
شنبه اول بهمن 1397/  14 جمادی االول1440/  21 ژانویه 2019/ شماره 3362 / 8 صفحه / 1000 تومان

www.kaenat.ir

بنزین مثل نان شب است
کشور ۲ ساعت بی بنزینی را تحمل نمی کند

وزیر نفت:

مردم از نوستالژی  بازی خسته 
شده اند

 مدیریت بحران
قبل و بعد از »پالسکو«
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شوراى عالى هماهنگى اقتصادى 
روز يكشنبه به رياست حجت االسالم 

و المسلمين حسن روحانى...

رييــس ســازمان انــرژى اتمى 
تاكيد كــرد، معادالت ميــان رژيم 
صهيونيستى با جبهه مقاومت به نفع 

مسلمين در حال تغيير است...

در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی تاکید شد:

صالحی: 

رسانه ها 
پیشرفت های 
40 ساله را به 

نمایش بگذارند

انقالب اسالمی 
مقاومت را در 

بستر صحیح به 
پیش برد

۷.۵ میلیارد یورو به 
سامانه نیما برگشت

6

آمریکای پس از استیضاح ترامپ!

محمودی شاه نشین:

دیدگاه
| يك نماينده اصالح طلب مجلس گفت: هدف جمهورى اســالمى اين 
نيست كه از اين نقاط ضعف مردم براى كشاندن مردم پاى صندوق راى استفاده 
كند هدف جمهورى اسالمى اين است كه مردم را در همه تصميماتش مشاركت 
دهد من بعيد مى دانم كه اســتانى شدن كاهشى را در مشــاركت ايجاد كند. 
چيزهاى ديگرى باعث كاهش حضور مردم پاى صندوق راى مى شود نه استانى 
شــدن انتخابات. به گزارش كائنات به نقل از ايلنا، محمد محمودى شاهنشين 
درباره طرح اســتانى شــدن انتخابات گفت: يكى از مشــكالتى كه مجلس در 
دهه هاى اخير با آن مواجه بوده و دولت هم بارها با آن تنش داشته، تاثير توجه 
به  مشكالت منطقه اى بر مباحث ملى كشور است. به عنوان مثال عدم نظارت 
كلى بر عملكرد دولت، عدم تمركز نمايندگان بر قانون گذارى، تصويب قانون هاى 

متضاد يا تكرارى از جمله آفت هايى بوده كه دامن گير مجلس شده است. 
وى تاكيــد كرد: نمايندگان مجلس به واســطه نوع انتخاباتــى كه داريم كه 
نيازمندى به راى مستقيم مردم در نقاط مختلف كشور هم ازجمله ويژگى هاى 
اين انتخابات است ناخودآگاه بخشــى نگرى را به منافع ملى ترجيح داده اند و 
حتى اگر اين بخشى نگرى با سياســت هاى كلى منافات داشته است باز هم به 
آن پرداخته اند. مثال اگر بنا بوده بر اساس مطالعات آمايش سرزمينى محصولى 
با توجه به كمبود آب در يك منطقه كشت نشود و مردم منطقه نظرى متفاوت 
داشتند، نماينده تمام توان خود را گذاشــته تا اين كار انجام شود. اين بخشى 

نگرى ها در موارد جزء تمركز نمايندگان را از مباحث كلى گرفته است.
اين عضو مجمع نمايندگان استان تهران با اشاره به روندهايى در انتخابات كه 
شايسته گزينى را تحت الشعاع قرار مى دهد، خاطرنشان كرد:  برخى رويكردها 

