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جهانگیری :مشتریان جدیدی برای فروش نفت داریم
یادداشتی از پروانه مافی

گفتوگو با فرهاد سالافزون

کاهش طالق
برنامه می خواهد

بچهها به خاطر باال رفتن
«یورو» لژیونر شدند
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پیام رهبر انقالب به اجالس سراسری نماز؛

مدارس را مزین کنید
به نمازخوانی نوجوانان
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رئیس جمهوری در جلسه شورای اداری استان سمنان:

بنزین
 1000تومان
باقیمیماند

امریکاییها هر روز
پیام مذاکره میدهند

دانشگاهیان در آستانه روز دانشجو از مطالباتشان گفتند

صدای دانشگاه را
بشنوید

روایت های فعاالن سیاسی
و دانشگاهی
از دوران دانشگاه :
محم د هاشمی ،احمدشیرزاد،
غالمرضا ظریفیان ،فائزه هاشمی
آذر منصوری و سجاد زارعزاده

یادداشت هایی
درباره زندگی دانشجویی از
محمد زینالی اناری
جواد رسولی
احسان رضایی
و اسماعیل امینی

همراه با یادداشت هایی از محمد
مهدیعسگرپور،فیلمسازو
هوشنگگلمکانی،منتقدسینما
ت وگوی«ایرانجمعه»
گف 
بابهروزافخمی

کنند.روحانی با تأکید بر اینکه در شــرایط تحریم باید تهدیــدات و معضالت را به
فرصت تبدیل کنیم ،افزود :البته این کار آسانی نیست و از پیچیدهترین اقدامات
استراتژیک جهانی به شمار میرود اما معتقدم ملت ایران قادر است تهدیدات
را به فرصت تبدیل کند .رئیس جمهوری اظهار داشت :البته میتوانیم راه دیگری
را انتخــاب کــرده و به امریکا پاســخ مثبــت دهیم ،امــا در آن شــرایط دیگر عزت،
استقالل،مردمساالریوایرانیباعظمتوجودنخواهدداشت.روحانیادامهداد:
امریکاییها بسیار عالقهمندند که این شرایط به وجود آید و هر روز از طرقمختلف
پیام مذاکره میدهند و این در حالی اســت که انتخاب با مردم است و ملت ما در
طول سالهای نهضت اســامی همواره برای
ادامه درصفحه 2
استقالل خود تالش کرده است.
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از من بر نمیآید
مثلعلیحاتمی
فیلم بسازم

داستان سیاست
به

مناسبت گرامیداشت روز دانشجو مطرح شد

روایت فعاالن سیاسی
از دوران دانشجویی

p a p e r. c o m

موالوردی /یاد باد آن روزگاران...
شهیندخت
روز دوم دانشجویی در کالیفرنیا
محمد هاشمی/
احمدشیرزاد  /ماجرای اردوهای خاطره انگیز
عطایی که به مشت بخشیده شد
آذر منصوری/
هاشمی رفسنجانی /خشونت نرم
فائزه
دوران دانشجویی؛ شیرینی دفاع
غالمرضا ظریفیان/
مقدس و تلخی  18تیرش
 /می شد به جنگ صاعقهها رفت
سعید علیخانی

w w w. i r a n - n e w s

داستان زندگی

پنجشــنبه  15آذر 1397
بیســتوچهارم شــماره 6941
ســال

گفتوگوی «ایران» با بهروز افخمی
درباره تئاتر ،سینما و تلویزیون

از من بر نمیآید
مثل علی حاتمی
فیلم بسازم

روزگار خوش دانشجویی

زندگی دانشجویی را تجربه کردهاید؟
چند روایت بخوانید از ا ین دوران جذاب

زینالی اناری /طرح زدن به زندگی
محمد
رسولی /دور شدن برای نزدیک شدن
جواد
دیگر دانشگاهی که دوست میداشتم
احسان رضایی /بار
امینی /من دوران دانشجویی نداشتم
اسماعیل

