
بار شکست های خودروسازی بر دوش مردم
اکنون از پس انتقادات شدیدی که طی ماه های اخیر به صنعت خودروی کشور وارد شده است، مدیران 
خودروسازی و برخی مسئوالن دولتی تالش می کنند تا این انتقادات را مستقیما متوجه تولید ملی کرده و 
با مخفی شدن در پشت دیوار بلند حمایت از تولید ملی شکست های چندین و چند ساله خود در تدوین 
استراتژی های عمده برای توسعه صنعت خودرو در کشور را مخفی نگه دارند. اما این در حالی است که اساسا 

صفحه 5انتقادات وارد شده بر صنعت خودرو هیچ ارتباطی با تحریم تولید ملی و صنعت ملی ندارد ...
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 ناکامی عربستان 
در تغییر دیدگاه 

آمریکا 
عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی به 
سوالی درباره اینکه آیا ملک سلمان، پادشاه عربستان 
در نشســت طوالنی روز جمعه خود با رئیس جمهور 
آمریکا »موفق به تغییر دیدگاه اوباما در قبال بحران 
سوریه شد یا خیر؟« به پاسخ کوتاه »خیر« بسنده کرد. 

صفحه 4الجبیر در نشســتی که در مرکز 

توقیف سه ساله یک 
دکل در آب های 

دوبی
۵ ســال قبل، یکی از شــرکت های ایرانی از طریق 
واســطه ای به نام )ق.م( اقدام به خرید دکل حفاری 
به نام )الریسا( از یک شــرکت تجاری در دبی کرده 
است. قیمت این دکل در آن زمان حدود ۱۰۵میلیون 
دالر برآورد شــده است که با مذاکرات صورت گرفته 

صفحه 5تا به حال ۸۰درصــد پول دکل 

 قتل مامور کمپ 
ترک اعتیاد توسط 

جوان معتاد
تســنیم- در ساعت ۱۵ روز یازدهم شــهریور ماه امسال، 
از طریــق مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ وقوع یک فقره 
درگیــری منجــر به جنایت در طبقه ســوم یــک مجتمع 
مســکونی در میدان پونک اعالم شد. با حضور ماموران 
کالنتری در محل مشخص شد که سه مامور کمپ ترک 

صفحه 6اعتیــاد )که در عین حال ســه برادر 

کسب 
 دو سهمیه 

در روز نخست
نخســتین روز رقابت های جهانی کشتی فرنگی در 
الس وگاس آمریکا با دو ســهمیه المپیک و یه مدال 
نقره برای کشورمان همراه بود. تیم کشورمان که در 
روز نخست این رقابت ها سه کشتی گیر در وزن های 
66، 7۵ و 9۸ کیلوگــرم را روی تشــک داشــت تنها 

صفحه 7توانســت به یــک مــدال نقره 

 مردی که 
 با همه 

می جنگید
جــالل آل احمــد ۱۱ آذر ۱۳۰۲ در تهــران متولــد 
شــد. ســال ۱۳۲۳ به حزب توده ایران پیوســت. در 
ایــن حزب به ســرعت سلســله مراتب ترقــی را طی 
کــرد و ســال ۱۳۲۵ مامــور راه انــدازی »ماهنامه 
مردم« زیر نظر احســان طبری گردید. سال ۱۳۲6 

صفحه 8بــه رهبری خلیــل ملکــی و ده تن 

صفحه 4

جایی برای مسلمان ها نیست!
تشدید سیاست های تبعیض آمیز در اروپا علیه پناهجویان

می خواهیم مردم را 
صدر مجلس آوریم

سکوت سنگین سازمان زندان ها سرانجام شکست

حاشیه های مهدی هاشمی در اوین
یک هفته ای می گذرد از روزی که سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اعالم کرد: »از مهدی هاشمی 

یک گوشی موبایل و نزدیک به 30 سکه طال کشف شده است«. به دنبال این خبر اما نه خانواده هاشمی 
رفسنجانی ساکت نشستند و نه وکالی مهدی هاشمی. عفت مرعشی در نامه ای که به حجت االاسالم و 

المسلمین محسنی اژه ای نوشت اشاره مستقیمی به این بحث نکرد، اما محسنی اژه ای را »گرفتار در عذاب 
وجدان حکم مهدی« توصیف کرد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی، یکی از وکالی مهدی هاشمی هم در 

مصاحبه ای گفت: »موبایل و سکه هایی که موکلم در اوین به همراه داشته، به هنگام ورود به بازداشتگاه اوین 
صفحه 3صفحه ۲صفحه ۲صورت  جلسه شده بود. سکه ها برای عیدی دادن بود و در رابطه با تلفن همراه ... همین صفحه

تولد یک رسانه،همیشه برای اهالی سیاست، 
آنان که اهل  هستند برای سیاست ، دلپذیر و 
خواستنی است. مانند دریچه ای است که مجال 
هوای بیشتری را برای تنفس مردم فراهم می 
کند؛ در یچه ای برای نفس کشــیدن، دریچه 
ای برای دیدن افق های تازه و برای دانستن 

از نگاه های نو ...

آموزش لیپولیز، لیفتینگ پوست، تزریق های زیبایی و... با مدرک قالبی

با این کالج های جعلی سر پزشکان شیره مالیدند!
صفحه 6

صفحه 3

واکنش 
والیتی به 

سخنان جلیلی

 حصر؛
 حقوقی یا 

سیاسی؟

 هاشمی 
قوه عاقله 

خبرگان است
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دولت الیحه ای برای برجام به مجلس نمی دهد
از اصل دعوای مجلس و دولت بر ســر تصویب برجام در مجلس که بگذریم، یکی از موضوعات دعوا این است که چرا 
دولت الیحه ای در این خصوص به مجلس ارائه نمی کند. دعوا از همان روزی شروع شد که ظریف و صالحی به مجلس 
رفتند و از آنچه با 1+5 توافق کرده بودند، گزارشــی به نمایندگان ارائــه دادند. نمایندگان معترض و همچنین منتقدان 
یا مخالفان توافق در بیرون از مجلس می گفتند اینکه دولت به جای الیحه تنها به ارائه گزارشــی به مجلس اکتفا کرده 
نشانه این است که می خواهد مجلس را از بررسی برجام کنار بگذارد ولی آن ها منتظر الیحه دولت خواهند ماند. اصرار 
آن ها برای ارائه الیحه از ســوی دولت در حالیســت که پیش از حصول توافق، مجلس با تصویب قانونی تحت عنوان 

»الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای« صرفا دولت را ملزم به ارائه گزارش به مجلس کرده است. هرچند پس از صحبت های اخیر رهبر انقالب 
مبنی بر اینکه مجلس نباید در این امر کنار گذاشــته شــود، تنش میان مجلس و دولت کمرنگ تر شده است، اما پافشاری بر لزوم ارائه الیحه دولت از 
سوی برخی همچنان ادامه دارد. عالوه بر اظهارات نمایندگان روز گذشته کیهان نیز در یادداشتی ضمن انتقاد از به تعطیالت رفتن نمایندگان از دولت 
خواســت که به »وظیفه قانونی« خود درخصوص ارائه الیحه به مجلس عمل کند. اما امروز سخنگوی دولت بار دیگر اعالم کرد نظر رسمی دولت که 
قبال هم اعالم شده بر این است که نیازی به ارائه الیحه برجام به مجلس نیست. او در عین حال گفته است سخنان رهبری برای دولت فصل الخطاب 
است و دولت حاضر اســت هرگونه اطالعاتی را که نمایندگان بخواهند در اختیار آن ها بگذارد. گفتنی اســت اصرار بر ارائه الیحه در حالیست که هم 

اکنون برجام در کمیسیون ویژه ای در مجلس در حال بررسی است. 

حصر، مسئله ای حقوقی یا سیاسی؟
علی مطهری از معدود کسانی است که درخصوص مسائلی سخن می گوید که طرح کردنش برای بقیه به نوعی خط قرمز 
محسوب می شــود. مسائلی مثل ممنوع التصویری رئیس دولت اصالحات یا رفع حصر که بیش از آنکه از سوی اصالح 
طلبان پیگیری شود، از سوی این نماینده اصولگرای مجلس پیگیری و درمورد آن در رسانه ها حرف زده می شود. مطهری 
تاکنون بارها درخصوص مسئله رفع حصر با روش خودش که نامه نگاری سرگشاده است با مسئوالن سخن گفته است. 
آخرین نامه او به وزیر دادگستری و درمور سخنان اخیر پورمحمدی درخصوص مسئله حصر بود. پورمحمدی پیش از آن 
گفته بود بحث حصر حقوقی قضایی نیست، بلکه موضوعی سیاسی و امنیتی است و لذا نه در اختیار دولت و قوه قضاییه که 

در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. علی مطهری اما در نامه اش خطاب به وزیر دادگستری نوشت که این توجیه، برای چند ماه اول حصر که جامعه 
تا حدی آشــوب زده بود می تواند درست باشد، اما قطعا مسئله حصر در این چهار سال موضوعی حقوقی و قضایی بوده است.  اما پورمحمدی امروز به نامه 
مطهری پاسخ داده است. پاسخی که به نظر بیشتر تالشی است برای رها کردن خود از پاسخگویی به این موضوع در سطح رسانه ها، چراکه کامال خالف 
سخنان پیشین اوست. وزیر دادگستری در سخنان امروز خود بحث حصر را موضوعی حقوقی و تخصصی خوانده است که باید در محافل حقوقی مطرح 
شود نه در رسانه ها. وی در ادامه تاکید کرده است وقتی این موضوع در رسانه مطرح شود، سیاسی می شود و طبعًا پیامدها و تبعات آن نیز سیاسی خواهد 
شــد و به نفع منطق و مباحثه حقوقی نخواهد بود. پورمحمدی با بیان اینکه آن ها یک نظری دارند که حقوقدانان در جای خود بیشتر آن را تبیین خواهند 

کرد، خطاب به خبرنگاران هم گفت: اصاًل پرداختن به این بحث کمکی به حل مشکل نمی کند و شما خبرنگاران هم سیخ و قاشق به موضوع می زنید.

» هدف اصالح طلبان، نجات کشور اســت«، این پیام رضا خاتمی، نایب دبیر 
مجلس ششــم شورای اسالمی اســت. به نظر می رســد اصالح طبان، برای 
انتخابات اسفند ماه به اتحاد رســیده اند:» آن ها برای نجات کشور از اعضاي 

ارشد خود می گذرند تا نیروهاي دیگر واردعرصه شوند.«

 رقابت بر سر صندلی های بیشتر
انتخابات زمستان 94، بی شک یکی از حساس ترین انتخابات تاریخ جمهوری 
اســالمی ایران خواهد بود. انتخاباتی که میان سه گروه بر سرش بحث است، 
حامیان دولت، اصالح طلبــان و اصولگرایان. این بار اما دیگر خبری از تحریم 
انتخابات یا تشویق به رای ندادن، نیست. هر سه گروه می خواهند به هر نحوی 
که امکانش اســت، کرســی های حداکثریشــان را از صندلی های خبرگان و 
مجلس شورای اسالمی به دست آورند. گویا اصالح طلبان و حامیان دولت به 

این موضوع پی برده اند که روند احراز صالحیت ها در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی، به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست و بنابراین بهتر است از همین ابتدا 
به دنبال راه چاره ای باشند.  رضا خاتمی صراحتا بیان کرده است که حاضریم از 
نیروهای ارشدمان بگذریم، اما نیروهای دیگرمان را وارد کنیم. به نظر می رسد 
اشــاره خاتمی به غیر قابل پیش بینی بودن روند احراز صالحیت ها است. نایب 
دبیر مجلس ششم در ادامه بیان کرده است:» اصالح  طلبان میلیون  ها نفرند و 
کم نمی  آیند. از طرفی خودشان می  گویند ما بنا نداریم که اصالح  طلبان را حذف 
کنیم. از طرف دیگر کامال معلوم اســت که این یک جنگ روانی است. اصالح  
طلبان اگر می خواســتند، وارد فاز انتخابات مجلس ششــم شوند در انتخابات 
گذشته به گونه ای دیگر عمل می کردند. فضای کنونی قابلیت مجلس ششم را 
ندارد و این را اصالح طلبان هم فهمید ه اند بنابراین حاضرند خیلی به کمتر از آن 
هم رضایت دهند. ما شــرایط کشور را درک می کنیم که خطیر و بحرانی است و 

در حقیقت ما هنوز از آن لبه  پرتگاه دور نشدیم. بنای اصالح طلبان بر یک رقابت 
محترمانه و احترام گذاشتن به رأی مردم است.«

اولویت بندی اصالح طلبان
 در همین راســتا هم چندی پیش علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت، 
با اشــاره به اولیت های اصالح طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسالمی 
گفته بود:» اولویت اصالح طلبان در انتخابات آینده مجلس ایران که زمستان 
امسال برگزار می شــود، ابتدا جلوگیری از ورود "افراطیون" به مجلس و سپس 

راه  یافتن نیروهای اصالح طلب است.« 
با این حال، در حال حاضر این بحث ها بیشــتر به »گرم کردن« پیش از ورود به 
بازی انتخابات شــباهت دارد، باید منتظر ماند و دید که مرجع احراز صالحیت، 
هر که باشد، چه میزان به اصالح طلبان و حامیان دولت زمین بازی می دهد، 
آیا واقعا اصالح طلبان چند میلیونند که در هر حال وارد مجلس می شوند یا در 

نهایت اولویت با عدم ورود نیروهای تندرو است؟

 دولت گذشته مصوباتی 
تک برگی دارد

سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود بار دیگر 
تاکید کرد که مجری انتخابات دولت اســت و شــورای 
نگهبان ناظر است. محمدباقر نوبخت در این نشست 
همچنین ضمن تاکید بر اینکه استفاده از ادبیات نامناسب 
درمورد مردم معترض به تولیدات داخلی دور از شان دولت 
است، خطاب به خودروســازان نیز گفت  که آن ها باید 
ســطح تولیدات خود را با انتظارات مردم تطبیق دهند.

مردان اقتصادی دولت مانند مردان 
دیپلماسی آدم های مطلعی هستند

نوبخت درخصوص شیوه ســرمایه گذاری کشورهای 
خارجی  با بیان اینکه تحریم ها موجب شــده است که 
اقتصــاد ایران برای غربی ها ناشــناخته باشــد گفت: 
شرکت های خارجی در ســفر به ایران تمهید مقدمات 
می کنند، چراکه آنان استدالل و ارزیابی کافی از اقتصاد 
ایران ندارند. ســخنگوی دولت تاکید کــرد که طبیعتا 
ایران نیــز در این رفت و آمدها از ظرفیت این کشــورها 
مطلع می شود و لزومی ندارد که هر کشوری که به ایران 
می آید به آن خواســتگار جواب بله بدهیــم. وی با بیان 
اینکه این قول را از ســوی دولت می دهد که حواسمان 
جمع باشــد، گفت: بدانید که مردان اقتصادی دولت 
نیز همانند مردان دیپلماسی آدم های مطلعی هستند.

تطبیق صنعت خودرو با انتظارات مردم
نوبخــت در بخــش دیگــری از ایــن نشســت خبری 
درخصوص صنعت خودرو و اظهار نظر اخیر وزیر صنعت 
درمورد خرید خودروی ملی گفت: ما هیچ گاه استفاده از 
ادبیات و الفاظی که در شــأن دولت نیست را در توصیف 
کسانی که از خودروی ملی استفاده نمی کنند مقتضی 
نمی دانیم و می دانم که وزیر محترم صنعت نیز قصد تقویت 
صنعت داخلی کشــور را داشته است. سخنگوی دولت 
تاکید کرد که ما باید همه تالش کنیم که از کلمات متناسب 
با شخصیت و فرهنگ فاخر ملت ایران در توصیف آنان و 
بیان نظرات خود استفاده کنیم. وی در عین حال تاکید 
کرد که دولت قطعا به تولید داخل توجه خواهد داشت و در 
مذاکرات با کشورهای خارجی نیز عرصه صنایع داخلی 
و صنعت خودرو مد نظر خواهد بود. سخنگوی دولت با 
بیان اینکه کیفیت خودروهــا باید افزایش یابد گفت: ما 
ضمن قدردانی از کارگران و مدیران صنعت خودرو انتظار 
داریم که خودشــان را با انتظارات مــردم تطبیق دهند.

اظهارات آیت الله یزدی نظر شخصی بوده
محمد باقر نوبخت درخصوص برگــزاری انتخابات به 
صورت الکترونیکــی نیز گفت که هیئــت وزیران این 
موضوع را تصویب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور نیز موظف شده که منابع آن را تامین کند. به گفته 
نوبخت این امر می تواند با مراکز استان های بزرگ شروع 
شــود. وی در واکنش بــه اظهارات آیت اللــه یزدی در 
اجالس مجلس خبرگان درمورد انتخابات الکترونیکی 
نیز گفت: آن اظهار نظرات شخصی آیت الله یزدی بوده 
و در جایگاه رسمی به دولت اعالم نشده است و لذا دولت 
قانون را اجرا می کند و همان طور که نیز قبال گفته شده 
اســت مجری انتخابات دولت اســت و ناظر انتخابات 

شورای نگهبان.

دولت گذشته مصوباتی تک برگی دارد
ســخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود به 
مصوبات تک برگی در دولت گذشته اشاره کرد و گفت: 
مصوباتی وجود دارد که سوابقی ندارند. نوبخت تاکید کرد 
که در این زمینه اقدامات قانونی را انجام می دهند و اگر 
موردی خالف قانون بود بدون رسانه ای کردن به مراجع 

قضایی اطالع خواهند داد.

