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تلفيق هنر و موضوعات مختلف موجب 
افزايش جذابيت مى شود

ــنواره بين المللى كارتون   آيين اختتاميه دومين جش
ــته و با حضور رئيس و جمعى از  جامعه ايمن شب گذش

اعضاى شوراى شهر مشهد در محل تاالر شهر برگزار شد.
ــيه اين مراسم به گفتگو  محمدرضا حيدرى در حاش
با خبرنگار ما پرداخت و با بيان اينكه مشاركت شهروندان 
در حوزه هاى مختلف وابسته به شهر، يكى از نكات بسيار 
مهمى بوده كه براى مديريت شهرى بويژه در كالنشهرها 
ــاركت در زمينه  ــت، اظهاركرد: اهميت اين مش مطرح اس
ــى و آمادگى براى مديريت و مقابله با بحران بيش از  ايمن

ساير حوزه ها حس مى شود و بايد مورد توجه قرار گيرد.
حيدرى افزود: هميشه در شرايط اضطرار و بحران هاى 
ــخت افزارى بسيج  مختلف تمامى ظرفيت ها و امكانات س
مى شوند ولى نقش مردم در چنين مواقعى از تاثيرگذارى 
ــب و  ــوده و ارائه آموزش هاى مناس ــترى برخوردار ب بيش
توانمندسازى آنها در اين حوزه منجر به كاهش چشمگير 
ــكالت احتمالى خواهد شد. وى با اشاره به  صدمات و مش
طرح دوام ثامن كه چندسالى است از سوى مديريت شهرى 
مشهد و به منظور ارائه آموزش هاى مقابله با بحران و شرايط 
ويژه به شهروندان در حال اجراست، گفت: بسيار خرسنديم 
كه اين طرح روند تكاملى خود را در حال طى كردن است 
ــاله با استقبال پرشورتر شهروندان همراه مى  شود؛  و هرس
اميدواريم تمامى ابزارها و امكانات الزم براى تحقق اين امر 
محقق و بتوان گام هاى محكمترى در اين جهت برداشت.

.
ديدار با خانواده هاى محترم شهداء و 

جانبازان و ايثارگران
ــت ياد و خاطر شهداء و ايثارگران  با هدف گراميداش
دوران دفاع مقدس مديران آبفاى جنوب غربى استان تهران 
ــتان  ــهداء و جانبازان در شهرس با خانواده هاى محترم ش

اسالمشهر ديدار كردند . 
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب جنوب 
غربى استان تهران در اين برنامه ها كه با هماهنگى فرماندار 
و رياست بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان اسالمشهر 
ــهيد  ــده از بنياد ش برگزار گرديد . مطابق برنامه اعالم ش
شهرستان اسالمشهر موضوع ديدار و سركشى خانواده هاى 
معظم شهداء و جانبازان و ايثارگران دوران دفاع مقدس در 
ــد . در اين مراسم كه با  ــتور كار قرار گرفته و انجام ش دس
حضور مسئول امور ايثارگران ، فرمانده پايگاه بسيج و مدير 
حراست شركت آبفاى جنوب غربى استان تهران به همراه 
رياست بنياد شهيد و ايثارگران شهرستان اسالمشهر انجام 
ــد . با تقديم لوح تقدير و سپاس به خانواده هاى معظم  ش
شهداء و جانبازان كه به امضاى فرماندار شهرستان و مدير 
عامل شركت آب و فاضالب جنوبغربى استان تهران و مدير 
بنياد شهيد و امور ايثارگران و جانبازان شهرستان رسيده 
بود . ضمن گفتگوى صميمانه با خانواده محترم شهداء و 
جانبازان و ايثارگران از زحمات خانواده هاى محترم قدردانى 

و ياد و خاطر شهداء و ايثارگران عزيز گرامى داشته شد . 

اخبار
ارتقاء  ــتين مركز  افتتاح نخس ــه اى لـرسـتـان ــاى حرف ــتگى ه شايس
ــتان در دانشگاه لرستان با همكارى  دانشجويان لرس

اداره كل آموزش فنى و حرفه اى
ــاى ه ــتگى  شايس ــاء  ارتق ــز  مرك ــتين   نخس
ــتان (SCD)، با  ــجويان استان لرس  حرفه اى دانش
ــتان،  ــكارى اداره كل آموزش فنى و حرفه اى اس هم
ــتان افتتاح شد. ظهر روز سه شنبه،  در دانشگاه لرس
ــگاه لرستان، دكتر  25 دى ماه، با حضور رئيس دانش
ــت اداره كل آموزش فنى و  ــرو عزيزى، سرپرس خس
حرفه اى استان لرستان، مهندس محمدرضا آذرخش، 
رئيس پارك علم و فناورى لرستان، دكتر محمودرضا 
شاكرمى، معاون پژوهش و فناورى دانشگاه لرستان، 
ــكده علوم  ــس دانش ــان، رئي ــد فيضي ــر محم دكت
ــعود ــتان، دكتر مس ــگاه لرس  اقتصادى و ادارى دانش

