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تيترهايامروز
شورای نگهبان پالرمو را به دلیل ایرادات شکلی
و الیحه مبارزه با پولشویی را به دلیل ایرادات
ماهیتی برگشت زد

دست رد
به 2الیحه از
FATF

صفحه 2

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

مهلت۲ماهه اروپا
تمامشده
صفحه 2

قائممقام تولیت آستان قدس برنامههای
دهه کرامت را تشریح کرد

خدمتکریمانه
صفحه 4

پیشنهادهایی برای
مطالعه در روزدختر
صفحه 13

گزارش «وطن امروز» از انتقاد کارشناسان
از عملکرد رئیس کل بانک مرکزی

سیف و فرصتهای
حیف!
صفحه 16

تیتر یک

گزارش روحانی
از یک تخلف دولتی

ادامه از همین صفحه

براین اس��اس روحانی به معاون حقوقی خود
دستور داد با تجمیع و ارزیابی گزارشها و تحقیقات
انجام ش��ده ،ضمن اعالم جرم به مقامات قضایی،
اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی الزم
دیگر برای احقاق حقوق عمومی کند .رئیسجمهور
همچنین به وزیر صنعت ،معدن و تجارت دستور
داد طبق قانون پرونده همه افرادی که در موضوع
فوق مرتکب تخلفی شدهاند بدون هیچ مالحظهای
به هیأت رس��یدگی به تخلف��ات اداری ارجاع و با
تشکیل کارگروه ویژهای با مش��ارکت وزرای امور
اقتص��ادی و دارایی ،اطالعات ،ارتباطات و فناوری
اطالعات و رئیسکل بانک مرکزی نسبت به اعمال
اصالحات رویهای و نهایی کردن سامانهای یکپارچه
ب��رای کنترل واردات و صادرات کش��ور از مبدأ تا
مقصد و ایجاد ش��فافیت الزم و جلوگیری از تکرار
چنین جرائمی اقدام کند .رئیسجمهور در ادامه از
وزیر دادگستری خواست در رسیدگی به تخلفات
تعزیراتی افراد و ش��رکتهایی که از طریق تقلب،
گرانفروشی ،احتکار و اخالل در نظام عرضه و تقاضا
به منافع نامشروع دست یافتهاند تسریع و نسبت
به اعمال مجازاتهای مقرر اقدام کند .وی به وزیر
امور اقتصادی و دارایی نیز دس��تور داد از ترخیص
باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری
کند و اطالعات خودروهای ترخیصش��ده را برای
اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذیربط قرار دهد.
همچنین پرونده مالیاتی افراد و شرکتهای دخیل
در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و
مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشده مربوط
به فعالیتهای اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع
وقت وصول کند .در ادامه این رسیدگی ،روحانی
از معاون اول خود خواست برای جلوگیری از تکرار
تخلفات مشابه و خشکاندن ریشهها و عوامل فساد
س��اختاری ،رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض
منافع در خدمات عمومی» و «ش��فافیت» را در
اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به
مجلس شورای اسالمی اقدام کند .رئیسجمهور
همچنین از رئیس قوهقضائیه خواست با توجه به
اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی
ب��ه اعتب��ار کل نظ��ام و اعتم��اد مردم آس��یب
جدی میرس��اند ،ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و
س��رعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی
ش��ود ،مجرمان و متخلفان به مج��ازات قانونی
برس��ند و اموال و س��ودهای کالن نامش��روع به
بیتالمالبازگردد.

همینصفحه

والدت دخت گرامی موسیبن جعفر  ،حضرت فاطمه معصومه و روز دختر را تبریک میگوییم
(ع)

(س)

رئیسجمهوردراطالعیهایضمنتأییدتخلفوزارتصنعت
در پرونده واردات غیرقانونی چندهزار خودرو ،خواستار رسیدگی خارج نوبت
به این پرونده در دستگاه قضایی شد

گزارش روحانی از
یک تخلف دولتی

رئیسجمه��ور پ��س از دریاف��ت گ��زارش
وزارتخانههای صنعت ،مع��دن و تجارت ،اطالعات،
امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاستجمهوری
درباره وقوع تخل��ف در واردات و فروش خودروهای
خارج��ی ،ضم��ن دس��تورهای جدید به این س��ه
وزارتخانه و معاون حقوقی ریاستجمهوری از رئیس
قوهقضائیه خواس��ت ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و
س��رعت و خ��ارج از نوبت به این پرونده رس��یدگی
شود ،مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند
و ام��وال و س��ودهای کالن نامش��روع به بیتالمال
بازگردد .حس��ن روحان��ی در «گزارش ب��ه مردم»
تاکید ک��رد :اینک با تالش مس��ؤوالن اجرایی و بر
اساس بررسی مجموع گزارشها میتوان از احتمال
یک فس��اد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از
کارگزاران دولتی ،یک شرکت رایانهای و چند شرکت
واردکننده خودرو سخن گفت .روحانی همچنین از