واکنش پزشک دیپلمات به سخنان جلیلی
نظر شخصی اش را به مجلس آورد

ســعید جلیلی که دیگر به یمن دعوت رسمی کمیســیون ویژه برجام، به عرصه 
سیاست و موضوع مورد عالقه اش یعنی مذاکرات هسته ای بازگشته است، روز 
گذشته تمام انتقاداتش را علیه برجام و تیم فعلی مذاکره کننده بیان کرد. صحبت 
های جلیلی که از زبان ســخنگوی این کمیسیون و دوستان قدیمی اش ریز به 
ریز نقل می شــد، اما بدون واکنش نماند. علی اکبر والیتی و دبیر شورای عالی 
امنیت ملی کسانی بودند که مستقیم و غیر مستقیم به اظهارات عضو ارشد تیم 
ســابق مذاکره کننده، واکنش نشان دادند. والیتی صراحتا بیان کرد:» نظرات 
آنها نتیجه بررســی های خودشان و گروهی اســت که در مجلس برای بررسی 

دقیق برجام تشکیل شده است.« 

برداشت شخصی جلیلی
می توان به جرات گفت که سعید جلیلی نه تنها خستگی را بر تن مذاکره کنندگان 
برگرداند، که به کل منکر تالش هایشان شد. جلیلی گفت که تیم مذاکره کننده، 
از حق های مسلمشان عقب نشینی کرده اند، مبنای نادرست پذیرفته شده در 
برجام غیرقابل قبول و اجازه به جای حق جایگزین شده است. علی اکبر والیتی 
این صحبت ها را » برداشــت شخصی« توصیف کرد در ادامه گفت:» این حق 
مجلس است که این بررسی های همه جانبه را انجام دهد و امیدوارم در نهایت به 
نتیجه ای برسند که به نفع جمهوری اسالمی باشد. اظهاراتی که از سوی آقای 
جلیلی روز گذشته در مجلس مطرح شد، نتیجه بررسی های خود ایشان است. 
هدف گروهی که در مجلس تشکیل شده، بررسی دقیق همین موضوع است.« 
والیتــی در ادامه از نتیجه این جلســات ابراز امیدواری کرد و اظهار داشــت:» 
فکر می کنم این هیأت در پایان به نتایج مطلوبی برسد.« رئیس مرکز تحقیقات 

استراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام این حرف ها را در واکنش به این 
سوال زده است » آیا حداقل از 100 حق مسلم ایران چشم پوشی شده است؟« 

برجام نه فتح الفتوح است نه ترکمانچای 
اما این تنها واکنش نسبت به حرف های جلیلی نبود،  دبیر شورای عالی امنیت 
ملی با حضور در جلسه این کمیسیون از آن ها خواست با موضوع برجام سلیقه ای 
برخورد نشود. علی شمخانی و علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی هسته 
ای این بار میزبان کمیســیون بررسی برجام در مجلس شورای اسالمی بودند؛ 
شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی، نادیده گرفتن زحمات تیم مذاکره 
کننده را » خطای بزرگ« عنوان کرد. اما سید حسین نقوی حسینی نه راوی بود 
و نه ناقل. دبیر شورای عالی امنیت ملی، شــخصا، سخنانش را رسانه ای کرد 
و علت این که نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون این بار راوی نبود، شاید به 

قراری میان خود اعضای کمیسیون برمی گردد.
شمخانی در این جلسه بیان کرد:» این تعارضی هم ندارد که شورای عالی امنیت 
ملی و مجلس هر دو به این موضوع بپردازند. ما از مرحله مذاکره عبور کرده ایم 
و باید آینده را سامان دهیم و آن را بر اساس مصلحت ملی کشور مدیریت کنیم. 
مجلس هم کمیســیونی تشــکیل داده اما اگر بدون طرح و الیحه باشد اصول 
قانون اساســی چگونه باید عملی شود؟ از ســوی دیگر ورود به جزئیات امکان 
پذیر نیســت و مجلس می تواند به دولت مجوز اجرای برجام را بدهد یا ندهد. ما 
االن باید ضمانت هــای اجرایی برجام را فراهم کنیم زیرا بازگشــت به عقب به 

صالح نیست.«
علی شــمخانی افزود:» این نکته مسلم اســت که تیم هسته ای گذشته نقش 

مهمی ایفا کردند. مذاکره و توافق حاصل یک تالش ملی و تالش دیروز تا امروز 
است. کمیسیون برجام هم باید بدون برخورد سلیقه ای و توقف در گذشته قرائت 
خود را از برجام ارائه کند و مبانی جلوگیری از سوء استفاده در جریان اجرای برجام 
را تحکیم بخشد. نکته دیگر اینکه قطعا کمیسیون برجام باید کار خود را در آینده 

یعنی در جریان اجرا ادامه دهد که این امر اهمیت بیشتری دارد.«
وی اضافه کرد:» آمریکایی ها زمانی پیشنهاد مذاکره را دادند که حق هسته ای 
و حق غنی سازی را پذیرفته بودند. برجام میوه آلماتی و مسقط بود. ما باید در اجرا 
جلوی قرائت ها و مطالبات غلط را بگیریم. برای مثال دسترسی ها باید مبنی بر 
اسناد، مدارک و اثبات انحراف هسته ای باشد و نباید اجازه داده شود که اجرا در 
خارج از چارچوب صورت گیرد. برجام دستور العمل نیست و توافق است و برای 
عبور از یک مشکل در بین چندین کشور صورت گرفته است و قطعا همه منویات 
و مطالبات ما را تامین نمی کند همانطور که همه مطالبات و منویات طرف مقابل 

هم تامین نشده است. بنابراین برجام نه فتح الفتوح است و نه ترکمنچای.«

نقوی حسینی هم واکنش نشان داد
سید حســین نقوی حسینی، ســخنگوی کمیســیون برجام و یار دیرینه سعید 
جلیلی، این صحبت ها را برنتافت و گفت:» برخورد سیاسی کمیسیون با برجام را 
تکذیب می کنم. اگر احساس این است که با آقای جلیلی به گونه دیگری برخورد 
شده از صدا وسیما درخواست می کنیم نشست آقای جلیلی را پخش کند. قای 
والیتی که در جریان مراحل مذاکرات بودند در نوبت صبح جلسه روز چهارشنبه 
در کمیســیون حضور می یابند و بعد از آن برخی حقوقدانان برای بررســی ابعاد 

حقوقی برجام در کمیسیون حاضر می شوند.« 

؟؟

واکنش روزپیگیری روز

جهت تحقق دموکراسی در سوریه کنار هر میزی می نشینیم
رییس جمهور گفت:» یکی از مســایل مورد بحث  در مذاکرات خصوصی و عمومی امروز بحث منطقه، تروریسم و مشکالتی که در کشورهای منطقه از جمله سوریه وجود دارد، بود و ما هم نظر بودیم 

درباره اینکه تروریسم یک معضل بزرگ جهانی است.«
حسن روحانی با اشاره به بحران سوریه بیان کرد:» سوریه یک کشور و دارای یک دولت، مخالفین و گروه های تروریستی است و مهم این است که بدانیم باید چه کاری انجام دهیم و اولویت کدام است؟«

وی ادامه داد:» اولین قدم آن است که جلوی خون ریزی را بگیریم و در سوریه یک امنیت نسبی به وجود آوریم تا آوارگان بتوانند به خانه های خود بازگردند.«
روحانی با بیان اینکه اتحادیه اروپا هم باید کمک کند، گفت:» ایران در کنار هر میزی که ببیند آینده امن با ثبات دموکراتیک سوریه نتیجه آن جلسه خواهد بود حضور پیدا خواهد کرد و با هرکه 
باید حرف بزند و مذاکره کند، گفت و گو خواهد کرد از جمله کشورهای منطقه و قدرت های جهانی.« رییس جمهور در انتها اظهار داشت:» آنچه مهم است میز مذاکره و یا شکل و یا افراد دور 

آن نیز نیست بلکه آنچه مهم است دستییابی به هدف صلح و ثبات در منطقه بسیار حساس خاورمیانه است.«

اصالح طلبان با هدف نجات می آیند؟

سیاسی
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افکار نیوز گفته است: »چه کسی در خانواده هاشمی تقسیم وظایف می کند؟«
خاندان هاشمی که در سال های پس از ۷۶ نتوانستند افکار عمومی را برای پذیرش خود در عرصه قدرت آماده کنند این روزها پروژه مظلوم  

سازی از مهدی را نصب العین کرده اند تا شاید جایگاهی در میان مردم بیابند.

 فراسخن گفته است: »روحانی فرهنگ عذرخواهی را باب کرد«
این تنها نعمت زاده نبود که وقتی متوجه شد سخنانش مردم را آزرده، حاضر به عذرخواهی شد؛ بلکه از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم 

چندین بار شاهد این بوده ایم که دولتمردان و مسئوالن دولتی این رویه را نهادینه کرده اند. 

 نظر نیوز گفته است: »توقف تولید بنزین ایرانی و تناقضات مواضع مسئولین در حمایت از تولید ملی«
اگر سالمتی و رفاه برای مسئولین ارزش بیشتری نسبت به بیکاری و حفظ تولید ملی دارد، چرا نباید درمورد همه محصوالت ایرانی چنین موضعی 

داشت؟ و پرسش دیگر این است که اگر تولید بنزین دارای »استاندارد« و »مقرون به صرفه« نیست، این مسئله درمورد تولید »خودرو« صادق نیست؟

 رجا نیوز گفته است: »همه نکات حقوقی که باید درباره برجام بدانیم«
استناد به اینکه غیر از آمریکا هیچ یک از کشورهای 1+5 اقدام به تصویب برجام ننموده اند، نمی تواند دلیلی بر عدم تصویب در مجلس 

شورای اسالمی باشد، زیرا هیچ یک از کشورهای طرف معاهده غیر از آمریکا و ایران و اتحادیه اروپا ملزم به اجرای تعهد مشخص نیستند.

 الف گفته است: »بازی تاریخی اصولگراها در راند پایانی«
سرنوشت سیاسی اصولگرایان با تشکیل کمیسیون برجام و تداوم روند کنونی، بازی دوسر باخت است. این توافق در مجلس تصویب بشود 

و یا نشود برای اصولگرایان باخت تاریخی است.

عکس روزسایت نگار

مراسم تشییع برادر وزیر 
کشور - خراسان شمالی

حاشیه های مهدی هاشمی در اوین
سکوت سنگین سازمان زندان ها سرانجام شکست

یک هفته ای می گذرد از روزی که سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اعالم 
کرد: »از مهدی هاشــمی یک گوشــی موبایل و نزدیک به 30 سکه طال کشف 
شده است«. به دنبال این خبر اما نه خانواده هاشمی رفسنجانی ساکت نشستند 
و نه وکالی مهدی هاشــمی. عفت مرعشــی در نامه ای که به حجت االاسالم و 
المسلمین محسنی اژه ای نوشت اشاره مستقیمی به این بحث نکرد، اما محسنی 
اژه ای را »گرفتار در عذاب وجدان حکم مهدی« توصیف کرد. سیدمحمود علیزاده 
طباطبایی، یکی از وکالی مهدی هاشمی هم در مصاحبه ای گفت: »موبایل و 
سکه هایی که موکلم در اوین به همراه داشته، به هنگام ورود به بازداشتگاه اوین 
صورت  جلسه شده بود. سکه ها برای عیدی دادن بود و در رابطه با تلفن همراه چون 

بدون دوربین بود، صورت جلسه شده بود.«

سازمان زندان ها مقصر است؟
در این میان، چند روز اخیر هیچ گاه نوک پرگار به ســمت ســازمان زندان ها اشاره 
نرفت و کسی از این نهاد نپرســید مگر در هنگام ورود به زندان، مجرمین وارسی 
نمی شوند؟ 30 سکه طال و گوشی موبایل، چیزهایی نیستند که از چشم ریزبین 
مســئولین در امان بمانند. وحید ابوالمعالی در این خصوص به تسنیم گفته بود: 
»آقای محســنی اژه ای سخن از کشف سکه طال می کنند و بعد عنوان می کنند 
که همراه داشتن ســکه طال ممنوع نیست. من با آقای مهدی هاشمی در رابطه 
با تلفن صحبت کردم. ایشان گفتند که تلفن توسط یکی از اشخاص داخل زندان 
پس از ورود به من بازگردانده شــد و عنوان شــد که چون در بند عمومی و در میان 
زندانی های عادی هستم و ممکن است مشکالتی برای من ایجاد شود، تنها در 

صورت وجود ایجاد خطر از آن استفاده نمایم.«
سازمان زندان ها تا امروز ســاکت بود و هیچ توضیحی در این مورد ارائه نمی داد. 
وکالی مهدی هاشــمی بارها تاکید کرده بودند وســایل او در بــدو ورود به زندان 
صورت جلسه شده است، پس چرا محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران و رسانه ها، 

این خبر را اعالم کرده بود؟
ســکوت سنگین سازمان زندان ها اما در نهایت شســکت و رئیس این سازمان 
تاکید کرد که هنوز مشخص نیست این وســایل از مهدی هاشمی کشف شده 
باشد یا خیر. اصغر جهانگیر با بیان این مطلب گفت: »صورت جلسه ای در این 
خصوص به من داده نشــده است که ببینم حرف وکیل درســت بوده یا خیر اما 
بحثی که درمورد کشــفیات داشتیم، در بازرســی ها به آن رسیده اند و قطعا اگر 
زندان اطالع داشت که این ها همراهش بوده در بازرسی ها عنوان کشف به آن 

اطالق نمی شد.«
وی در ادامه افزود: »ســکه، پول اســت و اگر کســی پولی همراهش باشد باید 
تحویل دهــد و ما بــه جــای آن کارت اعتباری می دهیــم و مبالغ را به حســاب 
آن کارت واریــز می کنیــم و افــراد می تواننــد روزانه مبلغــی را برداشــت کنند. 
اصــوال همراه داشــتن پول ممنوعیــت قانونی نــدارد اما زندان دســتورالعملی 
 دارد کــه بــر اســاس آن همراه داشــتن اشــیاء مجــاز نیــز باید بــا هماهنگی 

زندان باشد.«

گزارش بازرسی را هنوز ندیدم
جهانگیر بــا بیان اینکــه ســازمان زندان ها موظف بــه بازرســی از محکومین 
در بــدو ورود هســتند، اظهــار داشــت: » ماموریــن مــا در ورودی هــا موظف 
هســتند بازرسی هایی داشــته باشــند و بعد از اینکه بازرســی کردند، فرد تحویل 
زندان می شــود. بــه طور طبیعــی اگر در بازرســی دقــت کافی صــورت نگیرد 
 برخــورد الزم با کســانی کــه در مبــادی ورودی دقــت الزم را نداشــتند صورت 

می گیرد.«
وقتی از رئیس ســازمان زندان ها پرســیدند که گوشــی همراه مهدی هاشمی، 
دوربین  دار یا بدون دوربین بود، پاسخ داد: »گزارش بازرسی را هنوز ندیده ام و باید 
نگاه کنم. اصوال زندان به دلیل ترددهای زیــادی که دارد مانند مالقات خانواده 

زندانیان، مرخصی ها، اعــزام به درمانگاه یا اعزام به شــعبات، به صورت مرتب 
کشفیاتی داریم به طوری که در یک ماه گذشته در بازرسی  هایی که در سراسر کشور 
انجام شد صد ها موبایل و اشیاء ممنوعه از جمله چاقو از زندانیان کشف شد. البته 
امکان اینکه بتوان ورود اشیاء و وسایل غیرمجاز به زندان را به صورت صد در صد 
کنترل کرد وجود ندارد زیرا هم زندانیان جاسازی های خاصی دارند و هم امکانات 

و تجهیزات کافی نیست.«

کسی به خاطر رفتار خوب برکنار نمی شود
چندی پیــش هم زمان با تغییر رئیس زندان اوین، بیان شــد که او به خاطر خوش 
رفتاری با مهدی هاشمی از سمتش برکنار شده است. اما جهانگیر با تکذیب این خبر، 

گفت: »کسانی که این موضوعات را به 
هم ارتباط می  دهند در خصوص 
زندانبانــی اســالمی اطالعــی 
ندارند. عنوان شده بود رفتار خوب 
با متهم باعث این تغییرات شده 
در حالی که ما باید بگوییم موظف 

هستیم نسبت به تمام کسانی که 
وارد زندان می شــوند رفتار مناسب 

داشــته  باشــیم زیرا این یک توصیه 
اسالمی و قانونی است و کسی قطعا 
به خاطر رفتــار خوب تغییر نمی  یابد 

یا برکنار نمی   شــود. ما یک  سری 
تغییــرات طبیعــی داریم که 

 این تغییــرات در تهران هم
 اعمال شد.«

وزیر دفاع آمریکا هر صبح پنجره را باز می کند و از جنگ صحبت می کند
رئیس مجلس شــورای اســالمی در گفت و گو با رادیو ملی آمریکا گفت: توافق هســته ای پذیرفتنی اســت و می توان از آن برای حرکت به جلو بهره گرفت، اما بدون نقص هم نیســت. علی الریجانی که 
هفته گذشــته را در نیویورک گذراند، در ایــن گفت و گو با انتقاد از اظهارات جنگ طلبانه وزیر دفاع آمریکا اظهار کرد: این روزها قرار اســت زمینه را برای تایید و اجــرای توافق فراهم کنیم، اما هر روز به 

نظر می رســد وزیر دفاع شما صبح که بیدار می شــود پنجره را باز می کند و هر چه می تواند ضد ایران فریاد می زند و می گوید گزینه نظامی هنوز روی میز اســت. الریجانی با بیان این مطلب تاکید کرد اگر 
آن ها واقعا دنبال جنگ هســتند، دســت به کار شوند و فقط حرف نزنند. وی در بخش دیگری از این گفت و گو در پاسخ به این پرســش که اگر آمریکا تحریم های تازه ای به علت حمایت ایران از 

حزب الله تحمیل کند، ایران چگونه پاســخ خواهد داد، گفت: اگر احســاس کنیم طرف مقابل در حال نقض توافق اســت، خوب ما هم مقابله به مثل می کنیم. الریجانی در ادامه تاکید کرد 
که افرادی هســتند که می خواهند توافق را به شکســت بکشانند، از این رو در پی یافتن راه های تازه ای هستند تا به توافق خدشــه وارد کنند. وی تصریح کرد که اگر کسی به این توافق رخنه 

کند و به هر شکلی آن را به شکست بکشــاند، آنگاه می دانیم چگونه پاسخ دهیم.