باعث شــده كه نگاه ها به قومى نگرى نزديك شود و به جاى شايسته ساالرى به 
قوميت گرايى و محل گرايى روى آورده شــود. ما نماينده اى داريم كه با 9 هزار 
راى به مجلس آمده است و متاسفانه به علت فســاد موجود در بحث انتخابات 
بايد قانونش تغيير كند، مى بينيم كه خريد و فروش آراو تطميع و ... دارد روز به 
روز بيشتر مى شود.اين نماينده اصالح طلب مجلس دهم در بيان مزاياى استانى 
شدن انتخابات مجلس اظهار كرد:  يكى از راه هاى جلوگيرى اين مشكالت بحث 
استانى شدن انتخابات مجلس اســت، وقتى انتخابات مجلس استانى مى شود 
اوال چهره هاى ملى، صاحب نظر، مطالبه گر و غيرمحلى مطرح مى شــوند دوما 
تعهدات از حالت شهرستانى و بخشى به تعهدات استانى و ملى تبديل مى شود 
چراكه در ايــن صورت تعداد آرا براى ورود نمايندگان به مجلس به شــدت باال 
مى رود باعث مى شود كسانى كه با خريد آرا يا با چندهزار راى به مجلس مى آيند 
ديگر اين اتفاق نيافتد. وقتى در شهرى يك نفر يك ميليون راى بياورد و بتواند 
به مجلــس راه پيدا كند او ديگر نميتواند راى بخرد.اين عضو فراكســيون اميد 
مجلس يادآور شد:  در استانى شــدن انتخابات فرصتى هم براى تحزب گرايى 
و حزبى شــدن پيش مى آيد درنتيجه تعهدات حزبى پيشگام خواهد بود. وقتى 
مردم به مجموعه اى راى مى دهند به آن معناست كه آن مجموعه برنامه دارد و 
موظف اســت كه از طرح و برنامه خود دفاع كند درنتيجه ديگر يك فرد نيست 
كه قول بدهد در يك شهر سى هزار نفرى فرودگاه بسازد لذا اينها از بين مى رود 
و برنامه هاى كالن كشــورى به ميان مى آيد و اگر يك حــزب و گروه نتوانند به 
برنامه هايشــان عمل كنند در دوره بعد مورد اقبال مردم قرار نمى گيرند.وى با 
اشاره به نقاط ضعف اين طرح گفت: مى گويند االن مردم حوزه هاى انتخابيه در 

مراجعه شان به نمايندگان دسترسى خواهند داشت اما آن موقع ديگر مشكالت 
جزئى شان را نمى توانند مطرح كنند كه البته مى شود اين را حل كرد. در تمام 
دنيا الگو اين است ما هم بايد پارلمان هاى محلى و شوراى شهرستان ها را در كنار 
اين طرح رشــد دهيم و تعدادشان را افزايش دهيم تا مواردى مثل سامان دادن 
به آسفالت و كوچه و خيابان هاى يك شــهر را در دست بگيرند. نماينده وقتى 
به عملكرد كالن دولت نظارت مى كند قطعا مى تواند موثر باشــد اينكه نماينده 
دنبال اين بيافتد كه بخشدار و فرماندار را عوض كند، فرصت زيادى از نماينده 
مى گيرد و باالخره اين تفكر بخشى نگرى آفتى براى كشور شده است.اين عضو 
كميسيون شوراها و امور داخلى كشور درباره برخى اظهارنظرها از سوى برخى 
اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام مبنى بر اينكه اين طرح ممكن است به 
قانون تبديل نشود، گفت: اين مورد به طور رسمى از سوى مجمع مطرح نشده و 
هرچه كه وجود دارد اما  نظرات شخصى افراد است، مجمع سخنگو و رئيس دارد. 
مجمع تشخيص طبق قانون زمانى ورود مى كند كه بين مجلس و شوراى نگهبان 
راجع به بحثى اختالف نظر وجود داشته باشد وگرنه اگر هر طرح و اليحه اى كه 
به مجلس مى آيد و تصويب مى شود و در شوراى نگهبان تاييد شود مجمع ورود 
نمى كند.محمودى شاه نشــين با بيان اينكه هيات نظارت مجمع با خود مجمع 
فرق دارد، گفت: هيات نظارت بحثش چيز ديگرى اســت. هيات نظارت مجمع 
يك مركز مشورتى اســت، هيات نظارت مجمع مثل مركز پژوهش هاى شوراى 
نگهبان يا مثل مركز پژوهش هاى مجلس است كه يك مركز پژوهشى است كه 
نظراتش مى تواند نظراتى جامع و كارشناســى باشد كه براى مجلس و شوراى 

نگهبان و خود مجمع مى فرستد. 

