکی از دالیل امکان 
موفقیت بایدن در این است که اوال بخشی از طرفداران پروپا قرص جمهوریخواه 
آقای ترامپ اخیرا از پیروزی ترامپ ابراز ناامیدی کرده اند که عجیب به نظر 
می رسد و از طرف دیگر، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس که خودش 
تمایالت نومحافظه کاری دارد و از طرفداران ترامپ است، به وزارت خارجه 
انگلستان توصیه کرده مالقات های جدیدی با سیستم وزارت خارجه جو بایدن 
برقرار کند. درواقع وقتی انگلستان چنین اظهارنظری می کند، نشان می دهد 
که موقعیت جو بایدن نسبت به ترامپ مناسب تر است. در این میان، نگرانی 

برخی حتی در صورت پیروزی جو بایدن تا وقتی به کاخ سفید راه یابد، وجود 
دارد اما احتمال حمله نظامی از سوی ترامپ در روزهای آخر ضعیف است و با 
توجه به اینکه خیلی اهل جنگ نیست، تالش می کند از طریق مذاکره مشکالت 
را حل کند. اما در صورت پیروزی بایدن با اینکه خودش و معاونش به احیای 
مجدد برجام ابراز تمایل کرده اند، ولی با شرایط برجام گذشته تفاوت می کند. 
هر دو آنها پیش بینی کرده اند که اگر بخواهند وارد مذاکرات برجام شوند، دو 
ویژگی خواهد داشت؛ نخست اینکه برجام صرفا روی مسائل هسته ای متمرکز 
نخواهد شد و مسائل دیگری مثل حقوق بشر، فعالیت های موشکی و... را مدنظر 
خواهند داشت. ضمن اینکه براساس برجام قبلی، تعهدات ایران و محدودیت 
زمانی فعالیت هسته ای ایران که تا ۲۰۲5 به پایان می رسید ولی بنا به نظر 
بایدن در صورتی پیروزی این محدودیت تا سال ۲۰۳۰ یا بعد از آن هم ادامه 
خواهد داشت. به نظر می رسد فشارها بیشتر خواهد شد و حوزه تعهدات ایران از 
مسائل هسته ای به مسائل دیگر هم سرایت خواهد کرد که البته به واکنش ایران 
نسبت به این انتظارات بستگی دارد. اما از طرفی آنقدر فشار اقتصادی بر دوش 
مردم سنگینی می کند که  از تحمل خارج شده است. ایران از هشت کشور 
جهان نزدیک به 5۰میلیارد دالر طلب دارد که بخش بیشتر آن مربوط به چین 
است و بین ۲۰ تا ۲۲میلیارد دالر از چین طلب داریم. همان سفری که آقای 
همتی به عراق برای دریافت مطالبات داشته، دکتر ظریف هم به چین هم برای 
دریافت بخشی از مطالبات انجام داد اما هیچ کدام موفق نشدند. ما FATF را 
نپذیرفتیم و با ۱۸ بانکی که اخیرا مورد تحریم آمریکا واقع شد، منفذهای مالی 
و اقتصادی مان به سمت دنیا بسته شد. تصور نمی کنم چین در شرایط فعلی 
آمادگی سرمایه گذاری 4۰۰میلیارد دالر در ایران را داشته باشد و تا حدودی 
دور از ذهن به نظر می رسد. از طرف دیگر ساختارهای اقتصادی ما در شرایط 
فعلی توانایی جذب 4۰۰میلیارد را ندارد. بنابراین به نظر می رسد قرارداد 
بیست وپنج ساله با مشکالتی مواجه شود و بیشترین هدف وزیر خارجه به پکن 
دریافت بخشی از مطالبات از چین است که نه می تواند به ما کاال دهد و نه پول 
پرداخت کند. همانند همان هدفی که دکتر همتی در عراق دنبال می کند تا 
دومیلیارد دالر طلب را دریافت کند. عراق قادر نیست کاالهای اساسی به ایران 
صادر کند و حتی شرکت های عراقی که با بازار آمریکا ارتباط ندارند، درصورتی 

که کاال به ایران صادر کنند، دولت عراق از طرف آمریکا تحریم می شود.

علی بیگدلی
استاد دانشگاه

دالر ۳۱هزار تومانی محصول چیست؟!

جالل میرزایی 
نماینده مجلس دهم 

جریان تندرو برداشتشان از تحوالت داخلی، منطقه ای و 
بین المللی و هم قضاوتشان راجع به دولت معموال یک سویه است و 
آن چنان غرق در رقابت سیاسی با دولت، جریان میانه رو، مستقل و 
اصالح طلبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستند که تنها 
مشکالت اقتصادی و معیشتی را اهرم و چماقی برای انتقاد، حمله 
به جریان مقابل می دانند و بنایی برای دیدن دقیق واقعیت ندارد تا 
براساس این واقعیت که صد البته واقعیتی تلخ است اقدام و تالشی 
برای کشور و به خاطر تقویت روحیه و امید در جامعه انجام دهند. 
به تصمیم یکجانبه و ادعای یکطرفه ایاالت متحده آمریکا مبنی 
بر فعال کردن مکانیسم ماشه و احیای مجدد تحریم های شورای 
امنیت سازمان ملل در حوزه موشکی و هسته ای نگاه کنید. کاخ 
سفید در همین راستا نامه ای را هم به شورای امنیت برای فعال 
کردن قطعنامه ها علیه ایران ارسال کرد؛ اقدامی که بدون توجه به 
مخالفت اعضای شورای امنیت صورت گرفت. اما به موازات این امر 
عده ای از همین طیف سیاسی منتقد در داخل به جای همراهی 
با دولت، سمت و سوی انتقادات و هجمه ها را به طرف ناکارآمدی 
دولت کشاندند تا عمال واکنش روانی بازار در کنار اختالفات 
سیاسی داخلی بعد از ادعای فعال شدن مکانیسم ماشه دالر را تا 
مرز ۳۰هزار تومان بکشاند. پیرو این نکته بعد از اقدام آمریکا مبنی 
بر تحریم ۱۸ موسسه و نهاد مالی شاهد همین رویه بودیم و به 
جای آنکه جریان های سیاسی با برخی فرافکنی ها کار را به جایی 
رساندند که واکنش روانی بازار به تحریم ها دوچندان شود. لذا من 
معتقدم تحریم های آمریکا پارامتر اصلی وضعیت ناگوار اقتصادی 
و معیشتی است و در کنار آن روش برخی جریان های سیاسی برای 
قطبی کردن جامعه نیز عامل مضاعفی برای تشدید این وضعیت 
است؛ اگر دالر افزایش پیدا کرد، اگر برخی کاالها و اجناس کمیاب 
یا نایاب شد، این طیف سیاسی بدون اشاره به اثرگذاری تحریم ها و 
سیاست فشار حداکثری آمریکا، تنها و تنها بی کفایتی و بی لیاقتی 
دولت را در به وجود آمدن شرایط امروز موثر می دانند؛ این به چه 
معناست. جز یک لجاجت سیاسی در آستانه انتخابات. بی شک 
سیاست فشار حداکثری ایاالت متحده آمریکا، تحریم های 
دونالد ترامپ و وضعیت ناگوار اقتصادی )دالر ۳۱هزار تومانی( و 
معیشتی کشور مکمل پازل سیاسی این طیف از منتقدان دولت 
برای کسب قدرت در انتخابات پیش رو در سال آینده است. 
 FATF تخریب دولت به بهانه تالش برای تصویب لوایح چهارگانه
توسط سیاسیون منتقد دولت در حال پیگیری است. همان زمان 
توضیح داده شد که اگر ایران در نهایت لوایح را تصویب نکند و آنها 
را نپذیرد چه اتفاقی برای مراودات مالی و بانکی ما در سطح جهانی 
روی خواهد داد. عمده بحث های صورت گرفته در آن زمان کامال 
کارشناسی شده بود و نگاه سیاسی برای خوش آمد اصالح طلبان 
و طیف های همراه مطرح نشد. حتی در همان زمان مطرح شد 
که حتی اگر ایران این لوایح را نپذیرد کشورهای دوست و همراه 
ایران مانند عراق، ترکیه، روسیه، چین و دیگر بازیگران منطقه ای و 
فرامنطقه ای در حوزه مراودات مالی با ایران دچار مشکالت جدی 
خواهند شد. پس اینگونه نبود که چون دولت به دنبال تصویب 
این لوایح است باید مجلس دهم آنها را تصویب کند. فلذا اگر هم 
در نهایت در مجلس دهم اکثر نمایندگان با تصویب لوایح مذکور 
موافقت کردند به خاطر همین بحث های کارشناسی بود. چون در 
مجلس دهم بحث های کارشناسی مقدم بر نگاه های جریان های 

سیاسی پارلمانی بود.

نشانه ها حکایت از پیروزی بایدن دارد

آرمان ملی: فاطمــه محمدبیگی نامی 
آشناست، نماینده مجلسی که اظهاراتش 
حاشیه ساز است و ابایی از واکنش ها ندارد. 
محمدبیگی پس از ورود به مجلس یازدهم، 
با ۱۰هزار دنبال کننده اینســتاگرامی و 
نزدیک به ۶ هــزار دنبال کننده در توئیتر، 
حضورش را به شــکلی قــوی در فضای  

مجازی شروع کرده است...

در نخستین دادگاه جرم سیاسی؛ 

نماینده قزوین مدعی شد: برنامه 
پنتاگون برای افزایش جمعیت ایران

افاضات جمعیتي 
نماینده زن مجلس

صفحه9

صفحه9

صفحه6

  سیدمصطفی هاشمی طبا 
در گفت و گو با »آرمان ملی«:

 سیستم داخل 
 مطابق با 
 تحریم ها 

آماده نبود
یک امضای مفید رئیس جمهور به صد 

گردش میان مردم می ارزد

دادگاه سینمایی متهم فساد مالی:
صفحه2

کنایه موبایلي به 
نماینده دادستان

هیات منصفه سیاسي 
زاکاني  را  مجرم 

نشناخت

 تالش برای آزادی حمید بقایی؛ 
تبلیغاتی یا نگرانی

 حاال مشایی 
کجاست؟

 جزئیات نامه احمدی نژاد به وزیر اطالعات 
برای آزادی بقایی

آرمان ملی: نامه نویس خوبی اســت؛ هم برای داخلی ها 
می نویسد و هم برای خارجی ها! در هر نامه هم درخواست 
دارد یا به موضوعاتی اشاره می کند که می داند سبب واکنش 

می شود. بسیاری آگاه هستند که دیده شدن برای ...
صفحه 3

صفحه3

اسدا... اطهری در گفت و گو با »آرمان ملی« مطرح کرد

گروه های تروریستی وارد قره باغ شده اند
خطر در کنار مرزهای ایران وجود دارد

 ترکیه به دنبال جبران شکست های 
خود در سوریه است

 قره باغ ميدان 

زورآزمايی تركيه
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چهره های شاخص 
لیست امید انتظارات 

را برآورده نکردند

یک فعال سیاســی اصالح طلب با بیان 
اینکه برخی چهره های شاخص لیست 
امید انتظارات مردم را برآورده نکردند، 
گفت: شــرایط اجتماعی اصالح طلبان 
نسبت به گذشته آسیب دیده است. جواد 
امام در پاسخ به این پرسش که جامعه 
چه دیدگاهی نســبت به اصالح طلبان 
دارد، اظهار کــرد: شــرایط اجتماعی 
اصالح طلبان نســبت به گذشته آسیب 
دیده است. در ایجاد این شرایط، دوستان 
اصالح طلبی که مردم به آنها اعتماد کرده 
و رای دادند ولی انتظاراتشان را برآورده 
نکردند، نقش دارند. وی ادامه داد: درست 
است که اصالح طلبان در مجلس دهم 
در اقلیت بودنــد، ولی همین اقلیت هم 
نتوانست انتظارات مردم را برآورده کند. 
نمایندگانی مثل محمود صادقی، پروانه 
سلحشــوری و علی مطهری در مجلس 
دهم خوش درخشــیدند ولی انتظارات 
از برخی دوســتان شاخص لیست امید 
برآورده نشد. ناکارآمدی دولت و تالش 
دولت پنهان و نهادهــای انتصابی هم 
در ایجاد نارضایتی مردم نقش بسزایی 
داشت. وی تصریح کرد: البته مردم بیش 
از اینکــه از جریان اصالحــات ناراضی 
باشــند، از ناکارآمدی های سیستمی و 

مشکالت کشور ناراضی هستند.

خــــبر کوتــــاه

ثبات، ضرورت امروز 
اقتصاد ایران است

امنیت آمریکا 
کاهش یافته است

مسئول پیشین کمیته سیاست خارجی 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران 
گفت: امنیت آمریکا کاهش یافته است. 
برجام جامع ترین و کامل ترین ســند 
تاریخ عدم اشاعه هسته ای است. ترامپ 
با نابودی برجام، ضربه بزرگی به تحقق 
عدم اشاعه سالح های هسته ای و صلح 
و امنیت جهانی زده است. درست است 
که ترامپ بــا تحمیل گســترده ترین 
تحریم ها، موجب صدهــا میلیارد دالر 
خســارت اقتصادی به ایران شــده که 
به طور طبیعی تاثیر منفــی بر امنیت 
ایران نیز داشته است، اما با خروج ترامپ 
از برجام؛ ایــران دامنــه فعالیت های 
هسته ای و غنی سازی خود را گسترش 
داد که آمریکایی ها خودشــان این امر 
را مغایر امنیت آمریکا می دانند. ســید 
حسین موســویان در واکنش به اینکه 
ســازمان های امنیتی آمریــکا مدعی 
دخالــت ایــران در انتخابــات آمریکا 
شــده اند که برخی معتقدند به خاطر 
سیاســت های ترامپ است، گفت: این 
تفســیر غلط از سیاســت های ترامپ 
است. البته آمریکا و ایران هر دو درک 
اشتباه متقابل از یکدیگر دارند. آمریکا با 
سیاست فشار حداکثری می خواهد که 
سرمایه گذاری های ایران روی گروه های 
مبارز در منطقه و توان موشکی کاهش 
یافته تــا ایــن بودجه صــرف بهبود 

اقتصادی وضع مردم شود.

رئیس مجلس با بیان اینکــه اولین گام 
تحول اقتصادی، ثبات در اقتصاد اســت، 
خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه 
باید با برنامه ریزی های ملی، منطقه ای، 
اســتانی و محلــی پیشــران های ثبات 
اقتصادی را ایجاد کنیم. ما باید با رویکرد 
تامین مالی بخش تولیــد از طریق بازار 
ســرمایه، قانون بودجه ســاالنه و برنامه 
هفتم توسعه را تدوین کنیم. محمدباقر 
قالیباف گفت: تدوین برنامه هفتم توسعه 
بدون توجه به پیشنهادات صاحبنظران 
اقتصادی مشــکالتی را رقم می زند که 
در برنامه های ســوم تا ششــم توســعه 
شــاهد آن بودیم. وی با بیــان اینکه در 
خوشبینانه ترین حالت ممکن هیچ کدام 
از برنامه های توسعه نتوانستند بیش از ۳۰ 
درصد اجرا شوند، افزود: باید به استراتژی 
بخشی توجه کنیم و در همه موضوعات را 
موردنظر قرار دهیم، در ارتباط با بورس نیز 
باید به مسائل اجتماعی، سیاسی، امنیتی 

و حتی محیط زیستی توجه شود. 

تبریک فرارسیدن روز ملی اسپانیا 
رئیس جمهور در پیام های جداگانه به پادشــاه و رئیس 
دولت پادشاهی اســپانیا با تبریک فرارسیدن روز ملی 
این کشــور، ابراز امیدواری کرد که در پرتو تالش های 
مشترک، شاهد تعمیق پیوند دوســتی میان دو ملت، 
برطرف شدن موانع موجود و ارتقای بیش از پیش روابط 
در کلیه عرصه ها و توسعه همکاری بین المللی فیمابین 
باشیم. حسن روحانی در پیام تبریک به فیلیپ ششم، 
پادشاه اسپانیا اظهار کرد که تهران و مادرید از روابطی 
نزدیک و تاریخی برخوردار هستند که پشتوانه ای برای 
دوستی دو ملت و تقویت پیوندهای مشترک در آینده 
خواهد بود. رئیس جمهور در پیام تبریک خود به پدرو 
سانچز پرز کاســتخون، رئیس دولت پادشاهی اسپانیا 
نیز تصریح کرد: تعامل سازنده و گسترش روابط با کشور 
دوست اسپانیا، به عنوان یکی از کشورهای مهم اتحادیه 
اروپایی، بر اساس احترام و منافع متقابل از اولویت های 
جمهوری اسالمی ایران در طول سال های گذشته بوده 
است. روحانی در این پیام ها از خداوند متعال برای پادشاه 
و رئیس دولت پادشاهی اســپانیا، سالمتی و موفقیت و 

برای مردم این کشور بهروزی مسألت کرده است.

طرح مجلس برای اصالح سربازی 
عضو هیأت رئیسه مجلس شــورای اسالمی گفت که 
طرحی جامع جهت اصالح ساختار فعلی سربازی در 
مجلس ارائه خواهد شد. سید محسن دهنوی در صفحه 
شخصی خود در توییتر نوشت: »فرآیند فعلی سربازی، 
آسیب های زیادی به همراه داشته و موجب اتالف عمر 
جوانان شده است. با جمع آوری نظرات متخصصان و 
ایده های مردمی، طرحی جامع جهت اصالح ساختار 
فعلی ســربازی ارائه خواهیم  کرد.«  او در فراخوانی از 
صاحبنظران و کارشناسان خواست نظرات خود را در 

این باره به وی ارسال کنند.

تبریک روحانی برای انتخاب 
مجدد امامعلی رحمان

 رئیس جمهــور در پیامــی با تبریــک انتخاب مجدد 
آقــای امامعلی رحمــان بــه عنــوان رئیس جمهور 
 تاجیکستان، ابراز اطمینان کرد که مناسبات همه جانبه 
تهران – دوشــنبه در جهت تامین منافع مشــترک و 
تحکیم صلح و ثبات منطقه ای بیش از پیش گسترش 
خواهد یافــت. متن پیــام تبریک حجت االســالم و 
المسلمین حســن روحانی به این شرح است: انتخاب 
مجدد جناب عالی به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان 
را صمیمانه تبریک می گویم. اطمینان دارم با عنایت به 
اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور دوست و برادر، 
در دوره جدید مسئولیت آن جناب، مناسبات همه جانبه 
جمهوری اســالمی ایران و جمهوری تاجیکستان در 
جهت تامین منافع مشــترک و تحکیــم صلح و ثبات 
منطقه ای بیش از پیش گسترش یابد. از خداوند متعال، 
سالمتی و موفقیت آن جناب و عزت و سربلندی مردم 

جمهوری تاجیکستان را مسألت دارم.

 عملیات موفق سپاه 
در کامیاران و مریوان

 روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا )ع( نیروی 
زمینی ســپاه در اطالعیــه ای از دو عملیــات موفق 
رزمندگان این قرارگاه علیه گروهک های تروریســتی 
در کامیاران و مریوان طی هفته جاری خبر داد. روابط 
عمومی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا )ع( نیروی زمینی 
ســپاه در اطالعیه ای اعالم کرد: با اشراف اطالعاتی و 
اقدامات پیچیده عملیاتی رزمنــدگان قرارگاه حمزه 
سیدالشــهدا )ع( در هفتــه جاری، طــی دو عملیات 
موفق رزمندگان قــرارگاه علیه عناصــر ضد انقالب و 
گروهک های تروریستی در مناطق کامیاران و مریوان، 
سه تن از تروریست ها به هالکت رسیده و سه تن دیگر 
از آنان زخمی شدند که یک نفر از آنان توسط رزمندگان 
قرارگاه دستگیر شد. در این عملیات ها مقادیر زیادی 
سالح، مهمات و تجهیزات ارتباطی تروریست ها توسط 
رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( کشف و ضبط 
شد. بنا بر اعالم روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا 

)ع(، تروریست دستگیرشده از اتباع بیگانه است.

آمادگی ایران برای تسهیل 
مذاکرات میان ایروان - باکو

 سفیر کشــورمان در آذربایجان ضمن محکوم کردن 
حمله بــه غیرنظامیان و مناطق مســکونی در جنگ 
میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، آمادگی ایران 
برای تسهیل مذاکرات میان طرف های درگیر جنگ را 
اعالم کرد. سید عباس موسوی درباره نقض آتش بس 
در منطقه قره باغ نوشــت: ایــران از نقض آتش بس از 
سوی جمهوری آذربایجان و ارمنستان متاسف است و 
حمله به غیرنظامیان و مناطق مسکونی را محکوم کرد. 
موســوی در ادامه اظهار کرد: ایران آمادگی اش برای 
تسهیل مذاکرات میان طرف های در جنگ را بر اساس 
قوانین بین المللی، احتــرام به تمامیت ارضی و تخلیه 

مناطق اشغال شده اعالم می دارد.

 ترک جلسه نمایندگان
 خوزستان با روحانی 

عصر دیروز در مراسم افتتاح طرح های بازسازی 
و نوسازی مناطق آســیب دیده از سیل ۹۸ که 
به صورت ویدئوکنفرانس توسط رئیس جمهور 
برگزار شد، نمایندگان خوزستان در مجلس به 
همراه »کاظم خاوازی« وزیر جهاد کشاورزی در 
این برنامه در ســازمان جهاد کشاورزی استان 
خوزستان حضور داشــتند. برخی نمایندگان 
خوزســتان در این نشســت معتقد بودند که 
آماری که از سوی وزرای جهاد کشاورزی و راه و 
شهرسازی در خصوص بازسازی مناطق سیل زده 
خوزستان به رئیس جمهور ارائه شد، غیرواقعی 
بوده اســت. همچنین وزیر جهاد کشــاورزی 
اعالم کرده؛ »خسارت سیل به صورت کامل به 
کشاورزان پرداخت شده است« که این امر نیز 
مورد اعتراض قرار گرفت و نمایندگان خوزستان 

به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند.

هر فردی در هر زمینه  ای یک نظر و سلیقه ای دارد. ما تنها 
می توانیم بگوییم که آن را می پســندیم یا نمی پســندیم 
اما در انتخابات دوره یازدهم مجلس، وضعیت به شــکلی 
بود که اصالح طلبــان می گفتند که کاندیداهایشــان در 
۱5۹ حوزه تاییدصالحیت نشــدند. در نتیجه، در مناطقی 
که کاندیداهــای اصالح طلبان تاییدصالحیت نشــدند، 
به طور طبیعــی، انتخابات حالت رقابتی نداشــته اســت 
بلکه کاندیداهای گروه اصولگرایان بین خودشــان رقابت 
کرده اند. برخی نگران این موضوع هستند که آیا کاندیدای 
اصالح طلبان تاییدصالحیت می شــود یا مانند دوره های 
پیشین عمل می کنند؟ برای پیش بینی اینکه در دور آینده، 
انتخابات چگونه برگزار می شود، باید منتظر بمانیم. یکی از 
امام جمعه های اســتان  اصفهان، مدتی پیش، فرمایشاتی 
داشــتند و فرمودند که در انتخابات مناطق مختلف، مردم 
سرگردان می شوند و باید شورای نگهبان، آدم های درستی 
را انتخاب کند تا مردم بیایند و رای بدهند. نام این کار را هم 
مردمساالری دینی گذاشته اند. این یک مدل است که اتفاقا 
متکی به آرای مردم نیز هســت. در این وادی، مردم به آن 
شخصی که خیرخواه است و از فیلتر شورای نگهبان هم رد 
شده است، رای می دهند. بنابراین، هم مردمساالری است، 
هم مردم رای می دهند و هم خیرخواهان انتخاب می شوند. 
این مدل، مدل موردنظر آن امام جمعه است. بسیاری دیگر 
نیز معتقد هستند که شــورای نگهبان تعدادی خیرخواه 
را از طریقی اســتصواب کند و مردم به آنهــا رای بدهند. 
مدل دیگر این اســت که اگر بنا بر انتخاب مردم باشد، باید 
براساس قانون، چهار مرجع رسیدگی سپاه، نیروی انتظامی، 
دادگاه ها و... اگر بگویند که کاندیدای موردنظر سوءسابقه 
ندارد، تایید صالحیت می شود. در این مدل، مردم از میان 
تایید صالحیت شــدگان انتخاب می کنند. نــام مدل اول، 
مردمساالری دینی و نام مدل دوم جمهوریت است. به این 
معنا که مدل پیشنهادی امام جمعه اصفهان، مردمساالری 
دینی اســت. با رای مردم اســت و همچنین حضور مردم 
پای صندوق های رای هم بســیار الزم اســت اما روش آن 
اینگونه اســت که خیرخواهان انتخــاب می کنند و مردم 
رای می دهند. مدل جمهوریت کــه مطابق تمام نظام های 
جمهوری دنیاست، این است که کسانی که از نظر حقوقی، 
دلیلی بر ردصالحیت  کاندیداها نباشد، به عرصه می آیند و 
مردم انتخاب می کنند. نه اینکه مردم به انتخاب خیرخواهان 
تاییدیه بدهند. در ایران هنوز مشخص نیست که کدام آنها 
قرار است ادامه پیدا کند. ما تا االن متوجه موضع نبوده ایم 
و با شــرح دادن امام جمعــه اصفهان تازه بــه موضوع پی 
بردیم. آن امام جمعه محترم فرمودند که مردم باید انتخاب 
خیرخواهان را تایید کنند. اکنون باید دید که انتخابات ما 
از نوع امام جمعه اصفهان، مردمســاالری دینی است یا به 
روش جمهوریت برگزار می شود. در نوع اول، مردم تنها پای 
صندوق های رای می آیند و به انتخاب آنها رای می دهند. این 
مدل ظاهرا به نحوی نیست که امام )ره( از آن یاد کرده است. 
جمهوری ای که امام )ره( برپا کرده است، جمهوری ای است 
که مردم در آن انتخاب می کنند و آن انتخابات بدون انتخاب 

مردم از مشروعیت می افتد.

ســـرمقاله

آرمان ملی : فرمانده معظم کل قوا بیان کردند: مشکالت 
اقتصادی و معیشتی مردم، به شــرط »تالش شبانه روزی 
مسئوالن« و »مدیریت قوی، جامع و خسته نشو« و »تمرکز 
بر تولید داخلی و چشــم امید نداشتن به خارج« قابل حل 
هستند و ســروصداهای اراذل مســلط بر ملت آمریکا هم 
نباید ذهن کسی را مشغول کند. حضرت آیت ا... خامنه ای 
در ارتباط تصویری با مراســم مشــترک دانش آموختگی 
دانشگاه های افسری نیروهای مســلح در دانشگاه افسری 
امام علی علیه السالم، اجرای مراسم مشترک دانش آموختگی 
دانشگاه های نیروهای مســلح را فرصتی برای استفاده از 
تجارب یکدیگر و هم افزایی بیشــتر خواندنــد و افزودند: 
جوانانی که در دانشــگاه های نیروهای مسلح تحصیل می 
کنند در واقع تامین کننــدگان و حافظان امنیت به عنوان 
یک ارزش بســیار واال و یــک عنصر حیاتی برای کشــور 
هستند. فرمانده کل قوا با اشــاره به ارائه خدمات مختلف 
نیروهای مســلح به ملت از جمله امدادرسانی و کمک در 
حوادث طبیعی همچون ســیل گلســتان و زلزله سرپل 
ذهاب و عرصه های بهداشــت و درمان بویژه در شــرایط 
کنونی بیماری کرونا و همچنین نقش آفرینی در رزمایش 
همدلی و کمک های مومنانه خاطرنشان کردند: نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران حقیقتا نیروهایی آبرومند 
و شرافتمند هستند. مقام معظم رهبری »قدرت دفاعی«، 
»استحکام و ثبات اقتصادی«، و »توانایی و قوام فرهنگی« 
را ارکان اقتدار ملی برشــمردند و گفتند: مبنای اقتدار در 
جمهوری اسالمی یک مبنای عقالنی و براساس محاسبات 
صحیح و منطقی درخصوص اندازه قدرت دفاعی، چگونگی 
تقســیم کار بین نیروهای مســلح و تعیین انواع ابزارهای 
دفاعی است. حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: برای تامین 
منافع ملی و حفظ موجودیت و هویت ملی باید محاسبات 
دقیق و منطقی از حد و انــدازه واقعی تهدیدها و همچنین 
ظرفیت ها و استعدادهای واقعی کشور وجود داشته باشد. 
ایشان تاکید کردند: قدرت دفاعی برآمده از چنین محاسبات 
عقالنی، موجب می شود که مسئوالن و مردم با طمانینه و 
آرامش مشغول کارهای اساسی شوند. رهبر انقالب اسالمی 
عقالنیت را به معنای محاســبه صحیح دانستند و گفتند: 
بعضی ها اســم عقالنیت و عقل را می آورند اما منظورشان 
ترس، انفعال و فرار از مقابل دشــمن است در حالی که فرار 
کردن و ترسیدن، عقالنیت نیست. حضرت آیت ا... خامنه ای 

تاکید کردند: ترســوها حق ندارند اسم عقالنیت را بیاورند 
زیرا عقالنیت به معنای محاسبه درست است. البته دشمن 
تالش دارد تا معنای غلط عقالنیت را تلقین کند و برخی هم 

نادانسته، در داخل همان حرف دشمن را تکرار می کنند.
آمریکاست یاوه گویی ها ناشــی از تــرس و عقب ماندگی 
ایشــان علت هیاهــوی اراذل یاوه گو در آمریــکا درباره 
توانایی های دفاعی و موشکی و منطقه ای ایران را، محاسبات 
دقیق و عقالنی جمهوری اســالمی برای رســیدن به این 
توانایی ها دانستند و گفتند: این یاوه گویی ها ناشی از ترس 
آنها و همچنین عقب ماندگی آنها در این عرصه است اما باید 
بدون توجه به این فضاسازی ها، دستگاه محاسباتی عقالنی 
را حفظ کرد و به لطف خداوند، جمهوری اسالمی در همه 
این عرصه ها باز هم پیش خواهد رفت. مقام معظم رهبری، 
عقالنیت را الزمه همه امور دانســتند و خاطرنشان کردند: 
باید ظلم ســتیزی، عدالت خواهی و مبارزات اجتماعی نیز 
براساس عقالنیت باشد و گرفتار حاشــیه نشویم و اصل و 
فرع را اشتباه نگیریم. حضرت آیت ا... خامنه ای در خصوص 
مســائل فرهنگی به عنوان یکی دیگر از ارکان اقتدار ملی، 
افزودند: زمانی که موضوع مبارزه با تهاجم فرهنگی مطرح 
شد دشمن، سراســیمه تبلیغات خود را به سمت مقابله با 
این موضوع سوق داد زیرا از بیداری مردم و مقابله با تهاجم 
فرهنگی هراس دارد. ایشــان با اشاره به »استحکام و ثبات 
اقتصادی« به عنوان سومین رکن اقتدار ملی گفتند: اقتصاد 
کشور زیر فشار است و مردم از نظر معیشت دچار مشکالت 
هستند اما همه این مشکالت قابل حل است. مقام معظم 
رهبری افزودند: من عقیده ندارم که مســئوالن در زمینه 
مسائل اقتصادی تالش نمی کنند. تالش های زیاد و خوبی 
در برخی بخش ها انجام شــده اگرچه در بعضی بخش های 
اقتصادی توان مدیریتی ضعیف است. ضمن اینکه مصوبات 
خوبی هم وجود دارد که باید پیگیری شوند. حضرت آیت ا... 
خامنه ای الزمه حفظ اقتدار ملی را نــگاه جامع و صحیح 
به مســائل دفاعی، اقتصادی و فرهنگــی و حضور مدیران 
قوی، فعال و خسته نشــو دانســتند و تاکید کردند: در هر 
عرصه ای که مدیریت های خستگی ناپذیر، فعال و پرنشاط 
را داشتیم، کارها پیشرفت کرده است. مقام معظم رهبری 
فرمودند: مکررا گفته شده که عالج مشکالت اقتصادی در 
گرو تمرکز بر مســاله تولید، جلوگیری از سقوط پی در پی 

ارزش پول ملی و بستن رخنه هایی همچون قاچاق، واردات 
بی رویه و فسادهای مالی اســت. حضرت آیت ا... خامنه ای 
با اشــاره به حضور مدیران خوب و لزوم تالش شبانه روزی 
و خســتگی ناپذیر افزودند: البته در مشکالت اقتصادی، ما 
نقش خباثت آمیز آمریکایی ها و تحریم های آنها را که حقیقتا 
جنایت است، نادیده نمی گیریم و به ایستادگی و مقاومت 
ادامه خواهیم داد تا به لطف خداوند فشار حداکثری آمریکا 
را به روسیاهی حداکثری و مایه پشیمانی آنها تبدیل کنیم. 

 عالج مشکالت کشور در داخل است
ایشان با اشــاره به ابراز خوشــحالی رئیس جمهور آمریکا 
از اختالل در اقتصاد کشــور و جنایت علیــه ملت ایران، 
گفتند: افتخار بــه چنین جنایتی فقــط از آدم های رذلی 
مثل شما برمی آید. مقام معظم رهبری افزودند: البته وضع 
امروز آمریکا با هزاران میلیارد دالر کســری بودجه و ده ها 
میلیون گرسنه و انسان زیر خط فقر بسیار بد است و ملت 
ایران به توفیق الهی با قدرت ایمــان و عزم ملی و به کوری 
چشم مسئوالن رذل، خائن و جنایتکار آمریکا بر مشکالت 
فائق خواهــد آمد و از تحریم نیز به عنوان وســیله ای برای 
مقاوم ســازی واقعی اقتصاد کشور اســتفاده خواهد کرد. 
حضرت آیــت ا... خامنه ای با تاکید مجــدد بر این موضوع 
که عالج مشکالت کشور در داخل اســت، گفتند: اگرچه 
بسیاری از مشــکالت ما مربوط به خارج از کشور است اما 
عالج آنها در داخل و با تکیه بر محاسبه درست و نگاه صحیح 
به مســائل کشــور و منطقه و با به کارگیری تدبیر، تالش، 
خرد و عزم راسخ اســت، بنابراین نباید عالج را در خارج از 
کشور جست وجو کرد چرا که ما هیچ خیر و بهره ای از خارج 
نمی بینیم و سر و صدای اراذل مسلط بر ملت آمریکا نیز نباید 
ذهن کسی را مشغول کند. بخش دیگری از سخنان فرمانده 
کل قوا در مراسم مشترک دانش آموختگی نیروهای مسلح 
به بیان چند توصیه به دانشجویان و مسئوالن این دانشگاه ها 
اختصاص داشت. حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به تحول 
در تهدیدها، مقابله با آنهــا را نیز نیازمند برنامه های جدید 
دانســتند و تاکید کردند: در پژوهش های دانشــگاه های 
نیروهای مسلح باید پیش بینی تهدیدهای جدید و شناخت 
راه های مقابله با آنها مورد توجه جدی قرار بگیرد. ایشــان 
تجربیات نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس را سرمایه ای 
ارزشــمند خواندند و با تاکید بر لزوم تبدیل آن تجربیات 
برجسته به نظریات دفاعی و بســط و تکمیل آنها، بر توجه 
ویژه به تربیت اخالقــی در دانشــگاه های نظامی توصیه 
کردند و گفتند: البته این توصیه برای همه جوانان کشــور 
بویژه نیروهای انقالبی اســت که باید اخالص و مجاهدت 
را سرلوحه عمل خود قرار دهند و در مسئولیت ها چشم به 
مقام باالتر یا مال دنیا نداشته باشند. مقام معظم رهبری در 
بخش پایانی سخنانشان بار دیگر با تشکر از مسئوالن بخش 
بهداشت و درمان و پزشکان و پرستاران فداکار، ابتالئات و 
تلفات موج سوم کرونا را بسیار دردآور خواندند و افزودند: 
همچنانکــه از مدت ها قبل به رئیس جمهور و مســئوالن 
محترم گفته ام، ضابطه گذاری ها برای مقابله با بیماری باید 
از جایگاه حاکمیتی و الزام آور باشد. ایشان گفتند: همچنانکه 
در موضوع سفر اربعین، مردم متدین به مرزها نرفتند و در 
عزاداری های محرم نیز ضوابط ســتاد ملی را دقیقا رعایت 
کردند، عموم مردم باید در مسائلی همچون نرفتن به سفرها 
و رعایت شیوه نامه ها، مراقبت جدی کنند تا از این بیماری 

خالص شویم.

اکبر ترکان
تحلیلگرمسائل سیاسی 

جمهوری ای که امام پایه گذاری کرد 

آرمان ملی: نخستین دادگاه جرم سیاسی روز گذشته در 
در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات 
قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات 
منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاســی برگزار شد و به اتهام 
علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه 
در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه 5 سیمای جمهوری 
اسالمی با شــکایت وزارت اطالعات مبنی بر نشر اکاذیب 
رســیدگی شــد که هیات منصفه پس از استماع سخنان 
شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه 
داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه های مختلف با رای گیری 
به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست. این چنین اولین دادگاه 
جرم سیاســی در تاریخ نظام جمهوری اسالمی تشکیل و 

برگزار شد.
  جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹5 به تصویب 
مجلس شورای اسالمی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید 
و در دوره ریاست جدید قوه قضائیه آیت ا... رئیسی در ۱۷ 
خردادماه رئیس قوه قضائیه بخشنامه ای را در خصوص لزوم 
اجرای عدالت و رســیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان 
جرائم سیاسی به مراجع قضایی سراسر کشور ابالغ کرد. در 
بخشی از این بخشنامه آمده است: »با توجه به اصل ۱۶۸ 
قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرائمی که مطابق قانون 
مذکور، سیاسی محسوب می شود با حضور هیات منصفه و 
به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰5 و ۳5۲ قانون آیین 
دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود. براساس این 
بخشنامه، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی 
است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوطه 
در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه 

و قصد متهم از ارتکاب جــرم را مدنظر قرار دهد. در همین 
راستا ۱۸ خرداد ماه سال جاری بود که سخنگوی دستگاه 
قضا درباره »لزوم اجرای عدالت و رســیدگی منصفانه به 
اتهامات مرتکبان جرائم سیاســی« گفت: این بخشنامه از 
همین امروز الزم االجراســت و از همین امروز همکاران ما 
موظف شدند محتوا و مفاد این بخشنامه را در رسیدگی های 
قضایی خودشــان مورد نظر قرار بدهنــد. وی همچنین 
۸مهرماه نیز در نشســت خبــری از برگزاری نخســتین 
دادگاه های جرم سیاســی در آبان ماه خبــر داد. در قانون 
جرم سیاسی آمده است: براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، 
»رسیدگی به جرایم سیاســی و مطبوعاتی علنی است و با 
حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. 

  نخستین دادگاه جرم سیاسی
سخنگوی هیات منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی گفت: 
نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسالمی 
ایران در روز یکشنبه ۲۰ مهرماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری 
یک اســتان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی 
محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی 
و سیاسی برگزار شد. ایسنا نوشت، احمد مومنی راد اظهار 
داشت: صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن 
والیت دادگستری اســتان تهران علیرضا زاکانی به عنوان 
متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران 
۲۰ شبکه 5 سیمای جمهوری اســالمی با شکایت وزارت 
اطالعات مبنی بر نشــر اکاذیب در دادگاه حضور یافت. وی 
ادامه داد: در این جلســه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده 
دادستان کیفرخواســت را قرائت کرد و بر اساس بند »ث« 
ماده ۲ قانون جرم سیاســی علیرضا زاکانی را متهم به نشر 
اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت 

اطالعات شکایت خود را با ذکر دالیل مطرح کردند. بعد از 
آن آقای زاکانی در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دالیل و 
شواهد از خود دفاع کرد. مومنی راد تصریح کرد: هیأت منصفه 
پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده 
آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه های 
مختلف با رای گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانســت. 
بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس 
اصل ۱۶۸ قانون اساســی و نیز قانون جرم سیاســی باید با 

حضور هیأت منصفه برگزار شود، تشکیل شد.
  متهم اولین دادگاه های جرم سیاسی

یک وکیل دادگستری گفت که از متهمان اولین دادگاه های 
جرایم سیاسی است که قرار است در آبان ماه برگزار شوند. 
نعمت احمدی در این باره اظهار کرد: من در مصاحبه ای با 
روزنامه »آرمان ملی« مطالبی را مطرح کردم که ســازمان 
بازرسی کل کشور علیه من شــکایت کرد و آن را یک نقد 
اصالح گرایانه و در قالب جرم سیاســی دانست و برابر ماده 
یک و دو قانون جرم سیاسی کیفرخواست برایم صادر شد و 
جلسه دادگاه در ۱۸ آبان ماه سال جاری تشکیل خواهد شد 
و جزو نخستین دادگاه های جرم سیاسی است. این وکیل 
دادگستری افزود: در همان زمان اخباری پخش شده بود و 
افرادی هم در جاهایی بازداشت شدند و بنده اشاره ای هم 
به نهادهای نظارتی کردم که چطور می شــود یک موضوع 
به صورت کلی در یک نهاد و ســازمان پیش بیاید و فساد 
تا این مرحله پیش برود؛ مانند آقای طبری که ۲۰ ســال 
در کنار رئیس قوه بود؛ مگر امــکان دارد؟ مگر امکان پذیر 
اســت نهادهای ناظر توجه نکنند. مگر می شود در بانک ها 
فردی ۱۲هزار میلیارد معوقه بانکی داشته باشد؟ در صورتی 
که برای اخذ وام ازدواج ده ها سند و مدرک باید ارائه شود 
یا موسسات مالی آنقدر گسترش پیدا می کنند که در کشور 
نهادینه شده اند. من می گویم نظارت ها کجا رفته و آن را نقد 

کردم که به عنوان اتهام نشر اکاذیب دانسته شد.

در نخستین دادگاه جرم سیاسی؛ 
هیات منصفه سیاسي زاکاني را مجرم نشناخت

آرمان ملی: رئیس جمهور گفت: در داستان سیل همه مردم پای کار آمدند و رهبری نیز 
در همه مقاطع حساس، هدایت کردند. دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، در مراسم 
افتتاح طرح های ملی نوسازی و بازسازی مناطق سیل زده گفت: مردم ایران در چند سال 
گذشته در حوادث سخت، در تاریخ سرافراز بودند. در داستان سیل نیز همه مردم پای 
کار آمدند. رهبری نیز در همه مقاطع حساس، هدایت کردند؛ همچنین نیروهای مسلح  
نیز پای کار آمدند. او افزود: بعد از وقوع سیل در سال ۹۸، دولت در شرایط سختی قرار 
داشت و با مشکالت اقتصادی بسیاری نیز روبه رو بود. در همان روزهای ابتدایی وقوع 
ســیل، تصمیمات مهمی را اتخاذ کردیم که از جمله این تصمیمات، اختصاص حدود 
5هزار میلیارد در روزهای اولیه برای آغاز فعالیت ها بود. همچنین ۲5 اســتان درگیر 
سیل بود که ۲۲ استان خسارت جدی دید و همه اینها را ظرف چند ماه رسیدگی کردیم. 
حسن روحانی ادامه داد: سدهایی که احداث می شــود به ظاهر برای آب آشامیدنی و 
صنعت است اما ســدهای ما در برابر سیل، مســتحکم بود. به بیانی دیگر اگر سدهای 
خوزستان محکم نبود چیزی از خوزستان باقی نمی ماند. در فروردین سال ۹۸، لرستان 

و پلدختر دچار مشکل شدند و ما تا صبح بیدار بودیم و روزهای سختی برای مردم پیش 
آمد. رئیس جمهور عنوان کرد: ۲۰۰ سد بزرگ دنیا در حوادث سیل شکسته شده است. 
اینکه سدی در کشور شکسته نشد و این ســدها، به دست ایرانیان ساخته شده است، 
باعث افتخار اســت. دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه سد کارهای بزرگ و عظیمی را 
انجام داده است. ما در کشور زلزله، طوفان، سیل و آتش سوزی داریم و باید خود را پیش 
از وقوع حوادث آماده کنیم. ساختمان ها باید از ابتدا به طور صحیح ساخته شوند. حسن 
روحانی تصریح کرد: گروهی را مکلف کردم تا درباره سیل ۹۸ کار کنند و دستگاه های 
مسئول نیز کمک کردند و ۱۷ جلد کتاب برای ســیل تهیه شده است. او افزود: حدود 
۶۰۰ کیلومتر جاده را تغییر می دهیم. بازسازی ها، تعمیرات، احداث بناها و زیربناها و 
زیر ساخت ها برای کشور حائز اهمیت است. در سیل هایی که در سال ۹۸ و ۹۹ رخ داد با 
مشکالت کمتری نسبت به سال های قبل، مواجه شدیم چون ساماندهی درستی صورت 
گرفته بود. از همه نیروها که برای بازســازی تالش کردند؛ تشکر می کنم و امیدوارم از 

حوادث سرافرازانه عبور کنیم.

رئیس جمهور:
اگر سدهای محکم نبود چیزی از خوزستان باقی نمی ماند

       در حوادث سخت، همه مردم پای کار بودند                                           ۲00 سد بزرگ دنیا در حوادث سیل شکسته شده است

مقام معظم رهبری:
مشکالت اقتصادی با »تالش مسئوالن خسته نشو« قابل حل هستند

یــادداشت

یکشــنبه هفته  آینده بند ششم قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت در 
اجرای برجام باید به اجرا گذاشته شود. بر این اساس نظام مجوزخواهی 
صادرات و واردات اقالم تسلیحاتی به ایران یا از ایران، که موضوع بند 
5 ضمیمه ب قطعنامه مذکور است، به پایان خواهد رسید. عالوه بر این 
در این موعد اتفاق مهم دیگری هم رخ خواهد داد که آن، این اســت 
که محدودیت سفر ۲۳ شخصیت حقوقی جمهوری اسالمی ایران که 
مقامات نظامی و دفاعی ارشد کشورمان هستند هم برداشته خواهد 
شــد. این یک اتفاق تاریخی و مهم به شمار می رود که می توان گفت 
همچون خروج کشورمان از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد 
بی سابقه است؛ اینکه محدودیت های تسلیحاتی شورای امنیت در مورد 
یک کشــور با خروج او از ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد 
در یک توافق سیاســی و فنی و با قطعنامه شورای امنیت ملغی شود. 
بند 5 ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تاکید و تصریح دارد 
که کلیه دولت ها می توانند پس از این تاریخ مشروط به اینکه شورای 
امنیت از قبل به صورت مورد به مورد تصمیم به تایید آنها گرفته باشد، 
عرضه، فروش یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تانک جنگی، 
خودروهای رزمی زرهی، سامانه های توپخانه  ای سنگین، هواپیماهای 
رزمی، بالگردهای تهاجمی، ناوهای جنگی، موشک  ها یا سامانه های  
موشکی، آن گونه که در نظام ثبت سالح های متعارف ملل متحد تعریف 
شده اســت، اقدام کنند. در این میان آنچه اهمیت دارد این است که 
واکنش روسیه، چین و اتحادیه اروپا در این خصوص مثبت خواهد بود، 
به این علت که این کشورها همچنان معتقد هستند قطعنامه ۲۲۳۱ 
و برجام همچنان معتبر و پابرجا است و به صراحت اعالم کرده اند که 
فعال کردن مکانیسم ماشه توسط آمریکا را قبول ندارند. در این راستا 
قطعا لغو تحریم های تســلیحاتی می تواند اولین دستاورد محسوس 
ایران از برجام در چند وقت اخیر باشد. سیاست آمریکا نیز در این میان 
کامال مشخص است و به شدت با این امر مخالف هستند و آن را در چند 
ماه اخیر با اقدامات گسترده ای که علیه ایران در عرصه های مختلف 
انجام داده اند به وضوح نشان داده اند. تالش آنها این بوده که با تضعیف 
شورای امنیت و با زیر سوال بردن اعتبار آن به اهداف خود برسند که در 
این عرصه نیز با مقاومت سایر اعضا مواجه شدند. آنها به این تنش زایی 
خود ادامه خواهند داد. باید توجه کرد که ایران مبادله تسلیحاتی زیادی 
با کشورهای دیگر ندارد، اما همین امر که بندی از برجام در عمل موفق 
به عملیاتی شدن شــود، خود یک شکست بزرگ برای دولت ترامپ و 
یک پیروزی برای ایران خواهد بود. اروپا به علت اینکه همچنان بر حفظ 
برجام تاکید دارد به دنبال آن نیز قطعا از لغو تحریم های تسلیحاتی باید 
استقبال کند و در این عرصه بار دیگر ایاالت متحده تنها خواهد ماند و 

بعید به نظر می رسد که فضاسازی های آنها به نتیجه برسد.

مرتضی مکی
 تحلیلگر مسائل بین الملل

واکنش ها به لغو تحریم های تسلیحاتی ایران 

  ترسیدن و خالی کردن میدان عقالنیت نیست                                                         عالج مشکالت کشور در داخل است
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آرمان ملی- مطهره شفیعی: »اصولگرایان علیه اصولگرایان« یا 
»اخراج ضرغامی از اردوگاه اصولگرایی« شاید ساده ترین توصیف  از آنچه 
باشد که این روزها در اردوگاه اصولگرایان در جریان است. با توجه به اینکه 
این جریان محمود احمدی نژاد را از خود نمی داند و در اواسط دولت های 
نهم و دهم به اعالم برائت از احمدی نژاد پرداختند بنابراین پس از دولت 
اعتدالی آیت ا... هاشمی در ابتدا دولت اصالحات به روی کار آمد؛ پس از 
آن دولت احمدی نژاد که اصولگرایان از آن اعالم برائت کردند و اکنون 
هم دولت اعتدالی روحانی بر سر کار است پس چندان عجیب نیست که 
اصولگرایان پس از این همه سال درصدد نشاندن یکی از خودشان بر کرسی 
ریاست جمهوری باشند و برای تحقق این امر خودی و غیرخودی برایشان 
مهم نباشد یعنی اگر تا دیروز تنها تخریب اصالح طلبان و اعتدالیون در 
دستورکار آنها بود، امروز ولع رسیدن به پاستور آنها را وادار به تخریب 
هم اردوگاهی هایشان کرده است به ویژه هم سفره های دیروز که در میانه راه 
عطای دلواپسی را به لقایش بخشیدند و سعی کردند چهره اعتدالی از خود 

نشان دهند که یکی از آنها عزت ا... ضرغامی است!
  هراس از کاندیداتوری ضرغامی 

 روز گذشته سایت دلواپس مشرق نوشت: »عزت ا... ضرغامی، فعال 
اصولگرا و رئیس اسبق سازمان صداوسیما به تازگی در اشاره ای تلویحی 
به انتخابات ۱4۰۰ گفته است: اگر سال بعد تاییدصالحیت نشوم به خاطر 
حضور آملی الریجانی در شورای نگهبان است! او همچنین اظهار می کند: 
برای انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ آماده ام. حداقل یکسال است 
به طور مستمر جلسات اقتصادی برای اداره کشور دارم.« و از تیتر »شوخی 
خطرناک ضرغامی با شورای نگهبان« استفاده کرده است. در بخشی از 
نوشتار این سایت تصریح شده است: »البته ما متوجه طنازی های آقای 
ضرغامی هستیم اما بهتر بود ایشان نیز متوجه حساسیت وظایف خطیر 
شورای محترم نگهبان باشند. چه اینکه در مقطع کنونی که دشمنان در 
جبهه ای چندوجهی مشغول حمله به شورای نگهبان هستند و امیدوارند 
که بتوانند کاندیداهای بدسابقه و فاقد کارنامه را تحمیل کنند؛ بعید است 
که لحن شوخی آقای ضرغامی در این اظهارات فهم شود! رای شورای 

نگهبان برای همه نامزدها نیز یک رای فردی نیست که خدای نکرده کسی 
به شوخی یا جدی علت ردصالحیت خود را این یا آن عضو شورای نگهبان 
معرفی کند. و البته همه کاندیداهای بالفعل و بالقوه باید به سازوکار قانونی 
انتخابات در نظام جمهوری اسالمی ملتزم باشند و التزام خود را نیز رسما 
بیان کنند نه اینکه فضا را به سمت حواشی هدایت کنند که فرجام خاصی 
نخواهد داشت. التزام به قواعد انتخاباتی البته بیشتر برازنده نامزدها و رجال 
اصولگراست که به رعایت قانون و سر نهادن به قوانین موضوعه کشور 
شهره اند.« این سطور یک معنای دیگری هم می تواند داشته باشد که گویی 

ضرغامی دیگر در اردوگاه اصولگرایی دارای جایگاه قبلی نیست!
نمی توان انکار کرد که ضرغامی عضوی از اردوگاه اصولگرایی است و   پایان خط قرمزهای اصولگرایی برای ضرغامی

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نامش در فهرست نامزدهای جمنا 
)جبهه مردمی نیروهای انقالب( بود؛ اما رای کافی نیاورد و خاطره تلخی 
از انتخابات ریاست جمهور در زیر چتر اصولگرایی برای او رقم خورد. به 
همین دلیل بود که ضرغامی مسیر خود را تغییر داد و اینگونه گفت: 
»سیاستمداران به مرد و نامرد تقسیم می شوند که در هر دو دسته  اصولگرا 
و اصالح طلب وجود دارند.« ضرغامی اصرار داشت تفاوتش با آن روزها که 
حامی بی چون و چرای اصولگرایان بود به همگان اثبات شود به عنوان حاضر 
شد خط قرمز اصولگرایان را زیر پا بگذارد و بنویسد: »کوروش، مرد الهی 
و به احتمال زیاد همان ذوالقرنین است. او افتخار ملی ماست. باید بین 
عناصر مشکوک و ضد انقالب با مردم عالقه مند به تاریخ و میراث فرهنگی 
کشور تمایز قائل شد.« یا اظهارنظر او که همسو با اصالح طلبان بود به مورد 
حساس سپنتا  نیکنام بازمی گردد. ضرغامی در این باره نوشت: »ضرورت 
احترام به افکار عمومی به  ویژه مردم متعهد یزد )مسلمان و زرتشتی( که بر 
اساس نظامات قانونی و اعالمی قبلی به آقای سپنتا رای داده اند، بهترین 
دلیل در تایید عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد است...« برخی 
اظهارات و نوشتارهای ضرغامی به نوعی حجت را بر دلواپسان برای رقیب 
فرض کردن او تمام کرد مانند آن روزی که تاکید کرد: »به من اشکال 
گرفتند که چرا یک موی چه گوارا را به هزار نماز شب خوان منحرف ترجیح 

داده ام. مرحوم آیت ا... منتظری می گوید، حضرت علی)ع( در جنگ نهروان 
4هزار فتنه گر نماز شب خوان را گردن زد.« یا درباره حضور بازیگر پیش 
از انقالب، ناصر  ملک مطیعی در صداوسیما نیز باوجود مواضع صریحش 
علیه جریان فیلمفارسی نوشت: »شرایط دهه اول سینمای بعد از انقالب، 
مرزبندی هایی را بین هنرمندان سینما ایجاد کرد. این مرزبندی ها تا امروز 
هم ادامه دارد. دلیل خاصی هم وجود ندارد که مثال چرا فالن بازیگر قبل 
از انقالب مجاز است و دیگری غیرمجاز! مدیران بعدی سینما و تلویزیون 
هم تا حدی مقهور این مرزبندی ها شدند.« روزی هم این اظهاراتش همه را 
شگفت زده کرد: »االن رئیس قوه قضائیه وقت یعنی آیت ا... آملی الریجانی 
بگوید حاال این یک مدیر بوده که فساد کرده و به من ربطی ندارد، شاید در 
مواردی تا حدی قابل پذیرش باشد اما در این مصداق خاص، این سخن 

قابل قبول نیست.«
  پیام همنشینی با اصالح طلبان

ضرغامی برای اثبات تغیرات در مشی و مرام خود به ارسال توئیت های 
نوشتاری اکتفا نکرد و روزی با انتشار تصویری همه را شوکه کرد. او در 
کنار حسین کروبی فرزند شیخ مهدی کروبی مشغول نوشیدن چای بود. 
ضرغامی در توضیح این عکس می گوید: »آقای کروبی در دوره ریاست 
مجلس ششم به نیروهای تندروی مشارکتی اعتماد نداشت. از من خواسته 
بود تا مطالب مهم را مستقیما یا از طریق حسین آقا به ایشان اطالع دهم، 
نه دفتر ریاست! به همین دلیل رابطه من با ایشان صمیمی و صریح است.«

  ضرغامی را دیگر اصولگرا نمی دانند
*به نظر می رسد ضرغامی دیگر مثل قبل جایگاهی در اردوگاه 
اصولگرایی ندارد و ادعاهای این روزها علیه او نشان دهنده این است که 
مدیر اسبق صداوسیما نه تنها در دایره اصولگرایی تعریف نمی شود بلکه 
یک رقیب سیاسی و منتقد جدی جریان اصولگرایی محسوب می شود که 
دلواپسان تکلیف خود می دانند به هر نحوی که امکان دارد او را از عرصه 
سیاست به ویژه کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری دور کنند. 
ماجرای چالش های ضرغامی با اصولگرایان کماکان ادامه دارد که اوجش 

در زمان انتخابات ۱4۰۰ خواهد بود.