داستان یک رویداد

ساعتی در مطب
اولین رزیدنت جراح پالستیک ایران

جراحدردهایقربانیاناسیدپاشی

داستان ورزشی

گفتوگوی «ایران» با گالره ناظمی
فینال المپیک جوانان را قضاوت کرد
داوری که

آبستراکسیون مخالفان الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ناکام ماند

تناقض در سیاست نفتی ترامپ

عبور  CFTاز پیچ مجلس

سال 1918و اواخر جنگ جهانی اول ،کلمانسو رئیس جمهوری
فرانســه به رئیس جمهوری وقت امریکا نوشت« :آقای رئیس
یادداشت
جمهور ،امروز یک قطره نفت مســاوی یک قطره خون اســت،
لطفاً به ما نفت بیشتری برسانید ».از آن زمان سیاست نفتی از
ستونهای اصلی هژمونی جهانی امریکایی است .این هژمونی
همراه با ستونهای نظامی  -صنعتی که آیزنهاور پس از جنگ
جهانــی دوم تعریــف کرده ،بــرای جهانخــواری و برتریطلبی
علی شمس
براســاس کنتــرل بــازار بینالمللی نفــت در عرصههــای تولید
اردکانی
رئیسکمیسیون
وعرضــه نفــت بنــا شــده اســت .البته ســتون مهــم دیگــر این
انرژی اتاق
برتریطلبــی را هژمونی تســلط دالر بــر بازارهــای مالی جهان
بازرگانی ایران
تشکیل میدهد ،چنانکه از جنگ دوم دیگر نقش چندانی برای
ارزهــای اروپایی در مبادالت جهانی باقی نماند .این ســلطه گری امریکا بــه اروپا ،ژاپن و
بسیاریازکشورهادیکتهمیکندکهما«امنیتنفتیونظامیشماراباوفورعرضهنفتو
قیمتارزانتأمینمیکنیم»ولیشرطیاینمیانههستکهنفتراازتولیدکنندگانفقط
به دالر بخرید .به صادرکنندگان نفت هم فشار میآورد که نفت را فقط به دالر بفروشید.
نتیجه این سیاســت این اســت که بهای ثمن و مثمن هر دو به امریکا سرازیر میشود و
تسلطدالربهمعامالتغیرنفتیبینکشورهاتسریپیدامیکند.اینزنجیرههژمونیدر
دوران جنگ سرد و در معارضه با اردوگاه اتحاد جماهیر شوروی و اکنون هم در مقابله با
روسیه و کشورهایی که هژمونی امریکایی را نپذیرند ،به کار میرود .البته این تسلط مالی،
نظامی و سیاسی دندان اتمی هم دارد که هرچند امریکا متعهد به کاهش کالهکهای
هستهای و تهدید نکردن کشورها در بهکار بردن اسلحه هستهای در قرارداد دهه هشتاد با
اتحادجماهیرشورویشدهبودولیدرحالحاضرحتیکشورهایفاقداسلحههستهای
راتهدیدبهکاربریسالحکشتارجمعیهستهایمیکند.وجهنفتیهژمونیامریکاییبا
نفتارزانبهعینشکوفاییعصرصنعتیشدنکشورهادرقرنبیستموتوسعهوسایل
نقلیه مجهز به موتورهای درونسوز بود که تقاضا برای فرآوردههای نفتی را هر 10سال
دو برابر میکرد .همین توسعه تکنولوژی امروزه در جبهه تولید امکان فروش نفت ارزان
در امریکا و در بازار بینالمللی را غیرممکن کرده است .به دیگر سخن با افزایش سهم
امریکا در تولید نفت از هشت میلیون بشکه در روز به دوازده میلیون به یمن تکنولوژی
شکافترسهاینفتیممکنشدهاستولیاینگرانتریننفتیاستکهدردنیاتولید
میشود که تعیینکننده قیمت بازار است .پس ادعای ترامپ که چون امریکا در تولید
نفتپسازشصتسالخودکفاشدههمراهباادعاینفتارزان،سرمایهگذاراندرتولید
نفتغیرمعمولبامتوسطهزینهبشکهایشصتوپنجدالرراعلیهاوبرانگیختهاست.
همین تناقض است که توصیههای رژیم صهیونیستی و جماعت وهابیان پرخاشگر به
ســرکردگی عربســتان برای توقف صادرات نفت ایران را غیراجرایی کرده است .ترامپ
الجرم علیه ایران و برخی دیگر از کشورها چشمغره میرود ولی چون تقاضاهایش را با
منطقبازارنمیتوانداجراییکند،الجرمبهجنگافروزیواختالفافکنیبینکشورهابا
کشورهای هدف روی آورده است .سیاست اختالفافکنی و جنگهای منطقهای مانند
آنچهدراوکراینبرافروختهاندتاحدیناشیازشکستدرسیاستنفتیاست.درراستای
تهدیدصلحدرمناطقمختلفجهان،ترامپوکوچکابدالهایشدرسیاستخارجی
ونیروهاینظامیامریکاسعیدارنداختالفهایبینالمللیخودساختهراتهدیدعلیه
صلح جهانی جا بزننــد و به دنبال گرفتن مصوبه از مراجع
بینالمللیبویژهازشورایامنیتسازمانمللمتحدباشند .ادامه در صفحه 4

