
هر روز با شما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف شما و پیشنهاد شما را می شنویم و می خوانیم و بازگو می کنیم.ســام 
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

3000451213 :k¨プぅ^  021 - 88769075 :]┾╊━

Ŷ  قیمــت بنزیــن بــه دار، درآمــد مــردم بــه ریــال / آقــای اســدی - 
769...0919: در رسانه ها میانگین نرخ بنزین در منطقه خلیج فارس 
را اعــام کردند. شــما که قیمــت بنزین در منطقه خلیــج فارس را 
اعــام می کنید بهتر اســت نرخ درآمد مــردم آن منطقه را هم ذکــر کنید. این صحیح 

نیست که قیمت بنزین به دار اعام شود ولی درآمد مردم ایران به ریال باشد.
Ŷ  تأثیر گرانی و تورم بر زندگی و مشــاغل آزاد / فریدون شــیری: هر موقع که گرانی و 
تــورم زیاد می شــود دولت اعام می کند کــه کارمندان نگران نباشــند چون حقوق 
کارمنــدان بــا توجه به تورم افزایش پیدا می کند. ســؤال من از دولت این اســت که 
مگر همه افراد جامعه کارمند و کارگر دولت هســتند؟ پس افرادی که شــغل آزاد 
دارنــد چــکار کنند؟ مگر آنها جزو این مردم نیســتند؟ آنها که نه شــغل ثابت و نه 

درآمدی دارند چه گناهی کرده اند. چرا دولت فکری به حال این افراد نمی کند؟
Ŷ  پزشــکانی که فقــط عامت درمانی می کننــد / 673...0910: می دانم این مطلب را 
چاپ نمی کنید اما وظیفه شرعی من این است که به هر طریقی که بتوانم حرف حق 

را بزنم. آقای وزیر بهداشت! پزشکانی که از دانشگاه کوچک یا پولی فارغ التحصیل 
می شــوند سوادشــان از یــک پرســتار هم کمتر اســت. فقــط بلدند عامــت درمانی 
کننــد بدون آنکه تشــخیص صحیــح بدهند. چــرا وزارتخانه بهداشــت یک تحقیق 
نامحســوس در این باره انجام نمی دهد. اعتماد مردم به این نوع پزشکان کم شده 

است و این بی اعتمادی به پای همه پزشکان باسواد و کوشا نوشته می شود.
Ŷ  بازنشســته ام و دو فرزند دانشــجو دارم اما یارانه ام قطع شده است / 652...0915: 
اینجانب بازنشسته فرهنگی سال 95 هستم و در اولین ماه بازنشستگی ام با وجود 
داشــتن دو پسر دانشــجو، یارانه ام را قطع کردند. اعتراض کردم اما جواب ندادند. 

آیا منطقی است با وجود این تورم چنین برخوردهایی صورت بگیرد؟
Ŷ  بازنشســتگی بــا 20 ســال را اجــرا کنیــد / شــهرام مافــی - 374...0912: از ســازمان 
بازنشستگی می خواهم طرح بازنشستگی با 20 سال سابقه را طراحی کند تا بسیاری 
از کارمندانی که به هر دلیل خواهان ادامه خدمت نیســتند بازنشســته شوند. در این 

صورت زمینه اشتغال بسیاری از نیروهای جوان و بیکار هم فراهم می شود.
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از همــان زمــان کــه قضیــه خاشــقجی پیــش آمــد، 
بســیاری از مطلعــان تذکــر می دادنــد کــه دولــت و 
حکومت مواظب باشــند که دست های پیدا و پنهان 
خواهند کوشــید ســناریویی را علیه ایران ایجاد کنند 
تــا بلکــه بتواند افکار عمومی را از جنایت عربســتان 
منحــرف کــرده و از ســوی دیگر بــه روابط ایــران و اروپــا نیز ضربــه بزنند. 
مطابق انتظارات ســناریوی مذکور در دانمارک کلید خورد و جالب اینکه 
برخــاف قتل خاشــقجی که یک جنایت تمام عیار و روشــن بــود و از ابتدا 
هــم همــه کمابیش می دانســتند که چــه اتفاقــی رخ داده، ولــی اروپاییان 
مدت ها طول کشــید که درباره آن موضعگیری به نســبت صریحی کنند. 
ایــن بــار که هیچ اتفاقی رخ نداده و مدعی اند که یک فرد نروژی - ایرانی! 
از رهبــر گــروه تروریســتی ااحوازیــه عکس گرفتــه اســت! بافاصله همه 

متفق القول شدند که دولت ایران پشت این اقدام است!!
اول اینکــه فرض کنیم عکس گرفته شــده باشــد یا می خواســته عکس 
بگیــرد، در ایــن صــورت حکومــت و پلیــس دانمــارک بر آن فرد مســلط 
بوده انــد، پــس چرا اجــازه ندادند که زمان بگــذرد و آن فرد را در شــرایط 
پیش از عملیات و با شواهد و ادله کافی دستگیر کنند؟ روشن است که اگر 
چنیــن احتمالی را می دادنــد به عنوان یک تاکتیک عــادی امنیتی، حتماً 
از این شــیوه اســتفاده می کردند. زیرا کســی که عکس می خواســته بگیرد، 
فرض می کند که پلیس از او بی اطاع اســت و اا دســت به چنین اقدامی 

نمی زند.
از ســوی دیگر با هر معیاری که اتحادیه اروپا قبول کند، گروه ااحوازیه 
و رهبرش یک گروه تروریســتی محســوب می شــود. حتی تروریست ذلیل 
هســتند کــه کار داعش را به نام خــود اعام کردند! بنابراین آنان هســتند 
کــه بایــد بگوینــد چــرا و به چه علــت افــراد تروریســت را پنــاه می دهند؟ 
اگــر یک کشــور خاورمیانه ای یــک نفر از داعــش اروپایی را پنــاه دهد، چه 
برخوردی با آن خواهند کرد؟ بنابراین روشــن است که ماهیت این ماجرا 
چیســت؟ ولــی نکته اصلــی ماجرا، حضور اســرائیل در این قضیه اســت. 
می دانیــم دســتگاه اطاعاتی اســرائیل از نظر اجرای ایــن قبیل عملیات 
بسیار بدسابقه است. بنابراین کل ماجرا را می توان سناریوی تل آویو برای 

کاهش ضربه به عربستان تلقی کرد.
همه اینهایی که گفته شد مربوط به آن طرف ماجرا است. ولی در این 
طــرف نیــز باید دقت کــرد. اگر هیچ مســأله ای و هیچ ارتباطــی میان فرد 
دســتگیر شــده با شــهروندان ایرانی وجود نداشــته اســت، در این صورت 
دولت باید قاطعانه برخورد کند و نســبت بــه تبلیغات ضد ایرانی برخی 
از کشورهای اروپایی واکنش نشان دهد. ولی حتی اگر چنین باشد، در یک 
نکتــه تردیــدی نیســت و آن وجود ظرفیتی در ما اســت کــه می توانند این 

گونه برنامه ها را علیه ایران طراحی و اجرا کنند.
از ســوی دیگر اگر چنین ارتباطاتی بوده که به طور قطع خارج از اطاع 
مســئولین کشور است، در این صورت باید یک اقدام جدی و قاطع انجام 
داد تا ریشــه این رفتارهای خودســرانه ســوزانده شــود. تجربه گذشــته در 
قضیــه قتل هــای زنجیــره ای نشــان داد که در مــواردی نیروهای خودســر 
کارهایی می کنند که دود آنها به چشم حکومت و مسئولین می رود. برای 
حل این مســأله باید قاطع و بدون کوچک ترین اغماض و نیز با شفافیت 

نسبی برخورد کرد.
مــورد دانمارک فــارغ از اینکه مشــمول کدامیک از حاات فوق شــود، 
ضــرورت دارد کــه دولــت و شــخص آقــای روحانــی قاطعانه و شــفاف تا 
آخــر ماجــرا را برونــد. به عنوان یــک گزاره کلی که بعید اســت نادرســت 
باشــد در همه حاات فوق، باید دنبال رد پای دستگاه اطاعاتی اسرائیل 
بــا همــکاری ســازمان مجاهدیــن خلــق در ایــن اقدامــات ضد ملــی بود. 
خوشــبختانه شــنیده شــده اســت که آقای رئیس جمهوری در این مسأله 
تصمیــم نهایــی خود را گرفته اســت و باید در روزهای آینده شــاهد نتایج 

آن باشیم.
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دولــت امریکا در شــرایطی تاریخ 13 آبــان )4 نوامبر( را 
موعــد اجرای کامل تحریم های هســته ای و پایان یافتن 
مهلت کشــورهای طــرف تجارت با ایــران در نظر گرفته 
اســت که جمهوری اســامی در کارنامه 40 ســاله خود و 
از همان ســال های اولیه تحت تأثیــر واقعه گروگانگیری 
ســفارت امریــکا ذیــل تحریم هــای دوجانبــه و بعدهــا 
چندجانبــه کشــورهای جامعــه بین الملل قــرار گرفت. 
تحریم هایی که ابتدا تحت تأثیر رویدادهای خاص میان 
ایــران و کشــورهای اروپایی و با حمایــت امریکا تصویب 
مــی شــد اما بعدهــا تحت تأثیــر موضــوع فعالیت های 
هســته ای در دولت هــای نهــم و دهم بــه قطعنامه های 

تند شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شد.
امــا روی آوردن دولــت آقــای روحانــی بــه دیپلماســی و پیگیــری جــدی 
مذاکــرات هســته ای بــه ایجــاد اعتماد حداقلــی با جهــان غــرب و در نهایت 
دســتیابی به یــک توافق بین المللی انجامید. توافقی کــه باعث ترمیم رابطه 
ایران و کشــورهای اروپایی و ورود کمپانی های بــزرگ به بازار اقتصادی ایران 
شــد و زمینه را مهیای بازیگری مؤثر ایران در عرصه منطقه ای و جهانی کرد. 
فضایــی که گرچه دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا بــا خروج از برجام 
کوشــید آن را تخریــب کنــد، چنــان کــه تاریــخ 13 آبان را بــه دلیــل تطبیق با 
روز گروگانگیــری به عنــوان یک تذکــر انتقام گیرانه انتخــاب و تهدید به قطع 
صــادرات نفت ایران و بازگرداندن کشــورمان به دوره انزوا و فشــار اقتصادی 
کــرد امــا کمتر کســی تردیــد دارد کــه او تا چه انــدازه در پیگیری این سیاســت 

شکست خورده است.
دولت ترامپ ناکامی در سیاست قطع صادرات نفتی و اعمال تحریم های 
ایــران را در حالــی تجربــه می کند که مقام هــای امریکایی بعــد از رایزنی های 
فشــرده با کشــورهای طــرف تجارت ایــران و فقــدان همراهی بــا تحریم های 
امریکایی نســبت به ناکام ماندن در جبران کمبــود نفت بازارهای جهانی در 
نتیجــه تحریــم ایران مطمئن شــدند. رویــدادی که در نتیجه عــزم اروپا برای 
ایجاد ســازوکار مالی تســهیل رابطه اقتصادی با ایران از یک ســو و تاش آنها 
برای متقاعد کردن شرکای تجاری کشورمان جهت ادامه دادن خرید نفت از 

ایران بدون نگرانی از تحریم های امریکا به وقوع پیوسته است.
ایستادن اروپا در کنار ایران ممکن نمی شد مگر به دلیل سیاستی که ایران 
بعــد از اقدام نابخردانه ترامپ در خروج از برجام در پیش گرفت. جمهوری 
اســامی بعد از خروج امریکا از توافق هسته ای با پرهیز از اتخاذ یک سیاست 
عجوانــه بــه اجــرای تعهداتــش در چارچوب برجــام ادامــه داد. صبوری در 
اجرای این سیاســت در کنار رایزنی های مؤثر با ســایر کشورهای طرف برجام 
در درجه نخســت ایران را به عنوان کشــوری نشــان داد که به قواعد متعارف 
جامعــه بین الملــل که اینک ترامــپ آنها را نادیده گرفته پایبند اســت و ذیل 
چنین سیاســتی می تواند عضو کارآمدی بــرای پیگیری اهداف صلح جویانه 

اروپا هم در عرصه منطقه و هم خارج از منطقه باشد.
این چنین اســت که امریکا در حالی که می خواســت با تقویت همپیمانی 
با شــرکای منطقه ای اش از جمله رژیم صهیونیســتی و عربســتان ســعودی و 
همچنین ابزار تهدید و تحریم اروپا و کشورهای بزرگ آسیایی، بار دیگر ایران 

را در نقطه انزوا بنشاند، خود در عرصه بین المللی تنها مانده است.
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جمهــوری  ملــی  روز  فرارســیدن  کشــورمان  جمهــوری  رئیــس 
بوتفلیقــه  عبدالعزیــز  بــه  را  الجزایــر  خلــق  دموکراتیــک 
رئیس جمهــوری و مــردم ایــن کشــور تبریــک گفــت. به گزارش 
ایرنا، روحانی در این پیام تأکید کرد: امیدوارم روابط دو کشــور در ســایه همکاری و 
مساعی مشترک، در تمامی زمینه ها بیش از پیش توسعه یابد. از خداوند متعال، 
سامتی و موفقیت آن جناب و سعادت و بهروزی مردم دوست و برادر جمهوری 

دموکراتیک خلق الجزایر را مسألت دارم.
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رئیس جمهوری در یادداشتی در نشریه 
»فایننشال تایمز« مطرح کرد
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 همزمان با بازگشت تحریم ها
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اتحادیه اروپا: متعهد به حفظ کانال مالی با ایران هستیم
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دقایقی پس از اعمال آنچه دونالد ترامپ حدنهایی تحریم ها علیه 
ایران می خواند، اتحادیه اروپا در بیانیه ای تأکید کرد اروپا نه فقط به 
برجام متعهد اســت، بلکه براساس قانون این اتحادیه و قطعنامه 
2231،  خود را متعهد به حفظ کانال های مراودات اقتصادی با ایران می داند. اروپا با اشاره 
به اینکه ما متعهد به حفظ کانال های مالی و ادامه صادرات نفت و گاز ایران هســتیم، از 
افزایــش تاش هــا بــرای راه اندازی کانال ویژه مالــی با ایران خبرداد و تأکیــد کرد: ما برای 
تکمیل این ســامانه عزمی راسخ و مشــترک داریم. بیانیه ضمن دعوت از روسیه و چین 
بــرای حفــظ برجام، تأکید کرد تاش  بیشــتر برای اطمینــان یافتن از ایجاد ســازوکار ویژه 

مالی با ایران، با حضور وزیران 
صفحات 2، 4، 5، 12 و 13 را بخوانیداقتصادی در جریان است.

خبـر آخــر
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دولت امریکا به رغم مخالفت کشورهای 
واشــنگتن  ســنتی  متحــدان  و  مختلــف 
اعــام کــرد کــه همــه تحریم هــای لغــو 
شــده به واسطه توافق هســته ای ایران را 
بازمی گردانــد. بــه گــزارش ایرنــا به نقل 
دولــت  آسوشــیتدپرس،  خبرگــزاری  از 
امریــکا اعــام کــرد همــه تحریم هایــی 
کــه بــه واســطه توافق هســته ای ایــران با 
قدرت هــای جهانــی در ســال 2015 رفع 
شــده بــود، بازمی گردد. در حالــی که دور 
 اول تحریم های واشنگتن علیه تهران در 
15 مردادمــاه ســال جــاری اجرایی شــد، 
اســتیو  و  خارجــه  وزیــر  پمپئــو  مایــک 
منوچین وزیــر خزانه داری امریــکا دیروز 
در یک نشســت خبری اعــام کردند دور 
نهایی ایــن تحریم ها شــامل کشــتیرانی 
و بخش هــای مالی و انــرژی ایــران از روز 
دوشــنبه 5 نوامبــر )14 آبان مــاه( اعمال 
دولــت  مقام هــای  گفتــه  بــه  می شــود. 
امریــکا، ایــن تحریم هــا بویژه صــادرات 
نفت ایران را هدف قرار داده و کشورهایی 
قطــع  را  ایــران  از  نفــت  واردات  کــه  را 
نکرده انــد، به همــراه شــرکت هایی که با 
برخــی نهادهــای ایرانــی همکاری هــای 
بازرگانــی دارنــد، مجــازات خواهــد کرد. 
وزیــر خزانــه داری امریــکا همچنیــن بــا 
یــادآوری اینکه 700 فرد و نهــاد دیگر در 
فهرســت ســیاه تحریم هــای ایــران قــرار 
خواهند گرفت، افزود که دسترسی تهران 
به سیســتم مالــی بین المللی ســوئیفت 
را قطــع می کند. وزیر خزانــه داری امریکا 
اضافــه کــرد ۳00 مــورد از ایــن تحریم ها 
جدید هســتند. ۴00 مورد دیگــر نفرات و 
شــرکت هایی هســتند که تحریم ها علیه 
آنها ذیل برجام رفع شــده بــود و مجدداً 

به فهرست تحریم ها باز می گردند.
ایــن دو مقــام امریکایــی با متهــم کردن 
ایــران بــه ادعاهای تکــراری، گفتنــد این 
تحریم هــا تا زمــان پایان حمایــت ایران 
از تروریســم، اتمــام حضــور ایــن کشــور 
در ســوریه و توقــف کامل توســعه برنامه 
هسته ای و موشکی ایران، پابرجا خواهند 
ماند. »مایک پمپئو« اما اعام کرد دولت 
ترامــپ هشــت کشــور را از تحریم هــای 
نفتــی علیــه ایــران معــاف خواهــد کرد. 
وی گفــت کــه ایــن معافیت هــا موقــت 

خواهنــد بــود و کشــورها بایســتی منابــع 
جایگزینــی بــرای نفــت ایران پیــدا کنند. 
پمپئو گفت هشــت کشــور معاف  شده از 
تحریم هــا تــاش کرده انــد واردات نفت 
خــود از ایــران را کاهش دهنــد، اما موفق 
نشــده اند تــا ضرب ااجــل دوشــنبه این 
کار را انجــام دهنــد. وزیــر خارجــه امریکا 
اشــاره ای به اسامی این کشورها نکرد، اما 
گفــت که کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا 
مشمول این معافیت ها نمی شوند. وزیر 
خارجــه امریــکا مدعی شــد که هــدف از 
این تحریم ها »ایجــاد تغییرات بنیادین 
در رفتارهــای جمهوری اســامی ایران« 
اســت و مقصــود از آنها برانــدازی نظام 

ایران نیست.