هاشمی قوه عاقله خبرگان است
علــی مطهری گفت: می تــوان گفت آقای 
هاشمی قوه عاقله مجلس خبرگان رهبری 
است. من فکر می کنم ایشــان برای توجه 
دادن علمــا و مــردم بــه اهمیــت مجلس 
خبــرگان آینده، زودتر اعــالم کاندیداتوری 
کردند. هجمه ها علیه آقای هاشمی به خاطر 

تأثیرگذاری ایشان است. می دانید که مهمترین کار مجلس خبرگان رهبری 
انتخاب رهبر جدید است اگرچه کارهای مهم دیگری هم دارد ولی عمال به 
گونه ای شده اســت که همین یک کار را انجام می دهد. بنابراین با توجه به 
هشت ساله بودن دوره آن، در دوره هایی که حتی احتمال ضعیف داده شود 
که بخواهند رهبر جدید تعیین کنند اهمیت آن افزایش پیدا می کند. البته ما 

دعا می کنیم که این اتفاق در این دوره نیفتد 

آمار کودکان کار میلیونی نیست
قائم مقام وزیرکشــور در امور اجتماعی، آمار 
مجامع بین المللی درباره کودکان کار در ایران 
را نادرست دانســت و گفت: آمار کودکان کار 
در کشور میلیونی نیست. مرتضی میرباقری 
با تاکید بر اینکــه وزارت کار و رفاه اجتماعی 
یونیســف را در این  خصــوص متقاعد کرده 

است، ارقام کودکان کار در کشــور را کمتر از 150هزار نفر خواند و اظهار کرد 
اعدادی که مجامع بین المللی اعالم می کنند از روی بدبینی به ایران اســت. 
میرباقری همچنین درباره ســاماندهی متکدیــان در متروی تهران گفت که 
معاون اجتماعی شهردار تهران پیشنهادی را ارائه داده مبنی بر ساماندهی آن ها 
در مدت سه ماه که قرار است ظرف مدت یک هفته آن را ابالغ کنیم. به گفته او 
در اجرای این طرح شهرداری با حوزه قضایی و انتظامی نیز همکاری می کند.

اجازه نمی دهند با زمین خواری برخورد شود
رئیس کمیســیون اصــل 90 مجلس گفت: 
کسانی که درآمدهای میلیاردی دارند، در`مقابل 
برخورد بــا زمین خواری مقاومــت می کنند. 
محمدعلی پورمختار با بیان این موضوع تاکید 
کرد که ایــن افراد اجازه نمی دهنــد به راحتی 
مقابل اقداماتشان گرفته شود. به گفته او آن ها 

البی دارند و از موقعیت ها و سفارش هایی برخوردارند و به همین دلیل از شرایط 
سوءاستفاده می کنند. پورمختار با اشاره به سخنان رهبری درخصوص مقابله 
با زمین خواری تاکید کرد که امروز عزم دســتگاه ها برای برخورد با این مســئله 
جدی تر شده است که این موضوع بسیار مثبت است. وی با اشاره به پیگیری های 
کمیسیون اصل 90 در راستای مبارزه با زمین خواری، یادآور شد که در هفته جاری 

اعضای کمیسیون بازدیدی از مناطق مختلف لواسانات داشته اند. 

 جمعه ها خون 
جای بارون می چکه

»جمعه ســیاه«، » کشــتار 1۷ شــهریور«، »جمعه 
خونین« یا هــر چه که اســمش را می گذارند، امروز 
همان روزی اســت کــه میدان ژاله در 1۷ شــهریور 

135۷ به خون کشیده شد. 

جوخه آتش
1۶ شــهریور 5۷ بود که بزرگ تریــن تظاهرات ضد 
شاهنشــاهی شــکل گرفت و به همیــن دلیل، 1۷ 
شهریور از سوی رژیم شاهنشاهی حکومت نظامی 

اعالم شد، هرچند خیلی ها از آن خبر نداشتند. 
میــدان ژاله یا همان شــهدای کنونی، محل تجمع 
انقالبی ها اعالم شده بود، تجمعی که با گلوله باران 
نظامیان گماشته شده، در کمتر از چند دقیقه گلوله 
باران شــد. صحنه ای که یک خبرنگار اروپایی آن را 
به »جوخه آتش« تشبیه کرده بود. جمعه سیاه، باعث 
شــد تا همه امیدها به شاه و آشتی ملی اش، ناامید و 
شــکاف عظیمی میان دولت و ملت ایجاد شــود. در 
حقیقت 1۷ شــهریور را بهانه پیــروزی انقالب 5۷ یا 
»انقالب واقعی« می دانند. مشاور امنیت ملی آمریکا، 

زبیگنیف برژینسکی، درباره این رویداد گفته بود:
 »واقعــه میدان ژاله چنان خونیــن و مرگ  بار بود که 
کشمکش  های گذشته میان دولت و مخالفان را از یاد 
برد. این واقعه، پایان شورش  های پراکنده و مقطعی 

و آغاز انقالب واقعی بود.«

شاهدان 17 شهریور  چه می گویند
گرچه آمار دقیقی از شــهدای میدان ژاله در دســت 
نیست، اما یکی از شاهدان عینی از آن روز می گوید:
 »در بیســیم صدایی آمد که همــه را محاصره کنید؛ 
تیراندازی شــروع شــد. مــردم پا به فرار گذاشــتند. 
نیروهای نظامی تیرهوایی می زدند. مردم وحشت زده 
بودنــد و هــر جا کوچه ای یــا گــذری می دیدند فرار 
می کردند. من دیدم که شــش نفــر روی هم ریخته 
بودنــد تا یک نفر فرار کند. مردم تــا آن روز در تهران 

چنین اتفاقی را ندیده بودنــد. تیراندازی چند دقیقه 
بیشــتر طول نکشــید اما دیدم که دیگــر هیچ کس 
اطــراف میدان نیســت. یک نفر یکــی از جنازه ها را 
می کشــید و یک نفر هم، جنازه دیگری را در آغوش 

گرفته بود. شهدا روی زمین بودند.

پیام امام خمینی )ره(
در پــی این حادثــه، امام خمینــی در پیامی به مردم 
ایران گفــت: »چهره ایــران امروز گلگون اســت و 
دالوری و نشــاط در تمام اماکن به چشــم می خورد. 
آری اینچنیــن اســت راه امیر مومنان علی و ســرور 

شهیدان امام حسین.
 ای کاش »خمینی« در میان شما بود و در کنار شما 
در جبهه دفاع برای خدای تعالی کشته می  شد. جهان 
باید بداند که این اســت فضای باز سیاســی ایران! و 
این است رژیم دموکراسی شاه! و این است عمل به 
دین مبین اســالم در منطق شاه و دولت او! اکنون 
به بهانه  های پوچ دســت به حبس و تبعید تازه زده  اند 
و می زننــد. ارتش وطنخواه ایــران! به دیگر برادران 
ارتشــی خود که شــاه را رها کرده  اند و در پشــتیبانی 

مردم، به دشمن حمله نموده اند بپیوندید.«

خبرنامه

بحث درمــورد »دانش آموز معتاد« ســابقه ای چند ســاله دارد. آمارها می گویند 
دانش آموز معتاد داریم و مسئوالن آموزش و پرورش منکر آن می شوند. این اصرار 
و انکار درمــورد وجود یا عدم وجود دانش آموزان معتاد هــم در دولت دهم وجود 

داشت و هم در دولت یازدهم.
وقتی در دولت دهم خبرنگاران از حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش درباره تعداد 
دانش آموزان معتاد پرسیدند، گفت: »دانش آموز معتاد؟ نداریم! دانش آموزی که 
معتاد باشد که دیگر دانش آموز نیســت«. حرف هایی که بیشتر شبیه پاک کردن 
صورت مســئله بود. در دولت یازدهم هم حرف وزیر همــان حرف های قبل بود، 
هرچند با کمی تغییر: »دانش آموز معتاد نداریم. اگر هم کسی معتاد باشد، در خانه 

معتاد شده و بعد دانش آموز شده«.
حاال و با گذشت دو سال از عمر دولت باز هم حرف های مشابهی می شنویم. این 
بار از ســوی مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران. اسفندیار چهاربند در پاسخ به 

این سوال که آیا موضوع اخراج شدن دانش آموزان معتاد از مدارس رسمی کشور 
صحت دارد یا خیر، اظهار کرد: پیش از هرچیز باید عنوان کنم که به هیچ عنوان 
دانش آموز معتاد نداریم؛ البته ممکن است معتادی در لباس دانش آموز باشد ولی 

دانش آموز، معتاد نمی شود. 

اعتیاد در دانش آموزان تفننی و به مواد صنعتی است
هرچند معلوم نیست منظور آقای مدیرکل آموزش و پرورش تهران از وجود معتادانی 
در لباس دانش آموز چیست و او همچنان معتقد است دانش آموز معتاد نداریم، با 
این حال در بخشی از صحبت هایش آمار اعتیاد در میان دانش آموزان را کمتر از 
1000 نفر می داند. همچنین به گفته چهاربند این دانش آموزان عمدتا به صورت 
تفننی و پراکنده، اســتعمال مواد مخدر را آن هم از نوع صنعتی و نه ســنتی مثل 
حشیش تجربه کرده اند و بنابراین مسئوالن آموزش و پرورش با اقدامات مشاوره ای 

و پیشگیرانه سعی دارند مانع تبدیل آن ها به معتادان حرفه ای شوند. وی درمورد نوع 
برخورد مدارس با چنین دانش آموزانی نیز می گوید ستادی تربیتی در این خصوص 
وجود دارد که پس از بررسی موضوع و به تناسب، برای درمان آن ها در نهایت حکم 
به محرومیت موقتی از کالس درس می دهد، ولی آموزش و پرورش به هیچ وجه 

اجازه ندارد دانش آموزی را از حق تحصیل، به صورت دائمی محروم کند.
اما ســخنان این مسئوالن در پاســخ به چه آمارهایی است؟ سال 8۷ ستاد مبارزه 
با مواد مخدر از وجود 30هزار دانش آموز معتاد در کشــور خبــر داد، هرچند این 
آمار بر اســاس تعداد دانش آموزان خودمعرف بود. در سال 90 نیز بر اساس طرح 
شــیوع شناســی مصرف مواد مخدر، میزان مصرف در گروه سنی 15 تا 19 سال 
13/5۶درصد اعالم شد که قطعا بخشــی از این تعداد دانش آموز هستند. سال 
گذشته نیز ســتاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد بیش از 1درصد از دانش آموزان 
شیشه مصرف می کنند و 4درصد هم سابقه مصرف این ماده مخدر را دارند. آماری 
که با توجه به جمعیت باالي 13 میلیوني دانش آموزان در کشور به معنی این است 

که طبق این آمار حداقل 130هزار دانش آموز معتاد به شیشه در کشور داریم.

دانش آموزان معتاد یا معتادانی در لباس دانش آموز؟
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رصدخانه

جایی برای مسلمان ها نیست! 
تشدید سیاست های تبعیض آمیز در اروپا علیه پناهجویان

با اوج گرفتن بحران پناهجویان و جریان یافتن ســیل آوارگان جنگ زده از ســوریه و عراق به ســوی 
کشورهای اروپایی، بسیاری از این کشورها برای پذیرش و اســکان این افراد اعالم آمادگی کرده اند. 
در این میان، برخی گزارش ها حاکی از آن اســت که کشورهای اروپایی در پذیرش پناهجویان دست 
به اعمال سیاست های تبعیض آمیز زده و مهاجران مسیحی را در اولویت قرار داده اند. امروز، روزنامه 
»یدیعوت آحارانوت« با انتشــار گزارشی خبر داده کشورهای اروپایی در موضوع پناهجویان رویه های 
سیاسی همیشگی خود را نادیده گرفته و شمار روزافزونی از آن ها صراحتا و با بی شرمی اعالم می کنند 

که تنها حاضر به پذیرش پناهجویان مسیحی هستند، نه مسلمان.
در این راستا، پس از اسلواکی، جمهوری چک و مجارستان که همگی سیاست هایی را علیه پناهجویان 
که اکثریت غالب آن ها را مسلمانان تشکیل می دهند، در پیش گرفتند، دولت قبرس نیز روز دوشنبه 
اعالم کرد مایــل به پذیرش 300 پناهجو در خاک خود اســت، اما ترجیح می دهد ایــن افراد از میان 
مسیحیان باشند.  سوکراتس هاسیکوس، وزیر کشور قبرس، در گفت و گو با رادیو دولتی این کشور گفت: 
»ما می خواهیم که این افراد از میان مسیحیان ارتدکس باشند. این موضوع ربطی به رفتار غیرانسانی 
ندارد و اینکه ما را با چنیــن عنوانی خطاب کنند، کمکی به موضوع نمی کند. اما اگر بخواهیم صادق 

باشیم، بله، ما این سیاست را ترجیح می دهیم«.
عالوه بر قبرس، طی هفته های اخیر چند کشور دیگر اروپایی، به ویژه اسلواکی و جمهوری چک نیز 
اعالم کرده اند که پناهجویان مسلمان را نمی پذیرند. مجارستان نیز که مهم ترین مخالف موج جدید 
مهاجران به شــمار می رود، نگرانی خود را نسبت به تغییر بافت جمعیتی قاره اروپا در نتیجه ورود ده ها 
هزار پناهجوی مسلمان ابراز داشته است. در ماه اوت، دولت اسلواکی به عنوان نخستین دولت اروپایی 
شناخته شد که رسما اعالم کرد از پذیرش پناهجویان مسلمان خودداری می کند و با این کار، بسیاری 
را شوکه کرد. ایوان ِنتیک، سخنگوی وزارت کشــور اسلواکی در توجیه این تصمیم گفت کشورش به 
این دلیل از پذیرش پناهجویان مســلمان خودداری می کند که این افراد در اسلواکی احساس »بودن 

در خانه« را ندارند.
نتیک در مصاحبه ای با »بی بی سی« مدعی شد اسلواکی سیاست های تبعیض آمیز اعمال نمی کند، 
بلکه به دنبال تضمین وحدت کشور اســت. وی افزود: »ما واقعا می خواهیم در موضوع مهاجران به 
اروپا کمک کنیم. اما ما تنها یک کشــور برای عبور این افراد هستیم و آن ها نمی خواهند در اسلواکی 
بمانند... ما می توانستیم 800 مسلمان را بپذیریم، اما ما در اسلواکی هیچ مسجدی نداریم. بنابراین، 
اگر آن ها اینجا را دوست نداشته باشند، چطور می توانند در جامعه ادغام شوند«؟ هفته گذشته نیز رابرت 
فیکو، نخست وزیر اسلواکی هشدار داد: »اگر ساز و کاری برای توزیع اتوماتیک مهاجران در نظر گرفته 

شود، آنگاه ما یک روز از خواب بیدار می شویم و می بینیم که 100 هزار نفر از کشورهای عربی در اینجا 
هستند و این مسئله ای است که من نمی خواهم گریبان اسلواکی را بگیرد«.