ســالم

هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود ،صدای
شــما ،حرف شما و پیشــنهاد شــما را می شنویم و
میخوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید ،بگویید و بنویسید
تلفن 021 - 88769075 :پیامک3000451213 :

■ پیــاده روســازی اولویت شــهرداری باشــد  /اصغــر عابدی:
نظــــــــر از شــهردار جدیــد تهــران درخواســت داریــم کــه موضــوع
مـــــردم پیادهروســازی را محوریــت قــرار دهنــد .برای مثــال خیابان
 17شــهریور حد فاصل میدان امام حســین(ع) تا میدان شــهدا با ســنگفرش
تبدیل به پیاده رو شــد ولی متأســفانه با گذشت یک ســال قسمتی از این پیاده
رو حذف و مجدداً به سواره رو تغییر پیدا کرد .خواهشمندیم این طرح در سایر
مناطق تهران جهت تشویق مردم به پیاده روی اجرا شود.
■ پاســخگو نبودن مؤسســه کاســپین نســبت به ســپرده گذار  /زهرا کریمی:
پدر اینجانب مدت  5ســال اســت که در مؤسســه بدرالطــوس که بعدها به
مؤسســه کاســپین تغییر نام داد ســپرده گذاری کردند و نه تنها هیچ سودی
به ما نمیدهند بلکه هر بار هم که بابت دریافت پول خود به شعبه سنوات
مشــهد مراجعه میکنیم در پاســخ میگویند فعالً پول نداریــم و دولت به
حساب مؤسسه پولی واریز نکرده است .به شعبه مرکزی مراجعه میکنیم
پاســخ قانعکنندهای به ما نمیدهند و از پرداخت پــول خودداری میکنند.
االن مــادر اینجانــب بیمــار اســت و پول جهــت جراحی ایشــان نداریــم .از
مسئوالن درخواست پیگیری دارم.
■ چرا ســبد کاال بــه ما پیک موتوریها تعلــق نمیگیرد؟  /آقای ســلطانی :اخیراً
دولت اعالم کرده که قرار اســت به افرادی که درآمد آنها زیر  3میلیون تومان
اســت سبد کاال یا بســته حمایتی پرداخت شود .ســؤال من از دولت این است:
پس تکلیف اینجانب و امثال اینجانب که هیچ گونه شغل ثابت و بیمه نداریم
چیست؟ چرا این سبد به ما تعلق نمیگیرد؟ ما که فقط از طریق پیک موتوری
خرج زندگی را با هزار زحمت تأمین میکنیم تکلیفمان چیست؟
■ تبدیل فضــای پارک به ســاختمان اداری  /آقای نوروزی :شــهرداری قزوین
 200متــر از فضای پارک محلی واقع در شــهرک شــهید رجایــی را تبدیل به
ســاختمان اداری کــرده و هرچــه هم اهالــی منطقه اعتــراض میکنند هیچ
نتیجهای نداشته است.
■ عدمکمکبهمعلولازسویکارمندانبانک/خانمکاظمی:اینجانب معلول
حرکتی هستم و با ویلچر برقی تردد میکنم .چهارشنبه  30آبان به بانک ملی
شــعبه نازی آباد جهت انجام کار بانکی مراجعه کردم ولی با توجه به شــرایط
جسمیام هیچ یک از کارکنان بانک حاضر به کمک به اینجانب جهت انجام
کار بانکی نشدند .این در حالی بود که مراجعین به بانک حاضر به کمک بودند
اما کارمندان دریغ کردند.
■ درخواســت کمــک به زندانیان مالــی  /یک مخاطب :بــرادر اینجانب بهنام
حســین حســین خانی مدت  9ســال اســت که به علت بدهی در زندان است و
هیچ گونه حامی مالی که بتوان به او کمک کرد ندارد .تمام جوانی او در زندان
در حال تباه شــدن اســت .از خیرین و مردم دلســوز کشــور درخواســت دارم به
برادرم کمک کنند تا وی به آغوش خانواده برگردد.