گـــزارش

معــکوس

آرمان ملی- ملیکا قراگوزلو: در هر دوره انتخابات 
ریاست جمهوری بحث تفسیر واژه »رجل سیاسی« که در اصل 
۱۱5 قانون اساسی مطرح شده، تبدیل به دستاویزی برای از 
بین بردن انگیزه زنان برای کاندیدا شدن می شود البته مخالفان 
حضور زنان در عرصه ریاست جمهوری، هیچگاه مخالفت خود 
را علنی نکرده و تنها به گفتن اینکه زن شایسته ای برای جلوس 
بر کرسی ریاست جمهوری وجود ندارد. موافقان هم به دو دسته 
تقسیم می شوند؛ نخست افرادی که حقیقتا به دنبال حضور زنان 
در این عرصه هستند و گروه دیگری که به دنبال مطرح کردن 
خودشان اند. در پاسخ به مدعیان وجود زن شایسته برای جلوس 
بر کرسی ریاست جمهوری باید به زنان نقش آفرین در تحوالت 
کشور اشاره شود که تعدادشان محدود نیست و گستره بزرگی را 
تشکیل می دهند؛ زنانی همچون اعظم طالقانی که با وجود تمام 
سختی هایی که وجود داشت، برای انتخابات ریاست جمهوری 

ثبت نام کردند و با بی توجهی مواجه شدند.
  تفسیر واژه »رجل سیاسی«

سال 5۸، هنگامی که قانون اساسی در حال تدوین بود و بحث 
به قانون انتخابات ریاست جمهوری و ویژگی های کاندیدای 
ریاست جمهوری رسید، برخی با اشاره به آوردن عنوان »زنان« 
در اصل ۱۱5 قانون اساسی مخالفت کردند که آیت ا... بهشتی 
برای سامان دادن به اوضاع، با پیشنهاد واژه »رجل« به این 
بحث خاتمه داد و نقل به مضمون گفت که ان شاءا... اگر قرار بر 
حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری شد، شورای نگهبان 
بعدها در این باره تصمیم گرفته و این واژه را به زعم خود، تفسیر 
کند. در همین راستا، محمد بهادری جهرمی، حقوقدان بیان 
کرد: »اعضای شورای نگهبان اگر با یک کاندیدای اصلح زن 
در انتخابات مواجه شوند، در نهایت با رای اکثریت در خصوص 
»رجل« بودن آن کاندیدا تصمیم خواهند گرفت، اما تاکنون 
شورای نگهبان با چنین موضوعی مواجه نشده است.« موضوع 
»رجل سیاسی- مذهبی«، نیازمند بازتعریف دوباره شورای 
نگهبان است. در سال ۹5 و در ذیل سیاست های کلی در 
خصوص انتخابات که از سوی مقام معظم رهبری ابالغ شد، 
تکلیفی متوجه مسئوالن ذیربط شد تا شرایط و معیارهای 
»رجل سیاسی- مذهبی« و »مدیر و مدبر« بودن را تعریف و 
اعالم کنند اما همچنان شاهد چنین تالشی از طرف مسئوالن 
»ذی ربط« برای تعیین تکلیف این واژه نبوده و نیستیم. اکنون 
بسیاری از افراد جامعه به ویژه زنان این موضوع را مطرح 
می کنند که آیا برای انتخابات ریاست جمهوری آتی شرایط 
برای تاییدصالحیت زنان  فراهم می شود؟ بهادری جهرمی در 
این باره اظهار کرد: »شورای نگهبان برای انتخابات سال آینده 
نیز بر تفسیر سال ۹۷ خود باقی خواهد ماند و به نظر نمی رسد 

تا چند سال در این موضوع تفسیر جدیدی را نیز ارائه کند.«
  خانم رئیس جمهور به صحنه می آید؟

در همین راستا، فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان 
مسلمان نواندیش و عضو جبهه شورای هماهنگی اصالح طلبان 
در رابطه با  نقش زنان در انتخابات ۱4۰۰ گفت: »زنده یاد اعظم 
طالقانی با همه وجود و با همه مشکالتی که در آخرین روزهای 
عمر خود داشت، هر دوره در انتخابات ثبت نام می کرد و رجل 
سیاسی را شخصیت و انسان سیاسی تعریف می کرد. ما هم 
این راه را ادامه می دهیم.« با این وجود، هنوز شاهد معرفی 
رسمی هیچ زنی از هیچ یک از احزاب برای ریاست جمهوری 
نبوده ایم. بیش از چهاردهه است که وقتی صدای پای انتخابات 
ریاست جمهوری به گوش می رسد معمای کاندیداتوری زنان 
هم دوباره بر سر زبان ها می افتد و در طول همه این سال ها 
یک جمله از زبان اهالی شورای نگهبان که وظیفه تفسیر 
قانون اساسی را به عهده دارد بیان شده است: »هیچ منعی 
برای کاندیداتوری زنان وجود ندارد« هرچند این امید به زنان 
داده می شود که منعی برای کاندیداتوری شان وجود ندارد اما 
تا امروز هیچ زنی از فیلتر برای حضور در حلقه رقابت انتخاباتی 
ریاست جمهوری عبور نکرده و این میدان در انحصار مردان قرار 
گرفته است. سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری نیز همچنان 
به سبک و سیاق انتخابات های گذشته محل بحث است که آیا 
زنان در این انتخابات می توانند انحصار مردانه را بشکنند و در 
حلقه کاندیداهای ریاست جمهوری قرار بگیرند؟ »شاید در 
انتخابات آینده کاندیدای زن داشته باشیم« این پاسخی بود 
که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در آخرین 
نشست خبری اش به زبان می آورد؛ موضوعی که جدال بر سر 
تعریف »رجل سیاسی« را دوباره داغ می کند. کدخدایی گفته 
بود: »ثبت نام زنان بالمانع است و بحث های دیگر باید به تدریج 
حل شود.« اکنون باید منتظر زمان ثبت نام کاندیداهای ۱4۰۰ 

و نحوه مواجهه با بررسی صالحیت کاندیداهای خانم بود.

آرمان ملی: معاون اول رئیس جمهوری در تماس تلفنی 
با آیت ا... سید محمدجواد علوی بروجردی، در جریان آخرین 
وضعیت جسمانی و روند درمان وی قرار گرفت و با ارائه گزارشی 
از وضعیت اقتصادی کشور گفت: دولت با تمام ظرفیت به دنبال 
کاهش فشارها بر اقشار ضعیف جامعه است. اسحاق جهانگیری 
شامگاه یکشنبه در تماس تلفنی با آیت ا... سید محمدجواد علوی 
بروجردی، ضمن ابراز تاسف از مبتال شدن این استاد برجسته 
حوزه علمیه قم به بیماری کرونا، از خداوند برای وی عافیت و 
سالمت کامل مسألت کرد. معاون اول رئیس جمهوری در این 
تماس تلفنی همچنین گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور و 
مشکالت ناشی از تحریم های بی سابقه و ظالمانه آمریکا ارائه و 
اظهار داشت: فشارهای اقتصادی از یک سو و مسائل مرتبط با 
بیماری کرونا، مردم را با فشارهای سنگینی مواجه کرده است که 
البته دولت با تمام ظرفیت به دنبال کاهش این فشارها بر مردم و 
به ویژه اقشار و طبقات ضعیف جامعه است. آیت ا... سید محمدجواد 
علوی بروجردی نیز در این تماس تلفنی از تالش های دولت برای 
مدیریت شرایط سخت اقتصادی پیش رو و اقدامات صورت گرفته 
برای مقابله با شیوع کرونا قدردانی کرد. وی همچنین ضمن 
قدردانی از تماس معاون اول رئیس جمهوری اظهار امیدواری 
کرد دولت بتواند مسائل و مشکالت پیش روی کشور را به خوبی 

مدیریت کند تا بتوانیم از این مقطع دشوار به خوبی عبور کنیم.

فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل حزب سبز گفت: چندی پیش جلسه ای 
در خصوص انتخابات آینده داشتیم و شاخص هایی را برای کسانی که 
می خواهند وارد عرصه انتخابات شوند، مطرح کردیم. حسین کنعانی مقدم 
ادامه داد: ما در حزب معتقدیم که دولت آینده یک دولت ائتالفی خواهد 
بود و اعتقاد داریم که یک جناح نمی تواند به تنهایی کشور را اداره کند، همه 
جناح ها باید دست به دست هم بدهند. شرایط کشور شرایطی نیست که 
با یک جناح بتوان کشور را مدیریت کرد و دولت ائتالفی باید در انتخابات 
همراه با نامزدهای ریاست جمهوری به مردم عرضه شود، یعنی وزرایی که 
قرار است در دولت فرد حضور یابند، معرفی شوند تا مردم کارنامه آنها را 
ببینند و به صورت گروهی برای دولت آینده تصمیم بگیرند. وی با تاکید 
بر اهمیت مشارکت حداکثری اظهار داشت: نکته دیگری که در خصوص 
انتخابات اهمیت فراوانی دارد، مشارکت حداکثری در انتخابات است، نباید 
مشارکتی کمتر از 5۰ درصد در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم و 

همه باید کاری کنیم که مشارکت حداکثری رقم بخورد.

استاد دانشگاه تهران گفت: ترامپ می خواست با در پیش گرفتن 
سیاست فشار حداکثری سیاست چماق و هویج اوباما را تغییر دهد ولی 
وارد بازی شکست خورده ای شد و سیاست وی نتیجه بخش نبود. ابراهیم 
متقی افزود: ساختار انتخابات در آمریکا مانند هر انتخابات دیگری تابعی از 
قدرت است و هیچگاه در آن به دنبال ساختار دموکراتیک قدرت نیستند 
بلکه همیشه به دنبال تشکیل دولتی جمهوریخواه بودند. وی با بیان اینکه 
ماهیت قدرت در آمریکا نخبه گرایانه است، گفت: استیون لوکس در کتاب 
خود می گوید در آمریکا بعد سوم قدرت وجود دارد که فریب و اغواست و 
این بدان معنی است که جامعه احساس می کند با رای دادن در کشورش 
نقش و مشارکت دارد اما درعین حال فرایندهای انتخاباتی تعیین کننده 
هستند. زیرا با وجود اینکه جهان فکر می کند انتخابات آمریکایی ها 
دموکراتیک است اما در حقیقت مردم سهمی ندارند. وی عنوان کرد:  در 
نظام سرمایه داری، رسانه ها وظیفه اطالع رسانی یا خبررسانی ندارند بلکه با 
رویکرد تولید و ساخت خبر در مهندسی انتخابات کمک شایانی می کنند.

فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص طرح اصالح قانون انتخابات 
مجلس گفت: برخی اکنون فرصت خوبی پیدا کرده اند که تکلیف خود 
را با جمهوریت نظام روشن کنند. غالمرضا ظریفیان افزود: پیش از این 
هم بزرگان اینها به نوع دیگری می گفتند که امام تقیه کرده و جمهوریت 
را در کنار اسالم قرار داده است، درحالی که ایده و اندیشه امام راحل یک 
ایده کامال روشن بود و فرمودند »جمهوری اسالمی نه یک کلمه کمتر و 
نه یک کلمه بیشتر«، امام تقیه نکردند بلکه از دیدگاه اسالم معتقد بودند 
که جمهور است که سرنوشت خود را تعیین می کند. حتی در انتخابات 
مجلس سوم وقتی میان شورای نگهبان و وزارت کشور اختالفی ایجاد 
شد، امام بعد از دریافت گزارش وزارت کشور به جانب وزارت کشور و در 
دفاع از جمهوریت نظام نظر دادند. ظریفیان اظهار داشت: من فکر می کنم 
عده ای تصمیم گرفته اند از جمهوریت انتقام بگیرند و آن را آنچنان 
ضعیف، نحیف و غیرمفید کنند که اساسا چیزی از جمهوری جز یک فرم 

و شکل ناقص باقی نماند.

دولت آینده باید یک 
»دولت ائتالفی« باشد

عده ای درصدد انتقام از 
جمهوریت هستند

سیاست فشار حداکثری 
ترامپ شکست خورده 

 اسدا... اطهری 
در گفت و گو با »آرمان ملی« مطرح کرد
قره باغ میدان زورآزمایي ترکیه
    گروه های تروریستی وارد قره باغ شده اند

    خطر در کنار مرزهای ایران وجود دارد
آرمـــــان مـــلی- 
علیرضا پورحسین: پارلمان 
منطقه قره باغ که از سوی 
به  جامعه جهانی همچنان 
رسمیت شناخته نشده است 
در بیانیه ای از ارمنستان، روسیه و جمهوری اسالمی 
ایران درخواست کرد که مرکز مشترکی برای مبارزه با 
تروریست های بین المللی که وارد این منطقه شده اند، 
تشکیل دهند. پارلمان قره باغ از مقامات ارمنستان، 
روسیه و ایران درخواست کرده است که به کارگیری 
مجموعه های تروریستی در قره باغ و تعرض نظامی 
به این منطقه را محکوم کنند و مرکز مشترکی برای 
مبارزه با تروریست هایی که وارد این منطقه شدند، 
تاسیس کنند. آنها با تاکید بر اینکه صلح و امنیت 
بین المللی و همکاری مفید میان کشورهای منطقه 
برای مقابله با تروریسم، ادعا شده است که برخی 
تروریست های بین المللی و مجموعه های تندرو 
از سوریه و عراق و لیبی به کمک ترکیه وارد این 
منطقه شده اند. مقوله ای که بسیار می تواند خطرناک 
باشد و پس از تالش های فراوان برای دور نگهداشتن 
گروه های تروریستی این بار آنها نزدیک به یکی دیگر از 
مرزهای ایران شده اند که اگر کنترل نشوند می توانند 
هم در شمال و هم در جنوب منطقه قره باغ تنش هایی 
ایجاد کنند و با توجه به اینکه خواستگاه برخی از آنها 
نیز قفقاز شمالی بوده است و در سوریه نیز سابقه 
تروریستی داشته اند، مشکالت زیادی عالوه بر ایران، 
برای روسیه نیز ایجاد کنند. در راستای بررسی این 
مساله »آرمان ملی«گفت وگویی با اسدا... اطهری، 
کارشناس مسائل بین الملل داشته است که در ادامه 

می خوانید.
  آیا به واقع تروریست ها از سوریه وارد 
منطقه قره باغ شده و اوضاع به قدری پیچیده 
شده است که باید برای مقابله با آنها دست به کار 

شد؟
در گذشته رئیس جمهوری خودمختار قره باغ نیز 
درخواست مشابهی کرده بود. آنچه مشخص است 
اسالمگرایان ارتش آزاد سوریه و چند گردان ترکمان 
در این منطقه مستقر شده اند. فرانسه نخستین بار در 
این خصوص اظهارنظر کرد و حتی خواست که اتحادیه 
اروپا به سبب این اقدام ترکیه را تنبیه کند. در این راستا 
رئیس جمهوری ایران و روسیه نیز در این خصوص 
صحبت های داشته اند و رئیس جمهوری ایران خطر 
این گروه های تروریستی را به طرف روس گوشزد 
کرده است. ایران و روسیه نگرانی خود را در خصوص 
وجود این گروه های تروریستی اعالم کرده اند. آنچه 
مشخص است ترکیه از طریق گروه های نیابتی در کنار 
مرزهای ایران در حال انجام عملیات هایی است. این 
امر می تواند بسیار برای ایران خطرناک باشد و باید 

به صورت جدی تر در این حوزه ورود کرد.
 ترکیه با چه اهدافی دست به این اقدامات 

خطرناک می زند؟
ترکیه در راستای جبران شکست هایی که در 
سوریه داشته است به دنبال این است که به واسطه 
همان گروه های تروریستی در کنار مرزهای ایران 
عملیات هایی در راستای منافع خود انجام دهد. ترکیه 
به نحوی می خواهد شکست های خود را جبران کند. 
ترکیه این نیروها را در نخستین حلقه امنیتی ایران 
مستقر کرده که بسیار خطرناک است و هدفی جز 
جبران شکست های خود در منطقه ندارد. همگان 
باید بدانند راهی جز مبارزه با تروریسم وجود ندارد 
و امروز عالوه بر امنیت ملی ایران، وحدت ملی کشور 
نیز در خطری جدی قرار گرفته است. ترکیه دیگر آن 
ترکیه سابق نیست و از نیروهای نیابتی برای فشار بر 
برخی کشورها استفاده می کند. ترکیه از کشوری که 
همواره از تنش زایی دوری می کرد به کشوری تبدیل 
شده که در بسیاری از مناطق درگیر شده است. ترکیه 
امروز در لیبی، مدیترانه شرقی، شمال عراق و شمال 
سوریه درگیر است. متاسفانه امروز ترکیه به سمت 
تنش زایی در حال حرکت است. امروز این کشور عالوه 
بر مناطق درگیر گذشته وارد منطقه ای شده است که 
منابع عظیم انرژی دارد که برای آنها نیز منافعی دارد. 
متاسفانه رفتار ترکیه امروز مسئوالنه نیست و همین 
سبب شده است تا روابط ایران و ترکیه نیز تحت 
تاثیر قرار گیرد. ترکیه باید بداند که قفقاز یک منطقه 
استراتژیک است و گام های اشتباه آنها در این منطقه 
بسیار خطرناک خواهد بود. ترکیه با وجود اینکه صرفا 
مرزهای زمینی با نخجوان دارد اما توانسته است دست 
به تحرکاتی در منطقه بزند که منجر به یک تنش 
جدی دیگر می شود. امروز حزب حرکت ملی ترکیه پا 
را فراتر گذاشته و عمال دست به تحریک شورش های 
قومیتی در نقاط مختلف جهان می زند و غافل هستند 
که آغاز هر تنشی آنها را نیز درگیر خواهد کرد. آنها 
تصور می کنند که همچنان در عصر جنگ های صلیبی 
هستند و به دنبال طرفداری قومیتی و دینی هستند، 
درصورتی که اختالفی که در قره باغ وجود دارد یک 
مساله مرزی و حاکمیتی است. امروز اختالفات قومیتی 
که در منطقه به وجود آمده است و خطر ورود آن به 
کشور ما نیز وجود دارد همگی از چشم ترکیه دیده 
می شود و باید هر چه سریع تر آنها در سیاست های 

خود در این خصوص تجدیدنظر کنند.
قره باغ نقش آفرینی مثبت داشته باشد و خطر  ایــران چــگونه می تواند در بحران 

تروریست ها را دفع کند؟
 بهترین فرمول برای حل بحران قره باغ فرمول 
۳ + ۱ است که بر محور کشورهای ایران، ارمنستان، 
آذربایجان و گرجستان می چرخد. در دهه ۹۰ میالدی 
نیز این دو کشور با وساطت ایران به صلح رسیدند 
و همکاری های خوبی نیز در آن برهه زمانی رخ داد. 
این کشورها قطعا با توجه به نزدیک بودن به بحران 
می توانند بهترین چاره را در دستورکار قرار دهند. 
مبارزه با تروریسم باید اولویت تمامی این کشورها 
باشد و روسیه و آذربایجان نیز باید مراقب خطر جدی 
تروریست ها در منطقه باشند زیرا این بحران می تواند 
گریبان تمامی کشورها را بگیرد. تمامی این مشکالت با 
گفت و گو حل خواهد شد و باید همچون بحران سوریه 
یک کارگروهی تشکیل شود و طرفین موثر و درگیر به 
دنبال راه چاره ای از طریق گفت و گو باشند و ایران نیز 

می تواند در این میان نقشی محوری ایفا کند.

آرمان ملی- یاسمین طالقانی: نامه نویس خوبی است؛ هم برای 
داخلی ها می نویسد و هم برای خارجی ها! در هر نامه هم درخواست 
دارد یا به موضوعاتی اشاره می کند که می داند سبب واکنش می شود. 
بسیاری آگاه هستند که دیده شدن برای محمود احمدی نژاد خیلی 
مهم است مانند آن روز که دلتنگی اش پس از درگذشت هوگو چاوز را 
علنی کرد یا روزی که برای آنجلینا جولی در توئیتی تصریح کرد: »با 
صحبت صریح شما درباره وجود تبعیض بنیادین در جهان موافقم«. 
احمدی نژاد برای داخلی ها هم نامه می نویسد به ویژه آنکه نگران دو یار 
وفادارش یعنی مشایی و بقایی است. اگر به بررسی نامه های احمدی نژاد 
در موضوعات داخلی پرداخته شود، مشاهده می کنید که سهم باالیی 

از آنها به ماجرای زندانی بودن بقایی و لزوم آزادی او اختصاص دارد.
  نامه احمدی نژاد به وزیر اطالعات 

۱۹ مهر بود که نوشتند: »رئیس جمهور سابق درباره حمید بقایی به 
وزیر اطالعات نامه نوشت. احمدی نژاد با ارسال نامه ای خطاب به سید 
محمود علوی وزیر اطالعات، ضمن تشریح اقدامات مخرب و غیرانسانی 
برخی عوامل موثر در دستگاه اطالعاتی کشور علیه آقای حمید بقایی 
و یاران نهضت به سوی بهار، خواستار برخورد جدی وی با این عناصر 
شد.« دیروز وکیل بقایی درباره این نامه توضیحاتی داد. مهران 
عبدا... پور در رابطه با وضعیت فعلی موکل خود و اینکه در حال حاضر 
بقایی به زندان بازگشته است یا خیر، گفت: بقایی همچنان در حال 
معالجه و به تبع آن در بیمارستان بستری است. این وکیل دادگستری 
در رابطه با اینکه طبق نظر پزشک، بقایی تا چه زمانی باید در بیمارستان 
بماند؟ اظهار کرد: بقایی بیماری های مختلفی دارد و برخی از این 
بیماری ها هنوز درمان نشده است، در حال حاضر نظر پزشکان این 
است که او فعال در بیمارستان بماند تا درمان شود. عبدا... پور در 

واکنش به اینکه بیماری های ناشی از اعصاب و روان منجر به طوالنی 
شدن مدت بستری بقایی در بیمارستان شده یا بیماری های جسمی؟ 
تصریح کرد: هر دو نوع بیماری باعث شده او، تحت معالجه باشد. این 
وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه تغییری روی پرونده بقایی صورت 

گرفته است یا خیر؟ تصریح کرد: در حال حاضر تغییری 
حاصل نشده است. عبدا... پور در توضیح نامه احمدی نژاد 
به وزیر اطالعات در مورد پرونده بقایی خاطرنشان کرد: 
به هرحال بقایی معاون احمدی نژاد بود بنابراین مکاتبه او با 

وزیر اطالعات در خصوص شبهات موجود در موضوع حادثه 
رانندگی، بقایی و نحوه عملکرد ماموران اداره اطالعات در آن 
حادثه، موضوعاتی بوده که احمدی نژاد تشخیص داد که 

موارد را جهت بررسی به وزیر اطالعات، اعالم کند.
  یار من آزاد شود

نامه ها با محتوای تاکید بر لزوم آزادی بقایی زیاد 
است به عنوان نمونه محمود احمدی نژاد در سال۹۶ 
در نامه ای ضمن انتقاد به بازداشت بقایی، خواستار 
آزادی فوری وی شده است. او در این نامه آورده بود: 
»مجددا شهادت می دهم که برادر عزیزم آقای حمید 
بقایی فردی مومن، انقالبی و فداکار و پاک دست و 
خدوم و باورمند به ارزش های الهی و انسانی و مردی 
کاردان و مردمی است. اتهام آقای بقایی اجرای 
مصوبه دولت در تخصیص مجموعا سیصد میلیون 

تومان پاداش پایان دوره و پس از ۸ سال تالش بی وقفه 
و شبانه روزی به هجده نفر از اعضای دولت بوده است که 
تمام نهاد های قانونی نظارتی عدم مغایرت آن با قانون را 

رسما اعالم کرده اند.« در سال ۹۷ هم سایت دلواپس جهان نیوز 
نوشت: »محمود احمدی نژاد، طی نامه ای خطاب به فرمانده سپاه 
قدس، ضمن ادعای پادرمیانی سردار سلیمانی برای آزادی مهدی 
جهانگیری، از شهادت ندادن وی به بی گناهی بقایی اعتراض کرد! 
پیشتر هم احمدی نژاد پیرامون پرونده قضائی بقایی، خطاب به 
فرمانده سپاه قدس دست به قلم شده بود.« ۲۰ شهریور ۹۷ هم 
ایلنا نوشت: »محمود احمدی نژاد در نامه ای به مقام معظم رهبری 
با اشاره به شرایط جسمی حمید بقایی در زندان، درخواست کرد 
مقامات قضائی ضمن پذیرش اعاده دادرسی، نسبت به برقراری 

امکان تماس تلفنی بقایی با خانواده و مرخصی وی اقدام نمایند.«
   مشایی کجاست؟

آن طور که برخی اصولگرایان می گویند احمدی نژاد معتقد بوده 
او، بقایی و مشایی یک روح در ۳ بدن هستند اما چرا مدت هاست 
احمدی نژاد نامی از مشایی نمی آورد یا تالش برای آزادی او 
نمی کند؟ آیا مشایی درمرخصی است یا روابطش با محمود 
تیره و تار شده که نامه ای با محوریت آزادی او منتشر 
نمی شود؟ اصولگرایان هم ترجیح می دهند اشاره ای 
به مشایی نداشته باشند، تنها جهان نیوز چند 
روز پیش نوشت:» شنیده شده که اتاق محل 
اقامت آقای اسفندیار رحیم مشایی معاون و 
مشاور رئیس جمهور سابق در زندان اوین را به 
آقای محمدعلی نجفی داده اند. کانال تلگرامی دولت 
بهار؛ منتسب به هواداران احمدی نژاد در خبری 
مدعی انتقال محمدعلی نجفی )شهردار سابق تهران( 
به اتاق مشایی )رئیس دفتر رئیس جمهور سابق( در 
بند چهار زندان اوین شد. این کانال تلگرامی در ادامه 
نوشت: اتاق محل اقامت آقای اسفندیار رحیم مشایی 
معاون و مشاور رئیس جمهور سابق در زندان اوین را به 
آقای محمدعلی نجفی داده اند و ایشان را به اتاق دیگری 

منتقل کرده اند که امکانات چندان مناسبی ندارد!«

    جزئیات نامه احمدی نژاد به وزیر اطالعات برای آزادی بقایی

تالش برای آزادی حمید بقایی؛ تبلیغاتی یا نگرانی
حاال مشایی کجاست؟

 تماس تلفنی جهانگیری 
با آیت ا... علوی بروجردی پس از ابتالی او به کرونا

 دنبال کاهش فشار ها بر اقشار ضعیف هستیم

ضرغامی از اردوگاه اصولگرایی اخراج شده است؟

 هراس»رفقای ديروز« 

 از كانديدا شدن 

»عزت ا... امروز«

 گزارش »آرمان ملی« 
از کاندیداتوری زنان در انتخابات ۱۴00:

خانم رئیس جمهور به صحنه می  آید؟
  خانم رئیس جمهور در مواجهه با اصل ۱۱5 

قانون     اساسی
  »رجل سیاسی« تفسیر تازه می شود؟

  تخریب ضرغامی برای دلواپسان مهم تر از اصالح طلبان شده است!
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همتی عازم عراق شد

رقابت منفی در 
قراردادهای خارجی

70درصد صادرات 
به 15کشور 

سه شنبه 
1399 .7 .22
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رئیس کل بانــک مرکزی دیروز 
صبح عــازم عراق شــد. عبدالناصر 
همتــی بــرای مذاکره بــا مقامات 
بانکی و اقتصادی عراق در راس یک 
هیات بانکی و تجاری عــازم بغداد 
شــد. این در حالی است که پیش از 
این، نتیجه سفرهای قبلی همتی به 
عراق، امضای توافق نامه مهم سازوکار 
پرداخــت مالی میان دو کشــور در 
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ بوده که در ســفر 
خردادماه وی نیز موفق شد تا با این 
کشور درباره استفاده از منابع مالی 
ایران برای واردات کاالهای اساسی 
مانند دارو از عراق به تفاهم برســد. 
طبق اعالم رئیس کل بانک مرکزی 
کشورمان، منابع مالی ایران نزد عراق 
ناشی از فروش گاز و برق به این کشور 
است که این توافق جدید مورد تایید 
نخست وزیر، رئیس بانک مرکزی و 

وزیر دارایی عراق، قرار گرفته است.

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی 
گفت: مــا در رابطه با کشــورهای 
همسایه سیاست یکپارچه ای نداریم 
تکلیف سیاست خارجی در کشورهای 
همسایه مشــخص نیست، اتاق فکر 
و تصمیم گیری هماهنــگ نداریم. 
بخشی از کار دســت وزارت خارجه 
و بخشی دســت ارگان ها و نهادهای 
دیگر است و درواقع چندگانگی داریم. 
از طرف دیگر استانداران مرزی خود 
را در مسائل استان های مرزی دارای 
حق می دانند و دخالت و اظهار نظر 
می کنند، در گمــرکات خروجی نیز 
چندگانگی داریم که در کار تجاری 
خود را نشــان می دهد. سیدحمید 
حسینی در گفت و گو با ایلنا، درباره 
برخــی کارشــکنی ها در امضــای 
قراردادهــای اقتصادی با کشــورها 
اظهار کرد: این اقدامات در اموری که 
دولت تصمیم گیری می کند یک نوع 
خیانت ملی اســت و اگر در راستای 
رقابت انتخاباتی است، در واقع رقابت 

انتخاباتی نیست.

رئیس سازمان توسعه تجارت 
گفت: در نیمه اول امســال، ۱5 
کشور همسایه، ۷۰ درصد از سهم 
صادرات ایران را به خود اختصاص 
داده و این در حالی است که سال 
۹۷، سهم کشــورهای همسایه از 
صادرات 55 درصد و ســال ۹۸، 
این رقم به ۶۰ درصد رســید بود. 
به گــزارش وزارت صمت، حمید 
زادبوم اظهار کرد: ســال گذشته 
بیش ۲4 میلیــارد دالر صادرات 
به کشورهای همســایه داشتیم 
و طبق بررســی های انجام شده 
هم اکنون ظرفیــت ۱۲5 میلیارد 
دالری صــادرات به ۱5 کشــور 
همسایه وجود دارد. او تصریح کرد: 
ظرفیت موجود براســاس سابقه 
صــادرات کاال و اقالم مــورد نیاز 
کشور های همســایه برآورد شده 
است. زادبوم با اشاره به کاهش ۱4 
درصدی تجارت بین المللی افزود: 
به علت شــرایط کرونا در جهان، 
کشور هایی که بیشتر درگیر کرونا 
شدند و مرز های زمینی آنها بسته 
شــد با کاهش صادرات بیشتری 

روبه رو شدند.

یادداشـــت

باید قبول کنیم که تهاتر یک ابزار مبادله اســت، اما یادمان 
باشــد با توجه به تمام توســعه ای که در چارچوب ایجاد پول و 
ظرفیت های بانکی و همه اتفاق هایی که افتاده، بعید اســت که 
سرعت گردش کاال و در واقع منافع حاصل از این کار افزایش یابد. 
زمانیکه صحبت از تهاتر می کنیم می بینیم که سرعت گردش 
کار در حوزه صادرات و منافع آن به شدت کاهش پیدا می کند، 
البته در مواقعی که هیچ موقعیت و فرصت دیگری وجود ندارد 
شاید، پاسخگو باشد، اما االن با این مکانیزمی که برای بازگشت 
ارز مورد توجه بانک مرکزی بوده و اعالم کرده و زمینه واردات در 
مقابل صادرات را هم عمال محدود کرده است، به نظر می آید که 
حتی برای این موضوع هم دیگر فرصت جدی ای در فعالیت های 
اقتصادی مهیا نیست چراکه پیشتر این زمینه وجود داشت که 
صادرکننده بتواند در مقابل صادراتی که انجام می دهد واردات 
داشته باشــد، اما االن انتظار بانک مرکزی این است که تقریبا 
تمام ارز حاصل صادرات انجام شــده به صورت دالری و ارزی 
تحویل صرافی های مورد نظر یــا بانک مرکزی به نرخ نیما داده 
شود. این آن چیزی است که به نظرم کار را دشوار می کند به رغم 
اینکه اساسا تهاتر کاری پرزحمت، وقت گیر و نیازمند تعامالت 
پیچیده تجاری است ولی متاسفانه حتی فراتر از آن هم به دلیل 
محدودیت هــای ارزی ای که بانک مرکزی با آن مواجه اســت 
انتظــار دارد صادرکننده در این زمینه هــم ورود نکند و صرفا 
اجازه واردات به تولیدکنندگان می دهد یعنی صادرکنندگانی 
که تولید کننده هستند. آن هم به صورت محدود اجازه دارند که 
در مقابل صادراتی که انجام می دهند، کاال وارد کنند. همه اینها 
جذابیت و حتی امکان پذیر شدن تهاتر را کمتر می کند. در عین 
حال اگر طرف مقابل یعنی کشــوری قرار است مقصد صادرات 
و واردات کشورمان باشــد بپذیرد و ما هم بپذیریم انجام تهاتر 
غیرممکن نخواهد بود. قاعدتا منابع ما در آن کشــور به صورت 
ارزی وجود دارد و آنها هم کاالهایی دارند، باید تولیدکنندگان 
و صاحبان کاال در آن کشــور مایل باشند که این کاال را به ایران 
بفروشند. از نظر تولیدکننده یا صادرکننده کره ای فرقی ندارد 
که این پول االن در کره موجود اســت و قابلیت تحویل از بانک 
کره ای را دارد یا پول از ایران قرار است برای آن را واریز شود، مهم 
این است که می خواهد به کســی به نام ایران بفروشد، در واقع 
فروشنده می خواهد کاال و خدمات خود را در اختیار یک بازرگان، 
تولیدکننده یا مصرف کننده ایرانی قرار دهد که این کار، برای آنها 
محدودیت ایجاد می کند نه صرفا نحوه دریافت پول. نکته مهمی 
که در مورد کاالی تجاری پیش آمد این بود که چون دارو جزو 
کاالها و محدودیت های تحریمی نیست به استناد مبالغی در آن 
کشور وجود دارد، می تواند وارد کشور شود. یعنی به عنوان مثال 
اگر شرکتی در کره وجود داشته باشد و بخواهد می تواد این کار 

را در قالب ارسال دارو انجام دهند.

سکه و طال
خرید      )تومان( فروش  )تومان( سکه

14900000 15000000 سکه تمام بهار قد    یم
16000000 16150000 سکه تصویر امام
8800000 8900000 سکه نیم بهار
5700000 5800000 سکه ربع بهار
2850000 2950000 سکه یک گرمی
1388897 1462896 هر گرم طالي 18 عیار

بورس
تغییر د    رصد     عنوان شاخص

-17559/62 -1/10 کل
-4604/32 -1/10 قیمت

-12590/20 -1/09 بازار اول
-36946/16 -1/12 بازار د    وم
-13728/24 -0/98 صنعت
-1036/41 -1/25 30 شرکت

زار
ــا

ب

ارز
خرید     فروش ارز )بانک مرکزی(

4200 4221 د    الر آمریکا

4963 4758 یورو اروپا

5474 5374 پوند     انگلیس

3198 3000 د    الر کاناد    ا

3035 2895 د    الر استرالیا

532 525 لیر ترکیه

خود   رو / قیمت کارخانه ) تومان (
65400000 سایپا 151 )سفید ( 107000000 LX رانا

77800000 تیبا 2 )سفید ( 91600000 SLX 405 پژو

76200000 ساینا  97746000 پژوپارس 

146200000 وانت زامیاد گازسوز)ساده( 120000000 پژو 207 دند ه ای- فرمان هیدرولیک 

362800000 ام.وی.ام 315 هاچ بک)پالس(
641500000 )IE( 5 چری تیگو

458300000 X33 ام.وی.ام

آرمان ملی-محمدمیالدعبداللهی: احسان خاندوزی- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- اخیرا در یک برنامه تلویزیونی تاکید 
کرده است که مجلس متعهد به اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی است و بر همین اساس به صورت ماهیانه 70 درصد نرخ اجاره بهای هر 
خانه، نرخ مالیات بر آن خانه خالی خواهد شد. وزیر راه نیز با غیرتحلیلی خواندن آمار بانک مرکزی از خریدوفروش مسکن، از تالش این 

وزارتخانه برای ارائه گزارشی واقع بینانه و تحلیلی از این بخش خبر داد. 

    وزیر راه وشهرسازی:   
آمار بانک مركزی از خريدوفروش مسکن غيرتحليلی است

  مجلس مکلف به اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی

قیمت ها در بازار هر روز به شکل افسار گسیخته ای 
در حــال افزایش اســت و این در حالی اســت که 
مسئوالن دولتی بارها تاکید کرده اند قیمت های فعلی 
حباب گونه است. نکته مهم دیگر مساله اخذ مالیات 
بر خانه هــای خالی بود که چند مــاه پیش اتحادیه 
مســئوالن اتحادیه امالک اعــالم کردند در صورت 
مشاهده تخلفاتی نســبت به این مورد با بنگاه های 
خاطی برخورد خواهد شد و اعضای اتحادیه مصمم 
به اجرای قانون مذکور خواهند بــود. از طرف دیگر 
نمایندگان مجلس نیز ضمن تاکید بر اجرای قانون 
مالیات بــر خانه های خالی خواســتار جلوگیری از 

واسطه گری و داللی در بازار ملک شدند.
 70 درصــد اجاره بها، نــرخ مالیات بر 

خانه های خالی
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره 
اهداف اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی گفت: 
»اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی از دو جهت 
موثر اســت، هدف اول، شناســایی امالک و اسکان 

کشور است و هدف دوم مالیات بر خانه خالی است. 
پایه و هدف اصلی این طرح، شناسایی محل سکونت 
هر خانوار ایرانی و تعــداد واحدهای تحت مالکیت 
هر خانوار است. تنها شــفافیت حاصله از این طرح، 
باعث شناسایی و تحت پیگیری قرار گرفتن تقاضای 
سرمایه ای خواهد شد و به سمت این بازار نخواهند 
آمد.« خاندوزی در مصاحبه با برنامه پایش نسبت به 
حذف دالالن در بازه زمانی کوتاه مدت از بازار مسکن، 
اظهار کرد: »اثر کوتاه مدت این مالیات، باعث افزایش 
هزینه نگه داری مسکن و کاهش تقاضای سرمایه ای 
خواهد شد، در بلندمدت نیز با افزایش ۱۲ برابری نرخ 
مالیات بر خانه های خالی نسبت به نرخ فعلی، کمک 
خواهد کرد که حاشیه ســود دالالن و واسطه گران 
کاهش یابد و از سوداگری بازار مسکن خارج شوند.« 
او با بیان اینکه مساله مالیات بر خانه های خالی سابقه 
5۰ ساله در ایران دارد، اما همیشه در مرحله شناسایی 
شکست خورده است اضافه کرد: موتور شناسایی این 
مالیات، کدهای پستی هر محل مسکونی است که از 

اداره پست احصا شده است. از این طریق، به هر کد 
پستی تا دو ماه فرصت داده شده است تا مالکیت هر 
کد پستی و مستاجری خود را اعالم کنند. خروجی 
این سازوکار به این شکل اســت که هر کدپستی به 
یک کد ملی مرتبط شــود و اگر کد پستی فاقد کد 
ملی صاحب خانه باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی 
می شود. شناسایی بر اساس روش های سنتی نیست 
و به هیچ عنوان به سمت بررســی میزان برق یا آب 
مصرفی و یا مامور به محل سکونت گاه برود، در این 
طرح همه چیز مکانیزه و بر اســاس کد ملی خانوار 
خواهد شد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
همچنین در رابطه با نرخ مالیات بر خانه های خالی، 
گفت: »به صورت ماهیانه ۷۰ درصد نرخ اجاره بها هر 
خانه، نرخ مالیات بر آن خانه خالی خواهد شد. اگر یک 
خانه اجاره ماهیانه آن یک میلیون تومان باشد، مالیات 
بر خانه خالی ماهیانه آن ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود 
که عمال باعث بازدارندگی باالی این مالیات خواهد 
شد. سازمان امور مالیاتی با مجلس پیرامون این نرخ 
مخالفت هایی داشت به این صورت که این نرخ بسیار 
باالست ولی مجلس با توجه به اهمیت بازدارندگی، 

این نرخ را تصویب کرد.«
  انتشار آمار تحلیلی بازار مسکن 

وزیر راه و شهرسازی هم روز گذشته ضمن تاکید 
بر تالیــف و تحلیل در حوزه مســکن، گفت: آماری 
که پیش تر و هم اکنــون از قیمت های خریدوفروش 
و اجاره مسکن توســط بانک مرکزی ارائه می شود، 
صرفا آماری و غیر تحلیلی اســت. بــه گزارش ایلنا، 
محمد اســالمی افزود: به همین دلیل دفتر اقتصاد 
مســکن به عنوان زیرمجموعه معاونت مســکن و 
ساختمان وزارت راه و شهرسازی باید آماری با تکیه 
بر تحلیل های گوناگون ارائه دهد و از ایجاد حباب در 

بخش مسکن و قیمت های آن جلوگیری کند. 

آرمان ملی: به تازگی نتایــج طرح آمارگیري 
نیروي کار در تابستان ۱۳۹۹ منتشر شده است. این 
گزارش نشان می دهد که اثر منفي ویروس کرونا بر 
شاخص هاي نیروي کار کشور در فصل تابستان در 
قیاس با فصل بهار تا حدي تعدیل شده است. مطابق 
این نتایج، در تابستان سال جاري جمعیت غیرفعال 
کشــور افزایش و جمعیت شــاغل و بیکار کشور 
)جمعیت فعال( نسبت به فصل مشابه سال قبل با 
کاهش مواجه شده است که این کاهش در مقایسه 
با فصل بهار سال جاري نسبت به فصل مشابه سال 
قبل، از شدت کمتري برخوردار بوده است. دیروز 
همچنین، رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان تهران از کاهش ۲/4 درصدی نرخ بیکاری 
این استان در تابستان سال جاری نسبت به بهار خبر 
داد. گفتنی است، نرخ بیکاری در تابستان امسال 
همزمان با شــیوع کرونا، در ۱5 اســتان کشور دو 
رقمی و در ۱۶ استان تک رقمی بوده است. گزارش 
مرکز آمار ایران همچنین نشان می دهد، در تابستان 
۹۹ سهم جمعیت فارغ التحصیالن آموزش عالی از 
کل بیکاران 4۰/۷ درصد بوده اســت. این سهم در 
بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت 

به نقاط روستایی بیشتر بوده است. 
بررســی نرخ بیکاری ۳۱ اســتان کشــور در 
تابستان سال ۹۹ )پس از شــیوع ویروس کرونا( 
نســبت به تابستان سال ۹۸ نشــان می دهد نرخ 
بیکاری همچون تابستان پارسال برای ۱5 استان 
کشور در تابستان امســال نیز دو رقمی ثبت شده 

است. همچنین در تابستان ۹۹ همچون تابستان 
سال گذشته نرخ بیکاری در ۱۶ استان تک رقمی 
ثبت شده است. بر اســاس این آمار، نرخ بیکاری 
سه استان تهران، گلســتان و یزد که در تابستان 
سال ۹۸ دو رقمی بوده است، در تابستان سال ۹۹ 
تک رقمی شده اســت. در مقابل نرخ بیکاری سه 
استان آذربایجان غربی، خراسان شمالی و گیالن 
در مقایسه با تابستان سال ۹۸ دو رقمی شده است. 
در نگاه کلی مقایســه آماری آخرین نتایج منتشر 
شده از وضعیت نیروی کار در استان ها توسط مرکز 
آمار ایران نشان می دهد، در بین استان های دارای 
نرخ بیکاری دو رقمی استان چهارمحال و بختیاری 
با نرخ بیــکاری ۱۶/۳درصد در صــدر بیکارترین 
استان کشور و استان گیالن و بوشهر با نرخ بیکاری 
۱۰/۶درصدی در پایین ترین نرخ بیکاری در بین 
۱5 استان دارای نرخ بیکاری دورقمی قرار دارند. 
همچنین در بین اســتان های دارای نرخ بیکاری 
تک رقمی استان خراســان رضوی با نرخ بیکاری 
5/۷درصد کمترین بیکار را دارد؛ استان کهگیلویه 
و بویراحمد نیز با نرخ ۹/۹ درصد در آخر فهرست 
استان های دارای نرخ بیکاری تک رقمی قرار دارد.  

 نرخ بیکاری فارغ التحصیالن 
همچنین، بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱5ساله 
و بیشــتر فارغ التحصیالن آموزش عالی، نشــان 
می دهد ۱4/۹درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل 
آموزش عالی بیکار بوده انــد. این نرخ در بین زنان 
نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط 

شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این 
نرخ حاکی از کاهش ۲/۳ درصدی در تابستان ۹۹ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل است. در تابستان 
۹۹ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیالن آموزش 
عالی از کل بیکاران 4۰/۷ درصد بوده اســت. این 
سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری 
نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی 
تغییرات این شــاخص نشــان می دهد که سهم 
جمعیت مذکور نســبت به فصل مشابه سال قبل 
۳/۱ درصد کاهش داشته اســت. در تابستان ۹۹ 
سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل آموزش عالی 
از کل شاغالن ۲4/4 درصد بوده است. این سهم در 
بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت 
به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی تغییرات 
این شاخص نشان می دهد که سهم این جمعیت 
نسبت به فصل مشابه سال قبل ۰/۳ درصد کاهش 

یافته است.
  نرخ بیکاری در تهران 

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران هــم از کاهش نرخ بیکاری این اســتان در 
تابستان سال جاری نسبت به بهار خبر داد. مسعود 
شــفیعی در گفت وگو با ایســنا، در تشریح نرخ 
بیکاری در استان تهران، گفت: نرخ بیکاری استان 
در تابستان سال ۹۹ نسبت به بهار همین سال ۲/4 
درصد کاهش یافته اســت. به این ترتیب این نرخ 
از ۸/۸ درصد در بهار ســال ۹۹ به ۶/4 درصد در 

تابستان امسال رسیده است. 

     در فصل تابستان    

اثر منفی کرونا بر شاخص نیروی کار تعدیل شد
  کاهش نرخ بیکاری در پایتخت 

خبــــر
جایگاهداراندرآستانهتعطیلی

ایســنا: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
CNG کشور گفت: افزایش هزینه  جایگاه های 
CNG  در سال جاری نســبت به سال گذشته 
بسیار بیشــتر از پیش بینی ها بوده و جایگاه های 
CNG بــه دلیل افزایش بی ســابقه هزینه های 
بهره برداری و نگهداشت و عدم افزایش کارمزد، 
در آستانه تعطیلی هستند؛ لذا انتظار می رود به 
چالش های جایگاهداران توجه شــود. محســن 
جوهری با بیــان اینکــه مالــکان جایگاه های 
CNG و شــرکت های بهره بردار توان پرداخت 
هزینه های سرسام آور این جایگاه ها در سال جاری 
را ندارند و در شرایط فعلی، دولت هیچ حمایتی از 
جایگاهداران و شرکت های بهره بردار نکرده است، 
اظهار کرد: افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ موجب 
  CNG افزایش قابــل توجه هزینه هــای حوزه
به ویژه در بخش عرضه شد و ادامه این روند در سال 
گذشته و عدم تناسب افزایش کارمزد با افزایش 
هزینه ها موجب زیان انباشته برای جایگاهداران و 

شرکت های بهره بردار شده است.

کاسبیجدیددالالن
ایرنا: سخنگوی انجمن صنفی تایر ایران گفت: 
خرید و فروش کدهــای رزرو تایرهــای وانتی در 
سامانه جامع تجارت توســط دالالن و واسطه ها، 
سبب شــده تا افزایش قیمت این تایرها را در بازار 
شاهد باشیم. مصطفی تنها افزود: در سامانه جامع 
تجارت گزینه ای تحت عنــوان رزرو دو ماهه تایر 
پیش بینی شــده که امکان ثبت تایرهای وانتی را 
توسط مالکان خودروهای سواری میسر کرده است. 
او بیان داشت: از روز نخســت با این گزینه مخالف 
بودیم، زیرا رزرو بدون پرداخت وجه انجام می شود و 
این مساله به خریداران امکان می دهد تا هر زمانی که 
خواستند برای پرداخت وجه اقدام کنند و در برخی 
موارد به هیچ وجه بــرای خرید مراجعه نمی کنند. 
تنها خاطرنشان کرد: مشــکلی که اکنون و متاثر از 
هیجانات و رفتارهای بازار به وجود آمده، این است 
که کد رزرو تایرهای وانتی از سوی افراد به دیگران 

فروخته می شود.

عرضهباقیماندهسهامدولت
فارس: معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی 
و دارایی گفت: باقی مانده سهام دولت در سه بانک 
ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق دارا سوم به 
مردم ارائه می شود. عباس معمارنژاد، در مورد اینکه 
آیا قرار است باقی مانده ســهام دولت در سه بانک 
ملت، تجارت و صادرات در قالب صندوق دارا سوم به 
مردم عرضه شود، افزود: بله؛ همینطور است. اکنون 
این طرح در مرحله اخذ مصوبه دولت است که بعد 
از مصوبه دولت چگونگی ارائه این ســهام مشخص 
می شــود. او در مورد اینکه ارزش باقی مانده سهام 
دولت در سه بانک چقدر است، اظهار کرد: به قیمت 
امروز بورس ارزش این سهام ۲4 هزار میلیارد تومان 
است که قرار است در قالب دارا سوم و از طریق بورس 

اوراق بهادار تهران به مردم ارائه شود.

تشدیدبازرسیازاصناف
آرمان ملی: اتاق اصناف ایران طی اطالعیه ای 
در راستای مصوبات اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
از تشدید بازرســی ها از ســوی اتاق های اصناف و 
اتحادیه ها خبــر داد و جریمه اصنــاف متخلف را 
تشــریح کرد. در این اطالعیه خطــاب به اصناف 
کشور به تداوم شرایط سخت بیماری کووید ۱۹ و 
افزایش آمار ابتالی ناشی از وقوع موج جدید انتشار 
بیماری اشاره و اعالم شــده که در راستای اجرای 
مصوبات اخیر ســتاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، 
از اصناف کل کشور انتظار می رود همچون هشت 
ماه گذشته، با رعایت بیشتر و کامل تر پروتکل های 
بهداشتی علی الخصوص استفاده از ماسک، تذکر به 
رعایت فاصله اجتماعی، ضدعفونی مستمر محیط 
و همچنین عدم پذیرش و ارائه خدمات به مراجعه 
کنندگان فاقد ماسک در واحدهای صنفی خود در 
جهت همراهی بیشــتر با کادر بهداشــت و درمان 

کشور گام بردارند.

تعطیلی۴۰۰واحدتولید
قطعاتخودرو

آرمان ملی: دبیر انجمن قطعه ســازان خودرو 
گفت: از ۱۲۰۰ واحد قطعه ساز شناسنامه دار کشور، 
حدود 4۰۰ واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل 
یا تعطیل به ســر می برند. به گزارش صداوسیما، 
آرش محبی نژاد افزود: تعداد کل قطعه ســازان در 
کشور حدود دو هزار واحد است که ۸۰۰ واحد آنها 
شــامل زیرپله ای ها و واحدهای بدون شناســنامه 
کوچک می شــود. او ادامه داد: از تعداد کل ۱۲۰۰ 
واحد قطعه ساز دارای شناسنامه تقریبا ۷۰۰ واحد 
با خودروسازان ارتباط مســتقیم دارند و متاسفانه 
حدود 4۰۰ واحد قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا 
تعطیل به سر می برند، روی هم رفته در حال حاضر 
از نصف توان قطعه سازی استفاده می شود. او تصریح 
کرد: با اینکه فقط نیمی از توان تولیدی قطعه سازان 
کشور فعال است، تمام تولیدات قطعه به راحتی به 
فروش می رسد. محبی نژاد با اشاره به حضور 55۰ 
هزار نفر کارگر در صنف قطعه ســازی افزود: بیش 
از ۱5۰ هزار نفر از این تعداد در حالت تعلیق به سر 
می برند. او از رسوب حدود یک میلیارد دالر قطعه 
خودرویی در گمرکات کشور خبر داد و گفت: بخشی 
از این میزان قطعه به بازار یدک مربوط می شــود، 
ولی آنچه مربوط به خودروهای ناقص ایران خودرو 

می شود همین ۲5۰ میلیون دالر است.