 طاهرى نيا و مدير ارتباط با جامعه و كارآفرينى دانشگاه 
ــيدنجم الدين الماسى، مركز ارتقاء  لرستان، دكتر س

ــتگى هاى حرفه اى دانشجويان (SCD)، در   شايس
دانشگاه لرستان، افتتاح شد. رئيس دانشگاه لرستان، 
ــن مركز،  ــن افتتاح اي ــرو عزيزى در آيي ــر خس دكت
ــه اى داراى  ــى و حرف ــوزش فن ــت:«اداره كل آم گف
ظرفيتها و پتانسيلهاى متعددى در زمينه آموزشهاى 
ــت و سياست وزارت علوم نيز  كاربردى و مهارتى اس
تقويت كارآفرينى و مهارت آموزى در بين دانشجويان 
ــريح كرد:«افتتاح مركز  ــزى، تش ــت». دكتر عزي اس
ــتاى تقويت آموزشهاى  SCD يك گام مهم در راس

ــجويان و تقويت تعامل دو  ــطح دانش كاربردى در س
ــتان و اداره كل آموزش ــگاه لرس ــن دانش ــه بي  جانب

ــتان لرستان است». وى تصريح   فنى و حرفه اى اس
ــتگاههاى  ــگاهها و دس ــن دانش ــات بي كرد:«ارتباط
ــتى بيش از پيش، ــتان را بايس  اجرايى و صنعت اس

 افزايش داد». 
رئيس دانشگاه لرستان ادامه داد:«مشكل بيكارى 
دانش آموختگان، يك مشكل كلى در همه كشور است 
و تقويت آموزشهاى مهارتى و كاربردى، باعث كاهش 
ــطح دانش آموختگان دانشگاهى  نرخ بيكارى در س

ــگاه  ــرو عزيزى، توضيح داد:«دانش ــود». خس  مى ش

لرستان داراى امكانات متعددى است كه با تقويت و 
گسترش همكارى بين اين دانشگاه و مراكز اجرايى و 
صنعتى استان، به طور حتم، نتايج اثربخش ترى در 
زمينه آموزشهاى كاربردى و مهارتى، حاصل خواهد 
ــت  ــد». عزيزى، ادامه داد:«رويكرد و هدف اين اس ش
كه دانشجو عالوه بر تحصيل دروس تخصصى رشته 
تحصيلى خود، بتواند دروس مهارتى و كاربردى را هم 
فرا گيرد تا بتواند بعد از دانش آموختگى، در بحث ايجاد 
اشتغال، موفق شود». رئيس دانشگاه لرستان توضيح 
داد:«آمارى كه از ميزان اشتغالزايى دانش آموختگان 
همه رشته هاى تحصيلى دانشگاههاى استان لرستان 
ــت كه بايد تالش  وجود دارد به ميزان 45 درصد اس
كنيم سطح اشتغال، بيشتر شود و راهكار اساسى براى 
كاهش نرخ بيكارى دانش آموختگان استان لرستان، 
ــوزى و كارآفرينى در  ــوزى، كارآم تقويت مهارت آم

سطح دانشگاههاست». عزيزى، بيان داشت:«رويكرد 
ــاورى، تقويت مهارت  ــات و فن ــوم، تحقيق وزارت عل
ــجويان است كه در  آموزى و كارآفرينى در بين دانش

قالب طرح كهاد و مهاد، ارائه شده است». 

افتتاح مركز SCD در دانشگاه لرستان

 بیش از ۱۲۰ کیلومتر عملیات
 شبکه گذاری گاز در گیالن

شركت گاز استان گيالن در پاييز  ــزار و 700 گـيــالن ــش از 3 ه ــال بي امس
ــر عمليات ــر 120 كيلومت ــب و بالغ ب ــعاب گاز نص  انش

 شبكه گذارى گاز در استان به انجام رسانده است.
ــين اكبر  به گزارش روابط عمومى گاز گيالن – حس
مديرعامل شركت گاز استان گيالن با اعالم اين موضوع 
كه در پاييز امسال 120 كيلومتر عمليات شبكه گذارى 
گاز در استان انجام شده است اظهار داشت: 90 درصد از 
اين مقدار شبكه گذارى در راستاى اجراى پرو،ه هاى بند 
«ق» صورت پذيرفته و در حدود 10 درصد از اين ميزان 
مربوط به اجراى حفرات خالى شهرها و روستاها مى باشد. 
ــالمى خط  وى ادامه داد: عليرغم اينكه قبل از انقالب اس
لوله سراسرى گاز براى انتقال گاز جنوب كشور به شوروى 
ــتان گيالن عبور كرده بود ليكن هيچگونه  ــابق از اس س
ــانى در سطح استان به انجام نرسيده بود  عمليات گازرس
ــكوهمند اسالمى شركت  ولى بحمداهللا پس از انقالب ش
گاز بيش از 20 هزار و400 كيلومتر عمليات شبكه گذارى 
ــتان به انجام رسانده است. مديرعامل  در اقصى نقاط اس
ــركت گاز استان گيالن در ادامه با بيان اينكه در پاييز  ش
امسال بيش از 3 هزار و 700  انشعاب گاز در استان نصب 
شده است اظهار داشت: با نصب اين تعداد انشعاب مجموع 
انشعابات گاز در استان گيالن به 576 هزار انشعاب افزايش 
ــت و اين مسئله وظيفه همكاران ما را در زمينه  يافته اس

نگهدارى و تعميرات خطيرتر از گذشته مى سازد.
مهندس اكبر در پايان از همه مشتركين شركت گاز 
ــت نمود تا با صرفه جويى و استفاده از پوشش  درخواس
مناسب در فصل زمستان امكان بهره مندى پايدار از گاز 

طبيعى را براى تمامى حوزه هاى مصرف فراهم سازند.