ë عقب نشینی کاخ سفید
در  امریکایــی  مقام هــای  اگرچــه 
بــر درســتی  موضعگیری هــای متعــدد 
تصمیم بــه خــروج از برجام مهــر تأیید 
می زننــد امــا نگاهــی بــه رونــد عملیاتی 
کردن این تصمیم و دســتیابی به هدفی 
کــه دولت امریکا را به انجام این کار وادار 
کرد، نشان می دهد که مسئوان این کشور 
تــا چــه انــدازه در ممکن کردن خواســته 
خود در پیگیری تحریم ها و احیای پروسه 
موهوم ایران هراسی ناکام مانده اند. چه 
در آستانه زمان ادعایی دولت امریکا )1۳ 
آبــان( برای قطــع صادرات نفــت ایران، 
سیاست فشــار حداکثری واشنگتن علیه 
ایران با دشــواری های زیادی مواجه شده 
است. از یک سو نام شماری از خریداران 
بزرگ نفتی ایــران در حالی که همچنان 
ایــران نفــت می خرنــد، در فهرســت  از 
معافیت از تحریم های امریکا قرار گرفته 
اســت و از ســوی دیگــر متحــدان اروپایی 
امریــکا در حــال نهایــی کــردن ســاز و کار 
تســهیل مراودات مالی ایــران با جامعه 
بین الملــل هســتند. دو رویــدادی کــه بر 
ناکامــی دولــت امریــکا در اعمــال فشــار 

حداکثری صحه می گذارد. 
از  تحریم هــا  اجــرای  مرحلــه  دومیــن 
دوشــنبه  )4 نوامبــر( اجرایــی می شــود 
و تأکیــد ایــن مرحلــه بــر کاهــش درآمد 
بخصــوص  ایــران  ارزی  دریافت هــای  و 
خــام  نفــت  فــروش  کاهــش  طریــق  از 

اســت.  آن  ارزی  بــه عوایــد  و دســتیابی 
تحریم  هایــی کــه گرچــه امریکایی هــا به 
طــور تــام و تمــام در مردادمــاه و هنگام 
تحریم هــا  فــاز  نخســتین  بازگردانــدن 
اجرایــی کرده انــد امــا اینــک می کوشــند 
در موعــد تاریخــی 1۳ آبان  حجــت را بر 
کشــورهایی که مایل بــه همراهی امریکا 
در اجــرای ایــن تحریم ها نیســتند، تمام 
کنند. دونالد ترامپ پیش تر مدعی شده 
بــود کــه دولتــش بــا همــکاری متحدان 
امریکا صادرات نفــت ایران را در مرحله 
جدید به صفر خواهد رســاند. ادعایی که 
بعدها روند رایزنــی مقام های امریکایی 
بــا مقام هــای کشــورهای مختلــف و نوع 
مواجهــه آنها با این خواســته بر ناممکن 
اظهــارات  گذاشــت.  صحــه  آن  بــودن 
جــان بولتون، مشــاور امنیت ملی رئیس 
جمهوری امریــکا که چند روز پیش گفته 
بــود: »امریــکا مایــل نیســت در جریــان 
تحریــم ایــران به متحــدان خود آســیب 
برســاند«، از عقب نشــینی ایــن کشــور از 
بــه صفــر رســاندن صــادرات  سیاســت 
نفــت ایران حکایــت کــرد. صاحبنظران 
معتقدند عقب نشــینی امریکا در نتیجه 
غیــر ممکــن بــودن سیاســت بــه صفــر 
رســاندن صادرات نفت ایران اســت زیرا 
مشخص شــده به رغم ادعای عربستان 
و ســایر متحدان منطقــه ای امریکا برای 

جبران کمبود نفت بازار، هیچ جایگزین 
مناســب و قابــل دوامــی برای صــادرات 
روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت ایران 

وجود ندارد.
این در حالی اســت کــه رئیس جمهوری 
امریکا در پیگیری سیاســت تحریم نفتی 
علیــه کشــورهای خارجــی، ملزم اســت 
اطمینــان حاصــل کنــد که این سیاســت 
باعث کمبود قابل توجه عرضه و افزایش 
قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی و به 
تبــع آن افزایش بهــای محصوات نفتی 
بخصــوص بنزیــن در امریکا نمی شــود. 
اما به نظر می رسد همراه نشدن شرکای 
اروپایــی ایــن کشــور در اجــرای سیاســت 
تحریمــی و احتمــال ناکامــی متحــدان 
منطقه ای برای جبران کمبود نفتی بازار، 
باعث شده تا دولت امریکا برای پرهیز از 
افزایش قیمت سوخت در امریکا آن هم 
در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره، 

رو به عقب گام بردارد. 

ë اراده سیاسی اروپا برای حفظ برجام
رویکــرد  کــردن  متزلــزل  تردیــد  بــی 
یکجانبه گرایانــه ترامــپ فــارغ از اجــرای 
اســت.  نبــوده  هســته ای  توافــق  موفــق 
پایبندی ایران به اجرای بی چون و چرای 
تعهداتــش که در واکنش بــه این موضع 
اروپــا کــه »قوانیــن بازدارنــده را در برابــر 

تحریم های امریکا اجرا می کنیم«، نقش 
تأثیرگــذاری در ایجــاد شــکاف در رابطــه 
امریکا و اروپا و همگرایی بیشتر کشورهای 
منظومــه شــرق در قبــال ایران ایفــا کرد. 
چه به گفته حســین موسویان، دیپلمات 
اسبق ایران سایر امضاکنندگان »برجام«، 
توافق هســته ای ایران و غــرب را »ابزاری 
علیــه یکجانبه گرایی امریــکا« می دانند. 
توافقنامــه  یــک  »برجــام  او،  گفتــه  بــه 
چندجانبه اســت کــه از ســوی قطعنامه 
22۳1 شورای امنیت سازمان ملل متحد 
پشتیبانی می شــود؛ قطعنامه ای که تیم 
ترامــپ به طور یکجانبه از آن خارج شــد 
و اکنــون تاش می کند ســایر کشــورهایی 
کــه آن را اجــرا می کننــد، مجــازات کنــد. 
هرگونــه تســلیم در برابــر واشــنگتن در 
ایــن خصــوص رویکــرد کنونی امریــکا را 
تشــدید خواهــد کرد. بــرای جلوگیــری از 
این امر، ایــران و هم جامعه بین المللی 
قصد دارنــد برجام را به عنــوان یک نیاز 

استراتژیک حفظ کنند«.
به این ترتیب به نظرمی رسد که تحریم ها 
گرچــه تاکنــون بــرای ایــران دردسرســاز 
شــده اند اما برای به بن بســت رســاندن 
برجام و سیاست منزوی کردن جمهوری 
اســامی کافــی بــه نظــر نمی رســد. چــه 
وقوف دولتمردان امریکا به اراده سیاسی 
شــکل گرفته در جهان برای حفظ توافق 

هســته ای و ایجــاد یــک تحــول شــگرف 
در سیســتم پولــی و مالــی جهانی باعث 
شــده آنها در آســتانه 1۳ آبــان، به عنوان 
تاریــخ ادعایــی خــود به عقــب برگردند. 
موضوعی که پیش از این مقامات رسمی 
کشــورمان و از جملــه رئیــس جمهــوری 
بــه دفعــات آن را پیش بینی کرده و گفته 
بودنــد کــه امریــکا در تحقق هــدف خود 
موفق نخواهد شد و 1۳ آبان اتفاق جدید 
نخواهد افتاد. حسن روحانی یکشنبه 22 
مهرمــاه در ســخنرانی خود در دانشــگاه 
تهــران بــا اشــاره بــه نگرانی هایی کــه در 
خصوص زمان اجرایی شدن تحریم های 
امریــکا علیه ایران طرح می شــود، اظهار 
داشت: »امریکا هر کاری خواسته علیه ما 
انجام داده اســت نه قبل از 1۳آبان، قبل 
از 1۳ مهر انجام داده و همه کارها را کرده 
اســت. چیزی به نام 1۳ آبانی نیســت که 
مردم را نگران بکند و همه اش تبلیغات 
اســت.« محمدجــواد ظریــف وزیــر امور 
خارجه هم  گفته است: »بعید می دانیم 
1۳ آبــان کــه تحریم هــا در مرحلــه دوم 
اجرایی می شــود، اتفــاق جدیدی بیفتد. 
معمــواً آثار تحریم بیشــتر روانی اســت 
تا عملــی. آثار روانــی تحریم های امریکا 
از روزی کــه آقای ترامــپ از برجام خارج 
شــد و حتی قبل از آن که خــروج را اعام 
کــرده بــود، شــروع شــد و در طول شــش 
ماه گذشــته از زمانی که ایشان سخنرانی 
معروفــش را انجام داد تــا امروز، آثارش 
 را مشــاهده کردیــم. بعیــد می دانیــم که 
1۳ آبــان کــه تحریم هــا در مرحلــه دوم 

اجرایی می شود، اتفاق جدیدی بیفتد.«
محمــود واعظــی، رئیــس  دفتــر رئیــس  
جمهور نیز گفته اســت: »امریــکا از همه 
امکانــات خــودش اســتفاده می کنــد تــا 
فشــار گســترده ای را بعــد از 1۳ آبــان بــه 
مــردم و دولــت ایــران بیــاورد امــا چنین 
وضعیتــی نمی توانــد ادامه پیــدا کند.ما 
 تدبیــری کردیــم و هــر آنچه قرار بــود در 
1۳ آبان به بعد اتفاق بیفتد، تمهیداتش 
را فراهم کردیم. البته امریکایی ها زودتر 
هم به اســتقبال اعمال تحریم ها رفتند، 
حاا شــاید مثل دفعه قبــل چند بانک و 
مؤسسه را تحریم کنند؛ اما در کل 1۳ آبان 

اتفاق ویژه ای نمی افتد.«
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ســعید قاســمی از فعــاان تنــدرو مخالــف دولت اخیــراً در 
سخنانی با جمات تند رئیس جمهوری را تهدید به محاکمه 
توســط »حزب اه« و حذف در »لب اســتخر« کرده اســت. 
او در قســمت هایی از یــک فیلــم تقریباً 40 دقیقــه ای که گفته 
می شــود در حاشیه مراســم راهپیمایی اربعین در عراق تهیه 
شــده اســت تأکید دارد که تمام آمارها و ســخنان حســن روحانــی و دولتمردان 
او »دروغ« اســت. ســعید قاســمی می گویــد: »ســر فرصــت این هــا را محاکمه 
می کنیــم.« او در ادامــه بــا فرض اینکه »اگر دســتمان نرســد محاکمــه کنیم« با 
تحریف یــک آیه قرآن می گوید: »قباً هم گفته ام که آیه جدیدی داریم؛ آن ربک 
لب ااستخر، خدای ما همان خدایی است که لب استخر خفت گیری می کند«. 
او در ادامه گفته اســت: »آقای روحانی! تقریباً در طول اســتخر هم همه دعایت 
کرده اند. از لب مرز دعایت می کرده اند تا همینجا، همه دعاگویت هستند و این 
دعاهایی که کردند تو را، من بعید می دانم که موا، موایی باشد که تو تا عید دوام 
بیاوری. با این دعاهایی که مردم کردند کارت با کرام الکاتبین است که چه بشود 

تا عید دوام بیاوری.«
واژه »اســتخر« بعد از درگذشــت آیت اه هاشمی رفســنجانی و از قضا توسط 
همیــن جریــان مخالف دولــت در ادبیات سیاســی ایــران تبدیل بــه رمز »مرگ 
غیر طبیعــی« یا همان »قتل« شــده اســت. چیزی که قبــاً نه تنها ایــن جریان 
بلکه قســمت اعظم نظام هزینه ارجاع بی ربط و بدون اساس به آن را در تجمع 
طاب در حوزه علمیه داده بود. حواله دادن دوباره شــخص رئیس جمهوری به 
»اســتخر«، آن هم با همه آن ســوابقی که این واژه در ادبیات سیاســی کشور پیدا 
کــرده نمی تواند در حد یک شــوخی یا اشــتباه لفظی باشــد. با این ســابقه اولین 
ســؤالی کــه در ذهن ایجاد می شــود این اســت که مگر مــا در زمینــه رقابت های 
سیاســی داخلی خودمان به چه عمقی از اختاف رسیده ایم که رئیس جمهوری 
قانونی کشور را تهدید به قتل می کنیم؟ آیا چنین ادبیات و تهدیداتی، از مناسبات 
داخلی ایران تصویری صلــح جویانه و طرفدار منطق به دنیــا مخابره می کند یا 

تصویری خشونت زده و خالی از عقانیت؟
مســأله بعدی این اســت که چگونه یک جریــان براحتی می توانــد در آرامش و 
امنیت کامل اینگونه موضع گیری هایی علیه شخصیت های نظام انجام دهد و 
موضع گیری هایش مصداق توهین و تخریب نباشد؟ در واقعیت صحنه ایران 
به نظر نمی رسد که یک فعال سیاسی اصاح طلب یا طرفدار دولت بتواند حتی 
به یک نماینده مجلس هم با چنین ادبیاتی حمله کرده و نهایتاً مورد بازخواست 
قرار نگیرد. قطعاً تهدید رئیس جمهوری توسط سعید قاسمی به آن معنا نیست 
که همیــن فردا یا هفتــه آینده یا هــر زمان دیگــری این مخالف دولــت می تواند 
شخص حسن روحانی را حذف فیزیکی کند. مسأله خشونتی است که این قسم 
و جنس از ادبیات به فضای رقابت های سیاسی کشور تزریق کرده و آن را ذره ذره 
آبستن خشــونت های خفته ای می کند که می تواند مانند بمبی زیر بستر جامعه 
ایرانی جا خــوش کند. در خاورمیانــه ای که در آتش همین دســت اختافات در 
حال سوختن است و ترغیب به رقابت منصفانه و بدون خشونت روز به روز به 
یک ضرورت جدی تر تبدیل می شــود، اشــاعه و اقبال پیدا کردن این ادبیات یک 
عقبگرد ویرانگر به ســمت زایش خشــونت های جدید اســت. چیزی که به نظر 
می رسد دستگاه های قضایی و امنیتی نه از جهت برخوردهای شخصی با افرادی 
چون سعید قاسمی بلکه از منظر کنترل افزایش حس تمایل به خشونت باید آن 
را بســیار جدی تر از این دنبال کنند. خصوصاً در فضایی که طیف سیاسی رقیب 
امثال آقای قاســمی با طرح مســائلی بسیار ســاده تر و نرم تر از این متهم به انواع 

اتهامات ضدملی و امنیتی می شوند.
بــه این مــوارد باید یک نکته دیگــر را هم اضافه کرد؛ ســعید قاســمی از محاکمه 
قریب الوقــوع دولــت حســن روحانی توســط »حــزب اه« ســخن می گوید. 
اواً اینکه مگر کشــور دســتگاه قضایی و دادگاه ندارد که قرار اســت »حزب اه« 
ایفای نقش محاکمه را بر عهده بگیرد و اساســاً چه کســی و چگونه محاکمه افراد 
و دولت ها را جزو وظایف »حزب اه« گذاشــته اســت؟ ثانیاً اگر این قشر اینقدر 
نیاز به محاکمه دولت دولتمردان را احساس می کنند چرا از طریق قانونی برای 
چنین کاری اقدام نکرده اند؟ ثالثاً آیا سعید قاسمی و همفکرانش که خود را محق 
به چنین محاکمه ای می دانند، حاضر هســتند حق دیگــر طیف ها و گرایش های 
سیاســی را برای به محاکمه کشــاندن چهره ها و افــرادی که روزگاری یــا اکنون از 