تورمزاییبورسثابتنشدهاست
مرکز پژوهش های مجلس با انتشــار گزارشــی اعالم کرد 
نگرانی ها درباره ایجاد تورم به خاطر رشد شاخص های بورس، 
از حیث علمی اثبات نشده است. مرکز پژوهش های مجلس با 
انتشار گزارشی با موضوع »تحوالت پولی و بی ثباتی در قیمت 
کاالها، خدمات و دارایی ها در سال جاری« به بررسی رابطه رشد 
بورس و افزایش تورم پرداخت. در این گزارش با اشاره به اینکه 
پس از رشد شــاخص های مربوط به بازار ســرمایه در ماه های 
اخیر، این نگرانی ایجاد شده اســت که رشد شاخص های بازار 
سرمایه در نهایت منجر به ایجاد تورم و افزایش شاخص قیمت 
مصرف کننده خواهد شد، آمده است: »اثبات این ادعا و نگرانی 
نیازمند استفاده از مدل های اقتصادسنجی برای تعیین جهت 
علیت و تفکیک سهم عوامل مختلف )عرضه رشد پول و…( موثر 
بر سطح عمومی قیمت هاست؛ در این خصوص باید توجه داشت 
چنین مطالعاتی تا کنون صورت نگرفته و نگرانی های یاد شده از 
حیث علمی اثبات نشده است.« در ادامه این بررسی تاکید شده 
است: »گذشته از این، ساز و کار قابل قبولی برای تبیین این رابطه 
علی )تاثیر رشد شاخص های بازار سرمایه بر تورم( قابل تصور 
نیست و ادبیات و نظریات اقتصادی نیز )براساس جست وجوهای 
صورت گرفته( وجود چنین رابطه علی را تبیین نکرده اند. اتفاقا 
توجه به این مطلب که بازار سرمایه یک بازی جمع – صفر است 
و در نهایت تاثیری بر متغیرهای بنیادیــن موجد تورم )پول و 
شبه پول( ندارد، می تواند نفی کننده چنین رابطه علّی باشد.« 
این گزارش در ادامه تشریح کرده است: »به عبارت روشن تر، اگر 
قیمت یک سهم رشد ۲۰۰ درصدی را در یک روز تجربه کند با 
خرید این سهم، معادل قیمت سهام از سپرده خریدار کسر و به 
سپرده فروشنده آن افزوده خواهد شد و حجم پول و نقدینگی 
در اقتصاد تغییری نخواهد کرد. در صورتی که فروشنده سهام 
مبلغ دریافتی از خریدار را از بازار سهام خارج کرده و صرف خرید 
کاال یا خدمات کند باز هم تقاضــای کل بازار کاالها و خدمات 
تغییری نخواهد کرد، زیرا قدرت خرید خریدار ســهام در بازار 
کاالها و خدمات کم شده است. در صورتی که فروشنده سهام 
مجددا سهام دیگری خریداری کند و خروج پول از بازار سهام 
اتفاق نیفتد که اساسا موضوع سرایت قدرت خرید به بازار کاال 
و خدمات منتفی است.« همچنین گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس تاکید کرده است: »ذکر این نکته ضروری است که عدم 
اثرگذاری رشد بازار سرمایه بر تورم به این معنا نیست که تغییر 
و تحوالت ورود یا خروج نقدینگی به بازار سرمایه که منبعث از 
رشد با رکود بازار سرمایه است، بر بی ثباتی قیمت ها و هجوم به 
بازار دارایی ها )طال، خودرو، مسکن، ارز و…( و ایجاد التهاب های 

کوتاه مدت در این بازارها بی تاثیر است.«

خبــــر و نظـــر

»تهاتر«نیازمند
سیستمپیچیدهتجاریاست

حسن فروزان فرد    
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
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خبـــــر
اهدایبستههاینوشتافزار

بانک پارسیان در راســتای اجرای برنامه های 
مسئولیت اجتماعی و فعالیت های نیکوکارانه خود، 
تعداد ۱۰ هزار بسته نوشــت افزار به دانش آموزان 
کم بضاعت مناطق کمتر برخوردار اهدا کرد. این 
اقدام مقارن با آغاز سال تحصیلی و در قالب طرح 
»پویش مشق احســان«، با اختصاص بخشی از 
هزینه تبلیغاتی بانک جهت امــور نیکوکارانه، به 
تعداد ۱۰ هزار بسته نوشت افزار برای تخصیص به 
دانش آموزان کم بضاعت انجام شد. بر اساس این 
گزارش، این بسته ها شــامل ماسک، نوشت افزار 
ایرانی_اسالمی و کالسور است که در دهه اول مهر 
ماه توسط یکصدوبیست ونه شعبه برگزیده بانک 
پارسیان بین دانش آموزان مناطق کمتر برخوردار 

سراسر کشور توزیع شد. 

گوشتقرمزگرانشد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پاسخ به 
این سوال که آیا قیمت گوشت قرمز در روزهای 
اخیر افزایش یافته اســت، گفت: گوشت گاوی 
از ابتدای هفته و گوشت گوســفندی نیز از روز 
یکشــنبه با افزایش قیمت همراه شده است که 
این افزایش قیمت در گوشــت گوســاله چهار 
تا پنج هزار تومان و در گوشــت گوسفندی نیز 
حدود دو هزار تومان بوده است. علی اصغر ملکی 
به ایســنا، اظهار کرد: در شــش ماهه دوم سال 
هستیم و نهاده های دامی و علوفه گران شده است 
و دامداران مجبور به افزایش قیمت دام هایشان 
هستند. او تصریح کرد: تقاضا برای خرید گوشت 
افزایش نیافته اســت و قیمت گوشت در آینده 
به عرضه و تقاضا بستگی دارد. طبق مشاهدات 
میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران در 
روز دوشنبه، قیمت هر کیلو شقه گوسفندی تا 
۱۰۷ هزارتومان و قیمت هر کیلو گوشت گوساله 

نیز با قیمت ۱۱۰ هزارتومان عرضه می شود.

پیشبینیبازارمسکن
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه این 
بازار ماهیت کندی دارد، گفت: در صورت تثبیت 
نرخ ارز می توان انتظار داشــت بازار مسکن برای 
مدت دو سال در آرامش بماند. حسن محتشم به 
ایسنا، افزود: تعداد معامالت مسکن از ابتدای پاییز 
تا اواسط زمستان در سطح پایینی خواهد بود و 
طبیعتا قیمت ها به ثبات نسبی می رسد. البته تاثیر 
انتخابات آمریکا بر اقتصاد و به تبع آن بازار مسکن 
در ایران را نمی توان انکار کرد. در واقع نوسانات 
بازار مسکن تابع متغیر کوتاه مدتی است که هنوز 
اتفاق نیفتاده است. اگر دموکرات ها برنده انتخابات 
آمریکا شوند احتمال افت قیمت ارز و پایین آمدن 
قیمت کاالها از جمله مسکن وجود دارد. او افزود: 
با ورود به پاییز هم تعــداد قراردادهای خرید  و 
فروش در سطح پایینی باقی می ماند تا زمانی که 
از اواسط بهمن ماه شاهد افزایش معامالت شب 
عید هستیم. این چرخه معموال رفتار سالیانه بازار 

مسکن طی سال های گذشته بوده است.

ممنوعیتترددبینشهریپراید!
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه بر 
اساس قانون راهنمایی و رانندگی در کشور کره 
جنوبی و عراق، خودرو پراید فقط مجاز به تردد 
در داخل شهر اســت، تصریح کرد: سازمان ملی 
استاندارد سال هاست این موضوع را گوشزد کرده 
که اگر می توانستیم فرهنگ راهنمایی و رانندگی 
و قانون را اصالح کنیم حتی پراید هم خطرناک 
نبود. البته نمی توان گفــت فقط مردم مقصرند، 
چراکه ما به عنوان مسئوالن کشور فرهنگ سازی 
نکردیم و خألهای قانونی نیــز همچنان وجود 
دارد. به گزارش ایسنا،  نیره پیروزبخت در برنامه 
»ســالم صبح به خیر« با اشــاره به توقف تولید 
پراید در ســال جاری، تصریح کرد: اســتاندارد 
یک مقوله ایستا نیست. برای مثال تا سال ۱۳۸۳ 
استانداردی برای خودروها وجود نداشت، اما در 
سال های اخیر ۸5 استاندارد برای خودروها تدوین 
شده است. در زمینه پراید وانت هم فرصتی داده 

شده تا خودروی جایگزین آن طراحی شود. 

فروشپوشاکصفرشد
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشاک مطرح کرد: فروش پوشاک نسبت به سال 
گذشته تقریبا صفر است، زیرا بازار در مدت مشابه 
سال گذشــته رونق و تولید ایرانی نیز سرپا بود 
که متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا ضربه 
مهلکی به تولیدکنندگان پوشاک وارده شده است. 
به گزارش ایبنا،  ابوالقاسم آقاحسین شیرازی در 
مورد وضعیت بازار پوشاک افزود: گرانی پوشاک 
نسبت به سایر کاال های دیگر آنچنان چشم گیر 
نیست. زیرا پوشاک به اندازه کافی تولید شده و 
اکنون در بیشتر انبار ها کاالهای دپو شده از شب 
عید سال گذشته وجود دارد که متاسفانه تقاضا 
برای آن نیســت. او ادامه داد: به دلیل اینکه این 
اجناس قبال دوخته شده اکنون قیمت مناسبی 
دارد و افزایش قیمــت ارز بــر روی قیمت  آنها 
تاثیر گذار نبوده است. اما اقالمی که پس از عید 
تولید شــده به دلیل کمبود، عدم دسترسی به 
مواد اولیــه و افزایش قیمت مواد اولیه، نســبت 
به سال گذشــته ۳۰ تا 4۰ درصد افزایش قیمت 
تمام شده را دارند. شیرازی اضافه کرد: البته باید 
در نظر داشــت که کاالی ایرانی نسبت به کاالی 
مشابه خارجی ارزان تر فروخته می شود و نسبت 
به کاال و صنایع دیگر با قیمــت نازل تری به بازار 

عرضه می شود.

گفــت و گـــو 
 حمید حاج اسماعیلی 

در گفت وگو با »آرمان ملی«:
برایحفظنیرویانسانی

کارینکردیم
    نیروی انسانی مهم تر از منابع مادی و 

طبیعی است

  به زعم شما علت اصلی مشکالت اقتصادی چیست؟ 
به عالوه گران شدن نرخ دالر و افزایش نرخ تورم، چه 
تاثیری بر وضعیت اقتصاد کشور در روزهای آتی خواهد 

داشت؟
ریشــه مشــکالت اقتصادی ایران در داخل کشور است، به 
عالوه پیش بینی روند قیمت ارز برای فعاالن اقتصادی از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار است و این متغیر بر روی بخش وسیعی از 
فضای اقتصاد کشور اثر می  گذارد. صرف نظر از اینکه دولتمردان 
و سیاســت گذاران چه نرخی را به  عنوان »نرخ رسمی ارزهای 
خارجی« در رســانه ها و به افکار عمومی اعالم می کنند، قیمت 
واقعی ارز در بازار تحــت تاثیر دو متغیر کلیدی اســت؛ ابتدا، 
اختالف نرخ تورم میان کشور صاحب ارز مورد نظر و کشور ما، دوم 
وضعیت موازنه میان صــادرات و واردات؛ در مورد ارزیابی اثرات 
متغیر اول بر قیمت ارز و تغییرات آن، یعنی نســبت نرخ تورم، 
می توان گفت که همه ارزهای بین المللی و حتی اکثر قریب به 
اتفاق ارزهای منطقه مورد استفاده در صادرات و واردات ایران، 
متکی به سیستم های پولی قدرتمند و باثباتی هستند که با پیش 
گرفتن سیاست های پولی متعادل و استقالل سیاست های مالی 
دولت از سیاست های پولی بانک های مرکزی شان موفق شده اند 
نرخ تورم را در محدوده معقولــی حفظ کنند. در مورد ایران اما، 
متاسفانه چشم انداز مدیریت کسر بودجه دولت در سال جاری 
و حتی ســال آینده، به هیچ عنوان امیدبخش نیست؛ و به رغم 
مقاومت مسئوالنه، شــجاعانه و مدیریت مدبرانه ریاست بانک 
مرکزی، برای جلوگیری از »پولی شدن کسر بودجه دولت«، در 
صورت ادامه روند موجود، باید در انتظار تبدیل شدن بخش قابل 
توجهی از کسر بودجه دولت به استقراض مستقیم و غیرمستقیم 
از بانک مرکزی باشــیم که به معنای تزریق مقادیر معتنابهی از 
پول پرقدرت به نظام اقتصادی کشور و متعاقب آن افزایش تورم 
خواهد بود و طبیعتا این افزایش تورم اثر خود را بر رشد قیمت 
همه کاالها، از جمله ارزهای خارجی، نشان خواهد داد. به  عالوه 
قانون گذاری شتابان، آشفته و پرفشار دولت در بخش های مختلف 
نظام اقتصادی که در برخی از موارد منجر به بروز اختالالت جدی 
در زنجیره تامین فعالیت هــای تولیدی و خدماتی اقتصاد ایران 
شده اســت، روابط اعتباری در بازارهای کشور را بسیار محدود 
ساخته و به این ترتیب موجب افزایش ســرعت گردش پول و 
تنش قیمتی در بخش های مختلف اقتصاد کشور شده و به روند 

تورمی دامن می زند.  در مورد متغیر دوم، )یعنی موازنه صادرات 
و واردات نیز( عوامل گوناگونی بر این مساله تاثیر می گذارند. از 
یکسو تحریم های ظالمانه اعمال شــده بر اقتصاد ایران از طرف 
ایاالت متحده و البته محدودیت های ناشی از پرریسک قلمداد 
شدن نظام پولی و مالی کشور در چارچوب FATF موجب افزایش 
چشمگیر هزینه مبادله فعاالن اقتصادی در بازارهای بین المللی 
)چه دربخش صادرات و چه در بخش واردات( شده است و به طور 
طبیعی این موضوع تاثیر خود را در افزایش قیمت ارز منعکس 
خواهد کرد. از سوی دیگر، درک اشتباه دولتمردان از رابطه علت 
و معلولی میان نرخ ارز و تورم، موجب تعقیب سیاست ناصحیح 
و خطرناک تالش برای ســرکوب نرخ ارز با هدف مهار نرخ تورم 
شده و این مسائل بر روی ظرفیت تجارت بین المللی و توان تولید 
صادراتی کشور اثر نامطلوبی گذاشته است.  در عین حال، سهم 
کاالهای اساســی و دارای  تقاضای اندک )نسبت به قیمت( در 
سبد واردات ایران قابل توجه است و لذا باید انتظار داشت هرگونه 
کاهش حجم در مبادالت تجارت بین الملل کشور، موجب افزایش 
قابل مالحظه ای در قیمت ارز شــود، زیرا با ساختار فعلی سبد 
واردات کشــور، بخش های مختلف نیروی تقاضا در بازار ارز، به 

سادگی از این بازار خارج نخواهند شد.
   به اعتقاد شما انتخابات پیش روی آمریکا چه تاثیری 

بر وضعیت اقتصاد ایران خواهد داشت؟
اثر عمده انتخابات ایاالت متحده بر بازار ارز و سایر بازارهای 
مالی وابســته در ایران، از کانال رفع احتمالی تحریم ها، یا الاقل 
کاهش شدت آنها، ظاهر خواهد شد که منجر به آزاد شدن ذخایر 
ارزی ایران در شبکه مالی بین الملل و همچنین احیای درآمدهای 
ارزی کشور و دولت، به  ویژه درآمدهای نفتی می شود. اینکه چقدر 
احتمال وقوع چنین ســناریویی وجود دارد، موضوعی است که 
از صالحیت تخصصی فعاالن حوزه کسب وکار و صاحب نظران 
اقتصادی بیرون اســت و متخصصان حوزه سیاست باید به آن 
بپردازند؛ اما آنچه از منظر اقتصادی در مورد این موقعیت می توان 
گفت این اســت که حتی در صورت تحقق خوشــبینانه ترین 
سناریوها، تحولی که در بازار ارز ایجاد خواهد شد، حکم رسیدن 
مسکن به یک بیمار دردمند را دارد و اثرات آن سطحی و موقتی 
خواهد بود. همانطور که پیش از این اشاره شد، روند تغییرات نرخ 
ارزهای بین المللی در بازار کشــور، عمدتا بازتاب سیاست های 
اقتصاد کالن و نحوه مدیریت فضای کسب و کار در کشور است و 

برای ایجاد تغییر معنادار در این حوزه، باید سیاست ها و الگوهای 
حکمرانی اقتصادی کشور را مورد بازنگری جدی قرار دهیم.

   نظر شما در مورد وضعیت بازارهایی همچون طال و 
راهکار برون رفت از معضل کنونی چیست؟

در مورد بازار طال نیز، که نوسانات آن ترکیبی از نوسانات ارز و 
بازار بین المللی طالست، با در نظر گرفتن روند تورمی شش ماهه 
پیش رو و همچنین پیش بینی های موجود در مورد روند بازار طال 
در دو فصل آتی، قاعدتا باید انتظار رشد قابل توجهی را داشت. اما 
نکته بسیار مهمی که باید در اینجا به آن اشاره شود، این است که 
فعاالن اقتصادی اصیل و شناسنامه دار بخش خصوصی ایران، در 
این شرایط دشوار، به رغم جذابیت بازار دارایی های مالی غیرمولد، 
ســنگر تولید و تجارت مولد را حفظ کرده و از انتقال اموال خود 
به پناهگاه دارایی های ایمن اما غیرمولد پرهیز کرده اند و قطعا با 
افتخار این مسیر مجاهدانه را برای حمایت از جامعه و ادای دین 
به میهن عزیزمان کماکان ادامه خواهند داد. امیدواریم دولت نیز 
با بازنگری عمده و اساسی در الگوی سیاست گذاری غیر علمی، 
ناصحیح و خطرناکی که برای مدیریت این بحران پیش گرفته 
است، به جای تمرکز نابه جا و غیرموثر بر سرکوب نرخ ارز، که تنها 
اثر واقعی آن، ایجاد اختالل در روند تولید و تجارت کشور است، 
ابتدا با اصالح ساختار بودجه و نظام مدیریت مالیه عمومی، فشار 
بار تورم بر شانه های تولید بنگاه و معاش خانوار را قدری سبک 
کند و ثانیا، با تقویت ثبات و حذف مقررات زائد در فضای کسب و 
کار و پرهیز از مداخله نابه جا در نظم طبیعی بازار، موجب ترمیم 
قدرت خرید مردم، احیای ظرفیت تولیدی بنگاه ها و بازگشت 
رونق به بازارهای داخلی و بین المللی ایران شــود. به طور حتم 
با پیگیری این اقدامات، »قیمت نســبی ارز« نیز در میان مدت 
اصالح خواهد شــد.  اقتصاد ایران روزهای سخت و حساسی را 
می گذراند و ما از این گردنه های بالخیز بدون وجود یک عزم ملی 
فراگیر و هماهنگی راهبردی عمیق و مســتحکم میان جامعه، 
فعاالن اقتصادی و دولت عبور نخواهیم کرد. آنچه همه ما را به 
یکدیگر پیوند می دهد، عشق به ایران و احساس وظیفه نسبت به 
آینده کشور، باالخص در زمینه اقتصادی است؛ اما آنچه می تواند 
این پیوند معنوی را تبدیل به یک همگرایی راهبردی در میدان 
عمل کند، نگاه واقع بینانه به شــرایط و توجه به دانش و تجربه 
انباشته بشری و استدالل منطقی مبتنی بر عقل سلیم، در اداره و 

سیاست گذاری امور اقتصادی کشور است.   

آرمان ملی-محمدمیالدعبداللهی: اقتصاد ایران روزهای پرتالطمی را پشت سر می گذارد و اخبار هر روز نوسان های قیمت ارز، طال و سایر بازارهای مالی و دارایی تا حد زیادی زندگی 
بیشتر مردم جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است. اضافه بر آن به عقیده کارشناسان مساله تحریم های آمریکا و بیماری کرونا دو عامل مهم در به وجود آمدن وضعیت فعلی است. 
گفتنی است، فعاالن اقتصادی بر این باورند که در صورت ادامه روند موجود، باید در انتظار تبدیل شدن بخش قابل توجهی از کسر بودجه دولت به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک 
مرکزی باشیم که به معنای تزریق مقادیر معتنابهی از پول پرقدرت به نظام اقتصادی کشور و متعاقب آن افزایش تورم خواهد بود و طبیعتا این افزایش تورم اثر خود را بر رشد قیمت بیشتر 

کاالها، از جمله ارزهای خارجی، نشان خواهد داد. به همین منظور حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت وگویی را با »آرمان ملی« انجام داده که در ادامه می خوانید. 

آرمان ملی-  محمدسیاح: به نظر می رسد خروج نیروی انسانی 
متخصص از کشــورهای در حال توســعه آثار منفی بر اقتصاد این 
کشورها برجای می گذارد. کشورهای در حال توسعه برای رسیدن 
به اهداف توسعه ای خود از جمله کاهش فقر به این افراد نیازمندند، 
در حالی که طبق برخی مطالعات صورت گرفته مهاجران با ایجاد آثار 
بازخوردی مثبت به ویژه وجوه ارسالی که از کشورهای توسعه یافته 
به کشــورهای مبدا دارند نقش موثری در کاهش فقر این کشورها 
داشــته اند. در همین زمینه »آرمان ملــی« گفت وگویی با حمید 

حاج اسماعیلی، فعال کارگری، داشته که در ادامه می خوانید.
   در مورد مهاجرت پرستار به خارج از کشور مدتی است 
بحث هایی صورت می گیرد از طرفی برخی نسبت به مهاجرت 
دانشجویان به خارج از کشور هشدار می دهند، خروج نیروی 
انسانی متخصص از کشور، آیا برای آینده جامعه کارگری 

تهدیدی محسوب می شود؟
مهاجرت از گذشــته های خیلی دور به عنوان یک موضوع بسیار 
خوبی در همه کشورهای دنیا مطرح بوده است، حتی در اسالم هم 
دین ما ایرانیان، مهاجرت به عنوان یک اقدام خوب نام برده شده است 
و علت آن هم این اســت که مهاجرت در درجه اول باعث می شود تا 
آدم ها هم تجربه بهتری کســب کنند، هم از امکان افزایش دانش و 
آگاهی بیشتری برخوردار باشند. اصل مهاجرت از گذشته به این دلیل 
اصال نه تنها مذموم نبوده بلکه مورد توصیه آموزه های دینی ما بوده 
و هم در بحث کشور و شهروندان از گذشته مساله این مطرح بوده که 
افراد به دالیل متعددی مهاجرت می کنند برای اینکه اوال بتوانند جای 
بهتری را برای زندگی انتخاب کنند، دوم اینکه بتوانند از اطالعات و 
دانش جاهای مختلف استفاده کنند و سوم اینکه بتوانند این دانش 
و آگاهی را بعد از کسب به کشور و محل زندگیشان انتقال دهند و از 
آن در کارها استفاده کنند، بنابراین مهاجرت موضوعی است که از 
گذشته بوده و همه جنبه های آن جنبه منفی نیست، اما توجه کنید 
موضوعی طی سه چهار دهه اخیر در ایران شکل گرفته و آن هم فرار 
مغزهاست. این موضوع کامال با مســاله مهاجرت تفاوت های جدی 
دارد، اینکه چرا واقعا این اتفاق در ایران می افتد دالیل خاصی دارد و 
بخشی از آن به این موضوع برمی گیرد که همه کشورها تالش می کنند 
تا بتوانند از افراد خاص، تحصیلکرده، نخبه، با استعداد و باهوش در 
کشورشان استفاده کنند. معموال کشورها در حوزه مدیریت نیروی 
انسانی سرمایه گذاری های بسیار سنگینی انجام می دهند که بتوانند 
افرادی را به صورت کامال حرفه ای و متخصص پرورش دهند و برای 
توسعه کشورشان از آن استفاده کنند. در حال حاضر حداقل طی قرن 
بیست و یکم آنچه که بیش از ســرمایه های مادی ارزش پیدا کرده 
سرمایه های نیروی انسانی است. خیلی از کشورها هستند که از منابع 

مادی و طبیعی محروم اند، اما سرمایه نیروی انسانی خوبی دارند.
    چه نمونه هایی را می توان برای این موضوع مطرح کرد؟

به عنوان مثال ژاپن کشوری اســت که عمده سرمایه آن نیروی 
انســانی اســت، ژاپنی ها با همین همت، دانش و نیروی انســانی 
توانسته اند جزو کشورهای رده اول توسعه یافته در دنیا باشند. در ایران 
متاسفانه کمتر به بحث نیروی انسانی توجه می شود، به هر حال نیروی 
انسانی ایران اگر نگوییم همه یکی از دو بال توسعه کشور در کنار منابع 
و سرمایه های مادی هســتند، ما بدون یک نیروی انسانی با دانش، 
متخصص و دلسوز، امکان اینکه بتوانیم کشور را توسعه بدهیم، وجود 
نخواهد داشت. بنابراین بحث توجه به نیروی انسانی و برنامه ریزی 
برای مدیریت منابع نیروی انسانی یکی از برنامه های جدی کشور باید 
باشد، به رغم اینکه هم در برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
به این مساله زیاد اشاره شده، اما کمتر به صورت هدفمند و اجرایی 

توانسته ایم از این موضوع به درستی استفاده کنیم.
    در این میان شرایط اقتصادی چقدر در افزایش فرار 

مغزها و مهاجرت ها تاثیر داشته است؟
وقتی شرایط اقتصادی با سختی و شرایط اجتماعی با محدودیت 
مواجه می شود، وقتی امکان ایجاد فرصت برای نخبه ها و آدم هایی 
که در مجامع علمی ، دانشــگاهی، صنعت و بازار کار کشور تالش 
می کنند تا بتوانند برای کشــور کاری انجام دهنــد و دانش و فکر 
خود را در جهت توســعه به کار بگیرند ولی امکان و فرصت را از آنها 
می گیریم، اینها مانند پرنده ای هستند که به دنبال شاخه ای با امنیت 
می گردند، بنابراین به جایی می روند که امنیت کاری داشته باشند. 
معموال دانش  افراد نخبه و با استعداد متکی به یک محدوده خاص 
جغرافیایی نمی شــود، هر جایی برای آنها فرصت فراهم شود به آن 

محل مهاجرت می کنند.
    با توجه به میزان مهاجرت ها به ویژه در بین نیروهای 
متخصص، به نظر نمی رسد در کشور اقدامات موثری برای 

جذب نیروی انسانی انجام شده باشد، نظر شما چیست؟
متاسفانه مسئوالن ما کمتر طی چهار دهه گذشته به این امر مهم 
توجه کردند، ما از گذشته در بخشی از ظرفیت سازی ها، برنامه ریزی ها 
و آموزش ها دچار نقص های جدی بودیم،  به طور مثال ما توســعه 
دانشگاه ها را از دهه ۶۰ آغاز کردیم بدون اینکه بتوانیم ظرفیت بازار 
کار را متناســب با آن افزایش دهیم. در عین حال رشته های را در 
دانشــگاه ها آموزش دادیم که نیاز بازار کار ما نبودند، رشته هایی را 
تاسیس کردیم که متناسب شرایط کشور نبود. االن در بخش های 
مهندسی، بهداشت و درمان و کشاورزی نیروهای بسیار زبده، آگاه و 
متخصصی داریم که به اندازه استفاده از دانش، مهارت و توانایی آنها 
در استخدام ها ظرفیت سازی نشده است. اگر اینها در جهت صحیح 
به کارگیری نشوند مطمئنا این سرمایه هدر می رود، یعنی این همه 
سرمایه گذاری ای که در کشور برای آموزش و بهبود شرایط مهارت و 

دانش آنها انجام شده می تواند در جای دیگری استفاده شود.
    دولت چه نقشی در این میان دارد؟ 

یکی از تاکیدات ما در سال های گذاشته این بود که دولت به عنوان 
نماینده حاکمیت باید به ایــن موضــوع ورود و مداخله کند تا در 
زمانیکه فرصت شغلی برای آنها ایجاد نشده بتواند از مجاری رسمی  
اینها را به کشورهایی اعزام کند که به این تخصص ها نیاز دارند. این 
کار می تواند باعث ارزآوری و همچنین انتقال دانش و تکنولوژی به 
کشور شود و هم می توانستیم نیروی کارمان را حفظ کنیم ولی این 
کارها صورت نگرفته است. اینها از وظایف حاکمیتی بود که وزارت 
امور خارجه و وزارت کار انجام می دادند حتی تاکید ما بعد از برجام 
این بود که به جای بستن قرارداد تجاری با فالن کشور در اولین اقدام 
باید تفاهمنامه ای برای تبادل نیروی کار در کشور شکل بگیرد چون 
نرخ بیکاری کشور همیشــه باال و دو رقمی بوده و این واقعا یکی از 
ضروریت های بسیار جدی کشور بود که باید حتما فکر نیروی انسانی 

و مدیریت منابع نیروی انسانی در کشور می افتادیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره 
به اینکه با رهاســازی قیمت بلیــت هواپیما 
مخالف هستیم، گفت: در جلســه ای که بین 
همه ذی نفعان در این حوزه برگزار می شــود 
تکلیف نرخ بلیت هواپیما مشــخص می شود 
اما باید بــه این نکته توجه کنیــم که به مردم 
اجحاف نشــود. به گزارش ایسنا، طی روزهای 
گذشــته با مشخص شــدن نرخ بلیت هواپیما 
که از آبان ماه اجرا می شــود و به گفته انجمن 
شــرکت های هواپیمایی بین 5۰ تا ۸۰ درصد 
به صورت میانگین نرخ بلیت هواپیما افزایش 
یافت و برخی قیمت ها تا حدود ۱5۰ درصد نیز 
نسبت به قیمت گذشته یعنی خردادماه امسال 
رشد داشته است، حواشی به وجود آمده و صدای 
مســافران در این روزها درآمده است. در این 
راستا، نمایندگان مجلس و وزیر راه و شهرسازی 
مخالفت خود با افزایش قیمت بلیت هواپیما تا 
این اندازه را اعالم کردند. تورج دهقانی زنگنه - 
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری- اظهار کرد: 
با ابالغ دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا و 
الزام سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت های 
هواپیمایی جهت رعایت دستورالعمل مربوطه 
و کاهش 4۰ تا 5۰ درصــدی ظرفیت پذیرش 
مســافر در پروازها از اول آبان ماه  و همچنین 
افزایش نرخ ارز کــه موجب افزایش شــدید 

هزینه های شرکت های هواپیمایی شده است، 
انجمن شرکت های هواپیمایی اقدام به افزایش 
قیمت بلیت پروازهای داخلــی از اول آبان ماه 
سال جاری کرد. با توجه به قانون برنامه پنجم 
توسعه مبنی بر آزادسازی نرخ بلیت، سازمان 
هواپیمایی کشــوری قانونا اجازه ورود به بحث 
نرخ گذاری بلیت را ندارد. لیکن به دلیل افزایش 
بیش از اندازه قیمت بلیت، سازمان به این مساله 
وارد و با دســتور وزیر راه وشهرســازی مصوبه 
افزایش قیمت بلیت انجمن لغو شــد. او افزود: 
در حال حاضر نیز سازمان هواپیمایی کشوری  با 
وجود مشکالت فراوان شرکت های هواپیمایی، 
در حال پیگیری، رایزنی و برگزاری جلسات با 
انجمن شرکت های هواپیمایی و نمایندگان این 
شرکت ها برای بررسی و تعیین قیمت تمام شده 
بلیت و جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف آن 
است.  زنگنه تاکید کرد: قانونا سازمان دخالتی 
در تعیین نرخ ندارد اما اگر قیمت ها رهاسازی 
شود به آن ورود پیدا می کنیم. زنگنه گفت: اگر 
به عنوان مثال قیمت بلیت هواپیما حدود ۳۰ 
درصد افزایش پیدا کند، منطقی به نظر می رسد 
اما اگر افزایش قیمت ها به گونه ای باشــد که 
رهاسازی تلقی شود، قطعا سازمان هواپیمایی 
کشــوری به آن ورود پیدا می کنــد، چراکه با 

اجحاف به مردم موافق نیستیم.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد
مخالفت با رهاسازی قیمت بلیت هواپیما

طبق اعــالم بانک مرکــزی، عرضه5۰ 
میلیون دالر به بازار اســکناس ارز از دیروز 
آغاز شد. به گزارش ایســنا، این روزها که 
بازار ارز قیمت های باالیی را تجربه می کند، 
بانک مرکزی نیز به منظور مدیریت این بازار 
یکســری اقدامات نظارتی در نظر گرفته 
اســت که جدیدترین آنها افزایش سقف 
خرید در بازار متشکل ارزی و عرضه روزانه 
5۰ میلیون دالر در بازار اسکناس ارز است. 
درباره چرایی افزایش قیمت ها در بازار ارز 
رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات 
خود در این زمینه تالش های دولت آمریکا 
برای ایجاد التهاب در بازار ارز را با طرح لغو 
تمام معافیت های تحریمــی و راه اندازی 
ماشــین تبلیغاتی خود توسط رسانه های 
وابسته، عامل موثر بر وضعیت کنونی بازار 
دانسته است. همچنین، طبق گفته همتی 
بعد از طرح مکانیزم ماشه، اخباری در مورد 
قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران مطرح 
می شود که فارغ از قابلیت عملیاتی شدن، 
تاثیر روانــی آن در بازار ارز ســایه افکنده 
اســت. طبق این گزارش، بانک مرکزی در 
راستای افزایش عرضه برای تامین نیازهای 
متقاضیان قصد دارد تا روزانه 5۰ میلیون 
دالر به صورت اســکناس در بازار متشکل 

ارزی عرضه کند تا با این اقدام بتواند نرخ ها 
را در این بازار بشکند. عالوه بر این، این بانک 
افزایش ســقف خرید کارگــزاران در بازار 
متشکل ارزی را مدنظر قرار داده است که بر 
این اساس سقف خرید بانک ها و صرافی ها 
در حالی به 5۰۰ هــزار دالر افزایش یافته 
اســت که تا پیش از این 5۰ هزار یورو و یا 
معادل آن به سایر ارزها بوده است. از آنجا که 
پیش از این بانک مرکزی افزایش عرضه در 
بازار ثانویه ارز )نیما( را هدف قرار داده بود؛ 
به گونه ای برای تسهیل و تسریع تامین ارز 
واردکنندگان در این بازار به پتروشیمی ها، 
فوالدی ها و معدنی ها اعــالم کرد که آنها 
نیز می توانند ارز حاصــل از صادرات خود 
را عالوه بر صرافی های بانکی، مستقیم به 
صرافی های مجاز جهــت واردات کاالهای 
دارای تخصیص ارز بفروشند. با این حساب، 
طبق اعالم بانک مرکزی با این اقدامات روند 
عرضه و معامالت حواله های ارزی در بازار 
دوم به خصوص در سه ماهه اخیر، بهتر از 
قبل شده است. قیمت خرید دالر در صرافی 
بانک ملی دیروز ۲۹ هزار و ۲۰۰ تومان اعالم 
شد که نسبت به روز یکشنبه کاهش داشت. 
قیمت ســکه نیز متاثر از بهای دالر، روند 

کاهشی را در پیش گرفت. 

طبق اعالم بانک مرکزی
تزریق ۵۰  میلیون دالر به بازار اسکناس آغاز شد

    حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با »آرمان ملی«:

 »قدرت خريد«با 

 دخالت نکردن دولت 

در بازار ترميم می شود
     چشم انداز مدیریت کسر بودجه دولت امیدبخش نیست

    سبک سازی بار تورم بر معاش خانوار با اصالح بودجه 
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حمــایت اصــالح طلبان از حـــسن روحانی در انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۹۶ و عملکرد ضعیف ایشان در حوزه های 
مختلف همراه با خلف وعده در عمل به شعارهای تبلیغاتی از 
یکسو و ضعف عملکرد آنها در مجلس دهم در نقش نظارتی شان 
بر عملکرد رئیس دولت و کابینه وی از دیگرسو، سبب شد تا 
هواداران طیف مذکور با ناامیدی از دولت امید و مجلس حامی اش، 
با مشارکت حداقلی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی در دوم اسفند ۹۸ ، قوه مقننه را به رقیبان آنها واگذار 
نمایند؛ همین امر سبب شد تا برخی از اربابان طیف مذکور نگران 
از مغلوب شدن در انتخابات ۱4۰۰ و از دست دادن اولین نهاد قدرت 
پس از رهبری به آسیب شناسی نتایج انتخابات اسفند ۹۸ پرداخته، 
با گوشه چشمی بر حقایق موجود اجتماعی، با رویکردی انتقادی 
نسبت به عملکرد مجلس و ریاست جمهوری مورد حمایتشان، به 
بازسازی پایگاه اجتماعی خود، برای غلبه بر طیف مقابل در ۱4۰۰ 
گام بردارند. در همین راستا ابتدا با محک بازخوردهای اجتماعی 
هواداران خود و با طرح اسامی متفاوتی از حجت االسالم حسن 
.. و  خمینی تا عارف ، محسن هاشمی، موسوی خوئینی ها و.
حتی علی الریجانی به سنجش میزان مقبولیت طیف و کاندید 
یا کاندیداهای احتمالی خود پرداختند؛ اما تشتت آرای متنفذان 
طیف مذکور از یک سو و عدمی پاسخ مناسب دریافت شده از 
سوی هواداران گذشته شان از دیگر سو، آنها را در انتخاب و معرفی 
کاندید یا کاندیداهایی که بتوانند برانگیزاننده حضور هوادارانشان 
)به زعم خود( در انتخابات باشند مردد کرد؛ لذا اکنون عده ای از 
طیف مذکور با تغییر تاکتیک، سعی در ایجاد فضای هیجانی 
زمان انتخابات و سوار بر موج هیجان ناشی از آن، به طرح موضوعاتی 
تکراری، چون تغییر و اصالح قانون اساسی  و حضور کاندیدای زن 
در انتخابات ریاست جمهوری ۱4۰۰ می پردازند که ظاهرا با تصور رمز 
موفقیت احتمالی، حضور کاندیدای زن را ، ابزار به صحنه کشاندن 
هوادارانشان در پای صندوق های رای قرار داده اند. غافل از اینکه 
هواداران طیف مذکور واقف هستند که موضوع و بحث مربوط 
به تغییر یا اصالح قانون اساسی همچنین طرح حضور زنان در 
انتخابات، موضوع یا بحث جدیدی نیست که پرداختن بدان ها بتواند 
ثمری را برای تحقق آنها در زمان باقی مانده تا ثبت نام و برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری در ۱4۰۰، در پی داشته باشد؛ چراکه طرح 
چنین موضوعات کشداری نیاز به زمان و فراهم شدن بسترهای 
الزم از جمله طرح در مجلس و سایر مراجع قانونی یا تفسیر رجل 
سیاسی برای کاندیداهای ریاست جمهوری و ... دارد که باید به 
اصالح طلبان گفت اکنون نه تنها دست تان از مراجع مدنظر کوتاه 

است که در جیک جیک مستان فکر زمستانتان بود؟

رضا جعفری 
کارشناس ارشد جامعه شناسی

در جیک جیک مستان فکر زمستانتان بود؟

روی خـــط 

آرمان ملی: رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهوری 
اصالحات ساختاری بودجه را از مطالبات اصلی نمایندگان و از 
محورهای اصلی بسته اقتصاد مردمی عنوان کرد و خواستار 
این شد که الیحه بودجه ۱4۰۰ متناسب با شرایط اقتصادی و با 
لحاظ اصالحات ساختاری مدنظر رهبری تدوین و تقدیم مجلس 
شود. در نامه محمدباقر قالیباف خطاب به رئیس جمهوری 
آمده است: همانطور که مستحضرید ریشه بسیاری از مسائل و 
چالش های کنونی اقتصاد ایران در کاستی های نظام بودجه ریزی 
کشور نهفته است. به ویژه در سالیان اخیر و با تشدید تحریم های 
ظالمانه آمریکا و کاهش شدید درآمدهای نفتی، کسری بودجه 
دولت و روش های جبران آن، تبعات نامطلوبی بر شاخص های 
اقتصاد کالن کشور بر جای گذاشته است. لذا انجام اصالحات 
ساختاری در بودجه، به یکی از مطالبات جدی رهبر معظم 
انقالب تبدیل شده است که در سنوات اخیر به کرات بر آن 
تاکید داشته اند. در زمان تدوین الیحه بودجه ۱۳۹۸ و در آذرماه 
سال ۱۳۹۷ معظم له مقرر فرمودند »نقشه راه و برنامه کلی 
اصالح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو 
سال )۱۳۹۸-۱۳۹۹( تدوین و مصوب شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه 
تنظیم شود«. همچنین تاکید نمودند آنچه در سیاست های 
کلی و برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
درباره اصالح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به 
نفت تصویب و ابالغ شده الزم است اجرائی و در بودجه سال ۱۳۹۸ 
گنجانده شود. این مهم بار دیگر در بیانات اخیر ایشان که به 
مناسبت هفته دولت و در جلسه مجازی با اعضای محترم هیات 
دولت ایراد گردید، مورد تاکید قرار گرفت. به عالوه اصالحات 
ساختاری بودجه یکی از مطالبات اصلی نمایندگان محترم 
مجلس و کمیسیون های تخصصی از دولت محترم و یکی از 
محورهای اصلی بسته اقتصاد مردمی است. از این رو در همین 
ماه های آغازین، جلسات متعددی در مجلس شورای اسالمی 
پیرامون موضوع اصالحات ساختاری بودجه با حضور مسئوالن 
سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرائی مرتبط برگزار شده 
است. با عنایت به فرارسیدن زمان تهیه الیحه بودجه در دولت، 
انتظار می رود الیحه بودجه سال ۱4۰۰ متفاوت با لوایح بودجه 
گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصالحات 
ساختاری مدنظر رهبر معظم انقالب و نمایندگان محترم مجلس 
تدوین و به مجلس تقدیم گردد. مجلس شورای اسالمی آمادگی 
خود را برای کمک به تمهید احکام قانونی موردنیاز در این راستا 

اعالم می دارد.

 بودجه ۱۴00 با لحاظ شرایط 
اقتصادی و اصالحات ساختاری تدوین شود
نامه بودجه اي قالیباف به روحاني

  عکس : آرمان ملی/  حجت سپهوند

گــزارش

آرمان ملی: سخنگوی وزارت امور خارجه از پایان 
نظام مجوزخواهی صادرات و واردات اقالم تسلیحاتی 
ایران در بامداد ۲۷ مهرماه جاری خبر داد و گفت: ۲۷ 
مهر، روز شکست آمریکاست که باوجود گردن کشی 
و حیله گری ها نتوانست کار خود را جلو ببرد. سعید 
خطیب زاده در پاسخ به این سوال که سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا یک روز قبل از اعمال تحریم های جدید 
این کشور علیه ایران از شیوع کرونا در ایران ابراز نگرانی 
کرده بود و گفته بود که آمریکا برای کمک به ایران 
در این زمینه آمادگی دارد، گفت: مواضع مقامات 
آمریکایی در مورد ایران به یک حالت روان پریشی 
رسیده است. آنها هرچه می زنند به در بسته می خورند. 
وی با تاکید بر اینکه ادعاهای مقامات آمریکایی در این 
زمینه تبلیغاتی و نمایشی است، افزود: آنها تا به امروز 
نه تنها کوچکترین قدمی در این ارتباط برنداشته اند 
بلکه صدها قدم برعکس این فرآیند عمل کرده اند. آنها 
هر موقع که می خواهند اقدامی علیه ایران انجام دهند 
قبلش یک نمایش تبلیغاتی به راه می اندازند و مواضعی 
برعکس آنچه که عمل می کنند اتخاذ می کنند. خطیب 
زاده تصریح کرد: سیاست ایران در برابر آمریکا حساب 
شده است و بر اساس این سیاست حساب شده بود که 
ایران پایگاه نظامی آمریکا در عین االسد عراق را زد و 
یا آمریکایی ها جرات نمی کنند که به تانکرهای نفتی 
ایران نزدیک شوند. وی تاکید کرد: زبان ما خطاب 
به آمریکا زبان اقتدار است و نه زبان ترس کشورهای 
اروپایی و یا برخی از کشورهای منطقه، آنها اگر در 
شناخت و عکس العمل ایران در برابر هرگونه اقدامی 
خطای راهبردی داشته باشند با کابوس روبه رو خواهند 
شد. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این 
سوال که آیا در آستانه فرا رسیدن ۲۷ مهرماه ظریف 
به برخی از کشورها جهت رایزنی برای جلوگیری از 
اقدامات احتمالی آمریکا در ارتباط با رفع تحریم های 
تسلیحاتی ایران سفر می کند یا نه؟ گفت: رایزنی های 
جمهوری اسالمی ایران بدون وقفه با کشورهای مختلف 
ادامه دارد. البته شما باید توجه داشته باشید که کرونا 
یک موضوع جدی است و نباید آن را سطحی دانست. 
کرونا دنیا را متحول کرده و این شامل رفت و آمدهای 
دیپلماتیک و سفرها نیز می باشد که البته در این 
چارچوب از مسیرهای جایگزین استفاده می شود. این 
دیپلمات ارشد کشورمان تاکید کرد: ۲۷ مهرماه روزی 
خواهد بود که به صورت خودکار نه با رایزنی کسی تمام 
محرومیت های تسلیحاتی ایران طبق برجام برداشته 
می شود. در ۳:۳۰ بامداد ۲۷ مهرماه محدودیت های 
تسلیحاتی ایران طبق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 

امنیت رفع می شود.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به مولفه های طرح   در مسیر حل بحران قره باغ حرکت می کنیم

ایران برای حل بحران قره باغ، گفت: در این زمینه 
گفت وگوهایی انجام شده است و به محض اینکه 
دوطرف آمادگی الزم را داشته باشند در این مسیر 
حرکت می کنیم. خطیب زاده همچنین با اشاره به 
گفت وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و انگلیس در 
اواخر هفته گذشته گفت: انجام گفت و گو بین همتایان 
از کشورهای مختلف چیز مرسومی است و این گفت و گو 
نیز در همین چارچوب انجام شده است و وزیران امور 
خارجه ایران و انگلیس در مورد مسائل مورد عالقه دو 
طرف و همچنین مسائل منطقه و بین المللی رایزنی 
کرده اند. وی همچنین در مورد حکم یک دادگاه 
آمریکایی مبنی بر پرداخت ۱.4۶ میلیارد دالر از سوی 
ایران به خانواده رابرت لوینسون )شهروند آمریکایی( 
که خانواده او مدعی هستند که او در ایران ناپدید شده 
است، گفت: اول از همه این یک موضوع خنده دار 
است که یک دادگاهی در یک کشور بخواهد دولتی را 
محکوم کند و این رفتارها همه ناشی از نگاه متوهمانه 
واشنگتن به مناسبات بین المللی است. این دیپلمات 
ارشد کشورمان ادامه داد: در مورد پرونده مورد اشاره ما 
بارها اعالم کرده ایم که هر نوع اطالعاتی که الزم بوده 
است را در مورد این فصل ارائه کرده ایم. چنانکه وزیر 
خارجه وقت آمریکا نیز در یک موضع گیری به صراحت 
گفت که لوینسون از ایران خارج شده و در جای 
دیگری نگهداری می شود.ما متوجه وضعیت خانواده 
او هستیم. آنها به دنبال پایان یافتن پرونده هستند 
ولی آنها پایان این پرونده را باید در واشنگتن دنبال 
کنند نه تهران. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان 
همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه 
پرسپولیس باید مبلغی بیش از ۷۰۰ هزار یورو به مربی 
پیشین خود برانکو پرداخت کند و مسئوالن این باشگاه 
اعالم کرده اند که برای نحوه پرداخت این پول با توجه 
به موضوع تحریم ها از وزارت خارجه درخواست کمک 
کرده اند، اظهار کرد: وزارت خارجه این آمادگی را دارد 
که به باشگاه های مختلف و وزارت ورزش در زمینه 
پیشبرد مسائل خود کمک کند و ما در ایام تحریم 
سعی کرده ایم که هر آنچه را که می توانیم به وزارت 
ورزش کمک کنیم و اگر در ارتباط با موضوع مورد 
اشاره درخواست مستقیمی ارسال شود حتما کمک 
خواهیم کرد. تاکنون درخواست مستقلی را از سوی 
وزارت ورزش و باشگاه مورد اشاره دریافت نکرده ایم 
ولی همانطور که گفتم بخشی در وزارت خارجه است 
که با فدراسیون های مختلف ورزشی تعامل دارد و 
اگر پرسپولیس و استقالل و یا هر باشگاه دیگری از 
ما کمکی بخواهد در این ارتباط تالش خواهیم کرد. 
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در ارتباط با موضوع 
بدهی انگلیس به ایران و ارتباطی که برخی از رسانه ها 
بین این پرونده و پرونده نازنین زاغری برقرار می کنند، 
گفت: بدهی انگلیس به ایران یک بدهی قطعی است و 
به قول دوستان با توجه به تاخیر انگلیس در بازپرداخت 

آن بر روی این بدهی کنترات می افتد. 

کشور سران قوا باید با یکدیگر در تعامل باشند اما لغو جلسه   بسیار مطرح می شود که برای بهبود شرایط و حرکت روبه جلو 
اخیر سران قوا حرف  و حدیث هایی را پیش آورد که برخی علیه 
رئیس مجلس و بعضی علیه رئیس جمهور موضع گیری کردند؛ 
اساسا برای برون رفت از این شرایط، اتحاد قوا و حل مشکالت 

جامعه باید چه رویکردی اتخاذ شود؟
 وقتی که می گوئیم مقاومت باید عمال هم این مقاومت را داشته باشیم. 
یکی از جنبه های مقاومت اتحاد است ولی برخی دوستان مشغول 
حال گیری از یکدیگر هستند که این برای کشور بد است. باالخره از یک 
طرف اگر قرار است پروتکل هایی رعایت شود و خود مقام معظم رهبری 
نیز رعایت می کنند باید همه این پروتکل ها را رعایت کنند. در حقیقت 
من شخصا فکر نمی کنم که اگر بنده نوعی به عنوان رئیس جمهور یا 
رئیس مجلس به یک بیمارستان بروم و با کارکنان آن حال و احوال 
کنیم چیزی از وضعیت آنها را تغییر بدهد. اگر می خواهیم کادر پرستاری 
بیمارستان ها که واقعا هم در حال فداکاری هستند حالشان خوب شود  
باید امکانات بیشتری در اختیارشان قرار دهیم. وگرنه مثال من نوعی که 
پسر پیغمبر نیستم که از دیدن چهره بنده مشعوف شوند. قانونگذاری 
تفاوت دارد با اینکه آدم بخواهد به جاهای مختلف برود. اینکه قانونگذار 
بخواهد در میان مردم باشد مالک نیست. از طرف دیگر نیش زدن به 
آدم هایی که باالخره به تشخیص خودشان کاری کردند نیز درست 
نیست. منظورم این است که دوستان نباید دنبال نفی یکدیگر باشند. از 
همه بدتر اینکه درست در زمانیکه بانک های ما تحریم می شوند و وضع 
ارزی کشور اینگونه است ارز بیشتری در بازار می ریزند. 4۰ سال است 
که ارز و طال در بازار می ریزند. ۲۸۰ میلیارد دالر خروج سرمایه داشتیم 
که با همین ارز قاچاق درست می شود. اگر واقعا دولت و بانک مرکزی 
ارز دارد و می خواهد مقابله کند باید نیازهای کشور را حل کند نه اینکه 
قطعه ساز و صنعتگر ما برای مقدار کمی ارز همینطور التماس کند و در 
صف بانک مرکزی باشد یا کاالی اساسی مان در گمرک باشد و ارزی به 
آن تخصیص ندهند؛ بعد روزی 5۰ میلیون دالر به بازار بریزند. این چیزی 
است که اعالم کرده اند. اینها که مقاومت نیست وادادگی است. مقاومت 
قدرت می خواهد و باید این بنیه اقتصاد کشور را حفظ کنیم. حال فرض 
کنیم که این 5۰ میلیون دالر را هم در بازار می ریزند؛ چقدر در ارز تاثیر 
داشته است؟ مگر مالک اقتصاد کشور فقط نرخ ارز است؟ متاسفانه با 
این ارزی که به بازار می ریزند یا کاالی قاچاق می آورند یا خروج سرمایه 
می شود. بنابراین ما به هیچ وجه خودمان را مجهز به مقابله با تحریم هایی 

که آمریکا ادامه می دهد و بیشتر می کند نکردیم. 
  برخی معتقدند با توجه به وضعیت فعلی جامعه، وضع معیشت 
مردم و قیمت سکه و ارز به نظر دولت هم رها کرده و این شرایط 

طبیعی نیست؛ تحلیل شما چگونه است؟
وقتی که ما رها کنیم و به کار سیستم ندهیم این اتفاق می افتد. هر 
کدامشان هم که ببینید قیمتشان باالرفته استدالل های مربوط به 
خودشان را دارند. شما به لبنیات بگوئید که چرا گران کردید خواهند 
گفت که پاکت، پالستیک و دستمزد اینقدر گران شده  و جمع بندی 
می کند و آن عددی را به شما اعالم می کند که انجام می دهد. وقتی ما 
نظارت نداشته باشیم و فقط به این فکر می کنیم که کاال را به صورت 
ناقص در بازار بریزیم و رها کنیم، همین می شود. ما همه نهادهای 
نظارت در وزارت صمت را تقریبا از بین بردیم و اصال کامال غیرفعال 
هستند. از سویی به دلیل بار زیادی که روی مسائل بازرگانی وجود دارد 
این وزارت صمت ما اصال نمی تواند به کار صنایع برسد و وزیر صرفا به 
دنبال کارهای بازرگانی است. فرقی هم نمی کند که کدام وزیر باشد. از 
زمانی که وزارتخانه ها را ادغام کردند و پس از آن حضور آقای نعمت زاده 
همین داستان بود ولی بار بازرگانی بیشتر روی وزیر است و وزیر اصال 
وقت نمی کند که به کارهای صنعتی برسد. به نظر من ما در مقابل این 
فشاری که آمریکا آورده به هیچ وجه خودمان را جمع و جور نکردیم و 
فکر می کنیم همینطور می توانیم ادامه دهیم اما به نظرم ادامه این روش 

ممکن نیست. 
  عــده ای بر این باورند که بخش اعظمی از بروز چنین 
شرایــطی ناشی از مدیریت ناصحیح و عملکرد های بعضا 
ناموفق دولت بوده و تحریم ها تاثیر کمتری در وقوع چنین 
شرایطی داشته اند؛ اساسا تاثیر تحریم ها و عملکرد دولت در 

این شرایط را چقدر می دانید؟
من با وجود اینکه خیلی به دولت و آقای رئیس جمهور انتقاد دارم اما 
می خواهم مقایسه کنیم که چطور بود دولت آقای روحانی تورم حدود 
۳۶ درصد را تک رقمی کرد؟ این همان روحانی و همان دولت است. پس 
بنابراین  آقای روحانی نه آن زمان معجزه کرده و نه االن خراب کاری 
کرده است. عوامل دیگری که مهم ترین آن تحریم آمریکاست باعث 
بروز چنین شرایطی شده است. البته اگر ما در مقابل تحریم آمریکا 
سیستم خود را اصالح و پیگیری می کردیم اینگونه نمی شد. ولی همان 
سیاست هایی که قبال داشتند ادامه دادند و حال تحریم آمده و کمر کار 
را شکسته است. بنابراین این آقای روحانی همان آقای روحانی دولت 

اول است که تورم را به شدت پایین آورد و این دولت نیز همان دولت 
است. پس معلوم است که یک عامل ثانویه ای باعث شده که این اتفاق 
رخ دهد که  آن هم تحریم و عدم تطابق سیستم با تحریم ها بوده است. 