ونق اقتصادی  فوالد سنگان توسعه پایدار و ر
به ھمراه دارد

ــت، معدن و  ــر صنع ــاون وزي مع ــت عامل اصـفـهـان ــس هيئ ــارت و رئي تج
ــر راه و  ــر خادمى معاون وزي ــراه دكت ــدرو به هم ايمي
شهرسازى، مهندس عظيميان مديرعامل فوالد مباركه 
اصفهان، دكتر نگهبان نمايندة مردم خواف در مجلس 
ــالمى، حجت االسالم والمسلمين شمسيان  ــوراى اس ش
ــتان خواف، و جمعى از مسئوالن اين  امام جمعة شهرس
ــتقر در منطقــــة  ــرمايه گذاران مس ــتان و س شهرس
ــنگان  ــه كارخانه هاى فوالد س ــنگـان از مجمـوعـ  س

بازديد كرد.
دكتر غريب پور مجموعه اقدامات صورت گرفته در 
پروژه هاى فوالد سنگان را مطلوب ارزيابى نمود و با بيان 
اين كه بهره بردارى كامل از فوالد سنگان توسعه پايدار 
و رونق اقتصادى را به همراه دارد، اظهار اميدوارى كرد: 
با افتتاح كارخانة 5 ميليون تنى كنسانترة فوالد سنگان 
ــد و توسعة پايدار  ــال آينده، ان شاءاهللا شاهد رش در س

هرچه بيشتر در اين منطقه و صنعت كشور باشيم.
ــا عظيميان  ــدس حميدرض ــد مهن ــن بازدي در اي
ــز رويكرد و  ــان ني ــه اصفه ــوالد مبارك ــل ف مديرعام
ــتراتژى ايميدرو در قبال بهره بردارى سرمايه گذاران  اس
ــنگ آهن موجود در منطقه را تصميمى ارزشمند  از س
ــت و اظهار كرد: با توجه به جلسات برگزارشده با  دانس
ــئوالن مرتبط به اين  حضور دكتر غريب پور و ديگر مس
حوزه، دولت به عنوان ناظر بر فعاليت هاى سرمايه گذاران 
ــنگ آهن موردنياز  ــت تا بر تأمين س ــده اس معرفى ش
ــرمايه گذار مجاز در منطقه نظارت كند و  واحدهاى س
اين تصميم، تأثير به سزايى در رشد و توسعة واحدهاى 

كنسانتره سازى خواهد داشت.

 امحا اسناد در دستگاھھای دولتی
 و خصوصی وابسته به دولت ممنوع است

ــنادو كتابخانه ملى  مدير مركزاس ــرق در هرمزگان با بيان بـندرعبـاس جنوب ش
ــت :اولين  ــت گف ــا نظارت  اس ــه اصلى م ــه وظيف اينك
مركزاسناد و كتابخانه ملى استانى در سال 72 در كرمان  
افتتاح شد و جنوبشرق كشور استانهاى كرمان ،هرمزگان، 
يزد و سيستان و بلوچستان را شامل مى شد كه درحال 
ــرق ــتان و يزد از جنوب ش ــتان و بلوچس ــر سيس  حاض

 جدا شده اند.
معصومه رفيع پور بيان داشت : انتقال اسناد ، تنظيم 
ــناد آرشيوى ، متحدالشكل كردن بايگانى  و پردازش اس
دستگاههاى دولتى بر اساس اصول و روش  و همچنين 
جلوگيرى از امحا بى رويه اسناد  وتاريخ شفاهى جز وظايف 
ماست.  وى با اشاره به اينكه قديمى ترين سند موجود در 
مركز اسناد ملى مربوط به دوره ايلخانى است افزود :بيش 
از 2 ميليون برگ سند از هرمزگان به جنوبشرق منتقل 
شده و 3 ميليون برگ سند ارزشمند نيز در ماههاى آتى 
ــد. رفيع پور از تعيين تكليف 85 درصد  انتقال خواهد ش
دستگاههاى اجرايى هرمزگان خبر داد  و افزود : يكى از 
مهمترين اسنادى كه از هرمزگان به دست آمده ، مربوط 
ــته شدن  به حقانيت نام خليج فارس بود كه موجب بس

دهان جاعالن و سربلندى كشور شد.
وى از آرشيو 12 ميليون برگ سند در كتابخانه ملى 
جنوب شرق كشور خبر داد و بيان داشت :حدود 15هزار 
برگ سند طى دو سال گذشته از انگلستان توسط يكى 
از خيرين خريدارى و به سازمان اسناد ملى جنوب شرق 
كشور تحويل شده است. رفيع پوربا بيان اينكه هر ساله 
تنها 2 اثر از هر كشور ثبت حافظه جهانى مى شود بيان 

داشت:75 اثر از ايران در حافظه جهانى ثبت شده است.