ســرمقاله
نگاهی به نقش تربیتی 

حضرت زهرا )س(
| رضا امیری  مهر- آنچه از 
آثار امام خمينى (س) درباره حضرت 
زهرا (س) به دست مى آيد گوياى اين 
حقيقت اســت كه عالوه بر شخصيت 
عظيم الهى و موقعيت ممتاز معنوى، 
آن بزرگوار چــه در جايگاه بندگى به 
درگاه ربوبــى، چه در جايــگاه فرزند 
رسول گرامى اســالم، چه در جايگاه 
يك شهروند با احســاس مسئوليت 
در قبال جامعــه و همنوعان و چه در 
جايگاه همســر على بــزرگ و چه در 
موقعيت يك مادر و تربيت فرزندان از 
اعالترين نمونه هاى موفقيت و شايسته 
ترين اسوه حسنه است. حضرت امام 
خمينــى (س) در پيامــى از حضرت 
زهرا (سالم اهللا عليها) چنين ترسيمى 
دارند: «زنى كه از معجــزات تاريخ و 
افتخارات عالم وجود است؛ زنى كه در 
حجره  اى كوچك و محّقر، انسانهايى 
تربيت كرد كه نورشان از بسيط خاك 
تا آن ســوى افالك و از عالم ملك تا 
آن ســوى ملكوت اعلى  مى  درخشد. 
صلوات و ســالم خداوند تعالى بر اين 
حجره محقر كه جلوه گاه نور عظمت 
الهى و پرورشــگاه زبدگان اوالد آدم 
است.» (صحيفه امام؛ ج 16، ص 192)
آن حضرت كه نمونــه برتر بندگى و 
داراى مقام رفيــع و ملكوتى بود، در 
عين زهد واقعى و بى اعتنايى به ظواهر 
و زرق و برق زندگى آن چنان در تربيت 
فرزندان سنگ تمام گذاشت و چنان با 
موفقيت عمل كرد كه حضرت حسين 
در خطبه جاودانه خود در روز عاشورا 
كه به واقع مى توان آن را «منشور عزت 
انسانى» نام گذاشــت در كنار خيلى 
ارزشــهاى متعالى ديگر به آن افتخار 
مى ورزند كه: «خداونــد بر ما زبونى  
و ذلت  را نمى پســندد، و رسول  خدا و 
مؤمنين  نمى پسندند، و دامنهاى  پاك  
و پاكيزه اى كه  مــا را در خود پرورش  
داده اند.» اما جان كالم اين جا اســت 
كه اين «پرورشگاه زبدگان اوالد آدم» 
اتاقكى كوچك و محقر بوده است بى 
بهره از كمترين امكانات و مبراى از زرق 
و برق فريبنده دنيا كه به پندار بعضى 
روح هاى حقير جلوه عظمت اسالم و يا 
طويل شدن شخصيت ها است. در اين 
خانه كوچك كه به قول دكتر شريعتى 
از همه تاريخ بزرگتر است؛ على زندگى 
مى كند و فاطمه و پوستينى را كه روى 
آن علوفه شتر را مى ريختند شباهنگام 
زير انداز بستر آرامششان بود كه شايد 
نيمى از قد آن ها را هم كفاف نمى داد. 
در همين خانه حسن و حسين تربيت 

شدند و زينب پرورش يافت.

با استانی شدن 
انتخابات، 
کسی با 
۹هزار رای 
وارد مجلس 
نمی شود

ملتی که همه چیز می داند!
یکی یك جا نوشــته بود : روزی امتحان جامعه 
شناسی ملل داشتیم. اســتاد سر کالس آمد و می 

دانستیم که 10 سوال از تاریخ کشور ها خواهد داد.
دکتر بنــی احمد فقط 1 ســوال داد و رفت: مادر 

یعقوب لیث صفار از چه نظر در تاریخ معروف است؟
از هر که پرسیدم نمی دانست.تقلب آزاد بود، چون 

ممتحنی نبود، اما براستی کسی نمی دانست.
همه 2 ساعت نوشتیم از صفات برجسته این مادر 
از شمشیر زنیش، از آشپزی برای سربازان، از بر پا 

کردن خیمه ها در جنگ، از عبادت هایش و......
استاد بعد 2 ســاعت آمد و ورقه ها را جمع کرد و 

رفت.
14 تیر برای جواب آزمون امتحان تاریخ ملل رفتیم. 
در تابلو مقابل اســامی همه نوشته شده بود با خط 

درشت «مردود»!
برای اعتراض به ورقه به ســالن دانشسرا رفتیم. 