  الــبــتــه در دولـــت اول آقــای روحانـی نفراتی 
مثــل آقای طیب نیا سکان وزارت اقتصــاد را در دســت 
داشت یا آقای جهانگیری نخ تسبیح تیــم اقتصادی دولت بود 
اما در دولت دوم با تغییر کابینه این شرایط تغییر کرد؛ از دید 

شما تغییرات افراد در دولت چقدر در این مساله 
تاثیر داشته است؟

من معتقدم یک سرنخ مهم ما در سازمان برنامه و بودجه 
است که تغییر نکرده و همان تفکر گذشته بوده است. 
البته در دولت اول  آقای طیب نیا و ... مقداری جلوی 
قضیه را می گرفتند اما از آن طرف بانک مرکزی نسبت 
به قبل به دست شخص اصولی تری افتاده است. یعنی 
به نظر من آقای همتی می تواند قوی تر از آقای سیف 
عمل کند. بنابراین اگر معادله را نگاه کنید مجموعه 
معادله همان است. آقای نوبخت با تفکرات خاص 
خودش سر جای خود است، آقای جهانگیری مقداری 
فعال شده و اگر وزارت اقتصاد کمی از این لحاظ 
پایین تر آمده اما بانک مرکزی باالتر رفته است. بنابر این 
آن تعادل حفظ شده ولی کل سیاست همان سیاست 
4۰ ساله است. این سیاست چهل ساله کمی حالت 
سینوسی داشته ولی نه اینکه در دولت های مختلف 
تغییر کند. همیشه متکی به فروش ارز، واردات، بزرگ 
شدن دولت و هزینه های آن بوده است. حتی من فکر 
می کنم که دولت از گرانی ارز مقداری هم خوشحال 
باشد چراکه پول بیشتری بدست می آورد و می تواند 

هزینه هایش را پاس کند. 
   طی چند ماه اخــیر شـاهد بودیم که دولت 
به دلیل وجود تحریم ها نتوانسته از صادرات 
درآمدزایی آنچنانی داشته باشد و به فروش اموال 
خود حتی نفت در قالب بورس به مردم دست زده 
است؛ این رویکرد چه میزان می تواند مفید فایده 

باشد و چه تاثیراتی خواهد داشت؟
 اگر این تحریم ما یک ساله بود این رویکرد دولت جواب 
می داد ولی وقتی مقام معظم رهبری می گویند که فکر 
کنید این تحریم ده ساله است معلوم است که دیگر 
جواب نمی دهد چون اموال دولت ته دارد و بی   نهایت 

نیست. بنابر این ممکن است یک تا دوسال این رویکرد کمک کند و 
مفید واقع شود ولی بعد از آن دیگر نتیجه ای نمی دهد. لذا باید در مورد 
تحریم ده ساله فکر کنیم. یعنی باید نوعی دگرگونی عمقی در جامعه رخ 
دهد و به مردم هم گفته شود. معنی مقاومت هم برای مردم بیان گردد. 
اینکه همینطور بگوئیم مقاومت و از طرف دیگر از معیشت بهتر سخن 
بگوئیم نمی شود. مقاومت به معنی معیشت بهتر نیست. من چندین بار 
در رسانه ها گفتم اما بازهم همه امامان جمعه از معیشت بهتر و فراخ تر 
مردم و... می گویند و بعد هم با آمریکا دشمنی کنیم و با همه درگیر باشیم 
و بر اساس آرمان هایمان پیش برویم. آرمان هزینه دارد و هزینه اش را هم 
مردم می دهند. مردم باید بدانند هزینه آرمان ها به دوش شخص خاصی 
نیست و به دوش همه مردم است. مسئوالن نیز باید به مردم بگویند که ما 
از آرمان های خود دفاع می کنیم و امارات و بحرین به آرمان های اسالمی 
خائن هستند و ما از آرمان ها دفاع می کنیم و در تنگنا قرار می گیریم. این 

را باید صراحتا به مردم بگویند. 
  همانطور کــه گــفتید مــفاهیم مقاومت و معیشت بهتر 
در یک زمان امکان تحقق کمی دارند؛ پس چرا برخی مسئوالن و 
دولتمردان همواره این دو واژه را در کنار یکدیگر به کار می برند؟

برای اینکه در بین ما اندیشه های پوپولیستی وجود دارد. از یک 
طرف نمی توانیم از سیاست ها و آرمان ها کوتاه بیاییم و از طرف دیگر 
می خواهیم مردم را داشته باشیم. بنابراین مدام گفتار درمانی می کنیم 
و وعده می دهیم و فقط می گوئیم که می شود اما نمی شود. باید بفهمیم 
که اینگونه نمی شود و به مردم نیز بگوئیم. خود من شدیدا موافق مقاومت 
هستم و این استنباط صورت نگیرد که من معتقدم  که سازش کاری 
کنیم و تسلیم شویم؛ نه من می گویم باید مقاومت کنیم اما باید مردم 
هم بدانند. به مردم هم بگوییم، استدالل کنیم، مردم را آماده کنیم و 
سیستم داخلی را نیز به نحوی کنیم که مردم برای کارهای اساسی خود 

دچار مشکل نشوند.
   اساسا علت نارضایتی مــردم  و کــاهش مشارکت در 
انتخابات مجلس به همین وعده دادن ها و گفتار درمانی ها 

برنمی گردد؟
مردم تضاد را می فهمند. ما از یک طرف می گوئیم مقاومت و 
انقالبی بودن و از طرف دیگر در کشور به تضاد طبقاتی از جمله در 

ظاهر دامن می زنیم و تشویق میَ کنیم. وقتی می گوئیم باستی هیلز 
در لواسان اینکه از آسمان نیامده و با مجوز ساخته شده است. وقتی 
آپارتمان هزار متری داریم که در طبقه بیستم آن استخر است این 
پنهانی ساخته نشده است. شهرداری که از دولت جدا نیست. مسکن 
و شهرسازی می تواند سیاستگذاری کند اما نکردند. مصالحی که 
باید روستاها را بسازد برای برخی مرفین استفاده می شود. این نشان 
می دهد که سیاستگذاری نشده است. وقتی هر کسی بتواند با پول 
بیشتر جنس بهتری بخرد معلوم است آن که 
ندارد نمی تواند بخرد. همه اینها ناشی از این 
است که سیاستگذاری نکردیم. از این چیزها 
هم در کشور خیلی زیاد است. فکر می کنیم 
همه می توانند بیشترین خرج را انجام دهند 
و به دلخواه زندگی کنند. همین یکشنبه من 
در روزنامه ای خواندم که آقای بختیاری رئیس 
کمیته امدادگفته بود که ما برای از بین بردن 
فقر راه زیادی داریم. خب اینکه نشد؛ پس 

اسالم ، عدالت و فقرزدایی چه شد؟
دولت  و مجلس در این ۴ ماه مشاهده   بــا توجه به آنچه که از عــملکردهای 
کردید برای ایجاد شرایط بهتر و بهبود 

وضع جامعه برنامه و عزمی وجود دارد؟
خیر؛ من معتقدم مجلس، دولت، کاندیدای 
اصولگرایان   ،۱4۰۰ جمهوری  ریاست 
و اصالح طلبان هیچ برنامه ای برای این کار 
ندارند و همه در لفافه کار می کنند و با کلمات 
بازی می کنند. اگر راست می گویند برنامه 
بدهند و تبعات آن را نیز بگویند هر جریانی که 
می خواهد باشد. اتفاقا این افرادی که نام هایشان 
برای ریاست جمهوری آینده مطرح می شود 
افراد بسیار ضعیفی هستند که آقای روحانی 
در مقابل آنها شاه فرنگ است. اینها می خواهند 
بیایند چکار کنند هیچ. من معتقدم اگر کسی 
برنامه شفافی بدهد و تبعات اجرای برنامه اش را 
هم برای مردم بگوید فرض را هم بر این بگذارد 
که از حاال ۱۰ سال تحریم هستیم آن زمان 
مردم ممکن است به او رای دهند و استقبال 

بیشتر می شود.
  در شــرایـط حــاضـر بزرگ ترین 
مشـکل جامعه اقتصاد و مـــعیشت مــردم است و از همین 
رو جــریان های سیاسی بــا طرح شعارهای اقتصادی درصدد 
بازیابی اعتماد عمومی هــستند؛ اساسا با توجه به نگاه مردم 
به جریان های سیاسی و عملکردشان وقعی به این تالش ها 

خواهند نهاد؟
اگر جریان های سیاسی جمله بندی نکنند، با کلمات بازی نکنند و 
شرایط، درآمدها و هزینه های کشور را بسنجند و بر این اساس برنامه 
بدهند و تبعات آن را نیز به مردم بگویند احتمال اینکه مردم آنها را 
اجابت کنند وجود دارد ولی من احتمال این قضیه را صفر می دانم و 

کسی نیست که این کار را انجام دهد.
  بسیــاری بر این باورند که مجلس یازدهم و به خصوص 
رئیس مجلس بیش از آنکه درصدد قانونگذاری و نظارت باشد 
بیشتر دوست دارنــد در امور اجرائی باشند؛ این نوع رویکرد 

را ناشی از چه می دانید؟
آقای قالیباف در مسائل اجرائی واقعا شخص توانمندی است. اکنون 
در مجلس نیز باید از این توانمندی خود در واقع بینی و مقررات و 
روش های اجرائی کشور استفاده کند. یعنی احساس کند که چه 
کاری می شود کرد و کجای کار در کشور گیر دارد و درصدد رفع آنها 
برآید. یک زمانی آقای احمدی نژاد به استان های مختلف می رفت و 
در بین مردم دست تکان می داد. من اینها را فریبکاری می بینم. البته 
به هیچ وجه نمی خواهم خدای ناکرده به آقای قالیباف اتهام بزنم ولی 
یک امضای مفید رئیس جمهور به صد گردش و حضور در شهرهای 
مختلف بین مردم می ارزد. هر سفری که آقای احمدی نژاد می رفت 
چه بلوایی در شهر برپا می شد، چقدر هزینه می شد، چقدر از بیت المال 
و نیروهای مردم هدر می رفت. در حالی که رئیس جمهور با یک امضا 
می تواند خیلی از این مسائل را حل و فصل کند. به نظرم هر کسی باید 
کار خودش را انجام دهد. من شنیدم برخی پرستارها حقوق و کارانه 
معمولی خود را نگرفتند باید این مساله و مشکالت زندگی اینها حل 
شود وگرنه پرستارها که از دیدن ما خوشحال نمی شوند. بیمارها که 
حالشان بد است و نمی دانند چه کسی می آید و می رود. پزشکان و 
پرستاران می مانند که باید به آنها رسیدگی کرد و روحیه داد و تشویق 

عملی از آنها به عمل آورد.

سیدمصطفی هاشمی طبا در گفت و گو با »آرمان ملی«:
 سيستم داخل مطابق 

با تحريم ها آماده نبود

آرمان ملی- حمید شجاعی: جامعه درگیر شرایط بغرنج و سختی است. از سویی مشکالت معیشتی  و اقتصادی و از سوی دیگر بحران کرونا باعث شده تا مردم در شرایط بدی قرار گیرند و 
در انتظار آینده ای روشن گذران عمر کنند. این در حالی است که در این وضعیت تحریم های آمریکا نیز مزید بر علت شده  و دولت نیز بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است . همین چند 
روز پیش بود که ۱۸ بانک ایرانی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شدند تا دایره تحریم ها گسترده تر شود. با این حال هنوز می توان با برنامه هایی درست و اتخاذ روش هایی کارآمد 
تاحدودی شرایط را به سامان کرد. البته این مهم در گرو همدلی و تعامل مسئوالن و تعامل قوای مختلف برای برون رفت از این شرایط است. هرچند که برخی جریانات که چندان به اتحاد و 
وحدت ملی اعتقادی ندارند شرایط فعلی را صرفا ناشی از عملکردهای انتقادآمیز دولت و کار نابلدی دولتمردان قلمداد می کنند. در حالی که پر واضح است این دولت همان دولتی است که 
نرخ تورم را تک رقمی و نرخ رشد را به مثبت ۶ رساند. لذا تاثیر تحریم ها به قدری بوده که دولت را  نیز با مشکل مواجه کرده است. لذا به اذعان بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی تعامل 
و وحدت بهترین کاری است که می توان برای خروج از این شرایط انجام داد. در این راستا برای بررسی شرایط فعلی جامعه ، تاثیر تحریم ها، انتخابات ۱۴00 و آنچه در سپهر سیاست کشور 

می گذرد »آرمان ملی« با سیدمصطفی هاشمی طبا معاون رئیس جمهور در دولت سازندگی و فعال سیاسی اصالح طلب به گفت و گو پرداخته است که می خوانید.

اگر بنده به عنوان 
رئیس جمهور یا 
رئیس مجلس به یک 
بیمارستان بروم و 
با کارکنان آن حال و 
احوال کنیم چیزی 
از وضعیت آنها 
را تغییر نمی دهد. 
اگر می خواهیم 
کادر پرستاری 
بیمارستان ها که واقعا 
هم در حال فداکاری 
هستند حالشان 
خوب شود  باید 
امکانات بیشتری در 
اختیارشان قرار دهیم. 
وگرنه مثال من نوعی 
که پسر پیغمبر نیستم 
که از دیدن چهره بنده 
مشعوف شوند. باید 
ضمن اینکه قدردانی 
کنیم هر کسی هم به 
کار خود مشغول باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد
پایان محدودیت های تسلیحاتی 

ایران در ۲۷ مهر 
   بدهی انگلیس به ایران ربطی به پرونده 

زاغری ندارد
   پرونده لوینسون در واشنگتن دنبال شود 

نه تهران
   یک امضای مفید رئیس جمهور به صد گردش میان مردم می ارزد

   با گفتار درمانی و »می شود« چیزی درست نمی شود
     مقاومت به معنی معیشت بهتر نیست
    اسامی  مطرح برای ۱۴00 ضعیف هستند
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گـــزارش  
سال آینده، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 
در حالی برگزار می شود که از اکنون، بعضی جریان ها و 
جناح های سیاسی اصولگرا، فعالیت های آشکار و پنهان 
انتخاباتی خود را در قالب تحرکات رسانه ای، سفرها، 
اظهارنظرها، سخنرانی ها و مواضع ایجابی و سلبی آغاز 
کرده اند؛ اما شاید مهم ترین وجه هر انتخابات به ویژه 
انتخابات پیِش رو، میزان مشارکت مردم است که حاال 
دستاویز نقدها، پیش بینی ها و گاه اظهاراتی غیرکارشناسی 

می شود.
مروری بر میزان مشارکت مردم در دوره های مختلف 
انتخابات پس از انقالب 5۷ نشان می دهد که میانگین 
مشارکت مردم همواره رقمی باالی 5۰ درصد را ثبت کرده 
است؛ رقمی که نسبت به بسیاری از کشورهای دموکراتیک، 

می تواند نشان از باال بودن این شاخص داشته باشد.
 عوامل موثر بر مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی به ویژه در قالب انتخابات، فرایندی 
است که مردم یک کشور با حضور فعال در تصمیم گیری ها 
و سازمان دهی جامعه و همچنین اداره آن کشور سهیم 
می شوند؛ این موضوع به طور مستقیم با بعضی از مولفه ها 
همچون اعتماد سیاسی، مهارت های مشارکتی و احساس 
اثربخشی سیاسی پیوند مستقیم دارد. از سوی دیگر، 
متغیرهای اقتصادی همچون مشکالت معیشتی و نارضایتی 
از عملکرد مسئوالن، میزان تورم، نرخ بیکاری و رشد 
اقتصادی نیز از دیگر عواملی است که بر میزان مشارکت 
مردم در انتخابات تاثیر داشته است. عوامل بین المللی مانند 
فشارهای خارجی، تهدید به جنگ، تحریم های بین المللی، 
سطح منازعات منطقه ای، میزان مراودات کشور با دیگر 
کشورهای دنیا و میزان هم پیمانان و دشمنان نیز، از جمله 
عوامل موثر در میزان مشارکت سیاسی مردم بوده است. ایرنا 
پالس نوشت؛ بر اساس پژوهش های جامعه شناسان سیاسی، 
سطح مشارکت سیاسی مردم، عموما تابعی از جریان های 
بیرونی و انگیزه ها و پیشران های اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادِی درونی است که می توانند بر میزان حضور مردم 
در انتخابات تاثیرگذار باشند. با این حال عامل دیگری که 

نمی توان آن را نادیده گرفت، اثرپذیری بخش هایی از جامعه، 
از فضاسازی های رسانه ای در قالب سخنان مایوس کننده، 
تزریق ناامیدی و القای ناکارآمدی در آستانه انتخابات است 
که همواره توانسته بر منحنی میزان مشارکت مردم در 

انتخابات اثرگذار باشد.
 نقش عوامل بین المللی و تحریم ها 

در حال حاضر کشور از نظر سطح نزاع های بین المللی و 
دیپلماسی، در شرایط مطلوبی نسبت به گذشته قرار دارد، 
چه آنکه دیپلماسی تقابل در گذشته، به دیپلماسی فعال 
دولت، مبتنی بر روابط سازنده با حفظ منافع ملی تغییر 
شکل یافته است و این مساله به گونه ای پیش رفت که عالوه 
بر دستاورد تاریخی برجام در دولت تدبیر و امید، اجماع 
جهانی علیه ایران را به اجماعی برای همراهی با ایران تبدیل 
کرد؛ شاهد مثال آن هم بعد از خروج ایاالت متحده از برجام 
بود که برای نخستین بار در تاریخ شکل گیری سازمان ملل، 
واشنگتن در چند تالش پی درپی علیه ایران، با مخالفتی 
قاطع از سوی همه کشورهای دنیا حتی هم پیمانانش روبه رو 
شد. اما تحریم های اقتصادی گسترده علیه مردم ایران، 
از آن دست عواملی است که تاثیری مستقیم بر شرایط 
داخلی کشور گذاشته است که فارغ از سوگیری های سیاسی 
و جناحی، با تبیین درست نقش آن بر وضعیت کشور، 
می تواند موجب همبستگی بیشتر داخلی و اجماع و انسجام 
ملی شود و همین مساله انگیزه مردم را برای مشارکت فعال 
در تصمیم گیری های سیاسی باال ببرد، مگر آنکه بعضی از 
جریان های سیاسی با هدف منافع گروهی خود، آدرس غلط 
به مردم بدهند و آثار انکارناپذیر تحریم ها را به عوامل دیگری 
فرافکنی کنند، آن هم در شرایطی که همان جریان ها در 
همه روزهای پس از برجام، همنوا با برخی مخالفان خارجی 

برجام، در تخریب این دستاورد ملی، نقش داشته اند. از سوی 
دیگر و در واکاوی دیگر عوامل بین المللی نمی توان نقش 
بعضی جریان های داخلی را در تسریع و تسهیل فرایندهای 
تحریمی یا خودتحریمی نادیده گرفت که از آن میان می توان 
به بعضی تعلل ها و سنگ اندازی ها در تصویب قوانین مورد 
تاکید دولت مرتبط با FATF اشاره داشت که در عمل کشور 
را در مسیری قرار داد که خسارت های اقتصادی قابل تاملی 
را به مردم تحمیل کرد و حاال با هویدا شدن پیامدهای چنین 
تصمیم هایی که در مخالفت با سیاست های دولت گرفته 
شد، دوباره روند آدرِس غلط دادن از سوی همان جریان ها 
دنبال می شود تا وضعیت کنونی را بر ناکارآمدی های دولتی 

فرافکنی کنند.
 عوامل سیاسی داخلی 

در واکاوی عوامل داخلی موثر بر میزان مشارکت سیاسی 
مردم نیز همانطور که پیشتر اشاره شد اعتماد سیاسی و 
احساس اثربخشی سیاسی، پیوند مستقیمی با حضور مردم 
در انتخابات دارد. این عوامل زمانی دچار خدشه می شوند 
که انتظارات مردم از مسئوالن انتخابی برآورده نشود. در 
این میان نمی توان این نکته را نادیده گرفت که اداره کشور 
براساس قانون اساسی، زنجیره ای به هم پیوسته از عملکرد 
نهادها و قوای مختلفی است که هر کدام می توانند بر 

موفقیت دیگر دستگاه، اثرگذار باشد. 
 کلید انتخابات در سبد اقتصاد

رشد  میزان  تورم،  نرخ  همچون  اقتصادی  عوامل 
اقتصادی، نرخ بیکاری و دیگر شاخص های اقتصادی نیز 
از دیگر عوامل موثر داخلی بر میزان مشارکت مردم است، 
به طوری که هر کدام از این عوامل می توانند مشارکت مردم 
را افزایش یا کاهش دهند. با این حال عوامل اقتصادی در 

شرایط ایزوله و آزمایشگاهی بر انتخابات اثرگذار نیست 
بلکه شرایط، عوامل و نتایج آن نسبت با دیگر شرایط 
سیاسی و بین المللی، تعیین کننده  میزان اثرگذاری این 
عوامل در مشارکت مردم است. در واقع زمانی مردم با افول 
شاخص های اقتصادی، از صندوق های رای ناامید می شوند 
که این شرایط را ناشی از ناکارآمدی مسئوالن کشور 
بدانند اما اگر از نقش دیگر عوامل نظیر عامل بیرونی مانند 
فشارهای خارجی، تحریم های بین المللی و بحران های 
غیرقابل پیش بینی مانند وقوع سیل، زلزله یا پدیده هایی 
همچون شیوع کرونا آگاه باشند، ارزیابی دقیق تری از 
شرایط خواهند داشت. شرایط اقتصادی امروز کشور، به 
اعتراف بسیاری از مسئوالن دولتی، با حد مطلوب و مورد 
انتظار مردم فاصله معناداری دارد و مسئوالن نیز بارها از 
وقوف به این مساله صحبت کرده اند، بااین حال نمی توان 
نقش تحریم های بی سابقه اقتصادی علیه مردم را نادیده 
گرفت، آن هم در شرایطی که بحران کرونا و آثار جهانی 
اقتصادی آن نیز ضمیمه این تحریم ها شد و فشارهای 
اقتصادی مضاعفی را به کشور تحمیل کرد. اینکه چه میزان 
از وضعیت اقتصادی کنونی کشور، ناشی از عوامل بیرونی 
است و چه میزان ناشی از ناکارآمدی های مسئوالن اجرایی، 
موضوعی است که به سنجش مقایسه ای در شرایط بدون 
تحریم و شرایط پس از آن نیاز دارد. بعد از موفقیت بزرگ 
دستگاه دیپلماسی دولت تدبیر و امید در امضا و اجرای 
برجام و رفع همه تحریم های سازمان ملل، رونق اقتصادی 
و بهبود شاخص ها در کشور هر روز با روند روبه رشد مواجه 
بود، به طوری که در سال ۱۳۹5 ایران باالترین نرخ رشد 
اقتصادی در بین ۲5 اقتصاد بزرگ و قابل اعتنای جهان را 
به خود اختصاص داد که همین مساله به تنهایی از میزان 

موفقیت و کارآمدی دولت در احیای اقتصادی کشور 
حکایت می کند. اینکه در سال های بعد، بعضی عوامل 
خارجی مانند خروج ترامپ از برجام و بعضی عوامل داخلی 
مانند مخالفت های جناحی با برجام و بعضی اقدامات و 
تصمیم های خودتحریمی خارج از مجموعه دولت، شرایط 
را به سمت کنونی سوق داد، عمال عواملی خارج از ارزیابی 

عملکرد و کارآمدی مسئوالن دولتی به شمار می رود. 
 جریان هایی به دنبال ما یوس کردن مردم

اما در پایان، عامل دیگر یعنی اثرپذیری بخش هایی 
از جامعه، از فضاسازی های رسانه ای در قالب اظهارات 
مایوس کننده، تزریق ناامیدی و القای ناکارآمدی در 
آستانه انتخابات را باید مورد توجه قرار داد که می تواند 
همه عوامل قبلی را تحت الشعاع قرار دهد. زمانی که 
ارزیابی درستی از عوامل خارجی و داخلی موثر بر وضعیت 
امروز کشور ارائه شود، می توان با رصد فعالیت های 
رسانه ای و اظهارات جریان ها و چهره های سیاسی، 
به حرکت آنها بر مدار واقعیت ها یا بالعکس بر مدار 
فضاسازی های انتخاباتی پی برد؛ در حالت نخست یعنی 
حرکت بر مدار واقعیت ها، می توان امیدوار بود که مردم 
نیز با آگاهی از شرایط و درک درست عوامل مختلف موثر 
در بروز شرایط امروز کشور، هر چه بیشتر بر مشارکت 
سیاسی، برای بهبود اوضاع کشور تاکید داشته باشند؛ 
اما در حالت دوم یعنی زمانی که جریان ها و چهره های 
سیاسی، فضاسازی های انتخاباتی خود را مبتنی بر تزریق 
ناامیدی، القای ناکارآمدی و فرافکنی نقش مخرب خود در 
بروز برخی بحران ها دنبال کنند، نمی توان انتظار داشت 
که مشارکت مردم در انتخابات چشمگیر باشد. حال با 
چنین تحلیلی، می توان جریان هایی را شناسایی کرد که 
با عنوان های مختلف درون کشور، ضمن تزریق ناامیدی 
و القای ناکارآمدی دولت، ماهی انتخاباتی خود را از آب 
گل آلود فضاسازی های رسانه ای و سیاسی، صید می کنند. 
جریان هایی که دست برقضا موفقیت خود در رسیدن به 
کرسی های انتخاباتی را همواره در حضور کمرنگ مردم 

در انتخابات دیده اند.

گزارش تحلیلی از عوامل موثر بر میزان مشارکت سیاسی :

اصولگرايان ضد مشاركت انتخاباتی اند؛ چرا؟
  کلید انتخابات در سبد اقتصاد

 با وجود محدودیت ها و مشکالت ناشی از تحریم های ظالمانه ی آمریکا، بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه های صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت،
 در ۶ ماه سال 99 در مجموع بیش از پنج میلیارد و ۲۶7 میلیون دالر تامین ارز انجام داده است

 چقدر ارز برای واردات كاالهای اساسی 
 و نهاده های دامی 

تخصيص يافت؟

منبع: ایرنا
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ایسنا: مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو ابراز امیدواری کرد که در هفته 
آینده بخش اول واکسن های آنفلوآنزا وارد بازار 
شود و گفت: تالشــمان را می کنیم که تا پایان 
مهر ماه اولین توزیع را بــرای اولویت دوم یعنی 
سالمندان باالی ۶5 ســال و کودکان بین 5 ماه 
تا شش سال را انجام دهیم. سید حیدر محمدی 
افزود: به ازای هر کد ملی و ثبت آن در ســامانه، 
داروخانه باید یک عدد واکسن تحویل متقاضی 
دهد که هر نفر می تواند برای ســه عدد واکسن 
اقدام کند. یعنی هر شــخص می تواند ســه کد 
ملی را بــرای یکبار ثبت کنــد. امیدواریم از این 
طریق بتوانیم عرضه واکسن را در سراسر کشور 
به درســتی انجام دهیم و از قاچاق معکوس آن 

جلوگیری شود.

فعال شناسنامه ای صادر نشده
آرمان ملی: معاون رفــاه اجتماعی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در طول شش 
ماهی کــه از تصویب قانون تابعیــت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنــان ایرانی و مردان خارجی 
می گذرد، هنوز مواردی نداریم که شناســنامه 
صادر شده باشــد. احمد میدری با بیان اینکه 
تجارب زیادی در دنیا مبنی بر مسکوت ماندن 
برخی قوانین داریم افزود: به عنوان مثال اجرای 
قانون منع خشــونت علیه سیاهپوستان ۱5۰ 
سال به طول انجامید. اینکه چرا شناسنامه صادر 

نمی شود چند علت دارد.

سامانه روانشناختی بحران کرونا 
آرمان ملی: سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
با توجه به افزایش مشکالت روانشناختی به دنبال 
شیوع کرونا، تقویت سالمت روان امری ضروری 
است که در این زمینه مشــاوران روانشناس از 
طریق سامانه تلفنی 4۰۳۰ و مراکز جامع خدمات 
سالمت آماده خدمت رسانی هستند. سیما سادات 
الری گفت: کارشناس ســالمت روان مستقر در 
مراکز خدمات جامع سالمت آماده ارائه خدمات 

مشاوره حضوری به مراجعین محترم هستند.

شماره حساب واریز جرایم کرونا 
آرمان ملی: رئیس مرکــز روابط عمومی 
و اطــالع رســانی وزارت بهداشــت گفــت: 
شــماره حســاب وزارت بهداشــت برای واریز 
جرایــم کرونا بــه دولت اعالم شــده اســت. 
کیانــوش جهانپــور گفت: شــماره حســاب 
شــبا۳۲۰۱۰۰۰۰4۱۰۱۰۳۳۱۳۸۱۶۰۰۹۹ 
نزد بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران به نام 
پرداخت ســایر منابع وزارت بهداشت به این امر 

اختصاص یافته است.

بهره برداری 3 ایستگاه مترو 
فارس: شــهردار منطقه ۱۱ تهران گفت: با 
بهره برداری از ایســتگاه متــرو بریانک و افتتاح 
ایســتگاه های مترو در اتوبان نواب پیوســتگی 
اجتماعی و تسهیل دسترسی محله های پیرامون 
این خیابان پس از ســال ها مجددا برقرار خواهد 
شد.   نصراله آبادیان با اشــاره به افتتاح ایستگاه 
مترو دامپزشــکی در محل اتصال خط ۲ و ۷ در 
اواخر مهر ماه از بهره برداری ۲ ایســتگاه دیگر تا 
آخر فصل پاییز خبر داد و افزود: ایستگاه کمیل 
و ایستگاه رودکی منشــعب از خط ۷ در سنوات 
گذشته افتتاح شده اند و اکنون خروجی های دوم 
آن ها که توسط شرکت بهره برداری مترو تهران 

در دست اجراست.

اتالف عمر جوانان با سربازی! 
آرمان ملــی: عضو هیات رئیســه مجلس 
شورای اسالمی ضمن تاکید بر ساختار سربازی 
نیاز به اصالح دارد، گفت: بــا جمع آوری نظرات 
متخصصان و ایده های مردمــی، طرحی جامع 
جهت اصالح ساختار فعلی سربازی ارائه خواهیم 
کرد. ســید محســن دهنوی، در توئیتر نوشت: 
فرآیند فعلی سربازی، آسیب های زیادی به همراه 

داشته و موجب اتالف عمر جوانان شده است.  

اطالعیه مهم فرودگاه امام  
آرمان ملی: بر اساس اطالعیه فرودگاه امام 
خمینــی از اول آبان ماه، ورود بــه ترمینال های 
مســافری در فرودگاه حضرت امام خمینی)ره( 
صرفا با ارائه بلیت و کارت پرواز صرفا برای مسافرین 
مقدور است. مشایعت کنندگان و مستقبلین از 
حضور در فرودگاه خــودداری کنند. این تصمیم 
در راستای اجرای پروتکل های جدید بهداشتی و 

به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا است.

توزیع ماسک ۱3۰۰ تومانی 
میزان: ماسک ســه الیه پزشکی با قیمت 
مصوب ۱۳۰۰ تومان در داروخانه های سراسر 
کشــور عرضه می شود. براین اســاس، قیمت 
فروش درب کارخانه ماســک سه الیه پزشکی 
۱۰5۰۰ ریال، قیمت توزیــع کننده ۱۱55۰ 
ریال و قیمت مصرف کننده ۱۳۰۰۰ ریال اعالم 
شده است. روزانه حداقل ۲ میلیون عدد ماسک 
تولیدی به صورت موردی و در قالب قرارداد های 
فروش، به شرکت های پخش مورد تأیید سازمان 
غذا و دارو، جهت توزیع در داروخانه های سراسر 
 ttac.ir کشــور توزیع و گزارش آن در سامانه

ثبت خواهد شد.

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: ۱/5 میلیون واکسن 
آنفلوآنزا بــرای گروه های پرخطر 
به صورت رایگان توزیع شد، محموله 
بعدی برای ایــن گروه ها تا یک ماه 
آینده وارد می شــود، برای توزیع 
در داروخانه ها نیز عالوه بر واردات 
با ارز 4۲۰۰ تومانــی اجازه واردات 
با ارز نیمایی و آزاد هم داده شــده 
است. سعید نمکی افزود:  قرار بود 
واکسن آنفلوآنزا از ۱5 شهریور در 
اختیار مردم قرار گیرد اما با موانعی 
که ایجاد کردند، بــه تاخیر افتاد با 
این حال در بسیاری از کشورهای 
اروپایی هم واکسیناسیون آنفلوآنزا 

را از ۱5 اکتبر شروع می کنند.

کوتـــــاه

یادداشــت

زمانی که معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست 
بودم به شهرهای مختلف سفر می کردم. در »عسلویه« و »نخل تقی« 
گوگردی که از بنزین جدا می شــود را کنار جاده ریخته اند و باعث 
تصادف های بسیاری می شد. در بندر امام خمینی )ره( گوگردها را 
با بیل به کشتی منتقل می کردند!. بخشی از این گوگردها در بندر 
و خلیج فارس ریخته می شــد. آب اینقدر اسیدی شده بود که یک 
ماهی پیدا نمی شد و مرغابی ها از بین می رفتند. درخواست کردیم 
که تجهیزات مورد نیاز را به کار گیرند اما تحریم ها اجازه به کارگیری 
تجهیزات را نمی داد. کارگران کارخانه های عســلویه با ماسک کار 
می کردند، اما کارگران زیادی فوت می کردند، چون ماسک ها باید 
فیلتردار می شــدند اما تحریم ها مانع ورود فیلتر به کشور می شد. 
به کارخانه سیمانی رفتم که لوح ۲5۰۰ ساله کنار آن بود، این لوح 
ماالمال از سیمان بود و داشت از بین می رفت. چون کارخانه فیلتر 
نداشت و تحریم ها اجازه ورود فیلتر را نمی داد. به همین دلیل نامه ای 
به »بان کی مون«، دبیرکل سازمان ملل نوشتم و در آن قید کردم 
شــما نمی دانید این تحریم ها چه ظلمی به مردم، محیط زیست، 
خاک، آب، گیاهان و جانوران کرده است. در ۱۳دسامبر ۲۰۱۳ بان 
کی مون جواب نامه من را داد و نوشت: »به دلیل آن که از طرف  ان 
جی اُها صحبت می کنید، جواب شما را می دهم. در گزارش های در 
شورای حقوق بشر و سازمان ملل اعالم کردم که تحریم ها علیه ایران 
به عموم مردم از جمله تورم شدید، افزایش قیمت کاال و انرژی، نرخ 
بیکاری و کمبود اقالم ضروری است. در همین راستا توافق موقتی 
به دست آمد در ۲۳نوامبر ۲۰۱۳ که برای کمک به مردم ایران است، 
اســتقبال می کنم. بار دیگر تکرار می کنم که امیدوارم دولت ایران 
و شش عضو درگیر در شــروع دلگرم کننده عمل کنند. شما را به 
استقامت در کارها در جهت ارتقای توسعه پایدار و شتاب در دستیابی 
به توسعه هزاره تشویق می کنم«. در حقیقت ایشان اعالم کرده که 
از دست ما کاری ساخته نیست. این موضوع مربوط به سال ها قبل 
است و حاال ببینید چه مشکالتی گریبانگیر کشور است. تحریم ها 
تمام جنبه های زندگی ایرانیان را در بر گرفته اســت، هر کجا که 
مشکل و مساله ای درباره سوخت، سیمان و حتی انبار کردن روغن 
و تجهیزات بی خطر و بی ضرر می خواهد که ما به خاطر تحریم ها از 
پس آن برنمی آمدیم به همین دلیل شبانه آن را وارد خلیج فارس 
می کردند و ۲۰۰باله دلفین از بین رفتند. تمام این بالیا سر ما آمد 
به دلیل آنکه در تحریم بودیم.  پساب هایی که در شهر تهران جاری 
اســت بدون فیلتر وارد رودخانه ها می شود. رودخانه ها در شهرری 
و ورامین پای بوته های گوجه فرنگی، سبزی خوردن، صیفی جات 
می رود که خوراک مردم تهران را تشکیل می دهند. به این ترتیب 
تحریم ها حیات را بر روی زمین در کشور ما محدود می کند. مدیران 
کارخانه ها شب ها فیلترها را خاموش می کنند برای آنکه عمر فیلترها 
کم نشود. در نتیجه کارخانه هایی که نیرو تولید می کند مانند کارخانه 
برق نکا از سوخت های غیربهداشتی و غیراستاندارد استفاده می کنند 
که در روز به دلیل استفاده از فیلتر مشکلی ایجاد نمی شود، اما در شب 
فیلترها را از کار می اندازند تمام اطراف نکا )با آنکه میانکاله پناهگاه 
حیات وحش است( بوی شدید سوخت مانند بنزین یا واسکازین را 
متحمل می شوند. تمام برگ های نکا سیاه است، چون فیلترها در 
شب خاموش می شود و ســوخت روی برگ می نشیند و درخت را 

می کشد. به وضوح می بینیم که تحریم ها حیات را از بین می برند.

 تحریم ها، حیات را در ایران 
به خطر انداخته 

روی خط آرمان ملی
     88760176                                              

 مشکالت جامعه
مشکل مسکن و اشتغال مسائل اصلی اقتصاد کشور هستند. 
اگر چاره نشود نسل های بعدی مشــکل اساسی خواهند داشت. 
جمعیت پیرتر خواهد شد چون ازدواج کم می شود. انتظار است 
مسئوالن دولتی و آقای رئیس جمهور این مشکل اصلی را هرچه 

سریعتر حل کنند.
یک شهروند از تهران 

ترافیک کرج
مسئوالن راهنمایی و رانندگی باید فکری اساسی برای ترافیک 
کرج مخصوصا در ایام تعطیل کنند. این اتوبان واقعا بار ترافیکی 
زیادی دارد و این ترافیک باعث تصادفات فــراوان در این اتوبان 
می شود و در این چند سال هیچ کس به فکر این اتوبان نبوده است. 
زمان مردم نزدیک به دو تا سه ســاعت در ترافیک کرج به هدر 
می رود به فکر این اتوبان باشید؟! حداقل در این ایام کرونایی در 
زمان تعطیالت اجازه خارج شدن از اتوبان را ندهید که مردم راحت 

بتوانند به مسافرت بروند و شیوع کرونا بیشتر شود.
ساکت از  کرج

فروشگاه
به یکی از فروشگاه های بزرگ برای خرید مواد اولیه رفتم که 
با تعجب دیدم که لوبیا چیتی را به قیمت۳۰هزار تومان به فروش 
می رساندند. ولی این حبوبات را در مغازه  به قیمت۷ هزار تومان 
توانستم خریداری کنم. چرا مسئوالن ســری به فروشگاه های 
بزرگ نمی زنند تا قیمت اقالم در حد نرمال باشد و قدرت خرید 
برای کارگران و اقشــار ضعیف و کم درآمد بی جهت بیش از این 

کاهش نیابد
احمدی از تهران

وام کرونا
من خانم خانه دار و 5۰ ساله با پنج فرزند هستم. همسرم با 
54 سال سن کارگر ساختمانی و روزمزد است نه بیمه ای و نه 
درآمد ثابتی، چون همسرم سیم کارت به نام نداشت ثبت نام 
سیم  کارت سرپرست خانوار کردیم. تا سیم کارت به دستمان 
برسد مهلت وام یک میلیونی کرونا تمام شد، ولی بعد برایمان 
پیامک آمد که با سیم کارت سرپرست مجدد درخواست کنید 
که این کار را هم انجام دادیم اما با گذشت ۳ ماه هنوز خبری 

از این وام نیست.
یک شهروند از تهران

آرمان ملی: رکورد زدن کرونا در کشور به امری عادی تبدیل شده و روز گذشته آمار جدید و نگران کننده ای از مرگ و میر و ابتالی مردم در یک روز 
از سوی وزارت بهداشت اعالم شد، طبق آمار رسمی این وزارتخانه ۲7۲ تن از هموطنان به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند و  چهار هزار و 
۲0۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشور شناسایی که دو هزار و ۶۳ نفر از آنها بستری شدند. این درحالی است که اولین رکوردی که نگرانی جدی 
مردم را به دنبال داشت، همان روزی بود که آمار فوتی های کووید۱9 در ایران، دو رقمی شد و بعد هم از مرز ۱00 نفر گذشت. دو رقمی شدن و سه  رقمی 
شدن فوت بیماران مبتال به کووید۱9 در زمانه ای اتفاق افتاد که رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور، در حد قابل قبولی بود و محدودیت های تردد 
اجتماعی و فعالیت مشاغل، با دقت و نظارت بیشتری اعمال می شد. پس از آن، دولت با رفع همه محدودیت ها و اکتفا به توصیه های بهداشتی، بیهوده 
تالش کرد مردم را نسبت به  شدت بیماری زایی ویروس کرونا حساس نگه دارد که این اتفاق در تناقض آشکار با لغو محدودیت های تردد اجتماعی و 
آزاد سازی فعالیت مشاغل غیرضرور بود. ظرف چهار ماه گذشته و از ابتدای اردیبهشت که سفر بین استانی هم آزاد شد و شاغالن اصناف مختلف به 
محل کسب و کار خود برگشتند، در چند نوبت، رکوردهای فوت شکسته شد، ۲۲۱ نفر، ۲۳0 نفر، ۲۳9 نفر و... ولی مشاهده رفتار جمعی مردم در تمام 

شهرها نشان می دهد که حتی این اعداد هم اهمیت خود را از دست داده است. 

نامگذاری خیابان 
 »شجریان« 
در سه شهر  

رئیــس کمیســیون فرهنگی 
و اجتماعی شورای شــهر تهران از 
ارســال نامه هشت عضو شــورا به 
شــهردار به منظور اجرای مصوبه 
نامگذاری خیابان شــجریان خبر 
داد. محمدجواد حق شــناس ادامه 
داد: پیش از این با شهرداری رایزنی 
داشــتیم و در پیگیــری از معاونت 
فرهنگی و اجتماعی  و دفتر شهردار 
تذکــرات الزم را دادیم تــا به این 
مساله و خواست مردم توجه کنند. 
این اظهارات حق شــناس در حالی 
مطرح می شــود که روز گذشته نام 
»محمدرضا شــجریان« پیرو طرح 
دوفوریتی شــورای اســالمی شهر 
مشــهد بــر خیابانی واقــع در حد 
فاصل بلوار شــهید صادقی و بلوار 
خیام مشهد که پیش از این »ارشاد« 
نام داشت، گذاشــته شد و چند روز 
پیش نام »گذر حافظ« در شــیراز 
بــا رای اکثریت اعضای شــورای 
اسالمی این شهر در یکصد و پنجاه 
و چهارمین نشست این نهاد به نام 

»شجریان« تغییر یافت.

واکنش پلیس به 
اظهارات »افتخاری«  

فرمانده انتظامــی تهران بزرگ 
با اعالم آمادگی بــرای همکاری با 
ستاد ملی مقابله با کرونا در جریمه 
متخلفان کرونا گفــت: ما این طرح 
را شــروع کرده ایم و در کنار ستاد 
ملی مقابله با کرونــا خواهیم بود. 
سردارحســین رحیمــی دربــاره 
انتقادات مطرح شــده علیه پلیس 
پــس از گردانــدن اراذل و اوباش 
در تهران با بیــان اینکه پلیس این 
اقدامات را  با حکم مرجع قضائی و نه 
به دلخواه خودش انجام داده است، 
افــزود: ذات این افراد اوباشــگری، 
اخاذی از مردم و دســت درازی به 
نوامیس مردم بود. سردار رحیمی در 
واکنش به اظهارات علیرضا افتخاری 
در روز درگذشت اســتاد شجریان 
گفت: در مقابل بیمارستان جم به 
هیچکس تعرضی صــورت نگرفته 
است و هیچ  شخصی مورد ضرب و 
شتم قرار نگرفته اســت. اگر در آن 
محل به شهروندان تعرض می شد 
یکی از آن ده هــا دوربین و موبایلی 
که در آن محل بودند، فیلمی منتشر 
می کردند. متاسفانه این صحبت ها 
تنها شــنیده ها اســت و خودشان 

چیزی ندیده اند.

 آرمان ملی- رها معیــری: خبری که روز 
گذشته در فضای مجازی منتشر شد شوکه کننده 
بود: »خودکشی )حلق آویز( سید محمد موسوی 
زاده، نوجوان ۱۱ ســاله در شهرستان دیر« زمانی 
این خبر جنبه نگران کننده  تری پیدا می کرد که 
شایعاتی مبنی بر دلیل این خودکشی منتشر شد، 
ظاهرا فقر خانواده و ناتوانــی آنها برای خرید یک 
تلفن هوشمند مناسب جهت حضور این دانش آموز 
در کالس های آنالین و برنامه شاد دلیل این اتفاق 
تاسف برانگیز بوده است. ساعتی پس از انتشار این 
خبر در فضای مجازی، آموزش و پرورش شهرستان 
دیر در استان بوشهر، این موضوع را تکذیب و اعالم 
کرد: »دلیل خودکشی این دانش آموز ۱۱ ساله در 
این شهر نداشتن گوشی تلفن هوشمند نبوده است 
و حتی مدیر مدرسه شخصا به محمد گوشی داده 
بود که در کالس های آنالین حضور داشته باشد«. 
حتی یکی از خبرگزاری ها نیز تصاویری از چت ها 
و ساعت حضور او در فضای مجازی را منتشر کرد، 
اما چند منبع دیگر در استان بوشهر در گفت وگو 
با »آرمان ملی« این موضوع را تایید کردند که در 
گفت وگو با خانواده محمد، دلیل خودکشی فرزند 
۱۱ ساله شان نداشتن تبلت و گوشی مناسب نبوده 
است. پس از آن بود که مادر سید محمد با »رکنا« 
گفت وگو و تایید کرد که دلیل خودکشی فرزندش 

نداشتن گوشی بود.
اما پایگاه خبری رکنا فایل صوتی گفت وگو با 

مادر این کودک را منتشر کرد که در آن می گوید 
مدیر مدرسه محمد چند بار گفته بود که می خواهد 
به سه دانش آموز گوشی بدهد اما نداد، حرفش بود 
اما ندادند. او تاکید می کند تنها دلیل غصه پسرم 
که باعث شد این بال را ســر خودش بیاورد همین 
نداشتن گوشی بود. از سوی دیگر، با اینکه آموزش و 
پرورش در اطالعیه اش گفته است کمک هایی مالی 
به این خانواده بی بضاعت کرده بود اما مادر محمد 
موسوی زاده در گفت وگو با رکنا می گوید کمکی از 
جانب مدرسه نشده بود. ایسنا نیز با استناد به متنی 
منتسب به معلم این دانش آموز گزارش داده که او 
در پیام های گروهی از خرابی گوشــی خود و عدم 

امکان عکسبرداری و ارسال فیلم گالیه کرده بود.
  ۱۴ میلیون دانش آموز »شاد« نیستند

همزمان با باال رفتن میلیونی و ســریع قیمت 
لوازم الکترونیکی،  امکان خرید گوشــی یا تبلت 
برای دانش آمــوزان در خانواده های کم برخوردار 
را با مشکل بیشتر همراه کرده است. فارغ از اینکه 
آموزش های مجازی به دلیل کمبود زیرساخت ها 
و همزمان با شــیوع کرونا با مشــکالت بسیاری 
همراه اســت، افزایش قیمت ارز نیز، باعث گرانی 
و ناتوانی خانواده ها برای خرید یک گوشی تلفن 
همراه مناسب شده اســت. چندی پیش نیز یک 
دانش آموز ۱4 ساله کرمانشــاهی که برای تامین 
مخارج استفاده از ســامانه شاد مشغول کولبری 
شده بود،  از کوه سقوط کرد و به دلیل مصدومیت 

در بیمارستان بستری شد. در شهریورماه حسن 
الحسینی، مسئول برنامه شــبکه آموزشی شاد،  
تایید کرده بود »از مجموع ۱4 میلیون و 4۶۸ هزار 
و ۷44 دانش آموز کشــور بیش از چهار میلیون و 
۱5۶ هزار نفر از آن ها از دسترســی به این شبکه 
محرومند.« در این شرایط بسیاری از سازمان های 
مردم نهاد، خیرین و کمیته امــداد خبر از توزیع 
تبلت هــای دانش آمــوزی و گوشــی های تلفن 
هوشــمند در میان دانش آموزان محــروم داده 
بودند. حتی روز گذشته موسی احمدی، نماینده 
مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه اعالم کرد: شورای 
راهبردی پتروشــیمی های منطقه قول داده بود 
تعدادی تبلت در اختیــار دانش آموزان قرار دهد 
اما آنقدر امروز و فردا کرد که هنوز هم اجرا نشده 
است. او درباره خودکشــی دانش آموز ۱۱ ساله 
گفته است: »بنده از طریق فرمانداری و آموزش و 
پرورش این موضوع را پیگیری کردم و به من اعالم 
شــد با وجود اینکه این دانش آموز از یک خانواده 
بی بضاعت است که مشــکالت مالی و اقتصادی 
فراوانی دارند اما مدیر مدرسه در فروردین ماه یک 
تلفن همراه و لوازم التحریر الزم را در اختیار او قرار 
داده بود تا از کالس های مجازی و آنالین بهره مند 
شود. همچنین دلنوشته معلم او هم حکایت از این 
جریان دارد که او گوشی داشته اما چون سالم نبوده 
در استفاده از آن دچار مشکل بوده است و همین 

موجب ناراحتی او شده است.«

»آرمان ملی« گزارش می دهد 

دالیل خودکشی یک دانش آموز ۱۱ ساله
   مادردانش آموز علت خودکشی را نداشتن گوشی عنوان کرد اما آموزش و پرورش تکذیب کرد

اسماعیل کهرم     
فعال محیط زیست 

            گزارش »آرمان ملی« از وضعیت شیوع کرونا و تولید واکسن ایرانی :     

    بعد از آزمایش موفق واکسن روی میمون ها، تا ۳ هفته دیگر آزمایش بالینی آغاز می شود    
     رکورد نگران کننده کرونا؛ مرگ ۲7۱ بیمار و ابتالی ۴۲0۶ نفر در یک روز

طبق آمار و گفته مسئوالن نیمی از آمار مبتالیان 
و مرگ در کشــور متعلق به تهران اســت و همه 
بیمارســتان های پایتخت ظرفیت بستری بیمار 
جدید را ندارند. در این شــرایط مردم پایتخت از 
شنبه ۱۹ مهر، اگر ماســک نزنند با جریمه مواجه 
خواهند شــد. در این میان مســئوالن از کاهش 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در اســتان تهران 
ابراز نگرانی شــدید می کنند و امیدوارند با اعمال 
جریمه مردم بیشتر خود را مکلف کنند تا از ماسک 
استفاده نمایند. طبق اعالم معاون امنیتی و انتظامی 
استانداری تهران گفت: »رعایت نکردن پروتکل های 
بهداشتی در تهران سبب شد تا به وضعیت بحرانی 
کرونا برسیم و اکنون با وجود اشباع بیمارستان ها، 
چاره ای جز برخــورد وجود نــدارد«. حمیدرضا 
گودرزی با اعالم اینکه میزان رعایت پروتکل های 
بهداشتی در استان تهران به ۳۲ درصد رسیده است، 

از تداوم این شرایط ابراز نگرانی شدید کرد.  
    میزان جریمه در تهران

از روز یکشــنبه، دولت برای نزدن ماســک در 
بیرون خانه جریمه تعیین کرد و نحوه شناســایی 
متخلفان در استان تهران نیز اعالم شد.در این راستا 
قرار است افراد باالی ۱۸ سال در همه مکان ها اعم 
از سربسته و باز تهران از ماســک استفاده کنند و 
تیم های انتظامی، بازرســان بهداشــت و درمان و 
عوامل بسیج نیز بر این امر نظارت خواهند داشت 
و در صورت استفاده نکردن از ماسک بار اول تذکر 
و ثبت مشخصات و بار دوم به میزان 5۰ هزار تومان 
جریمه می شــوند. همچنین در حوزه واحدهای 
صنعتی و صنفــی در صورت عــدم رعایت موارد 
بهداشتی در مرحله اول تذکر، مرحله دوم ۳۰۰ هزار 
تومان جریمه، بار سوم یک میلیون تومان جریمه و 
در صورت تکرار در مرتبه چهارم پلمب می شوند. 
همچنین در ناوگان حمل و نقــل عمومی نیز همه 
موظف به اســتفاده از ماسک هســتند و جریمه 
جابه جایی افرادی که از ماسک استفاده نمی کنند 

5۰۰ هزار تومان برای شــرکت اتوبوسرانی است. 
همچنین در اتوبــوس و تاکســی در صورت عدم 
اســتفاده راننده بار اول تذکر بــار دوم ۱۰۰ هزار 
تومان جریمه و به ازای هر مســافری که از ماسک 
اســتفاده نکند ۲۰ هزار تومان جریمه می شــوند. 
طبق اعالم سیما ســادات الری، سخنگوی وزارت 
بهداشت و درمان، »قرار نیســت جریمه استفاده 
نکردن از ماسک به صورت نقدی یا با کارتخوان از 
افراد اخذ شود، وظیفه نظارت و تذکر به افرادی که 
ماسک نمی زنند و پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نمی کنند برعهده نیروهای انتظامی و بسیج است«. 

   شیب ابتال به کرونا در استان ها
اما وضعیت شیوع کرونا در تهران باعث نگرانی 
نشــده و با افزایش شــمار مبتالیان و مرگ و میر 
در اســتان خراســان رضوی، روز گذشــته ناصر 
خوش خبر، معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: 
»طی شبانه روز گذشته )از یکشنبه تا دوشنبه( شش 
نفر بر اثر ابتال به کرونا در این استان جان باختند و 
محدودیت های کرونایی با توجه به تشدید شیوع 
کرونا در خراســان جنوبی اعمال می شــود«. این 
گفته ها در شــرایطی اســت که  در ۱۱ استان قم، 
لرستان، سمنان، ایالم، مازندران، خوزستان، تهران، 
کرمانشاه، همدان، آذربایجان شرقی و اصفهان روند 
ثبات با تغییرات مختصر صعودی مشــاهده شد. 
در ۱5 استان خراســان جنوبی، خراسان شمالی، 
آذربایجــان غربی، یزد، کردســتان، چهارمحال و 
بختیاری، مرکزی، خراسان رضوی، البرز، زنجان، 
کرمان، گیالن، گلســتان، کهگیلویه و بویراحمد و 
بوشهر روند صعودی یا شروع پیک جدید مشاهده 
می شــود. در پنج استان سیســتان و بلوچستان، 
فارس، هرمــزگان، قزوین و اردبیــل روند ثبات با 

تغییرات مختصر و نامنظم وجود داشته است. 
   از واکسن ایرانی کرونا چه خبر؟ 

حدود دو ماه پیش روســیه از موفقیت خود در 
تولید واکســن کرونا خبر داد و از همــان زمان تا 

امروز هم بســیاری از کارشناسان و مدیران حوزه 
سالمت ایران، هر روز نظری درباره تولید واکسن 
ارائه می دهند، اما کســی به غیر از وزیر بهداشت 
و درمان، از جزئیات آن خبــر نمی دهد. او همواره 
تاکید دارد که دانشمندان ایرانی در حال ساخت 
واکسن هستند و تا یک سال دیگر به واکسن ایرانی 
کرونا دست پیدا می کنیم. حال آنکه واکسن ایرانی، 
تازه مرحله کلینیکال و آزمایش روی حیوانات را با 
موفقیت پشت سر گذاشــته و هنوز هیچ آزمایش 
مثبتی روی انسان ها نداشــته است. روز گذشته 
در یک اظهارنظر، ســعید نمکی، وزیر بهداشــت 
از آزمایــش موفقیت آمیز واکســن ایرانی کرونا بر 
روی میمون ها خبر داد و گفت: » آزمایش انسانی 
این واکسن تا سه هفته آتی آغاز می شود«. نمکی 
همچنین تاکید کرد که تمام اقدامــات ما در این 
زمینــه منطبق بــر اســتانداردهای بین المللی و 
پروتکل های سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا 
و دارو است، گزارش این اقدامات از امروز به سازمان 
جهانی بهداشــت ارائه می شــود. گام های موثری 
برای دسترسی به واکسن بر می داریم اما همچنان 
ابهاماتی درباره میزان ماندگاری، اثرگذاری و... در 
مورد واکســن کرونا وجود دارد و روی آن کار می 
شود. در پایان ذکر این نکته الزامی است، که هیچ 
 مستندات و عکسی از آزمایشگاه ها و شرکت های 
دانش بنیادی که مشــغول ســاخت این واکسن 
هستند، منتشر نشده و باید دید که این صحبت های 
بلندپایه ترین مقام بهداشتی در کشور تا چه اندازه 
به واقعیت نزدیک است. بدون تردید در شرایطی که 
شیوع کرونا در فصل پاییز وارد مرحله  ترسناک خود 
می شود، امید میلیون ها نفر در ایران به سخن های 
وزیر بهداشت است تا در شرایط تحریم، این واکسن 
مهم برای همه انسان ها و کشورهای دنیا در داخل 
کشور تولید شود و سنگ تحریم و کمبود ارز مانع از 
ورود آن نشود، همان اتفاقی که بر سر واکسن های 

آنفلوآنزا در امسال رخ داد.