 تشکیل جلسات کمیسون
 ماده پنج استان اصفھان

ــه كميسيون ماده 5 اين  در جلس ــه به اصـفـهـان ــان ك ــتان اصفه ــه اس هفت
رياست حجت اله غالمي سرپرست معاونت هماهنگي 
ــد 11  ــتانداري و ديگر اعضا برگزار ش امور عمراني اس
ــازي خط بدنه،  مورد از موارد اصالح،تعيين و دقيق س
ــت افزايش  ــرض گذر، درخواس ــل ويا تعريض ع تقلي
ــردن گذر وتغيير كاربري  ــاع ، حذف و يا اضافه ك ارتف
ــهرهاي دهاقان 4مورد ، جندق 5 مورد و  مربوط به ش
ــك مورد مطرح و  ــهرهاي بافران و خور هر كدام ي ش

مورد بررسي قرار گرفت.
ــت معاونت هماهنگي  ــه غالمي سرپرس حجت ال
ــت : در وضعيت كنونِي  ــتانداري گف ــور عمراني اس ام
شهرداري ها و ركود حاكم بر ساخت و سازهاي شهري 
ــهرداري ها  ــي ضرورت تامين درآمد براي ش و از طرف
بايد در كميسيون ماده پنج و كميته هاي كارشناسي 
به گونه اي برخورد گردد كه در وحله اول مباني اصلي 
ــه و دروحله بعد در  ــي مبناي كار قرار گرفت كارشناس
ــهرداري ها تعامل و  ــكالت مالي ش ــتاي حل مش راس

همكاري ويژه اي صورت گيرد.
ــات  ــم اين جلس ــت : اميدواري ــه گف وي در ادام
ــكل  ــهري و حل مش ــم و انضباط ش ــتاي نظ  در راس

شهرداري ها و شهرهاي استان منشا خير باشد.
ــي افزود : طرح هاي جامع و تفصيلي مبناي  غالم
ــهرداري ها در  كارهاي اجرايي است و هرگونه  كار ش
تغييري در آن بايد با هماهنگي كميته هاي كارشناسي 
ــيون ماده پنج انجام و مراحل قانوني آن طي  و كميس
ــود زيرا هر تصميمي كه پشتوانه كارشناسي داشته  ش

باشد در هر جايي قابليت دفاع دارد .

  

ادامه از صفحه اول
ایران می تواند غرامت بگیرد؟

آری می تواند بگیرد این مس��ئله ای نیس��ت. وقتی 
دیوان رأی دهد اگر طرفی که محکوم شده آن را اجرایی 
نکند طرف مقابل می تواند از شورای امنیت بخواهد که 
مسئله را پیگیری نماید. شورای امنیت نیز می تواند یا 
توصیه کند و یا تصمیماتی اتخاذ نماید. در جامعه ملل 
نه تنها دیوان حتی آنهایی را که به داوری برده بودند اگر 
اجرا نمی کردند می توانستند به شورای اجرایی جامعه 

ملل منتقل کنند و پیگیر حق خود باشند. 
به ش�ورای امنیت هم برود آنجا بازهم آمریکا آن 

را وتو می کند؟
نه اینطور نیست روند متفاوت است. وقتی دیوان 
به عنوان یکی از نهادهای س��ازمان ملل تنها مرجعی 
اس��ت که صالحیت حقوقی در س��طح جهانی دارد 
بنابراین حکمی که صادر می کند الزم االجرا اس��ت و 

وتو در این مسئله کاربرد ندارد. 
با جمیع شرایطی که االن در آن قرار داریم اف.ای.

تی.اف را بپذیریم یا نپذیریم؟
آن را باید پذیرفت. 

آخ�ر م�ا ب�از ه�م ی�ک چی�زی را بپذیری�م بعد 
دستاوردی نداشته باشد؟

ببینید سیس��تم بانکی اس��ت. نتانیاهو رفته بود 
ب��ه اروپ��ا تا به آنه��ا تفهیم کند که ای��ران به دالیل 
مختلف خطر است. در آستانه سفر وی موضع گیری 
در داخ��ل ایران صورت گرفت مبن��ی بر اینکه بقای 
اسرائیل تمام شده است و همین عبارت ها کافی بود 

برای توجیه آنچه او می خواست به اروپا بگوید.
آخر ما نگفتیم که می خواهیم اسرائیل را نابود کنیم 
و یا آنها را بکشیم می گفتیم خودش نابود می شود. 
من از نظ��ر زمانی می گویم به ه��ر حال تفاوت 
می کند که هر س��خنی در چه تایمی گفته می ش��ود 
شما می توانید این مباحث را یک ماه بعدش بگویید. 
امام خمینی)ره( هم به گورباچف گفت شوروی در 
حال فروپاشی است اما ما تاثیری در این فروپاشی 
نداشته ایم و در اصل یک هشداری بوده که مطرح 