نزدیکان امثال قاسمی بوده یا هستند را بپذیرند؟
ُبعد دیگر مســأله هم همان موضوع قدیمی سوء اســتفاده جناحــی و جریانی از 
رویدادهای ملی و مذهبی است. همان طور که سالهاست مشاهده می کنیم یک 
جریان خاص تریبون های عیدفطر، نماز جمعه، راهپیمایی روز قدس، عزاداری 
محرم و... را تبدیل به یک موقعیت جناحی برای حمله به رقیب سیاسی داخلی 
خود کرده اند، شــاهد بهره برداری سیاســی از راهپیمایی اربعین هم هســتیم. در 
چنین فضایی است که امثال سعید قاسمی کلیت محتوای راهپیمایی اربعین 
را علیه دولت نامطلوب خود ترسیم و هدایت می کنند؛ چیزی که می تواند فقط 
یک سوءاستفاده سیاسی از رویداد مذهبی و اعتقادی باشد. اصاً ازم به توضیح 
نیســت که بر خاف تصویری که سعید قاســمی از جمعیت راهپیمایی اربعین 
می سازد، این عده الزاماً همگی مخالف دولت نیستند، این رسوب رفتار قدیمی 
جریان تندرو اســت که همواره اقدامات و عقاید خود را به نام »کل مردم« ســند 
می زنــد. مضاف بــر این تأکید بر اینکــه از لب مرز تا کربا تمام جمعیت حســن 
روحانــی و تیــم او را لعن و نفرین می کردند، به شــکلی که قاســمی به این نتیجه 
رســیده که او تا پایان سال نخواهد ماند، به شکل مشهود یک روایت غیر واقعی، 
قلب شده و دروغین اســت. با این وصف معلوم نیست کسی که برای خدمت 
به زائرین سیدالشهدا راهی کربا شده با کدام منطق و توجیه دینی می تواند برای 

کوبیدن مخالف خود متوسل به »دروغ« شود؟

رنا
ای

مسیر دشوار  تعبیر رؤیای ترامپ علیه ایران
کاخ سفید دیروز اعام کرد همه تحریم ها علیه تهران را بازمی گرداند
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حجت ااســام والمســلمین لطف اه دژکام، امام جمعه 
شیراز در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به درپیش 
بودن روز سیزدهم آبان و نامگذاری این روز به نام مبارزه با 
استکبار، گفت: اصل استکبار یعنی قیافه گرفتن در مقابل خداوند؛ هر کس که 
در مقابل خداوند قیافه بگیرد مستکبر است، کسی که نماز نمی خواند، واجبات 
را بــه جــا نمــی آورد، حجاب را رعایت نمی کند، مســتکبر محســوب می شــود، 
بنابراین در جامعه خودمان مستکبر زیاد داریم؛ حال باید به این سؤال پاسخ 
دهیــم که کســی حــق دارد در مقابــل خداوند قیافــه بگیرد؟به گزارش ایســنا، 
نماینده ولی فقیه در فارس همچنین با طرح این ســؤال که چه کسی می تواند 
با اســتکبار مبارزه کند؟ گفت: همه مرد این میدان نیســتند، آنکه می خواهد با 
استکبار مبارزه کند، خودش نباید مستکبر باشد، کسی که مال مردم را خورده، 

مستکبر و نفوذی استکبار است و نمی تواند بجنگد و او بازیچه شیطان است.

درنـــگ

»برنامه ریزی موساد برای نابودی برجام« 
تعبیــر محمدجواد ظریف از پــروژه ای که 
شــش ماه پیش با ادعای نتانیاهــو درباره 
کشــف اسناد هسته ای ایران توسط موساد 
آغــاز شــد و امــروز با طــرح اتهــام ادعایی 
تاش نهادهای اطاعاتی ایران برای ترور 
یکی از سران گروهک تروریستی ااحوازیه 
در دانمــارک ادامــه یافتــه اســت. رد پای 
موســاد در طرح ریــزی ماجــرا هم همین 
بس که ســازمان اطاعاتی رژیم اسرائیل 
عملیــات  از  را  دانمــارک  اســت  مدعــی 

تروریستی ایران مطلع کرده است.
حــاا از ایــن پــروژه در اغلــب رســانه ها با 
عنوان plan B )نقشه ب( یاد می شود. وزیر 
امور خارجه ایران هم در صفحه توئیتری 
خــود روزشــماری از وقایــع برنامه ریــزی 
شده موســاد در این نقشه را یادآوری کرد. 
او بــا اشــاره بــه توالــی تاریخی ایــن وقایع 
نوشت: »4/۳0 نتانیاهو مدعی کشف فایل 
هســته ای ایران توســط موســاد می شــود؛ 
5/08 ترامــپ از برجــام خــارج می شــود، 
6/0۳ رئیــس جمهوری روحانی ســفر به 
ســوئیس و اتریــش را آغاز می کنــد؛6/0۳ 
موســاد در افشــای »نقشــه بمب گــذاری 
ایرانی هــا« در فرانســه همــکاری می کند؛ 
9/26 ترامپ ریاســت نمایش ضد ایرانی 
مخــرب در شــورای امنیت ســازمان ملل 
را بر عهــده می گیــرد؛ 9/27 نتانیاهو ادعا 
می کند موســاد ســایت هســته ای ایران را 
کشــف کــرد؛ 10/29 اتحادیــه اروپــا طبــق 
اعــام  )SVP(را  ویــژه  مکانیــزم  برنامــه 
می کند؛ 10/29 موســاد در افشــای »نقشه 
ایرانی ها برای ترور« در دانمارک همکاری 
می کنــد«. یــادآوری زنجیــره رویدادهــای 
برنامه ریزی شده برای مقابله با برجام در 
حالی بود که ظریف در توئیتی به مناسبت 
ســفر اخیرش به پاکستان و نیز حضورش 

در نشســت سه جانبه با ترکیه و جمهوری 
آذربایجان نوشته بود: »اقدامات انحرافی 
و کینــه توزانه موســاد، تنها تعهد مــا را به 
برقراری ارتباط ســازنده بــا جهان تقویت 

می کند.«
سه شــنبه هفتــه گذشــته بــود کــه رئیــس 
ســرویس اطاعاتی دانمارک مدعی شد، 
ایــران قصد تــرور »حبیــب جبــر«، فعال 
عــرب ایرانی مقیم دانمــارک و دو ایرانی 
دیگــر را کــه از فعــاان گروهــک ااحوازیه 
بوده انــد داشــته و نهادهــای اطاعاتــی و 
امنیتی این کشور توانسته این سوء قصد را 
خنثی کننــد. پس از آن مقامات دانمارک 
با همین بهانه خواستار تحریم های جدید 

علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا شدند.
در دو روز گذشــته سه کشــور اسکاندیناوی 
دیگر بــه این پروژه طرح ریزی شــده علیه 
ایران پیوســتند. وزیــران امورخارجه نروژ، 
فناند، ســوئد، ایســلند و دانمارک پس از 
دیدار در اســلو پایتخت نــروژ در بیانیه ای 
مشترک از ادعای اخیر علیه ایران حمایت 
و تأکیــد کرده اند که چنیــن فعالیت هایی 
غیر قابل قبول اســت و آنهــا هر تهدیدی 
علیــه امنیــت خــود را محکــوم می دانند. 
وزارت امور خارجه نروژ نیز روز پنجشــنبه 
سفیر ایران در این کشور را به دلیل آن چه 
مظنون بودن ایران در دســت داشتن ترور 
یک چهره گروهک تروریستی ااحوازیه و 
دخیل بودن یک شهروند نروژی با پیشینه 
ایرانی در این پرونده، عنوان شده، احضار 

کرد.
در عین حال »فدریکا موگرینی« مســئول 
سیاســت خارجــی اتحادیه اروپــا در دیدار 
بــا وزیر دانمارکــی  و دربــاره ادعای خنثی 
کردن طرح ایران برای سوء قصد در خاک 
این کشــور گفت وگو کرد. این دیدار پس از 
آن انجام شــد که ســخنگوی موگرینی روز 

چهارشنبه در واکنش به خواست دانمارک 
بــرای وضع تحریــم جدید علیه ایــران با 
بیــان اینکه »اتحادیــه اروپا هرگونه تهدید 
علیه امنیت خود را محکوم می داند و هر 
رویدادی در این رابطه را جدی می گیرد«، 
گفت که گزارشــات مربوط به این ماجرا را 

دنبال می کند.
پاسخی به یکی از اهداف اصلی این نقشه 
کــه چیزی جز به تردیــد انداختن اتحادیه 
اروپــا در رابطه اش بــا ایران نبــود. آن هم 
در شــرایطی کــه ایــن اتحادیه در آســتانه 

رونمایی از ســازوکار مالی بــرای مقابله با 
تأثیر سوء تحریم های امریکا علیه برجام 

قرار دارد.
چنین بود که بافاصله پس از طرح ادعا از 
سوی سرویس اطاعاتی دانمارک که قرار 
است به عنوان بازوی موساد عمل کند وزیر 
امــور خارجه امریکا پیام تبریک فرســتاد. 
»بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیر رژیــم 
اســرائیل نیز روز پنجشــنبه با این سخنان 
موهوم که ایران قوی ترین نیروی اسامی 
جنگ طلــب اســت و اســرائیل بــه تازگی 

مواردی از دسیسه های ایران برای اقدام به 
حماتی در خاک اروپا را فاش کرده است، 
بــه اســتقبال از حاصــل برنامه ریزی های 
انجام شــده برای تحت الشعاع قرار دادن 
رابطــه ایران و اروپا رفت. برخی تحلیل ها 
نیز هدف ثانویه از پــر و بال دادن به اتهام 
ادعایــی اخیر علیه ایران را تحت الشــعاع 
قرار دادن رســوایی قتل جمال خاشقچی 
روزنامه نگار عربستانی در کنسولگری این 

کشور در استانبول ترکیه ارزیابی کردند.
رئیــس  مشــاوران  از  آشــنا  حســام الدین 

جمهــوری در صفحه توئیتر خــود با بیان 
اســرائیل،  امریــکا،  »ب«  »طــرح  اینکــه 
عربستان و منافقین بعد از شکست طرح 
»الــف« )7 آبان( و با هــدف همراه کردن 
اروپا با تحریم غیرقانونــی امریکا با بهانه 
تروریســم کلید خــورد، نوشــت: »خاص 
کردن عربســتان از فشــار بین المللی قتل 
خاشــقجی هدف دیگر این توطئه اســت؛ 
غافل از آنکه دست ایران پر است و موساد 

کیس سوخته را حراج کرده است.«
حسین امیر عبدالهیان دستیار ویژه رئیس 
مجلس شــورای اسامی نیز در یادداشتی 
اظهــار کــرد: »ابــزار تحریم بــه پایان خط 
در  دمیــدن  جــز  آبــان   1۳ روز  رســیده، 
تحریم روانی، خبری نیست. سناریوسازی 
صهیونیســت ها در دانمارک علیه روابط 
تهــران و اروپا و تاش تل آویو برای ضربه 
اقتصادی به جمهوری اســامی بی پاسخ 

نخواهد ماند.«
رئیــس  پیشــه  فاحــت  حشــمت اه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس نیز در ارزیابی دایل ادعای طرح 
شده علیه کشورمان، گفت:»دانمارک به 
جــای پاســخگویی درباره کوتاهی نســبت 
ایــن  خــاک  در  کــه  تروریســت هایی  بــه 
کشــور ســاکن اند و عمــًا در داخل کشــور 
مــا اقدامات تروریســتی کرده انــد، با طرح 
ادعای کذب فرار رو به جلو کرده و به نوعی 
به امریکا چراغ ســبز نشــان داده اســت.« 
وی تأکیــد کــرد: »با وجودی که مناســبات 
بــا اتحادیــه اروپــا مهم اســت، ولــی نباید 
مؤلفه های امنیتی کشور فدای ماحظات 
دیپلماتیــک شــود و وزارت خارجــه بایــد 
برخــورد جدی تر بــا کشــورهایی همچون 
دانمارک می کرد که ارتباط ســرکرده های 
گروه های تروریستی ساکن در این کشور با 

ترورها در ایران کامًا مشهود است.«

i┖ブ¨]ピ┒ qピ┗┈ブ′ 《├ブk ╋ぃ] ┗ぁ┘ »┒ブ├【′« 《├ブk

آیت اه ناصر مکارم شیرازی با بیان اینکه 
»کشــور راهــی جــز راه مقاومــت در برابــر 
امریکا ندارد« تأکید کرد: اگر مقاومت کنیم 
و همــه متحد باشــیم، دشــمن قطعــاً در 
این راه هم شکســت می خورد. به گزارش 
ایسنا، این مرجع تقلید شیعیان در دیدار 
با رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل در 

قم عنوان کرد: دشــمن تمــام راه ها برای 
فشــار به ایــران را امتحان کرده اســت و به 
بن بســت رســیده، تحریم آخریــن حربه 
امریــکا اســت کــه ان شــاءاه در آن نیــز 
شکست می خورد. وی ادامه داد: 1۳ آبان 
می آیــد و اتفاقــی بــرای کشــور نمی افتد و 
دشــمن از تحریــم که آخریــن حربه خود 

است ناامید می شود، البته ناکامی دشمن 
در گرو این است که تمام مردم و مسئوان 
با یکدیگر متحد باشــند. آیــت اه مکارم 
شیرازی تصریح کرد: باید مردم را متوجه 
کرد که آن چیزی که در رسانه های خارجی 
و فضــای مجــازی علیــه کشــور و انقــاب 

اسامی منتشر می شود، دروغ است.

آیــت اه حســین نــوری همدانی هــم در 
دیدار رئیس ســازمان پدافند غیرعامل با 
اشــاره به شرایط کشــور تأکید کرد: باید در 
دنیــای کنونــی آمادگــی خــود را از جهات 
مختلف حفظ کنیم تا بتوانیم با دشمنان 
مختلف مقابله کنیــم و خداوند نیز یاری 

دهنده مسلمانان است. 
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ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا رد 
دانمارکــی  مقامــات  اتهام زنی هــای 
علیه جمهوری اســامی ایــران گفت: 
»مســئوان اتحادیــه اروپا و ســران کشــورهای اروپایی نباید 
دچــار فریــب دغل کارانی شــوند که دشــمن روابــط ایران و 
اتحادیــه اروپا بــوده و می خواهند ایران را بــه جای دیگرانی 
قرار دهند که در عرصه جهانی با بدنامی روبه رو شــده و در 

افکارعمومی جهانی منزوی شده اند.«
به گزارش ایرنا، بهرام قاســمی با بیان اینکه هیچ محکمه و 
دادگاهــی درخصوص این اتهام یا فرد مشــخصی، حکمی 
را صادر نکرده اســت، افزود: »در این ماجرا ســخن از فردی 
مطــرح می شــود که نامــی از وی برده نشــده و در واقع، فرد 
مدنظــر آنها، تاکنون شــخصی موهوم و ناشــناخته اســت. 
این موضوع شــبیه داستان فیلم های هالیوودی است. باید 
از برخورد دولت دانمارک، متأســف بــود زیرا اقدام مذکور، 
اقدامی مشــکوک و حساب شده یا سناریویی از پیش نوشته 
شده در ادامه سناریوهای تکراری است که طی ماه های اخیر 
توسط برخی از محافل غیراروپایی در جهت تخریب روابط 
رو به گســترش ایران و اتحادیه اروپا طراحی و مطرح شــده 

است.«
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به آنچه در دانمارک 
مطرح شده ابراز داشت: »به نظر می رسد متأسفانه برخی 

از سیاســتمداران این کشور ناخودآگاه با وجود روابط خوبی 
که با ایران تاکنون داشته اند، دستخوش القائات یا اطاعات 
نادرســت و جهت دار از سوی معاندانی شده اند که درصدد 
تخریــب مناســبات ایــران بــا دانمــارک و اروپــا و همچنین 
تحت الشعاع قرار دادن همکاری های ایران و اتحادیه اروپا 
در آســتانه اجرایــی شــدن همکاری های نویــن اقتصادی و 

همچنین سازوکار ویژه مالی میان طرفین است.
قاســمی با فراخوانــدن دولت دانمارک و ســایر کشــورهای 
اروپایی به هوشیاری هرچه بیشتر در رویارویی با حوادثی که 
تخریب مناســبات طرفین را نشانه گرفته است، یادآور شد: 
»مواضع ایران درخصوص تروریســم به عنوان بزرگ ترین 
قربانی ترور در جهان امروز، بســیار مشخص و روشن است 
و ادعاهای رســانه ای مطرح شده علیه کشورمان نمی تواند 
رنگ و بویی از واقعیت داشته باشد.« قاسمی با بیان اینکه 
روابط ایران و اتحادیه اروپا باید همچون گذشته بتواند مسیر 
رو به توســعه خود را ادامه دهد، افزود: »قطعاً هیچ کشــور 
خردمندی که اتحادیه اروپا را جزو شرکای عمده خود – چه 
در بحــث برجــام و چه در بحث همکاری هــای اقتصادی - 
انتخاب کرده و پیرامون آن، گفت وگوهای بســیاری را انجام 
داده اســت، تحت هیچ شرایطی اقدامی را انجام نمی دهد 
که مغایر با اصول اعتقادی  و منافع ملی اش باشد و حتی به 