واکسن کرونا  از آزمایشگاه بیرون مي آید؟
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a r m a n m e l i . i r دادگاه سینمایی متهم فساد مالی:
 کنایه موبایلي 

به نماینده دادستان
آرمان ملی: جلسه چهارم دادگاه رسیدگی 
به اتهامات محمد امامی با یادآوری قاضی 
مسعودی مقام درباره مــفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹4 
قانون آیین دادرســی کـــیفری در دادسرای 
رسیدگی به جــرائم اقـــتصادی آغاز شد. 
سید محمد امامی به درخواست قــاضی در 
جایگاه ویژه قرار گــرفت و دفاعیه خود را به 
شرح زیر بیان کرد. امامی گفت: مشکل من در 
سه سال اخیر بایکوت رسانه ای بود که باعث 
شد دفاعیات من شنیده نشود. با زدن اتهامات 
بی اساس به من ظلم بزرگی به بازیگران سریال 
شهرزاد شد. از بزرگان عرصه هنر آقایان فتحی، 
نصیریان، شهاب حسینی، خانم علیدوستی، 
محسن چاووشی و دیگرانی که به آنها ظلم 
شده عذرخواهی می کنم. همچنین از نامه 
حمایتی تعدادی از هنرمندان سینما برای 

اعطای مرخصی به من تشکر می کنم.
  مردم از زیان انباشته بانک سرمایه 

به بانک مرکزی خبر دارند؟
امامی در ادامه خطاب به قهرمانی نماینده 
دادستان در پرونده گفت: من در دنیای 
متفاوتی نفس می کشم. از کودکی کار کرده ام 
و همیشه در متن کار جنگیده ام. خیلی اهل 
پاسخگویی نیستم به خصوص در مورد آن 
همه دروغ هایی که می گویید. ساخت مستند 
من مهم ترین دفاعیه ام است، اما آنجا که علیه 
دوستان، خانواده و همکارانم ساختید سکوت 
نمی کنم! شما اعتبار هنرمندان را مخدوش 
کردید و آنچه کردید فسادستیزی نبود. آثار 
سینمایی که من تولید کرده ام اختالس و 
دزدی نیست و محصول کار یک نفر هم نیست؛ 
محصول کار جمعی و فرزندان این سرزمین 
است. سال هاست که برای نابودی من همه 
چیز از جمله ضابط، زندان و قاضی دارید اما 
یک چیز ندارید و آن واهمه از خداست. وی 
پس از تذکر قاضی برای رعایت نزاکت افزود: 
در جلسه قبل نماینده دادستان اعالم کردند 
که چرا امامی سالن سینما نساخته است؟ آیا 
جایگاه این سوال دادستانی است یا محیط 
فرهنگ؟ من کاری کردم که مردم به جای 
تماشای ماهواره که تهاجم فرهنگی است 
اثر من را ببینند. مردی کارآفرینی کرده و 
میلیون ها مخاطب دارد، اعتبار آورده و جایزه 
دریافت کرده است، اما به اتهامی متهم شده 
که آقای قهرمانی ساخته است. آقای قهرمانی! 
من از ۹۰ تا ۹۸، حتی در دورانی که در زندان 
بوده ام ۲۰۰ میلیون قطعه دی وی دی تولید 
کردم اما وام تولیدی نگرفته ام. ارز دولتی 
دریافت نکرده ام و هر چه وام داشته ام بدون 
حضور پلیس و دادستانی تسویه کردم. این 
متهم پرونده بانک سرمایه در ادامه سخنانش 
با اظهار اینکه تا امروز هیچ حرفی از قانون 
و حقوق از زبان قهرمانی نشنیدیم، گفت: 
آقای قهرمانی! پیچیده کردن پرونده حقیقت 
را گم نمی کند.  امامی در بخش دیگری از 
صحبت هایش اظهار کرد: آیا مردم از زیان 
انباشته بانک سرمایه به بانک مرکزی خبر 
دارند؟ آیا مردم می دانند اوضاع بانک سرمایه 
تا سال ۹5 چگونه بوده و از ۹5 به بعد چگونه 
است؟ در این جایگاه به دنبال تخریب کسی 
حتی آقای قهرمانی نیستم، اما در سه سال 
گذشته به همه مسئوالن قضائی از شخص 
اول قوه تا خود آقای قهرمانی نامه نوشته ام اما 
آنچه ره به جایی نمی برد، فریاد است. در ادامه 
محمد امامی با ارائه دفاعیه خود گفت: من به 
عنوان تهیه کننده سینما حتی به قیمت حذف 
آزادی خود در زمینی که آقای قهرمانی آن را 
کارگردانی می کند بازی نمی کنم! قهرمانی 
باید پاسخگوی عملکردش باشد. مگر اعتماد 
مردم به رئیس و نظام دستگاه قضائی کشور 
بزار ایشان است که بخواهند در آن بازی  ا
کنند؟ امامی ادامه داد: مقابل فرار کسانی 
سکوت کرده اید و معیار خودتان را قرار داده اید. 
با اتکا به یک مجوز هر که را خواستید وارد 
کردید و هر که را نخواستید خارج کردید. به 
احسان دالویز ش۱۰ سال زندان دادید، آقای 
قاضی!  من دو سال است که متهم شما هستم. 
اعتراضم به شما بود و امید داشتم که عدالت 
را رعایت کنید. به دفترتان آمدم اما حتی یک 
دقیقه اجازه مالقات ندادید! امامی گفت: 
چطور آقای قهرمانی صبحانه اش را در دفتر 
شما می خورد؟ قاضی گفت: اینطور نیست! 
امامی گفت: به دفتر شما می آید و اسپرسو را 
در دادگاه با وکیل من می خورد! قاضی گفت: 
آقای قهرمانی نماینده دادستان است شما از 
اتهامات دفاع بکنید تا نتیجه بگیرید. امامی در 
پاسخ گفت: شما یک پرونده تان است اما من 
همه زندگی ام است. ایشان با همه هستی من 
بازی کرده و می کند. ایشان در دادگاه امانی 
گفت با امضای 4 معلم در سال ۹5، وارد پرونده 
بانک سرمایه شده است اما ایشان دادیار ناظر 
به تحقیقات در پرونده بانک سرمایه است 
و مسئولیت و پاسخگویی ایشان بیشتر از 
نماینده دادستان است. ایشان در جلسه دادگاه 
با موبایلش بازی می کند، اما آیا وکیل من 
می تواند موبایل خود را به دادگاه بیاورد؟ امامی 
گفت: قهرمانی مسائلی را که مقرون به واقع 
نبوده است، ورود می کند. بعدها در رد ادعاهای 
دروغ دیگر او باید اثبات کنم. ایشان گفته که 
دالویز خواهرزاده تاجگردون است و از امامی 
پول پورشه گرفته و حیدری را به مدیرعاملی 
شرکتش گذاشته است! اینها صحت ندارد ولی 

تیتر روزنامه ها شده است.

دادگــــاه 

روی خــــط
کنترل  »استرس« کرونا

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: 
اطالعات درست در خصوص بیماری و روند درمان آن باعث 
کنترل استرس و اضطراب می شود.شهبانو قهاری، اظهار 
کرد: بی شک نگرانی و اضطراب در بین خانواده هایی که بیمار 
کرونایی دارند یک امر طبیعی به نظر می آید اما باید سعی کنند 
تا استرس و اضطراب خود را در حضور بیمار نشان ندهند.

وی گفت: یکی از راه های تشدید اضطراب بیماران، اطالعات 
نادرست درباره بیماری و روند درمان است و برای کنترل این 
حالت باید سعی کنند اطالعات درست را از پزشک دریافت 
و درمان را تحت نظر پزشک ادامه بدهند.قهاری بیان کرد: 
همراهان باید ضمن رعایت دستورات درمانی برای روحیه 
دادن و امید به بیمار نهایت تالش خود را انجام دهند.وی در 
خصوص خانواده هایی که عزیزان خود را از دست داده اند، گفت: 
مرگ عزیزان بسیار سخت است، به ویژه مرگ های ناگهانی 
ولی چاره ای جز پذیرش این امر نیست و باور به اینکه خواست 
خدا بوده و اینکه مرگ حق است، پذیرش این مصیبت را تا حد 
زیادی آسان می کند و در این زمان دعا، عبادت، سوگواری و 
در کنار خانواده و عزیزان بودن، کمک زیادی می کند.عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خاطر نشان کرد: در 
صورت حاد بودن بیماری به اورژانس مراجعه شود، البته توصیه 
ما رعایت پروتکل های بهداشتی در منزل است و یا در صورت 
تشدید اضطراب و نگرانی ناشی از استرس بیماری به اورژانس 
روانپزشکی مراجعه کنند و از روانپزشک کمک بگیرند، چون 
این افراد در شرایط حاد استرس و اضطراب نیاز به دارو دارند 
و حتی در کنار دارو خدمات روان شناختی بسیار مؤثر است.

این روانشناس تاکید کرد: توصیه ما به خانواده ها و عموم مردم 
در بحران اپیدمی کرونا این است که تالش کنند، کودکان و 
نوجوان ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی، تکالیف درسی 
خود را به نحو احسن انجام دهند و زمان خود را با هماهنگی 

و نظارت خانواده و مدرسه با سرگرمی های مختلف پر کنند. 
 اشتغال ذهنی و فکر کردن در زمان کرونا

وی تصریح کرد: توصیه ما به سالمندان نیز این است که 
باید با مطالعه و تماشای فیلم زمان خود را سپری کرده و از 
دنبال کردن اخبار نگران کننده به خصوص بیماری کرونا 
خودداری کنند. از طرفی تنها ماندن هم در ایام کرونا بسیار 
دشوار است؛ لذا همه ما کارهای ناتمام زیادی داریم که باید آنها 
را تمام کنیم، مانند مرتب کردن وسایل خانه، مطالعه، ورزش 
و کارهای دیگری که ما می توانیم آنها را با برنامه ریزی به پایان 
برسانیم و از این شرایط دشوار به خوبی عبور کنیم.عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ادامه داد: یکی از معضالتی 
که اپیدمی کرونا برای ما به وجود می آورد، اشتغال ذهنی و 
فکر کردن به مواردی مانند مبتال شدن به کرونا، آلوده بودن 
محیط اطراف، بررسی مداوم خود مبنی بر اینکه آیا دست ما 
به جایی خورده، آلوده نشده باشیم یا اینکه مبتال نشده ایم، من 
حتماً کرونا گرفتم االن من یک سرفه کردم حتماً مبتال شدم 
و…، است. در بسیاری از این موارد اشتغال ذهنی آنقدر شدید 
می شود که به شکل افکار وسواس گونه بروز می کند و این 
افکار مزاحم یا همان افکار وسواس گونه وقتی به ذهن ما نفوذ 
می کنند، ما تالش می کنیم آنها را از ذهن خود بیرون کنیم 
ولی اغلب نمی توانیم.وی افزود: این اشتغال ذهنی می تواند از 
ما انرژی بگیرد و عملکرد ما را کاهش دهد و عالوه بر اذیت و 
آزار ما را دچار استرس می کند. گاهی هم افکار منفی ما، راجع 
به افرادی است که به دلیل کرونا فوت شدند و دائما به آنها فکر 
می کنیم؛ دچار غصه، غم و اندوه می شویم حتی به خاطرات با 
آنها فکر می کنیم یا کارهایی که می توانستیم برای آنها دهیم، 
همه اینها می تواند باعث دغدغه های ذهنی بشود. نگرانی در 
مورد آینده به خصوص نگرانی راجع به بیمار شدن مانند: آیا من 
در صورت ابتالء درمان می شوم یا نه نوع خفیف یا شدید این 
بیماری را دارم، آیا بیمارستان برای بستری جا دارد؟ یا نه و ... 
همه اینها از دیگر نشانه های خطری است که ما را دچار اشتغال 

ذهنی می کند.
  رهایی از اشتغال ذهنی

قهاری گفت: رهایی از اشتغال ذهنی یکی از کارهایی 
است که ما باید برای سالمت روان انجام دهیم. نوشتن این 
اشتغاالت ذهنی و هر چیزی که ذهن ما را مشغول می کند، 
به ما بسیار کمک می کند تا ذهن ما راحت باشد و در صورت 
هجوم این افکار منفی استفاده از دارو می تواند، کمک کننده 
باشد.وی افزود: یکی از این افکار منفی از دست دادن عزیزان 
به خاطر کرونا است که در این خصوص ما می توانیم در مورد 
آنها با افراد دیگر در این زمینه صحبت کنیم یا انجام دادن 
برخی از فعالیت ها در این زمینه که موجب راحتی و آرامش 
ما می شود. مثاًل خیرات دادن برای عزیزانی که آنها را ازدست 
دادیم، قرائت قرآن برای آنها، نقل خاطرات خوبی که از آنها 
داشتیم، یادآوری ویژگی های مثبت آنها و به نیکی یاد کردن 
از آنها می تواند خیلی ما را آرام نگه دارد. به طور کلی این 
راهکارها روش هایی است برای کاهش افکار منفی و استرس 
و دغدغه های ذهنی که کرونا ایجاد می کند.این روانشناس 
تأکید کرد: به یاد داشته باشیم اگر ما نتوانیم خواب شبانه کافی 
و منظم داشته باشیم یا فعالیت بدنی نداشته باشیم، راه های 
مقابله با بیماری را نشناسیم، همه اینها می تواند موجب 
افزایش اشتغاالت و در نتیجه اضطراب و استرس ما بشود. در 
نتیجه نمی توانیم از خودمان به خوبی مراقبت کنیم و عملکرد 
بهتری داشته باشیم، که ذهن ما آرامش بیشتری داشته باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تمرین های مدیتیشن مثل 
تمرین تنفس با حضور ذهن، تمرین های راه رفتن با حضور 
ذهن و تمرین های دیگری مانند غذا خوردن با حضور ذهن و 
به طور کلی آگاه بودن از فعالیت هایی که انجام می دهیم، همه 
اینها به ما کمک می کند که بر دغدغه های ذهنی و استرس 

خود غلبه کنیم.

آرمان ملی: فاطمه محمدبیگی نامی آشناست، نماینده مجلسی 
که اظهاراتش حاشیه ساز است و ابایی از واکنش ها ندارد. محمدبیگی 
پس از ورود به مجلس یازدهم، با ۱۰هزار دنبال کننده اینستاگرامی 
و نزدیک به ۶ هزار دنبال کننده در توئیتر، حضورش را به شکلی قوی 
در فضای  مجازی شروع کرده است و در این چند ماه با اظهارنظر هایی 
خاص، به تدریج توجه رسانه ها و کاربران فضای مجازی را هم به 
سوی خود برگردانده است تا از دیگر نظر های او هم مطلع شوند. 
بیشتر حرف های خانم محمدبیگی در حوزه زنان و خانواده است. از 
اظهارنظر های او درباره مساله رشد جمعیت به عنوان دغدغه ای مهم 
که کارشناسان هم به درستی به آن اشاره می کنند، می توان به این 
اشاره کرد که او دلیل افزایش سرطان خانم ها را کاهش باروری آنان 
دانسته و از برنامه پنتاگون برای واردات جمعیت از هند و بنگالدش به 
ایران حرف زده است؛ حرف هایی که تاحدی اصل مساله کاهش رشد 
جمعیت را به محاق برده است و به عنوان یک سوژه بامزه در رسانه ها 

دست به دست می شود.
  ماجرا چیست؟

به عنوان نمونه او اخیرا گفته است: »جنگ جمعیتی برنامه ریزی 
شده است و جوانان نباید اجازه دهند برنامه پنتاگون در مورد 
جمهوری اسالمی اجرا شود.« وی گفت: »هیچ خانواده ای را 
نمی بینیم که صاحب فرزند شود اما وضعیت اقتصادی اش بدتر شود. 
چرا که خداوند به دلیل به دنیا آمدن فرزندان گشایش در خانواده ها 

ایجاد می کند و طبق وعده خداوند وسعت قلب و وسعت روزی نصیب 
خانواده هایی می شود که فرزند به دنیا آورند. در بحران معیشتی فعلی 
و وضعیت اقتصادی با صاحب فرزند شدن و تنظیم سیاست های 
اقتصادی می توانیم کاری کنیم که کشورمان در 5 سال آینده روی 
خوش ببیند و اگر از این فرصت طالیی )5-۶ ساله( استفاده نکنیم 
طوری سیاه چاله جامعه را خواهد بلعید که طبق پیش بینی پنتاگون، 
ایران مجبور خواهد شد از هند، پاکستان، فیلیپین و بنگالدش 
جمعیت وارد کند.« وی مدعی شد: »سال ۹۶ وقتی آقای روحانی 
در سازمان ملل حضور پیدا کرد از اینکه جمعیت ایران کاهش پیدا 
کرده ابراز نگرانی کرد اما طرف آمریکایی به رئیس جمهور اعالم کرد 
که نگران نباشید ما برای شما برنامه ریزی کرده ایم شما از فیلیپین 
و بنگالدش جمعیت وارد کنید. جنگ جمعیتی برنامه ریزی شده 
است و جوانان نباید اجازه دهند برنامه پنتاگون در مورد جمهوری 

اسالمی اجرا شود.«
  هجمه جمعیتی به دولت

درباره ادعاهای نماینده قزوین چند موضوع قابل توجه است. 
نخست اینکه تخطئه دولت و رئیس جمهور برای کاهش جمعیت 
بازی تخریبی جدید مخالفان دولتمردان است. اگر به مرور 
حاشیه سازی های مخالفان دولت پرداخته شود، این نتیجه به دست 
می آید که اظهارات در راستای تداوم مشی تخریب و زیر سوال بردن 
سیاست های پاستورنشینان است. به عنوان نمونه ۷ مهر رئیس جمهور 

بخشنامه بودجه سال ۱4۰۰ را به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد، بر 
این اساس ظاهرا قرار شده است: »الیحه بودجه سال آینده با تاکید 
بر سیاست های جمعیت و تامین کاالهای اساسی و توسعه مشارکت 
عمومی و خصوصی« تدوین شود! ۸ مهرماه خبرگزاری تسنیم نوشت: 
»رئیس جمهور در آستانه ترک پاستور در حالی در ابالغ بخشنامه 
بودجه سال ۱4۰۰ بر لزوم توجه به »سیاست های جمعیتی« تاکید 
کرده  است که تا همین دیروز به خالف تاکیدات مضاعف مقام معظم 
رهبری و کارشناسان حوزه جمعیت، افزایش جمعیت کشور را واویال 
می خواند!«. تسنیم به یک گزارش قانع نشد و یک روز بعد یعنی ۹ 
مهرماه نوشت: »دولت روحانی« در کاهش فاکتورهای جمعیتی کشور 
هم رکورد زد!« به نظر می رسد کاهش زاد و ولد ارتباط مستقیم با 
وضعیت اقتصادی کشور دارد و خانواده ها از تامین هزینه فرزندان زیاد 
ابا دارند که دولت را نمی توان مقصر اصلی این وضعیت دانست از سوی 
دیگر باید به اظهارات شهیندخت موالوردی معاون رئیس جمهور 
در امور زنان و خانواده در دولت قبل توجه داشت که گفته بود: 
»درس های آموخته شده در سالیان گذشته و در موضوعات مشابه به 
خوبی یادآور می شود که هر جا و هر زمان برخوردها سلبی و حذفی 
بوده نتیجه عکس حاصل شده است و آزموده را آزمودن خطاست.« 
وی افزوده بود: »این واقعیت که جمعیت جوان نیاز و الزمه پیشرفت، 
توسعه، استقالل و امنیت کشور است باید به یک باور عمومی تبدیل 

شود و راه آن هم بگیر و ببند و داغ و درفش نیست.«

فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین مدعی شد؛

افاضات جمعيتی نماينده زن مجلس!

مدیرکل توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشور درباره وضعیت واکسیناسیون آنفلوآنزای معتادان گفت: 
سازمان بهزیستی در زمینه اجرای دستورالعمل های مربوط به 
کرونا مطابق آنچه وزارت بهداشت اعالم کرده عمل می کند؛ 
در زمینه واکسن آنفلوآنزا نیز هرطور که وزارت بهداشت از 
نظر اولویت بندی و شیوه نامه های اجرایی اعالم کند عمل 
خواهد شد. فرید براتی سده ضمن اعالم خبر فوق بیان کرد: 
طبق آمارهای ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
حدود ۶۰ تا ۱۰۰ هزار معتاد متجاهر در کشور وجود دارد و 
در سال جاری به طور کلی حدود ۲5 هزار و ۸۲۱ نفر معتادان 
متجاهر دستگیر شده است، البته هنوز استان اصفهان گزارشی 
از میزان تعداد معتادان متجاهر دستگیر شده استان خود را 

ارائه نکرده است.
 تست ۶۱۶ معتاد متجاهر؛ مثبت

وی ادامه داد: از حدود ۲5 هزار و ۸۲۱ معتاد متجاهر، ۲۰ 
هزار و ۳5 معتاد در مراکز ماده ۱۶ پذیرش شدند که در حال 

حاضر 5۷۷ نفر از آنها در قرنطینه به سر می برند تا در صورت 
ابتال به کرونا، عالئم آنها در دوران قرنطینه بروز یابد و پس از 
آن اقدامات بعدی انجام شود.به گفته براتی، همچنین از حدود 
۲5 هزار و ۸۲۱ نفر از معتادانی که در مراکز ماده ۱۶ پذیرش 
شدند از حدود ۱۷ هزار و 4۰۰ نفر از آنها تست کرونا گرفته 
شده که جواب آزمایش ۶۱۶ نفر از آنها مثبت شده است.براتی 
با بیان اینکه در حال حاضر در ۲۲ مرکز ماده ۱۶ و بیش از 55۰ 
مرکز اقامتی به معتادان متجاهر خدمات ارائه می شود، درباره 
واکسناسیون آنفلوآنزای معتادان در کشور نیز توضیحاتی ارائه 
کرد و افزود: باتوجه به اولویت هایی که وزارت بهداشت برای 
تزریق این واکسن اعالم کرده و همچنین محدودیت هایی 
که برای توزیع آن وجود دارد، سازمان بهزیستی در حال 
رایزنی با وزارت بهداشت است تا در صورت امکان در مراحل 
بعدی معتادان نیز در سهمیه دریافت واکسن آنفلوآنزا قرار 
گیرند.وی تصریح کرد: سازمان بهزیستی در زمینه اجرای 
دستورالعمل های مربوط به کرونا مطابق آنچه وزارت بهداشت 

اعالم کرده عمل می کند؛ در زمینه واکسن آنفلوآنزا نیز هرطور 
که وزارت بهداشت از نظر اولویت بندی و شیوه نامه های 

اجرایی اعالم کند، عمل خواهد شد. 
 ساماندهی معتادان بی خانمان در زمستان

 مدیرکل توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
کشور در ادامه درباره ساماندهی معتادان بی خانمان در ایام 
زمستان نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: سازمان بهزیستی هر 
ساله برای خدمات رسانی در ایام زمستان به معتادان بی خانمان 
جلسات هماهنگی با مراکز و موسسات کاهش آسیب برگزار و 
بخشنامه ای را برای بهزیستی استان ها ارسال می کند. بخشنامه 
سال جاری طی چند روز گذشته برای استان ها ارسال شده که 
باتوجه به شرایط سرد، مانند سال گذشته مراکز سرپناه فعالیت 
خود را جدی تر کنند و در صورتی که شرایط حاد و میزان 
متقاضیان بیشتر از ظرفیت مراکز سرپناه بود، این مراکز از سایر 
فضاهای موجود از جمله فضای مراکز گذری یا گرمخانه های 

شهرداری ها نیز استفاده کنند. 

قرنطینه معتادان متجاهر مشکوک به کرونا

عضــو کـــمیته عــلمی ستــاد ملی 
مقابله با کرونا هشدار داد کــه در صورت 
تداوم شرایط فــعلی، قطعا میزان مرگ 
و میرهای ناشی از بیماری کرونا افزایش 
می یابد.دکــتر مینو محرز گفت: متاسفانه 
وضعیت شیوع کرونا بسیار بد است، به طوری 
که تخت خالی برای بستری مبتالیان جدید 
وجود ندارد و حتی ممکن است بیماران 
نوبت قرار گیرند.وی  برای بستری در 
افزود: بسیاری از بیمارستان ها در سطح 
تهران درگیر هستند و بیمارستان های 
معین هم از بیماران کرونایی پر شده اند. 
حتی برخی بیمارستان های خصوصی نیز 
ظرفیت هایی را برای بستری بیماران مبتال 
به کرونا اختصاص داده اند.محرز با بیان اینکه 
بسیاری از بیماران به صورت سرپایی درمان 
می شوند، گفت: افرادی که بدحال هستند، 
نیاز به بستری دارند که در حال حاضر برای 
آنها هم جا به اندازه کافی برای بستری وجود 
ندارد.وی ضمن اعالم هشداری جدی به 
مردم در زمینه عدم رعایت پروتکل های 
بهداشتی و سفر رفتن، گفت: خوب است 
که ما ایرانی ها اهل سفر و گشت و گذار 
در طبیعت هستیم، اما بارها و بارها اعالم 
کردیم که در حال حاضر باید قبول کنیم 
که یک وظیفه جمعی داریم و باید در خانه 

بمانیم و اصول قرنطینه و فاصله گذاری 
فیزیکی را رعایت کنیم تا بتوانیم تا اندازه ای 
نمودار بیماری را که به صورت وحشتناکی 
در حال باال رفتن است، آرام کنیم و برای 
بستری و درمان هموطنان مان که بیمار 
شدند و ممکن است جان شان را از دست 
دهند، جا باشد.محرز نسبت به مسافرت ها 
هشدار داد و گفت: بدون توجه به کرونا 
مسافرت می رویم، اما وقتی برمی گردیم، 
تمام اعضای خانواده مبتال شده اند. در حال 
حاضر بسیاری از بیماران ما افراد مسن با 

بیماری های زمینه ای هستند که مرگ و 
میر هم در این گروه باالست. چرا؟ زیرا قدرت 
سرایت ویروس زیاد شده و همه یکدیگر را 
مبتال می کنند. در حال حاضر می بینیم که 
مردم خانوادگی به کرونا مبتال می شوند، 
نه اینکه فقط یک نفر از اعضای خانواده 

مبتال شود. 
ناشی از کرونا افزایش روزانــه مرگ و میرهای 
وی تــاکیــد کـــرد: بــنــابراین تنها 
راه عدم ابتال به بیماری کووید۱۹ رعایت 

فاصله گذاری فیزیکی، ماندن در خانه تا حد 
امکان، استفاده از ماسک و شستن مکرر 
دست هاست. البته می دانم که همه مردم 
از این شرایط خسته شده اند، اما باالخره 
عملکرد مردم هم برای حفظ سالمتی شان 
در دوران کرونا مهم است.محرز درباره 
احتمال افزایش روزانه مرگ و میرهای ناشی 
از کرونا با توجه به اینکه چند روز است که 
میزان مرگ های کرونایی بیش از ۲۰۰ مورد 
بوده است، گفت: قطعا در صورت تداوم این 
شرایط میزان مرگ و میرها افزایش می یابد. 
متاسفانه برخی بیماران حتی به بستری 
شدن هم نمی رسند و وضعیت بسیار بحرانی 
است. بر همین اساس هم ستاد کرونا هشدار 
داده است. مردم باید رعایت کنند. گاهی 
مردم می گویند ما از تهران به ویالیمان در 
شمال می رویم و جای دیگری نمی رویم، اما 
باالخره همین رفت و آمد، خرید و... وجود 
دارد. چرا باید چنین کاری انجام دهیم. 
اگر این موارد را رعایت کنیم و بتوانیم سر 
بیماری را ُکند کنیم، می توانیم به بستری و 
درمان همه هموطنان مان که در حال حاضر 
گرفتار بیماری هستند، برسیم.وی با بیان 
اینکه ویروس در خرداد ماه جهش داشت 
و قدرت سرایتش افزایش یافت، گفت: در 
حال حاضر بیماری شدیدتر نیست، اما تعداد 

وضعیت بسیار بد شیوع کرونا در کشور 
خطر افزایش مرگ ها با تداوم شرایط فعلی

   برنامه پنتاگون برای افزایش جمعیت ایران
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تر تئــــــا
مدیر تاالرسنگلج  مطرح کرد

هشدارجدیبهعواقببرخیتعطیلیها
مدیر تماشاخانه »سنگلج« با انتقاد از تعطیلی دوباره تئاتروسینما 
نسبت به عواقب ناخوشایند این تعطیلی هشدار داد. پریسا مقتدی 
از پیامدهای منفی تعطیلی طوالنی مدت تئاتــر و نابودی چرخه 
اقتصادی ضعیف این هنر سخن گفت. او خاطرنشان کرد: مگر کرونا 
زمان دار است که بتوانیم در دوران شیوع آن، شغل خاصی را تعطیل 
کنیم. بنابراین تعطیلی، راه حل نیست بلکه باید سبک زندگی مان 
را تغییر دهیم و با این شرایط هماهنگ کنیم. به این معنا که تالش 
کنیم آگاهی مردم در اســتفاده از روش های پیشگیری باال برود. 
مقتدی با تاکید بر اینکه تعطیلی تئاتر نه تنها نتیجه بخش نیست 
بلکه عوارض منفی بســیاری دارد، توضیح داد: این تعطیلی تاثیر 
نامطلوبی بر اقتصاد تئاتر دارد. مساله ای که همواره در حوزه فرهنگ 
فراموش شده، چرخه اقتصادی آن است. چرا که در هنر هم کاالی 
هنری داریم که تولیدکننده و مصرف کننده ای دارد. هر چند چرخه 
اقتصادی هنری مانند تئاتر همیشه ضعیف بوده است. او تصریح کرد: 
با این همه عده ای در این چرخــه اقتصادی امرار معاش می کنند و 
حاال زندگی آنان به راحتی تحت تاثیر این ماجرا قرار گرفته اســت. 
این هنرمند تئاتر با تاکید بر اینکه مشــکالت اقتصادی پیامدهای 
ناگواری به همراه دارد، افزود: این مشکالت، کانون خانواده را تضعیف 
می کند . مقتدی با اشاره به اینکه بنیه اقتصادی تئاتر همواره ضعیف 
بوده است، خاطرنشان کرد: چرخه اقتصادی تئاتر پیش از کرونا هم 
ضعیف بود و اصوال  تئاتر ما بدنه اقتصادی نحیفی داشت ولی حاال 
همان چرخه ضعیف هم تقریبا نابود شده است. این هنرمند تئاتر 
گفت: سوال من این اســت مقابل کدام مرکزخرید، کسی ایستاده 
و به مراجعه کننــدگان تذکر می دهد که ظرفیت تکمیل اســت و 
اجازه ورود ندارند و این چنین اســت کــه مراکزخرید از جمیعت 
لبریز می شود ولی ما در تئاتر با فعالیت نصف ظرفیت این محدویت 
را قائل می شویم و  فاصله اجتماعی حتی بیش از آنچه تاکید شده 
است، رعایت می شود. مقتدی ادامه داد: در کدام مرکزخرید کسانی 
به صورت مداوم مراجعه کنندگان را کنترل می کنند که ماسک را به 
روی صورتمان حفظ کنیم و حال آنکه در تئاتر این اتفاق رخ می دهد. 
در کدام مرکزخرید قبل و بعد از ورود مشتریان تمام فضاها ضدعفونی 
می شوند ولی تئاتر جزو معدود مکان هایی اســت که این اتفاق به 
کرات در آن رخ می دهد و هر روز پیش و پس از ورود تماشــاگران 
این اتفاق می افتد. بنابراین آنچه تا به حال درباره راه های پیشگیری 
از کرونا از سوی ستاد مقابله با کرونا عالم شده، به خوبی در سینما و 
تئاتر رعایت شده است. او با بیان اینکه زندگی ما به دوران قبل و بعد 
از کرونا تقسیم می شود، یادآورشد: در وضعیت فعلی، درست ترین 
اتفاق این است که سبک زندگی مان را تغییر بدهیم. فعال بهترین 
راه حل، باالبردن آگاهی عمومی و ایجاد موانع قانونی برای تخطی 
از پروتکل های بهداشتی اســت. در غیر این صورت آیا با تعطیلی 
تئاتر، ستاد مقابله با کرونا می تواند نیازهای اقتصادی جامعه تئاتری 
را تامین کند، می تواند حقوق ماهانه ای برای آنان که خانه نشــین 
شده اند، در نظر بگیرد. این بازیگر تئاتر اضافه کرد: زمانی وقتی درباره 
لزوم بستن کمربند ایمنی در اتومبیل صحبت می شد، امر لوکسی 

به شمار می آمد ولی امروزه همه پایبند به آن هستیم. 

رو بــــه رو
نوید  محمودی: 

چارهایجزاکرانعمومینداریم
کارگردان فیلم »مردن در آب مطهر« با ابراز 
امیدواری برای بهبود شرایط کرونایی کشور و 
یادآوری روزهایی که برای جشنواره فجر صفی 
طوالنی تشکیل می شد، تاکید کرد که با وجود 
اوضاع فعلی، به چند دلیل چــاره ای جز اکران 
ســینمایی فیلم خود ندارد. نوید محمودی که 
فیلم »مردن در آب مطهر« را به تهیه کنندگی 
برادرش جمشید محمودی در سی وهشتمین 
جشنواره فیلم فجر رونمایی کردند و طبق برنامه 
قرار اســت از ۳۰ مهرماه آن را روی پرده ببرند 
درباره وضعیت اکران فیلم با تعطیلی های مکرر 
بیان کرد: در حال حاضر هیچ اطالعی نداریم که 
آیا قرار است تعطیلی سینماها همچنان ادامه 
داشته باشد یا خیر، اما بنا بر تاریخی که از پیش 
تعیین شده بود )۳۰ مهر( در حال آماده کردن 
متریال الزم برای اکران فیلم هستیم. با این حال 
اگر دوباره تعطیلی ها تمدید شود متاسفانه باید 
صبر کنیم تا شرایط عادی و سینما باز شود. او با 
اشاره به تصمیم قطعی برای اکران فیلمش در 
سینماها ادامه داد: ما به چند دلیل باید فیلم را 
حتما اکران ســینمایی کنیم و اولین دلیل این 
است که می خواهیم آن را به صورت آنالین اکران 
کنیم و این دو به هم مربوط هستند و چاره ای 
غیر از این نیست. وی افزود: از سوی دیگر از آنجا 
که قرار است جشــنواره فیلم فجر برگزار شود، 
طبیعتا فیلم های بســیار زیادی به سال آینده 
موکول می شوند که شرایط را پیچیده تر می کنند 
و چون ما هم پروانه نمایش داریم بهتر است فیلم 
را اکران کنیم. البته می دانم که این شرایط فقط 
محدود به ما نیست و همه فیلم ها این روزگار را 
دارند. اما باید توجه کنیم که در همین شرایط 
فعلی حدود ۱5 فیلم اکران شده و اگر »مردن 
در آب مطهر« و چند فیلم دیگر هم اکران شوند 
بازهم پیش از جشــنواره فجر امســال، هنوز 
نزدیک به ۱5 فیلم از جشــنواره فجر سال قبل 
باقی می ماند. محمودی گفت: در کنار تمام این 
مسائل یک دلیل دیگر ما برای اکران در شرایط 
فعلی این است که از اواخر مهرماه نمایش هایش 
جهانی فیلم »مردن در آب مطهر« با فستیوال 
بوسان شروع می شــود که آنها هم با سالن های 
5۰ نفری فیلم هــا را نمایش می دهند، اما برای 
داورهای خارجی ممکن اســت مجبور شوند 
فیلم ها را به صورت آنالین نمایش دهند و با  این 
احتمال که حتی به اندازه یک درصد ممکن است 
در این نمایش آنالین فیلم به صورت غیرقانونی 
منتشر شود، بهتر است قبال آن را در داخل کشور 
اکران کرده باشیم، به همین دلیل قصد داریم 
همزمان با نمایش جشــنواره ای فیلم آن را در 

داخل کشور هم اکران کنیم.

10فرهنگ وهنر  

آهنگساز و رهبر ارکستر پیشکسوت گفت: طی 
ماه های گذشــته که ناگزیر در خانه مانده ام وقت 
و فرصت خوبی برای کارکــردن روی قطعات پیدا 
کردم، قطعاتی تازه را نوشــتم و از سویی توانستم 
کار های نیمــه کاره ام را به پایان برســانم. لوریس 
چکناواریان اظهارکرد: طی ماه های گذشــته که 
ناگزیر در خانه مانده ام وقــت و فرصت خوبی برای 
کار کردن روی قطعات پیدا کــردم، قطعاتی تازه 
را نوشتم و از سویی توانســتم کارهای نیمه کاره ام 
را به پایان برســانم. وی در همین راستا ادامه داد: 
از همان روزهای ابتدایی شــیوع بیماری کرونا و از 
وقتی که قرنطینه آغاز شــد، ایده قطعه ای تازه در 
ستایش زندگی به ذهنم رسید و نزدیک به شش ماه 
را صرف نوشــتن این قطعه کردم، این قطعه برای 
من از ارزش خاصی برخوردار اســت و سعی کردم 
تمام تجربه ام را برای ســاخت آن خرج کنم. رهبر 
ارکســتر ملی ایران با اشــاره به تعطیلی اجراهای 

زنده موسیقی به دلیل شــیوع کرونا تصریح کرد: 
طبیعتا این تعطیلی به واسطه حفظ جان انسان ها 
صورت گرفتــه و نمی توان بر آن خــرده گرفت اما 
در هر صورت هر موســیقیدان و یا هنرمند عرصه 
موســیقی با اجرای زنده ارتباط خاصی دارد و من 
هم بدون شک دلتنگ صحنه و اجرای زنده قطعات 
هستم. وی در همین رابطه تاکید کرد: واقعیت امر 
کرونا برای ما اتفاقی نادر بود، مشــکالت و غم های 
فراوانی را برای همه ما به همراه داشت اما از سویی 
به ما یادآور شد که برای زندگی اتفاقات و چیزهای 
گرانبهایی داریم که شــاید پیش از این قدرشان را 
نمی دانستیم و حال که از ما گرفته شده دلتنگ آنها 
می شویم. امیدوارم باردیگر سالمت به کشور بازگردد 
تا بتوانیم در کنار هم از صحنه زنده موسیقی لذت 
ببریم. این پیشکسوت عرصه موسیقی گوش دادن به 
موسیقی را آرامش دهنده روح انسان خواند و افزود: 
در شــرایط کنونی که جامعه نگران و مضطرب از 

بیماری کروناست، از نظر من گوش دادن به موسیقی 
می تواند برای تمامی ما آرامبخش باشد. موسیقی 
می تواند از تشــنج های اطرافمان بکاهد و ما را به 
زندگی امیدوار کند. وی درباره وضعیت جسمانی 
خود ادامه داد: بنده سعی کردم طی این ماه ها کمتر 
از خانه خارج شوم، خوشبختانه هنوز بیماری کرونا 
سراغ من نیامده و از لحاظ جسمی در وضع خوبی 
به سر می برم، اما طبیعتا همه ما کمی از طوالنی شدن 
روند بیماری کرونا افسرده شده ایم و امیدواریم هرچه 
زودتر به روزگار خوب قبل برگردیم. چکناواریان با 
تاکید بر لزوم استفاده ماسک و حفظ پروتکل های 
بهداشتی خاطرنشــان کرد: هر روز تعداد زیادی از 
عزیزانمان را به خاطر کرونا از دست می دهیم، این 
ویروس نه تنها کشــورمان بلکه جهان را با مشکل 
روبه رو کرده اســت، به نظرمن الزم و واجب است 
که در شرایطی این چنین برای حفظ جان خودمان 

و عزیزمان همه نکات را سختگیرانه رعایت کنیم.

گواهینامــه درجه یــک هنری 
جمشید هاشم پور توسط دبیر شورای 
ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و 
شاعران کشور اعطا شد. سیدمحمد 
طباطبایی؛ نماینده وزیر و دبیر شورای 
ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و 
شاعران کشور و نماینده وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی با حضور در منزل 
جمشید هاشم پور گواهینامه درجه 
یک هنری این هنرمند پیشکسوت 

را اعطا کرد. 

جمشید هاشم پور 
نشان درجه یک 

گرفت

 لیال حاتمی در 
»چشم وابرو« 

   لوریس  چکناواریان:   

دلتنگصحنهواجرایزندههستم

پوران درخشــنده کارگردان پروژه ســینمایی »هیس پســرها گریه 
نمی کنند« برای انتخاب بازیگران این پروژه یک فراخوان اینســتاگرامی 
منتشــر کرد. پوران درخشنده نزدیک به ۲ سال اســت که پروانه ساخت 
»هیس پســرها گریه نمی کنند« را دریافت کرده و به دنبال ایجاد شرایط 
مناسب برای ســاخت این فیلم ســینمایی اســت. »هیس پسرها گریه 
نمی کنند« یک داســتان اجتماعی دارد و با به تصویرکشــیدن معضالت 

اجتماعی و در ادامه تجربــه »هیس دخترها فریاد نمی زننــد«، این بار با 
محوریت پسرها ساخته می شــود. فراخوان بازیگری این فیلم سینمایی 
در صفحه شــخصی پوران درخشنده در اینســتاگرام، برای پسران ۱۰ تا 
۱۶ ساله و برای دختران و پسران بین ۲۰ تا ۳۰ ساله منتشر شده است. در 
این فراخوان اعالم شده اســت که داوطلبان حضور در این فیلم حتما باید 

دوره های بازیگری گذرانده باشند.

     پوران درخشنده منتشر کرد 
فراخوان انتخاب بازیگر برای »هیس پسرها گریه نمی کنند«

لیال حاتمــی و محمدرضا گلزار 
در فیلم ســینمایی »چشم وابرو« به 
کارگردانی حمید نعمت ا... همبازی 
می شــوند. »چشــم وابرو« عنــوان 
تازه تریــن فیلم ســینمایی حمید 
نعمــت ا... اســت کــه به تازگی لیال 
حاتمی به جمع بازیگران آن پیوسته 
اســت. نعمت ا... که ســال گذشته 
فیلم »قاتل ووحشــی« را کارگردانی 
کرده، اما هنوز رونمایی نشده است، 
این روزها مشــغول پیش تولید فیلم 
ســینمایی »چشــم وابرو« است که 
به تازگی برای آن درخواســت پروانه 
ساخت داده است. پیش از لیال حاتمی، 
حضور محمدرضا گلزار در این فیلم 

قطعی شده بود.
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کتاب نمایش

داســتان »هتل روآندا« براســاس داستان 
واقعی نسل کشــی ۱۹۹4 در رواندا است. پاول 
روسساباگینا مدیر هتل »هزار تپه« در کیگالی 
اســت. پس از چندی خشــونت های قومی باال 
می گیرد و افراد قبیله هوتو آغاز به کشتار افراد 
قبیله توتســی می کنند. مدیر هتل نمی تواند 
درســت روی دســت بگذارد و با اینکه خودش 
از قبیله ی »هوتو« اســت، با پناه دادن ۱۲۶۸ 
نفر از توتســی ها در هتــل دس میله کولینس 
)هزار تپه( با استفاده از نفوذ و ارتباطات و رشوه 
مانع کشته شدن آنها شــد. این داستان آشنا و 
وحشتناک، در بســیاری از نقاط جهان در قرن 
بستم اتفاق افتاده است: از اروپا و آسیا گرفته تا 

آفریقا و آمریکای التین.
نمایشنامه »هتل پناهجویان« نوشته کارمن 
اَگیره نیز داســتان یکی از همیــن فجایع قرن 
بیستم است؛ کمدی سیاهی در مورد پناهجویان 
شــیلیایی که طی بیش از یک هفتــه در فوریه 
۱۹۷4، پنج ماه بعد از کودتای شیلی، به ونکووِر 
کانادا مهاجرت می کننــد و در مدرن ترین هتل 
آنجا ساکن می شوند. کتاب، نگاهی است بی محابا 
به مســائلی همچون تبعید، شــکنجه، گناه و 
خیانت. »هتل پناهجویان« نمایشــی است در 

باب عشق و قدرت التیام بخشش. 
روز ۱۱ ســپتامبر ۱۹۷۳، نیروهــای ارتش 
شیلی، تحت فرماندهی ژنرال آگوستو پینوشه 
کاخ ال موندا پــاالس، مقر ریاســت جمهوری 
ســالوادور آلنــده، رئیس جمهــور قانونــی و 
مارکسیســت شــیلی را مورد حمله  بمب های 
خود قرار دادند. بنا به اعالم کودتاگران، سالوادور 
آلنده به هنگام یورش نظامیان به کاخ، خودکشی 
کرد، آن هم با اسلحه   ای که فیدل کاسترو به او 

هدیه داده بود.
بعد از کودتا، ژنرال پینوشــه که از حمایت و 
پشتگرمِی ایاالت متحده آمریکا و سازمان سیا 
برخوردار بود، خود را رئیس کشــور اعالم کرد. 
 پس از این کودتا شــیلی به مدت هفده ســال 
)تا ســال ۱۹۹۰( به چاِه ویل استبداد نظامیان 

سقوط کرد.
دولت کودتاچی به سرعت دست به کار شد. 
دیگر نوبت آن بود که با یاران آلنده، هنرمندان 
آزاداندیش و کمونیست ها تسویه حساب شود. 
در دوران زمامداری پینوشــه، هــزاران نفر از 
طرفداران آلنده، مخفیانه اعــدام و در گورهای 
جمعی دفن شدند؛ هزاران شــهروند شیلیایی 
مورد شــکنجه و تجاوز قرار گرفتنــد و بعد به 
زندان هــای طویل المدت محکوم شــدند. در 
این دوران، مــردان، زنان، بــرادران، خواهران، 
همسران، دوستان و همکاران بسیاری دزدیده و 
مفقود شدند؛ و بالطبع، عده  زیادی هم به تبعید 

یا مهاجرت تن دادند. 
»هتل پناهجویان« روایت آدم هایی ا ست که 
از ترس جانشان، به ناگهان مجبور به ترک وطن، 
خانواده، فرهنگ و زبانشان شدند. با وجود این، 
کم نبودند پناهجویانی کــه در همین فرارها به 
انحای مختلف بی نفس شدند.  کارمن اگیره خود 
یکی از شاهدان کودتا و فجایع توصیف شده  بعد از 
آن است. او که در آن زمان کودکی خردسال بیش 
نبود، مجبور شد با والدینش که از اعضای جنبش 
مقاومت علیه پینوشــه بودند به کانادا مهاجرت 
کند. تبعید و برخورد او بــا دنیای جدیدی که 
در آن پا گذاشته بود، تاثیری شگرف در وا نهاد، 
به گونه ای که اکثر آثــار اگیره از زندگی  و تجربه  
زیسته  او نشات گرفته اند: مسائلی همچون تبعید، 

خشونت، تجاوز و شکنجه. 
اگیره در مورد نخستین سال های زندگی اش 
به عنوان مهاجر در کانادا، زمانی که نوجوانی بیش 
نبود، این گونه می نویسد: »چندباری که در مورد 
حوادث شیلی با بقیه صحبت کردیم، متهممان 
کردند که دروغگو و دیوانه ایم... از زمانی که برای 
بعضی از همکالسی های سال دومم تعریف کردم 
که پدرخوانده و بعضی از اعضــای خانواده ام از 
ورزشگاه ملی شــیلی )که تبدیل به اردوگاهی 
مخوف و قتلگاه بزرگ مخالفان پینوشه شده بود( 
جان سالم به در بردند، آنها نامم را گذاشتند کارمن 
دیوانه؛ و این گونه بود که یاد گرفتیم دیگر راجع به 

حوادث شیلی حرفی نزنیم.«
اما وقتی کارمن اگیره تصمیم گرفت از آنچه 
بر او و هموطنانش رفته، سخن بگوید، حقیقت 
را آنطور که هم میهن قهرمانــش ویکتور خارا 
ســروده بود »بیا با من، بیا به این راه، جایی که 
سرنوشــت جدیدمان زاده خواهد شد. با من به 
قلب زمین بیا؛ ای رفیق، کودکــت را بیاور؛ ای 
برادر، مادرت را همراه خــود بیاور؛ ما همگی در 
این راه قدم می گذاریم. زمان وزیدن است، زمان 
شکستن سکوت«، گفت؛ و »هتل پناهجویان« 
نیز به حقایق جهانی می پــردازد که قربانیان و 
بازماندگان ظلم سیاســی همچنان در همه جا 
تجربه می کنند: ترور، آزار و شکنجه، دستگیری، 
تبعید، فرار و خســتگی از فرار، ترس از شروع و 
یادگیری دوباره، و خیانت و عذاب گذشته؛ اینکه 
آیا گیاِه آدمی، بعد از جدا شدن از خاک اجدادی  
و زمینه هــای تاریخی- فرهنگــی اش می تواند 

همچنان زنده بماند و به رشد خود ادامه دهد؟

نام کتاب: هتل پناهجویان
نویسنده: کارمن اَگیره
مترجم: مازیار نیستانی
ناشر: مانیاهنر

تبعید، مرگ، مهاجرت

 فاطیما احمدی
روزنامه نگار

کتاب رمان
درباره کتاب »سنگ لََحد« نوشته ساسان فقیه

شنیدن صدای  شکسته  شدن 

»از شدِت عصبانیت دلم می خواست بروم کِل ظرف های خانه را 
بشکنم، فکر می کردم تنها چیزی که کمی آرامم می کند، شنیدِن 
صدای شکسته شدنِ  ظرف هاست، ولی بازهم جراتش را نداشتم.« 
داستان »ســنگ لحد« در خیال و وهم و سکون و تجسم است که 
هویت پیدا می کند در تجسمی برای راوی، خالی شدنی را در پی دارد 
و با ترس در آغازش شروع می شود. ترسی  که نویسنده امیدوار است 
بدل به واقعیت نشود؛ چیزی که پیشتر اتفاق نیفتاده اما نویسنده 
نمی داند و آرزومند اســت که بدل به واقعیت نشود بااین حال میان 
خواسته او و آن چیزی که در داستان رخ می دهد، تفاوت وجود دارد. 
راوی »سنگ لََحد« چهارده سال پیش پدر خود را از دست داده 
و تنها فرد زندگی اش مادرش است. او یک روز که همه نحسی های 
ممکن به سرش نازل می شوند، روی پیامگیر تلفن خانه اش پیامی 
عجیب می شنود. دختری که او را دوست دارد، پیام فرستاده و گفته 
صدای عجیبی تمام دیشب از پنجره اتاقش شنیده  می شده  است. 
او با شنیدن صدای عجیب، می ترسد و هول می کند. او این  صدا را 
چهارده سال پیش کشته و دفن کرده. حاال باید برود و زمین را بکند 
تا ببیند جنازه هنوز آنجاست یا نه و این ارتباط مستقیمی با »سنگ 
لََحد« دارد؛ ســنگی که در مزار کار می گذارند تا درگذشته نتواند 
وقتی روحش بیدار شد و خواست جسم را به حرکت دربیاورد توان 

این کار را پیدا کند و با خوردن سرش به آن متوقف شود: 
»باالی سرش سنگ لحد نگذاشته بودم. اگر روحش می خواست 
بیدارش کند دیگر چیزی نبود تا سرش به سنگ بخورد و من دیگر 

مطمئن شــده  بودم که باالخره از خاک برخاســته تا دوباره به 
زندگی ام نحسی بزند.« 

شهر، پل، تنهایی، زندان تنهایی و چراغ اولین خانه ای 
که روشن می کنی و اولین ساکنش می شوی و حال هراس 
باخودبودن و مجازات باخودبودن و بودن چراغ که تجلی 
امید است نفس کشیدنی که حضور را معنا می بخشد در 
زندگی که یک اتفاق می تواند به آن جــان بدهد زندگی 
راوی را شــکل می دهد و روز خوب را برای او رقم می زند. 
برای راوی که اولین بار به جای وصــال، ترس را روی پل 

تجربه می کند. 
گذشته و حال و برگشت توامان، مضمون اصلی داستانی 

را تشــکیل می دهد که ارتباط محور است:  »مامان مثِل همین پِل 
آهنی است و من چالوس. بدون مامان من نمی توانم.« 

ساسان فقیه دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی است 
و تصویر و کارکردش را به خوبی می شناسد و همین شناخت به او در 
تصویرسازی کمک کرده و نمونه وار می توان به توصیف درخشانی که 
او از تنهایی می کند اشاره کرد: »سخت ترین جای تنهایی که اتفاقا 
هرروز خودش را به رخ آدم می کشاند همین جاست که کسی در خانه 
انتظارت را نمی کشد، فکر می کنم این مهم ترین لحظه ای است که 

به این باور می رسی که حاال فقط خودت برای خودت مانده ای.« 
داستان از صدا سخن می گوید. صدایی که در ذهن، در زمان، در 
سکوت و در لحظه واحد می گذرد و راوی را اسیر ذهنی خود کرده  
و داستان را توام با خلوت آزاردهنده ای که راوی با آن مواجه  است و 
می خواهد از آن بگریزد داستان را پیش می برد. حضور تلفن به عنوان 
وسیله ارتباط جمعی در شکست صدا درخور تعمق است و بااهمیت: 
»بابا هیچ چیزی نمی گفت و داشت می آمد جلو. من کنج دیوار اتاقم 
داشتم بغضم را پشِت نفس های تند و منقطعم پنهان می کردم. مامان 
بیروِن اتاق به فکر کوزه  شکسته اش بود. سکوت بابا از صدتا فحش و 

حرف و نفرین هم بدتر بود.« 
سنگ بنای داســتان در صدا شــکل و در مرگ اوج می گیرد؛ 
نویسنده توانسته حس این لحظات را به خوبی در داستان دربیاورد 
و به مخاطب القا کند و با اینکه تکرار صدا در داستان زیاد است، اما 
مخاطب را اذیت نمی کند و این به خاطر تصویرهای خالقه ای است 
که او می سازد، او می گوید، شاید بعضی از این لحظه های خاص را 
فقط برای دوست های نزدیکمان تعریف کنیم. به نظر می آید پای 
مخاطب در متن دخیل اســت و او جزو همین دوست های نزدیک 
برای راوی محســوب می شــود و ادامه می دهد کــه بعضی از این 

به ها  هیچ گاه از ذهــِن آدم پاک نمی شــوند، ولی با تمام تجر
وجود می خواهیم فراموشش کنیم و این نکته به 
ذهن متبادر می شود که راوی با بیان داستانش 
سعی می کند تا راهی برای فراموشی پیدا کند 
و در گستره ای دیگر، داستان و تعریف داستان 
زندگی اش، »ســنِگ لََحد« برای او محسوب 
می شود تا در جایی سرش به آن بخورد و تسلی 

آالمش را پیدا کند.