شده است.
مسئله گورباچف متفاوت است. گورباچف فضایی 
را در داخل روسیه ایجاد کرد که بعد هم به فروپاشی 
رسید. این را هم بگویم در مورد روسیه هر حرفی هم 
بزنید آنها چیزی نمی گویند چراکه در سیس��تم های 
انقالبی به این مسائل عادت دارند وقتی نازی ها آمدند 
حزب کمونیس��ت فکر می کرد که با نازی ها می تواند 
سوس��یال دموکرات را از صحنه خارج سازد و بعد هم 
نازی ها را کنار زده و قدرت را در دست می گیرد غافل 
از اینکه نازی ها همان سیاست کمونیست های آلمان 
را اجرا کرده و موفق شدند که جامعه آلمان را به نفع 
خود بسیج کنند. بنابراین نازی ها آمدند اول سوسیال 
دموکرات ه��ا را کنار زدند و بعد هم کمونیس��ت ها را. 
منتهی نظام ایدئولوژیک یک ویژگی دارد که س��ریع 
می تواند یک شکست را جبران کند. استالین گفت که 
نازی ها توانستند بر مشکالت اقتصادی پیروز شوند و 

روند پیش��رفت را در پیش گیرند و سریع به آن نقطه 
اوجی برسند که بورژوازی سرنگون می شود و لذا آنها 
دوامی نخواهند داشت. استالین در اصل با یک توجیه 
ایدئولوژیکی توانس��ت آن شکست را جبران کند. این 
را می خواهم بگویم که کش��ورهایی که فاقد این نگاه 
ایدئولوژیک هس��تند نمی توانند چنین تفاسیری را به 

کار برند و شکست را به پیروزی مبدل کنند. 
بع��د هم در کش��ورمان وحدت اس��تراتژیک در 
مسائل سیاس��ت خارجی نداریم، دستگاه دیپلماسی 
آخرین نهادی است که موضع گیری می کند و سعی 
می کن��د تا موضع دیگران را تعدیل کند، نماز جمعه 
اظهارنظر می کند، سرداران اظهارنظر دارند مسئوالن 
دولتی همین طور و در کل همه اظهارنظر می کنند.

ش�اید، اما این موضوع تاثیری ندارد وقتی س�ازمان 
بین المللی انرژی اتمی چندین بار تایید می کند که ایران 
در مس�یر برجام بوده و تعهداتش را اجرا کرده، دیگر 
اظهارنظرهای متفاوت تفاوتی ندارد حال امام جمعه ای 

هم چیزی بگوید تاثیری در روند برجام ندارد؟
 درست است اما آنهایی که به دنبال سوء استفاده 
از صحبت ها هس��تند آنها را تبدی��ل به قصد و نیت 

علیه کشور می کنند. 
در همه کش�ورها همین اس�ت که هم�ه اظهارنظر 

می کنند مثال در آمریکا...
 اینهایی که می گویید همه ش��عار اس��ت، ما 40 
سال است این شعار را می دهیم ولی برای آنها اقتضا 

می کند که این را به قصد و نیت مبدل کنند.
آنه�ا این زیرک�ی سوء اس�تفاده را دارن�د چرا ما 

نداریم مثال...
خودتان جواب س��وال خودت��ان را می دهید آنها 
زیرکی دارن��د و ما نداریم. آنها مش��ارکت کردند در 
تج��اوز به عراق اما ما اص��ال مطرح نکردیم این را که 
بخواهی��م غرامت��ی از آنها بگیریم، اینک��ه از غرامت 
گرفتن الاقل چشم پوش��ی می کنیم، در دنیا مطرح 
نکردیم! تا احساس یک غرور و ارزش انسانی کنیم. 
یعنی خیلی بلد نیستیم که ژست بین المللی بگیریم؟ 
ن��ه بل��د نیس��تیم. در ضم��ن نیاز ب��ه وحدت 
استراتژیک داریم، در حالی که همیشه قوه قضائیه و 

مقننه در برابر قوه مجریه هستند. 
به نظر ش�ما با تمام این اتفاقاتی که روی داده و ما 
تحریم ش�ده ایم و آمریکا خالف دیوان بین المللی 
رفت�ار می کند و اروپا هم در عم�ل اقدام چندانی 
صورت نمی ده�د ما می توانیم امیدوار باش�یم که 

گشایشی صورت گیرد؟
من امیدوارم که اروپا به صورت نس��بی به برجام 
پایبند باش��د و سایر کش��ورها که ظاهراً دوستان ما 
هس��تند مانند چین، هند و دیگران نیز پایبند باشند 
یعنی وضعی��ت قبلی را اجرا نکنن��د. البته به اعتقاد 

من خودمان یک تجدید نظر نس��بی نیز باید داشته 
باشیم یک ارزیابی صحیح، چون چنانکه گفتم با یک 
دید واقع گرایانه س��عی کنیم مذاکره ای کنیم که افق 
روش��نی را ایجاد کند. س��ه نکته از نظر آنها اولویت 
دارد که دو نکته آن مربوط به آینده می شود یکی از 
آنها هم این اس��ت که ش��ما می توانید به آنها بگویید 

که فعال ادامه نخواهید داد. 
منظورتان موشکی ، منطقه ...