دو ماه پیش، هزاران نفر در براتیسالوا، پایتخت اسلواکی، در اعتراض به آنچه »اسالمی شدن اروپا« 
می خواندند، تظاهرات کرده و به مخالفت با برنامه اتحادیه اروپا جهت اعمال ســهمیه مهاجران برای 
هر یک از کشورهای اروپایی پرداختند«. گزارش پلیس حاکی از آن است که برخی از تظاهرکنندگان 

که اغلب آن ها به گروه های افراطی دست راستی تعلق داشتند، تالش کردند به گروه کوچک تری که 
در حمایت از پناهجویان تظاهرات می کردند، حمله ور شوند. ده ها نفر از این افراد دستگیر شده و سه 

نیروی پلیس نیز در درگیری ها زخمی شدند. 
نکته تکان دهنده تر ماجرا اینجاســت که بر اساس برخی گزارش ها، شماری از پناهجویان که از ورود 
آن ها به کشورهای اروپایی جلوگیری شده، ناچار به تغییر دین خود شده اند تا بلکه بتوانند مجوزی برای 
ورود به این قاره پیدا کنند. روزنامه »دیلی میل« روز گذشته گزارشی را درباره همین موضوع منتشر کرد 
و نوشت تنها در کلیسای اوانجلیک »ترینیتی« در حومه برلین، صدها تن از افرادی که در تالش برای 
پناهندگی در آلمان هستند، دین خود را به مسیحیت تغییر داده اند. هرچند بسیاری از این افراد مدعی 
می شوند که این اقدام را بر اساس ایمان و باور قلبی انجام داده اند، اما تردیدی وجود ندارد که ین کار، 

بخت آن ها را برای دریافت پناهندگی افزایش می دهد. 
گفتنی است در تازه ترین موضع گیری علیه حضور پناهجویان مسلمان در اروپا، السلوکیس ریگو، اسقف 
کلیسای مجار، اظهار داشت: »این ها پناهجو نیستند. این یک تهاجم است. این ها به اینجا می آیند 
و فریاد الله اکبر سر می دهند. این ها به نیت تسخیر می آیند. وی مدعی است »مهاجمان« در پوشش 
پناهجو می آیند و ارزش های مسیحیت را تهدید می کنند. وی می گوید سوری ها در مجارستان محتاج 
کمک نیستند، زیرا »خودشان پول دارند«؛ افزون بر این، بیشتر پناهجویان »با خودخواهی و بدبینی 
تمام« رفتار می کنند. این در حالی اســت که پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، در دعای روز 
یکشنبه در میدان سن پیترو واتیکان از کاتولیک های سراسر اروپا خواست به کمک پناهجویان بشتابند. 
او از هر کلیسا و هر جامعه مذهبی خواست یک خانواده پناهجو را در خود جای دهد. پاپ که مثل همیشه 
موضعی مسالمت آمیزتر از دیگران درباره این موضوع اتخاذ کرده، اظهار داشت خداوند خواستار بسته 

بودن خانواده، بسته بودن درهای کلیساها و جوامع مذهبی به سوی ادیان دیگر نبوده است. 
هم زمان بــا موضع گیری های تبعیض آمیــز برخی مقامــات اروپایی، برخوردهای خشــونت آمیز با 
پناهجویان نیز در برخی از کشــورهای این قاره افزایش یافته است. به عنوان مثال، روز دوم سپتامبر 
پناهجویانی که در محوطه جلویی ایستگاه مرکزی قطار بوداپست، پایتخت مجارستان نشسته بودند، 
با واحدهای ویژه پلیس روبه رو شــدند. آن ها با جلیقه های ضد گلوله، کپســول های گاز اشــک آور و 
عینک های آفتابی تیره به دور پناهجویانی حلقه زدند که تی شــرت هایی کهنه بر تن، شلوارهای جین 
پاره پوره به پا و تکه مقواهایی به دست داشتند. روی این مقواها نوشته شده بود: »ما هم آدم هستیم«. به 
هر حال، مجموعه تحوالت حاکی از آن است که با وجود همه تالش های صورت گرفته، هنوز چیزی 

از جنبه بحرانی موضوع پناهجویان کم نشده است.

جنجال در عراق بر سر »طرح گارد ملی« این کشور 
جلسه پارلمان عراق که قرار بود امروز )سه شنبه( برای بررسی طرح جنجالی »گارد ملی« این کشور برگزار شود، به دلیل اختالفات شدید بر سر این موضوع به تعویق افتاد. طرح گارد ملی عراق نام طرحی هشت ماده ای است که بر اساس 
آن مقرر می شود در هر استان از استان های هجده گانه عراق )جز منطقه کردستان(، یک نیروی گارد طبق بافت طائفه ای )مذهبی( آن تشکیل شود. گفته می شود این طرح امنیتی با حمایت آمریکا تا بدین مرحله رسیده است. این طرح 
مخالفانی جدی دارد که می گویند طرح مذکور، »وحدت« و »استقالل« عراق را نشانه رفته، زیرا مفاد آن بر استقالل امنیتی هر استان تاکید می کند. عالوه بر این، موجب بازگشت افسران سابق ارتش می شود که ممکن است بعثی باشند 
و پیوســتن نیروهای بســیج مردمی )الحشد الشعبی( را ممنوع کرده است. »استوارت جونز« ســفیر آمریکا نظر دیگری دارد. جونز روز یکشنبه این طرح را بخشی از اصالحات در عراق دانســت و گفت که قانون گارد ملی در جهت تعمیق 
وحدت عراق اســت و تظاهرات هایی که مردم در روزهای اخیر کرده اند، برای همین اصالحات بوده اســت. او گفت که مسئوالن بلندپایه عراق به »اصالح بخش امنیتی« کشور متعهد هستند. »سلیم الجبوری« ، رئیس  پارلمان عراق که 
هفته گذشــته هم زمان با کنفرانس جنجال برانگیز »دوحه« به قطر سفر کرد )کنفرانسی که برخی نمایندگان پارلمان عراق آن را توطئه علیه بغداد دانستند(، می گوید طرح قانون گارد ملی یکی از مهم ترین بندهای سند سیاسی است که 

گروه های سیاسی عراق به هنگام تشکیل دولت »حیدر العبادی« بر سر آن توافق کردند. طرح گارد ملی فوریه گذشته در شورای وزیران عراق مطرح و تصویب و به پارلمان ارجاع شد. 

دو مامور پلیس در محله بروکلین نیویورک مورد اصابت گلوله یک فرد سیاهپوست 
آمریکایی قرار گرفته و کشته شدند. ضارب سپس با شلیک گلوله به ناحیه سر، 

خودکشی کرد.

خشونت پلیس جمهوری مقدونیه علیه 
مهاجرانی که قصد عبور از خط مرزی 

یونان و مقدونیه را دارند!

هزاران کشاورز در بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا گرد هم آمدند تا خواستار کمک بیشتر دولت ها و اتحادیه برای تقویت 
بخش کشاورزی در شرایط کاهش قیمت ها و باال رفتن هزینه ها شوند.

 باز شدن حفره ای در خیابانی در 
پکن که بخشی از یک خودرو در 
آن فرو رفته است!

 تصرف آخرین میدان نفتی بزرگ 
سوریه توسط داعش

عناصر داعــش، میدان نفتی جزل در حومه شــرقی اســتان 
حمص سوریه را به طور کامل تصرف کردند. این در حالی است 
که درگیری بین ارتش سوریه و نیروهای حزب الله از یک طرف 
و گروه هــای مخالف از طرف دیگــر، در شــهر الزبدانی ادامه 
دارد. کارشناســان، ســیطره داعش را بر میدان نفتی جزل در 
حومه شرقی استان حمص، ضربه دردناکی برای دولت سوریه 
می داننــد؛ زیرا آخرین میدان نفتی بزرگ ســوریه اســت که از 
سیطره نیروهای دولتی خارج می شود و این برای دولت سوریه 

زیان های اقتصادی بسیاری دارد. 

آخرین گاف های نامزد جنجالی 
جمهوری خواه

دونالد ترامــپ، نامزد جنجالی جمهوری خواهــان در انتخابات 
ریاست جمهوری 201۶ آمریکا، اخیرا درباه مبارزه با داعش گفته 
بود، تصمیم دارد در صورت پیروزی در انتخابات، چاه های نفتی 
عراق را که به دست »داعش« افتاده، بمباران کند؛ در صورتی  که 
نیروهای داعش هم اینک چاه های نفتی »سوریه« و نه عراق را  در 
کنترل دارند. ترامپ، همچنین در ادامه گاف های خود مدعی شده 
بود که ایران در دوره پس از توافق، 150 میلیارد دالر سرمایه های 
مسدود شــده خود را به دست خواهد آورد؛ در صورتی که حداکثر 
مبلغی که ایران می تواند به دست آورد، تنها 40 میلیارد دالر است.

ناکامی عربستان در تغییر دیدگاه 
آمریکا نسبت به سوریه

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربســتان ســعودی به سوالی 
درباره اینکه آیا ملک ســلمان، پادشــاه عربســتان در نشست 
طوالنی روز جمعه خود با رئیس جمهور آمریکا »موفق به تغییر 
دیدگاه اوباما در قبال بحران سوریه شد یا خیر؟« به پاسخ کوتاه 
»خیر« بســنده کرد. الجبیر در نشستی که در مرکز اندرو ملون، 
با حضور خالد الفالح، وزیر بهداشــت عربســتان برگزار کرد، 
به این سوال پاســخ گفت. این دو وزیر سعودی در مرکز مذکور 
درباره مســائل متنوع سیاســی، اقتصادی، توســعه و تجارت 

سخن گفتند.

 تغییر رویکرد فرانسه به مبارزه با 
داعش در سوریه

در چارچوب ائتالف بین المللی ضد داعش، هواپیماهای فرانسوی 
تاکنون در موارد زیادی مواضع این گروه را در عراق بمباران کرده اند؛ 
اما فرانسه تاکنون حاضر نشده بود مواضع داعش را در خاک سوریه 
هدف قرار دهد. توجیه پاریس در انجام ندادن این کار نیز آن بود که 
فکر می کرد با این اقدام، مواضع حکومت بشار اسد تقویت خواهد 
شد. اما بعد از عملیات های تروریستی که در فرانسه انجام گرفتـ  
که سرمنشأ همه آن ها، عوامل وابسته به داعش بودندـ  و با افزایش 
موج مهاجران سوری، پاریس اکنون به این نتیجه رسیده که باید 

مواضع این گروه در سوریه را نیز بمباران کند.

بین الملل
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بار شکست های خودروسازی بر دوش مردم
افشای اسناد جدید از شکست های صنعت خودرو در خارج

اکنــون از پس انتقادات شــدیدی که طــی ماه های اخیر 
بــه صنعت خــودروی کشــور وارد شــده اســت، مدیران 
خودروسازی و برخی مسئوالن دولتی تالش می کنند تا این 
انتقادات را مستقیما متوجه تولید ملی کرده و با مخفی شدن 
در پشت دیوار بلند حمایت از تولید ملی شکست های چندین 
و چند ساله خود در تدوین استراتژی های عمده برای توسعه 

صنعت خودرو در کشور را مخفی نگه دارند.
اما این در حالی است که اساسا انتقادات وارد شده بر صنعت 
خــودرو هیچ ارتباطی بــا تحریم تولید ملــی و صنعت ملی 
ندارد بلکه مستقیما معطوف به سوء مدیریت هایی است که 
سال های گذشته در صنعت خودرو رخ داده است. یکی از 
دالیلی که برای افزایش یکباره قیمت خودرو و سه برابر شدن 
محصوالت خودرو سازی ها در ســال های گذشته عنوان 
می شده است، سرمایه گذاری شرکت های خودروسازی در 
برخی کشورهای دیگر بود که برخی این پروژه ها به شکست 
انجامید. از جمله کشــورهایی کــه ایران با آن هــا قرارداد 
فروش یــا تولید خودرو امضــا کرد، آذربایجــان، اوکراین، 
ونزوئال و سوریه بودند. این موضوع بارها از سوی نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در گذشته عنوان شده بود و برخی 
نمایندگان در گفته های خود اشــاراتی بــه وام های بانکی 

برای توسعه صنعت خودرو در کشور های دیگر داشته اند.
هادی حسینی، عضو کمیســیون صنایع مجلس شورای 

اسالمی درباره افزایش بهای خودرو و همچنین رخدادهای 
به وجود آمــده در این زمینــه گفته بود: »خودروســازی، 
مجموعه ای درهم تنیده و حاصل فرایندی پیچیده اســت 
و البته نقایص بســیاری در این باره وجود دارد. ســال های 
گذشته، ما در کشــورهایی مانند افریقا، آمریکای جنوبی، 
ســوریه و کشورهای دیگری ســرمایه گذاری کرده ایم. آن 
هم نه با سرمایه خودروسازی، بلکه سرمایه گذاری از طریق 
وام های با ســود باال. اما نه تنها ســودی عاید کشور نشد، 
بلکه برایمان بســیار هم گران تمام شد. خالصه آنکه هم 
اکنون قصه آن سرمایه گذاری ها شده قصه مردم ما. چون 
این بدهی های بانکی سرشکن می شود و قیمت تمام شده 
گران درمی آید و این ها باید خودرو را گران به مردم بفروشند 

تا بتوانند قسط های بانکی را بدهند.«
امــا این گفته ها تا کنون در حد حــرف مانده بود و هیچ یک 
این گفته ها از سوی مسئوالن خودروسازی کشور رد یا تایید 
نشده بود. تازه ترین اطالعات در این زمینه  نشان می دهد 
با وجود ســرمایه گذاری های کالن در کشــور آذربایجان 
)شاماخی( تنها در یک مورد و در صادرات ۶000 دستگاه 
سمند به قفقاز، شرکت ایران خودرو دیزل باکو 45 میلیون 

دالر خسارات دیده است.
داستان از این قرار بوده که شرکت ایران خودرو دیزل باکو، 
اقدام به صادرات ۶000 دستگاه خودرو سمند به قفقاز کرده 

است؛ اما به دالیل نامعلوم صادرات شکست می خورد و به 
شــرکت 45 میلیون خسارات وارد می شــود و برای جبران 
خســارت وارده، مدیر عامل وقت این خودروسازی در باکو 
از وزارت خارجه درخواست 50میلیون دالر وام با درصد کم 

برای جبران خسارت وارده می کند.
مطابق اســناد موجود، گویا بانک توســعه صــادرات نیز با 
پرداخــت وام 50 میلیــون دالری با نرخ ســود ۷درصد به 
همراهی بانک ملی موافقت می کند و مقرر می شود، بانک 
ملی نیز با دادن تســهیالت ۶0درصد قیمت خودرو برای 
خریداران با حداکثر سود 11درصد موافقت کند، در حالی 
که نرخ ســود تســهیالت بانکی در خود بانک های آذری 
بیش از 20درصد بوده اســت. اما ماجــرای فروش خودرو 
به اینجا ختم نمی شود. طی قرارداد دیگری که بین کشور 
اوکراین و ایران خودرو دیزل بســته شده بود، مقرر می شود 
500 دستگاه خودرو به یک خریدار اوکراینی تحویل شود، 
ولــی باز به دالیل نامعلوم، اوکراینی هــا حاضر به خرید این 
خودروها نمی شــوند و 500 دســتگاه خودرو، حدود چهار 
سال در گمرک خارکوف معطل می ماند و خسارات زیادی 

را به شرکت صادر کننده وارد می کند.
بنا بر اسناد موجود خسارات های وارده به خودروها به شرح 

زیر است:
1- پرداخــت 4000 دالر بابت گمرک و بیمه هر دســتگاه 

در زمان 4 ســال.  2- هزینه های انبارداری. 3- باطری از 
کار افتاده. 4- الستیک از بین رفته به علت متوقف ماندن 

خودرو در 4 سال
در مقابل، پس از گذشت این مدت، طرف اوکراینی به دلیل 
دو برابر بودن قیمت این خودروها در ایران پیشنهاد می دهد 
این خودرو ها به ایران منتقل شود؛ اما برای انجام این اقدام؛ 
1- برای ترانسپورت هر خودرو به ایران برای هر دستگاه باید 
1200 دالر پرداخت می شد، 2- پرداخت 4000 دالر بابت 
گمرک و بیمه هر دســتگاه در زمان 4 ســال، 3- پرداخت 

هزینه باطری و الستیک نیز باید در نظر گرفته می شد.
لذا مدیر عامل وقت پیشــنهاد می دهــد مبالغی از قیمت 
خودرو کســر و همچنین افت قیمت محاسبه شود تا شاید 
طرف اوکراینی حاظر به قبول خودرو های ایرانی شود. اسناد 
موجود نشان می دهد، علی رغم اینکه سرمایه گذاری های 
این خودروســاز با شکســت در صادرات و توســعه صنعت 
همراه بوده، اما  همچنان به سرمایه گذاری در این کشورها 
اصرار دارد تا فعالیت خود را در آنجا ادامه دهد و اکنون بعد 
از گذشت این سال ها، آثار آن نمود پیدا کرده است و با باال 
رفتن قیمت خودروهایی که در آن زمان نیز با نصف قیمت 
به خارج از کشــور صادر می شــد، مردم کشــور باید تاوان 
اشــتباهات مدیران را بدهند و در بازپرداخت اقســاط این 

شرکت مشارکت کنند.

مطالبات ایران روپیه هند را زمین زد
مطالبات ایران روپیــه هند را زمین 
زد منابــع هندی اعالم کردند در پی 
تصمیم ایران برای دریافت 2 ماهه 
۶/5میلیارد دالر پــول نفت خود از 
هند ارزش روپیه در برابر دالر کاهش 
یافت. به گــزارش پایگاه خبری لیو 
مینــت، در حالــی که ایــران قصد 

دارد با رفع تحریم ها و اجرایی شــدن توافق هسته ای 
میلیاردهــا دالر پول نفت خــود را از پاالیشــگاه های 
هندی دریافت کند ارزش روپیه هنــد به کمترین رقم 
طی دو سال گذشته رسید. تقاضا برای دالر در هند به 
سطح باالیی رسیده اســت و فعاالن بازار ارز تالش ها 
برای پرداخت پول نفت ایــران را با این موضوع مرتبط 
می دانند. ایران ۶/5میلیــارد دالر بابت صادرات نفت 
از مشــتریان هندی خود طلب دارد که طی دو ماه باید 
پرداخت شــود. اکنون بانک هــا و صادرکنندگان دالر 

آمریکا را بــا قیمتی باالتــر در برابر 
روپیه به فروش می رسانند اما بانک 
مرکزی هند تاکنــون اقدامی برای 
حمایت از روپیــه و تقویت پول ملی 
هند انجام نداده است. در معامالت 
امــروز ارزش روپیــه 0/54درصــد 
کاهش یافــت و هر روپیــه در برابر 
۶۶/83 دالر معامله شد که پایین ترین رقم از سپتامبر 
سال 2013 بوده است. افت شاخص بورس و کاهش 
ارزش پول های ملی آســیایی نیز علت دیگر کار ارزش 
روپیه عنوان شــده است. شــاخص بورس سنسکس 
در معامــالت امــروز 308 واحد برابر بــا 1/22درصد 
افت کرد. بر اساس برآوردها ســرمایه گذاران خارجی 
11میلیارد روپیه از ســهام خود را در بازار سهام هند به 
فروش رســاندند. از ابتدای امســال ارزش روپیه هند 

5/۶۶درصد کاهش یافته است.