نام کتاب: سنگ لََحد
نویسنده: ساسان فقیه
ناشر: آوند دانش

مهدی کریمی
منتقد

کتاب داستان
درباره کتاب »صورتک ها« نوشته فومیکو انچی

داستان توکیو

فومیکو انچی )۱۹۸۱ - ۱۹۰5( یکی از مهم ترین نویســندگان زن 
ژاپنی قرن بیستم است. یکی از معروف ترین آثارش رمان »صورتک ها« 
است که در سال ۱۹5۸ منتشر شد. »صورتک ها« سرشار از هنر و ادبیات 
ژاپن است و یادآور »داستان گنجی«؛ شــاهکار ادبیات ژاپنی و نمایش 

»نو«؛ یکی از نمایشهای سنتی ژاپنی.
انچی از همان ابتدای نویســندگی اش به موفقیت هایی رســید، اما 
شهرت اصلی او بعد از جنگ جهانی دوم به دســت آمد. تسخیر روح و 
شمن باوری )پیروی از عقاید جادوگران و کاهنان دوران اولیه تمدن بشر( 
به خصوص شمن باوری در میان زنان در اواخر دهه های ۱۹5۰ و ۱۹۶۰ به 

موضوع اصلی آثار او از جمله رمان »صورتک ها« تبدیل شد.
»صورتک ها«ی فومیکو انچی در شــهر کیوتو آغاز می شود؛ یعنی 
جایی که ســونئو ایبوکی و تویوکو میکامی- دو اســتاد دانشــگاه اهل 
توکیو- به طور اتفاقی همدیگر را در یک کافه می بینند. این دو دوست به 
خاطر کنفرانس هایشان به کیوتو آمده اند، اما به طور اتفاقی با پدیده ای 
بسیار خاص روبه رو می شوند. مالقات با شــاگرد ایبوکی یعنی یاسوکو 
و مادرشــوهرش میکو توگانو فرصت بازدید از خانه یکی از اســتادان 
نمایش های »نو« را به آنها می دهد. این نمایش یک گونه هنری ژاپنی 
است که از صورتک هایی برای نمایش شخصیت ها و احساسات استفاده 

می کند. 
در رمان، گروه صورتک ها مجازند که دیده شوند و سپس به عنوان 
موتیف اصلی داســتان ایفای نقش کنند: ریو نو انا یا زنی که روح است 
–  ماسوگامی یا زن جوان دیوانه و فوکای یا زن میانسال مرموز. هر کدام 

از اینها مربوط به یکی از شــخصیت های زن هستند و شاید ثابت 
و تک بعدی به نظر برســند، اما درحقیقت شاهکار هنری 
شگفت انگیزی هستند که اگر تماشاگر آنها زیرک و دقیق 
باشد متوجه این تفاوت های جزیی و نکات ظریف می شود. 
عالوه بر این، صورتک ها با اینکه پنهان هســتند، اما پرده 
از حقایق داســتان برمی دارند و مردهای داستان متوجه 
می شوند که زن ها در زندگی آنها از صورتک های خود برای 

کارهای دیگر استفاده می کنند.
هرچند »صورتک ها« رمان کوتاهی است، اما سیر متوالی 
چگونگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری انسان ها را از هم بررسی 
می کند. جریان داستان در اصل از دید مردها می گذرد، اما 

از ابتدای داستان مشخص اســت این زن ها هستند که تمام کارت های 
بازی را می چینند. 

یکی از موضوعات رمان، وجود رابطه ای محکم میان یاسوکو و میکو 
است. ایبوکی و میکامی از وجود رابطه میان آنها باخبرند، اما درمورد اینکه 
کدام یک از آنها قدرت بیشتری در رابطه دارد نظرات متفاوتی دارند. با 
اینکه ایبوکی شیفته یاسوکو شده، اما احساس بدی دارد.  اما میکامی که 
تمایل کمتری به بررسی موضوع دارد دیدگاهش متفاوت است. البته هر 
کدام از این تصورها فقط صورتک هستند و پی بردن به اینکه دقیقا ماجرا 

از چه قرار است تجربه سخت و پرهزینه ای است. 
با اینکه ما وقایع داســتان را از نگاه مرد هــا تجربه می کنیم اما نقش 
کلیدی و اصلی رمان »میکو« است. او یک بیوه زن میانسال و شاعری است 
که با عروس و دخترش که به تازگی به آغوش خانواده برگشته است زندگی 
می کند. او هم مانند دیگر شخصیت های اصلی داستان به نمایش و تعریف 
تسخیر روح در ادبیات و فولکلور عالقمند است و کشف اتفاقی مقاله ای 
که چندین دهه قبل نوشته، درک شخصیتش را آسان تر می کند. میکو در 
مقاله اش روی زنی به نام »بانو روکویو« که یکی از چند عاشق شخصیت 
اصلی «داستان گنجی« اســت تاکید می کند و با اینکه این زن یکی از 
شخصیت های فرعی داستان اســت، اما برای میکو اهمیت زیادی دارد. 
بانو روکویو به طور ناخودآگاه توسط روحش به شخصیت های دیگر حمله 
می کند و با اینکه بسیاری او را به خاطر این کار تحقیر می کنند اما میکو 
دیدگاه بسیار متفاوتی دارد و معتقد است که او زنی قوی و در مواجهه با 
مردانی که احاطه اش می کنند بسیار پرقدرت است. نکته جالب توجه دیگر 

داستان تمرکز بر روابط در جامعه ژاپنی است؛ از ازدواج   تا روابط دیگر.
رمان »صورتک ها« وقایع را با ظرافت نشان می دهد و طرح باشکوه 
آن به تدریج در داســتان آشــکار می شــود. مردها گروگان های بازی 
هستند که بیشتر آن از همان ابتدای داســتان مشخص است. ما فقط 

اینکه این بازی چیســت و بازیگر اصلی آن چه کسی است در مورد 
مطمئن نیستیم: »من و تو در یک جرم وحشتناک 
باهم همدستیم مگرنه؟ جرمی که فقط زنان مرتکب 
آن می شوند.« به آخر داســتان که می رسیم چیزی 
که یاسوکو به میکو می گوید می تواند سرنخی باشد 
درمورد اینکه چه اتفاقی قرار است بیفتد، اما فقط یک 

سرنخ؛ این بازی بسیار زیرکانه و دقیقی است.

نام کتاب: صورتک ها
نویسنده: فومیکو انچی
مترجم: فردین توسلیان
ناشر: هیرمند

سپیده رحمانی
مترجم

مغز انســان ها از مغز پرندگان بزرگ تر است. جایی زیر چین های 
مغز حس منحصربه فرد دســتیابی به مقصود جای گرفته  است. فکر 
می کنیم برای زیستن باید دلیلی داشته باشــیم. رمان بلندپروازانه  
»پرنده باز« نوشته  ویلیام وارتن درباره  همین مقصود نوشته  شده  است. 
بِردی )پرنده باز( و اَل، قهرمان های رمان، به این حقیقت نایل شده اند که 
زندگی مسابقه ای است که بیش از یک نیمه ای که تا زمان مرگ وقت 

داریم ارزش بازی کردن دارد پس ذهن هایشان را به پرواز وامی دارند.
رمان به منتقدان فرصتی برای خرده گرفتن نمی دهد، اما نقدهایی 
هم که سراســر تمجید باشند انگشت شــمارند. »پرنده باز« تاکنون 
به عنوان یک رمان کالسیک مدرن مورد تحسین قرار گرفته، همچنین 
نشریه  ویلج وویس آن را رمان سال معرفی کرده و نیویورک تایمز هم 
صفاتی نظیر »مسحورکننده« و »تکان دهنده« را برای آن به کار برده 

 است.
برای منتقدان جوان مقتضی است به هر نحوی که شده کاستی هایی 
در رمان بیابند. چطور می توان کتابی راجع به پرندگان را »تکان دهنده« 
دانســت؟ با وجود این، هنوز هم می توان گفت وارتــن این رمان را با 
چیره دستی خلق کرده  و اشتباهات و کاستی هایش بسیار اندک اند. 

منتقدان   فقط می توانند در ستایش این کتاب دست به قلم شوند. 
اَل و بِردی دوستان دوران کودکی هم هستند. هردو در یک زمان 
از خانواده جدا می شوند و هردوی آنها از پِس زندگیشان  در محله ای 
فقیرنشــین در خارج از فیالدلفیا برمی آیند. اَل پسری زمخت و اهل 
سیسیل است. پوستی گندمگون دارد و مشتاقانه بر آن است که مردی 
قوی و نیرومند شود. در ورزش ســرآمد دیگران است و قبل از اینکه 
در جنگ جهانی دوم با شــلیک توپخانه صورتش را از دست بدهد با 

سردسته های تشویق گران تیم ها روابط خوبی داشت.
بِردی الغر و اســتخوانی اســت و هوش و فراســت خاصی دارد. 

غیرعادی و عجیب اســت. می آمــوزد که با 
کبوترها زندگی کند و برای خودش لباســی 
درســت می کند که او را به شــکل پرنده ها 
درآورد. بعد از اینکه با تمریــن یاد می گیرد 
چطور دست هایش را مثل پرنده ها تکان دهد 
بال هایی هم برای خودش روی لباس طراحی 
می کند. زبان قناری ها را مطالعه می کند و قبل 
از اینکه کامال تســلیم جنون پرندگی شود با 
قناری بامزه ای به نام »پِرتا« نرد عشق می بازد 

و جوجه هایی هم از او دارد.
پسرها قهرمانی به نام ریچارد هالیبورتون 
دارند. او پیامی از یک کشــتی چینی درحال 
عبور از دریای چین برایشــان ارسال کرده: 
»ایام خوشی را سپری می کنم. کاش شما به 
جای من اینجا بودید.« تاکید بر فرار است. فرار 
از والدین، مدرسه، جنگ، خودشان و درنهایت 
فرار از جنون. اَل می آموزد که راه فرارش با زور 
بازو هموار نخواهد شد. او باید از بِردی در این 
راه برای بال زدن و رســیدن به آزادی پیروی 
کند. تخیل آنها را به سفری طوالنی می برد. 
به قول اَل، »دروغ بافی به عهده  بِردی اســت و 
من با شاخ وبرگ دادن و شرح جزییات کارش 
را تکمیل می کنم تا همه چیز واقعی تر به نظر 

برسد. عجب تعاملی!«
ما می بینیم که بِردی عمال پرواز می کند. 
باور می کنیم که او می تواند به زبان قناری ها 

سخن بگوید و از سیستم زمانی پرنده ها ســردربیاورد. باور می کنیم 
که او می داند اوج گرفتن و پروازکردن بر فراز درخت ها چه حسی دارد. 
عشقی که پرتا، قناری زردرنگ با ابروهای سبز، در دلش برمی انگیزد 
و رویاهایش دربــار ه  او را هم باور داریم. درنهایت مــا پرنده بودن او را 

پذیرفته ایم.
او می گوید: »اولین باری که پرواز کردم تجسم 
واقعی »زنده بودن« بــود. هیچ چیز از اطرافم عبور 
نمی کرد. در هوایی متراکم می زیستم. تا چشم کار 
می کرد هوا بود. هیچ چیزی که در مالکیت انسان 
باشد وجود نداشت که این فضا را زایل کند. می ارزد 
همه چیز را رها کنی و در این فضا تنها باشی، زنده  

زنده.«
زمانی کــه موقتا همراه این فضا می شــویم تا 
از آن محظوظ شــویم بر بدبینی و شکی که پِس 
ذهنمان اســت هم ســرپوش می گذاریم. در باِد 
موافِق بِردی به پرواز در می آییم و در پِی اَل و بِردی 
در میــان زنجیره ای از وقایــع و ماجراجویی های 
پسرانه  دردناک و متاثرکننده و بعضا خنده دار گام 
برمی داریم. وقتی که اَل ســربازهای آلمانی را به  
مبارزه می طلبد ما هم بــا او خود را از میان مین ها 
و گلوله های توپ خانه کنار می کشــیم. در طول 
مسیر اَل متوجه  می شود که عضالتش نقابی است 
که پســربچه ای بیمناک اما بی غل وغش را پنهان 
می کند. بِردی احساس پرنده بودنش را به چالش 
می کشــد و اجازه می دهد این حس بــه آرامی از 

وجودش رخت بربندد.
اَل و بِردی مکمل هم هستند. اَل محکم و استوار 
سخن می گوید و داستان زندگیشان را مرحله به 
مرحله با شرح جزییات و ارجاعات روایت می کند. 
لحن روایت بِردی متغیر اســت، اما دقتش بیشتر 
است. راجع به پیشینه  ُکُلنی پرندگانش سخن می گوید و اینکه چگونه 

از پسربچه ای به پرنده تبدیل می شود.
سبک نویسندگی وارتن با شیبی مالیم، نهایِت انسانیِت دو پسربچه 
را به تصویر  می کشــد. ســاده و بی غل و غش می نویســد و کلماتش 

به پرنده باز اجازه  پرواز می دهد. ســبک نوشــتاری وارتن مبتکرانه و 
سرگرم کننده اســت مثال درباره  قناری ها می گوید: »آنها را در قفس 
انداختند چون آواز می خواندند و اکنون آواز می خوانند چون در قفس 
هستند.« یا درباره  غذادادن به پرنده ها می گوید: »سعی می کنم تصور 
کنم چگونه خواهــد بود اگر یکی از آن پرنده هــای غول پیکر بیاید و 
پنجه هایش را به پنجره  اتاقم بچسباند و برایم کمی چیپس و ساندویچ 

بیاورد.«
نثر وارتن زمانی که از خواب های بِردی می نویســد خیره کننده 
است. در این خواب ها بِردی بر ترسش از زندانی شدن در قفس غلبه 
می کند، قفسی با میله های سیمی و تخته ها ی پنج در ده سانتیمتری 
از مرغدانی خودش. از آن پس زندگی بِردی با انتظار فرارسیدن شب 
سپری می شود چون شــب ها می تواند بخوابد و رویا ببیند. سرانجام 
زندگی واقعی اش از رویاهایش تآســی می پذیرد و حس آســودگی 
پیامبرگونه ای به او دست می دهد. او حتی در خواب هایش هم خواب 

می بیند.
رمان »پرنده باز« می توانست کتابچه  راهنمایی باشد برای کسانی 
که به تماشای پرندگان می روند یا به آنها غذا می دهند. وارتن کبوترها 
و قناری ها را می شناســد. در ایــن کتاب می توانیم راجــع به پرها و 
چنگال ها، نحوه  غذاخوردن و دفع فضــوالت پرنده ها و تولید مثل و 

مرگشان بیاموزیم.
در ظاهر رمانی غیرعقالنی به نظر می رسد، اما »پرنده باز« جوابی 
برایش دارد: »مهمالتی که مردم به آن متوسل می شوند تا برای زندگی 
معنا و مفهومی بیابند پایانی ندارد... اما شاید دیوانه ها آنهایی باشند 
که همه چیز  را واضح تر می بینند و راهی برای زندگی با آن می یابند.«

»پرنده باز« را در ســه سطح می توان بررســی کرد: در یک سطح 
رمانی است راجع به پسری به نام بِردی که با دوستش اَل  قبل از جنگ 
جهانی دوم در حومه  فیالدلفیا زندگی می کنند. بِردی واله و شیفته  
کبوتر هاست. در دوران دبیرستان توجه اَل به دخترها جلب می شود 
اما توجه بِردی از کبوترها به قناری ها معطوف می شود و یک مرغدانی 

تمام عیار درست می کند.
در ســطح دوم عالقه و توجه بِردی بــه قناری ها و عاداتشــان، 
آوازخواندن و از همه مهم تر پروازشان است که روح و جان بِردی را به 
تسخیر درمی آورد: »می دانم که می خواهم دست کم به قدر یک قناری 
پرواز کنم. لزومی ندارد به خوبی آنها پرواز کنم تنها کافی است که با 

کنترل کردن بازوهایم از جایی مرتفع به پایین ُسر بخورم.«
در سطح ســوم کتابی است درباره  پســری که از هرنظر به پرنده  
تبدیل می شود و فقط از نظر جسمانی هنوز انسان است. مانند پرنده ها 
رفتارکردن، مانند آ نها پروازکردن و درُکل شبیه یک پرنده بودن بیشتر 
و بیشتر از چشم بِردی می افتد. رویای تکراری پرنده بودن در بیداری 
هم دست از ســرش برنمی دارد. رهایی محض... افتادن در دام عشق 
پِرتا، مــاده ای جوان که حتی در خیاالت هم گربه ای او را می کشــد. 
وارتن همه چیــز را در قالبی تکان دهنده بیان می کند: درســت بعد 
از جنگ، اَل، یار غار بِردی، او را در بیمارســتان روانی ارتش مالقات 
می کند. بِردی در اتاقی که درش قفل شده  است باالوپایین می پرد و 
تمام تغییرات از زمانی که پسربچه ای بود و به پرنده تبدیل شد و بعد 
به مردی بدل گشت را در حافظه اش مرتب می کند. به نظر غیرممکن 
می آید. ما فقط قطره  کوچکی از دریای این قصه را برای شــما روایت 
می کنیم، اما این کتاب اثری شگفت انگیز از هنر واقعی است. خیاالت 
بِردی و اوج احســاس یگانگی اش با پرنده ها، جست و جوی آزادی در 
صدای بِردی، آمال و آرزوهایش به قدری برایمان واقعی جلوه می کند 
که انگار خودمان به جای او هستیم. می کوشیم خودمان را به سمت 

پرنده شدن سوق دهیم.
این رمان یک  حکایت تمثیلی مثل »جاناتان،  مرغ  دریایی« نیست، 
نوعی روایت واقع گرایانه پیش روی ماست، روایتی خارج از عرف که 
عمیقا به خودش باور دارد و کامال موفق می شود. بِردی پسری است که 
به سادگی سعی دارد به ظرافتی غیرقابل وصف دست یابد که انسان ها 
فاقد آن هستند. تاجایی که می تواند تالش می کند، تالشی تمام وکمال 
و ژرف. اگر خواندن این کتاب را از دســت بدهیــد یکی از بدیع ترین 
و منحصر به فردترین داســتان ها را از دســت می دهید؛ یک داستان 
خارق العاده که به قول تونی موریسون، از خواندنش بسیار لذت می برید.

آناهیتا مجاوری
مترجم

    شاهکار ویلیام وارتن پس از چهار دهه
 به فارسی منتشر شد

آرمان ملی - گروه ادبیات و کتاب: ویلیام وارتن )۲00۸-۱9۲5( با کتاب اولش »پرنده باز« )۱9۸0(، درست در زمانی که بیش از پنجاه سال داشت، نام خود را تثبیت کرد. رمان عالوه بر راه یافتن به مرحله نهایی جایزه پولیتزر، 
جایزه کتاب ملی آمریکا را نیز دریافت کرد. تونی موریسون نویسنده نوبلیست آمریکایی این کتاب را »پیروزی نویسنده« برشمرد و نوشت که خوانندگان نیز از خواندن آن بسیار لذت می برند. از »پرنده باز« به عنوان »یک 
کالسیک برای خوانندگانی که هنوز به دنیا نیامده اند« یاد می شود. از روی این رمان فیلمی به کارگردانی آلن پارکر با بازی نیکالس کیج و متیو موداین نیز ساخته شده. آنچه می خوانید نگاهی است به رمان »پرنده باز« که با 

ترجمه سحر رضاسلطانی از سوی نشر خوب منتشر شده است.

اگر خواندن 
»پرنده باز« را از 
دست بدهید یکی 
از بدیع ترین و 
منحصر به فردترین 
داستان ها را از 
دست می دهید؛ یک 
داستان خارق العاده 
که به قول تونی 
موریسون، از 
خواندنش بسیار 
لذت می برید

 »پرنده باز«؛ 
 رمانی که 

اوج می گیرد

درباره کتاب »هتل پناهجویان« نوشته 
کارمن اَگیره
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 راهکار های تغذیه ای پیشگیری 

از آلزایمر

یکی از بیماری های شایع در افراد مسن 
با عنوان »آلزایمر« شناخته شده است. عوامل 
متعددی در ابتال به بیماری زوال عقل وجود 
دارد که با داشتن تغذیه  سالم می توان از بروز 
آن جلوگیری کرد و یا تا حدامکان ابتال به آن 
را به تعویق انداخت. حداقل یکبار در هفته 
مصرف ماهی تاثیر زیادی در پیشگیری از ابتال 
به آلزایمر دارد، الزم است به منظور پیشگیری 
از آلزایمر گوشت و مرغ را در رژیم غذایی خود 
بگنجانید، البته باید توجه داشته باشید که بهتر 
است حداکثر دو بار در هفته از گوشت قرمز 
استفاده کنید. استفاده از سبزی های دارای 
برگ سبز بیشتر از مصرف میوه توصیه می شود 
و بهتر است سبزیجات دارای برگ سبز را در 
رژیم غذایی روزانه خود قرار دهید و از میوه ها 
حداقل یکبار در هفته استفاده کنید. به منظور 
پیشگیری از ابتال به آلزایمر توصیه می شود 
روغن زیتون را در برنامه غذایی خود جای 
دهید و تا حدامکان از مصرف کره پرهیز کنید. 
همچنین برخالف باورعموم استفاده از پنیر 
تاثیر چندانی در پیشگیری از ابتال به آلزایمر 
ندارد و استفاده از آن باید حداکثر یک یا دوبار 
در هفته باشد. مصرف آجیل ها تاثیر بسیار 
زیادی برای درمان و جلوگیری از ابتال به 
آلزایمر دارد و توصیه می شود حداقل پنج بار در 
هفته از آنها استفاده کنید. همچنین الزم است 
تا حدامکان از مصرف غذا های سرخ کردنی و 
فست فود اجتناب شود. به منظور تقویت حافظه 
و پیشگیری از زوال عقل توصیه می شود که 
افراد نان و غالت سبوس دار میل کنند و در 
صورت تمایل به مصرف نان سفید استفاده از 

آن را حداکثر به سه بار در هفته کاهش دهند.

یاد د اشــــت

دانستنــــی ها
عالئم  غیرمعمول تر کووید۱۹

تب، سرفه و تنگی نفس از شایع ترین عالئم بیماری 
کووید۱۹ بوده و بیشتر شناخته شده هستند. هرچند عالوه بر 
این عالئم، بیماری کووید۱۹ در برخی از بیماران با نشانه های 

دیگری خود را بروز می دهد که کمتر شایع  هستند.
 ریزش مو

 ریزش مو اگرچه دلیل آن مشخص نیست، به نظر می رسد 
ریزش مو عالمت دیگری است که برخی از افراد مبتال به 
بیماری کووید۱۹به آن دچار می شوند. ممکن است ریزش مو 
مربوط به استرسی باشد که هنگام مقابله با عفونت به بدن وارد 
می شود. با این حال، ریزش مو ممکن است دالیل زیادی داشته 
باشد و می تواند به دلیل استرس در مورد همه گیری بیماری یا 

مشکالت شخصی باشد.
 التهاب ملتحمه

 پزشکان تاکید کرده اند که بیماری کووید۱۹ می تواند 
موجب عارضه التهاب ملتحمه )قرمزی چشم( شود. التهاب 
ملتحمه، یک عفونت ویروسی یا باکتریایی مسری در ملتحمه 
چشم است، غشایی که کره چشم و پلک را می پوشاند. سایر 
مشکالت چشمی ناشی از این بیماری را می توان بروز رگ های 
خونی قرمز و قابل مشاهده در قسمت سفیدی چشم، تورم 

پلک ها و جاری شدن اشک دانست.
 احساس گیجی

 به گفته کارشناسان ممکن است بیماری کووید۱۹ در 
افراد مسن با احساس گیجی نشان داده شود یا ممکن است در 
صورت وجود این عارضه تشدید شود. این موضوع عجیب نیست 
زیرا اغلب احساس گیجی یا تغییر رفتار، اولین عالمت عفونت 

ویروسی یا باکتریایی در سالمندان است.
 بثورات پوستی 

بثورات پوستی براثر کووید۱۹ بیشتر در میان جوانان شایع 
است که کهیرهای دردناک و همراه با خارش روی دست ها و 
پاهای فرد مبتال ظاهر می شود. تغییر رنگ نیز می تواند روی 
پوست ظاهر شود. در حقیقت، بثورات غیرمعمول بنفش رنگ 
که بیشتر اطراف انگشتان پا ایجاد می شود، »کوویدانگشت پا« 
نامگذاری شده است. این عارضه بیشتر در نوع خفیف بیماری 

مشاهده می شود.
 ناراحتی معده

بیماری کووید۱۹ ناشی از ویروس تنفسی است که به 
ریه ها حمله می کند. اما محققان دریافته اند که این ویروس، 
بسیاری از سیستم های بدن از جمله روده یا دستگاه گوارش 
را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از افراد مبتال به بیماری 
کووید۱۹ قبل از بروز عالئم دیگر دچار اسهال و استفراغ 

می شوند.
 سردرد

 برخی از افراد هنگام ابتال به این بیماری دچار سردرد 
می شوند. آنچه سردرد کووید را منحصربه فرد می کند این است 

که رفع نمی شود.
 لختگی خون

طبق مطالعه انجام شده در اروپا، در عروِق حدود یک سوم 
افراد مبتال به کووید۱۹ که در بیمارستان بستری می شوند 
لخته خون مشاهده می شود که می تواند به سمت قلب، ریه ها 
یا مغز حرکت کند و در نتیجه ممکن است فرد به حمله قلبی، 

سکته مغزی یا آمبولی ریه دچار شود.
 از دست دادن شنوایی

ازدست دادن شنوایی معمول نیست اما برخی از افراد مبتال 
به کووید۱۹ از کم شنوایی ناگهانی و برخی دیگر از سرگیجه یا 
وزوزگوش شکایت دارند. بررسی انجام شده در انگلیس نشان 
داد که از هر ۱۰ نفری که به این عفونت مبتال شده اند، یک نفر 
نوعی از کم شنوایی یا وزوزگوش را تجربه کرده که تا هشت هفته 
ادامه دارد. کاهش شنوایی ناگهانی یک عارضه جدی است زیرا 
می تواند دلیل دیگری داشته باشد و باید در اسرع وقت تحت 

معاینه و درمان قرار گیرد.
 از دست دادن چشایی و بویایی 

از دست دادن چشایی و بویایی معلوم نیست چرا اما برخی 
از افراد مبتال به کووید۱۹ حس بویایی یا چشایی خود را از دست 
می دهند و این مشکل می تواند تا شش هفته یا بیشتر ادامه یابد.

نکـــته
راهکاری برای تقویت ریه ها

یک فوق تخصص بیماری های ریوی با اشاره به اینکه هیچ 
راهی به جز مراقبت شخصی برای تقویت ریه نداریم، یادآور شد: 
در برخی مشکالت ریوی تخریب ریه عالمت ندارد و به تدریج 
صورت می گیرد. سیاوش کورانی فر گفت: بخش عمده ای 
از دریافت های ما مربوط به مطالعه و مشاهده بالینی است، 
وقتی فرد تند نفس بکشد، از عضالت فرعی تنفسی استفاده 
 کند و بریده  بریده حرف بزند یعنی کامال ریه مشکل دارد و فرد 
درگیر مشکالت ریوی است که البته در ایام کرونا به ابتالی 
این ویروس هم شک می کنیم. وی همچنین در خصوص انواع 
تنفس های مشکل دار یادآور شد: در بیماران برونشیت مزمن 
می بینیم وقتی بیمار صحبت می کند خس خس دارد، خلط  گلو 
دارد، نفس های عمیق می کشد که البته مربوط به جنبه های 
استرسی قضیه هم هست، تمام آن چیزهای قابل رویت در رفتار 
و حرکات بدن را در نظر می گیریم و یک جمع بندی ظاهری 
داریم، بنابراین می گوییم بیمار زجر تنفسی دارد و برای تنفس 
از همه عضالت استفاده می کند. نماینده کالن در کمیته 
مشورتی کشوری کرونا در پاسخ به این سوال که »آیا تخریب 
ریه عالمت دارد یا خاموش است« نیز گفت: بستگی به بیماری 
دارد خیلی از افراد بیماری مزمن دارند، مثال کسی که شروع به 
سیگار کشیدن می کند تخریب ریه  اش آغاز شده اما ممکن است 
این تخریب طوالنی مدت باشد، یا کسی که فیبروز ریوی پیدا 
می کند ممکن است تا پنج تا ۱۰ سال متوجه بیماری اش نباشد 
و چون آرام آرام شکل می گیرد به این سطح از مشکل تنفسی 
عادت می کند اما کسی که کووید دارد و درگیری تنفسی پیدا 
می کند به محض اینکه شدت درگیری تنفسی یک مقدار 
افزایش پیدا کند، بالفاصله عالمت پیدا می کند.این پزشک 
متخصص در پاسخ به این سوال که »حتما ریه سیگاری ها و 
قلیانی ها آسیب می بیند« گفت: هرکسی که سیگار یا قلیان 
بکشد ما او را در مرحله یک نارسایی تنفسی قرار می دهیم، ضرر 
قلیان به مراتب بیشتر است، مصرف دو بار قلیان معادل پنج 

پاکت سیگار است.

خطر مصرف اسیدفولیک زیاد 
در بارداری 

باالی  میزان  می دهد  نشان  مطالعات 
اسیدفولیک با تغییرات قابل توجهی در رشد 
مغز نوزاد مرتبط است. دکتر »رالف گرین«، 
می گوید: »میزان مصرف اسیدفولیک باید به 
اندازه باشد. مصرف کم آن و همچنین مصرف 
بیش از حد آن، هر دو مضر هستند«. محققان 
در این مطالعه، به موش های باردار اسیدفولیک 
به میزان ۱۰ برابر بیش از حد توصیه شده، دادند. 
سپس مشاهده کردند نوزادان این موش ها دارای 
تغییرات مغزی قابل توجهی بودند. تحقیقات 
نشان می دهد اختالل در مصرف فوالت می تواند 
باعث کمبود فوالت مغزی شود، سندرمی که 
اغلب با ابتال به اوتیسم همراه است. مصرف 
اسیدفولیک به طور گسترده ای برای زنان در 

سنین باروری توصیه می شود. 
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جد ول کلمات متقاطع                                                 شماره ۸۴۴

حل جد ول ۸۴۳

عمــود ی افقــی  
 ۱- مامور هدایت کشــتی- پرنده کوچکی شــبیه 
گنجشک 2- از سبزیجات- علم به احکام شرع- خصلت ها 
3- آرزوهــا- فرق داشــتن- غرض ومقصــود 4- رنگ 
زردروشــن- نظریات وعقاید- گل ســرخ 5- مساوی- 
سست وضعیف- درودوتحیت- از غذاهای ایرانی 6- رهن- 
پسندیده وخوب- ســپاه 7- درخت خرما- یک خوراک 
فرانسوی- فرشته موکل برآتش 8- پشم شتر- سخنان 
بیهوده- پژواک صدا ۹- به سختی- انگورخشکیده- جمع 
رتبه ۱۰- گیاه تاجریزی- ماه چهارم خورشــیدی- پیام 
آســمانی ۱۱- حرارت باالی  بدن- مقابل گرســنگی- 
ســریع وتند- آقــای اســپانیایی ۱2- باالتروبلندتر- 
همسرزن- شاهکاری از هومر ۱3- توان- دستگاه اعالم 
خطر سرقت- زودباوروساده لوح ۱4- معشوق- از کلمات 
شرط- مضطرب ۱5- غیربرابر- کاسه ساچمه ای که برای 

کم کردن نیروی اصطکاک استفاده می شود
 

 ۱- اندیشــیدن- پیشــی گرفتن 2- ســرزمینی در شــمال هند- خوب ونیکو- فاش شــده
 3- مخلوقات- ســفید و قرمز آن در خون یافت می شــود- پیش افتادن 4- از گل ها- شــهری در 
استان مازندران- حرف ندا 5-  واحد دارو- سرگردقدیم- برگه انتخاباتی- شکاف 6- مرده- شیمی 
 کربنی-  آنچه پوشیده است 7- مقابل آمد- نوعی عکس- ترکش 8- پشت سر- ریزبودن- متعصب 
 ۹- نوعی پیچ گوشتی- شریف تر- ضایع وبیهوده ۱۰- از جانوران دریایی- بهشت شداد- پسوند شباهت 
۱۱- خسیس بودن- گرفتن- پرنمکی- غرور و تکبر ۱2- ردیف قالی- زن گندمگون- مکار ۱3- تکیه 
کالم درویش- ســپاهی- کمک ۱4- خلیجی در شــمال لیبی-  ابزاری برای تولید صدا- راهروی 

سرپوشیده ۱5- قهوه خانه مدرن- از شهرهای اندونزی

آ   ر   م   ا   ن  م  ل ی

کوروش  صمدپور
 متخصص تغذیه 

و رژیم درمانی 

اینفوگرافیک : آرمان ملی / علی کریمی
در گذشته مردم بر این باور بودند که پنیر به دلیل حجم زیاد چربی اشباع شده ای که دارد، برای سالمتی مضر است. اما تحقیقات جدید 
ارتباط بین چربی اشباع شده و بیماری های قلبی را زیرسوال برده است. در واقع خوردن پنیر )البته خوردن آرام و کم، نه حجم زیاد( مزایای 

زیادی برای سالمتی دارد. 

مزايای پنير برای سالمتی

تاثیر تهویه هوا در کاهش انتقال کرونا کرونا ۲8 روز روی سطوح زنده می ماندخطرات داروهای کرونا برای زنان باردار
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، نسبت به عوارض 
خطرناک دارودرمانی بیماران کرونا برای مادران باردار هشدار داد. محمدرضا 
هاشمیان گفت: کرونا سالمت زنان باردار را بیشتر از دیگران تهدید می کند، 
چرا که تقریبا بیشتر داروها را نمی توان برای درمان مادران باردار تجویز کرد. 
به طورمثال برخی داروهای ضدویروس در زنان باردار به هیچ عنوان نباید تجویز 
شود و حتی اگر کسی قصد بارداری هم دارد نباید این دارو را استفاده کند 
.فوق تخصص آی سی یو تاکید کرد: به طورکلی تمام داروها و درمان هایی که برای 
مهار کرونا موثرند در زنان باردار با اضطراب و نگرانی تجویز و استفاده می شود. 
بنابراین این گروه باید بیش از سایرین از سالمت خود در برابر کرونا مراقبت کنند.

محققان متوجه شدند که کووید۱۹ می تواند تا 28 روز روی سطوح 
زنده  بماند. این ویروس در مقایسه با سطوحی مانند پنبه  بر روی سطوح 
غیرمتخلخل یا صاف مانند شیشه و... مدت زمان طوالنی تری زنده می ماند. 
دکتر الری مارشال گفت: تعیین اینکه این ویروس واقعا چه مدت روی سطوح 
زنده می ماند، ما را قادر می کند تا با دقت شیوع آن را پیش بینی کنیم. وی 
تصریح کرد: کرونا می تواند مدت زمان طوالنی بر روی سطوح باقی بماند 
که این موضوع تمیزکردن منظم سطوح و... را تاکید می کند. این محقق 
خاطرنشان کرد: در دمای 2۰ درجه یعنی دمای اتاق، این ویروس بسیار قوی 

است و مدت 28 روز بر روی سطوح  زنده می ماند.

محققان اثبات کرده اند که دستگاه های تهویه هوا در فضاهای بسته می تواند 
به کاهش انتقال کرونا کمک کند. مطالعات نشان دادند که انتقال کرونا از طریق 
ذرات هوا حامل ویروس، اصلی ترین راه انتقال بیماری است. محققان دریافته اند 
که استفاده از دستگاه های تصفیه هوا در کالس های مدارس ریسک انتقال 
کرونا را از طریق هوا کاهش می دهد. محققان در این مطالعه، دستگاه تهویه 
هوا با قدرت جابه جایی هوا به میزان ۱۰27 مترمربع در ساعت را در کالسی 
با دروپنجره بسته نصب کردند. آنها مشاهده کردند غلظت هوا در مدت 3۰ 
دقیقه بالغ بر ۹۰ درصد کاهش یافته بود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که 
دستگاه های تهویه هوا روش خوبی در کاهش ریسک انتقال هوایی کرونا هستند.

كاهش بيماری های قلبی
برخی محققان براین باورند که  مصرف پنیر، اثباتی بر پارادوکس 
فرانسوی هاست. )فرانسوی ها با اینکه حجم زیادی از پنیر و سایر چربی های 
اشباع شده را، مثل کره و گوشت اردک، در برنامه غذایی خود دارند، با این 
حال نرخ ابتال به بیماری های قلبی در میان آنان بسیار پایین است(. براساس 
تحقیقات انجام شده خوردن روزانه ۲ اونس پنیر، خطر ابتال به بیماری های 

قلبی را کاهش می دهد. 

كاهش سطح كلسترول
در ادامه تاثیر این وعده غذایی بر سالمت قلب، 
خوردن پنیر به عنوان میان وعده در طول روز، باعث 
کاهش سطح کلسترول در خون می شود. در یک 
پژوهش میزان کلسترول موجود در خون دو گروه از 
افرادی که روزانه لبنیات مصرف می کنند، و کسانی که 

عالقه ای ندارند، را اندازه گیری شد. 

افزايش طول عمر
این ادعا کمی عجیب ولی واقعی 
است. خوردن پنیر واقعا باعث افزایش 
طول عمر می شود، در سال ۲0۱۶ ، 9۶0 
مرد فرانسوی برای اثبات تاثیر تغذیه در 
طول عمر، به مدت ۱5 سال مورد آزمایش 

قرار گرفتند. 

افزايش قدرت بدنی
خوردن روزانه یک فنجان پنیر به مدت ۱۲ 
هفته در افراد باالی ۶0 سال، باعث افزایش حجم 
عضالت و تعادل در سالمتی می شود. براساس 
پژوهش های انجام شده کازئین موجود در پنیر 
و کشک باعث استحکام استخوان ها و افزایش 

قدرت بدنی می شود.

خاموشی ديابت
براساس پژوهش های صورت گرفته خوردن روزانه پنیر )به میزان سه 
چهارم یک اونس( خطر ابتال به دیابت نوع ۲ را تا ۸درصد کاهش می دهد. 
این تحقیقات بر روی افرادی که مرتب ماست مصرف می کردند نیز انجام 
شد و نتایجی به مراتب شگفت انگیزتر داشت. خطر ابتال به دیابت افرادی که 
ماست مصرف می کنند، به مراتب بسیار کمتر است. زنجیره کوتاه چربی های 

اشباع شده پنیر، در کاهش خطر ابتال به دیابت نوع ۲ بسیار موثر است. 
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فــراسو
 تمدید وضعیت اضطراری 

در پایتخت قرقیزستان
رئیس جمهوری قرقیزستان )دوشنبه( وضعیت اضطراری در 
پایتخت این کشور را بعد از تجربه یک هفته ناآرامی سراسری که 
پس از انتخابات مناقشه برانگیز پارلمانی رخ داد، تمدید کرد.به 
گزارش خبرگزاری رویترز، سورونبای جینبکوف، رئیس جمهوری 
قرقیزستان و یک چهره متمایل به روسیه، به نظر می رسد توانسته 
آنچه را که مسکو آشوب در این کشور آسیای میانه خواند، فرو بنشاند. 
قرقیزستان میزبان یک پایگاه هوایی نظامی روسیه و یک کانون 
تجارت با کشور همسایه اش چین است.دفتر جینبکوف اعالم داشت، 
آلمازبک اوروزالیف، کسی که به عنوان مسئول امنیت شهر بیشکک 
در زمان وضعیت اضطراری منصوب شده، خواستار آن شده که تدابیر 
وضعیت اضطراری در این شهر تا بعد از ۲۱ اکتبر با هدف باثبات سازی 
هر چه بیشتر پایتخت قرقیزستان تمدید شود.دفتر رئیس جمهوری 
قرقیزستان در بیانیه ای تصریح کرد، اوروزالیف این درخواست را در 
جریان مذاکرات با جینبکوف که در آن همچنین دو مقام امنیتی 
ارشد دیگر حضور داشتند مطرح کرده است.چند روز پیش حامیان 
مخالفان دولت قرقیزستان چند ساختمان دولتی را تصرف کرده و قبل 
از درگیری پیدا کردن با یکدیگر گفتند کنترل دولت و نیروهای امنیتی 
را برای مدت کوتاهی به دست آورده اند.چند روز جینبکوف دستور 
به استقرار سربازان در شهر بیشکک داده و برخی از سرسخت ترین 
مخالفانش را دستگیر کرد. جینبکوف هنوز تصمیم پارلمان کشورش 
در معرفی نخست وزیر جدید را تایید نکرده اما گفته که بعد از انجام 
این کار از سمتش استعفا خواهد کرد. پارلمان نیز هنوز اعالم وضعیت 
اضطراری از سوی وی را تایید نکرده، هر چند او آن را تمدید کرد تا 
جلوی منقضی شدنش را بگیرد.به گزارش اسپوتنیک، دفتر ریاست 
جمهوری قرقیزستان همچنین امروز اعالم کرد، آژانس های امنیتی این 
کشور مجددا کنترل ساختمان محل قرار گرفتن پارلمان و اداره ریاست 
جمهوری را به دست گرفته اند.سخنگوی ریاست جمهوری قرقیزستان 
گفت: معاون اول دادستان کل به سورونبای جینبکوف گفت که 
روز یکشنبه ۱۱ اکتبر تیم های تحقیقاتی ساختمان اداری پارلمان 
قرقیزستان را بازرسی کرده اند و کنترل آن به اختیار آژانس های 
ضابط قانون منتقل شده است.همچنین کمیته امنیت ملی نیز به 
رئیس جمهوری قرقیزستان درباره تالش ها برای سرکوب فعالیت های 
گروه های تخریب گر حامی بی ثابت سازی گزارش داد.به گفته 
سخنگوی ریاست جمهوری قرقیزستان، سورونبای جینبکوف مجددا 
وضعیت اضطراری را در بیشکک اعمال کرده و علت این کار نیز انفعال 
پارلمان بوده است. او تاکید کرد: سورونبای جینبکوف، رئیس جمهوری 
قرقیزستان حکمی را امضا کرده و طبق آن وضعیت اضطراری در 
منطقه بیشکک مجددا اعمال می شود.این حکم جدید تصریح ساخته 
که وضعیت اضطراری در بیشکک تا ۱۹ اکتبر اجرایی خواهد بود. با 
این حال اگر که پارلمان از تصویب این حکم خودداری کند وضعیت 

اضطراری به صورت خودکار در ۱5 اکتبر برداشته می شود.

برای پنجمین بار
 امامعلی رحمان 

رئیس جمهوری تاجیکستان شد
خبرگزاری آسیا پالس تاجیکستان روز دوشنبه گزارش داد که 
امامعلی رحمان رئیس جمهوری کنونی این کشور با کسب ۹۰.۹۲ 
درصد آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد تا برای 
پنجمین بار در این کشور و در این مقام حکومت کند.بختیاز خدایار زاده 
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان روز دوشنبه ۲۱ 
مهرماه اعالم کرد که امامعلی رحمان با کسب »۹۰.۹۲ درصد آرا«ی 
واجدین شرایط بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب 
شد.انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان روز یکشنبه برگزار شد 
و به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات، بیش از ۳/۸5 درصد از افراد 
واجد شرایط )۲/4 میلیون نفر( در آن شرکت کردند.البته کمیسیون 
مرکزی انتخابات باید طی ۱۰ روز بعد از بررسی اعتراضات و یا شکایات 
احتمالی و تصمیم گیری در باره آنها نتیجه نهایی این انتخابات را رسما 
اعالم کند.رحمان با برنده شدن در این انتخابات به مدت هفت سال 
دیگر زمام قدرت را در این کشور در دست خواهد داشت. او سه دهه 
است که بر تاجیکستان حکومت می کند.براساس گزارش ها ، ششمین 
انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان که دیروز از ساعت ۶ صبح به 
وقت محلی در ۳ هزار و ۳۷5 شعبه آغاز و در ساعت ۸ شب پایان یافت، 
ششمین انتخابات ریاست جمهوری این کشور از زمان استقالل از اتحاد 
جماهیر شوروی است و امامعلی رحمان از سال ۱۹۹۲ همواره پیروز 
انتخابات بوده است.رستم لطیف زاده رئیس حزب اگرری )کشاورزی(، 
عبدالحلیم غفارزاده رئیس حزب سوسیالیست، امامعلی رحمان از 
فدراسیون اتحادیه های صنفی مستقل تاجیکستان، اتحادیه جوانان 
تاجیکستان و رئیس حزب خلقی دمکراتیک تاجیکستان، رستم 
رحمت زاده رئیس حزب اصالحات اقتصادی تاجیکستان و میراج عبدا... 
 اف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان از نامزدهای احزاب سیاسی این 
کشور در انتخابات ریاست جمهوری بودند.بیش از ۱45 ناظر بین المللی 
از سازمان ها و نهادهای مختلف بین المللی و نیز ناظران داخلی بر این 
انتخابات نظارت کردند و عالوه بر این، روند برگزاری انتخابات را بیش از 

۲۶۷ نماینده رسانه های داخلی و خارجی پوشش دادند.

 بانک مرکزی چین قدرت یوان 
دربرابر دالر را تقویت کرد

بانک مرکزی چین در اطالعیه ای اعالم کرد که الزامات ذخیره 
ریسک برای موسسات مالی به منظور تسویه حساب ارزی یوانی ) 
ارز ملی چین ( را با نظرداشت افزایش فروش یوان پول ملی این کشور 
دربرابر دالر آمریکا، لغو می کند. این اقدام بانک مرکزی چین باعث می 
شود تا تقاضای کوتاه مدت برای دالر آمریکا تغییر کند و نرخ ارز یوان 
برای مبادله دربرابر دالر آمریکا به ۸/۶ تا ۲/۷ یوان دربرابر هر دالر محدود 
شود.بانک مرکزی چین )PBC( طی بیانیه ای در پایگاه اینترنتی خود 
آورده است که این اقدام تازه از روز دوشنبه عملیاتی می شود و مبادالت 
با یوان با نرخ انعطاف پذیرتر شده و با ثبات تر ادامه می یابد و ثبات بازار 
ارزی را نیز به دنبال خواهد داشت.این یکی از تازه ترین اقدامات چین 
برای مقابله با تالش های آمریکا برای تحریم های مالی چین است و 
باعث خواهد شد تا دامنه فروش و معامالت تجاری چین با کشورهای 
دیگر با استفاده از ارز یوان افزایش یابد.این الزام سال ۲۰۱5 مطرح شد، 
زمانی که بانک مرکزی چین به موسسات مالی دستور داد هنگام خرید 
ارز برای مشتری از پول نقد استفاده نکنند. اوت سال ۲۰۱۸ این بانک 
اعالم کرد که بانک ها باید یک ریسک ذخیره برابر با ۲۰ درصد از موقعیت 
های ارزی برای مشتریان خود داشته باشند. این اقدامی برای تثبیت 
نوسانات نرخ یوان پول ملی چین بود.همین باعث شد تا ارزش تسعیر 
یوان در برابر دالر آمریکا به سرعت افزایش یابد. به دنبال بیانیه اخیر بانک 
مرکزی معامالت یوانی افزایش یافت و ارزش یوان دربرابر دالر آمریکا 
تقویت شد و به باالترین سطح طی ۱۷ ماه گذشته رسید.. تیان یون، 
معاون مدیرعامل انجمن عملیات اقتصادی پکن گفت: از میان برداشتن 
این ساختار مخاطراتی ذخیره ارزی، هزینه شرکت ها برای خرید دالر 
در طوالنی مدت را کاهش می دهد، نقدینگی دالر آمریکا را تقویت می 

کند و نرخ ارز یوان را ثابت نگه می دارد.

به دنبال واژگـــونی قــایق حــامل پناهجویان 
آفریقایی در دریای مدیترانه حداقل ۱۱ نفر کشته 
شدند.مقامات امنیتی تونس از کشته شدن حداقل 
۱۱ نفربر اثر واژگونی قایق حامل پناهجویان که 
در دریای مدیترانه از آفریقا به سمت ایتالیا در 
حرکت بودند خبر داده اند.براساس گزارش رویترز، 
گارد ساحلی تونس جسد ۸ زن و سه کودک را در 
نزدیکی منطقه Sfax در این کشور از آب بیرون 
کشیده اند.به گفته مقامات امنیتی تونس، حدود 
۳۰ پناهجو در این قایق که به سمت ایتالیا در 

حرکت بودند حضور داشتند.

توییتر روی پست ترامپ 
برچسب مضر زد

اندکی پس از توییت یکشنبه دونالد ترامپ مبنی 
بر اینکه دیگر به کووید۱۹ مبتال نمی شود و آن را 
انتقال هم نمی دهد، رسانه اجتماعی توییتر این 
پست را به عنوان اطالعات نادرست عالمتگذاری 
کرد و به نقض قوانین توییتر اشاره داشت.به گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، اوایل شنبه پزشک شخصی 
رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد 
دونالد ترامپ دیگر عامل انتقال ویروس کرونا به 
دیگران محسوب نمی شود. این صحبت ها یک هفته 
بعد از روند بهبود او از کووید اعالم شد.در پیامی 
روی توییت ترامپ آمده است: این توییت نقض 
قوانین توییتر در رابطه با اشاعه اطالعات نادرست 
و اطالعات بالقوه مضر مرتبط با کووید۱۹ است. با 
این حال، توییتر معتقد است که ادامه دسترسی به 
این توییت ممکن است در راستای منافع عمومی 
باشد.رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود نوشت که  
۱۰ اکتبر از طرف پزشکان کاخ سفید تاییدیه کامل 
گرفتم. این بدین معناست که دیگر آن را نمی گیرم 
)مصونیت( و آن را انتقال نمی دهم. از دانستن آن 
بسیار خوشحال شدم.شنبه پزشک شخصی دونالد 
ترامپ گفت او دیگر ناقل نیست و می تواند به برنامه 
کاری عادی خود بازگردد. ترامپ بعد از درمان در 
مرکز درمانی والتر رید بارها گفته است که حال 
بسیار خوبی دارد. او در آنجا با یک کوکتل پادتن 
تجربی شرکت ریجنرون تحت درمان قرار گرفت و 
آن را بابت بهبودی سریع خودش ستایش می کند.

رئیس جمهوری آمریکا در میان سازمان های 
رسانه های اجتماعی محبوبیت چندانی ندارد و 
توییتر و فیسبوک و دیگر پلتفورم ها هر از گاهی 

پست های او را مسدود می کنند.

بازگشت اعتراض ها به پورتلند
با بازگشت اعتراضات ضدنژادپرستی و خشونت 
پلیس آمریکا در شب گذشته در شهر پورتلند 
دونالد  بومیان،  روز خشم  اعالم  مناسبت  به 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک رشته پیام 
توئیتری و در واکنش به این اعتراض ها، معترضان 
را »حیوان« خطاب کرد.به گزارش دیلی میل 
لندن؛ سازمان دهندگان این تظاهرات، یکشنبه 
را در آستانه تعطیل سراسری به مناسبت روز 
کلمبوس، روز خشم ساکنان بومی آمریکا اعالم 
کرده اند که سرآغاز چندین قرن سلطه استعماری 
و بهره  کشی از ساکنان اصلی این سرزمین در پی 
پاگذاشتن کریستف کلمب به قاره آمریکا در سال 
۱4۹۲میالدی بوده است.تظاهرکنندگان آبراهام 
لینکلن را به علت صدور دستور اعدام ۳۸ جنگجوی 
بومی در پی قیام سال ۱۸۶۲، محکوم کرده اند. 
روزولت نیز بومیان ساکن آمریکا را دشمن می 
دانست، هر چند گفته بود براین باور نیست که 
تنها سرخپوست خوب، مرده است، اما از هر ۱۰ 
سرخپوست ۹ تن اینگونه هستند.دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا بامداد دوشنبه )به وقت 
محلی( در یک رشته پیام توئیتری به این ناآرامی 
های تازه واکنش نشان داد و معترضان را جانور و 
احمق های هوادار جو بایدن رقیب دموکرات خود 
در انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ 
)۱۳ آبان( نامید.وی خواستار اجرای نظم و قانون و 
استفاده از اف بی آی و ماموران فدرال علیه این افراد 
و زندانی شدن آنان شد. تظاهرات در پورتلند بیش 
از چهار ماه پیش در پی کشته شدن جرج فلوید 
شهروند سیاهپوست آمریکایی در ۲5 می )5 خرداد 
ماه( در شهر مینیاپولیس به دست پلیس نژادپرست 
آمریکا، آغاز شد.تظاهرات معترضان به تبعیض 
نژادی و خشونت پلیس آمریکا روز سه شنبه ۱5 مهر 
ماه در برابر ساختمان اداره مهاجرت و گمرک شهر 
پورتلند، در پی حمله ماموران پلیس، به خشونت 
گرائید و ماموران در پی خودداری تظاهرکنندگان از 
ترک محل و پایان دادن به گردهمایی که غیرقانونی 
اعالم شده بود، به سوی آنها گاز اشک آور، گلوله های 
صوتی و الستیکی شلیک کردند.تظاهرکنندگان 
در پورتلند دوشنبه شب نیز به یاد جوناتان پرایس 
که به تازگی به دست پلیس تگزاس کشته شده 
است، راهپیمایی کردند.رئیس جمهوری آمریکا 
خود،  توییتری  پیام های  و  در سخنان  بارها 
از گروه های برتری طلب سفیدپوست حمایت 
کرده است. سرکوب اعتراضات به نژادپرستی 
در شهر پورتلند با نزدیک شدن زمان انتخابات 
۲۰۲۰ ریاست جمهوری )سوم نوامبر، ۱۳ آبان(، 
به شدت افزایش یافته است.به دنبال قتل بیرحمانه 
فلوید شهروند سیاه پوست آمریکایی توسط پلیس 
موجی از اعتراضات مردمی به بی عدالتی در کشور 
و مخالفت با رفتارهای خشونت آمیز در سراسر 
آمریکا به راه افتاده و با گذشت بیش از سه ماه از این 
حادثه همچنان برخی از شهرهای از جمله پورتلند 
شاهد اعتراضات ضد نژادپرستانه است.ترامپ برای 
مقابله با معترضان بیش از صد مامور فدرال را برای 
سرکوب اعتراضات به پورتلند فرستاد که موجب 

تشدید اعتراض ها شد.

خـــبر

وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای ارمنی 
خود ضمن تأکید بر اینکه توافق آتش بس در قره باغ 
کوهستانی به طور کامل رعایت نمی شود، گفت که 
جنگ همچنان ادامه دارد.»سرگئی الوروف« وزیر 
امور خارجه روسیه )دوشنبه( در دیدار با »زهراب 
مناتساکانیان« وزیر امور خارجه ارمنستان تصریح 
کرد که آتش بس در منطقه قره باغ کوهستانی به 
طور کامل رعایت نمی شود و جنگ همچنان میان 
دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان ادامه دارد.