منطق��ه را ک��ه می گویند دخال��ت نکنید که ما 
دخالتی نداریم.

ب�ه هر ح�ال االن وقت بازس�ازی منطقه اس�ت و 
م�ا می توانی�م در ازای هزین�ه هایی ک�ه داده ایم 

بهره برداری داشته باشیم؟
ببینید ش��رکت های مه��م که از رواب��ط با ایران 
عقب نش��ینی کردن��د و ش��رکت های کوچک هم که 
آن توانای��ی را ندارند. در پارس جنوبی توتال که رفت 
چینی ها آمدند و گاز پروم روسیه آمد و شرکت مالزی 
آم��د ولی هیچ کدام آن تکنولوژی را نداش��تند و آن 
پیشرفتی که قطر دارد ما نداریم. بنابراین ضرر پشت 
ضرر است. شرکت های بزرگ هر چند که دولتهایشان 
رون��د را ابزاری برای پایبندی ب��ه برجام کرده بودند 
اما ش��رکت های همس��و با دولت های خ��ود نبودند و 
دولته��ا نیز گفتند که نمی توانند از ش��رکت ها چنین 
خواس��ته ای داشته باش��ند که تعهداتشان را به ایران 
انجام دهند. ولی اینکه نهاد مالی که اروپا گفته تا چه 
میزان کارکرد دارد، دیگر بحثی جداست در ضمن آن 
شرکت های کوچک هم آن توان مالی الزم را ندارند.

 آن مس�ئله ای ک�ه در بازس�ازی مطرح ش�د این 
اس�ت ک�ه اکنون از منطق�ه نظیر عراق و س�وریه 
ویرانه های�ی برجای مانده و دنیا دنبال این اس�ت 
که از این ش�رایط برای بهره اقتصادی سود جوید. 
خ�روج م�ا از منطقه یعن�ی بی بهره ش�دن از این 
س�فره در حالی که در منطقه هزینه های بسیاری 

داده ایم. با این وضعیت چه باید کرد؟
آن هم س��فره آنچنانی نیست در عین حال من 

هم مخالف کمک به هیچ کشوری نیستم.
 ب�ه هر حال آن ب�ازی درآمدهای خاص خودش را 
دارد و می تواند فعال ش�دن ش�رکت های ایران و 

حتی برخی ارز آوری ها را داشته باشد؟
عرض می کنم برای بازسازی بستگی دارد به میزان 
مشارکت در بازسازی و هیچ کس مخالف نیست و این 
دولت حاکم بر کشورهاست که این میزان مشارکت را 
تعیین می  کند. در س��وریه ایران به صورت یک طرفه 
هزینه ها را پرداخت کرده است هر چند که ما با سوریه 
خاکریزهایمان را به ورای مرزها برده ایم اما به هر حال 
در برابر اس��رائیل هم س��وریه همیشه سرش پایین تر 
بوده اس��ت و اقدام نظامی علیه آن نداشته و حتی در 

جوالن نیز وارد مناقشه ای نشده است.
 بنابراین س��وریه همواره سعی داشته تا وضعیتی 
را ایجاد کند که با اسرائیل درگیر نشود اتفاقا اسرائیل 
از تنها همس��ایه ای که از موضعش آگاه بوده س��وریه 
اس��ت. به هر حال دولت بعدی که در س��وریه بر سر 
کار می آید اگر بخواهد این نگاه را داش��ته باش��د که 
ایران دائم از اس��د حمایت کرده آن وقت روابط دچار 
چالش هایی خواهد شد در حالی که این نگاه احتمالی 
نادرس��ت خواهد بود چراکه ما همیشه کمک دهنده 
به سوریه بوده ایم و حتی آن 400 میلیون دالری که 
زمان ش��اه وام به سوریه داده بودیم را نگرفتیم، یا آن 
90میلیون دالری که در گذشته به سودان داده شد را 
بخشیدیم یک کمک خوبی هم به مصر داشتیم زمانی 
که از اتحادیه عرب اخراج شد. بنابراین آن 2 میلیارد 
ما که اگر بخواهیم منافعش را حس��اب کنیم بس��یار 
قابل توجه اس��ت هر چند که چنان شرایطی شده که 

حتی صحبت آن را هم نمی توانیم داشته باشیم. 
ب��ه هر حال همه باید دع��ا کنیم که برای آینده 
مردم و کش��ورمان از این وضعیت خارج ش��ویم. هر 
کاری از ه��ر ایرانی که در ای��ن مقطع بر می آید باید 
انجام دهد. یکی از روزنامه ها نوش��ته بود که چگونه 
به باوند ارمنی اجازه فعالیت می دهید با خودم گفتم 