داستان عکسها

سکوت بازار رنگ

کافه فرهنگ

کتابفروشها/یکدستورالعمل
راسته

سادهدربابرنجاندنکتابنخوانها
تحشیه /کهنترین نمونه «شعر» در ایران
هفته /صاحب جایگاهــی رفیعتر از

چهره

آنچهبرآنتکیهزدهبود
فراموشی/برسدبهدستتوبادوسرفه مردانه

ضد

3

عکس  :رضا معطریان  /ایران

رســیدگی مجلس به ایــرادات شــورای نگهبــان از الیحه CFT
و رأی روز گذشــته مجلــس بــا وجود همه مخالفتهــا و موانع
یادداشت
آشــکار و پنهــان اگر چه گام بســیار مهمی محســوب میشــود
امــا قطعــاً آخریــن گام نبــود .به دلیــل فعالیتهای گســترده
مخالفان در سطح ملی و فضاسازی قابل توجه علیه موافقان
و همین طور محتوای این الیحه ،انتظار طیف مخالفان الیحه
یاد شده عدم تصویب آن در مجلس بود .اما آنچه روز گذشته
علیرضارحیمی
در مجلس رخ داد تجلی همت و اراده موافقان به دلیل انگیزه
عضو هیأت رئیسه
مجلس
گسست ناپذیر آنها درخصوص منافع ملی کشور بود.
جد و جهد مخالفان البته محدود به کف خیابان و فضای مجازی
نبود و متأسفانه در اتفاقی نادر پای مراجع تقلید را به موضوع  FATFو الیحه  CFTباز
کردند و حتی تا مرز صدور فتوا علیه موضوع  FATFتوسط یکی از مراجع پیش رفتند.
تالش آنها برای ورود مستقیم این موضوع اما با درایت حکیمانه رهبر معظم انقالب
و تأکید بر لزوم رعایت قانون (رسیدگی به این لوایح در مسیر معمول قانونی) و اصرار
بر صالحیت مجلس شورای اسالمی برای قانونگذاری ناکام ماند و نتوانستند از رهبری
انقالب هزینه کنند.
همه گزارشهای مقامات ارشــد کشور همچون مقامات وزارت خارجه ،بانک مرکزی،
وزارت اقتصاد و همچنین مدیران بانکها و مقامات وزارت اطالعات حاکی از تحوالت
منفی در حوزه تعامالت پولی و بانکی ایران با ســایر کشــورها بویژه در شرایط تحریمی
بــود کــه این مهم را با عدم تصویب لوایح یاد شــده قابل عمیقتر شــدن تا قطع کامل
روابط بانکی ایران با همه کشورها و از جمله همسایگان و دوستانمان اعالم میکردند.
فهــم واقعبینانه از شــرایط بینالمللــی و موقعیت ایران در این برهه حســاس ایجاب
میکرد که نســبت به  CFTنیز نگاهی کاربردی و واقعبینانه اعمال میشد تا با تسهیل
فضای دیپلماسی امکان مانور در چارچوب کنوانسیونهای بینالمللی نیز برای ایران
فراهــم شــود و بهرهبرداری از ســاختار برجــام را (حتی بــدون امریکا) برای کشــورمان
ممکن ســازد .اگر برجام توانســت موانع حقوقی پیش روی ایران را رفع کند ،با خروج
امریکا از برجام و تحوالت ناظر به آن چون ایجاد کانال  SPVبه عنوان مدل جایگزین
ســوئیفت فقط در فضایی باز برای ما امکانپذیر اســت و این فضا با الحاق کشورمان به