بنا بر گزارش خبرگزاری روسی »تاس«، الوروف که 
بامداد شنبه هفته جاری از توافق آتش بس میان دو 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان خبر داده بود، با 
اشاره به نقض این توافق توسط طرفین گفت: جمعه و 
شنبه گذشته )۱۸ و ۱۹ مهرماه(، ما در این ساختمان 
با یکدیگر با همتای )جمهوری( آذربایجانی خود بودیم. 
توافق مهمی با ابتکار عمل رئیس جمهور ]فدراسیون 
روسیه والدیمیر[ پوتین حاصل شد. شاهدیم که این 

توافق به طور کامل رعایت نمی شود و جنگ همچنان 
ادامه دارد.این دیپلمات روس در ادامه ابراز امیدواری 
کرد که تماس های روسیه با ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان بتواند در اجرای کامل توافقات آتش بس 
در منطقه مورد مناقشه قره باغ کوهستانی نقش 
مهمی را ایفا کند.از طرف دیگر، »دیمیتری پسکوف« 
سخنگوی کرملین نیز )دوشنبه( در جمع خبرنگاران 
خواستار پایبندی ایروان و باکو به توافق آتش  بس 
شد.وی تصریح کرد که کرملین، اجرای توافقات 
درباره قره باغ کوهستانی را که طرفین درگیر را ملزم 
به توقف کامل خشونت ها و تغییر رویه به سمت ابزار 
دیپلماتیک برای حل اختالفات سوق می دهد، بسیار 
حائز اهمیت می داند.پسکوف تأکید کرد که کرملین 
شاهد گزارش هایی است که نشان می دهد آتش بس 
در منطقه قره باغ نقض می شود و گفت که توافقات 
صورت گرفته در مسکو را برای آینده بسیار مهم 
می داند.این دیپلمات روس توضیح داد: ما توافقات به 

دست آمده )توافق آتش بس( و تصمیمات اتخاذ شده 
به منظور توقف خشونت ها برای اهداف انساندوستانه 
را بسیار تحسین می کنیم. مسکو از نزدیک اوضاع را 
دنبال می کند.پسکوف در ادامه گفت: ما معتقدیم که 
اجرای توافقات برای توقف کامل خصومت ها و تغییر 
رویه به سوی ابزار سیاسی و دیپلماتیک برای حل 
درگیری ها در آینده بسیار مهم است.بامداد شنبه 
هفته جاری، الوروف پس از دیدار ۱۰ ساعته با وزرای 
خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان، بیانیه ای را 
در خصوص توافق آتش بس میان ایروان و باکو در 
خصوص قره باغ کوهستانی قرائت کرد و گفت که 
طبق آن از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر شنبه ۱۰ اکتبر )۱۲:۳۰ 

شنبه ۱۹ مهرماه( این توافق اجرایی می شود.
با اینحال، ساعاتی قبل و دقایقی بعد از اجرایی 
شدن این توافق، هر دو طرف جمهوری آذربایجان 
و ارمنستان یکدیگر را به نقض توافق آتش بس متهم 
کردند و امروز )دوشنبه( نیز گزارش هایی از حمالت 

ارتش های دو کشور به قلمروهای مقابل منتشر 
شد.از طرف دیگر، زهراب مناتساکانیان نیز در دیدار 
با الوروف تأکید کرد که جمهوری آذربایجان به 
نظام آتش بس در منطقه قره باغ کوهستانی پایبند 
نیست.وی خطاب به الوروف گفت: »قبل از دیدار 
با شما، مطلع شدم که )جمهوری( آذربایجان به 
تعهداتش در قبال آتش بس پایبند نیست«. وزیر 
خارجه ارمنستان همچنین تأکید کرد که اوضاع در 
منطقه قره باغ کوهستانی یک تهدید جدی برای 
کل منطقه محسوب می شود.مناتساکانیان در ادامه 
بر لزوم ایجاد یک مکانیسم راستی آزمایی برای 
رعایت نظام آتش بس در منطقه قره باغ شد.  وی 
در این خصوص گفت: »)جمهوری( آذربایجان به 
تعهداتش در خصوص آتش بس پایبند نیست و در این 
خصوص من می خواهم بر اهمیت معرفی یک مکانیسم 
راستی آزمایی تأکید کنم که اجازه دستیابی به این 

نظام )آتش بس( را بدهد.«

معاون رییس جمهور افغانســتان، با اشــاره 
به اینکه شکســت طالبان حتمی اســت، تاکید 
کرد که این گــروه آتش بس را مرگ سیاســی 
خــود می پندارد. »امــرا... صالح«، معــاون اول 
ریاست جمهوری افغانستان، با اشاره به افزایش 
خشــونت ها گفت که طالبان آتش بس را مرگ 
سیاســی خود می پندارند و فکــر می کنند که 
با کشتار بی حســاب، مردم را تشــنه  »آرامش 
گورستان« همانند دهه ی ۹۰ میالدی می سازند.

معاون اول ریاســت جمهوری افغانســتان این 
سخنان را روز دوشنبه، بیست ویکم مهرماه، طی 
یادداشتی در فیس بوکش مطرح کرده است.صالح 

گفت که عمده ترین دلیل افزایش »حمالت پوچ و 
خون بار« طالبان بر مردم، فهم »نادرست این گروه 
جهل و وحشــت« از تحوالت سیاسی و بیرونی 
است.معاون اول ریاســت جمهوری افغانستان 
افزود که طالبان اراده ملی را دست کم می گیرند 
و با برداشت »نادرســت« از روند صلح، دست به 
حمالت زیادی زده اند.به گفته وی، در بسیاری از 
مناطق افغانستان که طالبان خشونت را افزایش 
داده اند، با مقاومت مردمی مواجه شــده اند.وی 
افزود که طالبان هیچ سود استراتژیک و سیاسی 
از »خون خواری« نخواهند برد؛ زیرا خشونت به 
عنوان ابزار سیاسی منفور و مردود است.معاون 

اول ریاست جمهوری افغانســتان تاکید کرد که 
برای شکستن این طرز فکر که بر پایه انسان کشی 
استوار است، افغانستان مقطع دیگری از بحران 
را تجربه خواهد کرد.با این حال، صالح شکســت 
طالبان را حتمی خواند و و برای اثبات این موضوع 
اســتدالل کرد که امکان تحمیل روش طالبان 
با زور بر مردم و جامعه کثرت گرای افغانســتان 
وجود ندارد و طالبان نیز برنامه  سیاســی ندارند 
که مردم را بــه آن دل بســته کنند.معاون اول 
ریاست جمهوری افغانســتان خاطرنشان کرد 
که طالبان ۲5 سال برای »حرص و آز« راولپندی 
ســالح برداشــته  و در تمام این دوره یک چهره 
»کاریزماتیک« از دید رهبری در بین شان ظهور 
نکرده اســت.امرا... صالح از سوی دیگر گفت که 
داعیه طالبان نیز فاقد »کاریزما و جذابیت« است 
و تمام توجه این گروه ســرمایه گذاری بر حفظ 

جامعه در »تاریکی و جهل« بوده است تا بتواند 
حاکمیت نیابتی خــود را تأمین کند.معاون اول 
ریاست جمهوری افغانستان طالبان را ابزار »تأمین 
منافع همسایه« و وظیفه آن را نیز کنترل بر خاک 
افغانستان عنوان کرد.به گفته او، پدیده مردم برای 
طالبان اهمیت محوری ندارد.وی همچنین نوشت 
که طالبان مانند ملخ حمله می کنند و مانند ملخ 
می میرند؛ گویا روبات هایی اند در پیکر انسان.صالح 
در ادامه گفت که جامعه تاکنون برای مرگ هیچ 
طالبی نگریسته است و نخواهد گریست.  معاون 
اول ریاست جمهوری افغانســتان در پایان این 
یادداشــت خود تصریح کرد که طالبان به مرگ 
خود نیز نگریسته اند؛ زیرا رشته احساس در این 
گروه »خنثی و خفه« شــده است.  گروه طالبان 
تاکنون در مورد ســخنان امراهلل صالح واکنش 

نشان نداده است.

معاون اشرف غنی: 
طالبان آتش بس را مرگ سیاسی خود می دانند

 واژگونی قایق پناهجویان 
در مدیترانه

جنگ ميان ايروان و باكو همچنان ادامه دارد
سرگئی الوروف: 

حزب اصلی چپ میانه روی اتریش در انتخابات منطقه ای اخیر 
در شهر وین در حالی پیروز شد که در این انتخابات حزب راست 
افراطی موســوم به حزب آزادی بیش از دو سوم حمایتش را از 
دست داده و رهبر آن یعنی هاینتس-کریستیان اشتراخه از رقم 
زدن یک بازگشت سیاسی باز ماند.به گزارش خبرگزاری اتریش، 
نتایج نهایی اولیه انتخابات روز یکشــنبه از جمله با برآوردی در 
خصوص آرای پستی که همچنان باید شــمرده شود، حاکی از 
پیروزی سوسیال دموکرات های چپ میانه رو با بیش از 4۲ درصد 
آرا بود؛ نتیجه ای که نشان می دهد این حزب آرایش را به میزان 
کمی بیشتر کرده و در عین حال این نتیجه باعث تقویت جایگاه 
میشائیل لودویگ، شهردار وین نیز شده است.این حزب رقیبی 
برای یک ائتالف متشکل حزب محافظه کار مردم اتریش متعلق 
به صدراعظم سباستین کورتز و حزب سبزها که هر کدام توانستند 
به ترتیب آرایشان را به ۱۹ درصد و ۱۳درصد افزایش دهند، به 
شــمار می رود.حزب آزادی اتریش هم که قبال در دولت ائتالفی 
فروپاشیده کورتز در سال گذشــته میالدی شریک بود، شاهد 

سقوط آرای آن و رسیدنش از ۳۰ درصد به هشت درصد بود.

 پیروزی چپ های 
میانه رو در انتخابات اتریش

 

کشتی های اکتشافی ترکیه بار دیگر به منطقه مورد مناقشه 
در دریای مدیترانه شرقی بازگشــتند تا آغازگر دور جدیدی 
از تنش ها با یونان و اتحادیه اروپا باشــند.به گزارش رویترز، 
نیروی دریایی ترکیه با ارائه اطالعیه ای، از بازگشــت »عروج 
رئیس« کشتی اکتشافی این کشور به آب های مورد مناقشه 
مدیترانه شرقی خبر داد.مدت این مأموریت که به دور جدیدی 
از تنش ها میان آنکارا-آتن منجر خواهد شد؛ ۱۰ روز اعالم شده 
است.دو شناور دیگر با نام های »چنگیز خان« و »آتامن« نیز 
عروج رئیس را در این مأموریت اکتشــافی همراهی خواهند 
کرد.درگیری ترکیه با یونان و قبرس جنوبی، ریشه در ادعای 
این کشورها برای بهره برداری از منابع گاز طبیعی موجود در 
شرق مدیترانه دارد.ماه میالدی گذشته )سپتامبر(، ترکیه عروج 
رئیس را از منطقه مورد مناقشه خارج کرد تا در آستانه برگزاری 
نشست اتحادیه اروپا، به دیپلماسی فرصتی برای جوالن بدهد.

در پایان این نشســت، اتحادیه اروپا در اقدامی که جز تشدید 
تنش پیامد دیگری نداشت، تهدید کرد چنانچه ترکیه عملیات 

اکتشافی خود را از سر بگیرد؛ با تحریم مواجه خواهد شد.

یک فراکسیون بزرگ از قانونگذاران پارلمان فیلیپین ، دوشنبه 
رهبری جدید برای این پارلمان انتخاب کردند اما رئیس فعلی 
رای گیری مربوط به آن را یک مضحکه توصیف کرد.به گزارش 
آسوشــیتدپرس، این وضعیت باعث باال گرفتن تقابل سیاسی 
شــدید بین دو هم پیمان رودریگو دوترتــه، رئیس جمهوری 
فیلیپین شده است. دوترته چند روز پیش هشدار داد در صورت 
تداوم اختالف میان آلــن پیتر کایتانو، رئیــس فعلی مجلس 
نمایندگان این کشور و لورد آلن والسکو، رقیب وی و نماینده 
دیگر این مجلس و تهدید شدن روند تصویب بودجه سال آینده، 
در این مساله مداخله می کند.این بودجه به ارزش 4.5 تریلیون 
پزو )۹۰ میلیارد دالر( برای کمک به تامین هزینه های پاســخ 
دهی دولت فیلیپین به همه گیری کروناویروس در این کشوری 
که باالترین تعداد موارد تایید شده ابتال در جنوب شرق آسیا را 
دارد، ضروری است.این مناقشــه با این حال زمانی که حامیان 
والســکو روز دوشــنبه به صورت حضوری و اینترنتی در یک 
باشگاه ورزشی در شهر کوئزون در حوزه منطقه پایتخت تجمع و 
جایگاه کایتانو را خالی اعالم کرده و والسکو را به جای برگزیدند، 

وخیم تر شد.

 بحران در پارلمان فیلیپین 
بر سر تعیین رئیس جدید

 ترکیه اکتشاف 
در مدیترانه شرقی را از سرگرفت

رئیس مرکز پیشگیری از بیمارهای آمریکا اعالم کرد که حاضر نشده 
در فیلم تبلیغاتی ترامپ درباره کرونا حضور داشته باشد و استفاده از 
حرف های وی در این فیلم بدون اجازه بوده است.»آنتونی فائوچی« 
رئیس مرکز کنترل بیماری های واگیردار در آمریکا اعالم کرد که با 
حضور در فیلم تبلیغاتی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری 
مخالفت کرده و اظهارات وی در این فیلم از یک مصاحبه برداشته شده 
است.براساس گزارش رویترز، این فیلم تبلیغاتی که هفته گذشته 
منتشر شده درباره تالشهای دولت ترامپ برای مقابله با ویروس کرونا 
است.در فیلم از حرفهای قدیمی فائوچی استفاده شده است و برخی از 
اظهارات وی انتخاب شده است که گویی در حال تمجید از رئیس جمهور 
آمریکا است.در این تبلیغ نشان داده می شود که فائوچی می گوید، من 

تصور نمی کنم که فرد دیگری بتواند کار بیشتری انجام دهد.به گزارش 
رویترز، اما این اظهارات فائوچی در ماه مارس در یک مصاحبه گفته 
شده است که وی در حال صحبت درباره تالش های بیشتر برای مقابله 
با ویروس کرونا از جمله توسط کاخ سفید است.فائوچی در بیانیه ای در 
این زمینه گفت، در طول 5۰ سال خدمت عمومی، هیچ وقت صراحتا از 
یک حزب یا کاندیدای سیاسی حمایت نکرده ام.وی افزود: صحبت هایی 
که از من در این تبلیغات پخش شده بدون اجازه بوده و از یک بحث 
گسترده من راجع به تالش های مقامات بخش درمان و سالمت عمومی 
فدرال استخراج شده است.این در حالیست که »تیم مورتا« سخنگوی 
کمپین ترامپ مدعی شده است که سخنان فائوچی دقیق هستند و 
مستقیما از دهان وی خارج می شود.اختالف نظر بین ترامپ و فائوچی 

از زمان اوج گیری شیوع ویروس کرونا در آمریکا شکل گرفت و دو طرف 
سعی کرده اند با مصاحبه های تند، به یکدیگر پاسخ دهند.فائوچی بارها 
به طور آشکار از ترامپ و نحوه مدیریت وی در برابر کرونا انتقاد کرده 
است.فائوچی در یک مصاحبه گفته: ما به عنوان یک کشور، زمانی که 
خودمان را با سایر کشورها)در نحوه مقابله با کرونا( مقایسه می کنیم، 
نمی توانیم بگوییم که کار بزرگ و مهمی انجام داده ایم.عضو کارگروه 
کرونای کاخ سفید و مدیر مؤسسه بیماری های عفونی آمریکا همچنین 
در یک مصاحبه دیگر گفته بود، آمریکا از نظر وضعیت شیوع ویروس 
کرونا و میزان موارد ابتال و قربانیان، بدترین وضع را در جهان دارد.این 
در حالی ست که قبل از آن ترامپ مدعی شده بود که درباره کرونا همه 

چیز تحت کنترل است.

مخالفت فائوچی با حضور در فیلم تبلیغاتی ترامپ درباره کرونا



رئیس پلیس فتای استان خوزستان 
گفت: هر ساله در بازه بین مهر تا آبان ماه، 
کالهبرداری از طریق ثبت نام »التاری« 
به سرعت گسترش یافته و مجرمان سایبری 
با این عنوان اقدام به فریب کاربران می کنند. 
در  افزود:  حسنوند  شاهین  سرهنگ 
رایج ترین شیوه کالهبرداری با این روش، 
کالهبرداران عالوه بر دریافت مبالغ باال 
از شهروندان بابت ثبت نام التاری، آنها را 
به صفحه جعلی درگاه  پرداخت یا همان 
فیشینگ هدایت کرده و پس از سرقت 
اطالعات بانکی، اقدام به برداشت غیرمجاز 
از حساب بانکی آنها می کنند. وی با اشاره 
به جمع آوری اطالعات شهروندان در قالب 
التاری گفت: مجرمان سایبری با داشتن این 

اطالعات، در آینده این افراد را مورد حمالت 
مجرمانه خود کرده و به اخاذی از آنها 
می پردازند. این مقام انتظامی ادامه داد: در 
شیوه ای مشابه نیز ممکن است افراد پیامکی 
مبنی بر قبولی در التاری دریافت کنند 
که در این مورد هم شهروندان باید بسیار 
هوشیار باشند و هیچ توجهی به این گونه 
پیام ها نکرده و از ارسال اطالعات شخصی 
خود در پاسخ به آنها خودداری کنند. رئیس 
پلیس فتا استان خوزستان خاطرنشان 
کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه 
 مورد مشکوک به سایت پلیس فتا به آدرس 
www.cyberpolice.ir   مراجعه 

کننــد و مــوضــوع را در قــسمت مرکز 
فوریت های سایبری ثبت کنند.

فرمــانده انــتظامـي استــان کــرمان 
از دستگیری یک سارق حرفه ای منازل و 
کشف ۳۰ فقره سرقت در عملیات ماموران 
کالنتری ۱5 خبر داد. سردار عبدالرضا ناظری 
اظهارکرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از 
منازل مسکونی در شهر کرمان، دستگیری 
سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار 
بررسي هاي  انجام  با  گفت:  وي  گرفت. 
تخصصي و تحقیقات میداني از محل وقوع 
سرقت ها، یک سارق حرفه اي و سابقه دار 
شناسایی و پس از هماهنگي با مقام قضائی 
در یک عملیات غافلگیرانه توسط ماموران 
کالنتری ۱5 شهر کرمان در مخفیگاهش 
دستگیر شد. سردار ناظری با اشاره به کشف 
تعدادي از اموال مسروقه از مخفیگاه این سارق 
تصریح کرد: متهم در بازجویي هاي پلیسي و 
در مواجهه با دالیل و مستندات قانوني پلیس 

لب به سخن گشوده و به ۳۰ فقره سرقت منزل 
در شهر کرمان اعتراف کرد. فرمانده انتظامي 
استان کرمان در پایان با اشاره به تحویل متهم 
به مراجع قضائی، خاطرنشان کرد: فراهم کردن 
رفاه و رضایتمندي شهروندان از مقوله هاي 
مهم ایجاد امنیت در جامعه است که پلیس 
به خوبي به این امر توجه داشته و از شهروندان 
خواست منازل خود را به تجهیزات ایمني 
همچون، نرده، دزدگیر، دوربین مداربسته، 
درهاي ضدسرقت  تجهیز و از حفاظ براي 

پنجره ها و بالکن هاي خود استفاده کنند.

کالهبرداری با عنوان  ثبت نام  »التاری«

سارق  حرفه ای  به دام  افتاد

سال  سوم 14حــوادث
a شماره844 r m a n m e l i . i r
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کـوتـاه حوادثی
توقیف تانکر سوخت قاچاق 

فرمانده انتظامی استان قزوین از توقیف 
یکدستگاه کامیون حامل سوخت و کشف ۳۰ 
هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر 
داد. سردار مهدی حاجیان تشریح کرد: ماموران 
گشت یگان امداد شهرستان بوئین زهرا حین 
گشتزنی در سطح شهر به یکدستگاه کامیون 
حمل سوخت مشکوک و آن را متوقف کردند. 
وی گفت: با بررسی مدارک مشخص شد، راننده 
فاقد مجوز حمل سوخت بوده که در بازرسی از 
کامیون ۳۰ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل 
کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد. 
فرمانده انتظامی استان قزوین اضافه کرد: با 
انتقال کامیون به پارکینگ و تشکیل پرونده و 
دعوت از کارشناس شرکت نفت، پس از بررسي 
دقیق تر، سوخت تحویل شرکت نفت و متهم 
پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی 

شد.

جعل رسید پایانه های  فروشگاهی
رئیس پلیس فتا استان زنجان از شناسایی 
و دستگیری عامل کالهبرداری با ترفند جعل 
رسید پایانه های فروشگاهی خبر داد و گفت: 
یکی از مهمترین راه پیشگیری از این نوع 
پیامکی  سامانه  فعال سازی  کالهبرداری 
حساب  بانکی توسط افراد است. سرهنگ 
محمدعلی آدینه لو اظهارکرد: با وصول شکایت 
یک نفر از شهروندان مبنی بر کالهبرداری 
از طریق ارائه رسیدجعلی دستگاه پایانه 
فروشگاهی، موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. وی ادامه 
داد: برابر تحقیقات صورت گرفته مشخص شد 
متهم در قبال خرید کاال اقدام به ارائه پرینت 
تراکنش موفق کرده است؛ در حالی که وجهی 
به حساب فروشنده واریز نشده است. این مقام 
انتظامی ادامه داد: با اقدامات فنی و شگردهای 
خاص پلیسی، متهم به هویت معلوم مورد 
شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مقام قضائی 
دستگیر و در نهایت ادله های دیجیتالی وی به 
پلیس فتا زنجان تحویل داده شد. سرهنگ 
آدینه لو افزود: متهم ابتدا منکر بزه ارتکابی 
شد اما پس از مواجهه با مستندات  و مدارک 
جمع آوری شده از سوی کارشناسان به جرم 
خود اعتراف و اظهارکرد که با این ترفند از 
فروشگاه های متعددی درسطح شهر زنجان 

کالهبرداری می کرده است.

 3  کشته در برخورد کامیون با پراید

حادثه رانندگی در برخورد یکدستگاه خودروی کامیون با سواری 
پراید در محور اراک –  ازنا ۳ کشته و ۲ نفر مجروح بر جای گذاشت. 
سرهنگ محمد پورشمس رئیس پلیس راه استان مرکزي گفت: 
در پی اعالم گزارش های مردمی به مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ 
استان مبنی بر وقوع یک فقره سانحه رانندگی در محور اراک- ازنا 
بالفاصله تیم های امدادی و انتظامی در محل حادثه حاضر شدند. 
وي گفت: در بررسی محل حادثه مشخص شد که براثر برخورد 
یکدستگاه خودروی سواری پراید با یکدستگاه کامیون بنز، راننده 
و ۲ نفر از سرنشینان خودروی پراید در دم جان باختند و ۲ نفر دیگر 
از سرنشینان این خودرو نیز مجروح شدند. سرهنگ پورشمس 
خاطرنشان کرد: علت این سانحه از سوي کارشناس تصادفات پلیس 
راه بی احتیاطی از سوی راننده سواری پراید به علت تجاوز به چپ 

ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعالم شده اسـت.

سرقت  سیم برق و کابل 
فرمانده انتظامی استان گیالن از دستگیری سارقان سیم برق 
و کابل مخابرات با ۳۷ فقره سرقت در شهرستان بندرانزلي خبر 
داد. سردار عزیزا... ملکي، اظهارکرد: در پي وقوع چند فقره سرقت 
سیم برق و کابل مخابرات در شهرستان بندرانزلی، دستگیري 
سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی افزود: 
کارآگاهان با همکاری ماموران کالنتری ۱۲ بندرانزلی پس از 
بررسی شیوه و شگرد سرقت های انجام شده و انجام تحقیقات، 
۳ متهم سابقه دار را در این پرونده ها شناسایی کردند. فرمانده 
انتظامی گیالن با بیان اینکه متهمان در یک عملیات غافلگیرانه 
حین سرقت سیم برق در بندرانزلی دستگیر شدند، بیان داشت: 
سارقان در تحقیقات پلیس به ۳۰ فقره سرقت سیم برق و ۷ فقره 
سرقت کابل مخابرات در سطح شهرستان های بندرانزلی و رشت 
اعتراف کردند. سردار ملکي تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان 
حدودا هزار و ۶۰۰ متر سیم برق و کابل مخابرات به ارزش 
تقریبی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال توسط سارقان سرقت 
شده است. فرمانده انتظامی استان گیالن در پایان با اعالم اینکه 
سارقان ۳۲ و ۳4 و ۳۸ ساله با تشکیل پرونده به مرجع قضائی 
معرفی و روانه زندان شدند از شهروندان خواست، هشدارها و 
توصیه های انتظامي را در بحث پیشگیری از سرقت جدی گرفته 
و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بالفاصله از 

طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

دستگیري اعضای باند سارقان
 جانشین فرمانده انتظامي استان فارس، گفت: با دستگیري 
اعضای باند 4 نفره سارقان در شهرستان شیراز، پرده از راز 5۰ فقره 
سرقت درون خودرو برداشته شد. سردار یوسف ملک زاده بیان کرد: 
در پي وقوع چندین فقره سرقت درون خودرو در شهرستان شیراز، 
شناسایي و دستگیري سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهي استان قرار گرفت. وي گفت: کارآگاهان پلیس آگاهي 
با اقدامات فني و تخصصي، 4 نفر از سارقان که اعضاي یک باند بودند 
را شناسایي و با جمع آوري اطالعات و مستندات الزم در یک اقدام 
غافلگیرانه، آنان را در مخفیگاهشان در یکي از محله هاي شیراز 
دستگیر کردند. جانشین فرمانده انتظامي استان، تصریح کرد: با 
انجام تحقیقات و بازجویي هاي صورت گرفته، اعضاي این باند به 5۰ 
فقره سرقت درون خودرو در شیراز اعتراف کردند. سردار ملک زاده 
با بیان اینکه متهمان پس از سیر مراحل قانوني روانه زندان شدند، 
تاکید کرد: مردم به توصیه ها و هشدارهاي پلیس توجه کنند و در 
صورت اطالع از هرگونه سرقت یا تردد افراد مشکوک، مراتب را 

سریعا به پلیس ۱۱۰ اطالع دهند.

محل دپوی محموله حشیش لو رفت
جانشین مرزباني استان خوزستان از دستگیري ۲ سوداگر 
مرگ و کشف ۱۰۰ کیلوگرم حشیش در نوارمرزي خرمشهر 
خبر داد. سرهنگ یدا... شرفي گفت: به دنبال اطالع ماموران 
هنگ مرزي خرمشهر مبني بر دپو و انتقال یک محموله 
موادمخدر به کشور، با تشدید اقدامات کنترلي، تحقیقاتی 
جهت شناسایي و دستگیري عامالن در دستور کار قرار 
گرفت. وی افزود: در نتیجه ساعت ها تالش بي وقفه مرزبانان 
در مناطق مرزي و اجراي گشت های نامحسوس در مسیرهاي 
ساحلي، سرانجام پس از شناسایي محل اختفا و دپوي 
مواد، توانستند ۱۰۰ کیلوگرم موادمخدر ازنوع حشیش 
را کشف کنند. جانشین مرزباني استان خوزستان با اشاره 
به دستگیري ۲ سوداگر مرگ در این رابطه، تصریح کرد: 
سوداگران مرگ موادمخدر را در مناطق مرزي دپو کرده 
بودند تا در فرصت مناسب و به دور از چشم ماموران نسبت به 
انتقال آن اقدام کنند که با هوشیاري ماموران ناکام ماندند. وي 
خاطرنشان کرد: موادمخدر کشف شده به همراه متهمان پس 

از تشکیل پرونده مقدماتي، تحویل مراجع ذیصالح شدند.

 دستگيری سارقان خــبر

 مامورنما 

با ۲۸ فقره سرقت

فرمانده انتظامی استان تهران از شناسایی و 
انهدام باند 5 نفره سارقان مسافرکش نما خبر داد 
و گفت: متهمان با ۲ دستگاه خودرو تحت عنوان 
مسافر کش طعمه های خود را انتخاب می کردند. 
سردار ظهیری اظهارکرد: در پی وقوع چند فقره 
سرقت  تحت عنوان مسافرکش در شهرستان 
شهریار، بررسي موضوع در دستور کار ماموران 
پلیس آگاهی قرار گرفت. این مقام ارشد انتظامي 

با بیان اینکه با بررسي هاي انجام شده توسط 
کارآگاهان پلیس آگاهی مشخص شد که اعضای 
این باند 5 نفره همگی غیربومی هستند، افزود: 
سارقان با ۲ دستگاه خودرو تحت عنوان مسافر کش 
اقدام به انتخاب طعمه های خود که غالبا جوانان 
بودند، می کردند و پس از طي مسافتي با تهدید 
سالح سرد مسافر را به مکانی خلوت برده و پس 
از سرقت وسایل همراهش وی را در همان جا رها 

می کردند. سردار ظهیری بیان داشت: با تحقیقات 
گسترده و تالش هاي شبانه روزي پلیس، اعضای 
این باند شناسایی و با هماهنگی قضائی در 
مخفیگاهشان در شهرستان شهریار دستگیر 
شدند. وی افزود: هر 5 متهم در بازجویی های فنی 
پلیس به 4۰ فقره سرقت تحت عنوان مسافر  کش 
در شهرستان های شهریار، مالرد و شهرقدس 
اعتراف کردند. سردار ظهیری در پایان خاطرنشان 
کرد: ارتقای امنیت اجتماعی در ۶ شهرستان غرب 
استان تهران در دستور کار بوده و پلیس با جرایم 

.. با  خشن از قبیل زورگیری، سرقت به عنف و.
جدیت برخورد خواهد کرد، لذا شهروندانی که به 
این شیوه از آنان سرقت شده جهت تشکیل پرونده 
و پیگیری به پلیس آگاهی غرب استان تهران، واقع 
در شهریار - شهرک اداری مراجعه کنند. فرمانده 
انتظامی غرب استان تهران با اشاره به معرفی 
متهمان به مرجع قضائی به شهروندان توصیه کرد: 
در ترددها از ناوگان حمل ونقل عمومی استفاده 
کرده و به هیچ عنوان از خودروهای شخصی در 

سفرهای شهری استفاده نکنند.

سارقان  مسافرکش نما  دستگیر  شدند

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از دستگیری 
اعضای ۹ نفره باند خانوادگی سرقت در پوشش 
مامور نیرو انتظامی خبر داد. سردار  کیومرث عزیزی 
گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در پوشش مامور 
نیروی انتظامی، پرونده ای در این خصوص تشکیل 
و رسیدگی ویژه به آن در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی بیان داشت: 
در تحقیقات به عمل آمده از شاکیان و مالباختگان 
مشخص شد که گروهی از سارقان با استفاده از 
انواع خودرو های سواری با پالک جعلی، در قالب 
گروه های ۳ نفره با پوشش لباس نظامی به منازل 
افراد به ویژه اتباع خارجی مراجعه و خود را به عنوان 
مامور نیروی انتظامی معرفی می کنند و به بهانه 
کشف موادمخدر وارد منزل شده و وجوه نقد و 
طالجات آنها را سرقت و بالفاصله از محل متواری 

می شدند. این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با 
توجه به شیوه و شگرد سرقت ها و بهره گیری از 
سوابق موجود از مجرمان سابقه دار، کارآگاهان 
پلیس آگاهی موفق به شناسایی ۹ متهم سابقه دار 
در این زمینه شدند که پیش از این نیز بار ها به 
اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با جعل عناوین دولتی 
به ویژه سرقت های مسلحانه و تحت پوشش مامور 
دستگیر و روانه زندان شده بودند. وی ادامه داد: 
متهمان شناسایی شده اعضای یک خانواده )پدر، 
مادر، دختر، عروس و 5 پسر( از طایفه فیوج و ساکن 
شهرستان پرند بودند که همگی دارای سابقه سرقت 
و اخاذی بوده و با توجه به نوع فعالیت مجرمانه هر ۳ 
ماه یکبار محول سکونت خود را جابه جا می کردند. 
سردار عزیزی با اعالم خبر دستگیری متهمان در سه 
عملیات جداگانه و همزمان، عنوان داشت: ماموران 

ضمن شناسایی مخفیگاه متهمان در شهرستان 
پرند در غرب استان تهران و انجام هماهنگی با 
مقام قضائی، هر ۹ متهم را دستگیر و در بازرسی 
از مخفیگاه های آنها، اموال زیادی شامل طالجات، 
مقادیری وجوه نقد و انواع سالح سرد کشف کردند. 
وی با اشاره به اینکه متهمان پس از دستگیری، در 
ابتدا منکر هرگونه اتهامی شدند، اما پس از مواجهه 
با ادله پلیس به ۲۸ فقره سرقت در پوشش مامور 
نیروی انتظامی تا کنون اعتراف کردند؛ افزود: شگرد 
سارقان به اینگونه بود که یکی از آنها به بهانه تشنگی 
با مراجعه به درب منازل افراد از آنها درخواست 
آب خوردن می کرد و پس از بررسی دقیق وضعیت 
ظاهری صاحبخانه که دارای زیورآالت و طالجات 
بود، پس از چند دقیقه گروه دیگری از آنها با حضور 
در آن محل اقدام به بازرسی از منزل تحت پوشش 

مامور و سرقت می کردند. سردار عزیزی با اشاره به 
اینکه متهمان در استان های تهران، یزد، اراک و چند 
استان احتمالی دیگر اقدام به سرقت های متعددی 
تحت عنوان مامور می کردند و تحت تعقیب قضائی 
بودند، خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی 
دیگر جرائم ارتکابی آ نها و همچنین سایر شاکیان 
و مالباختگان و مالخر در دستور کار پلیس آگاهی 
استان قرار دارد. فرمانده انتظامی شرق استان تهران 
در خاتمه با تاکید بر اینکه ۹ متهم دستگیرشده با 
دستور مقام قضائی روانه زندان شدند از شهروندان 
خواست: بی توجهی به هشدار های پلیس و اعتماد 
نابجا به افرادغریبه تاوان سنگین و جبران ناپذیری 
دارد لذا مردم عزیز باید ضمن حفظ هوشیاری در 
صورت مواجهه با موارد مشکوک به سرعت پلیس را 

در جریان قرار دهند.
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 با روح  وجسمم 
برای »لیکرز« بازی کردم

ایسنا: تیم لس آنجلس لیکرز موفق شد با 
کسب چهارمین برد در سری فینال رقابت های 
بسکتبال NBA برابر میامی برای هفتمین بار 
عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کند. 
لبران جیمز، فوق ستاره این تیم هم همانند 
طول فصل عملکرد درخشانی در ۶ بازی سری 
فینال داشت که در نهایت به عنوان MVP فینال 
این مسابقات انتخاب شد. او پس از انتخابش 
به عنوان MVP فینال گفت: این فصل در 
کنار هم تیمی های فوق العاده ام احساس خوبی 
داشتم و این قهرمانی را به هواداران تیم خود 
تبریک می گویم، امیدوارم همیشه به هواداران 
تیم ما احترام گذاشته شود. من همیشه وقتی 
قرار باشد در یک رقابت یا تورنمنت شرکت 
کنم با تمام جسم وروحم تالش می کنم. جیمز 
با ابراز خوشحالی از کسب این عنوان فردی و 
تیمی افزود: طی ۷ سال گذشته هموار تالش 
من این بوده که بیش از دیگران خودم را تحت 
فشار قراردهم تا عملکرد خوبی را برای تیم یا 
مجموعه ای که عضو آن هستم داشته باشم. 
امسال هم این نگاه را نسبت به بسکتبال داشتم 
و به هم تیمی های خوبم نیز افتخار می کنم که در 
طول فصل جنگیدند. ستاره تیم لیکز درباره این 
فصل از رقابت های لیگ بسکتبال که به صورت 
متمرکز برگزار شد نیز اظهارکرد: حضور همه 
تیم ها، مربیان و بازیکنان کنار هم یک اتفاق 

منحصربه فرد بود. 

خارج از مستطیل سبــــز

 ۸ میلیون پوند پاداش 
وفاداری اوزیل به آرسنال 

مسوت اوزیل با آمدن مایکل آرتتا کمتر در 
ترکیب اصلی توپچی ها به میدان می رود. با 
وجود آنکه این بازیکن سرشناس در توپچی ها 
نیمکت نشین شده اما قصد جدایی ندارد. 
باشگاه شمال لندن در سال ۲۰۱۳  با هزینه 
4۲.5 میلیون پوندی این بازیکن را به خدمت 
گرفت و با او قرارداد امضا کرد. او قرارداد خود را 
در ژانویه ۲۰۱۸ تا تابستان ۲۰۲۱ تمدید کرد 
و با درآمد ۳5۰۰۰۰ پوند در هفته باالترین 
درآمد باشگاه را به دست آورد. اکنون مشخص 
شده است که این معامله شامل یک پاداش 
وفاداری پرسود برای متقاعدکردن وی برای 
ماندن در کل قرارداد نیز بوده است. گزارش 
شده است که مسوت اوزیل به عنوان بخشی 
از قرارداد آرسنال، پاداش وفاداری زیادی 
دریافت کرده است که شامل ۸ میلیون پوند 
بوده است. هفته گذشته اوزیل با وجود اینکه 
توسط مدیر میکل آرتتا از کنار تیم کنار 
گذاشته شد باردیگر بر ماندن در این تیم تاکید 
کرد. آرسنال مشتاق برای انتقال اوزیل حتی 
به صورت قرضی است ولی این بازیکن دوست 

دارد در تیم بماند.

خـــبــــر

د یـــد گــاه

بین بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی نفرات جدیدی حضور 
دارند. برای هماهنگی بازیکنان جدید نیاز به برگزاری بازی تدارکاتی 
است. برای اینکه اسکوچیچ به لیست نهایی مدنظر خود برسد، 
باید بازی های تدارکاتی بیشتری برگزار شود. در ضمن برای اینکه 
تاکتیک های یک مربی در تیم پیاده شود، باید بازی های تدارکاتی 
قوی و زیادی برای تیم ملی در نظر گرفته شود. انتخاب نفرات 
ملی پوش تحت اختیارات مربی است و هر مربی بر مبنای سلیقه خود 
این نفرات را انتخاب می کند. مربیان معموال براساس تاکتیک های 
مدنظر خود، بازیکنان را انتخاب می کنند. هر انتخابی که صورت 
گیرد افراد کارشناس براساس سلیقه شخصی نظر می دهند. زمان 
قلعه نویی، علی دایی و حتی کارلوس کی روش، تعدادی از بازیکنان 
باسابقه هم از تیم ملی کنار گذاشته شدند. ضمن اینکه برای تغییر 
تاکتیک نیاز است که چند بازیکن بروند و جای خود را به نفرات جدید 
بدهند. همانگونه که رحمتی زمان کی روش از تیم ملی کنار گذاشته 
شد. من با این تصمیم موافق نبودم، اما کی روش برای مبارزه با 
بازیکن ساالری، این اقدام را انجام داد. در شرایط فعلی هم اسکوچیچ 
حتما دلیل خاصی دارد که چند بازیکن جدید را به تیم اضافه کرده 
است. به نظر من باید به عقیده اسکوچیچ احترام گذاشت. البته شاید 
من هم مخالف بعضی از انتخاب های او باشم. کریم باقری یا ستار زارع 
با نظر مربیان وقت تیم ملی، در پست های غیرتخصصی به کار گرفته 
شدند. به نظرم هر مربی دیدگاه خاصی دارد، اما بازیکنی که در تیم 
باشگاهی خود ذخیره است نمی تواند ملی پوش شود. زمان برانکو و 
کی روش از این موارد زیاد بود و بازیکنانی که در تیم باشگاهی ذخیره 
بودند، در تیم ملی حضور ثابتی داشتند. ما شرایط سختی داریم. ۲ 
بازی دشوار و حساس با عراق و بحرین در پیش است. این ۲ تیم، 
امتیازات بیشتری نسبت به ما دارند و حتما بازی بسته ای را انجام 
خواهند داد. ما همیشه مقابل تیم هایی که بسته بازی می کنند، 
مشکل داریم، اما فوتبال ایران در مواقع سخت کار های بزرگی را 
انجام داده و امداد های غیبی همیشه به داد ما رسیده است. شرایط 
سخت است. ما شرایط بدتر از این را هم داشتیم و به جام جهانی 
صعود کردیم. اگر تیم ملی ایران به جام جهانی برود من آن را از 
توانایی های اسکوچیچ نمی دانم. در دیدار مقابل ازبکستان ما در دفاع 
چپ و راست دچار ضعف بودیم. عملکرد خلیل زاده و کنعانی زادگان 
در دفاع وسط قابل تحسین بود، چون آنها در تیم خودشان باهم 
هماهنگ هستند و توانستند در بازی مقابل ازبکستان به تیم کمک 
کنند. زمانی که کی روش )سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران( را از 
دست دادیم، انتظار یک مربی قوی تر و با رزومه بهتری را داشتیم تا 
عیار تیم ما را باال ببرد. به نظرم خیلی از مربی های داخلی هستند که 
توانایی و شناخت آنها نسبت به بازیکنان قطعا بیشتر از اسکوچیچ 
است. امیدوارم به جام جهانی صعود کنیم، اما من این صعود را 
از توانایی های اسکوچیچ نمی دانم بلکه این موضوع ثمره تالش 

بازیکنان است.

شرایط  سخت  تیم ملی 

         دربی  دوستانه
پس از اینکه سپاهانی ها از لیگ قهرمانان بازگشتند، با 
وقفه ای محرم نویدکیا تمرینات تیمش را زیرنظر گرفت 
و حاال که در فاصله ۲0 روزه تا شروع مسابقات هستیم، 
برنامه دیدارهای تدارکاتی طالیی پوشان آغاز شده است. 
سپاهان روز گذشته با یک گل ذوب آهن را شکست داد. 

    بيلسا
جدیت باالی مارچلو بیلسا در تمرینات لیدز نشان 
می دهد که تعاریف پپ گواردیوال از او اصال بی دلیل نبوده 
است. یکی از تمریناتی که بیلسا دائم از آن استفاده می کند 
با لقب قاتل شناخته می شود. داوری در زمین وجود ندارد 

و توپ به شکل مستمر و با فشارباال در حال حرکت است.

                 الگوی  ستاره
کیلیان امباپه به بازی کردن در مقابل الگوی بزرگ 
دوران کودکی اش رونالدو واکنش نشان داد. امباپه در 
صفحه اینستاگرام خود عکسی از بازی که او را در کنار 
رونالدو و در حال لبخندزدن به او نشان می دهد منتشر 

کرده و در زیر این تصویر از کلمه »بُت« استفاده کرد.

ـت
وشـ

س ن
عک

فوتبال د اخلی
  رسانه اسپورت بایبل مدعی شد ستاره پرتغالی پس از 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با تیم ملی خداحافظی خواهد کرد. 
تیم ملی فــوتبال پرتــغال و فرانسه یکشنبه شب در لیگ  
ملت های اروپا به تساوی بدون گل دست یافتند. با این حال 
خبری که دیروز )دوشنبه( توسط اسپورت بایبل منتشر شد 

همه را شگفت زده کرد و شبکه های اجتماعی را 
تحت تاثیر خود قرار داد. این رسانه در صفحه 
توئیترش اظهارات کریستیانورونالدو را 
منتشر کرد که در آن بــه تــاریخ دقیق 
خداحافظی از تیم ملی پرتغال اشاره می 
کند.  ستــاره پـــرتغالی که برای تیم ملی 
کشورش در ۱۶۷ بازی ۱۰۱ گل به ثمر 

رسانده، گفته است: جام جهانی 
قطر برای من آخرین خواهد 
بود. در سال ۲۰۲۲ رونالدو 
۳۷ سالــه خــواهد شد. 
او تاکنون با تیم ملی فاتح 
یورو ۲۰۱۶ و نخستین 
دوره لیگ ملت ها شده 
است. بــازیــکن اهل 
فونچال دومــین گلزن 
برتر تاریــخ تــیم های 
ملی است و تنها علی 

دایی با ۱۰۹ گل از او 
پیش است.

فوتبال د اخلی
فارس: ضیا عربشاهی در مورد حضور برخی افراد در هیات مدیره 
باشگاه پرسپولیس و انفعال آنها مقابل مشکالت مالی باشگاه 
اظهارکرد: اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس را وزارت ورزش 
انتخاب می کند، اما خیلی جالب است که در بین این اعضای 
هیات مدیره که 5 یا ۷ نفر می توانند باشند حتی ۲ پیشکسوت 
پرسپولیس در آن حضور ندارد. آن هم در حالی که پرسپولیس با 
زحمت و تالش بازیکنان قدیمی هواداران میلیونی پیدا کرد است. وی 
تاکید کرد: پیشکسوتانی مثل من برای تیم بازی کردند و قهرمانی 
آوردند تا این تیم هوادار میلیونی پیدا کرد. آن زمان که پرسپولیس 
در ۲۰ دقیقه اول دو گل به حریفان می زد و تماشاگران به این تیم 
لقب زلزله را می دادند هیچکدام از اعضای این هیات مدیره نبودند. 
حاال چرا نباید دو نفر از اعضای هیات مدیره از پیشکسوتان باشگاه 
باشند؟! عربشاهی با اشاره به توانایی های باالی پیشکسوتان باشگاه 
پرسپولیس اظهارکرد: در بین پیشکسوتان پرسپولیس بازرگانان 
قوی وجود دارند که اسم و رسمی زیادی در فوتبال و کشورمان 
دارند و برای پرسپولیس و تیم ملی زحمت کشیده اند. چرا این افراد 
نباید در هیات مدیره باشند اما علیپور که کسی او را نمی شناسد عضو 
هیات مدیره شود. فیاض و علیپور کارمندان سازمان ورزش هستند، 
واقعا چرا این افراد به عنوان اعضای هیات مدیره پرسپولیس انتخاب 

شده اند؟ آقای سلطانی فر!

ابراهیم  قاسمپور
کارشناس  فوتبال

آرمان ملی: استقالل برای کسب مجوز حرفه ای از کنفدراسیون 
فوتبال آسیا با مشکل عدم پرداخت بدی شفر مواجه است و از طرف 
دیگر با کارشکنی عوامل اخراج شده باشگاه روبه رو شده است. این 

مسائل باشگاه آبی پوش را با مشکالت مواجه کرده است. 
باشگاه استقالل برای بحث کسب صدور مجوز حرفه ای از  پول  شفر

کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC(( و بازشدن پنجره نقل وانتقاالت، 
با سه پرونده شکایت وینفرد شفر، سرور جپاروف و باشگاه پاختاکور 
ازبکستان روبه رو است. برای کسب مجوز حرفه ای، تنها پرونده شکایت 
شفر باقی مانده که مسئوالن استقالل در مکاتبه با AFC با اشاره به 
بحث تحریم ها خواستار مهلت چند روزه برای مشخص شدن پرونده 
شکایت سرمربی آلمانی سابق خود شده اند. »تسنیم« نوشت: نکته 
عجیب ماجرا در پرونده شفر، عدم پرداخت بخشی از مطالبات این 
مربی از سوی احمد سعادتمند مدیرعامل پیشین استقالل است. 
شفر ۲۰ روز قبل از شروع لیگ قهرمانان آسیا در ایمیلی به معاون امور 
بین الملل باشگاه استقالل اعالم می کند که حاضر است با دریافت 
بخشی از مطالبات ۶۰۰ هزار دالری اش، جلوی حکم فیفا را بگیرد و 
باقیمانده پولش نیز در چند مرحله دریافت کند. در آن مقطع، قیمت 
دالر پایین تر بود و از طریق یکی از اسپانسرها پولی به باشگاه استقالل 
داده شده بود تا بخشی از طلب شفر پرداخت شود، اما این اتفاق نیفتاد. 
گفته می شود با توجه به اهمیت پرونده، قرار است نهادهای نظارتی ورود 
کنند که چرا اقدامی برای پرداخت پول شفر نشده است. برای بازشدن 
پنجره نقل وانتقاالت، باشگاه استقالل عالوه بر پرداخت پول شفر، باید 
مطالبات ۲۰۰ هزار دالری پاختاکور ازبکستان و جپاروف را بدهد. 
تالش هایی در این زمینه انجام شده است و گفته می شود که در صورت 
فراهم شدن منابع مالی تا پایان هفته جاری و پرداخت آن به طلبکاران، 

پنجره نقل وانتقاالت استقالل باز خواهد شد.
  کارشکنی  اخراجی ها؟!

چندی پیش بود که احمد سعادتمند به همراه چند نفر از دوستان 
خود با یک مجموعه ورزشی و بدنسازی قرارداد بست تا تمرینات 
بدنسازی آبی پوشان در این مجموعه برگزار شود اما حاال با برکناری 
مدیرعامل استقالل این مجموعه امکانات خود را در اختیار شاگردان 

فکری قرار نداد. »فارس« نوشت: سعادتمند چندی پیش درباره عقد 
قرارداد با این مجموعه ورزشی مدعی شد: بازیکنان ما قرار است 
به صورت VIP در این مجموعه )سام فیت( تمرین کنند و تمامی 
امکانات آن برای استقالل تا پایان تیرماه سال آینده خواهد بود. این 
مجموعه به صورت رایگان در اختیار تیم استقالل خواهد بود اما امروز 
به مسئوالن استقالل اعالم شده در صورتی که قصد استفاده از امکانات 
این مجموعه را دارند باید پول پرداخت کنند.  این صحبت های در 
شرایطی مطرح شده که اعضای تیم استقالل متوجه شدند مجموعه 
ورزشی فوق قرار نیست با آنها همکاری کند و امکانات را در اختیارشان 
قرار بدهد. اینکه چه کسانی به همراه مدیرعامل وقت استقالل با این 
مجموعه قرارداد بسته و حاال بعداز برکناری مدیرعامل باشگاه چگونه 
از ارائه خدمات خودداری کردند خودش جای سوال است. ظاهرا 
نزدیکان مدیرعامل باشگاه استقالل که در این قرارداد نقش داشته اند 
از مجموعه فوق خواسته اند که این مجموعه در اختیار آبی پوشان قرار 
نگیرد به همین دلیل استقاللی ها محل تمرین بدنسازی خود را تغییر 

داده و راهی یک سالن دیگر شدند.
   امیدواری  نماینده مجلس 

یک عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی با دادن این نوید 
به هواداران استقالل که مشکالت این باشگاه حل خواهد شد، گفت که 
وزارت ورزش در جلسه کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی تعهد 
داد که ظرف یکماه آینده باشگاه استقالل به یک ثبات مدیریتی برسد. 
سیداحسان قاضی زاده هاشمی در توضیح جلسه کمیته تربیت بدنی و 
جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی اظهارکرد: به دنبال 
تجمع هفته گذشته هواداران باشگاه استقالل مقابل مجلس شورای 
اسالمی و مطالبه آنها از نمایندگان برای حل مشکالت باشگاه استقالل 
کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی با حضور تعدادی از 
اعضای فراکسیون ورزش جلسه ای را برای حل وفصل مسائل این باشگاه 
برگزار کرد که این نشست با حضور علی نژاد معاون قهرمانی وزیرورزش  
و تقی زاده معاون پارلمانی وزیرورزش تشکیل شد. وی توضیح داد: در 
این جلسه جمعی از پیشکسوتان و بازیکنان قدیمی باشگاه استقالل و 
جمعی از روسای کانون های هواداری نیز حضور داشتند. جمع بندی 
این بود که باید وزارت ورزش ظرف یکماه آینده وضعیت مدیران باشگاه 

استقالل را تعیین تکلیف کند یعنی فردی مدیریت این باشگاه باشد که 
بتواند استقالل را از وضعیت فعلی با توجه به حجم بدهی ها و مشکالتش 
خارج کند تا باشگاه استقالل فصل بعدی را با ثبات مدیریتی به پیش 
ببرد. وی ادامه داد: با توجه به بسته شدن پنجره نقل وانتقاالت استقالل 
و مشکالت به وجودآمده قرار شد ظرف هفته جاری این مساله حل شده 
تا باشگاه بتواند به ثبات و امنیت و آرامش برسد. نماینده فریمان در 
مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: موضوع بعدی انتقادات برخی از 
نمایندگان و حتی کانون های هواداری و پیشکسوتان استقالل به 
رویکرد وزارت ورزش به باشگاه استقالل بود. آنها مدعی بودند که توجه 
و اقدامات الزم برای پیشبرد امور این باشگاه صورت نمی گیرد، لذا قرار 
شد وزارت ورزش با یک رویه  درستی مسیر خوبی را در پیش بگیرد و 
نمایندگان هم نظارت های الزم از را داشته باشند. این عضو فراکسیون 
ورزش مجلس شورای اسالمی در جمع بندی اظهارکرد: هفته گذشته 
یعنی در زمان تعطیالت مجلس تعدادی از هواداران استقالل با تجمع 
مقابل مجلس شورای اسالمی خواستار رسیدگی به وضعیت این باشگاه 
شدند پیش از این قشرهای مختلفی همچون معلمان، سرباز معلم و 
بازنشستگان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح مقابل مجلس تجمع 
کرده بودند اما تاکنون تجمع ورزشی نداشتیم لذا این در نوع خود 
اولین بار بود. با توجه به این خواسته و پیامک های بسیار به نمایندگان، 
این جلسه در ایام تعطیلی مجلس شورای اسالمی برگزار شد. ما این 
نوید را به هواداران استقالل می دهیم که مشکالت این باشگاه حل شود 
و وزارت ورزش نیز تعهد داده که ظرف یکماه آینده باشگاه استقالل 
به ثبات مدیریتی برسد. قاضی زاده هاشمی همچنین گفت: تعدادی از 
نمایندگان به دلیل عملکرد وزارت ورزش در حوزه های مختلف به دنبال 
طرح سوال از وزیرورزش بودند که قرار شد اگر اتفاق خاصی نیفتد و 
اقدامات الزم صورت نگیرد این موضوع در فاز بعدی دنبال شود. این 
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی در پایان تاکید کرد: این 
جلسه از این باب نبود که مجلس شورای اسالمی بخواهد از تیم خاصی 
جانبداری کند بلکه ما بنابر درخواست هواداران باشگاه استقالل به دلیل 
مشکالتش این نشست را برگزار کردیم اگر سایر باشگاه های بزرگ هم 
مشکلی داشته باشند کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیسیون فرهنگی 

آمادگی دارد در جلساتی به بررسی مشکالت آنها بپردازد.