آن هم فکر نمی کند.«
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یــک هفته پــس از نامه عتاب آلــود رئیس 
قــم،  علمیــه  حــوزه  مدرســین  جامعــه 
زنجانــی  شــبیری  آیــت اه  از  دلجویــی 
بــا هــدف صیانــت از جایــگاه مرجعیــت 
همچنان ادامه دارد. چهارشنبه و پنجشنبه 
گذشــته مراجع، علما و مدرســین حوزه با 
حضور در بیت آیت اه شبیری زنجانی، با 
او دیــدار و از این مرجع تقلید تفقد کردند. 
آیــت اه جــوادی آملــی، حجت ااســام 
شهرســتانی نماینــده آیت اه سیســتانی 
در ایــران، آیــات یثربــی کاشــانی، علــوی 
بروجردی، دوزدوزانی و دوســتی از جمله 
ایــن چهره هــا بودنــد. دیگرانــی همچون 
آیت اه مسعودی خمینی، عضو جامعه 
مدرســین نیز در یک اظهار نظر رسانه ای، 
آن نامــه پرعتــاب و خطــاب را نکوهــش 

کردنــد. همزمان بحث ها درباره صحت و 
ســقم بیانیه معروف به »مجمع عمومی 
از  حمایــت  در  کــه  مدرســین«  جامعــه 
آیت اه محمد یزدی، رئیس این جامعه 
و نویســنده نامه مورد مناقشــه هــم ادامه 

داشت.
به گزارش شــفقنا، آیــت اه جوادی آملی 
شامگاه چهارشنبه در بیت آیت اه شبیری 
زنجانی حضــور یافت و با او گفت وگو کرد، 
امــا این گفت وگوها، بیشــتر احوال پرســی  
و بیــان خاطــرات از علمــای گذشــته بوده 
اســت. در ابتــدای دیدار، آیت اه شــبیری 
زنجانی با ابراز خرسندی از حضور آیت اه 
جــوادی آملــی بــه مــزاح گفــت: »خیلــی 
بعید العهد شده اید؟ ماهکذا الظن بک« 
آیت اه جــوادی آملی نیز پاســخ داد: »از 

هر راهی که بتوانیم، جویای سامتی شما 
هســتیم. هم صاح شــما را می خواهیم و 
جویای احوال شماییم.« آیت اه شبیری 
زنجانــی ادامــه داد: »الحمــده علی کل 
حــال. مــا خیلــی خــدا را شــاکریم. اینقدر 
نعمت به ما داده که نمی توانیم شکرگزار 

آن باشیم.«
پیش از ایــن دیــدار، آیــت اه دوزدوزانی، 
از  آیــت اه دوســتی زنجانــی و جمعــی 
اساتید حوزه علمیه در دیدارهای جداگانه 
با آیت اه شبیری زنجانی دیدار و گفت وگو 
کردنــد. هنگام دیدار نماینــده تام ااختیار 
آیــت اه  سیســتانی بــا آیــت اه شــبیری 
برجســته  اســتادان  از  گروهــی  زنجانــی، 
حــوزه علمیــه قــم، شــامل آیــات شــیخ 
محمدتقی شهیدی زنجانی، شیخ مهدی 

گنجی، شــیخ محمدتقــی غروی و شــیخ 
محمدصادق سیبویه نیز حضور داشتند.

آیت اه مسعودی خمینی، عضو جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم نیز در گفت وگو 
بــا جمــاران، نامه نــگاری آیــت اه یــزدی 
بــه ایــن شــیوه را توهیــن دانســت و ادامه 
داد: ایــن نامه بــه نوعی کوچک شــمردن 
مرجعیت است، ضمن اینکه نامه نگاری 
بــا یک مرجع تقلیــدی که ســابقه 50-60 
ســال لطافــت دارد، بــا این ادبیات ســبب 
می شود که دیگران هم جسارت کرده و به 
خود اجازه دهنــد هرآنچه می خواهند، به 

هرشکلی بگویند.
وی بــا بیــان اینکــه روحانیــت نبایــد علیه 
روحانیــت صحبــت کنــد، نامــه آیــت اه 
یــزدی را ســبب پاییــن آوردن شــخصیت 

داد:   ادامــه  و  دانســت  یــزدی  آیــت اه 
آیت اه یزدی یک عضو جامعه مدرسین 
اســت و نبایــد این گونه اقــدام کند؛ مرجع 
تقلید باید به عضو جامعه مدرسین بگوید 
چه کاری انجــام دهد نه اینکه او به مرجع 

تقلید بگوید چه کند و چه نکند.
از سوی دیگر، آیت اه سیدمحمد غروی، 
دیگر عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم نیز از بیانیه مجمع عمومی این تشکل 
در دفــاع از آیت اه یزدی ابراز بی اطاعی 
کرد و از رسانه ها خواست این مسأله را رها 

کنند.
بــه دنبال دیــدار آیت اه شــبیری زنجانی 
با شــخصیت ها و چهره هایی کــه آیت اه 
یــزدی آنان را »افراد مســأله دار« می داند، 
رئیس جامعه مدرسین نامه تندی به این 

مرجع تقلید نوشت و تصریح کرد: »مقام 
و احتــرام شــما در ســایه احترام بــه نظام 
اســامی حاکم، رهبری و شأن مرجعیت 
اســت، پس ازم است این احترام و شئون 
مرجعیــت را رعایــت فرمــوده و ترتیبــی 
اتخاذ فرمایید این گونه مسائل دیگر تکرار 
نگــردد.« ایــن لحن و عتــاب، واکنش های 
بســیاری را به دنبال داشت که در پاسخ به 
ایــن واکنش ها و برای حمایــت از آیت اه 
یزدی، رئیس جامعه مدرســین، بیانیه ای 
بــه امضــای »مجمــع عمومــی جامعــه 
مدرســین« صادر شــد. در این بیانیه البته 
ضمن دفــاع از نــگارش نامه بــه آیت اه 
شــبیری زنجانی تصریح شده بود که نامه 
نظــر شــخصی آیــت اه یــزدی بــوده نــه 
موضع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

یــوم اه  اســتکباری  ضــد  تظاهــرات 
سیزدهم آبان با شعار محوری »هیهات 
منــا الذلــه« و فریــاد رســای »مــرگ بــر 
امریکا« یکشنبه صبح در تهران و سراسر 
کشــور، حماسی و پرشورتر از قبل برگزار 

خواهد شد.
بــه گــزارش ایســنا، شــورای هماهنگــی 
تبلیغــات اســامی بــا صــدور اطاعیه 

ضمــن  عمومــی،  دعــوت  و  فراخــوان 
بزرگداشــت یــوم اه ســیزدهم آبــان و 
گرامیداشــت شــهدای گرانقــدر یوم اه 
۱۳ آبان، از ملت استکبارستیز و همیشه 
در صحنــه ایران اســامی و تمام اقشــار 
مردم عاشــورایی ایران دعــوت کرد تا با 
حضور وحدت بخش، انقابی، گسترده 
و حماســی خــود در »تظاهــرات ضــد 

آبــان«،  ســیزدهم  یــوم اه  اســتکباری 
ضمن نمایش خشــم و نفــرت انقابی 
علیه استکبار جهانی، بر مواضع اصولی 
خود و آرمان های شهدا و امام شهیدان 

مهر تأییدی مجدد بزنند.
در بخشــی از ایــن اطاعیه آمده اســت: 
بــزرگ  روز  امســال،  آبــان  مراســم ۱۳ 
»مرگ بر امریــکا« و مرگ بر خباثت ها 

و جنایت های مختلف او علیه بشــریت 
سیاســت های  کــه  زمانــی  تــا  و  اســت 
اســتکباری و خوی ظالمانه و ددمنشانه 
کشــورها  ســایر  و  ایــران  علیــه  امریــکا 
و  آزادیخــواه  مســتقل،  دولت هــای  و 
عزت طلــب ادامه یابد، نه اینکه شــعار 
»مرگ بر امریکا« به عنوان اصلی ترین و 
مهم ترین شعار مردم در تظاهرات ضد 

استکباری یوم اه سیزدهم آبان و سایر 
مراسم و مناسبت های انقاب اسامی 
حــذف نمی گــردد، بلکــه ایــن شــعار و 
بــا وســعت و فراگیــری تاریخــی  پیــام 
درنوردیــدن  بــا  و  خــود  آزادیبخــش  و 
تمامــی مرزهای جغرافیایی، سیاســی، 
دیپلماتیک و انسانی، هر روز فراگیرتر و 

جهانشمول تر از قبل می شود.

مـراســـم تـظاهـــرات ضـــد اســتـکبـاری 
یـــوم اه ۱۳ آبـــان صـــبح یـکشـنبـــه در 
سـراسـر کشـــور و در تـهــــران به صـورت 
ویـژه از سـاعـت 0۹:۳0 صـبح یــکشـــنبـه 
۱۳ آبـــان در مـقـابـــل انــه جاسـوســـی 
خیـابـــان  در  )واقـــع  امـریـــکا  ســـابق 
آیـــت اه طـالـقانـی - تـقاطـــع خـیابان 

شـهیـد مفتـح( برگزار می شود.
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 خبــر اول اینکه،رئیس دفتر رئیس جمهــوری درباره 
تهیه دفتر کاری برای رئیس دولت اصاحات گفت: 
صحبت هــا در ایــن مــورد انجام شــده اســت و طبق 

قانون هر آنچه ازم باشد، انجام می دهیم.
ســیدمحمود واعظی در گفت وگو با ایلنا،  در پاســخ به این ســؤال که »در 
چند روز اخیر شــاهد بودیم دفتر ســید محمد خاتمی از وی گرفته شــد و 
طبق قانون این وظیفه دولت ها اســت که برای رؤسای  جمهوری پیشین 
محلــی را بــه عنوان دفتر در نظــر بگیرند، دولت در این بــاره چه اقدامی 
می کنــد«  گفــت: این وظیفه ماســت، با بنده هــم در این مــورد صحبت 
شده است. رئیس دفتر رئیس  جمهوری ادامه داد: حجت ااسام مجید 
انصــاری در این مــورد صحبت کرد و من گفتم حتماً طبق قانون این کار 

را انجام خواهیم داد.
وی تأکید کرد: از آنها خواســته ایم که جایی را پیدا کنند و هر مکانی را که 
خودشان بخواهند، ما در اختیارشان خواهیم گذاشت. اگر محل خاصی 

را در نظر داشته باشند و بخواهند اجاره کنند، ما مشکل خاصی نداریم.
واعظی در پاســخ به این ســؤال کــه آیا آقای خاتمی می توانــد دفتری در 
محــل نهاد ریاســت  جمهوری داشــته باشــد، گفت:  خودشــان عاقه ای 
ندارنــد کــه بــه اینجــا بیایند و ایشــان هــم مثل بقیــه رؤســای  جمهوری 
می خواهند دفتری برای مراجعان داشته باشند. وی تأکید کرد: دولت هر 

آنچه قانون مشخص کرده با نظر خودشان، اجرایی می کند.

q【┨┖┗『┭′╊┗┌〞┰ブ┽┌‶ブpぁ┛ぃ├ゾ─
خبر دیگر اینکه،یگان حفاظت حرم مطهر رضوی تأسیس شد. به گزارش 
تســنیم، روز پنجشنبه با حضور سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس 
رضوی و ســردار حســین اشــتری فرمانده نیــروی انتظامی، ســردار علی 
اکبــر افراســیابی با حکم فرمانــده ناجا به عنوان فرمانــده یگان حفاظت 
آســتان قــدس رضــوی منصــوب و معارفه شــد. ابراهیم رئیســی در این 
مراسم با بیان اینکه برای نخستین بار یگان حفاظت حرم مطهر رضوی 
تأســیس می شود، گفت: دلیل تشــکیل این مجموعه، پیگیری قانونمند 

فعالیت هایی است که صبغه انتظامی دارند. 
بــه گفتــه وی، یکــی از مأموریت هــای ما حفــظ اماکن متبرکــه از هرگونه 
آســیب است، زیرا همیشــه این اماکن مورد طمع افراد شرور و شیاد قرار 
دارد. ســید احمــد علم الهدی امام جمعه مشــهد هم در مراســم دیدار 
بــا مدافعین حریم مطهر رضوی در محــل دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
خراســان رضوی اظهار داشــت: در حرکت های انتظامی، دفاع شما تنها 
از حرم نیست بلکه دفاع از دین، شخصیت معنوی، ارزش امام رضا)ع( 
نیز هســت شــما باید نســبت به معنویت وایت و حریــم قدس رضوی 

حساس باشید و مراقب قداست حرم و امام رضا)ع( نیز باشید.
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دســت آخر اینکه، »امروز بازار جمعه شــلوغه. در ایران خرید و فروش 
ادامه دارد...« این جمله ای است که سفیر انگلیس در تهران در آستانه 
۱۳ آبــان و بازگشــت مرحلــه دوم از تحریم هــای امریکا علیــه ایران در 
بازدید از یکی از جمعه بازارهای معروف تهران در صفحه توئیتر خود 

منتشر کرده است. 
بــه گزارش ایســنا، »راب مک ایر« ســفیر انگلیس در تهران در گشــت و 
گذاری که از جمعه  بازار »پروانه« واقع در خیابان جمهوری در نزدیکی 
ســفارت این کشــور داشــته، با انتشــار تصاویــری از این جمعه بــازار به 
شــلوغی این بازار و روند عادی و قابل توجه خرید و فروش در این بازار 

اشاره کرده است.

 دیـــگه 
چه خبر
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دیدارهای مراجع و علما با آیت اه شبیری زنجانی
پس از  نامه عتاب آلود رئیس جامعه مدرسین صورت گرفت
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 علی مطهــری یک بار دیگــر منتقد رفتار 
یک ســویه صداوســیما شــد؛ این بار بابت 
برنامــه ثریا. برنامه ای که این هفته به نقد 
و زیــر ســؤال بــردن برجام توســط مجری 
داشــته،  اختصــاص  آن  کارشــناس  دو  و 
بــدون حضــور حتــی یــک چهــره مدافــع 
ایــن توافــق. علی مطهــری در ایــن رابطه 
گفته که »معلوم نیســت صدا و سیما کی 
می خواهــد از ایــن حالــت یکطرفــه بودن 
خــارج شــود و حرف طــرف مقابــل را هم 
پخش کند.« مســأله اما صرفاً برنامه ثریا 
نیســت، چرا که همان روز صداوســیما در 
یــک برنامــه رادیویــی تریبــون خــود را در 
اختیــار دو مخالــف FATF بــدون حضــور 
چهره های موافق قرار داده بود. این برنامه 
با عنوان »رهیافت« از طریق رادیو اقتصاد 
پخش شده است. برنامه ای که حسینعلی 
حاجــی دلیگانی نماینــده مخالف دولت 
مســائل  کارشــناس  حاجیلــو  حســین  و 
تحریم و دیپلماسی اقتصادی که او هم از 
چهره های مخالف دولت است، میهمان 
آن بودنــد. مشــابه ایــن دســت رفتارهای 
یکســویه مدت هاســت که در صداوســیما 

وجــود دارد و اعتراض ها به آن هیچگاه به 
جایی نرسیده است.