خوب است که ما را در حد ارمنی دانسته اند.
 بعضی از وقت ها برخی اظهارنظرهایتان در مقاطع 
حس�اس عجی�ب می آی�د مثل صحبت های ش�ما 
درب�اره اقلیم کردس�تان عراق که اس�تقالل این 
منطقه را طبیعی می دانستید. این را قبول دارید؟

ببینید اینطور نیس��ت. من معتقدم موضع ما در 
قب��ال کردها باید متفاوت از موضع س��وریه و یا عراق 
باشد ،ترکیه آمده برای برخی از اقوام اوره آتایی که از 
مغولستان آغاز و تا آسیای مرکزی ادامه پیدا می کند تا 
داغستان و چچن و جمهوری آذربایجان و مجارستان و 
... صفحه ای باز کرده که براساس آن حتی دانشجویان 
آنها می توانند به راحتی در ترکیه تحصیل کنند. حتی 
رهبران آنها مش��کلی دارند مرجع و محفلی برایشان 
قرار داده اس��ت و حتی س��رمایه  گذاری زیر ساختی 
در آنها داش��ته است. ما در برخورد با کردهای عراق و 
حتی ترکیه باید طوری باشیم که آنها ایران را پناهگاه 
و مرج��ع تلقی کنند موضع ما نباید همس��و با ترکیه 
باش��د که حتی کردها را ترک های کوهستانی عنوان 

می کنند. کردها باید نگاهشان به ایران مثبت باشد. 
درس�ت اس�ت ش�اید ما آنطور که باید با اقوام به 

درستی رفتار نکرده ایم اما...
اتفاقا این قابل پیش بینی بود که همه پرسی به ضرر 
خود کردهای عراق بود ولی انگلیس هم برای اسکاتلند 
همه پرس��ی می گذارد ولی آنها یک حسنی دارند و آن 
اینکه در اروپا کسی بخواهد جدا شود بازگشت می کنند 

و ب��ه اتحادیه اروپا باز می گردند یعن��ی جدایی در آنها 
چندان مفهومی ندارد. چنانکه جمهوری چک از اسلواکی 

جدا شده و یا یوگوسالوی چندین کشور شد. 
االن در کاتالونیا اسپانیا هم درگیری های شدیدی 

صورت می گیرد؟
نه. ببینید آنجا اینطور است که اگر جدا هم شوند 
عضو اتحادیه اروپا می ش��وند و در نهایت در جمع بازار 
مشترک قرار می گیرند، در حالی که این خصوصیت را 
ما این طرف نداریم و اگر یکی جدا شود چون کوچک 
هم هس��ت و این مشکل ساز می ش��ود. به هر ما باید 
نگاهمان به اقوامی که گویش فارس��ی دارند متفاوت 
باشد، بنابراین رفتار ما باید به گونه ای باشد که کردها 

ایران را مرجع و سرزمین نهایی خود قلمداد کنند. 
در زمان انتخابات اقلیم کردستان عراق گفته می شد 
که بسیاری از س�اکنان این منطقه به سفارت ایران 
پناه آورده بودند و درخواست کمک داشتند چراکه 
قیمت بنزین به ش�دت افزایش یافته بود و ایران در 
ح�ال خدمات دادن به آنها بود. اما به هر حال موضع 
رسمی درباره جدایی طلبی یک منطقه قطعا با مسئله 

کمک  به مردم متفاوت است که شما داشتید؟ 
ببینی��د کش��وری مانن��د ترکی��ه ه��ر چن��د با 
جدایی طلب��ی کردس��تان عراق مخالف��ت می کند اما 
بی س��رو ص��دا و آرام به صورت دوفکت��و در حال کار 
کردن با این منطقه است. من زمانی در دفتر مشترک 
هماهنگ��ی ای��ران و عراق ب��ودم جلس��ه ای در بصره 
داش��تیم در آنجا با صدر الحمادی وزیر خارجه عراق 
و ریاض الغیضی دیدار داشتم. ریاض الغیضی چون در 
سازمان ملل و اجالس های متعدد با هم دیدار داشتیم 
به من گفت ببین هرمیداس ما زمان شاه خیلی ضربه 
خوردی��م، اما کمکی که ایران بع��د از انقالب در برابر 
صدام به ما کرد بس��یار زیاد بود، اما ما کردها، انقالبی 
را که در لوای آیت اهلل خمینی)ره( می بینیم را احیای 
امپراطوری ایرانی می دانیم. یعنی می خواس��ت بگوید 
در این دوران که دوران ماه عسل روابط طرفین است 
نگرانی ما از ایران بس��یار بیش��تر از دوران شاه است. 
حاال خوش��بختانه بار دوم من یک گ��زارش هم دادم 
چون دلیل هم داش��تم آن زمان تانک های عراقی هر 
روز می آمدن��د نزدیک ش��لمچه مان��ور می دادند و بر 
می گشتند بعد من هر پیشنهادی می دادم بدون چون 
و چ��را قبول می کردند چ��ون دیپلمات های عراقی را 
می ش��ناختم من این مسائل را کنار هم گذاشتم و در 
گزارش��م آوردم که به نظر من ع��راق خیال حمله به 
ایران را دارد. براس��اس توافق قرار ب��ر این بود که در 
دوره های سه ساله یک دوره دبیرکل از ایران و معاون 
از عراق باش��د. در آن دوره دبی��ر کل از عراق بود، در 
حال��ی که وی موافق بود ک��ه انفجار در خط لوله های 
المثنی صورت گیرد م��ن می گفتم که این انفجار در 
المثنی از نظر ما قابل قبول نیست و آنها قبول کردند. 
در همین حال براساس توافقنامه عراق 7 سال انحصار 
الی روبی شط العرب )اروند( را داشت و ایران مباحثی 
را مط��رح کرد و عراق پذیرف��ت. این برایم قابل توجه 
بود که چندین مسئله ای که هرگز برای عراقی ها قابل 