استاد آمد: 
گفت :کسی اعتراض دارد؟

همه گفتیم: آری!
گفت: خوب پاسخ صحیح را چرا ننوشتید؟

پرسیدیم: پاسخ صحیح چه بود؟
اســتاد گفت: در هیچ کتاب تاریخی نامی از مادر 
یعقوب لیث صفار برده نشــده. پاسخ صحیح «نمی 

دانم بود»!
همه پنج صفحه نوشــته بودید، اما کسی شهامت 

نداشت بنویسد: «نمی دانم»!
ملتی که همه چیز می داند، ناآگاه است. بروید با 
کلمه زیبای« نمی دانم» آشنا شوید، زیرا فردا روز 

گرفتار نادانی خود خواهید شد.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

 استاد
سخن

اول بهمن ماه ســال 319 هجرى شمســى، روزى 
است كه در آن «حكيم ابوالقاســم فردوسى» نگارنده 
شاهنامه پا به عرصه وجود گذاشت. شاهنامه متعلق به 
همه اقوام ايرانى از كرد تا آذرى و لر و بلوچ و خراســان 
و گيلكى اســت و همه در اين كتاب اقوام آريايى ايران 
ناميده شده اند.يونسكو شاهنامه فردوسى را يكى از 3 

اثر برجسته جهان معرفى كرد.
«ابوالقاســم حســن پور على طوســى» معروف به 
فردوسى در روســتاى پاژ در شهرستان از توابع طبران 
توس در خراســان ديده به جهان گشــود. نام او همه 
جا ابوالقاسم فردوسى شناخته شــده است. پدرش از 
دهقانان طوس بود كه ثــروت و موقعيت قابل توجهى 
داشت. وى از همان زمان كه به كسب علم و دانش مى 
پرداخت، به خواندن داستان هم عالقه مند شد.همانطور 

كه در زندگى نامه فردوسى آمده است، آغاز زندگى وى 
هم  زمان با گونه اى جنبش نوزايــش در ميان ايرانيان 
بود كه از سده سوم هجرى آغاز شده و دنباله و اوج آن 
به سده چهارم رسيد. فردوسى از همان روزگار كودكى 
بيننده كوشــش هاى مردم پيرامونش براى پاسدارى 
ارزش هــاى ديرينه بــود و خود نيز در چنــان زمانه و 
زمينه اى پا به پاى بالندگى جســمى بــه فرهيختگى 
رسيد و رهرو سخت گام همان راه شد.فردوسى از همان 
ابتداى كار كه به كسب علم و دانش پرداخت، به خواندن 
داستان هم عالقه مند شد و مخصوصا به تاريخ و اطالعات 
مربوط به گذشته ايران عشق مى ورزيد. همين عالقه به 
داســتان هاى كهن بود كه او را به فكر به نظم درآوردن 
شاهنامه انداخت.وى مدت ها در جستجوى اين كتاب 
بوده است و پس از يافتن دست مايه اصلى داستان هاى 

شاهنامه، نزديك به 30 سال از بهترين ايام زندگى خود 
را وقف اين كار كرد.كودكى و جوانى فردوسى در زمان 
سامانيان سپرى شد. شاهان سامانى از دوستداران ادب 
فارسى بودند. آغاز سرودن شاهنامه را بر پايه شاهنامه 
ابومنصورى از زمان سى سالگى فردوسى مى دانند، اما 
با مطالعه زندگينامه فردوسى مى توان چنين برداشت 
كرد كه وى در جوانى نيز به سرايندگى مى پرداخته  و چه 
بسا سرودن داستان هاى شاهنامه را در همان زمان و بر 
پايه داستان هاى كهنى كه در داستان هاى گفتارى مردم 
جاى داشــته اند، آغاز كرده است. از ميان داستان هاى 
شــاهنامه كه گمان مى رود در زمان جوانى وى گفته 
شده باشد، مى توان داستان هاى بيژن و منيژه، رستم و 
اسفنديار، رستم و سهراب، داستان اكوان ديو و داستان 

سياوش را نام برد.

ت
ش

یاددا
ت

میترا ایوبی: معلم ادبیا

گزارش سفیر ایران در انگلیس از دسترسی زاغری به خدمات پزشکی
| حميد بعيدى نژاد سفير ايران در انگليس با انتشار پيامى در توييتر، گزارش آمارى درباره دسترسى 
نازنين زاغرى، شــهروند دو تابعيتى ايرانى-انگليسى كه به دليل جرائم امنيتى در ايران محاكمه و به حبس 
محكوم  شده است، به خدمات پزشكى در زندان ارائه كرد. به گزارش كائنات به نقل از ايرنا، بعيدى نژاد افزود 
كه او در طول مدت حبسش تاكنون ، 49 بار خدمات تخصصى پزشكى دريافت كرده كه شامل 22 مراجعه به 
فيزيوتراپ، 15 مراجعه به روان پزشك، 8 مراجعه به دندان پزشك و 4 مراجعه به متخصص مغز و اعصاب است. 
سفير كشــورمان همچنين عنوان كرد كه در اين مدت زاغرى 201 بار دخترش گابريال را مالقات كرده و 