احتمال افزایش تعرفه آب
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 
نیرو گفت: وزارت نیرو از دو سال پیش 
تعرفه هــای آب را علی رغم نرخ تورم 
افزایش نــداد و تاکنون نیز شــورای 
اقتصاد هیچ تصمیمی در این زمینه 
نگرفته است. علیرضا دائمی  با بیان 
این که هنوز هیچ ابالغ و تصمیمی در 

این زمینه گرفته نشده است، اظهار کرد: تصمیم گیری 
در شورای اقتصاد در حوزه رئیس جمهور است و تاکنون 
نیز چیزی به وزارت نیرو مبنی بر قبولی بسته پیشنهادی 
ما ابالغ نشــده اســت. وی در واکنش به خبــری که در 
سایت دولت درباره تصمیمی گیری شورای اقتصاد درباره 
تعرفه آب منتشر شده است، گفت: من در این زمینه هیچ 
اطالعی ندارم و تاکنون هیچ صحبتی در این زمینه صورت 
نگرفته اســت و باید این را از خود سایت دولت پیگیر شد. 
معاون برنامه ریزی و اقتصــادی وزارت نیرو با بیان اینکه 

هنوز پیشنهادات ما تایید و ابالغ نشده 
اســت، اظهار کرد: در حــال حاضر 
تمامی اطالعات در حال بررسی است 
و هنوز در سازمان برنامه در این زمینه 
جلساتی برگزار می شود و به طور قطع 
می توان گفت که موضوعی به ما ابالغ 
نشده است. اظهار بی خبری معاون 
وزیر نیــرو از تصمیم  دولت درباره تعرفه آب در شــرایطی 
انجام شــده اســت که پایگاه خبری دولت روزگذشــته از 
تصمیم گیــری درباره تعرفه آب در شــورای اقتصاد خبر 
داده بود. پیش تر، معاون وزیر نیرو در امور آب از برنامه این 
وزارتخانه برای افزایش تعرفه آب برای مشترکان پرمصرف 
خبر داده و با اشاره به اینکه ۷2درصد مصرف کنندگان آب 
محدوده مصرف معقولی دارند، گفت: هدف وزارت نیرو از 
افزایش تعرفه آب برای پرمصرف ها، کسب درآمد نیست 
بلکه اعمال روش هایی برای کنترل مصرف بی رویه است.

 پاسخ بهمنی 
به صفدر حسینی

رئیس کل ســابق بانــک مرکزی ضمــن رد هرگونه 
ادعایی مبنی بر برداشت و هزینه کرد بدون مجوز از 
منابع صندوق توسعه ملی در دوره گذشته تاکید کرد: 
به هیچ عنوان ممکن نیست که بانک مرکزی در هیچ 
دوره ای خودمختار از صندوق توسعه ملی برداشت 
کرده باشــد. اخیرا مباحثی بین صندوق توسعه ملی 
و بانک مرکزی شکل گرفت که رئیس هیئت عامل 
صندوق توســعه ملی با انتقاد از سیاســت های کلی 
بانک مرکزی در رابطه با مدیریت حساب صندوق و 
همچنین نحوه  سرمایه گذاری و هزینه کرد منابع آن، 

خواستار تجدیدنظر در این موضوع شد.
صفدر حســینی همچنین اعالم کرد کــه در برنامه 
ششم با ایجاد حساب مستقلی برای صندوق توسعه 
ملی ســعی در حل این مشکل شده اســت. اما این 
موضوع از ســوی بانــک مرکزی پذیرفته نشــد و در 
ادامه حتی از ســوی برخی مقامات اقتصادی دولت 
اعالم شد که اظهارات رئیس هیئت عامل صندوق 
توســعه ملی دوره فعلی بانک مرکزی را در بر نگرفته 
و منظور وی برداشت های مربوط به دوره قبل است.
این درحالی است که رئیس کل سابق بانک مرکزی 
هرگونه ادعایی در این رابطه را نپذیرفت و هزینه کرد 

خارج از مجوز صندوق توسعه ملی را رد کرد.
محمود بهمنی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه 
بانک مرکزی در دوره گذشــته به هیچ عنوان بدون 
مجوز از صندوق توسعه ملی برداشتی نداشته است، 
گفت: اصال ممکن نیســت بانک مرکزی نه تنها در 
دوره قبل بلکه این دوره و حتی چندین دوره گذشــته 
بتواند بدون مجوز و خودمختار منابع صندوق توسعه 
ملی را برداشت کرده و دراختیار بخش های مختلف 
قرار دهد که البته بحث سرمایه گذاری با این موضوع 

متفاوت است.
وی با بیان اینکه کسانی که می گویند در دولت قبل 
یا هر دوره ای بدون مجوز از صندوق برداشــت شده 
است، اطالعات بانکی، اقتصادی و منطقی ندارند، 
گفت: ممکن اســت برداشــتی انجام شده باشد اما 
حتمــا با اجازه صاحب حســاب یعنــی هیئت عامل 
صندوق توسعه ملی و با تایید آن ها بوده و خواهد بود. 
در عین حال که مصوباتی نظیر ســتاد ویژه بودجه و 
ســایر مجوزهای قانونی می تواند موجب برداشت از 
صندوق توسعه ملی شود که از قبل هم همین گونه 

بوده است.
رئیس کل سابق بانک مرکزی درمورد ایجاد حساب 
مستقل برای صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی نیز 
با تاکید بر این که نباید منابع ارزی کشور تقسیم بندی 
و در بخش های مختلفی قرار بگیرد، گفت: درست 
نیست که در شــرایطی که حساب ها سرفصل های 
مشخص و جداگانه ای داشتند و موجودی صندوق 
توســعه ملــی کامال مشــخص اســت بخواهیم دو 
گاوصندوق در کشــور ایجاد کــرده و منابع ارزی را 

تقسیم کنیم.
بهمنی بــا بیان اینکه در حال حاضر هم اگر منطقی 
دیده شود حساب صندوق کامال تفکیک شده است، 
گفت: به هرحال منابع صندوق و موجودی آن مبهم 
نیست و صندوق هر گاه که بخواهد منابع آن از سوی 
بانک مرکزی در اختیارش قرار می گیرد و از نظارت 
خود هیئت عامل صندوق در برداشــت ها برخوردار 
است اما به هرحال پول های در اختیار بانک مرکزی 
عالمت ندارد که بتوان آن را از یکدیگر تفکیک کرد.
به گفته وی بایــد منابع ارزی در مجمــوع در اختیار 
بانک مرکزی قرار داشــته باشــد و جداســازی آن و 
قرار گرفتن در صندوق های مختلف چندان منطقی 

نیست.

رصدخانه

توقیف سه ساله یک دکل حفاری ایران در آب های دوبی
5 ســال قبــل، یکــی از 
از  ایرانــی  شــرکت های 
طریــق واســطه ای به نام 
)ق.م( اقدام به خرید دکل 
حفاری بــه نام )الریســا( 
از یک شــرکت تجاری در 
دبی کــرده اســت. قیمت 

ایــن دکل در آن زمــان حــدود 105میلیون 
دالر برآورد شده است که با مذاکرات صورت 
گرفته تا به حــال 80درصد پــول دکل واریز 
شــده اما تاکنون دکل به ایران تحویل نشده 
اســت. این دکل به مدت 3 سال است که در 
امارات توقیف شده و شرکت خارجی تحویل 

آن را منــوط بــه پرداخت 
صددرصد پــول آن کرده 
است. این شــرکت ایرانی 
هرچند در خصوص خرید 
دکل »الریسا« به مشکل 
برخــورد کــرده اســت اما 
ســوابق موفقیت آمیــزی 
در خریــد و واردات دکل های ملکی به ایران 
دارد بــه طوری که چند فرونــد از بزرگ ترین 
دکل هــای ملکــی ایــران در اختیــار ایــن 
شــرکت پیمانکاری اســت. نکته آنکه توقف 
طوالنی مــدت ایــن دکل ناشــی از برخــی 

اختالف حساب ها بوده است.

همکاری مکزیک با اوپک برای مدیریت بازار نفت
وزیــر نفــت دربــاره محور 
مذاکره با وزیر کار مکزیک 
با اشــاره به اینکه در بخش 
نفت بین ایــران و مکزیک 
مشابهت های زیادی وجود 
دارد و آن ها دارای شــرکت 
ملی نفــت قوی هســتند، 

تصریح کرد: شرکت های مکزیکی در آب های 
عمیــق فعالیت خوبی دارند و پیشــرفت خوبی 
تجربه کرده اند. وی از عالقه ایران برای احیای 
فعالیت با شرکت های مکزیک که قبل از اعمال 
تحریم ها دریچه آن باز شده بود خبر داد و درباره 
اینکــه پیش از اعمــال تحریم ها دو کشــور در 

چه زمینه هایی بــا یکدیگر 
همکاری داشتند، تصریح 
کرد: هیچ قرارداد عملیاتی 
با مکزیک نداشــتیم؛ اما در 
زمینه اکتشاف، ارتباطات و 
فناوری با این کشور مذاکره 
و گفت وگوهایی انجام شده 
و یادداشت تفاهم داشتیم. زنگنه با بیان اینکه 
مکزیک به عنوان یک تولیــد کننده بزرگ غیر 
اوپک همیشه با اوپک همکاری داشته است، 
اظهار کرد: آن هــا اعالم آمادگی کردند که اگر 
اوپک وارد بحث مدیریت بازار شود مکزیک هم 

آمادگی دارد با اوپک همکاری کند.

شروع خروج مسکن از رکود با شیب مالیم
رئیــس اتحادیه مشــاوران 
امــالک تهــران بــا بیان 
اینکه رشد معامالت نشان 
می دهد خیز خروج از رکود 
با شــیب مالیمی آغاز شده 
است گفت: چیزی حدود 
200 صنعــت و همچنین 

1200 شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم با 
صنعت ساختمان مرتبط هستند بنابراین خروج 
رکود از این صنعت می تواند یکی از عوامل رونق 
اقتصادی باشد. حسام الدین عقبایی با تاکید بر 
اینکه افزایش میزان معامالت به معنای افزایش 
قیمت مســکن در ماه های آینده نیست گفت: 

تورم نســبت به ســال های 
گذشــته کاهش یافتــه و در 
نیمه دوم سال قطعا افزایش 
قیمت جهشی در بازار مسکن 
نخواهیم داشت. وی با بیان 
اینکه بســیاری مــردد برای 
فروش یا خرید هستند گفت: 
قطعا در ماه های آینده بازار مسکن نوسان قیمت 
نخواهد داشت و با توجه به ثبات اقتصادی که در 
کشور به وجود آمده افزایش میزان معامالت هم 
موج گرانی ندارد. عقبایی تاکید کرد: امیدواریم 
با ورود به مهر ماه و کاهش میزان تقاضا در بازار 

مسکن  قیمت اجاره بها هم کاهش یابد.

اقتصاد
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حوادث

سرگذشت یک دختر فراری 
که مهمان خانه مجردی بود

مطلب زیر سرگذشــت دختر جوانی است که به دلیل 
فشــارهای روحی و روانی و خأل عاطفی از خانه فرار 

کرد و...
»وقتــی مشــکالتم را توضیــح دادم او هــم بــا من 
همدردی می کرد انگار سال هاســت که همدیگر را 
می شــناختیم. به دلیل اینکه دیر به مدرســه رسیده 
بودم صحبت مدیر تــه دلم را خالی کرد. او خطاب به 
من گفت اگر نمی توانم به موقع سر کالس حاضر شوم 
بهتر است کالس درس را فراموش کنم و این حرفی 
بود که انگیزه مــن را از ادامه تحصیل گرفت، ضمن 
اینکه بهانه هــای پدر و مادرم هــم در خانه کالفه ام 
کرده بود. احســاس دلتنگی می کردم و کالس های 
درس را به زور تحمل می کردم. حرف های دخترهای 
هم سن و سالم بیشــتر از حرف های معلمم در ذهنم 
باقی می ماند. این روزهای بحرانی برایم خیلی سخت 
بود و وقتی نمره های میان ترم را دریافت کردم بیشتر 
آن ها تک بود و عالمت قرمــز؛ یعنی خواندن درس 

بی فایده!
از خجالتــم نمره هایم را به والدین خود نشــان ندادم 
اما چند روز بعد پدرم از وضعیت درس هایم مطلع شد 
و وقتی فهمیــد که من آن هــا را از او و مادرم مخفی 
کرده ام آن شب تمام تنم را با کمربند کبود کرد. صورتم 
از بس سیلی خورده بود قرمز و زیر چشمانم کبود شده 
بود. روی رفتن به مدرســه را نداشتم، کیف پشتی را 
برداشتم و بی هدف از خانه خارج شدم و دیگر دوست 
نداشــتم به خانه بازگردم. وقتی به خودم آمدم که به 
پارک رسیده بودم. آرام روی صندلی نشستم و کتابم 
را بی هدف ورق می زدم کــه ناگهان حضور جوانی را 

در کنارم احساس کردم. 
بدون مقدمه و بی آنکه من را بشناســد علت کبودی 
صورتم را پرسید و من که تا به حال با پسری در خلوت 
حرف نــزده بودم از خجالــت رویــم را برگرداندم و به 
او بی محلــی کردم ولی ســماجت او خیلی زود من را 
فریب داد. او با حرف هایش توانست پس از چند دقیقه 
اعتماد من را به خود جلب کند. ســاعت ها در پارک با 
او درد و دل کردم وقتی مشــکالتم را توضیح دادم او 
هم با من همدردی می کرد؛ انگار ســال ها همدیگر 

را می شناختیم.
ایــن حرف ها گویا گذر زمان را ســریع تر مــی کرد و تا 
به ســاعت نگاه کردم دیگر از زمان بازگشت به خانه 
گذشــته بود. از این می ترســیدم اگر مجــدد به خانه 
بازگردم باید کتک های پدرم را تحمل کنم. پسر جوان 
از این موقعیت استفاده کرد و اصرار داشت برای مدتی 
مهمان خانه مجردی او باشم. من که از این وضعیت 
خسته شده بودم خیلی زود خام حرف های او شدم و با 
او به سوی خانه اش رهسپار شدیم که ای کاش پاهایم 

می شکست و این راه را انتخاب نمی کردم.

پس از حضور در آن خانه متوجه حضور چند نفر دیگر 
هم شــدم که به بهانه ای ســریع از آن جا فرار کردم 
و بــا هزار ســختی و به کمک اهالی محل از دســت 
آن پســر شــیطان صفت نجات پیدا کردم اما توسط 
مأموران کالنتری به اتهام شب گردی دستگیر شدم. 
وقتــی پدرم برای تحویل من به کالنتری آمد خشــم 
تمــام وجودش را گرفته بود و احســاس می کردم که 
سرنوشت سختی در انتظارم است ولی با صحبت های 
مشاور کالنتری با والدینم روش برخورد آنان به طور 
کامل تغییر کرد و حاال در کنار خانواده ام در محیطی 

امن و با آرامش مشغول به تحصیل هستم.«

نظریه کارشناسی:
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خراسان 
شمالی در این رابطه ضمن توصیه به والدین، گفت: 
فشــارهای روحی و روانی و خأل عاطفی علت اصلی 
فرار از منزل فرزندان به شمار می رود. سرهنگ حیدر 
اقبالــی مطلق، فــرار از منزل را در ســنین نوجوانی 
شایع تر بیان کرد و از خانواده ها خواست که با فرزندان 
خود در این سنین بیشتر ارتباط برقرار کنند. این مقام 
انتظامی فرار از منزل را سرمنشا ورود به انواع بزه های 
اجتماعی دانست و خطاب به دختران نوجوان افزود: 
فرار از منزل نه تنها باعث کاهش مشکالت نمی شود 

بلکه مشکالت را صد چندان می کند.

عکس و مکث

با این کالج های جعلی سر پزشکان شیره مالیدند!
آموزش لیپولیز، لیفتینگ پوست، تزریق های زیبایی و... با مدرک قالبی

 تا کی قرار است مقصر 
»نقص فنی« اعالم شود؟! 

مدت هاست که در حوادثی که اتوبوس های بین 
شهری رقم می زنند، »نقص فنی« به عنوان عامل 

معرفی می شود ولی آب ها که از آسیاب می افتد، 
همه چیز فراموش می شود و انگار نه انگار که 

می بایست نقص های فنی رفع شوند! 
آخرین نمونه از این حوادث، واژگونی خونین 

اتوبوس اسکانیا در محور مالیر-بروجرد بود که در 
آن یازده تن زائر عراقی جان به جان آفرین تسلیم 

کردند و علت حادثه باز هم »نقص فنی« اعالم شد؛ 
حاال می ماند مرور زمان تا همه چیز فراموش شود 

و کسی یادش نیفتد که این نقص های فنی چرا این 
همه تکرار می شوند و حادثه می آفرینند!