 CFTفراهم خواهد شد.
قابل پیشبینی است که مدل فضاسازی مخالفان برای تأثیرگذاری بر رأی مجموعههای
صاحــب تأثیر تغییر یابد و از هتاکی گســترده و اتهامات کور علیه نمایندگان به ســمت
البیهای گســترده با اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام حرکت کند .در روزهای
آینده تالش مخالفان بعد از ناامیدی از مراجع محترم تقلید و تحریک مذهبی موافقان
بر مذاکرات توجیهی و اقناعی با اعضای مجمع متمرکز خواهد شد اما این مهم نیز به
دلیل زیر خنثی و بی اثر خواهد شد؛ درک واقعبینانه از شرایط کشور و برداشت صحیح
از وضعیت کشــورمان در عرصه بینالمللی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام را بیش
از هر زمان دیگری به ســوی اعمال مصلحت نظام به نفع مردم و حل مشــکالت کشور
رهنمــود خواهد ســاخت و همچنان کــه در موارد مختلف و مشــابه علی رغــم ایرادات
شورای نگهبان بر برخی مصوبات مجلس ،این مجمع نظر مجلس را برای برون رفت
از بنبستهای مختلف مورد تصمیم قرار داده اکنون نیز مصالح عالیه کشور در مسیر
منافــع عمومــی ضرورتی آشــکار را در موضــوع  FATFپیش
روی اعضای محترم این مجموعه میگذارد.
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اصالح مدار غلط
فیلمسازی

بزرگترینآرزویمن
قضاوتبازیهای«رونالدو»است

10 ،9 ،8و 21
 FATFو فهم مشترک از ضرورتهای حیاتی

بررسیدرخواستسینماگران
برای لغو الزام پروانه ساخت

 تصمیمات مهم سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی مطرح و با رهبریمعظم هماهنگ می شود
 اگر امریکا تسلیم حق بشود ،مذاکره میکنیم گرفتن ارز دولتی برای واردات و فروش به نرخ آزاد ،ظلمی بزرگ به مردم بود اگر گفتن مسائل مفید به حال مردم ،آینده و وحدت کشور نباشد سودی نداردرئیس جمهوری در ادامه برنامههای سفر به استان سمنان
روایـــــت بعد از حضور در دانشگاه علوم پزشکی این شهر در جلسه
گـروه ســیاسی توســعه و برگزیدگان اســتان حضور یافت و دستور افتتاح و
آغاز 44پروژهراصادرکرد.روحانیدیروزهمدراجالسسراسرینمازحضوریافت
و در ادامه به سرخه زادگاه خود رفت .روحانی درجلسه شورای اداری استان سمنان
هــم از پیــام های پی در پی امریکاییها بــرای مذاکره با ایران خبــر داد .به گزارش
پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری  ،رئیس جمهوری عصر دیروز در جلســه
شورای اداری استان سمنان با قدردانی از حضور پرشور و اجتماع شکوهمند مردم
این استان در استقبال از دولتمردان ،گفت :حضور پرشور مردم ،نمایش پشتیبانی
آنهاازنظاماستواینطورنیستکهمردمبهخاطریکشخصیادولتاجتماع