به طوركلى هفته اى 6 بار با خانواده اش ديدار مى كند.
سفير كشورمان در توييت ديگرى در همين رابطه، از فضاسازى تبليغاتى برخى فعاالن حقوق بشرى درباره 
‹ تاخير دسترســى زاغرى به امكانات درمانى› انتقاد كرد و نوشت: ناديده گرفتن هزاران بيمار ايرانى كه به 

دليل كمبود داروهاى تخصصى در اثر تحريم هاى آمريكا رنج مى برند، بى عدالتى و دو رويى محض است.
نازنين زاغرى به دليل ارتكاب جرائم امنيتى در ايران محاكمه و به 5 سال زندان محكوم شده و هم  اكنون 
در حال گذراندن دوران محكوميت خود است. او در خردادماه 1395 هنگام خروج از ايران در فرودگاه امام 

خمينى (ره) بازداشت شد. 
مقام هاى ايران بعد از بازداشــت زاغرى اعالم كردند كه او با مؤسســات معاند همكارى و در فعاليت هاى 

براندازى نرم حضورداشته است.
بعد از بازداشت و محكوم شدن نازنين زاغرى، رسانه هاى غربى با به راه انداختن پروپاگانداى شديد عليه 
ايران مدعى شدند كه سفر او به ايران بابت بازديد خانوادگى صورت گرفته بود و او هيچ مأموريت رسانه اى يا 
كارى نداشته است. جرمى هانت وزير امور خارجه انگليس هفته گذشته سفير ايران را در رابطه با اين پرونده 

فراخواند و بار ديگر خواستار آزادى وى شد.

کری: ترامپ، آمریکا را منزوی کرد
| «جان كرى» وزير امور خارجه سابق آمريكا 
گفت كه «دونالد ترامپ» ، اياالت متحده را منزوى 
كرده و ما را در ارتباط با نهادهاى شكل گرفته از زمان 
جنگ جهانى دوم براى برقرارى اتحاد در جهان، به 
قهقهرا برده است. وى ترك مسند رئيس جمهورى 
از ســوى ترامپ را به نفع منافع آمريكا در خارج از 
كشور ندانست و در عين حال تصريح كرد: ترامپ با 
اينكه مدعى است بزرگترين مذاكره كننده در جهان 
اســت، مذاكره نمى كنــد. وى همچنين از تصميم 
اخير ترامپ براى خارج كــردن نيروهاى آمريكايى 
از سوريه انتقاد و به اســتعفاى «جيمز متيس» وزير دفاع سابق آمريكا اشاره كرد و ادامه داد، اكنون، زمانى 
براى شرمسارى است. كرى از «مايك پمپئو» وزير امور خارجه آمريكا نيز به دليل سخنان انتقادآميزش از 

سياست هاى دوره «باراك اوباما» سلف ترامپ انتقاد كرد.
پمپئو پيشتر در ماه جارى در جريان سفر به قاهره گفت كه دوره شرمندگى آمريكا به سر آمده است. كرى 
در واكنش به اين ســخنان، نحوه رفتار ترامپ با «والديمير پوتين» رئيس جمهورى روسيه را بشدت مورد 
نكوهش قرار داد و گفت: وقتى رئيس جمهورى آمريكا تسليم رئيس جمهورى روسيه مى شود و نقطه نظرات 
وى در مورد افغانستان را مى پذيرد، وقتى كه وى (ترامپ) مى ايستد و با خفت تسليم مى شود و مى گويد؛ 
به پوتين اعتقاد دارم، نه جامعه اطالعاتى خودم. اين، زمان شرمسارى است.كرى در مورد احتمال نامزدى 

در انتخابات رياست جمهورى 2020 آمريكا گفت هيچ گزينه اى را از روى ميز حذف نكرده ام.

موسسه هریس و مرکز مطالعات آمریکا در دانشگاه هاروارد در آخرین نظرسنجی، به این نتیجه رسیده که 
بخش اعظم جامعه آمریکایی بر این باورند که باید اقداماتی علیه رئیس جمهوری این کشور صورت گیرد؛
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