علــی مطهــری دیــروز در یک یادداشــت 
اینســتاگرامی در این رابطه نوشــت که »از 
فضایل برنامه ثریا در شبکه ۱ سیما شنیده 
بودم اما ندیده بودم تا اینکه چند روز پیش 
به طور اتفاقی این برنامه را دیدم و دریافتم 
هــر آنچــه دربــاره آن می گوینــد صحیــح 
اســت. در آن برنامــه دو میهمــان و یــک 
مجری هر ســه بر اشــتباه بــودن مذاکرات 
و توافــق برجام پــای می فشــردند و اینکه 
نظــام هرچه زودتر باید پای خــود را از این 
منجاب بیرون بکشــد و چــون می دیدند 
کــه ترکــش این تیــر به مقــام رهبــری نیز 
می خــورد هرچنــد دقیقــه یــک بــار هــم 
می گفتند البته مقام ایشــان که نمی تواند 
دائم وارد مسائل شود و تعیین تکلیف کند 
و بدین وسیله تقصیر را به گردن دولتی ها 
می انداختند.« او با تأکید بر اینکه »معلوم 
نیســت صدا و ســیما کی می خواهد از این 
حالت یکطرفه بودن خارج شــود و حرف 
طــرف مقابــل را هم پخــش کنــد«، آورده 
است: »مذاکره و توافق برجام که از ابتدا تا 

انتهای آن با نظر رهبری انجام شد اشتباه 
نبود بلکه اشــتباه بعد از توافق انجام شــد 
که بخشــی از نظام به خاطر جنگ قدرت 
و احیاناً منافع اقتصــادی مصمم به اجرا 
نشــدن برجام بــود تا مبادا بــه نفع رقیب 
سیاســی اش تمــام شــود. اگــر کل نظــام 
یکپارچــه و متحــد بــود و از مواهب برجام 
مانند سرمایه گذاری شرکت های خارجی 
استفاده می کرد ترامپ هم نمی توانست 
بــه آســانی از آن خارج شــود. بــا همه این 
احوال، همیــن برجام موجود امــروز اروپا 

و بلکه اکثر کشــورهای جهــان را در مقابل 
امریــکا قــرار داده و امریکا را منــزوی کرده 
اســت و از طرفــی کشــورها بــه فکــر کنــار 
گذاشــتن دار در مبــادات تجــاری خــود 
افتاده اند.« وی نوشــته اش را با این جمله 
تمــام کرده که »با شــناختی که از طرز فکر 
آقای دکتر علی عســکری رئیس ســازمان 
صدا و سیما دارم بعید می دانم که ایشان 
از این گونه برنامه ها رضایت داشــته باشد 
و بــه احتمال قریب بــه یقین برنامه هایی 
مثل ثریا از جاهایی بر او تحمیل می شود.«

انتقاد از رویه یک سویه صداوسیما در برنامه  سازی
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بــه دنبــال واکنــش ســازمان صدا و ســیما 
شــورای  دبیرخانــه  انتقــادی  بیانیــه  بــه 
تخریــب  دربــاره  دولــت  اطاع رســانی 
اقدامــات دولــت در برگــزاری راهپیمایی 
روابــط  هماهنگــی  شــورای  اربعیــن، 
عمومی های دستگاه های اجرایی، با انتشار 
بیانیــه ای خطاب به رئیس صدا و ســیما، 

نکاتی را مطرح کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی دولت، 
در ایــن بیانیه با اشــاره به فراقــوه ای بودن 
ســتاد اربعیــن و حضــور صــدا و ســیما در 
ایــن ســتاد، از خدشــه دار شــدن هدفمند 
و نــاروای فعالیت هــای دولــت بــه عنوان 
عضو این ستاد از سوی صدا و سیما انتقاد 
و تأکیــد شــد: مخاطــب انتقــاد دبیرخانه 
شــورای اطاع رســانی دولــت، نــه کلیــت 
صدا و سیما بلکه تهیه کنندگان و مجریان 
چنــد برنامــه مشــخص و شناســنامه دار 
بــود که با پشــتیبانی مالی افــرادی خاص 
تولیــد می شــود و وابســتگی آشــکاری بــه 
یــک  طیف فکری معین دارنــد و با وجود 

رهنمودهــای مکرر مقــام معظم رهبری 
در زمینه ضرورت پرهیز از سیاه نمایی و نیز 
دستور مقامات ارشد سازمان برای تعامل 
ســازنده  بــا دولــت؛ همچنان ســاز ناکوک 

خود را می نوازند.
ایــن بیانیــه ضمــن تکذیــب نقل قــول از 
رئیس جمهوری درباره ناکارآمدی روابط 
عمومی هــای دولــت که از ســوی مدیرکل 
روابــط عمومــی صــدا و ســیما بیان شــد، 
اضافــه کــرد: ســوای دروغ بــودن این نقل 
قــول، روابــط عمومی هــای دولــت بــرای 
تحقق کامل ظرفیت های خود با مشکات 
عدیده ای دســت و پنجه نــرم می کنند که 
یکی از آنها، صدا و سیماست که برخاف 
وظایــف قانونــی و اخاقی خود بــه مثابه 
»رســانه ملــی«، نــه فقــط اطاع رســانی 
خدمــات دولــت را به حاشــیه برنامه های 
خود رانده اســت بلکه بخشــی از تولیدات 
خــود را بــه  ســیاه نمایی و تخریــب پی در 
پــی اقدامات قوه مجریه اختصــاص داده 
و موجــب شــده وقــت و انــرژی زیــادی از 

اجرایــی،  دســتگاه های  عمومــی  روابــط 
و  اتهامــات  منفــی  آثــار  زدودن  صــرف 

دروغ سازی های ناروای صدا و سیما شود.
شــورای هماهنگــی روابــط عمومی های 
دســتگاه های اجرایــی بــا اشــاره بــه اینکه 
برنامه هــای جهــت دار ضددولتــی ایــن 
چنــد برنامه ســازمان را نمی توان ناشــی 
از بــی اطاعــی  یــا اشــتباه تولیدکنندگان 
آنها دانســت، اظهار کرد: تأکید بر ادعای 
»درخواســت  یا مطالبات مردم«، ترفند 
نخ نمــای صــدا و ســیما بــرای دفــاع از 
برنامه هــای تولیــد شــده از ســوی جریان 
سیاســی مطرود مردم و اســتتار اقدامات 
اقلیتــی غریبــه بــا اراده ملــی اســت کــه 
در موضعگیــری اخیــر روابــط عمومــی 
ســازمان در قبــال بیانیه انتقادی شــورای 
اطاع رسانی دولت هم تکرار شده است. 
همین جا برای تعیین تکلیف همیشگی 
ایــن ادعــا، بــه مســئوان صــدا و ســیما 
پیشــنهاد می کنیــم اگــر جســارت روبه رو 
شــدن با واقعیت را دارنــد، ضمن پرهیز 

از ارجاع به »نظرســازی« های سفارشــی، 
و  صــدا  همســویی   و  همراهــی  میــزان 
ســیما با مخالفان دولت را طی سال های 
فعالیــت دولــت یازدهــم و دوازدهــم در 
معرض »نظرسنجی« یک نهاد معتبر و 
بــی طرف قرار گیرد.  در واکنش به انتقاد 
دبیرخانه شــورای اطاع رســانی دولت 
از برنامه هــای تخریبــی صــدا و ســیما 
علیه دولــت درباره راهپیمایی اربعین، 
محمدحسین رنجبران، مدیرکل روابط 
شــده  مدعــی  ســازمان  ایــن  عمومــی 
بــود: »در دیــداری کــه چنــدی پیــش با 
شورای معاونان سازمان با آقای رئیس 
جمهوری داشــتیم، آقای دکتر روحانی 
به ضعــف روابــط عمومی هــای دولت 
در بیــان خدمات صــورت گرفته اذعان 
داشــت و خواســتار بازنگری روشی آنها 
شــد و اان با گذشــت چند ماه ما شاهد 
هســتیم که چقــدر صحبت هــای آقای 
رئیــس جمهــوری دقیــق اســت و ایــن 

ضعف دارد به دولت لطمه می زند.«

شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی:
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وزیر کشــور خبر داد گزینه های اســتانداری برای ۱5 استان مشخص شــده اند. به گزارش 
ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در گفت وگوی ویژه خبری با اشــاره به نزدیک شــدن به 
زمان مشــخص شده برای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: ۱۴ استاندار 

۱۴ الی ۱۵ معاون و چند فرماندار ما در موعد قانونی با عزت و احترام بدرقه می شوند.
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 امريکا در تحريم نفت ايران ناکام ماند
رئیــس کل بانک مرکزی در یادداشــتی در اینســتاگرام اعام 
کــرد: ذخایــر ارزی بانــک مرکــزی بــه حــد مطلوبــی رســیده 
است. به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی ایران در پســتی در اینســتاگرام خود اعام کرد: با یاری خداوند متعال 
امروز دیگر بر همگان مســجل شــد که امریکا در تحریم کامل نفت ایران و به 
صفر رساندن آن به هر دلیل و بهانه ای ناکام شده است. با معافیت تدریجی 
کشــورهای متعدد از تحریــم خرید نفت ایران، فضای آتی تجــاری و درآمدی 
کشور مشخص تر می شود. بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران که در ماه های 
اخیر ذخایر ارزی خود را به حد مطلوب رســانده اســت، متناســب با شرایط در 
حال تغییر، حتی در شرایط بسیار نامحتمل به حداقل رسیدن صادرات نفت، 
برنامــه متناســب بــا آن دارد. بانک مرکزی بــا تنظیم دقیق منابــع و مصارف 
ارزی کشــور، تاش خود را همان طور که در هفته های اخیر نشــان داد، بر ثبات 
بــازار پول و ارز متمرکز کرده و تقویت تدریجــی و روزافزون پول ملی و افزایش 
رقابت پذیری اقتصاد و جلوگیری از نوسانات را هدف قرار داده است.اطمینان 
دارم ملت بزرگ ایران از این شرایط نیز بخوبی عبور خواهد کرد. بانک مرکزی 
در کنــار برنامه ریــزی برای تعادل بازار ارز و کنتــرل تورم، در کنار دولت محترم 
برای توجه به وضعیت معیشــتی و رفاهی مــردم، خصوصاً دهک های پایین 

درآمدی، قرار دارد و از هیچ کوششی فروگذار نیست.

التهابات بازار مرغ سياه بازی است
وزیــر جهــاد کشــاورزی با بیان اینکه براســاس ســرمایه گذاری صــورت گرفته و 
هزینه هــای مرغداری هــا بایــد قیمت هــر کیلوگرم مــرغ نهایتاً ۱۰ هــزار تومان 
باشــد، گفت:  برخی التهابات در بازار مرغ ناشــی از سیاه بازی است. به گزارش 
تسنیم، محمود حجتی با اشاره به اینکه براساس سرمایه گذاری صورت گرفته 
و هزینه هــای مرغداری هــا باید قیمت هــر کیلوگرم مرغ نهایتــاً ۱۰ هزار تومان 
باشد، اظهار کرد:  برخی  التهابات در بازار مرغ ناشی از سیاه بازی است که سعی 
می شــود با عرضه مرغ به بازار رفع شــود. وی با بیان اینکه نباید فراموش کرد 
مســأله کامیون داران آسیب جدی به صنعت مرغداری کشور وارد کرد، افزود: 
مسأله کامیون داران باعث شد بخشی از ذخایر مرغ داخل کشور مصرف شود. 
بایــد توجه کرد که در انتقال مرغ تأخیر ایجاد شــد و به طــور مثال برای جبران 
تأثیر۱۰ روز عقب افتادگی در تأمین مرغ باید حدود ٥۰ روز زمان صرف شود تا 

تعادل به بازار بازگردد و اقداماتی برای تعادل بازار انجام شد.

روسيه: به ايران در مقابله با تحريم ها کمک می کنيم
وزیر انرژی روسیه می گوید که با وجود تحریم های نفتی امریکا علیه ایران که از 
۱۳ آبان آغاز می شــود، روســیه به تجارت با تهران ادامه خواهد داد.به گزارش 
فارس، «الکســاندر نواک»، وزیر انرژی روســیه در گفت وگو با روزنامه انگلیسی 
فایننشــال تایمــز، ابراز داشــت که مســکو به تجارت نفــت خام با ایــران ادامه 
خواهد داد. امریکا از روز یکشنبه تحریم های نفتی خود علیه ایران را باز اعمال 
می کنــد، تصمیمــی که با خروج امریکا از توافق هســته ای وین در اردیبهشــت 
ســابق گرفته شــد. به  گفته نواک، «ما بــاور داریم که باید به همراه شــرکایمان 
دنبال مکانیســمی باشیم که به همکاری با ایران ادامه دهیم.»وی تأکید کرده 
کــه پــس از تحریم هــای نفتی نیــز تجارت بــا ایران ادامــه خواهــد یافت.نواک 
همچنین به فایننشال تایمز گفته است که روسیه ترسی از اقدام تافی جویانه 

امریکا در صورت ادامه تعامات نفتی با تهران ندارد.

3  اقدام اورژانسى تيم جديد اقتصادىخبرنامه
نظرخواهی «ایران» از ۳۵ نفر از اقتصاددانان، مدیران تشکل ها و فعاان بخش خصوصی

نام 
بهبود 

روابط  
خارجى

اصالح نظام 
پولى و 

مالى

عدم دخالت 
دولت در 

قيمت گذارى
توضيحات

اقتصاددانان

موسى غنى نژاد
اقتصاددان

به نظر من مى توان هر سه را در يك پكيج جداگانه در نظر گرفت 123
چرا كه هر كدام براى رسيدن به اقتصادى رقابتى الزم هستند 

لطفعلى بخشى
عضو هيات علمى دانشگاه 

عالمه

بهبود فضاى كسب و كار، متاسفانه از سال 1384 اين 132
قانون معطل مانده است و اجراى آن مى تواند كمك زيادى 

به توسعه اقتصاد با محور بخش خصوصى كند.

جعفر خيرخواهان
عضو هيات علمى دانشگاه مشهد

تعهد و التزام عملى دولت به رفع موانع توليد به منظور 213
بازگرداندن اميد به آينده در بخش خصوصى كشور

على رحمانى
عضو هيات علمى دانشگاه الزهرا

شفاف سازى اقتصاد و بودجه وتعامالت دولت با ساير 123
نهادها و مبارزه با فساد

عباس هشى
عضو هيات علمى دانشگاه 

تهران

مبارزه با فساد و اجراى شفافيت اقتصادى به عنوان 123
پادزهر فساد. همچنين اجراى سياست هاى كلى اصل 44 

كه تاكنون مغفول مانده است.

پويا جبل عاملى
تحليلگر اقتصادى

تدوين و اجراى يك سياست ارزى مطلوب براى جلوگيرى از 231
شوك ها و تالطمات قيمتى در بلندمدت

كميل طيبى
عضو هيات علمى دانشگاه 

اصفهان

پيشبرد يك ديپلماسى اقتصادى در داخل و خارج از كشور 132
براى افزايش جذب سرمايه گذارى همچنين ايجاد ثبات 

اقتصادى و بازارهاو بازگشت اعتماد به ريال

مرتضى اسدى
عضو هيات علمى دانشگاه 

خوارزمى

اعتمادسازى در داخل و خارج براى افزايش سرمايه 234
اجتماعى، مشاركت عمومى و همدلى ميان مردم. اين 

موضوع بايد در منطقه و جهان نيز اجرا شود.
(اولويت اول)

شهرام معينى
عضو هيات علمى دانشگاه 

اصفهان

دولت بايد گزارش دقيقى از مسئوليت ها و اختيارات خود 143
ارايه كند تا مشخص شود ميزان اختيارات آن چقدر است

(اولويت دو)

ارغوان فرزين معتمد
تحليلگر اقتصادى

تدوين برنامه هاى تركيبى براى افزايش مشاركت طبقه 213
متوسط با هدف افزايش تاب آورى گروه هاى متوسط

غالمحسين فيروزفر
عضو هيات علمى موسسه عالى 

مديريت و پژوهش
برنامه ريزى

312

على مزيكى
عضو هيات علمى 
 موسسه نياوران

اولويت اول من در واقع بهبود روابط خارجى است اما چون 1
دولت اختيار چندانى در اين باره ندارد گزينه سوم را 

انتخاب مى كنم

على عزتى
عضو هيات علمى دانشگاه 

تربيت مدرس

اولويت اول و آخر من توليد است و همه اين گزينه ها از 
اول تا سوم را مى توان در همان اولويت توليد به حساب 

آورد و در آن جا خالصه كرد

داود سورى
عضو هيات علمى موسسه عالى 

آموزش بانكدارى

شفاف سازى و برگرداندن ثبات به اقتصاد كشور 
در شرايط فعلى مهم ترين اولويتى است كه دولت بايد

به آن توجه كند

على دينى تركمانى
عضو هيات علمى پژوهشكده 

مديريت بازرگانى

من گزينه اول را به همراه كارآمدسازى نظام حمكرانى 1
كشور اولويت هاى فعلى اقتصاد كشور مى دانم

احمد روستا
عضو هيات علمى دانشگاه تهران

هماهنگى و تك صدايى بين گفته هاى مسئوالن و 
دولتمردان اولويت اقتصاد ماست

سيد عزيز آرمن
عضو هيات علمى دانشگاه اهواز

گزينه اول، اولويت من است همراه با بهبود روابط اجتماعى 1
و سياسى و اعتمادسازى و رشد اميد به آينده با آشتى ملى.

على قنبرى
عضو هيات علمى دانشگاه 

تربيت مدرس

21

بيت اله ستاريان
عضو هيات علمى دانشگاه 

تهران

اقتصاد ايران نيازمند جراحى عميق است. براى اين جراحى 321
بايد از دوگانگى موجود رها شويم. بايد تصميم گرفت فعاليت 

اقتصادى دست دولت باشد يا بخش خصوصى. 40سال است كه 
دولت در فعاليت هاى اقتصادى دخالت مى كند اما هيچ نتيجه اى 

نداشته است و همواره به جاى اول خود برگشته ايم.