همراه با گزارش «ایران» از حضور رئیس جمهوری
در دانشگاههای کشور در  6سال گذشته

توزیع یارانهها فدرالیزه شد
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چکامه/کلماتدروقوعبارانوخاطره
خواندنیها/درستایشنصفهخواندنکتابها
پیشنهاد خواندن /بازباراناست
موسیقیدان« /شب ،سکوت ،کویر»
نگاه

تبلوریکفرهنگبومی

صفحات  7تا 18

تأملی بر ادعای امریکا

موضوع آزمایش موشــکی کشــورمان در حالی بار دیگر در
نشست شــورای امنیت سازمان ملل و پشت درهای بسته
یادداشت
مورد بررســی قرار گرفته است که وزیر خارجه امریکا اخیراً
مدعی شــده بود جمهوری اســامی ایران موشکهایی را
آزمایــش کرده کــه قابلیت حمــل چند کالهــک جنگی را
دارد .مایک پمپئو اخیراً در توئیتر خود عنوان کرده بود که
«ایران یک فروند موشک بالستیک قادر به حمل کالهک
علی بیگدلی
هســتهای را آزمایــش کــرده اســت ».وی ایــن آزمایــش را
کارشناس مسائل
بینالملل
مغایر قطعنامه شــماره  ۲۲۳۱شورای امنیت دانسته بود.
قطعنامهای که وی به آن اشاره دارد ،مصوبات قبلی شورا
حاوی تحریم بینالمللی ایران را لغو کرد و در آن ازکشــورمان خواســته شــده که
از تولید موشــکهای بالســتیک که برای حمل کالهک هســتهای طراحی شــده،
خودداری کند .این قطعنامه همچنین کشورهای دیگر جهان را از انتقال فناوری
و اقالم مورد اســتفاده در برنامه موشــکی ایران منع میکند .در پی ادعای پمپئو
بود که وزارت خارجه فرانسه آزمایش اخیر موشکی را « تحریک آمیز » توصیف
کرد و جرمیهانت وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در بیانیهای ادعا کرد که آزمایش
موشکی اخیر ایران «مغایر قطعنامه شورای امنیت بوده است» و افزود که بریتانیا
قاطعانه خواســتار توقف این گونه آزمایشهاســت .علــی الظاهر متعاقب این
موضعگیریها ،بریتانیا و فرانســه خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت در این
باره شدند.
درباره ادعاهای مایک پمپئو چند نکته محل تأمل اســت .نخســت ،اشاره وزیر امور
خارجــه امریــکا بــه قابلیت حمل کالهک هســته ای این موشــک ها بــوده که محل
بحث قرار گرفته و از ســوی سایر مقامهای این کشــور هم تکرار شده است .این ادعا
در حالی مطرح شــده اســت که به موجب برجام و مذاکراتی که ایران و شــش کشور
 5+1داشتند ،مالحظات و نگرانی جامعه جهانی از روند فعالیتهای هستهای ایران
و امکان دســتیابی آن به ســاح هســتهای برطرف شــده و آژانس بینالمللی انرژی
اتمی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای تعهدات فنی تهران تعیین شده است .چنانکه
ایــن ســازمان  14بار از زمان دســتیابی به برجام پایبندی کامل ایــران به این توافق را
مــورد تاییــد قرار داده اســت .بنابراین در شــرایطی که جمهوری اســامی هیچ گونه
فعالیت مشــکوک و خارج از نظارتی برای رســیدن به تسلیحات هستهای و طبیعتاً
موشــکهایی با قابلیت حمل کالهک هســتهای ندارد،
ادعای امریکا نمیتواند محلی از اعراب داشته باشد.
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