پرسپولیس  تمرین  حاشیه  در  گل محمدی  یحیی 
اظهارکرد: تیم با ۱4 امتیاز قهرمان لیگ برتر شده، فینالیست 
آسیا شده، قهرمان غرب آسیا شدیم. برخی از بازیکنان 
نیامدند، برخی در تیم ملی هستند و با تیم نصفه ونیمه تمرین 
می کنیم. گل محمدی ادامه داد: این برای چندمین بار است، 
خودتان شاهد بودید قرار بود تسویه کنند، ولی یک وعده 
به وعده های قبلی اضافه شد و به خاطر همین بازیکنان به 
تمرین نیامدند. سرمربی پرسپولیس در مورد اینکه رسول پناه 
مدعی است که پرداختی انجام شده اما به نظر می رسد 
شرایط خوبی وجود ندارد، گفت: من نباید جواب بدهم، 
آنهایی متولی این تیم هستند باید جواب بدهند. این تیم 
مدیرعامل و هیات مدیره دارد. یک نفر به خودش زحمت 

نداد بیاید خیرمقدم بگوید یا استقبال کند، انگار پرسپولیس 
یتیم است و صاحب ندارد. نمی دانم چه بگویم. وی افزود: 
من و کادرم مثل بقیه بچه ها مشکالتی داریم،  بازیکنان ما 
جلوی پا، سر گذاشتند. با تمام مشکالتی که وجود دارد 
غیرت گذاشتند. هر طور که حساب کنید از نظر امکانات و... 
پرسپولیس نباید فینالیست می شد، ولی فقط به خاطر غیرت 
و همت بچه ها این اتفاق افتاد. سرمربی پرسپولیس در مورد 
پرداخت طلب برانکو تصریح کرد: مطالبات او از دو سال پیش 
مشخص است، هر وقت بحث مطالبات می شود می گویند پول 
برانکو، طلب برانکو دستاویزی شده تا پول بچه ها را ندهند. 
وی در خصوص وضعیت بازیکنانی مانند شجاع خلیل زاده 
و محمد انصاری اظهارکرد: من نباید در این مورد صبحت 

کنم، باشگاه باید جواب بدهد. انصاری تا آخر امسال به ما 
نمی رسد. او بازیکن مصدوم ماست و امکان استفاده از او 
وجود ندارد. با نادری هم چندبار صحبت کردم، قرار بود به 
باشگاه برود ولی مثل اینکه باشگاه تمایلی ندارد، نمی دانم 
چرا، بقیه بچه ها هم همین شرایط را دارند. گل محمدی در 
مورد اینکه براساس صحبت های مدیرعامل به نظر می رسد 
شرایط پرسپولیس گل وبلبل است، ادامه داد: جواب هایی که 
شما می خواهید را مدیرعامل باید بدهد. اگر گل وبلبل است 
وضعیت فینالیست آسیا این است. ما با ۸ نفر تمرین می کنیم. 
سرمربی پرسپولیس در خصوص شجاع خلیل زاده عنوان کرد: 
به عنوان یک مربی می گویم شجاع خلیل زاده و بقیه بازیکنان 
را می خواهم. بقیه مشکالت بین بازیکنان و باشگاه است. 
شجاع ثابت کرده که چقدر پرسپولیس را دوست دارد و به این 
تیم عالقه مند است. چندبار به باشگاه رفته اما مشکالتش حل 

نشده، باید ببینیم در آینده چه اتفاقی می افتد. 

انگار تیم پرسپولیس یتیم است

ابراهیم  میرزاپور: 
بعید نیست گلر دیگری 

 جایگزین 
»بیرانوند«  شود

مصدومیت علیرضا بیرانوند در تمرینات تیم آنتورپ 
بلژیک باعث شد تا او به تیم ملی دعوت نشود و بحث 
بر سر انتخاب جانشین بیرانوند باال بگیرد. ابراهیم 
میرزاپور دروازه بان سابق تیم ملی در این خصوص 

صحبت کرد. 
باالست!   رقابت برای جانشینی بیرانوند در تیم ملی 
بیرانوند در سال های اخیر مرد اول دروازه تیم ملی 
بوده و اگر مصدوم نباشد، بیشترین شانس را برای 
ایستادن درون دروازه دارد. با این حال دیگر نفرات هم 
تالش می کنند تا بتوانند جای او را در تیم ملی بگیرند. 
حامد لک در لیگ قهرمانان آسیا عملکرد فوق العاده ای 
داشت و یکی از عوامل صعود پرسپولیس به دیدار 
فینال محسوب می شود. اگرچه پاداش دعوت به اردوی 
تیم ملی بود ولی بدون شک با ادامه درخشش های خود 
در ترکیب پرسپولیس می تواند ملی پوش شود. امیر 
عابدزاده هم سه فصل است در خارج از کشور بازی 
می کند و در این فصل هم رقابت ها را عالی شروع 
کرده و از فرم و آمادگی بسیار خوبی برخوردار است. او 
این ظرفیت را دارد تا دروازه بان فیکس تیم ملی شود. 
رشید مظاهری، پیام نیازمند و سیدحسین حسینی 
هم پیشرفت خوبی در سال های اخیر داشته اند و از 
این توانایی برخوردار هستند که بتوانند درون دروازه 

تیم ملی قرار بگیرند. 
   احتمال دارد اسکوچیچ دروازه بان دیگری 

را به بیرانوند ترجیح دهد؟
دیدارهای برگشت تیم ملی در مرحله مقدماتی 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بسیار حساس است. 
بدون شک سرمربی تیم ملی باید ریسک باالیی کند تا 
بتواند بیرانوند را تغییر دهد. البته که سرمربی تیم ملی 
اگر صالح بداند تغییرات الزم را درون دروازه تیم ملی 
ایجاد می کند و بعید نیست دروازه بان دیگری جای 

بیرانوند را بگیرد.
   احــتمال صــعود تیم ملی به جام جهانی 

چقدر است؟
 با امتیازاتی که در زمان مارک ویلموتس از دست 
دادیم شرایطمان سخت شد ولی فوتبالیست های ما 
بارها ثابت کرده اند که توانایی های باالیی دارند. وقتی 
روی کاغذ شانس صعود به مرحله بعد وجود دارد، 
باید با تمام توان از این فرصت استفاده کرد. امیدوارم 
اسکوچیچ بتواند از لحاظ روحی و تاکتیکی شاگردانش 

را آماده کند تا امتیازات از دست رفته جبران شود.

گفــت و گــو

حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس گفت:  بعداز 
من دوباره قرارداد »ترابی« را تمدید کردند و االن آن 4۰درصد هم گیر 

باشگاه نیامد.
حمیدرضا گرشاسبی در خصوص اینکه حدود یک میلیون دالر از طلب   طلب یک میلیون دالری برانکو

برانکو باقی مانده و در زمان او چقدر به سرمربی پرسپولیس پرداخت شد، 
اظهارکرد: ما باید یاد بگیریم وقتی پیشنهاد می شود مدیریتی را بپذیریم 
اول تحقیق کنیم ببینیم کجا می خواهیم برویم و چه کار می خواهیم 
بکنیم. من و قبل از من طاهری وقتی باشگاه پرسپولیس را تحویل گرفتیم 
با همه چیز تحویل گرفتیم. گرشاسبی تصریح کرد:  بهانه گیری اصال مورد 
قبول نیست. چون پذیرفتم که آمده ام. با آن شرایط آمدیم؛ پنجره های 
بسته و بدهی ها بود، صد و اندی پرونده AFC و فیفا بود که اگر حل 
نمی شد مجوز حرفه ای به ما نمی دادند. ولی آمدیم و کار هم انجام دادیم. 
همه هم کمک کردند. خدا هم کمک کرد. با همدلی و وفاق در همه رده ها 
قهرمان شدیم. اگر در فینال لیگ قهرمانان آسیا دو بازیکن دیگر داشتیم 
مطمئنا قهرمانی دور از دسترس نبود. وی در مورد اینکه چقدر پول به 
برانکو پرداخت کرده، گفت: تا لحظه ای که بودم طبق اسناد ۹۸۰هزار دالر 

پرداختی به برانکو داشتم. قبلش هم باالخره طلب داشت. 
  هزینه بر بودن برانکو؟!

گرشاسبی در مورد اینکه با این حساب برانکو نزدیک 4میلیون دالر 
در این سه فصل برای پرسپولیس هزینه بر بوده، اظهارکرد: برانکو برای 
پرسپولیس آورده داشت. کل اسناد هزینه کرد برانکو نشان می دهد که 
این مبالغ پرداخت شده است. نزدیک یک میلیون دالر در زمان ما به او 
پرداخت شد. برانکو هیچ وقت گالیه مالی نداشت. به خاطر همین همیشه 
از باشگاه طلب داشت. شما می آیید که حداقل برای یک فصل کار کنید، 
نیم فصل به ما گفتند خداحافظ! ما را بیرون کردند و رفتیم. تا آن مقطع 
من ۱۳۰هزار یورو بدهی به برانکو داشتم. وی افزود: طبق قرارداد 

برانکو ماهی 4۰هزار دالر باید پرداخت می شد. اما بقیه آن هم آخر 
فصل پرداخت می شد. آفرهایی هم بود که طبق روال از 
بدوی که آمد عین همان قرارداد را ما اجرا کردیم. در 
قراردادش بود که هر فصل بیست درصد اضافه شود. 
یک ریال اضافه نکردیم، خودش هم درخواست 
نمی کرد که اضافه شود. این 4۰هزاردالر هر ماه 
باید پرداخت می شد. از نیم فصل کــه رفتم این 

مطالبات بوده، پایان فصل هم که قهرمان لیگ برتر شدند آفرهای آن هم 
اضافه شد، آفرهای دیگری هم بود که اضافه شد به اضافه حقوقش، اینها 
را چرا به من منتسب می کنند؟ اگر دوست دارند گرشاسبی خراب شود 
هرچه می خواهند من بنویسم به مردم بدهند. ما که خراب ورزش هستیم. 

  ترابی
وی در مورد قرارداد ترابی و ضرر 4۰۰هزار دالری پرسپولیس گفت: 
درمقطعی که پنجره های ما بسته بود و محرومیت داشتیم، ترابی هم 
با سایپا قرارداد داشت و هم یک قرارداد داخلی با تراکتور بسته بود 
و هم آماده به خدمت داده بود. این سه موضوع او را ما حل کردیم. 
بدون اینکه جایی درز پیدا کند رفتیم از سایپا رضایت گرفتیم 
بعد او را دانشجو کردیم که بحث سربازی حل شود. او 
آمد. برانکو گفت سه بازیکن بگیر تیم ما قهرمان است. 
یکی ترابی بود. گرشاسبی افزود:  ترابی شرطش این 
بود که اگر آفر خارجی داشتم 4۰ درصد بدهم بروم. 
این در زمان من بود ولی بعداز من دوباره تمدید 
کردند و می توانستند نگذارند. االن 
آن 4۰درصد هم گیر باشگاه نیامد. 
در انتقال بیرانوند هم ۷۰۰هزار 
دالری که درآمدزایی شد بندی 
بود کــه مــن در قراردادش 

گذاشتم.

حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل اسبق پرسپولیس: 
980هزار دالر به »برانکو« پرداخت کردم

 از كارشکنی  
 اخراجی ها  

 تا  طلب »شفر«

  مشکالت  استقالل  تمامی  ندارد
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ابراهیم  میرزاپور: 

 بعید نیست گلر دیگری 
جایگزین  »بیرانوند«  شود

رضا جعفری 

 در جیک جیک مستان 
فکر زمستانتان بود؟

تقویت بازار سرمایه به جای تزریق دالر 

در خصوص تزریق ارز روزانه توسط بانک مرکزی برای 
جلوگیری از گران شدن قیمت دالر الزم است بگویم، بهتر 

است این نهاد حمایت خود را از بازار سرمایه افزایش دهد تا 

مبادا این بازار زمین بخورد. به عقیده من، بانک مرکزی همت 

الزم را برای رونق بورس نشان نداده است. به عبارتی دیگر، 

کاهش نرخ سود بانکی، کاهش تدریجی نرخ بهره بین بانکی و 

عالمت دهی به بازار، مجموعه عواملی است که اگر نهاد مذکور 

اتخاذ کند، بازار سرمایه پررونق می شود. می دانید که در فصل 

اول سال جاری روزانه رقمی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان وارد 

بازار سهام شد، این مهم عاملی بود تا نقدینگی روزانه که وارد 

بازار ایران می شد، به بازار سرمایه می رفت؛ اما از مرداد که نرخ 

بهره بانکی افزایش یافت و حمایت های الزم از بورس صورت 

نگرفت، ما شاهد خروج حجم باالی پول )عدم ورود پول 

حقیقی ها( از بازار سهام بودیم. به عبارت دقیق تر، جذاب بودن 

بورس می تواند در کنترل سایر بازارهای مالی )ارز و طال( مفید 

باشد و با حساب نقدینگی روزانه دوهزار و 5۰۰میلیارد تومان 

اگر حمایتی از بازار سهام به عمل نیاید، این حجم باالی پول 

روانه بازار دالر می شود که 5۰میلیون دالری که بانک مرکزی 

قصد دارد روزانه برای کنترل بازار تزریق کند با دالر ۳۰هزار 

تومان، حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد. به عقیده من، 

همانگونه که اشاره شد اگر بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی 

را پایین بیاورد، موجب می شود نقدینگی به بورس هدایت 

شود که این می تواند به نفع اقتصاد باشد. متاسفانه ما در 

عالمت دهی اشتباه کردیم به جای آن قصد داریم 5۰میلیون 

دالر روزانه تزریق کنیم که این راه حل غلطی است. به عبارت 

دیگر، عامل مهمی که اشاره شد )حمایت از بازار سهام( موجب 

می شود تا از شتاب و حالت نوسانی بازار ارز و طال جلوگیری 

شود. این در حالی است که بورس می تواند برای تامین مالی 

اقتصاد راهکار مفید و راهگشا باشد. بانک مرکزی نباید مسیر 

اشتباه برود و از کار انداختن بازار سهام و تزریق رقم ذکرشده 

به بازار ارز، غلط است. در خصوص وضعیت پیش روی بازار ارز 

هم باید بگوییم این مساله وابستگی متقابل به عوامل داخلی 

و خارجی خواهد داشت که هر کدام سهم معلومی در اقتصاد 

ایران دارد. اضافه بر آن عوامل درونی در اختیار مسئوالن است 

که با اتخاذ سیاست های درست می توان سهم آنها را افزایش 

داد. در مقابل عوامل بیرونی همچون انتخابات آمریکا از حیطه 

اختیار خارج است، به طوری که باید منتظر ماند و دید که چه 

اتفاقاتی در ماه های پیش رو می افتد. به عالوه انتظار می رود 

مسئوالن در خصوص عوامل داخلی که در اختیار ما قرار دارد، 

هوشمندانه تر عمل کنند. همانطور که اشاره شد مواردی 

که می تواند رونق بیشتری به بازار سرمایه برای جلوگیری 

از افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی دهد در اختیار شورای 

پول و اعتبار، مهم تر از آن مبارزه با قاچاق کاال و ارز در اختیار 

نیروهای داخلی و همچنین اعتبارسنجی واردکنندگان و 

صادرکنندگان در حیطه وظایف وزارت صمت است، افزون 

بر آن موضوع مهار کروناست که اگر اتفاق بیفتد صادرات 

غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه افزایش می یابد. مساله 

ارز، موضوعی بین بخشی است و ما می توانیم جدای از مسائل 

خارجی، موارد داخلی را سامان دهی کنیم که اینها زمینه ای 
برای جلوگیری از نوسان نرخ ارز را مهیا خواهد کرد.

بعد از انقالب، باوجود آنکه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی 

تصریح شده بود که رسیدگی به جرایم سیاسی علنی بوده و 

با حضور هیات منصفه تشکیل می شود، قانونی در این رابطه 

نداشته ایم و به طبع دادگاهی هم تشکیل نمی شد تا اینکه 

با کش وقوس های فراوانی که در مورد جرم سیاسی صورت 

گرفت، نهایتا در سال ۹5، قانون جرم سیاسی در شش ماده 

تصویب شد که این قانون براساس آنچه قاطبه حقوقدانان 

اعالم کردند، نمی توانست معنا و مفهوم جرم سیاسی را 

آنطور که باید و شاید تعریف کند. در متن این قانون آمده 

بود که مجرم سیاسی نباید قصد ضربه زدن به نظام را داشته 

باشد و هدفش اصالح امور باشد. در تمام دنیا، مجرمان 

سیاسی انگیزه شخصی ندارند. به این معنا که به خاطر منافع 

خودشان مرتکب عملی نمی شوند. انگیزه مجرم سیاسی، 

اصالح وضعیت کشور و به نفع مردم است. در واقع، داعی و 

انگیزه مجرم سیاسی، داعی و انگیزه ای شرافتمندانه است. 

در مقطعی که انتقاد و اقدام هایی می شود، اقدام یا مطلبی 

که نوشته می شود، نباید حاوی مسائل مندرج در قانون 

مجازات اسالمی باشد. به این معنا که منتقد نباید توهین 

کرده و تهمت بزند. اگرچه در کشورهای مختلف نسبت به 

این قضیه، رویه هایی وجود دارد. حتی ممکن است در برخی 

کشورهای پیشرفته، فردی که از اوضاع ناراحت است، اما با 

او مدارا می کنند زیرا انگیزه اش شرافتمندانه است. در کشور 

ما، جرایم امنیتی به جرایمی می گویند که مرتکب، قصد بر 

هم زدن نظم جامعه را داشته باشد، در جامعه ایجاد ناامنی 

و اختالل ایجاد کند و فساد فی االرض انجام دهد.  بعد از 

انقالب، دیروز اولین دادگاه در چارچوب قانون جرایم سیاسی 

برگزار شد که محاکمه زاکانی بود و جرم ایشان هم براساس 

بند سه ماده دو قانون جرم سیاسی بود که نشر اکاذیب است.  

بسیاری به این قانون انتقاد وارد کرده اند. نشر اکاذیب در 

قانون مجازات اسالمی هست اما مجازاتش متفاوت است. 

غالب مطالبی که در قانون جرم سیاسی است، حول محور 

توهین و افترا می چرخد. بنابراین، قانون جرم سیاسی صرفا 

به توهین و نشر اکاذیب به مقامات کشور محدود شده است. 

این گزاره، آنچنان که باید و شاید، مفهوم جرم سیاسی را 

نمی رساند. ضمن اینکه، ماده سه همین قانون، جرایمی 

را که مستوجب حد، قصاص، سوءقصد مقامات، آدم ربایی، 

بمب گذاری، تحریک مردم به تجزیه طلبی یا جرایم خالف 

عفت و اخالق عمومی هستند مستثنا کرده است. درحالی که 

جرم سیاسی می تواند دامنه ای بسیار وسیع تر داشته باشد. 

اینکه قانون گذار، جرم سیاسی را در شش ماده تبیین کرده 

است، طبیعتا قانون را از جامعیت درمی  آورد. مجرم سیاسی 

فردی است که با هدف اصالح و بهبود امور، نقد می کند. باید 

قانونی وضع شود که تحمل و مدارای بیشتری داشته باشد. در 

غیر این صورت، اگر جرم سیاسی را به همین تعریف محدود 

کنیم، صرفا رفع تکلیف کرده ایم. بنابراین، عمل علیرضا 

زاکانی )نشر اکاذیب( مخاطبش فرق می کرده است. در قانون 

مجازات هم این موضوع وجود دارد. در دیگر کشورها، تعریف 

جرم سیاسی، برخورد با مرتکبان و نوع مجازاتی که برای آنها 

تعیین می شود، متفاوت است. در برخی کشورها، مدارای 

بیشتری می شود و تعریف جرم سیاسی بسیار گسترده است، 

ولو مرتکب جرم، با انگیزه تغییر هم مرتکب آن جرم شده 

باشد، همچنان مجرم سیاسی است. تنها امتیاز این قانون که 

می شود اندکی به آن اشاره کرد، نحوه برخورد و امتیازاتی 

است که به مرتکبان این نوع جرایم اختصاص داده می شود. 

مانند جدا نگه داشتن آنها، اجبار نداشتن به پوشیدن لباس 

زندانی یا بحث ممنوعیت بازداشت انفرادی است که معلوم 
نیست تا چه اندازه در زندان های ما اجرا شده است.

 انگیزه مجرم سیاسی 
شرافتمندانه است

عبدالصمد خرمشاهی
وکیل پایه یک دادگستری
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وحید شقاقی شهری
استاد دانشگاه و اقتصاددان

ارث پدری برای محسن هاشمی

»بدهی به مردم« مهم ترین ارث پدری برای محسن هاشمی است. ارثی 

که حتی نامش اگر، در هیچ وصیتنامه ای هم نیامده باشد، اظهر من الشمس 

است. پس محسن هاشمی به عنوان وصی پدر باید فراتر از هر موضوعی، به 

پرداخت ِدین هاشمی به مردم فکر کند. چرا که آیت ا... هاشمی تا آخرین ثانیه 

عمرش، چنین کرد.اینکه امروز محسن هاشمی می گوید آدم عاقل کاندیدای 

ریاست جمهوری ۱4۰۰ نمی شود؛ حرف بسیار درستی است. ولی کجای زندگی 

آیت ا... هاشمی با عقل عافیت طلب همراه بوده که امروز ارثش به پسرش رسیده 

باشد؟مثال کدام عاقلی ۸ سال روبه روی احمدی نژادی که همه پشت سرش 

بودند می ایستاد، که هاشمی ایستاد؟کدام »سوپرمنی« حتی با امکانات امروز 

می تواند مدعی شود می تواند کشوری جنگ زده را فقط در چند سال، دوباره 

بسازد، که هاشمی ساخت؟ یا کدام عاقلی در انتخابات مجلس ششم با وجود 

آن همه تهدیدها و تخریب ها، کاندیدا می شد، که هاشمی شد؟ در سال ۹۲ 

چطور؟ جز هاشمی چه کسی می توانست ورق آن روزگار سرشار از نومیدی 

را آنگونه برگرداند؟ ورق پایان جنگ را چطور؟ کدام عاقلی نزد امام داوطلب 

اعدام شدن می شد، که هاشمی شد؟ همین برجام را ببینید. چه کسی از ابتدا 

تا انتها درباره اش گفت »برجام ماندگار است«؟ برخی از خوِد دولتی ها، زیر 

فشار تندروها بریدند ولی آیا هاشمی یک نقطه از حرف هایش را درباره برجام 

تغییر داد؟ اگر تعریف »عاقلی«، تغییر ۱۸۰ درجه ای در اصول و  مواضع باشد، 

این هرگز ارث هاشمی نیست! ارث هاشمی »پای مردم« ایستادن است که 

نتیجه اش هر چه باشد، خیر می شود. اگر شکست باشد مثل انتخابات ۸4، 

پاداش صبرش می شود، پیروزی انتخابات ۹4. اگر ظاهرش، ردصالحیت باشد 

مثل انتخابات ۹۲. اجر باطنش می شود، تشییع تاریخی ۹5. اگر حکمش ایثار 

و ازخودگذشتگی باشد مثل مساله پایان جنگ. عاقبتش می شود نشان فتح 

و مهر تایید رهبری. پس دیگر چه جای نگرانی دارد برای محسن هاشمی؟ 

ادای ارث پدری در قبال مردم. انتخابات ۱4۰۰ برای محسن هاشمی یا شبیه 

انتخابات ۸4 برای پدرش می شود یا انتخابات ۹۲. یا همه تنهایش می گذارند و 

انتخابات را می بازد که تازه اول راهِ »هاشمی شدن« برای محسن هاشمی است. 

یا همه به کنارش می آیند تا »دولت مردم« بسازد که فرصت سازندگی دوباره 

ایران برای ادای ارث هاشمی در قبال مردم، نصیبش می شود. یک وجه سوم هم 

دارد که محسن هاشمی برای انتخابات ۱4۰۰ بیاید و صف واحدی هم از اعتدال 

بسازد ولی مردم از انتخابات روی برگردانند مثل انتخابات ۹۸، که بازهم ادای 

ارث پدری کرده و  آبروی خود را پیشکش مردمی کرده که نام هاشمی هر چه 

آبرو دارد از آنهاست. با مردم بودن در مکتب هاشمی، شکست ندارد. حتی اگر 

همین مردم، روزی هاشمی را نخواهند! مهم ادای ارث پدری است. مهم ترین 

ارث پدری محسن هاشمی، بدهی به مردم است. مردمی که نیم قرن، آیت ا... 
هاشمی را تنها نگذاشتند.

محمد محمودی
دبیر سابق پایگاه اطالع رسانی

آیت ا... هاشمی

انتخابات آمریکا قابل پیش بینی نیست و حتی خود آمریکایی ها هم 

نمی توانند پیش بینی کنند که چه کسی با شرایط فعلی قطعا به کاخ سفید 

وارد خواهد شد؛ به این دلیل که انتخابات آمریکا یک انتخابات استثنایی در 

سطح جهان است و مردم مستقیما به رئیس جمهور رای نمی دهند بلکه هر 

ایالتی آرای خود را به کالج الکترال می فرستد و هر نماینده ای هم سهمی 

از این کارت ها دارد که هر کارتی با یکصد تا ۱5۰هزار نفر جمعیت برابری 

می کند. بنابراین هر نامزدی بتواند ۲۷۰ کارت الکترال به دست آورد، حتما 

رئیس جمهور خواهد شد. همانطور که در انتخابات سال ۲۰۱۶ هم با اینکه 

هیالری کلینتون سه میلیون رای بیشتر از ترامپ داشت، ولی به دلیل اینکه 

ترامپ توانسته بود از کارت های الکترال بیشتری استفاده کند، به کاخ سفید راه 

یافت. از طرفی حدود هشت تا ۱۰ ایالت در آمریکا هستند که به نسبت جمعیت 

خود سهم بیشتری از کارت های الکترال دارند و هرکس بتواند آرای ایالت های 

کالیفرنیا، تگزاس، میشیگان و نیویورک را به دست آورد، به رئیس جمهور شدن 

نزدیک تر است. اکنون با اینکه جو بایدن جلوتر از ترامپ است ولی متوسط 

آرایی که در نظرسنجی ها محاسبه می شود، دقت بیشتری دارد. درحقیقت 

اگر متوسط آرا را در سطح ایاالت درنظر بگیریم در مورد پیش بینی ها دقت 

بیشتری دارد اما آنچه االن از ظواهر امر تشخیص داده می شود، موقعیت 

نه چندان مناسب ترامپ است و البته باز هم نمی توانیم با دقت و قاطعیت 

پیش بینی کنیم که کدام یک به پیروزی خواهند رسید. یکی از دالیل امکان 

موفقیت بایدن در این است که اوال بخشی از طرفداران پروپا قرص جمهوریخواه 

آقای ترامپ اخیرا از پیروزی ترامپ ابراز ناامیدی کرده اند که عجیب به نظر 

می رسد و از طرف دیگر، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس که خودش 

تمایالت نومحافظه کاری دارد و از طرفداران ترامپ است، به وزارت خارجه 

انگلستان توصیه کرده مالقات های جدیدی با سیستم وزارت خارجه جو بایدن 

برقرار کند. درواقع وقتی انگلستان چنین اظهارنظری می کند، نشان می دهد 

که موقعیت جو بایدن نسبت به ترامپ مناسب تر است. در این میان، نگرانی 

برخی حتی در صورت پیروزی جو بایدن تا وقتی به کاخ سفید راه یابد، وجود 

دارد اما احتمال حمله نظامی از سوی ترامپ در روزهای آخر ضعیف است و با 

توجه به اینکه خیلی اهل جنگ نیست، تالش می کند از طریق مذاکره مشکالت 

را حل کند. اما در صورت پیروزی بایدن با اینکه خودش و معاونش به احیای 

مجدد برجام ابراز تمایل کرده اند، ولی با شرایط برجام گذشته تفاوت می کند. 

هر دو آنها پیش بینی کرده اند که اگر بخواهند وارد مذاکرات برجام شوند، دو 

ویژگی خواهد داشت؛ نخست اینکه برجام صرفا روی مسائل هسته ای متمرکز 

نخواهد شد و مسائل دیگری مثل حقوق بشر، فعالیت های موشکی و... را مدنظر 

خواهند داشت. ضمن اینکه براساس برجام قبلی، تعهدات ایران و محدودیت 

زمانی فعالیت هسته ای ایران که تا ۲۰۲5 به پایان می رسید ولی بنا به نظر 

بایدن در صورتی پیروزی این محدودیت تا سال ۲۰۳۰ یا بعد از آن هم ادامه 

خواهد داشت. به نظر می رسد فشارها بیشتر خواهد شد و حوزه تعهدات ایران از 

مسائل هسته ای به مسائل دیگر هم سرایت خواهد کرد که البته به واکنش ایران 

نسبت به این انتظارات بستگی دارد. اما از طرفی آنقدر فشار اقتصادی بر دوش 

مردم سنگینی می کند که  از تحمل خارج شده است. ایران از هشت کشور 

جهان نزدیک به 5۰میلیارد دالر طلب دارد که بخش بیشتر آن مربوط به چین 

است و بین ۲۰ تا ۲۲میلیارد دالر از چین طلب داریم. همان سفری که آقای 

همتی به عراق برای دریافت مطالبات داشته، دکتر ظریف هم به چین هم برای 

دریافت بخشی از مطالبات انجام داد اما هیچ کدام موفق نشدند. ما FATF را 

نپذیرفتیم و با ۱۸ بانکی که اخیرا مورد تحریم آمریکا واقع شد، منفذهای مالی 

و اقتصادی مان به سمت دنیا بسته شد. تصور نمی کنم چین در شرایط فعلی 

آمادگی سرمایه گذاری 4۰۰میلیارد دالر در ایران را داشته باشد و تا حدودی 

دور از ذهن به نظر می رسد. از طرف دیگر ساختارهای اقتصادی ما در شرایط 

فعلی توانایی جذب 4۰۰میلیارد را ندارد. بنابراین به نظر می رسد قرارداد 

بیست وپنج ساله با مشکالتی مواجه شود و بیشترین هدف وزیر خارجه به پکن 

دریافت بخشی از مطالبات از چین است که نه می تواند به ما کاال دهد و نه پول 

پرداخت کند. همانند همان هدفی که دکتر همتی در عراق دنبال می کند تا 

دومیلیارد دالر طلب را دریافت کند. عراق قادر نیست کاالهای اساسی به ایران 

صادر کند و حتی شرکت های عراقی که با بازار آمریکا ارتباط ندارند، درصورتی 

که کاال به ایران صادر کنند، دولت عراق از طرف آمریکا تحریم می شود.

علی بیگدلی
استاد دانشگاه

دالر ۳۱هزار تومانی محصول چیست؟!

جالل میرزایی 
نماینده مجلس دهم 

جریان تندرو برداشتشان از تحوالت داخلی، منطقه ای و 

بین المللی و هم قضاوتشان راجع به دولت معموال یک سویه است و 

آن چنان غرق در رقابت سیاسی با دولت، جریان میانه رو، مستقل و 

اصالح طلبان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستند که تنها 

مشکالت اقتصادی و معیشتی را اهرم و چماقی برای انتقاد، حمله 

به جریان مقابل می دانند و بنایی برای دیدن دقیق واقعیت ندارد تا 

براساس این واقعیت که صد البته واقعیتی تلخ است اقدام و تالشی 

برای کشور و به خاطر تقویت روحیه و امید در جامعه انجام دهند. 

به تصمیم یکجانبه و ادعای یکطرفه ایاالت متحده آمریکا مبنی 

بر فعال کردن مکانیسم ماشه و احیای مجدد تحریم های شورای 

امنیت سازمان ملل در حوزه موشکی و هسته ای نگاه کنید. کاخ 

سفید در همین راستا نامه ای را هم به شورای امنیت برای فعال 

کردن قطعنامه ها علیه ایران ارسال کرد؛ اقدامی که بدون توجه به 

مخالفت اعضای شورای امنیت صورت گرفت. اما به موازات این امر 

عده ای از همین طیف سیاسی منتقد در داخل به جای همراهی 

با دولت، سمت و سوی انتقادات و هجمه ها را به طرف ناکارآمدی 

دولت کشاندند تا عمال واکنش روانی بازار در کنار اختالفات 

سیاسی داخلی بعد از ادعای فعال شدن مکانیسم ماشه دالر را تا 

مرز ۳۰هزار تومان بکشاند. پیرو این نکته بعد از اقدام آمریکا مبنی 

بر تحریم ۱۸ موسسه و نهاد مالی شاهد همین رویه بودیم و به 

جای آنکه جریان های سیاسی با برخی فرافکنی ها کار را به جایی 

رساندند که واکنش روانی بازار به تحریم ها دوچندان شود. لذا من 

معتقدم تحریم های آمریکا پارامتر اصلی وضعیت ناگوار اقتصادی 

و معیشتی است و در کنار آن روش برخی جریان های سیاسی برای 

قطبی کردن جامعه نیز عامل مضاعفی برای تشدید این وضعیت 

است؛ اگر دالر افزایش پیدا کرد، اگر برخی کاالها و اجناس کمیاب 

یا نایاب شد، این طیف سیاسی بدون اشاره به اثرگذاری تحریم ها و 

سیاست فشار حداکثری آمریکا، تنها و تنها بی کفایتی و بی لیاقتی 

دولت را در به وجود آمدن شرایط امروز موثر می دانند؛ این به چه 

معناست. جز یک لجاجت سیاسی در آستانه انتخابات. بی شک 

سیاست فشار حداکثری ایاالت متحده آمریکا، تحریم های 

دونالد ترامپ و وضعیت ناگوار اقتصادی )دالر ۳۱هزار تومانی( و 

معیشتی کشور مکمل پازل سیاسی این طیف از منتقدان دولت 

برای کسب قدرت در انتخابات پیش رو در سال آینده است. 

 FATF تخریب دولت به بهانه تالش برای تصویب لوایح چهارگانه

توسط سیاسیون منتقد دولت در حال پیگیری است. همان زمان 

توضیح داده شد که اگر ایران در نهایت لوایح را تصویب نکند و آنها 

را نپذیرد چه اتفاقی برای مراودات مالی و بانکی ما در سطح جهانی 

روی خواهد داد. عمده بحث های صورت گرفته در آن زمان کامال 

کارشناسی شده بود و نگاه سیاسی برای خوش آمد اصالح طلبان 

و طیف های همراه مطرح نشد. حتی در همان زمان مطرح شد 

که حتی اگر ایران این لوایح را نپذیرد کشورهای دوست و همراه 

ایران مانند عراق، ترکیه، روسیه، چین و دیگر بازیگران منطقه ای و 

فرامنطقه ای در حوزه مراودات مالی با ایران دچار مشکالت جدی 

خواهند شد. پس اینگونه نبود که چون دولت به دنبال تصویب 

این لوایح است باید مجلس دهم آنها را تصویب کند. فلذا اگر هم 

در نهایت در مجلس دهم اکثر نمایندگان با تصویب لوایح مذکور 

موافقت کردند به خاطر همین بحث های کارشناسی بود. چون در 

مجلس دهم بحث های کارشناسی مقدم بر نگاه های جریان های 
سیاسی پارلمانی بود.

نشانه ها حکایت از پیروزی بایدن دارد

آرمان ملی: فاطمــه محمدبیگی نامی 
آشناست، نماینده مجلسی که اظهاراتش 
حاشیه ساز است و ابایی از واکنش ها ندارد. 
محمدبیگی پس از ورود به مجلس یازدهم، 
با ۱۰هزار دنبال کننده اینســتاگرامی و 
نزدیک به ۶ هــزار دنبال کننده در توئیتر، 
حضورش را به شــکلی قــوی در فضای  

مجازی شروع کرده است...

در نخستین دادگاه جرم سیاسی؛ 

نماینده قزوین مدعی شد: برنامه 
پنتاگون برای افزایش جمعیت ایران

افاضات جمعیتي 
نماینده زن مجلس

صفحه9

صفحه9

صفحه6

  سیدمصطفی هاشمی طبا 
در گفت و گو با »آرمان ملی«:

 سیستم داخل 
 مطابق با 
 تحریم ها 

آماده نبود
یک امضای مفید رئیس جمهور به صد 

گردش میان مردم می ارزد

دادگاه سینمایی متهم فساد مالی:
صفحه2

کنایه موبایلي به 
نماینده دادستان

هیات منصفه سیاسي 
زاکاني  را  مجرم 

نشناخت

 تالش برای آزادی حمید بقایی؛ 
تبلیغاتی یا نگرانی

 حاال مشایی 
کجاست؟

 جزئیات نامه احمدی نژاد به وزیر اطالعات 
برای آزادی بقایی

آرمان ملی: نامه نویس خوبی اســت؛ هم برای داخلی ها 
می نویسد و هم برای خارجی ها! در هر نامه هم درخواست 

دارد یا به موضوعاتی اشاره می کند که می داند سبب واکنش 
می شود. بسیاری آگاه هستند که دیده شدن برای ...

صفحه 3

صفحه3

اسدا... اطهری در گفت و گو با »آرمان ملی« مطرح کرد

گروه های تروریستی وارد قره باغ شده اند
خطر در کنار مرزهای ایران وجود دارد

 ترکیه به دنبال جبران شکست های 
خود در سوریه است

 قره باغ ميدان 
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غیـــر محرمانـــه

آخرین        وضعیت مهدی کروبی 
فاطمـه کروبـی، همسـر مهـدی کروبـی در رابطه بـا وضعیت 
جسـمانی وی گفـت: در پـی تماس هـای مکـرر دوسـتان که 
جویای حال و شـرایط آقـای کروبی پس از عمـل جراحی اخیر 
شـدند الزم دیـدم ضمـن سـپاس و تشـکر از محبـت بی دریغ 
مـردم شـریف و عزیزانی کـه در این سـال های سـخت و پر فراز 
و نشـیب همواره لطف شـان شـامل محصورمان گشـته، موارد 
زیر را به اطالع عموم برسـانم. برنا نوشـت؛ وی افـزود: به دنبال 
عمل جراحی اخیر همسـرم در بیمارسـتان الله کـه به صورت 
موضعـی و بـرای ترمیم شکسـتگی مهـره دوازدهم کمرشـان 
انجـام پذیرفتـه اسـت، آقـای کروبـی سـه روز پـس از عمـل 
به محـل حصـر بازگردانـده شـدند. با ایـن وجـود بایـد اذعان 
کنم کـه شـرایط روحی شـان به رغـم همـه  مشـقت ها عالی و 

بانشـاط است.
محکومیت معلم به ۴۵ ضربه شالق  

بنا بـه تصویر رای صـادره مجتمع قضائـی کاکنـان دولت، رضا 
نهضت یکـی از معلمـان آمـوزش و پرورش مـدارس تهـران با 
شـکایت محسـن حاجی میرزایی و ترکمـن ا... یار معـاون وزیر 
در دادگاه کیفـری تهـران بـه 45 ضربـه شـالق محکوم شـده 
اسـت. بنا به این گزارش جرم ایـن معلم »توهین بـه مقامات« 
از طریق ترسـیم کاریکاتور و انتشـار آن در کانال تلگرامی بوده 
اسـت. گفتنی اسـت از زمانی کـه این حکم اعالم شـده اسـت، 
بسـیاری از معلمان از سراسـر کشـور در ابراز همدردی با معلم 

محکوم، در شـبکه های اجتماعی آمادگی خـود را برای تحمل 
ضربات شـالق وی اعـالم می کنند.

پرداخت دیه دو صیاد 
سرکنسـولگری جمهـوری اسـالمی ایـران در دبـی پـس از 
هماهنگی بـا ادارات کل ذیربـط وزارت امور خارجـه بالفاصله 
عالوه بر ارسـال یادداشـت اعتراض به وزارت خارجـه امارات، 
از طـرق دیپلماتیـک و گفـت و گوهـای مسـتمر بـا مقامـات 
ایـن کشـور موفـق شـد در کوتاهتریـن زمـان ممکـن عالوه 
بـر دریافـت یادداشـت تاسـف و عذرخواهـی طـرف اماراتی و 
ازادی صیـادان ایرانی، دیـه کامل را نیز دریـاف کند.دیه کامل 
قتـل غیرعمـد در امارات دویسـت هزار درهم اسـت و حسـب 
فقه مالکی و قانـون امـارات چیزی بنـام تغلیظ دیـه )افزایش 
مبلغ دیـه( در ماه های حـرام وجود نـدارد. با این وجـود دولت 
امـارات بـه خانـواده هرکـدام از مقتولین سـیصد هـزار درهم 

نقـد پرداخـت کرد.

واکنش به نظر جنجالی فائزه هاشمی
دسـتیار ویـژه رئیـس مجلـس در امـور بین الملـل و دبیـرکل 
کنفرانس بیـن المللی حمایت از انتقاضه فلسـطین در واکنش 
به اظهارات منتسـب بـه فائزه هاشـمی اظهار کـرد: »اینجانب 
اساسـا عالقـه ای بـه ورود در برخـی مجـاالت سیاسـی غیـر 
ضـروری داخلـی نـدارم، اما سـخنان منسـوب بـه خانـم فائزه 
هاشـمی در مورد رژیم جعلی اسـرائیلی که تهدید کننده صلح 
و امنیت منطقه اسـت بدور از حکمت و تدبیر اسـت. متاسـفانه 

ایـن موضـع نسـنجیده و نادرسـت ایشـان باعـث ذوق زدگی 
صهیونیسـت های تروریسـت شـده اسـت.« امیرعبداللهیـان 
بیـان کـرد: »مرحـوم هاشـمی رفسـنجانی از جوانـی حامـی 
فلسـطین بودند و کتاب ارزشـمندی را هم در ایـن خصوص به 
رشـته تحریر در آوردند. حداقل آن را مرور کنیـد و اظهاراتتان 

را اصـالح نمایید.« 

ربوده شدن ۶ پاکستانی 
رسـانه های پاکسـتانی به نقـل از مقامـات محلـی در ایالت 
بلوچسـتان اعـالم کردند کـه مهاجمان ناشـناس بـا توقف 
خودرویی بـا ۸ سرنشـین از جملـه دو زن اقدام بـه ربودن ۶ 
نفر کـرده و دو زن دیگر را در همان محل رهـا کردند. »امجد 
سـومرو« یک مقـام محلی پاکسـتان بـه رسـانه های گفت 
که افـراد ربـوده شـده زائـران بازگشـتی از ایـران بودند که 
در نزدیکـی منطقه »پنجگـور« واقـع در ایالت بلوچسـتان 
ربـوده شـدند. »جـام کمـال خـان« اسـتاندار بلوچسـتان 
پاکسـتان در واکنش به ربوده شـدن اتباع این کشـور گفت: 
تاکنـون هیچ  گروهی مسـئولیت ایـن آدم ربایـی را برعهده 

نگرفته اسـت.

رئیس جمهوِر جوان ۱۴۰۰؟
در پی آغاز تحرکات انتخاباتی بـرای ۱4۰۰ گزینه های زیادی 
از دو جناح اصالح طلب و اصولگرا شـنیده می شـود که سـورنا 
سـتاری یکی از ایـن گزینه هاسـت؛ هرچنـد هنوز رسـما این 

خبر تایید نشـده اسـت.

وضع جسمانی آیت ا... جنتی خوب است
سـخنگوی شـورای نگهبان درباره وضعیت جسـمانی آیت ا... 
احمـد جنتـی و کسـالت اخیر ایشـان گفـت: الحمـدهلل وضع 
جسـمانی ایشـان خـوب اسـت. چنـد روزی مسـافرتی رفت. 
مقـداری کوفتگـی بدن داشـت و با ایشـان هم صحبـت کردم 

کـه گفت خـوب اسـت. مشـکل جدی نـدارد.

تبلیغ به سبک ترامپ
رئیس جمهـور آمریـکا روز خود را با انتشـار چند پیـام با هدف 
تبلیـغ انتخاباتـی آغـاز کـرد. ترامـپ در ایـن پیام هـا صراحتا 
مـردم ایـاالت  ایلنویـز، نیویـورک و کالیفرنیـا را خطـاب قرار 
داده و با دادن هشـدار نسـبت به اینکـه رای دادن آنهـا به »جو 
بایـدن«، هماننـد رفتن به جهنـم اسـت، از آنها خواسـته تا در 

انتخابات سـوم نوامبـر بـه او رای بدهند.

خمیردندان خارجی ۵۰۰هزار تومان!
عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی ایـران می گویـد: 
ثبـت سـفارش خمیـر دنـدان حـدود یـک سـالی می شـود 
که بسـته اسـت. بـه همیـن دلیـل ممکـن اسـت تعـدادی از 
خمیردندان هـای در بـازار تاریـخ مصـرف گذشـته باشـند. 
قیمـت خمیردنـدان خارجـی هم بـا دالر محاسـبه می شـود 
و قیمـت یـک خمیردنـدان در بـازار تـا نیـم میلیـون تومـان 

. سـد می ر

یاوه گویی وزیر خارجه مغرب علیه ایران
وزیـر خارجـه مغرب ضمـن مطرح کـردن ایـن ادعا کـه ایران 
ثبات مغـرب را تهدیـد می کند، تصریـح کرد: ربـاط همچنان 
رابطـه ای بـا تهـران نخواهد داشـت. اردیبهشـت ماه دو سـال 
پیـش )۱۳۹۷( بود کـه مغـرب، ایـران را بـه حمایـت از گروه 
نظامی- سیاسـی »جبهه پولیسـاریو« متهم کـرد و به همین 
بهانـه از قطع روبط دیپلماتیـک خود با تهران خبـر داد. »ناصر 
ابوریطـه« وزیر خارجه مغـرب دیروز در گفت وگویی با شـبکه 
»اسـکای نیـوز« مدعی شـد: بـا توجـه بـه ادامـه تهدید های 
ایران علیـه ثبات مغـرب، روابـط مغرب با ایـران بـدون تغییر 

باقـی خواهـد ماند.

مجمع می تواند احمدی نژاد را اخراج کند؟
محمـد هاشـمی دربـاره زمزمه هایـی مبنـی بـر اخـراج 
احمدی نـژاد از مجمـع گفـت: برخـی از اعضـای مجمـع 
تشـخیص مصلحت نظـام همانند روسـای سـه قوه یـا اعضای 
شـورای نگهبان بـه فراخـور جایـگاه خـود و همچنیـن موارد 
مختلف در جمـع اعضای انتصابـی مجمع که از سـوی رهبری 
انتخاب می شـوند، حاضر می شـوند. اگر کسـی در مجمع چند 
جلسه غیبت غیرموجه داشـته باشـد، غیر از رئیس جمهور که 
مشـغله های زیادی دارد، این احتمـال وجود دارد که از سـوی 
رئیس مجمـع با تذکـر مواجه شـود. وی افزود: اگـر در مواردی 
الزم باشـد حـذف یـا اضافـه ای در خصـوص اعضـای انتصابی 

صـورت بگیـرد ایـن اتفـاق باید توسـط رهبـری انجام شـود.

بدون شرح 

صفحه کارتون و طنز

روزنامه آرمان ملی

 شام می توانید                                                                                                            
آثار کارتون و طنز خو د                                                                                                            را 

به نشانی ایمیل ذیل 
ارسال کنید                                                                                                           .

arman.meli11@gmail.com

یه مدیر دارم روزی هزار میلیارد اختالس می کنه 
امروز دلم می خواست اصال وارد آرایشگاه نشوم، این چه شغلی است که آدم باید هر روز یکی را اصالح کند؟ 
آن هم وقتی که یک بچه ۱۱ ساله به خاطر مشکالت مالی و نداشتن یک گوشی تلفن همراه باید خودکشی کند؟! 
این از همان خبرهایی ست که آدم دوست دارد تکذیب بشود.در همین فکرها بودم که یک مدیر صنعتی وارد 

آرایشگاه شد و روبه رویم ایستاد؛ 
مدیر صنعتی: وقت اصالح داری؟

من: با این قیمت ها بهتر نیست شما بنده رو اصالح کنی؟
مدیر صنعتی: سخت نگیر جانم، من خودم زخم خورده ام!

پیشبند را بستم و با آب پاش موهای مدیر صنعتی را خیس کردم . همین طور که چشم هایش بسته بود به صحبت 
ادامه داد.

مدیر صنعتی: تو قبول داری که حقوق ها خیلی پایینه؟
من: اوهوم!

مدیر صنعتی: قبول داری با این پف مثقال حقوق امورات آدم نمی گذره؟
من: می فهمم! می فهمم...! چتریاتونم کوتاه کنم؟

مدیر صنعتی: در چنین شرایطی می شه از کسی توقع داشت پاشو کج نذاره؟
من: چی  بگم واال!

مدیر صنعتی: پس موافقی... وایسا!
سپس از جیب کتش تلفن همراه آیفونش را درآورد و شماره ای را گرفت.

من: الو؟ سازمان بازرسی؟ یه نفر اینجاست که می خواد حرف های بنده رو تایید کنه! الو؟ الو؟ دیدی؟ قطع کردن!
من: جریان چیه؟

مدیر صنعتی: ببین تو موافق بودی با حرف های من، درسته؟
من: بله!  مدیر صنعتی: خب در همین راستا من شیطون رفت توی جلدم و یه مقدار رشوه... رشوه که نه! شیرینی 

گرفتم!
من: یه نماینده مجلس گفتن شیرینی تا پنجاه میلیون مشکلی نداره که. مدیر صنعتی: پنجاه میلیون؟ کسی 

بخواد به من به عنوان یه مدیر صنعتی پنجاه میلیون شیرینی بده، با پشت دست می زنم توی دهنش!
من: چقدر گرفتید؟ دویست میلیون؟

مدیر صنعتی: دهکی! آقا رو باش!
من: یه میلیارد؟

مدیر صنعتی: پووووووف هاهاها.
مدیر صنعتی: صد میلیارد؟

مدیر صنعتی: برو باالتر مشتری بشیم.
من: هزار میلیارد؟

مدیر صنعتی: داری نزدیک می شی
من: یه مدیر دارم روزی هزار میلیارد اختالس می کنه.

مدیر صنعتی: نوچ!
من: پس چند تا؟

مدیر صنعتی: پنج هزار میلیارد!
اصالحش که تمام شد، نشستم روی صندلی و از او خواستم که با ماشین صفر موهایم را از ته بزند، چراغ را 

کارتون فرنگیخاموش کند و پشت سرش در را هم ببندد.

مهناز یزدانی 

فریور خراباتی
حرف حساب

میگل مادیگال - برزیل / اقتصاد در دست کرونا

 می گویند یک چهارم مردم ایران از اختالالت روانی رنج می برند، که 
باید عرض کنیم آقا برای چی سفیدنمایی اضافی می کنی؟! ما خودمان 
می دانیم که 90 درصدمان به اختالل روان دچاریم و اصال هم درد و رنج 
ندارد خیلی هم خوب است! مسئولین خیال شان راحت باشد که ما تمام 
تالش مان را می کنیم که عالوه بر کسب عنوان قهرمانی در عصبانی ترین 
مردم دنیا بودن، جام قهرمانی روان پریش ترین مردم دنیا بودن را نیز 
مال خود کنیم. ضمن اینکه حواس مان هست که آن ۱0 درصد باقیمانده 
که به اختالل غیر روان دچارند باید باقی بمانند و مملکت را اداره کنند 
که کار و کار و کارهای مملکت در ساعت ۶:۳0 صبح جمعه، روی زمین 

نماند. 
 می گویند این روزها با پدیده  عجیب خودکشی کودکان به دلیل فقر 
روبه رو شده ایم که باید عرض کنیم تمام این بالها زیر سر فضای مجازی و 
این اینترنت جهانی آدمکش است. لطفا هرچه سریع تر اینستاگرام را فیلتر 
و تمام مالیات ما را خرج شبکه  ملی ارتباطات کنید و درایت بسیارتان در 

حل مشکالت تلخ را مجددا به رخ ما و دیگر جهانیان بکشید .
 می گویند آقای کیم جونگ اون همه کاره کشور زیبای کره  شمالی با 
اشک و آه از مردمش به دلیل اینکه نتوانسته اوضاع زندگی شان را بهبود 
دهد، عذرخواهی کرده است. که باید بگویم خیلی غلط کرده است! مردم 
آن کشور دیگر چه چیزی الزم دارند که برای شان فراهم نشده است؟ 
مراسم صبحگاهی تعظیم و تکریم بزرگان ندارند که دارند، درگیر مساله  
چی بپوشم، چی بخورم هستند که نیستند؟ آزادی در انتخاب مدل مو و 
انتخاب همسر ندارند که دارند! دیگر چه چیزی از زندگی می خواهند؟! 
واقعا که مردم خیلی پرتوقع و پررو شده اند! )اشک این بچه رو الکی 
درآوردن، مجبور شد یه موشک دیگه رونمایی کنه و بعدش بره تو کاخش 

پیتزا بخوره(.
 می گویند ویروس کرونا در به روزآوری جدیدش، دارای مقاومت بیشتر 
شده و طول عمرش روی سطوح به ۲۸ روز افزایش یافته است. در این 
مورد کاری از دست ما برنمی آید، خودتان می دانید و رعایت پروتکل های 
بهداشتی شخصی تان و ماکس زدن های خنده دارتان! کادر درمان هم 
که همچنان از طرف ملت و دولت و مسئولین شدیدا مورد حمایت قرار 

خواهد گرفت. )خدا رو شکر این مشکل مملکت هم حل شد(.

بخوانید و بدانید

 حل مشکالت تان 
را به اشک های ما بسپارید

ندا حائری 

ابتدای هفته آقای حریرچی در یک برنامه تلویزیونی گفت: »دلمون نمیاد گوشاتونو 
ببریم، به خاطر همین جریمه ها رو از یارانه تون کم می کنیم!« و ۲۴ ساعت طول نکشید 
که معاون بهداشت وزارت بهداشت دست به میکروفن شد و این حرف را تکذیب کرد. 
اما حاال که آقای معاون زحمت کشیده اند و چراغ اول را روشن کرده اند، ما هم 

می خواهیم چلچراغ روشن کنیم و تکذیبیه چند خبر را منتشر کنیم.
الف( کیم جونگ اون در اقدامی خودجوش و انتحاری با دلی شکسته و چشمانی 
گریان از مردم کشورش به دلیل اینکه نتوانسته سر سفره های آنها چلوکباب بیاورد و 

به دنبال این خبر، خواهر آقای »اون« در الیو اینستاگرامی با فالوورهایش ضمن وضع معیشتی شان را بهبود ببخشد، عذرخواهی کرد. 

نمی کرد که! قبل سخنرانی آخرین  برادرش گفت: »کیم گریه  تکذیب گریه های 
قسمت سریال دل رو دیده بود واسه همین با چشم گریون اومد روی بالکن«.

ب( معاون وزیر ارتباطات در واکنش به انتقادات از قیمت الکچری اینترنت گفت: 
»قیمت نت تو ایران جزو ده تای آف خورده دنیاست. 

تازه امنیت شبکه داریم!« آقای جهرمی هم ضمن ارسال استیکر WTF به حساب 
سروش معاونش، همه چیز- به غیر از آخرش- را تکذیب کرد و گفت: »اصال بیاین 

توئیتر اون دوست تون که شبا زود می خوابه رو زیر آخرین توئیتم منشن کنید«.
ج( سازمان محیط زیست اعالم کرد که حیوانات نر باالی 9 سال می توانند شکار 
شوند. آقای ضرغامی بعد از شنیدن این خبر، دوباره جلوی دوربین ظاهر شد و گفت: 
»من همچین چیزیو تکذیب نکنم کی بکنه؟! آدم یه پلنگ نر باالی 9 سالو می بینه 

محو زیبایی اش می شه. خالصه که پلنگ پلنگه، نر و ماده نداره!«
د( ۲۳ درصد جمعیت کشور دچار اختالالت روانی هستند! یک راننده تاکسی این 
حرف های رئیس دفتر سالمت روان وزارت بهداشت را تکذیب کرد و گفت: »بابا 
اینا می خوان مارو سرگرم کنن، یکم منطقی باشین، اصال همچین سمتی تو وزارت 

داریم؟!«
در انتها، واقعا از سرعت عمل وزارت بهداشت در نشر و دیس اکاذیب متشکریم. 

اصال تا ۱۴00 با آقای حریرچی و دوستان!

 خبر که اومد به بازار
تکذیب می شه دل آزار

از هر دری...

مرآت ساعی

آخر آرمان ملی

سه شنبه 
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