گزارشتحلیلیخبرنگار«وطنامروز» از روسیه

قهرمان جامکیست؟

معاون اول خود خواس��ت ب��رای جلوگیری از تکرار
تخلفات مشابه و خشکاندن ریشهها و عوامل فساد
ساختاری ،رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع
در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار
دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای
اس�لامی اقدام کند .وی افزود :بنا بر گزارش وزارت
اطالع��ات این تخل��ف از طریق ثبتس��فارشهای
غیرقانونی و اخالل در بازار موجب تش��دید واردات
خودرو و خروج گسترده ارز از کشور ،ایجاد تقاضای
کاذب و افزایش بیرویه قیمت ،کس��ب س��ودهای
نامش��روع و بروز پدیده داللی در حوزه ثبتسفارش
شده اس��ت و طبق گزارش وزارت صنعت تخلفات
از طریق دستکاری در تاریخ ثبتسفارش ،تغییر در
عنوان کاالی مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان
پرداخت وجه انجام شده است.
ادامه در همین صفحه

گزارش «وطنامروز» از آغاز برخورد با واحدهای صنفی متخلف توسط ستاد تشدید مبارزه با احتکار

گرانفروشی ،احتکار و کمی هم اختفا!
صفحه 3

محکومیت به حبس و شالق از سوی دادگاه

با پیروزی  2بر صفر مقابل انگلیس

صفحه 4

صفحه 14

صدورحکم
ناظم مدرسه معین

بلژیک در رده سوم
جام قرارگرفت

به بهانه رونمایی از کتاب «همسایه سدر و همسفر رود» زندگی و زمانه دکتر محمدرضا سنگری

پژوهش و شیدایی

رضا تبریزی :شیدایی در پژوهش؛
ادبیات
توصیفی اس��ت مختص��ر درباره
شیوه نویسندگی دکتر سنگری .پژوهش را همیشه
موضوعی بش��دت علمی و مقید
به چارچوبهای س��فت و سخت
استنادی در نظر گرفتهاند .شیدایی
اما عنص��ری اس��ت هنرمندانه و
رمانتیک .چیزی که در خلق یک
اثر هنری ،کیمیایی است بیبدیل.
اما نگاهی به آثار س��نگری نشان
میدهد او در پژوهش ،ش��یدایی
خود را هم دخیل میکند و تاریخ
را با نگاهی ش��اعرانه و عرفانی به
روایت میکشد .یکی از جالبترین
نموده��ای این روحی��ه در کتاب
«آیینهداران آفتاب» به چش��م میخورد .جایی که
سنگری دست به یک تقسیمبندی تحلیلی با وجهه
عرفانی میان شهدای عاشورا میزند:
 شهیدان پیشاهنگ ش��هیدان نبرد نخستین (شهدای تیرباران صبحعاشورا)
 شهیدان نبرد تن به تن (پیش از نماز) شهیدان نماز شهیدان پس از نماز (نبرد تن به تن پس از نمازظهر)
 شهیدان بنیهاشم شهیدان پس از امامکار دقیقا یک کار پژوهش��ی و تحلیلی است
اما در عین حال تبدیل میش��ود به یک اثر هنری!
یعنی میش��ود تاریخ را هم با پایبندی به حقیقت
و واقعیت ،شاعرانه نوشت .قطعا کسانی که با نظام
معرفتی و عرفانی شیعه آش��نایند ،میدانند مثال
«ش��هید نماز» در کنار آنکه یک توصیف س��اده
تاریخی است ،یک اشارت عرفانی نیز با خود دارد.
بویژه اگر با قلم سنگری تعریف شود.
س��نگری در کنار آنکه به گفته خود حتی در
زیارت کرب�لا رفتن هم به دنب��ال پژوهش درباره
واقعه عاشوراست اما از سوی دیگر جنس پژوهش
و نوشتن خود را چیز دیگری میداند .در واقع این
فراتر از پژوهشی که سنگری دارد ،اعتقاد به نوعی
علم متمسک به ماوراست .او در مصاحبه با وبسایت
خوزنیوز جایی در پاس��خ به اینکه «ش��ما کربال
رفتهاید» میگوید« :بله! چند بار و هر بار هم رفتم
معموالً دوران زیارتم بسیار کوتاه بود .بیشتر دنبال
کارهای تحقیقی خودم بود .من هم در عصر صدام
رفتم و هم بعد از آن .هر کجا الزم بود قدم بگذارم تا
اطالعاتی به دست بیاورم ،آنجا بودهام».