زهرا كريمي
عضو هيات علمى دانشگاه 

مازندران

از ميان تمام روش هاي اضطرارى براى درمان اقتصاد، بهبود 123
روابط بين المللي براي ايران مهمتر و حياتي تر است. هرچند 

مشكالت اقتصاد ايران مزمن و ساختارى است، .ولى بروز تنگنا 
در روابط بين المللي اين مشكالت را به شدت برجسته كرده و 
مسائلى نظير رشد سريع نرخ تورم را به دنبال داشته است. 

نام 
بهبود 

روابط  
خارجى

اصالح نظام 
پولى و 

مالى

عدم دخالت 
دولت در 

قيمت گذارى
توضيحات

مسئوالن تشكل ها

محمد رضا نجفى منش
رئيس انجمن 

همگن قطعه سازان

حداكثر استفاده از توان داخلى و بخش خصوصى بايد از 132
ديگر اولويت هاى دولت باشد.

رضا پديدار
رئيس انجمن سازندگان 

تجهيزات صنعت نفت ايران

مشاركت بخش خصوصى در تصميم گيرى اقتصادى اهميت 123
بسزايى دارد.

عبدالوهاب سهل آبادى
رئيس خانه صنعت و معدن

موتور محرك اقتصاد توليد و صنعت است. اين حمايت 213
نبايد در حد حرف باشد. واحدهاى توليدى مى توانند موتور 

پر سرعت اقتصاد كشور باشند.

بهرام سبحانى
رئيس انجمن فوالد ايران

123

حميد حسينى
عضو اتحاديه صادركنندگان 

فرآورده هاى نفت، گاز و 
پتروشيمى

ثبات اقتصاد از سوى دولت ضرورت دارد. دولت بايد تمام 213
تالش خود را بكند تا تالطم را از بازار بگيرد.

على فاضلى 
رئيس اتاق اصناف

واحدهاى صنفى بازوى دولت هستند. اين بازو مى تواند در 312
بخش هاى مختلف همراه دولت باشد.

محمد رضا بهرامن
رئيس خانه معدن ايران

دولت به گونه اى تصميم نگيرد كه آثار آن براى بخش خصوصى 321
مخرب باشد.از طرفى استفاده از ظرفيت بخش خصوصى به 

خصوص در تصميم گيرى ها بايد جدى گرفته شود.

فعاالن اقتصادى

مسعود دانشمند 
رئيس اتاق مشترك بازرگانى 

ايران و امارات

حمايت دولت از صنايع كوچك و متوسط براى توسعه 132
اقتصادى الزام است.

مهدى پور قاضى
عضو كميسيون تسهيل كسب 

و كار

عدم دخالت دولت در فعاليت بخش خصوصى يكى از 312
تصميم هاى است كه تيم جديد اقتصادى دولت بايد دنبال 

كند.

اسداهللا عسگر اوالدى
رئيس اتاق بازرگانى ايران 

و چين

اشتباه بزرگ دولت اين است كه با بخش خصوصى مشورت 321
نمى كند. از طرفى دولت بايد به سمت كوچك سازى برود.

ميرمحمد صادقى
عضو هيات نمايندگان اتاق 

بازرگانى

بى توجهى به بخش خصوصى يكى از مخرب ترين ديدگاه ها 321
است. لذا دولت بايد از نظرات و حضور بخش خصوصى در 

فعاليت هاى خود بهره ببرد.

سيد رضى حاج آقا ميرى
رئيس كميسيون توسعه 

صادرات اتاق ايران 

جلوگيرى از خود تحريمى يكى از نكاتى است كه دولت  بايد 231
به آن توجه كند. دولت اجازه ندهد به غير از تحريم بيرونى 

تحريم داخلى هم حوزه اقتصادى را تحت تاثير قرار دهد.

علي شمس اردكاني 
رئيس كميسيون انرژي اتاق 

بازرگاني ايران

آنچه ضعف اقتصاد ايران را در ماه هاي اخير نمايان و 123
برجسته كرد، موج جديدي از تحريم ها و آشفتگي در 
روابط بين المللي كشور بود. به نظر مي رسد كه بدون 

يك اقدام موثر و جدي براي رفع اين تنگنا، شرايط در ماه 
هاي آتي سخت تر و بحراني تر شود. از اين رو نخستين و 
اورژانسي ترين اقدام مسئوالن در وضع فعلي بايد بر پايه 

بهبود روابط بين الملل و حتي لغر تحريم ها تعريف شود.

احمد حاتمى يزد
مديرعامل سابق بانك تجارت

رسيدگى به روابط بين المللى بويژه با اروپا و آسياى شرقى 1
و باال بردن سطح روابط بايد اولويت دولت براى اقتصاد 

باشد.تحريم هاى سنگين را با گسترش روابط با كشورهايى 
كه رابطه نزديكترى داريم مى توانيم پشت سر بگذاريم.
مثال در حالى كه چين يكى از مهمترين شركاى تجارى ما 

است ايران 3 سال در آنجا سفير ندارد.سفارت خانه هاى 
ايران در كشورهاى ديگر نقش بسيار مهمى در افزايش 

روابط اقتصادى دارند.

بهاالدين حسينى هاشمى
مديرعامل سابق بانك صادرات

دولت در حوزه اقتصاد دو اولويت داخلى و خارجى دارد. 123
با توجه به تغييرات بين المللى كه شايد ناخواسته به نفع 

ايران بود دولت بايد از اين فضا براى اعتماد سازى و 
گسترش روابط بين المللى بخصوص روابط با همسايگان 

استفاده كند تا تحريم هاى يكجانبه نتواند روى روابط ما با 
دنيا اثرگذارى زيادى داشته باشد. در حوزه داخلى يكى از 

مهمترين اولويت ها به انضباط مالى دردولت برمى گردد.
چالش مالى دولت نقدينگى مسائل بانكى كسرى بودجه 

دولت تقاضاى باال براى وام و اعتبار است.3 نرخى بودن ارز 
زمينه رانت و فساد را ايجاد كرده كه براى اقتصاد تحريمى 

خطرناك است.

بهبود روابط  خارجى 
و تعامل با دنيا 

اصالح نظام پولى و مالى با رويكرد 
هدايت نقدينگى، كاهش تورم، 

ايجاد رشد اقتصادى اشتغالزا 

عدم دخالت دولت 
در قيمت گذارى ، كسب و 
كارها و آزادسازى اقتصاد 

ساير موارد

1

2

3

4

 20
درصد 

 11
درصد 

 23
درصد 

 46
درصد 

به نظر شما 
مهم ترين اولويت تيم 

اقتصادى دولت با توجه به 
آغاز تحريم هاى جديد 

و شروع به كار اين تيم 
چيست؟

گــروه اقتصــادی: ۳٥ اقتصــاددان، مدیر 

تشــکل ها و فعــال بخــش خصوصــی با 
شــرکت در نظرخواهی «ایــران»، به بیان 
جدیــد  تیــم  اقدامــات  اورژانســی ترین 
اقتصادی دولت بــرای مقابله با دور تازه 

تحریم ها پرداختند.
در این نظرخواهی پرسیده ایم «به نظر 
شــما مهم تریــن اولویت تیــم اقتصادی 
دولت با توجه به آغاز تحریم های جدید 
و شروع به کار این تیم چیست؟» و سپس 
از آنان خواسته ایم تا از میان سه گزینه زیر 
مهم ترین اولویت ها را برای ســکانداران 

اقتصاد کشور تعیین کنند.
گزینه هــا از ایــن قرار اســت:  ۱- بهبود 
روابــط خارجــی و تعامــل بــا دنیــا، ۲ - 
اصــاح نظــام پولــی و مالــی بــا رویکــرد 
هدایــت نقدینگی، کاهش تــورم و ایجاد 
، ۳ - عــدم  اشــتغالزا  اقتصــادی  رشــد 
دخالت دولت در قیمت گذاری، کسب و 

کارها و آزادسازی اقتصاد
 گزینه چهارمی هم در نظر گرفته ایم 
که اگر اولویت دیگری مطرح شد فعاان 
اقتصــادی و اقتصاددانــان در ایــن قالب 
اعام کنند. نتیجه این نظرخواهی نشان 
اقتصاددانــان،  از  درصــد   ٤٦ می دهــد 
مدیــران تشــکل ها و فعــاان اقتصــادی 
معتقدنــد کــه بهبــود در روابــط خارجی 
مهم تریــن پاشــنه آشــیل دولت اســت و 
مجموعــه حاکمیت بهتر اســت تــا برای 
بهبــود روابــط خارجی تمــام تاش خود 
را بــه کار گیــرد. در ایــن میــان ۲۳ درصــد 
نیــز بر ایــن باورند که اصــاح نظام پولی 
و مالی کشــور بایــد در اولویــت کاری تیم 
جدید اقتصادی دولت قرار گرفته و همه 
دســتگاه های اقتصــادی نســبت بــه این 

موضوع با هم همصدا شوند.
۲۰ درصــد از شــرکت کنندگان در این 
نظرخواهــی، بــه گزینــه عــدم دخالــت 
دســتگاه ها در قیمت گــذاری و کســب و 
کارها رأی داده اند و بر این باورند که بهتر 

اســت دولــت آزادســازی فعالیت هــای 
اقتصــادی را در پیــش گیــرد. حــدود ۱۱ 
درصــد نیــز اولویت هــای دیگــری نظیــر 
مبــارزه بــا فســاد، رانــت و شفاف ســازی 
در بخش هــای مختلــف اقتصــادی را به 
سیاستگذاران تازه نفس دولت پیشنهاد 
کرده انــد. در ایــن نظرخواهــی البتــه بــا 
بیشــتر اقتصاددانان و فعاان سرشناس 
اقتصادی تماس گرفته شــد که برخی از 

آنان حاضر به اظهار نظر نشدند.
بــه باور آنــان، حل مســائل اقتصادی 
و  نــدارد  سیاســتی  راهکارهــای  ایــران 
اینــک سیاســتمداران باید بــرای حل آن 
تصمیم هــای جســورانه بگیرنــد. از نظر 
ایــن ایــن افــراد، تشــکیل شــورای عالــی 
هماهنگی اقتصادی متشکل از سران سه 
قوه یکی از مهم ترین اقدامات نظام برای 
داشــتن اقتصــادی پویاســت. از نظر این 
دسته از اقتصاددانان و فعاان اقتصادی 
اگــر شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی 
تشکیل نمی شد شاید سال ها باید بر سر 
مســائلی چون اســتقال بانک مرکزی یا 
اســتفاده از توان ســرمایه گذاران خارجی 
بحث می شــد و به نتیجه می رسید. حال 
آنکــه ایــن شــورا توانســته خــارج از روند 
موجود سیاســت های کان اقتصــادی را 
به تصویب برساند که می تواند راهگشای 

اقتصاد باشد.
ë  واکنش به نامه رئیس جمهوری

حســن روحانی، هفته گذشته از کلیه 
دســتگاه های سیاستگذار کشــور خواست 
تــا بــه منظــور بهبــود در رونــد تصمیــم 
ســازی ها، نظر اقتصاددانان گرفته شــده 
و از نســخه های آنــان بــه منظــور اتخــاذ 
سیاســت های بهینــه اســتفاده شــود. در 
اقتصاددانــان  از  برخــی  رابطــه  همیــن 
سرشــناس کشــور بــه جــای شــرکت در 
این نظرخواهــی درخواســت کردند یک 
دســتگاه  در  اقتصــادی  واحــد  گفتمــان 
سیاستگذاری کشور شــکل بگیرد. به باور 

آنــان، اقتصاد بنــگاه نیســت و نمی توان 
بــا تهیــه بســته های مختلــف بــرای حل 
مشــکات اقتصــادی برنامه ریــزی کــرد. 
بهتر اســت تا ســاختار اقتصاد و رفتار آن 
مورد شناســایی قرار گیرد تا سیاســتگذار 

غافلگیر نشود و در دام آن نیفتد.
بــه  اقتصاددانــان  ایــن  کــه  نقــدی 
سیاســتگذاران اعــم از دولــت، مجلس و 
قوه قضائیه وارد می کنند، عدم اجماع در 
خصوص گفتمان سازی اقتصادی است. 
آنها معتقدند که نمی توان در شــرایطی 
به فعالیت پرداخت که دولت از اقتصاد 
آزاد دفــاع کنــد، مجلس علیــه آن قانون 
بنویســد و قوه قضائیه رفتارهای پلیســی 
در برخی شرایط اقتصادی در پیش گیرد. 
بهتر اســت بر ســر برخی از سیاست های 
کان به اجماع رســید. به عنوان مثال اگر 
مالکیت افراد قرار اســت محترم شمرده 
شــود، بهتــر اســت تــا کل دســتگاه های 
سیاســتگذار در ایــن جهــت بکوشــند نه 
اینکه یکــی از قوا حمایت کند و دســتگاه 
دیگــری بــه بهانه هــای مختلــف اصــل 

مالکیت افراد را زیر سؤال ببرند.
این دســته از اقتصاددانان مصرند که 
یــک اســتراتژی مشــخص بــرای اقتصاد 
تعیین شــده و از تورم قوانین و مقررات و 

برنامه های باادستی کاسته شود.
بــه بــاور آنــان اگر قــرار اســت اقتصاد 
کشــور از ســوی دولــت مدیریــت شــود و 
در مســائل مهمــی چــون قیمت گــذاری 
از  خــارج  نهادهایــی  بازارهــا،  کشــف  و 
کننــد،  دخالــت  رقابتــی  اقتصــاد  اراده 
پــس نمی تــوان امیــدوار بــود کــه بخش 
خصوصــی به ســمت تولید قــدم بردارد 
و موفــق شــود. از ایــن رو ســرمایه ها وارد 
بازارهای ســوداگری شــده و سرمایه های 
خــرد و کان بازیگر اصلی تعیین قیمت 

در بازارهای ارز، سکه و طا خواهند شد.
ë بیماری های اقتصاد ایران

برخی دیگر از اقتصاددانانی که در این 

نظرخواهی شرکت کرده اند، معتقدند که 
اقتصاد ما در موقعیتی است که فرصت 
چندانــی بــرای آزمــون و خطــا در اختیار 
ندارد. بایــد پیش از آنکه بحران تشــدید 
شــود با ابزارهای سیاســی و اقتصادی به 

مقابله و مهار آن پرداخت.
از میــان تمــام روش هــای اضطراری 
روابــط  بهبــود  اقتصــاد،  درمــان  بــرای 
بین المللی برای ایران مهمتر و حیاتی تر 
اســت. هرچند مشــکات اقتصــاد ایران 
مزمن و ساختاری اســت، ولی بروز تنگنا 
در روابــط بین المللــی ایــن مشــکات را 
بشــدت برجســته کرده و مســائلی نظیر 
رشــد ســریع نرخ تورم را به دنبال داشــته 
اســت. بی تردیــد اقتصــاد ایــران گرفتــار 
بیماری های جدی اســت و نیاز به درمان 
اساســی دارد ولــی اگــر یــک بیمارقلبی و 
عروقی با مشکل پارگی رگ حیاتی مواجه 
شود، بدون رفع مشکل خونریزی شدید، 

درمان دیگر بیماری هــا ناممکن خواهد 
بــود. آنان بر این باورند کــه اقتصاد ایران 
نیز برای درمان مشکات ساختاری باید 
ابتــدا مشــکل تحریم های امریــکا را حل 
کند. در مرحله بعد، مشکات ساختاری 
اقتصــاد را نیــز باید شناســایی و رفع کرد. 
مــوارد مهمــی نظیــر ضعــف در نظــام 
بانکــی و بحــران در نظــام بازنشســتگی 
کشور. متأســفانه اعتماد مردم به کارآیی 
سیاســت های دولت کمرنگ شده و این 
موضــوع اعمال سیاســت های اصاحی 
می کنــد.  دشــوارتر  را  مشــکات  حــل  و 
در شــرایط فعلــی انتخــاب هر سیاســتی 
از ســوی دولــت بــا احتیــاط نســبت بــه 
آن  اجتماعــی  و  اقتصــادی  پیامدهــای 
همــراه اســت؛ و در عین حال در شــرایط 
کنونــی راهکار روشــن و قطعی برای حل 

تمامی مشکات وجود ندارد.
ایــن دســته از اقتصاددانــان و فعاان 

اقتصادی معتقدند که بهتر اســت که به 
جای ارائه پیشنهادهای جدید به دولت از 
ســوی اقتصاددانان، خود دولت در مورد 
برنامه ها و سیاست هایش به کارشناسان 
و اقتصاددانان رجــوع کند. اقتصاددانان 
می تواننــد در قالب مشــاوران خیرخواه و 
بر اســاس تجارب بین المللــی نظر خود 
را بــه مســئوان اعــام کننــد. در تجارب 
شرایط بحرانی در دیگر کشورهای جهان، 
راه حل های خوبی را برای ایران می توان 
یافت. راه حل هایی نظیر اجرای سیاست 
اشــتغال عمومی بــرای مقابله بــا فقراز 
طریق اجرای پروژه های کوچک اشتغالزا 
به طــور مثال در مناطق زلزله زده اســتان 
کرمانشــاه و نقاط مرزی کــه با بحران کم 
آبــی مواجهند؛ چــرا که امــروزه بیکاری و 
فقر بخش قابل ماحظه ای از جمعیت 
کشــور را تهدیــد می کنــد و آســیب های 

اجتماعی را دامن می زند.
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برقراری سوئیفت، معافیت از تحریم های نفتی
دو خواسته شرکای تجاری ایران در آستانه دور جدید تحریم های امریکا

  درصد قیمت نفت خام
 کاهش یافت

 اتوبوس به پایانه های
 مرزی رفت

 برابرپرمصرف ها از یارانه 
استفاده می کنند

 درصد ورودی شیر 
به کارخانجات کاهش یافت

در پایان معامات با رشد نگرانی ها از تضعیف تقاضای 
جهانی نفت در شرایطی که تولیِد تولیدکنندگان بزرگ، 

اوج گرفته است، قیمت نفت حدود ۳ درصد سقوط کرد 
و قیمت نفت امریکا به سطحی افت کرد که از ماه آوریل 

تاکنون دیده نشده بود.