قتل مامور کمپ ترک اعتیاد توسط جوان معتاد
تسنیم- در ساعت 15 روز یازدهم 
شــهریور ماه امســال، از طریق 
مرکز فوریت های پلیســی 110 
وقوع یک فقره درگیری منجر به 
جنایت در طبقه سوم یک مجتمع 
مسکونی در میدان پونک اعالم 
شد. با حضور ماموران کالنتری 

در محل مشخص شد که سه مامور کمپ ترک اعتیاد 
)که در عین حال ســه برادر هستند( پس از تماس پدر 
جوانی معتاد، به ســاختمان محل زندگی این خانواده 
مراجعه اما در زمان انتقــال جوان معتاد به کمپ، این 
شخص با چاقوی آشپرخانه به ســمت آن ها حمله ور 
شده و یک نفر از آن ها به نام امیر )29 ساله( را از ناحیه 
گردن و نفر دوم به نام میثم )28 ســاله( را نیز از ناحیه 
کتف دســت راست مجروح کرده اســت که متاسفانه 
امیر به علــت اصابت ضربه چاقو به شــریان حیاتی و 

خونریزی شدید فوت کرده است.
پس از تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـــد 

و بــه دســتور شــعبه دوم بازپرســی 
دادســرای ناحیه 2۷ تهــران، پرونده 
اداره  جهــت رســیدگی در اختیــار 
گاهی تهران  دهم ویژه قتل پلیــس آ
بزرگ قرار گرفــت. دو برادر مقتول در 
اظهارات مشــترکی عنوان کردند که 
پدر قاتل به واســطه اعتیاد پسرش به 
مصرف موادمخــدر، با کمپ تماس گرفتــه و از آن ها 
خواســته تا برای انتقــال فرزندش به کمــپ و انجام 
اقدامات درمانی جهت ترک مصرف موادمخدر اقدام 
کنند کــه در مراجعه به منــزل وی، بیمــار )قاتل( به 
ســمتمان حمله ور شد.  با گذشــت چهار روز سرانجام 
گاهی، خود را  متهم با حضــور در اداره دهم پلیــس آ
گاه آریا حاجی زاده، معاون  تسلیم کرد. ســرهنگ کارآ
گاهــی تهران بزرگ، با  مبــارزه با جرایم جنایی پلیس آ
اعالم این خبــر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم 
به ارتکاب جنایت، قرار بازداشــت موقت از سوی مقام 

محترم قضایی صادر شد.

زورگیر پرایدسوار دستگیر شد
فــارس- در مورخــه 22 خــرداد 94 
خانم جوان 20 ســاله ای با مراجعه به 
کالنتــری 123 نیاوران بــه ماموران 
اعالم کرد که توســط سرنشــین یک 
دســتگاه خــودرو پرایــد ســفید رنگ 
مورد زورگیری و تهدید با ســالح سرد 
قرار گرفته اســت. با تشــکیل پرونده 

مقدماتی با موضوع ســرقت به عنــف- زورگیری- و 
به دســتور دادیار دادســرای ناحیه 34 تهران، پرونده 
گاهی قرار گرفت.  جهت رســیدگی در اختیار پلیــس آ
گاهی، گفــت: در خیابان  شــاکی پس از حضــور در آ
مینی سیتی منتظر تاکسی بودم که سوار یک دستگاه 
خودرو پراید سفید رنگ شــدم؛ پس از طی قسمتی از 
مسیر ناگهان راننده پراید در خیابان کاشانک به داخل 
یکی از خیابان های فرعی پیچید و ماشــین را در کنار 
یک ســاختمان نیمــه کاره نگهداشــت. راننده به من 
گفت: صدایت در نیاید و با تهدید چاقو کیف دستی ام 
را که حاوی مقداری وجه نقد، گوشی تلفن همراه و ... 

بود از دســتم کشید؛ در حالی که 
بسیار ترسیده بودم از ماشین پیاده 
شده و شــروع به جیغ کشیدن و 
درخواست کمک کردم که راننده 
پراید با مشــاهده ایــن صحنه به 

سرعت از محل متواری شد.
با آغــاز رســیدگی بــه پرونده و 
گاهان اطالع پیدا  بررسی پرونده های مشــابه، کارآ
کردنــد که ســرقت های مشــابه دیگــری، دقیقا به 
همین شیوه و شگرد توسط راننده یک دستگاه خودرو 
ســفید رنگ و در ادامه آن یک دســتگاه خودرو پراید 
خاکستری صورت گرفته اســت. در ادامه مشخص 
شد که خودروها سرقتی هستند ولی چهره نگاری به 
کمک آمد تا ســرانجام ماموران توانستند متهم را در 
مخفیگاهش دستگیر کنند. متهم پس از دستگیری 
و مواجهه حضوری با تعدادی از شــکات صراحتا به 
زورگیــری از آن هــا و همچنین انجام ســرقت های 

مشابه اعتراف کرد.

اخیرا موسسه ای به نام »ســالمت پارسیان« )با نام تجاری 
»کافه پزشکان«( در حیطه پزشکی شروع به فعالیت نموده 
که در پایان دوره هایی که برای پزشکان برگزار می کند، مدرک 
معتبری از دو کالج معتبر بین المللی که در کانادا قرار دارند، 
صادر و به ایشــان ارائه می کند و آن گونه که شواهد و قرائن 
نشان می دهد، توانســته از برگزاری این دوره ها، برای خود 
اعتباری کســب کرده و احتماال ســود خوبی به دست آورد. 
سنجاق شــدن نام »کالج کانادایی« به مدرک هایی که این 
موسسه به پزشکان ارائه می دهد، بهترین چیزی است که 
پزشکان و حتی دیگر مراجعان برای معرفی خود به عنوان 
متخصصانی که دوره های تزریق ژل و بوتاکس، لیزردرمانی، 
تخصص های مختلــف زیبایی و مراقبت از پوســت و مو، 
لیپولیز، تزریق چربــی، لیفتینگ و... دیده انــد، نیاز دارند 
چراکه فارغ التحصیالن دوره های موسسه سالمت پارسیان 
مدرکی دریافت می کنند که صادر کننده آن کالجی معتبر در 

کاناداست. اما کدام کالج؟

کالجی »هایجک شده« تنها برای ایرانیان!
آن گونــه که مســئوالن موسســه ســالمت پارســیان در 
ابتــدای دوره هــا بــه متقضاییــان اطالعــات می دهند، 
موسسه شــان با دو کالج معتبر کانادایی در زمینه پزشــکی 
و ســالمت قرارداد دارنــد که یکی از آن هــا، کالج کانادایی 
 canadiancollege.org  ،نام دارد و آدرس اینترنتــی آن
می باشــد. غافل از اینکــه با نوعی کالهبرداری پیشــرفته 

مواجهیم! این کاله برداری زمانی آشــکار می شــود که با 
جســت وجوی اینترنتی، به ســایت واقعی کالــج کانادایی 
 canadiancollege.comمی رســیم کــه آدرس آن 
است؛ سایتی که در آن نه اسمی از برگزاری دوره در ایران برده 
شده و نه هیچ ارتباط دیگری به کشورمان دارد. یعنی با تخلفی 

مواجهیم که در دنیای نت به آن »هایجک« می گویند.

کالجی در مجاورت »پیتزافروشی« !
 دومیــن کالجی که همکار موسســه ســالمت پارســیان 
معرفی شــده و حتی نســخه قرارداِد همکاری امضا شــده 
با آن در ســایت موسســه در معرض دید عموم قرار گرفته، 
»کالج جهانــی کانادایی« نام دارد کــه آدرس اینترنتی آن را

canadianworldcollege.ca اعــالم می کنند. این در 
حالی است که با گشتی در وب سایت این کالج هم به این نتیجه 
خواهیم رسید که با کالهبرداری دیگری مواجهیم چراکه در 
هر دو سایت، جز برنامه هایی که درباره برگزاری دوره هایشان 
در ایران و زیر نظر موسســه سالمت پارسیان است، فعالیت 
دیگری ثبت نکرده اند! از این موضوع جالب تر، نکته طنزی 
اســت که در صفحه نخست سایت کالج جهانی کانادایی به 
چشم می خورد؛ آن جایی که موقعیت مکانی کالج، روی نقشه 
گوگل با پین مشخص شده است. کافی است روی نقشه گوگل 
در موقعیتی که به عنوان آدرس کالج درج و مشخص شده، 
زوم کنید تا با کمک نقشــه های گــوگل دریابید در محدوده 
مشخص شده، هیچ کالجی وجود ندارد بلکه ساختمانی یک 

طبقه و محدود اســت در ورودی اش یک محضر رسمی )با 
برچسب نوشته های فارسی روی شیشه( قرار دارد و در داخل 
ساختمان هم، »مدرسه فارسی بچه های ایرانی« دایر است!

خطاب به مسئوالن!
با این حساب درخواهیم یافت که موسسه سالمت پارسیان که 
در کشورمان برای خود دم و دستگاهی فراهم کرده و حتی 
یک خبرگزاری با عنوان »خبرگزاری ابن ســینا« دایر کرده، 
با همکاری ایــن دو کالج جعلی، برخی پزشــکان را به خود 
جلب کرده و در ازای دریافت مبالغی، به ایشــان گواهینامه 
مهارت آموزی در پروسه های حساس پزشکی چون تزریق 
ژل، بوتاکــس، فیلر، چربی می دهد و عــالوه بر آن آموزش 
لیزردرمانی ارائه داده و افزون بر آن، کیت های مرتبط با این 
فرایند ها را به فروش می رســاند و...، تخلفات پرشماری در 
کارنامه خود به ثبت رســانده که ضرورت دارد هر چه سریع تر 
مورد رسیدگی قرار گیرند. این در حالی است که این تخلف ها 
ارتباط مستقیمی با سالمت و حتی جان مردم دارند و از این رو 
جا دارد که مسئوالن مرتبط، از وزارت بهداشت و سازمان نظام 
پزشکی گرفته تا نهادهای انتظامی و قضایی، سریعا دست 
به کار شده و ترتیبی اتخاذ نمایند که هم با متخلفان برخورد 
مناسب و متناسب صورت گیرد و هم راه سواستفاده دیگران 
در چنین مواردی بسته شــود چراکه برای هیچ کسی قابل 
قبول نخواهد بود زیر دست پزشکی خدمات دریافت کند که 
زیر نظر چنین موسسه ای، دانش  آموخته شناخته شده است!
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بامداد امروز تیم ملی والیبال ایران در آغاز مسابقات جام جهانی والیبال در 
ژاپن به مصاف آرژانتین رفت و با نتیجه 3-1 مغلوب تیم خولیو والسکو شد تا 
منتقدان ســرمربی فعلی تیم ملی همچنان از اهمیت و تاثیر والسکو در تیم 
ملی والیبال ایران ســخن بگویند. این یک شــروع بد و البته غافلگیرکننده 
برای شاگردان اســلوبودان کواچ بود. تیم ملی والیبال ایران که امسال در 
لیگ جهانی انتظارات را برآورده نکرده بود همه آمال و آرزوهای هوادارانش 
را در صعــود بــه المپیــک خالصه کــرد. هدفی کــه از رهگذر مســابقات 
جام جهانی ژاپن حاصل می شود و اگر این اتفاق رخ ندهد شاید شاهد تغییر 
و تحوالتی در نیمکت تیم ملی ایران باشیم. اسلوبودان کواچ علی  رغم نتایج 
خوبی که در تیم ملی گرفته اما هیچ گاه نتوانســته از زیر سایه خولیو والسکو 
خارج شــود. او که همیشــه با تیغ تیز مخالفان و منتقدانش در ایران مواجه 
بوده با نتایج ضعیفی که در چند وقت اخیر کســب کرده خطر را روی نیمکت 
تیم ملی احســاس کرده است. اگرچه دیدار با آرژانتین اولین دیدار ایران در 
این مســابقات بود و ایران راه زیادی تا پایان این مســابقات پیش رو دارد اما 
نگاهی به حریفان پیش روی ایران در این مســابقات به ما می گوید که نباید 

چندان خوش بین باشیم.

ایران1- آرژانتین 3
تیــم  ملی والیبال جا م جها نی 2015 را با مصاف مقابل آرژانتین آغاز کرد که 
با نتیجه  ســه بر یک و امتیازهــای 25 – 2۷ ، 25 – 22 ، 25 – 22 و 24-2۶ 
مقابل این تیم شکســت خورد تا خولیو والســکو بار دیگر به شاگردان سابق 
خود درس یاد داده باشــد. آرژانتینی ها با هدایت خولیو والسکو در یکی، دو 
سال گذشــته پیشــرفت زیادی کرده بودند و بعد از قهرمانی در منطقه پان 
آمریکن و کسب ســهمیه ســطح یک لیگ جهانی از مدعیان این ر قا بت ها 
به شــمار می رود. تیم  ملی والیبال ایران نیز به عنوان یکی از مدعیان اصلی 
کسب سهمیه المپیک پا به این ر قا بت ها گذاشته بود. شاگردان اسلوبودان 
کواچ به دنبال کســب پیروزی و قرار گرفتن روی سکوی اول و دوم هستند. 
تیــم  ملی والیبال ایران با ترکیب محمد موســوی، میالد عبادی پور، فرهاد 
قائمی، شــهرام محمودی، عادل غالمی، ســعید معروف ، مهدی مرندی 

بازی را آغاز کرد.

ست نخست ۲7-۲5 ایران:
در ســت نخست 2۷ بر 25 تیم  ملی والیبال نخســتین بازی خود را مقتدرانه 
آغاز کرد. با ســرویس های حساب شــده ایران دریافت های آرژانتین خیلی 
زود پنج امتیــاز در مقابل تک آرژانتین رقم خورد، اما والســکو که به خوبی 
عملکــرد تکنیکــی بازیکنان ایران را می شــناخت وقت اســتراحت گرفت. 
تمرکز نقش آفرینی پاالسیوس و آبشارهای خوب کونته روند بازی را به سود 
آرژانتین تغییر داد. بازی پر اشتباه بازیکنان ایران در توپ گیری و بهره بردن 
آرژانتینی ها از خطای دســت مدافعان ایران موجب شــد تا در اواسط ست 
نخست آرژانتینی ها چهار امتیاز پیش بیفتند. حتی تیم  ملی والیبال والسکو 

جای خالی هــای معروف را هم پیش بینی کرده بود، امــا بعد از امتیاز 20 
ملی پوشــان ایران ســرانجام به خود آمدند و چند دریافت اشتباه کافی 

بود تا عادل غالمی و محمد موسوی در توپ های برگشتی کار را روی 
ســرعت ببرند. همچنین موتور شــهرام محمودی نیز روشن شود. 

در حالی که دو تیم قصد تســلیم شدن در 25 را نداشتند سرانجام شاگردان 
والسکو 2۷ – 25 تســلیم ملی پوشان والیبال ایران شدند.

ست دوم ۲5-۲۲ آرژانتین:
تیم  ملی والیبال ایران که نمی خواســت به حریف فرصت دهد از همان ابتدا 
کار را مقتدرانه آغاز کرد. ملی پوشان ایران خیلی زود برتری خود را به حریف 
تحمیل کردند. بازی خوب شهرام محمودی و دفاع عالی از محمد موسوی 
در کنار حمالت قدرتی میالد عبادی پــور نقطه قوت تیم  ملی والیبال ایران 
در این دیدار بود. در مقابل شــاگردان خولیو والســکو که تصمیم به تسلیم 
شدن را نداشــتند به تدریج ایران را دنبال می کرد ند. فاکوندو کونته بهترین 
بازیکــن آرژانتین بود که بــا پروازهای خیره کننده خــودش همچنان امتیاز 
می ســاخت. همچنین پاالسیوس نیز در این ســت عملکرد خوبی داشت و 
به ســختی مهار می شــد. آرژانتین در توپ گیری مثل ست اول خوب بود و 
تمام جای خالی معروف را می گرفت. دو تیم در امتیاز باالی 20 به تســاوی 

رســیدند. اگر چه مهره چینی های والســکو دو امتیاز را به ســود 
تیمش بــه همراه داشــت ، ولــی نمایــش غیرتمندانه 

والیبالیست های ایران این اجازه را نمی داد تا 
برتری بیشتر شود. آرژانتین 2۶ بر 22 پیش 

افتاده بود که والســکو، پالژن را باز هم 
برای سرویس زدن به میدان فرستاد ، 
اما کواچ که نمی خواست ریسک کند 
وقت استراحت گرفت. در نهایت این 

ست نیز به سود آرژانتین تمام شد.

ست سوم ۲5 – ۲۲ آرژانتین:
در ســه ست ســوم بازی آرژانتینی ها 

روحیه مضاعفی یافته بودند. آرژانتین 
در حمــالت بلند به مراتــب بهتر از تیم 

 ملــی والیبال ایــران کار می کــرد و در 
اســپک و دفاع روی تــوپ موفق تر بود. 

به ویژه  سباستین ســول و پاالسیوس سد 
دفاعی بسیار محکمی را پدیده آورده بودند. 

در مقابل ســید موسوی عراقی تک ستاره تیم 
 ملی ایــران در این مســابقه بود که بــه تنهایی 
ســعی در مهار آبشارهای قدرتی حریف داشت. 

موســوی در حمالت ســرعتی بســیار 
موفــق بــود و از 

تمامی پاس های پاســور تیم امتیاز می ســاخت. کواچ برای تقویت حمالت 
کناری نیز امیر غفور را به جای شهرام محمودی به میدان فرستاد غفور که 
بعد از مدت هــا مصدومیت بار دیگر به روزهای اوج خود نزدیک بود نمایش 
خارق العاده ای داشــت و موفق شد بارها سد دفاعی حریف را بشکند. با این 
حال توپ گیری های عالی از بازیکنــان آرژانتین و همچنین مدیریت خوب 
بازی توسط والسکو موجب شد تا شاگردان اسلووبودان کواچ در ست سوم 

با اختالف سه امتیاز شکست بخورند. 