اما همین فرد پژوهشگر که هنگام کربال رفتن نیز
غالب اوقات خود را به پژوهش و تحقیق میگذراند،
جن��س پژوهش خود را اینگون��ه توصیف میکند:
«خاک کربال متفاوت است .وقتی
این خاک متفاوت است ،تفکر روی
این خاک هم متفاوت خواهد بود
و نگاه متفاوتی ایجاد خواهد ش��د.
وقتی من به کربال رفتم بخشی از
نوشتههای من آنجا شکل گرفت.
در خیم��هگاه ،کنار حرم نوش��تم.
بویژه اینکه در نخستین حضورم در
حرم ،آنجا خیلی خلوت بود .حتی
اتفاقی جالب افتاد که من یک شب
آنجا تنها بودم و جز من هیچکس
نبود .درها بس��ته ،خودم گوشهای
نشسته بودم و مینوشتم .اینها را هر چه میخواهید
بنامید اما برای من اتفاق افتاد .اینکه بتوانم تنها باشم
و در آن تنهای��ی قلم بزنم .کام ً
ال خودم حس کردم
که نوشتن در آنجا شکل دیگری میشود .از جنس
دیگری میش��ود .اگر کسی بخشی از این کتاب را
که درباره حضرت عباس(ع) اس��ت و من بعدا ً آن را
در قالب کتاب جداگانهای به نام «ماه در آب» چاپ
کردم ،بخواند ،متوجه تغییر قلم من میشود».
از این دست اندیشمندیهای شیدا در کارهای
سنگری بس��یار اس��ت .اساس��ا ذهنیت سنگری
شیدایی است .اشتباه است که او را به خاطر داشتن
دکترای ادبیات یک چهره آکادمیک معمولی بدانیم
که صبح تا شب در دانش��گاه تهران معانی و بیان
و تاریخ ادبیات کالس��یک درس میدهد .کار ادبی
و پژوهشه��ای ادبی او در حوزه ش��عر نیز چندان
نس��بتی با کارهای آکادمیک معمولی ن��دارد .اثر
مع��روف و  3جل��دی او «بررس��ی ادبیات منظوم
دفاعمقدس» که در سبکشناسی و تئوریزاسیون
شعر دفاعمقدس نوشته ش��ده است بیش از آنکه
یک پرداخت علمی به ش��عر دفاعمقدس باشد ،در
دایرههای توصیف ش��اعرانه سیر میکند .نه اینکه
غیرعلمی و غیرمقبول از منظر آکادمیک باش��د،
بلکه خود شرحی اس��ت منثور و شاعرانه بر آنچه
در شعر دفاعمقدس به وقوع پیوسته است .او شیفته
و عاش��ق پدیدهای است به نام شعر دفاعمقدس و
آرمانهای آن و در این مس��یر ،تمام قدرت علمی
و دانش آکادمیک خود را مصروف ش��یدایی خود
به این مقوله میکند .شاید بسیاری بر این مساله
خرده گیرند؛ بویژه آنها که سلیقه آکادمیک خشک
دارند اما واقعیت چنین است که بسیاری از فالسفه
هنر بویژه در  2مکتب روس و فرانسه...
ادامه در صفحه 5