قبول نب��ود در این مدت قبول کردن��د و مخالفتی با 
خواسته های ایران نداشتند و همین نگران کننده بود. 
نکت��ه قابل توجه آن بود که در زمان حمله صدام 
به ایران، اس��تاندار خوزس��تان ارتش را تقریبا منحل 
ک��رده بود و در زمان حمله م��ا تقریبا 30 تانک برای 
دفاع داش��تیم. بنابراین می خواهم بگویم که از همان 
ابتدا نگاه عراقی ها به ایران منفی بوده است و همچنان 
ادامه دارد. من با قاطعیت می گویم که ش��یعیان عراق 
دارای تعصبات عربی بیشتری هستند درست است که 
از زمان گذشته سنی ها هم بوده اند و انگلیسی ها وقتی 
آمدند همان رویه را حفظ کردند ولی من قول می دهم 
عراق کمی قدرت بگیرد با نگاه عربی احیا ش��ده و در 
وادی سیاس��ی خود را از ایران عقب خواهد کش��ید. 

بنابراین ما باید فکر خودمان باشیم. 
در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید؟

آینده دس��ت جوانان اس��ت و باید براس��اس خرد 
و اندیش��ه برای کمک به کش��ور بهره گی��رد این خرد 
اجتماعی اس��ت که می گوید که چه کاری درس��ت و 
یا درس��ت نیست. یعنی خرد انس��ان است که کارها را 
می تواند به نتیجه برس��اند. من تعصب خاصی ندارم و 
شیعه اثنی عشری هستم. من به پندار و کردار و گفتار 
آدم��ی کار دارم. ای��ن نوع ن��گاه و رفتار ف��رد در قبال 
جامعه اش اس��ت که آینده را می س��ازد. زمانی مسئله 
جهانی شدن مطرح می شود و این نگاه های ملی کمرنگ 
می شود اما هنوز هر فردی از جمله یک ایرانی باید فکر 
کند چه کاری می تواند برای جامعه ای که در آن زندگی 
می کند انجام دهد. هر چند بخشی از رفتارها و نگاه ها 
برگرفته از فرهنگ خانوادگی است مثال بچه افسرها و 
نظامیان اکثرا س��لطنت طلب هستند ولی اکنون همه 
چیز تغییر کرده باید ارزیابی ها باید صحیح باشد . برای 
من به جای تعصبات اولویت کشورم مهم است. ببینید 
چرچیل یک شخصیت ضد کومونیسم بود ولی موقعی 
که آلم��ان به انگلیس حمله کرد اعالم می کند که من 
برای نجات کشورم حاضرم با شیطان هم دست دوستی 
دهم چه رسد به ش��وروی. و با این تفکر نماینده ای به 

مسکو فرستاد و درخواست اتحاد داد. 
یک خاط��ره بگویم از دوران گذش��ته. پهلوی با 
خاندان ما خیلی بد بود و ضربه های زیادی به ما زدند 
چنانک��ه عموهای��م را از بین بردند و ع��ده ای از ما را 
تبعید کردند و اموال ما را مصادره کردند و پدرم تحت 

نظر بود و هر جا می رفت باید مفتش همراهش بود.
زمان شاه؟

بل��ه زمان رضاش��اه. من همیش��ه آرزو می کردم 
که انتقامم را از پهل��وی بگیرم اما وقتی رئیس دفتر 
حقوقی دولت بازرگان بودم مسئله استرداد شاه مطرح 
ش��د من مخالفت کردم به هر حال او مدتی شاه این 
س��رزمین بوده و تاریخ درباره او قضاوت خواهد کرد 
تاری��خ آنهایی را که ضعیف بوده اند و از کشورش��ان 
دفاع نکرده اند محکوم خواهد کرد. ولی در آن مقطع 
ب��ه نفع کش��ور نمی دیدیم که این اس��ترداد صورت 
گیرد. می خواهم بگویم من ک��ه آرزویم انتقام گیری 

از پهلوی بود مسئله را شخصی نکردم.

داوود هرمیداس باوند در گفت و گو با سیاست روز:

انتظار مردم از برجام انتظار غلطی نبوده است

شهرستانها