ست چهارم ۲6 - ۲4 آرژانتین:
تیم  ملی والیبال ایران در شروع ســت چهارم نمایش بسیار ضعیفی داشت. 
در حالــی کــه آرژانتینی ها به دهمیــن امتیاز خود می رســیدند ، از مجموع 
چهار امتیــاز تیم  ملی والیبــال ایران ســه امتیاز بابت خطــای حریف بود. 
کواچ که نمی خواست شــاهد باخت ضعیف تیمش باشــد دست به تعویض 
زد. او مجتبی میرزاجانپــور را به جای میالد عبادی پور به میدان فرســتاد. 
همچنین ســعید معروف را که از ابتدا نمایش ضعیفی داشت بیرون کشید 
و مهــدی مهدوی را جایگزین او کرد تــا الاقل ایران در حمله 
متفــاوت کار کند و در دفاع تور نیز تقویت شــود. با این 
حال آرژانتینی ها کــه روحیه مضاعفی یافته بودند 
به کمک مثلث طالیی کونته، سباســتین سل 
و پاالژیه از چپ و راســت زمین ایران را آماج 
حمالت خــود می کرد نــد. آرژانتین در این 
ســت واقعا بی نقص کار می کرد. والســکو 
آرام عملکرد شاگردانش را زیر نظر داشت 
و لبخنــد رضایت از عملکرد بازیکنان تیم 
 ملی ایران بر لبانش نقش می بست. کواچ 
که از ترکیب اصلی ناامید شــده بود اکثر 
آن هــا را تعویض کرد که با ایــن تغییرات 
ایران بــه بــازی برگشــت و در امتیاز 24 
بــه آرژانتین رســید اما در نهایــت تیم  ملی 
والیبال ایران ســت چهــارم را هم بــا امتیاز 
2۶-24 باخــت و در مجمــوع تیم  ملــی والیبال 
ایران با نتیجه  ســه بر یک و امتیازهای 25 – 2۷ ، 
25 – 22 ، 25 – 22 و 2۶-24 مقابــل آرژانتین 
شکســت خورد.  تیم  ملی والیبــال ایران از 
نخســتین بازی خود امتیــازی نگرفت تا 
در روز دوم این مسابقات از ساعت 
)چهارشنبه(  فردا   18:30
18 شــهریور ماه به 
تونس  مصاف 

برود.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

جام جهانی در 
الس وگاس 
در پایان روز نخست 
رقابت های کشتی فرنگی 
قهرمانی جهان و گزینشی 
المپیک در شهر الس وگاس 
آمریکا، مدال های طال به سه 
کشور رسید و 18 فرنگی کار 
سهمیه المپیک 201۶ برزیل 
را کسب کردند.

تیتر دو

نامه گودرزی به 
فیروزآبادی برای 

فوتبالیست های سرباز 
دکتر گــودرزی در نامه ای به ریاســت ســتاد کل 
نیروهای مســلح تصمیم اخیر تربیت بدنی ســتاد 
کل مبنــی بــر حضــور ســربازان فوتبالیســت در 
باشــگاه ها و تیم های تابعه نیروهای مســلح را به 
نفع فوتبال ملی ندانســت. دکتر محمود گودرزی 
بعد از دستور العمل تربیت بدنی ستادکل نیروهای 
مســلح مبنی بر محدودیت حضور فوتبالیســت ها 
در تیم های ملی بزرگساالن و امید ایران که کارت 
پایان خدمت آن ها باطل گردیده است، در نامه ای 
به سردار سرلشــکر دکتر فیروزآبادی ریاست ستاد 
کل نیروهای مسلح، خواســتار تجدید نظر در این 
مورد بــرای بهره منــدی فوتبال ملــی از حداکثر 
ظرفیت موجود جهــت موفقیــت تیم های ملی و 
امید در مســابقات انتخابی جام جهانی و المپیک 
شد. در بخشــی از نامه وزیر ورزش و جوانان آمده 

است:
 »ســازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح علی رغم 
توافقــات قبلی مبنی بــر رفــع محدودیت حضور 
ورزشــکارات دارای کارت پایــان خدمــت باطل 
شده در تیم های ملی، به شرط طی مراحل اعزام 
و گرفتــن برگه اعــزام به اســتناد مصوبــه کمیته 
رســیدگی به تخلفات ســربازان فوتبالیســت، در 
رویکردی غیر سیستمی و بدون حضور نمایندگان 
البتــه  و  فوتبــال  فدراســیون  و  ورزش  وزارت 
کم توجهی بــه مصالح ملی کشــور، اعالم نموده 
این افــراد تا اطــالع ثانوی فقط مجــاز به حضور 
و ادامــه فعالیــت ورزشــی در باشــگاه های تابعه 
نیروهای مســلح بوده و امکان حضور در تیم های 

ملی بزرگساالن و امید را ندارند«.
دکتر گودرزی ســال گذشته در آســتانه مسابقات 
جام ملت های آســیا در اســترالیا بعــد از تقاضای 
کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی، از سرلشکر 
فیروزآبادی درخواست کرد که مجوز حضور چهار 
فوتبالیســت مشــمول را برای همراهــی تیم ملی 
فوتبال ایــران تا پایان جام ملت هــا صادر کند که 
مورد موافقت ریاســت ســتاد کل نیروهای مسلح 

قرار گرفت.

انتقاد تند شیرر از فان خال
الن شــیرر اســطوره نیوکاســل به انتقاد از فان خال 
پرداخت و او را مربی شایســته برای یونایتد ندانست. 
شیرر در این زمینه گفت: فان خال از زمان انتخابش 
به عنوان سرمربی منچستریونایتد، بازیکنان زیادی را 
جذب کرده است. با این حال تیم او نتوانسته عملکرد 
خوبــی از خود نشــان دهد. نگران وضعیــت یونایتد 
هستم. این تیم در آستانه دیدار حساس برابر لیورپول 
است اما اطمینان دارم که در این دیدار هم شاگردان 
فان خال نمی توانند به پیروزی برسند. سران باشگاه 
یونایتد بــه دیوید مویس فرصت زیــادی ندادند. این 
درحالی اســت که به فان خال این فرصت را داده اند.

تالش چلسی برای جذب پوگبا 
در ژانویه

ماســرین ایــزت، یکــی از مدیربرنامه هــای مطرح 
فوتبال اعالم کرده اســت که چلســی در مــاه ژانویه 
می تواند پوگبا را جذب کند. ازیت مدعی شــده است 
که جان اوبی میکل در ماه ژانویه چلســی را به مقصد 
بشیکتاش ترک خواهد کرد و چلسی در عوض پوگبا را 
جایگزین او خواهد کرد. وی در این باره به خبرگزاری 
رادیواسپور گفت: »چلسی هنوز هم می تواند پوگبا را 
به دست آورد. در بازار بعدی چلسی میکل را به ترکیه 
خواهد فرســتاد و پوگبا را از ســری آ به دست خواهد 
آورد«. میکل خــودش هم گفته عالقه دارد در ترکیه 
بازی کند زیرا دوست دارد در ترکیب ثابت قرار بگیرد 

و بیشتر در میادین بازی کند.

کوچک ترین کشور اروپایی 
که به یورو صعود کرد

 تیم فوتبال ایســلند با تســاوی مقابل قزاقستان در 
ریکیاویک، به همراه جمهوری چک به مرحله پایانی 
رقابتهای یورو 201۶ صعود کرد. این برای نخستین 
بار است که کشوری به این کوچکی به رقابت های یورو 
صعود می کند. ایســلند با جمعیتی 330هزار نفری، 
به جمهوری چک و انگلستان پیوست تا سومین تیم 
صعودکننده به این رقابت ها باشــد. انگلستان شنبه 
شب به عنوان نخستین تیم جواز حضور در یورو 201۶ 
را کسب کرد. الرس الگربک، سرمربی سوئدی تیم 
فوتبال ایسلند، در خصوص این صعود تاریخی گفت: 
احساس ویژه ای است. شما می توانید احساس کنید 
چقدر ایســلندی ها از این بابت به خود می بالند. این 
حس ویژه ای است. ایســلند و جمهوری چک با 19 
امتیاز از گروه A صعــود کرده اند و ترکیه و هلند با دو 
بازی در دســت با 12 و 10 امتیاز در رده های سوم و 

جهارم جدول هستند.

درآمد نیمار و رونالدو از 
توییت کردن 

توییتــر امروز به یکی از ابزار پول درآوردن بدل شــده 
است و هر روز مشتریان بیشتری را به خود جلب می 
کند. به دلیل این توانایی توییتر، بزرگ ترین ستاره های 
ورزشی نیز بســیار به این وسیله اجتماعی عالقه مند 
شــده اند. در میان آن هایی که از توییــت کردن پول 
خوبی در می آورند کریستیانو رونالدو بازیکن تیم رئال 
مادریــد و نیمار از تیــم رقیب بارســلونا از چهره های 
شــاخص هســتند. به گفته »اوپن دورز« یک آژانس 
ارتباطاتی، یک توییت تبلیغاتی از سوی رونالدو برای 
او 230هزار یورو درآمد دارد چون او 3۷میلیون فالوئر 
دارد. پشــت ســر رونالدو لبرون جیمز بسکتبالیست 
جای دارد و بعد نیمار در جایگاه سوم قرار گرفته است. 
فوروارد بارســا نزدیک به 20میلیون نفر فالوئر دارد. 
رقم درآمدی نیمار از هر توئیت تبلیغاتی هم 135هزار 

یورو برآورد شده است.

استعفا در کمیته اخالق
ماجرای فراخواندن اشــکان دژاگه و سردار آزمون به کمیته اخالق بعد از بازی ایران 
و گوام موجب شــد تا این کمیته پرحاشــیه فوتبال با اتفاقات جدیدتری دست و پنجه 
نرم کند. اتفاقاتی که ممکن است به تغییرات اساسی در این کمیته منجر شود. پس 
از آنکه کمیته اخالق در یک اقدام عجیب ســردار آزمون و اشکان دژاگه را به خاطر 
خالکوبی هایشــان توبیخ کرد علی کفاشیان علیه این اقدام موضع گیری کرد و آن را 
نادرست خواند. در روزهایی که فدراسیون و وزارت ورزش تالش می کنند تا با برطرف 
کردن مشکالت بازیکنان سرباز همه بازیکنان را به تیم ملی برسانند تا دست کارلوس 

کی روش برای صعود به جام جهانی خالی نباشد، این اقدام کمیته اخالق 
به نوعی خودزنی محسوب می شود. همین هم موجب شده رئیس 

فدراســیون از ایــن اتفــاق رخ داده در زیرمجموعه خودش ابراز 
نارضایتی کند و کار با اســتعفای اعضای کمیته اخالق بکشد. 
تا کنون دبیر این کمیته اســتعفا کــرده و علی رغم تکذیب های 

محمدزاده اخبار از استعفای قریب الوقوع او هم خبر می دهند.

والسکو بازهم به ما درس والیبال داد
تیم ملی جام جهانی را با شکست برابر آرژانتین آغاز کرد

نخستین روز رقابت های جهانی کشتی فرنگی در الس وگاس 
آمریکا با دو ســهمیه المپیک و یه مدال نقره برای کشورمان 
همراه بود. تیم کشــورمان که در روز نخست این رقابت ها سه 
کشــتی گیر در وزن های ۶۶، ۷5 و 98 کیلوگرم را روی تشک 
داشت تنها توانست به یک مدال نقره رضایت بدهد. این مسئله 
وقتی دردناک تر می شود که بدانیم سعید عبدولی و قاسم رضایی 
دو تن از این سه کشتی گیر بودند.   مسابقات جهانی کشتی و 
انتخابی المپیک لندن از شب گذشته در الس وگاس آمریکا 
آغاز شــد و ملی پوشان ایران برای بازگشــت به سطح اول این 
رقابت ها و همچنین کسب سهمیه المپیک با امید فراوانی به 
این رقابت های پای نهادند اما شروع آن ها چندان امیدوار کننده 
نبود. مهدی زیدوند نخستین کشــتی گیر کشورمان بود که 
در وزن ۶۶ کیلوگرم به روی تشک رفت. زیدوند خیلی پایین تر 
از حد انتظار ظاهر شــد و در همان نخستین کشتی با نتیجه 
4-0 برابر استوان لوای از اسلواکی شکست خورد و با توجه به 
شکست لوای در مرحله یک هشتم نهایی مقابل بول کوادزه از 
آلمان وداع زودهنگامی با این رقابت ها داشت. مهدی زیدوند 
در پایان روز نخســت در رتبه غیرقابل تصور سی و چهارم دنیا 
قرار گرفت و پر واضح است که سهمیه ای برای المپیک کسب 
نکرد. در این رقابت های کشــتی گیران اول تا پنجم سهمیه 
المپیک را کسب می کنند.  در میان سه کشتی گیر اول ما شاید 
زیدوند از همه کم امیدتر بود. با توجه به حضور عبدولی و قاسم 
رضایی شاید همه امیدها به این دو قهرمان جهان و المپیک 

بود که در همین روز نخست دو مدال طال برای کشورمان به 
ارمغان بیاورند. اما سعید عبدولی بازهم ناکام بود حتی در پایان 
دستش از رسیدن به نشان برنز هم خالی ماند. عبدولی که مدال 
طالی جهان در سال 2011 را در کارنامه خود دارد، در ابتدا و 
در  دو مبارزه اول خود با نتایج مشابه 8 بر صفر به ترتیب نوربیک 
خاشیمبکوف از ازبکستان و پاسکال ایسل از آلمان را از پیش رو 
برداشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد اما در این مرحله 
در یک کشتی سخت و نفسگیر مقابل مارک اوورگارد مادسن از 
دانمارک با نتیجه 2 بر 2 و به دلیل دارا بودن یک اخطار شکست 
خورد و از رسیدن به فینال بازماند. وی در دیدار رده بندی و برای 
کسب مدال برنز به مصاف اندره بیسک دارنده مدال برنز 2014 
جهان از آمریکا رفت و در پایان با نتیجه 2 بر صفر شکست خورد 
و از رسیدن به مدال برنز جهان بازماند.  پرامیدترین کشتی گیر 
روز نخست ایران قاسم رضایی بود که در 98 کیلوگرم امید کسب 
مدال طال داشــت. رضایی که قهرمانی المپیک را در کارنامه 
خود دارد سال گذشته در فینال ناکام شــده بود و از قهرمانی 
جهان بازمانده بود و با انگیزه زیادی به این مسابقات آمده بود 
تا عنوان خود را بازپس گیرد. اما همان داســتان سال گذشته 
برایش تکرار شد و بار دیگر در یک فینال جهانی دیگر مغلوب 
آرتور الکسانیان شد و به مدال نقره جهانی بسنده کرد. رضایی 
در دور اول استراحت کرد، سپس در اولین مصاف خود اسالم 
ماگومدف از روســیه را با حساب 4 بر 2 از پیش رو برداشت و در 
ادامه توانست حریف کوبایی خود را با حساب 5 بر صفر شکست 

دهــد. او همچنین در مرحله یک چهــارم نهایی و در مصافی 
دشوار، چنک ایلدیم از ترکیه را 4 بر صفر شکست داد و در ادامه 
الیس گوری قهرمان 2011 جهان از بلغارستان را 3 بر صفر برد 
و به فینال راه یافت. قاسم رضایی نماینده وزن 98 کیلوگرم ایران 
در دیدار فینال این وزن به مصاف آرتور الکسانیان قهرمان جهان 
در سال 2014 و دارنده مدال برنز المپیک لندن از ارمنستان 
رفت و در پایان با نتیجه 3-0 شکست خورد و مدال نقره جهان 

را بر گردن آویخت.

سومی ایران در پایان روز نخست
در پایان روز نخست رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان 
و گزینشی المپیک، مدال های طال به سه کشور رسید و 18 
فرنگی کار ســهمیه المپیک 201۶ برزیل را کسب کردند. در 
پایان روز نخست، تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رده سوم قرار 
دارد. در روز دوم این رقابت ها فرنگی کاران اوزان 59، ۷1، 80 و 
130 کیلوگرم به مصاف حریفان خود می روند. مراسم وزن کشی 
چهار وزن روز دوم ر قا بت های جهانی کشتی فرنگی برگزار شد 
و حمید سوریان، افشــین بیابانگرد، یوسف قادریان و مهدی 
علیاری حریفان خود را شناختند.  بر این اساس حمید سوریان 
در دور نخست با قرعه استراحت روبه رو شد و سپس در مرحله  
یک شانزدهم نهایی باید به مصاف ری بر خوزه رودریگز از ونزوئال 
برود و در صورت برتری به مصاف برنده مبارزه کشــتی گیر ان 

فنالند و پرتغال خواهد رفت.