شروین طاهری :امروز کرواسی
س��ختکوش و رکوردش��کن
در حال��ی در کمی��ن انتقامی
 20س��اله از رقیب پرس��تاره
فرانس��وی خ��ود مینش��یند
که برخ�لاف نیمهنهایی جامجهان��ی  1998در
ورزش��گاه استاد دوفرانس پاریس ،در فینال جام
 2018در ورزش��گاه لوژنیکی مس��کو احساس
یک میزبان واقعی را خواهد داش��ت .احساسات
اس�لاوی روسها باعث ش��ده آنها حتی با وجود
کریخوانیهای سیاسی مدافع کرواتها به نفع
اوکراینیه��ا ،بر حرکت مش��کوک ویدای دیوانه
چش��م ببندند و باز هم مانند نب��رد نیمهنهایی
کرواسی ـ انگلیس پشت دورترین برادران اسالو
خود درآیند .کرواسی نخستین کشور اسالو است
که پس از  56سال به فینال جامجهانی میرسد
و ذکر این نکته اهمیت دارد که وقتی چکسلواکی
به فینال جام  1962راه یافت ،راهبردهای اتحاد
کشورهای اروپای شرقی ،سوسیالیستی بود ،نه
همانند امروز ملیگرایانه با نیمنگاهی به چشمانداز
«اتحاد اسالوی».
آن چکس��لواکی که مغلوب پله و ستارههای
س��امبا ش��د ،تیمی به مراتب تکنیکیتر از این
کرواس��ی ب��ود که به ق��ول گابری��ل مارکوتی،
فوتبالنویس سرش��ناس ایتالیایی ،سختجانی
ویژگی اصلیاش اس��ت و به نوش��ته مطبوعات
این کش��ور ،چند تن از بازیکنان پس از غلبه بر
انگلیس در مرز بیهوش��ی قرار داشتهاند .اگرچه
«ویچ»ها امشب مقابل خروسها بشدت خسته
به نظر میرسند اما این تیمی غیرعادی است که
در ش��رایط غیرعادی قصد تاریخسازی دارد .در
تورنمنتی که به جام ضربات ایستگاهی و مسلخ
غولهای فوتبال مشهور شده ،کرواسی بیشتر یک
یونان جدید است تا یک آلمان یا اسپانیا .کرواسی
با رهبری زالتکو دالیچ ،سرمربی بیادعایش که
مس��تقیم از فوتبال باشگاهی خلیجفارس آمده
و کن��ار زمین ،ب��ه جای تریکه��ا و حربههای
انگشتی مورینیویی ،تسبیح در دست میگیرد،
به نخس��تین تیم تاریخ بدل ش��د ک��ه  3بازی
متوالی  120دقیقهای را در جامجهانی پشت سر
گذاشته است .آنها مودریچ و راکیتیچ ،دو جواهر
خط میانی رئال و بارسا را در قلب زمین در اختیار
دارند و روی سکوها غیرمنتظرهترین هوادار جهان
را .خانم کولیندا گرابار کیتاروویچ ،رئیسجمهور
کرواسی از نخس��تین بازی کشورش در مراحل
حذفی روسیه  ،2018سوار بر هواپیمای هواداران
ش��د و در نیژنی نووگوراد از روی سکوها شاهد
صعود کرواسی با غلبه بر دانمارک بود .سپس او
در جریان پیروزی بر روس��یه میزبان در جایگاه

ویژه کنار دیمیتری مدودف ،نخستوزیر روسیه و
رئیس فیفا از خود بیخود شد و سوژه دوربینها.
کیتاروویچ که مجب��ور بود دیدار با انگلیس را از
اجالس س��االنه ناتو دنبال کند ،آنجا هم دست
از رفتار هوادارانه برنداش��ت و با ترزا میو دونالد
ترامپ عکس یادگاری فوتبالی با پیراهن کرواسی
انداخت .حتی اگر امش��ب کرواسی سختجان
باقی نماند و انتقام از فرانس��ه را تحقق نبخشد،
خان��م رئیسجمهور میتواند کم��اکان یکی از
برندگان بازیهای فرافوتبالی جام بیس��تم لقب
بگیرد .رقیب او در این راه جانی اینفانتینو ،رئیس
سوییسی فدراس��یون جهانی فوتبال است .هر
طرف پیروز ش��ود ،این طاس خوششانس ،جام
را باال خواهد برد .دس��تکم در حدی که آن را
به کاپیتان قهرمان اعطا کند .در کنفرانس مجمع
فیفا که یک روز قبل از بازی افتتاحیه در مسکو
برگزار شد ،او دوباره از خانواده فوتبال رای اعتماد
گرفت و حاال با حمایتی که از شرق و غرب پشت
سرش دارد ،میتواند رویای جامجهانی  48تیمی
را عملی کند.
جام تزارنشان

اما هنوز هم قهرمان اصلی کس دیگری است.
خیلی پیش از آنکه یکی از قویترین ابررایانههای
آمریکایی در آس��تانه آغاز ج��ام ،آن پیشبینی
افتضاح را درباره رسیدن برزیل ،اسپانیا و آلمان به
نیمهنهایی روسیه  2018انجام دهد ،میزبان جام
پیشبینی همه چیز را کرده بود 2 .ماه پیش بود
که والدیمیر پوتین در حاشیه دیدارش با امانوئل
مک��رون در کاخ تابس��تانی در حومه پطربورگ،
ب��ا اصرار خبرن��گاران نظرش را درب��اره قهرمان
احتمالی جام گفت .او فرانس��ه را قویترین تیم
و بخ��ت اول باال بردن جام  2018دانس��ت .آن
موقع این تصور ب��ه وجود آمد که رئیسجمهور
روس��یه در رودربایس��تی با میهمان جوان خود
در نخس��تین سفرش به این کشور قرار گرفته یا
اینکه دست کم خواسته با این پیشبینی هدیهای
دیپلماتیک به مکرون دهد که سعی دارد اتحادیه
اروپایی را به سمت شرق دور بزند اما وقتی همه
دیگر مدعیان پرشگفتیترین دوره جامجهانی جز
فرانس��ه ،یکی پس از دیگری تار و مار ش��دند و
فقط خروسها تا نیمهنهایی در گردونه رقابتها
باقی ماندند ،خیلیها با خود گفتند «:البد پوتین
چیزیمیدانسته!»
حتی رسانههای رسمی روسیه هم با تیترها و
تحلیلهایشان به این ذهنیت دامن میزنند که
رهبرکرملین،برنامهریزاصلیاتفاقاتشگفتانگیز
جامجهان��ی  2018بوده اس��ت .مث�لا روزنامه
ایزوس��تیا ،فردای پیروزی بر اس��پانیا که سراسر
روسیه را در یک جشن بیسابقه ملی فروبرد ،در

مقال��های دقیقا با همین عنوان تالش کرد نقش
رهبری و برنامهریزی پوتین در دستاورد بیسابقه
فوتبال روسیه و شوروی در نیم قرن اخیر را فراتر
از سرمربی تیمملی و ملیپوشان بداند.
حاال اینجا در روس��یه خبرنگاران و هواداران
بینالمللی ت��ازه دارند معنای کنایههای عامیانه
روسهای کوچه و بازاری از این دس��ت را درک
میکنند« :قبال حساب شده!»
کنایه از اینکه صعود از گروه آسانی که تیمملی
روسیه به عنوان میزبان در آن قرار گرفته بود برای
چرچسف و شاگردانش کار چندان شاقی نبوده
و حتی همین هم با دخالت کرملین بوده اس��ت
و البته کنایه از هر اتف��اق دیگری در این مکاره
بزرگ فراورزش��ی که از نظر عوام به نفع رهبران
مسکو باشد.
این کنایهها در ابتدا نارضایتی طبقه متوسط و
ضعیف جامعه روسیه بویژه در شهرهای کوچکتر
غیرمیزبان را که از جشنها فاصله داشتند نسبت
به این موضوع بازتاب میداد که کرملین و دولت
مدودف قصد دارند با هیاهوی کارناوال جامجهانی
بر موج گرانیهای بهاره و فساد گسترده و خیلی
از مسائل دیگر کشور سرپوش بگذارند اما هرچه
جلوتر رفتیم ،اقش��ار مختلف جامعه بیشتر وارد
معرکه ش��دند و بدبینی و ناباوری آنها نسبت به
عملک��رد فوقالعاده تیمملیش��ان که ضعیفش
میپنداش��تند ،جای خود را به باوری عمومی به
یک معجزه بزرگ داد .روزنامه ورزشی اکسپرس
ب��رای توجیه ش��گفتی روسها از فائ��ق آمدن
تیمشان بر اسپانیا ،پای «تقدیر الهی» را هم در
تیتر اصلی خود وسط کشید.
حت��ی فردای ش��ب پیروزی بر اس��پانیا در
ش��بکههای اجتماعی روسزبان بوی��ژه «وی
کنتاک��ت» ،تصویر فانتزی ج��دول رقابتهای
حذفی جامجهانی در سربرگ ریاستجمهوری
فدراس��یون روس��یه و با مهر و امضای شخص
«ویویپوتین» دس��ت به دست میشد که در
آن نتیجه همه رقابتها از مرحله یک هش��تم
نهایی تا فینال به کمیته اجرایی جام ابالغ شده
بود! بر اس��اس این بهاصطالح حکم ،فرانس��ه،
برزیل ،روس��یه و انگلیس بای��د به نیمهنهایی
میرفتند و تی��م میزبان در کم��ال ناباوری با
شکست فرانسه در فینال به قهرمانی میرسید.
این فانتزی چه تبلیغاتی ضد حکومتی ،طراحی
شده توسط مخالفان کرملین یا صرفا یک ایده
هوش��مندانه برای ایجاد خودب��اوری در افکار
عمومی روسیه بوده باشد ،در هر صورت ذهنیت
کنترل کرملین بر روند جام را در ذهن تودهها
نهادینه کرد.
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