دو سهمیه در روز نخست

ورزش
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از شبنم عشق خاک آدم ِگل شد
شوری برخاست، فتنه ای حاصل شد

سر نشتِر عشق بر رِگ روح زدند
یک قطرة خون چکید و نامش دل شد

)ابوسعید ابوالخیر، قرن چهارم، رباعیات(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

باریش یعنی صلح
»نگذار به بادبادک ها شلیک کنند« از ترکیه به ایران رسید 

»نگذار به بادبادک ها شلیک کنند« عنوان رمانی 100 صفحه ای است که از زبان ترکی به فارسی 
برگردانده شده است. باریش پسر کوچکی است که در زندان زنان بزرگ شده است، چون مادرش 
زندانی است و او بیرون از زندان کسی را ندارد. او در طول سال ها، به زندگی در زندان خو کرده است 
و در میان زندانیان، بیش از همه، به اینجی وابسته است. اما اینجی آزاد می شود و باریش، غمگین 
از دوری اینجی، مرتب برایش نامه می نویســد و از وقایع زندان و حال  و  روز زندانیان می گوید، اما 
نامه هایش به اینجی نمی رسد. این داستان در قالب نامه نگاری است، نامه های باریش به اینجی.
»نگذار به بادبادک ها شلیک کنند« رمانی کوتاه است. فریده چیچک اوغلو نویسنده  ترکیه ای این 
داستان، مفاهیم عمیق انسانی، چون آزادی و عدالت را در تار و پود روایت تنیده و و آن را از زبان 
یک کودک بیان  کرده است. نویسنده کتاب در مقدمه نوشته است: »آنجا که باریش )اسم قهرمان 
داستان که به معنی »صلح« است( را شناختم نه گلی بود و نه »چناری سرسوده به آسمان« )اشاره 
است به شعر ناظم حکمت: »یک سرو... سروی که ریشه در خاک و سرش در میان ابرها بود...(. 
حتی ســیمیت )نانی حقله ای شکل که در ترکیه مرسوم بود(فروش با آن صدای بریده بریده اش 

نمی توانســت پای به آن جا نهد. تنها پرندگان بودند که گاهی در حیاط سنگی می نشستند.
باریش به من آموخت که چگونه بر بال پرندگان به دشــت های دوردســت ســفر کنم. در کلمات 
نصفه و نیمه او واقعیت و رؤیا چنان در هم آمیخت که گویی تمام زشــتی های دنیا ابری می شــد 
و از آســمان نصفه نیمه ما می گذشــت و می رفــت. در آن حیاط ســنگی از او آموختم که چگونه 

بادبادک های خیالی را به پرواز درآوریم.
اسمش را نه به مناسبت ســال صلح چنین انتخاب کرده بودند و نه برای اینکه مانع وقوع جنگی 

بشود. باریش نام نوازنده ای بود که پدرش دوست داشت. فقط همین!

اگر معنای نامش جهــان را دربرمی گرفت، او مجبور 
نمی شــد در آن حیاط ســنگی بزرگ شــود. اما این را 
نــه مادرش می فهمیــد و نه امثال مادرش. شــاید اگر 
می فهمیدند، ما کــه می گفتیم »بچه هــای همه باید 
بتوانند شــیرینی بخورند«)اشــاره به شــعر دیگری از 
ناظم حکمت( و حسرت دیدن آسمان در دلمان مانده 
بود، دیگر مجبور نبودیم فقط ســوار بر بال پرندگان به 

دشت های دور دست سفر کنیم.«
همــه آنان که می دانســتند چرا در آنجا هســتند و هم 
آنان کــه نمی دانســتند، باریش را دوســت داشــتند، 
همان طور همدیگر را دوســت داشتند و همان طور که 
گل ها را دوســت داشــتند هرچند به دالیل گوناگون از 

گل دور مانده بودند.
باریش هم به آن دل بســت، آن هم با چه شــدتی! هر 
یک را جداگانه دوســت داشــت. حتی آن هایی را هم 
که از آنجا بیرون رفتند تا بتوانند باالی سرشــان ستاره 

ببیننــد، از یاد نبرد. برای آنان نامه ها فرســتاد، نامه هایی که هرگز به مقصد نرســیدند یا حتی بر 
کاغذ نوشته نشدند.

این کتاب کوچک برای آن نوشته شد که نامه های خیالی یا حقیقی باریش به آدرس واقعی شان 
برسند؛ تا هدیه ای باشد برای باریش که در ساِل هم نامش هنوز در حیاط سنگی بزرگ می شود؛ 
پاســخی باشد به نامه هایی که هرگز پاسخی دریافت نکردند؛ تا دیگر به بادبادک ها شلیک نکنند 

و بچه ها بتوانند بادبادک هوا کنند.)باز هم اشاره ای است به شعر قبل(«

مردی که با همه می جنگید
جالل آل احمد 11 آذر 1302 در تهران متولد شــد. سال 
1323 به حزب توده ایران پیوست. در این حزب به سرعت 
سلســله مراتب ترقی را طی کرد و ســال 1325 مامور راه 
انــدازی »ماهنامه مردم« زیر نظر احســان طبری گردید. 
ســال 132۶ به رهبری خلیل ملکی و ده تن دیگر از حزب 
توده جدا شــد. آن هــا از رهبری حزب و مشــی آن انتقاد 
می کردند و نمی توانســتند بپذیرند یک حزب ایرانی، آلت 

دست کشوری بیگانه باشد.
تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی را تا دوره دکتری ادامه داد، اما آن را به پایان نبرد. او که تاثیری 
گسترده بر جریان روشنفکری دوران خود داشت، به جز نوشتن داستان به نگارش مقاالت اجتماعی، 
پژوهش های مردم شناسی، سفرنامه ها و ترجمه های متعدد نیز پرداخت. مهم ترین ویژگی ادبی آل 
احمد نثر او بود. نثری فشــرده و موجز و در عین حال عصبی و پرخاشــگر کــه نمونه های عالی آن را 
در »خسی در میقات« و »ســنگی بر گوری« می توان دید. با ظهور جبهه ملی و دکتر مصدق، جالل 
عضو کمیته و گرداننده تبلیغات »نیروی ســوم« شــد اما در نهایت به علت اختالف با رهبران نیروی 

سومی ها از آن ها هم کناره گرفت. 
از جمله مشــهورترین آثارش می توان به در خدمت و خیانت روشــنفکران، غربزدگی و مدیر مدرسه 
اشــاره کرد. مهم ترین ویژگی او صراحت و ســتیهندگی بود؛ چه در گفتار و چه در نوشــتار. او بی قرار 
بود. در طول عمر کوتاهش تا جایی که توانســت همه چیز را امتحان کرد و از شــاخه ای به شاخه ای 
 پریــد تــا ردی از حقیقت را بیابــد. آل احمــد در 18 شــهریور 1348 در ســن چهل و پنج ســالگی 

درگذشت. 

تهدید خلیفه در کرمانشاه!
به دلیل اعتراضات مردمی نسبت به حیوان آزاری در سیرک ها و وعده سازمان حفاظت محیط زیست 
مبنی بر ممنوعیت به کارگیری حیوانات در هرگونه نمایش از آغاز ســال 95، این روزها بازار ســیرک 
حیوانات کســاد است به طوری که در سراسر کشور تنها سه سیرک موفق به دریافت اجرای مجوز به 
کار گیری حیوانات در نمایش ها هســتند. حیوانات دیگر سیرک ها و معرکه گیرها طی ماه های اخیر 
یا توسط سازمان حفاظت محیط زیست، ضبط و یا توسط صاحبانشان به این سازمان اهدا شده اند.

اما جالب اینجاست که از این سه سیرک، دوتایشان به همراه یک سیرک کالسیک، کرمانشاه را برای 
ارتزاق برگزیده اند تا رقابتشــان با یکدیگر، موجب چنگ و دندان نشان دادنشان به هم شود؛ سیرک 

»ستارگان آسیا« و »سیرک خلیل عقاب«.
مدیریت ســیرک ستارگان آســیا را فرهاد امیری عهده دار اســت؛ او که دارای مقام مذهبی خلیفه و 
اســت، می گوید: 20 روز پیش موفق به دریافت مجوزی یک ماهه برای اجرا در کرمانشــاه شدیم و 
بناســت دو روز دیگر سیرک را افتتاح کنیم، اما چند روزی  است ســر و کله دو سیرک رقیب پیدا شده 
که مجوز شــهرداری ندارند و یکی از آن ها با حمایت یک نماینــده مجلس موفق به دریافت مجوز از 
شــهرداری منطقه دو شده است. امیدواریم با نامه امروز معاونت شــهرداری مرکز، از افتتاح سیرک 

عقاب ممانعت به عمل آید.
امیری بــا تاکید بر اینکه مدت ها پیش از این دو ســیرک برای اجرا در کرمانشــاه برنامه ریزی کرده، 
می گوید: حضور این دو ســیرک رقیب در کرمانشاه را با انگیزه سیاسی می دانم و به کسانی که چوب 
الی چرخم می گذارند هشــدار می دهم، هرچه ســریع تر دلجویی کنند وگرنه هرکاری ممکن است 

انجام دهم؛ با من و سیرکم شوخی نکنید!
این در حالی ســت که کاظم علیزاده، معاون محیط طبیعی و تنوع زیســتی محیط زیست کرمانشاه 
در گفت وگو با »تابناک« ضمن اشــاره به برنامه مدون حذف تدریجی حیوانات از سیرک ها که توسط 
سازمان حفاظت محیط زیســت ابالغ شده، می گوید: برای سیرک ستارگان، فقط و فقط برای اجرا 
با یک خرس و یک میمــون مجوز صادر کرده ایم. این دو حیوان هم متعلــق به یکی از معرکه گیران 
هستند که درآخرین روز اجرای سیرک در کرمانشاه برای همیشه با نمایش خداحافظی کرده و توسط 

سازمان حفاظت محیط زیست به باغ وحش منتقل می شوند.
او درباره سیرک عقاب می گوید: این ســیرک که امروز با مشارکت سیرک تازه وارد ایتالیا به کرمانشاه 
رسیده طی یک سال گذشته، در راستای برنامه حذف تدریجی حیوانات از سیرک ها، تمامی حیوانات 
خود را به جز ببرها از چرخه نمایش خارج کرده و بناســت این گربه سانان را هم تا پایان سال جاری به 

طور کامل حذف کند. البته سیرک سوم کالسیک است و هیچ حیوانی برای نمایش ندارد.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

ستاره هالیوودی در خیابان گدایی کرد 
ستاره سینمای هالیوود با شمایل یک فرد بی خانمان 
در یکی از شــلوغ ترین قســمت های نیویورک ظاهر 
شد، اما هیچ کس متوجه حضور او نشد. ریچارد گی یر 
ســتاره فیلم »بی وفا« در فیلمی مســتقل و با بودجه 
پاییــن به نام »وقفه ذهن« در نقــش یک بی خانمان 
بازی کرده اســت. او در این فیلــم در نقش مردی با 
مشــکالت ذهنی ظاهر می شود که مجبور است در 
خیابان های منهتن زندگی کند. گی یر از زمان دریافت 

فیلم نامه این اثر، پا در راه درازی برای ســاخت این فیلم گذاشــته که او را درگیر فیلم برداری در 
خیابان هایی کرد که زندگی عادی در آن ها جریان دارد. او در این باره به وال استریت ژورنال گفت: 
»ما پول کافی برای بستن خیابان هایی که در آن مشغول فیلم برداری بودیم نداشتیم، بنابراین 
یک روز برای آزمایش با استفاده از لنز هایی که قادر به فیلم برداری از راه دور بودند، به میان مردم 

رفتیم تا ببینیم که امکان این کار وجود دارد یا خیر«
او در ادامه سخنان خود گفت: »من با سر و وضع یک بی خانمان به میان مردم رفتم. هنگامی 
که متوجه شدم کسی به من توجهی نمی کند، جسارت یافتم و از مردم درخواست کمک کردم. 
این کار را نزدیک به یک ســاعت ادامه دادم، اما در این مدت هیچ یک از کسانی که به من پول 
می دادند، نتوانســت به هویت واقعی من پی  ببرد.« گفتنی اســت ســال 1999 نشریه معروف 
People ریچارد گی یر را به عنوان »جذاب ترین مرد زنده جهان« برگزید. وی در سال 1990 به 

بودیسم گروید و تا کنون نیز باور مذهبی خود را حفظ کرده است. 

دیوید بکام هوادارانش را ناامید کرد
فوتبالیست سرشناس انگلیسی علی رغم درخواست 
هواداران خود در توئیتر، بــه این زودی ها جیمز باند 
نخواهد شد. دیوید بکام که به تازگی از برنامه های خود 
برای حضور بیشتر بر پرده سینما خبر داده بود، پس 
از اینکه هوادارانش در توئیتر از او درخواســت کردند 
در نقش مامور 00۷ ســرویس اطالعاتی انگلیس بر 
پرده ســینما ظاهر شــود، گفته بود پیشنهاد آن ها را 
به صورت جــدی در نظر خواهد گرفــت. با این حال 

دوشنبه 1۶ شــهریور ســخن گوی بکام به دیلی میل گفت او علی رغم عالقه اش به بازیگری، 
برنامه ای برای بازی در نقش اصلی فیلم های »جیمز باند« در آینده نزدیک ندارد. بکام عالوه بر 
این اعالم کرده پذیرای هرگونه انتقادی درباره حضورش در »شهسواران میزگرد« به کارگردانی 
گای ریچــی خواهد بود. با اینکه گای ریچی که یکی از کارگردان های بنام هالیوود به حســاب 
گاه است که  می آید، به توانایی های بکام ایمان دارد، اما این ســتاره دنیای ورزش به این نکته آ
در حرفه بازیگری احتماال با انتقادات زیادی روبه رو خواهد شــد. بکام دراین باره گفته اســت: 
گاهم که بســیاری از ورزشکارها پا در این مسیر گذاشته و شکست  »من کامال به این موضوع آ
خورده اند. می دانم که بازیگری کار دشــواری است. شما برای انجام این کار به میزان باالیی از 
مهارت و تعهد نیاز دارید، و به همین دلیل من برای ورود به این کار عجله نمی کنم. باید چیزهای 
بیشــتری در این باره بیاموزم و تمرین های زیادی را پشت سر بگذارم. من به انتقاد عادت دارم، 

زیرا مدت هاست که آدم مشهوری هستم.«

نگذار به بادبادک ها شلیک کنند 
نویسنده: فریده چیچک اوغلو
مترجم: فرهاد سخا
نشر ماهی

 شمارگان: 1500 نسخه 
قیمت: 6 هزار و 500 تومان 

طرح: طاهر شعبانی دِل آگاه نایاب است بیدل! کاندرین دوران/ نشسته پنبة غفلت به جای مغز در سرها... )موالنا عبدالقادر بیدل دهلوی( 

به اندازة پول دو ساندویچ فالفل
بنده زبان فارســی را دوســت دارم. البته درست ترش این اســت که به آن عشق می ورزم و 
بارها پیش آمده که با دوســتان و همکاران جوانی که دســتی در ترجمه دارند، بر سر اثبات 
حقانیت زبان فارسی درگیر شده ام و البته این جنگ و جدال ها هرگز راه به جایی نبرده اند. 
زبان فارسی مظلوم تر و بی پناه تر از همیشه به دست کاربرانش روز به روز زخمی تر می شود 
و عجیب این اســت کــه هنوز هم با همــه مهربانی ســرپا مانده و هر جا کــه کم می آوریم 
دســتمان را می گیرد. اینکه صفحه آخر روزنامه تابناک را با قطعه ای از ادبیات کالســیک 
فارسی آغاز می کنیم و با این ستون مختصر به پایان می بریم برای خودش علت و حکمتی 
گر به اندازه چند بیت یا چند ســطر باشــد، ســبب  دارد. مــرور ادبیات کهن فارســی حتی ا
می شــود پیوند ما با آنچه ریشــه در آن داریم برقــرار بماند. خواندن ســتونی کوتاه درباره 
اشــتباهات رایج در فارسی نویســی امروز هم شــاید به ما کمک کند بهتر حرف بزنیم، بهتر 

بنویســم و کمتر اشتباه کنیم. 

قبــل از هر چیز به همــه دوســتان و بزرگوارانی که در حــوزه مطبوعات و رســانهـ  اعم از 
تصویری، کاغذی، مجازیـ  قلم می زنند، التماس می کنم یک نســخه از کتاب »فرهنگ 
امالیی خط فارســی« تالیف دکتر علی اشرف صادقی و ســرکار خانم زهرا زندی مقدم را که 
به همت انتشــارات فرهنگســتان زبان و ادب فارســی منتشر شده اســت تهیه کنند. باور 
کنید راه دوری نمی رود. فقط بیســت هزار تومــن ناقابل باید پرداخت کنید برای داشــتن 
این کتاب. انگار کنید دو تا ســاندویچ فالفل خورده ایــد. در عوض هر وقت به امالی یک 
کلمه شــک کردیــد می توانید بدون هیچ زحمتــی صورت صحیح آن را در ایــن کتاب پیدا 

کنید و اولین قدم را به ســوی درست نویسی بردارید. 
یکی از بهانه های همیشــگی ما جماعت رسانه ای این است که اقتضای کار رسانه  سرعت 
اســت و ســرعت، خود به خود از دقت آدمی می کاهد. این حرف قبول. اما بیایید روراست 
گر من و شما وقت نوشــتن مطمئن باشــیم که واژه »بنیان گذار« درست است نه  باشــیم. ا

»بنیان گزار«!!! هر چقدر هم عجله پشــت کارمان باشد باز هم محال است اشتباه کنیم. 
گر مطلع باشیم که واژه های فارســی تنوین نمی پذیرند، نه در گفتن و نه در نوشتن، زبانم  ا
الل، هرگز از اغالط فاحشــی چون »گاهًا« یا »ناچارًا« یا »خواهشًا« اســتفاده نمی کنیم. 
واقعیت این اســت که ما اغلب کم دانشــی خود را به هر طریق ممکن توجیه می کنیم. اما 
فــردای قیامت می خواهیم با همین توجیه ها توی چشــم فردوســی و ســعدی زل بزنیم و 
بگوییم عجله داشــتیم؟ باور بفرمایید چگونه حرف زدن و چگونه نوشــتن هم مهم اســت. 
کاش نصف آنقدر که به لباس پوشــیدن و غذا خوردن مــان اهمیت می دهیم به حرف زدن 
و نوشــتن مان هم بهــا می دادیم. به هر حــال اولین خواهشــم را جدی بگیریــد و عجالتا 
یک نســخه از کتاب »فرهنگ امالیی خط فارســی« تهیه بفرمایید. تــا ببینیم روزگار به ما 
اجازه می دهد در این ســتون در خدمت شــما و اشــتباهات و غلط نویســی های رسانه ای 

باشیم یا نه...