رضا نفیسی مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ونقل 
بین المللی سازمان راهداری گفت: ۷۰۰۰ دستگاه 

اتوبوس به پایانه های مرزی حرکت کرده اند. در حال 
حاضر تمام ناوگان حمل ونقل مسافری جاده ای به 

سمت چزابه، شلمچه و مهران می روند 

محمدحسن متولی زاده مدیرعامل توانیر گفت: در حال 
حاضر مشترکین پرمصرف 1۰ برابر مشترکین کم مصرف 
از یارانه پنهان استفاده می کنند که دولت به تنهایی توان 
حل این معضل را ندارد. ما به عنوان دولت آماده ایم از 

معادله عرضه و تقاضا خارج شویم.

رضا باکری دبیرانجمن لبنی کشور با بیان اینکه تولید 
شیرخام در واحدهای سنتی دچار مشکل شده است، 

 گفت: در برخی شرکت های لبنی ورودی شیرخام 
تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.حدود ۴۵۰ کارخانه لبنی 

در سطح کشور شیر دریافت می کنند.

۳۷۰۰۰1۰5۰ ┾┗ペ 』 プジ ┺┗┥′┗پ ‶ブk┗━┡′ 《┼┗┵─ ┟ぁピ┙┼ピ
┙ぃぁブپ ┗┐ジ ブ─

گفــت:  نیــرو  وزیــر  اردکانیــان،  رضــا 
افزایش تعرفه مشــترکان پرمصرف 
آب و برق در دســتورکار هیأت وزیران 
قــرار دارد و پیش بینــی می شــود، تــا آخــر فصل پاییــز این 
مصوبه نهایی و به مردم اطاع رســانی شود.وی در حاشیه 
هجدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت بــرق ایران در 

جمع خبرنگاران، درباره زمان تحقق این برنامه گفت: یکی از اقداماتی که وزارت نیرو 
در این عرصه انجام داده اســتفاده از تبصره پنــج قانون بودجه برای تهاتر بدهی ها 
است. تا بخش خصوصی بتواند توانمندی کافی را پیدا کند.وی با بیان این که از همه 
ظرفیت های قانونی بخش خصوصی به خوبی استفاده خواهیم کرد تصریح کرد: تا 
کنون وزارت نیرو با استفاده از تبصره ۵ قانون بودجه توانسته هزاران میلیارد تومان از 

بدهی های صنعت برق و آب را تهاتر و یا در حال انجام تهاتر قرار دهد./ایسنا

┓ペブぁ r¨] ┟ぁピ┙┼ピ [ぁピ ┘ピ ┟ぃペ 』┖┒【┐ 〞¨ぃ╀
ســعید موتمنی، رئیــس اتحادیه صنف نمایشــگاه داران 
و فروشــندگان خــودرو با تأکید بر این که در بــازار خودرو، 
دیگر افزایش نرخ نخواهیم داشت، گفت: قیمت ها به 
اندازه کافی باا رفته اســت و دیگر کشــش ندارد؛ مردم 
نیــز اکنــون منتظر ثبات قیمــت هســتند.وی در واکنش 
بــه کاهش پلکانی قیمت خــودرو در بــازار گفت: اکنون 

قیمت  خودروهای داخلی غیرواقعی است؛ در سه ماه گذشته برخی خودروها 
رشد 5۰ درصدی داشت و این سبب شد قیمت خودرو در بازار، 5۰ تا 6۰ درصد 

گران تر از قیمت کارخانه باشد.هر خودرو قیمت مشخصی دارد.  /ایرنا

q┗─┖ブe qブ》 〞ぃ╉ペ r┉ぁ┖┓─ ┺┕┌ 〞├ピ【┐┖┒
عبــاس جعفری دولت آبادی، دادســتان تهران از رئیس 
ســازمان هواپیمایی کشوری خواست در رابطه با حذف 
تدریجــی بلیت هــای چارتری اقــدام کرده و بــر رعایت 
حقوق مســافران تمرکز شــود.وی در نشســت مشترک 
مدیــران شــرکت های هواپیمایــی و دادســتانی تهــران 
دیدگاه دادستانی تهران در مورد مشکات شرکت های 

هواپیمایــی را در دو مقوله »حمایت از حقوق عمومی و مســاعدت و همکاری 
برای برطرف شــدن مشکات شــرکت ها« اعام کرد و با تأکید بر این که در این 
زمینه دیدگاه منفی وجود ندارد، به تبیین سیاست ها و راهکارهایی پرداخت که 
شرکت های هواپیمایی با تمسک به آن ها، می توانند مشکات کنونی را برطرف 

کنند. / پایگاه اطاع رسانی دادسرای عمومی و انقاب تهران

‶ピ┖ピ┕o 《ぁブ′┗├ 《ペ ┚┖【ペ ‶』ブ┵′  《ぃ┤【─
روح اه حســینی مقدم، معاون شرکت بورس اوراق بهادار 
ضمــن توصیه به مــردم عادی مبنی بر این کــه به طور غیر 
مســتقیم و از طریــق صندوق هــا در بورس ســرمایه گذاری 
کنند، گفت: با افزایش نقدشــوندگی در بــورس می توان به 
این هدف رسید.وی  اظهار کرد: صندوق های سرمایه گذاری 
انواع مختلفی دارند. برخی در اوراق با درآمد ثابت و برخی 

در سهام سرمایه گذاری می کنند. برخی صندوق ها نیز مختلط هستند. صندوق های 
درآمد ثابت می توانند تا پنج درصد در سهام هم مشارکت داشته باشند./ایسنا

چهره ها

گروه اقتصادی/ فردا دور جدید تحریم های 
کــه  تحریم هایــی  می شــود.  آغــاز  امریــکا 
براســاس  آن رابطــه مالــی ایران بــا برخی 
کشــورهای دنیا و شــرکای بزرگ اقتصادی 
قطع و تبادات تجاری به دنبال آن محدود 
می شود. در این میان شرکای بزرگ تجاری 
ایران از چند هفته پیش برای معافیت خود 
از عدم همکاری با ایران درخواست هایی به 

امریکا داده اند.
از نظــر آنــان بــرای ادامــه همــکاری آنــان 
بــا ایــران دو موضــوع بســیار مهــم جلــوه 
می کند. نخست خرید نفت ایران و دیگری 
برقراری ســوئیفت مالی. رئیس جمهوری 
امریــکا وعــده داده کــه فروش نفــت ایران 
را دربازارهــای جهانــی بــه صفــر برســاند 
ادعایی که تا کنون محقق نشــده و شــرکای 
بــزرگ تجاری ایران نیز زیر بار آن نرفته اند. 
از ســوی دیگــر گفته شــده کــه رابطــه مالی 
ایران با دنیا قطع و نقل و انتقال پول بسیار 
سخت و پرهزینه می شود،این در حالیست 
که اتحادیــه اروپا اعام کرده از طریق بانک 
مرکزی خــود و بانک های کوچک که رابطه 
مالی با امریکا ندارند برای کمک به توسعه 
صنایع کوچک و متوسط ایران کمک خواهد 
کرد. چنــد روز پیش نیز عبدالناصر همتی، 
رئیــس کل بانــک مرکــزی، از توافق بر ســر 
ایجاد یک پیمان پولــی جدید میان ایران و 
اتحادیه اروپا خبر داده تا فعاان اقتصادی 

دو طرف بدون هــراس از تحریم ها بتوانند 
به همکاری های اقتصادی خود ادامه دهند.
در همیــن رابطــه دو رســانه معتبــر دنیــا 
از موافقــت امریــکا بــا معافیــت 8 کشــور 
بــرای ادامه خریــد نفت از ایــران و برقراری 
ســوئیفت مالــی خبــر دادنــد.از یــک ســو 
خبرگــزاری بلومبــرگ روز گذشــته بــه نقل 
از منابــع آگاه گــزارش داد کــه دولت امریکا 
تصمیم به مســتثنی کردن هشــت کشور از 
تحریم های نفتی علیه ایران گرفته اســت.
ژاپن، هند، کره جنوبــی و چین در میان این 
کشورها هســتند. از چهار کشور دیگر در این 

گزارش اسم برده نشده است.
ë توصیه به پمپئو

از ســویی دیگر روزنامه امریکایی واشنگتن 
فری بیکــن بــه نقــل از منابــع آگاه گــزارش 
داد مقامــات ارشــد وزارت خارجــه امریــکا 
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه را برای عدم 
قطع دسترســی ایران به سوئیفت متقاعد 
کرده انــد. آنگونــه کــه باشــگاه خبرنــگاران 
گزارش داده، چندین مقام آگاه امریکایی در 
گفت و گو با روزنامه »واشنگتن فری بیکن« 
پیش بینی کرده اند که دولت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری امریکا، طی روزهای آتی در 
رابطــه با تحریم هایی که پیشــتر وعده آنها 
را داده بــود، چنــد »امتیاز بــزرگ« به ایران 

خواهد داد.
گفته می شود که یکی از این امتیازها درباره 

دسترسی ایران به سامانه جهانی ارتباطات 
مالی بین بانکی )سوئیفت( است. به گفته 
منابــع آگاه، مقامــات ارشــد وزارت خارجه 
امریــکا مایــک پمپئــو، وزیــر امــور خارجه، 
را متقاعــد کرده انــد کــه با ادامه دسترســی 
ایران به ســوئیفت موافقت کند.این منابع 
در گفت و گــو بــا واشــنگتن فری بیکن تأیید 
کرده انــد که در حالیکه دونالد ترامپ وعده 
اعمــال تحریم هــای جدیــد علیه ایــران را 
مطــرح کرده اســت، مقامات ارشــد وزارت 
خارجــه و وزارت خزانــه داری امریکا تحت 
ایــن جمع بنــدی  بــه  فشــارهای خارجــی 
رسیده اند که دسترسی ایران به سوئیفت را 

قطع نکنند.

ë موج معافیت خواهی
در همین حال ایرنا گزارش داده منابع آگاه 
در دولت امریکا به بلومبرگ گفته اند که کاخ 
سفید با وجود تاش برای قطع درآمدهای 
نفتی ایران، ناچار به صدور این معافیت ها 
برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار 

جهانی شده است.
به گفته این رسانه، با وجود تصمیم امریکا 
برای مســتثنی کردن چین از تحریم ها، دو 
کشــور تاکنون نتوانسته اند در گفت و گو ها به 

نقطه تفاهمی با یکدیگر دست یابند.
بلومبــرگ در همین ارتباط بــه نقل از یک 
منبــع دولتــی دیگر نوشــته که واشــنگتن با 
وجــود صــدور معافیــت، خواســتار کاهش 

واردات نفت ایران از ســوی همه کشورهای 
یاد شــده اســت؛ موضوعی کــه با مخالفت 

شرکای تجاری مهم تهران مواجه شد.
انتظار می رود فهرســت کشــورهای معاف 
روز  ایــران  علیــه  نفتــی  تحریم هــای  از 
دوشــنبه اعــام شود.کارشناســان پیــش از 
این درخصــوص پیامدهای گــزاف کاهش 
صادرات نفــت ایران بر بــازار جهانی نفت 
هشــدار داده بودند.ایــن درحالی اســت که 
خبرگــزاری رویتــرز پیشــتر به نقل از اســناد 
داخلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( خبر داده بود که اعضای این نهاد و 
متحدانش در افزایش سطح تولید به میزان 

مورد انتظار ناکام بوده اند.

آژانــس بین المللــی انــرژی نیــز در همین 
پیوند، در گزارش ماه گذشــته خود هشــدار 
داده بود که ظرفیت تولید مازاد نفت جهان 
به دو درصد سطح تقاضا رسیده و کشورها، 
دیگــر توانی بــرای افزایش تولیــد ندارند.بر 
همین مبنا بدیهی است که هر گونه کاهش 
صادرات، شوکی بر قیمت تمام شده برای 

هر بشکه نفت باشد.
کارشناسان و ناظران منطقه ای و بین المللی 
تأکیــد دارند کــه امریــکا هرگز قادر نیســت 
خرید نفت از ایران را با اعمال تحریم ها به 
صفر برســاند.با وجود این که پیشــتر چشم 
امید مقام های کاخ سفید به افزایش سطح 
تولید عربستان سعودی بود، وزیر نفت این 
کشور چندی پیش اذعان داشت که ریاض 
هم نمی تواند با افزایش صادرات خود مانع 

افزایش بهای نفت در بازار جهانی شود.
از ســوی دیگر اتحادیه اروپا بــرای مقابله با 
تحریم های یکجانبــه امریکا اعام کرده که 
بزودی ساز وکار جامعی برای ادامه تجارت 
شــرکت های خارجی با تهــران و همچنین 

فروش نفت ایران ارائه می کند.
در این چارچوب، بسیاری از ناظران سیاسی 
و تحلیلگــران اقتصــادی بــر ایــن باورند که 
تحریم نفــت ایران در بلندمــدت همراه با 
افزایــش بهای نفــت، به تضعیــف دار در 
سطح بین المللی منجر شده و محکوم به 

شکست است.
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همزمــان بــا آغــاز بازگشــت تحریم هــای نفتی امریــکا، ایــران با تولیــد روزانــه بیش از 
6۰۰میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی درحالی از قطر سبقت گرفته که با جایگزین 
شدن گاز در سبد سوخت نیروگاه ها، ظرفیت مازادی برای صادرات گازوئیل ایجاد شده 
است.به گزارش فارس، در آستانه آغاز تحریم های غیرقانونی امریکا علیه صنعت نفت 
ایران، با بهره برداری تعدادی از سکوهای دریایی و پاایشگاه های ساحلی پارس جنوبی، 
ایران در برداشت روزانه گاز طبیعی از قطر سبقت گرفت. تا پایان اسفند ماه سال گذشته 
ظرفیت تولید روزانه گاز شیرین ایران در پارس جنوبی حدود 5۷۰ میلیون مترمکعب 
در روز بود که با توجه به انجام تعمیرات اساسی تعدادی از سکوها، خطوط لوله دریایی 
و پاایشــگاه های ســاحلی به طور متوســط روزانه حدود 5۰2 میلیون مترمکعب گاز در 
طول 6 ماهه نخســت امســال گاز از این میدان مشترک برداشــت شده است.همزمان 
با به پایان رســیدن تعمیرات اساســی پاایشگاه و تأسیســات فراساحلی فازهای پارس 
جنوبی و تولید حداکثری برداشت و فرآورش گاز برای آبان ماه امسال مطابق با ظرفیت 

5۷۰میلیون مترمکعبی در فازهای به بهره برداری رسیده پارس جنوبی فراهم شد.
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بانــک مرکزی جمهوری اســامی ایــران، نائب رئیــس دوم گروه 2٤ کشــورهای در حال 
توسعه شد.به گزارش بانک مرکزی، باتوجه به فرارسیدن نوبت جمهوری اسامی ایران 
برای عهده دار شدن سمت نائب رئیس دوم گروه 2٤ کشورهای در حال توسعه، بانک 
مرکزی به نمایندگی از کشورمان در دو سال آتی به ترتیب مسئولیت نایب رئیس اول و 
رئیس گروه 2٤ را برعهده می گیرد.ازم به ذکر اســت در این زمینه، کارگروهی متشــکل 
از کارشناســان بخش اقتصادی و ارزی بانک مرکزی تشــکیل شــده است.براســاس این 
گزارش، گروه 2٤ با قدمتی طوانی، از وزرای دارایی و رؤسای بانک های مرکزی 28 کشور 
در حال توســعه ســه منطقه آفریقا، آسیا و کشــورهای امریکای اتین و کارائیب تشکیل 
شده است.همچنین سازوکار طراحی شده برای این گروه به گونه ای است که حداقل یک 

کشور به نمایندگی از سه گروه منطقه ای یاد شده در حوزه ریاست حضور داشته باشد.



خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه »دوران 
زورگویــی و قلــدری رو بــه افــول اســت« گفــت: 
امریکا می خواهد کشــورهای پایبند بــه قانون را 
مجــازات کند و این روش پیامدهــای بدی برای 

نظام جهانی دارد.
به گــزارش ایرنــا، آیــت اه محمدعلی موحدی 
کرمانــی در خطبه نمــاز جمعه تهــران خطاب 
بــه ترامــپ رئیس جمهــوری امریــکا گفت: 
افــول  بــه  »دوران زورگویــی و قلــدری رو 

است، کشــورهای اروپایی همپیمانت هم دیگر 
خسته شده اند.«

آیــت اه موحــدی کرمانــی در بخــش دیگــری 
از ســخنان خــود با اشــاره به قتــل روزنامــه نگار 
منتقد عربســتان سعودی گفت: خدا را شاکریم 
هــر چه بر عمر نظام کثیف عربســتان می گذرد 
ایــن حکومــت وهابیــت رســواتر می شــود؛ قتل 
خاشــقجی با این وضع فجیع، این رژیم سفاک 
را بــه  کلی منفور کــرد و امریــکای حامی آن هم 

ســردرگم شــده اســت کــه چه غلطــی بکنــد. از 
این گاو شــیرده میلیاردهــا دار بگیرد و حمایت 
کند کــه در این صــورت بر منفوریــت آن افزوده 
می شــود یــا برای یکبــار هم که شــده ایــن رژیم 
کودک کــش را محکوم کرده و دســت از حمایت 

او بردارد و اینقدر ساح در اختیار او قرار ندهد.
وی در ادامــه بــه طرح برخی مســائل در فضای 
مجازی نســبت به مســئوان اشــاره کرد و گفت: 
در ایــن روزهــا در رســانه ها و فضــای مجــازی 

نسبت هایی به مســئوان داده می شود و اذهان 
عمومــی را خدشــه دار و رابطه دولــت و مردم را 
سست می کند. آیت اه موحدی کرمانی اضافه 
کــرد: نمی گویــم هرچه در فضــای مجازی گفته 
می شــود نظام پاســخ دهــد؛ خیلــی حرف های 
بی پایه و اســاس گفته می شــود که ارزش جواب 
نــدارد؛ امــا گاهــی از مقامــی شــناخته شــده و از 
جایگاهی از نظام، چنین نسبت هایی به افرادی 

داده می شود و این باید روشن شود.
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ë سرمقاله »رسول به سیاست باخت«، صدرالدین کاظمی
و  کــودکـــی، غیرمتعــارف  از همــان دوران  رســول خــادم 
غیرقابــل پیش بینی بــود... او با همیــن تاکتیک ها که رنگ 
و بویی از سیاســت داشــت، پــا در عرصه هایی گذاشــت که 
بــه مخیله هیچ سیاســتمداری خطــور نمی کــرد. او از خط 
قرمزهایــی عبــور کرد کــه در قاموس هیچ کــدام از مدیران 
ورزشــی نمی گنجید... رســول کــه دیرزمانی پشــت نامدارترین ســتاره های 
کشــتی جهان را با ســربند و پی های آتشــین به خــاک می رســاند، اما، حاا 
مقابــل اهــل سیاســت کــه بــرای خیمــه زدن و در خــاک نشــاندن خــادم، 
لحظه شــماری می کردنــد، ســپر انداختــه و دســتمال  ســفید بــه عامــت 
اســتعفا بلنــد کرده اســت. او ســعی کــرد توجه همیــن سیاســتمداران را با 
نامه نــگاری مجدد خود با رئیس جمهــوری به طرف دیگری معطوف کند، 
اما این اشــخاص که بهتر از هر کشــتی گیری می دانستند وقتی حریف را در 
پل شکن خود گرفتار کرده اند، باید قیچی بزنند و فشار را بیشتر کنند، چنان 
ســر و گردن خــادم را روی پل جمع و جور کردند که رســول چــاره ای به جز 
کوبیدن روی تشــک و اعام اســتعفا پیدا نکرد...خــادم این بار با تفنگی که 
فشــنگ نداشــت، وارد عرصه رقابت های جهانی شــد و اعتبار خود را خرج 
راه کشتی گیرانی کرد که در کاس جهانی قرار نداشتند و مسئوانی که یک 
ســال گوشه و کنایه های او را به جان خریده و دم برنیاورده و دنبال فرصتی 
می گشــتند، بهتریــن فرصــت را پیــدا کردند که بــا کمترین هزینه خــادم را 
مستقیم و غیرمستقیم وادار به استعفا کردند . اما آنان که بدون هزینه زیاد 
یا حداقل با 10 میلیارد تومان بودجه به فدراســیون، خادم را از مرکز قدرت 
در فدراســیون کشــتی دور کردنــد، حاا ناچارند ده ها برابــر آن خرج کنند تا 
مدیری مطیع و مقبول جامعه پیدا کنند، اما آیا صرف این هزینه ســنگین 
می تواند آب رفته به جوی کشتی را بازگرداند و آیا با سوراخ کردن قایقی که 
خادم روی آن نشسته، همه در آینده ای نزدیک در اقیانوس المپیک غرق 

نخواهند شد؟

ë  ســرمقاله »وقتی که اصاح طلبان خط امامــی بودند«، عباس 
حاجی نجاری

تأکید جریان چپ سیاســی کشــور در دهه اول در مورد »رابطه با 
امریــکا« مبتنــی بر اصول وخط امام بــر نفی رابطه و تأکید بــر مقاومت در 
برابر امریکا به عنوان دشمن اصلی و معرفی امریکا به عنوان مظهر شیطان 
و کانون پلیدی متکی بود، اما در دوران اصاحات این به طرفداری برقراری 
مذاکره و رابطه با امریکا تغییر کرد واین در حالی بود که دشمنی های امریکا 
علیه مردم ایران صریح تر و جدی تر شــده اســت... در مورد رویگردانی این 
جریان از امام وخط امام با وجود موج ســواری کنونی، شــاید موضع سعید 
حجاریان از عناصر شاخص این جریان در دوران چپ گرایی و اصاحات را 
بتوان مســتندترین موضع دانست؛ آنگاه که در روزنامه صبح امروز هشتم 
اردیبهشــت ســال 1۳۷۸ در مخالفت با نامگذاری سال ۷۸ به نام حضرت 
امام)ره( ضمن اعتراف به رویگردانی گروه های خط امامی از حضرت امام 
در خصوص دایل این اقدام می نویسد: علت اصلی برگشت از دیدگاه های 
حضــرت امام این بود که اصًا مــردم و جوانان این روش را نمی پذیرفتند. 
ثانیاً امام طرفدار جامعه تک صدایی و تک حزبی بود که با مواضع بعدی 
گروه هــای خط امام تطابق نداشــت و ثالثاً ایده های امــام فقط برای ایجاد 
انقاب مفید بود و از آن ایده ها برای اســتمرار جمهوری اسامی نمی شود 

استفاده کرد.

دگرخوان
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رئیس جمهوری در یادداشتی در روزنامه »فایننشال تایمز« مطرح کرد

شرط نجات برجام
بیــان  بــا  ایــران  اســامی  رئیــس  جمهــوری   
اینکــه رفتــار دولــت امریــکا ثبــات بین المللی را 
به خطــر می انــدازد از اروپــا خواســت تــا در برابر 

یک جانبه گرایی واشنگتن با ایران همکاری کند.
بــه گــزارش ایرنــا، حجت ااســام والمســلمین 
نشــریه  در  کــه  یادداشــتی  در  روحانــی  حســن 
»فایننشــال تایمــز« منتشــر شــد، تصریــح کرد: 
همــکاری میان جمهوری اســامی ایــران و اروپا 
منافــع طوانی مدت دو طرف را تأمین می کند و 

ضامن صلح و ثبات بین المللی خواهد بود.
وی ادامه داد: دنیا با چالش های فراوان ازجمله 
اجتماعــی،  بحران هــای  اقتصــادی،  مســائل 
معضــل آوارگان، بی گنــاه هراســی، تروریســم و 
افراط گرایی روبه رو است. »در این میان اروپا هم 
مســتثنی نبوده و به طــور روزانه با این مشــکات 
درگیــر اســت.« رئیس  جمهــوری افــزود: طی دو 
ســال گذشــته سیاســت خارجــی ایــاات  متحده 
به عنوان یک مشــکل تــازه و پیچیده ظهور کرده، 
چنانچــه ایــن کشــور چالش هــای جدیــدی را در 

صف روابط بین الملل ایجاد می کند.
وی یادآور شــد: ما به طور روزانه شــاهد هم دســتی 
امریــکا در جنایــات یمــن و تحقیــر و نابودکــردن 
تدریجی ملت بزرگ فلســطین هســتیم که روزانه 
احساسات یک و نیم میلیارد مسلمان را جریحه دار 
می کنــد. ما اعتقــاد داریم که دولــت امریکا به طور 
صریح از گروه های جنایتکار مانند داعش که هیچ 
ارزشــی برای اصول انســانی قائل نیستند حمایت 

می کنــد و این مســأله مشــکات منطقه را تشــدید 
کــرده اســت. روحانــی افــزود: به طــور گســترده تر، 
رویکــرد دونالد ترامپ -رئیــس  جمهوری امریکا- 
در رابطه با مسائل تجاری، پیمان های بین المللی 
و رفتار تحقیرآمیز او حتی در قبال متحدان امریکا، 
نشان می دهد که سیاست خارجی امریکا، چالشی 
جــدی برای نظــم جهانــی به شــمار مــی رود. وی 
عنوان کرد: در کل، سیاست یک جانبه گرایی دولت 
امریکا، تبعیض نژادی، اســام هراسی و تضعیف 
پیمان های مهم بین المللی ازجمله پیمان اقلیمی 
پاریس به طور بنیادین با رویکرد چندجانبه گرایی و 
سایر عرف های سیاســی-اجتماعی ارزشمند اروپا 

ناسازگار است.
روحانــی در ادامه توافق هســته ای ایران و خروج 
امریــکا از آن را نمونــه دیگــری از عوامل تشــدید 
در روابط فراآتانتیکی میان اروپا و امریکا خواند 
و یادآور شــد: برجام محصول دو ســال مذاکرات 
فشرده ایران و شش کشور دیگر، شامل سه کشور 
اروپایی اســت. روحانــی عنوان کرد که براســاس 
قطعنامــه 22۳1 شــورای امنیــت ســازمان ملل 
متحد، این توافق از سوی اکثریت جامعه جهانی 
بــه تصویــب رســید و به عنــوان بخشــی از قانون 
بین الملــل، تعهداتی را بــر دوش تمام اعضای 
ســازمان ملــل نهاده اســت. »بااین  حــال ایاات 
 متحــده امریــکا بــا طــرح ادعاهــای بی اســاس و 
نادیــده گرفتــن تعهداتش در چارچــوب قوانین 
بین المللــی، از برجام خارج شــده و تحریم های 

یک جانبــه و برون مــرزی علیــه ایــران و در ادامه 
سایر کشورها وضع می کند.«

وی تصریــح کــرد: امریکا با ایــن کار، دولت هایی 
که از قطعنامه 22۳1 پیروی می کنند را با اعمال 
تدابیــر تنبیهی تهدید می کنــد. رئیس  جمهوری 
کشــورمان، ایــن اقدام امریکا را به ســخره گرفتن 
بــه  زدن  تهمــت  و  بین المللــی  تصمیم هــای 
آن هایی خواند که تاش می کنند تا به ارزش های 
بین المللی پایبند باشند. روحانی توافق هسته ای 
را بزرگ ترین پیروزی برای دیپلماســی در زمانه 
کنونــی خوانــد و افزود: به همیــن خاطر اتحادیه 

اروپا تاش می کند تا با همکاری سایر کشورهای 
جهان – به استثنای تعداد اندکی – این دستاورد 

بزرگ را حفظ کند.
وی افــزود: پــس از خــروج امریکا از برجــام، ما با 
طرف هــای باقی مانــده در این توافــق، مذاکرات 
سازنده ای داشــتیم. حمایت آنها ارزشمند بوده 
اســت اما این مهم اســت که طرف های اروپایی، 
چین و روســیه بســته نهایی پیشــنهادی خــود را 
برای جبران و تســکین تأثیر تحریم های جدید و 
یک جانبه امریکا پیش از آنکه اعمال شوند، ارائه 
و اجــرا کننــد. وی در همیــن رابطه شــرط نجات 

»توافــق تاریخی« برجــام را در بهره مندی مردم 
ایران از منافع آن عنوان کرد.

روحانــی همچنین به رأی اخیر دیوان بین المللی 
کیفــری اهــه بــه نفــع ایــران و تأییــد غیرقانونــی 
بودن تحریم های امریکا اشــاره کرد و هشــدار داد 
کــه نادیــده گرفتــن دســتور ازم ااجــرای دادگاه، 
موجــب بی اعتمــادی به پیمان هــای بین المللی 
می شــود. رئیس  جمهوری با بیــان اینکه »برجام 
نشــان داد ایران اهل گفت وگو و اســتدال است«، 
افزود: ما مشــورت هایی را در حوزه مسائل کلیدی 
موردعاقه، بویژه درباره بحران های منطقه با اروپا 
آغاز کرده ایم تا راه حل های مناســبی را پیدا کنیم. 
وی افزود: در دنیای پرهیاهوی امروز، تنها از طریق 
تاش های هماهنگ بین المللی براساس منافع 
مشــترک می توان بــر دشــواری ها فائق آمــد نه از 
طریق مطالبات کوته نظرانه تعدادی از دولت ها.  
روحانــی رویکــرد یک جانبه گرایــی را مصیبت بار 
توصیــف و تصریــح کــرد: چندجانبه گرایــی تنهــا 
رویکــرد مناســب، به صرفــه و کارآمــد بــه شــمار 
مــی رود. رئیس  جمهوری در پایان نوشــته اســت: 
رویکرد ســنتی اروپا بر پایــه چندجانبه گرایی، این 
منطقه را در موقعیت مناسبی برای ایفای نقشی 
مهم، در تقویت صلح و ثبات در راستای هویت و 
منافع خود قرار داده است. وی تصریح کرد: ایران 
نیز به رویکرد چندجانبه گرایی اعتقاد دارد و آماده 
اســت تا به سایر ملت های عاقه مند به صلح در 

این مسیر بپیوندد.
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با گذشت چهل سال از پیروزی انقاب 
که مبتنی بــر اندیشــه ها و ارزش های 
اخــاق  مدارانه اســامی بنیان نهاده 
شــده، کمترین توقع، نهادینه شــدن 
اصول اخاقی در جامعه و بخصوص 
پایبنــدی نخبگان سیاســی و مدیران 
کشــور به حفظ ارزش  هــای اخاقی و 
توجــه به تأثیرات آن در بطن جامعه 
اســت و نــه رواج دروغ و اصــرار بر آن 
و حرمت شــکنی بــزرگان در ســطوح مختلــف. متأســفانه 
امــروز شــاهد افزایــش رونــد رو بــه رشــد بداخاقــی  هــای 
سیاسی از ســوی برخی مسئوان و کسانی هستیم که خود 
را مدعــی و پرچمدار پایبندی به اصول معرفی می  کنند و 
عجیب آنکه با نفی دیگران و با تکرار این موضع، به نوعی 
خود حق پنداری رسیده  اند، به گونه  ای که برای آنان رسیدن 
به هدف با هر وســیله  ای توجیه  پذیر اســت و در این میان 

هیچ ابایی از زیر پا گذاشتن انصاف و عدالت ندارند.
صدور سریالی تکذیبیه  ها از سوی بخش  های مختلف دولت 
و بویژه دستگاه دیپلماسی کشور در روزهای اخیر نمونه  ای از 
مواجهه با همین تفکری است که فرسنگ  ها با اخاق فاصله 
گرفته و این در شــرایطی است که طیف خاصی از مخالفان 
دولــت و اصــاح  طلبان، به نوعــی بی  پروایی در نشــر اخبار 
ساختگی و غیرواقعی رسیده  اند و فاصله زمانی بین تکذیب 
گفتار آنها به حداقل رسیده و این امر به دلیل آن است که در 

گذشته برای رفتارهای مشابه هیچ هزینه  ای نپرداخته و خود 
را در حصــاری از مصونیــت حس می  کنند. بی  شــک ادامه 
ایــن روند و تنزل اخــاق و عدم رعایت انصــاف در گفتار، از 
سوی برخی اقتدارگرایان و بی توجهی به عواقب تسری این 
رفتارهای خارج از عرف در جامعه، منجر به کاهش اعتماد 
عمومی و فاصله بین مردم و حاکمیت خواهد شد که این امر 
برخاف مصالح کشور و امنیت ملی و لطمه  ای جبران ناپذیر 

بر انسجام داخلی خواهد بود.
در این خصوص باید اذعان داشت که گروه نخبگان سیاسی 
یکــی از مؤثرترین الگوهای مرجع در جامعه هســتند و به 
همیــن ســبب برآیند رفتــار و عملکرد مدیران در ســطوح 
مختلف، تأثیر محسوســی بر طرفــداران و مخالفــان آنان 
خواهــد گذاشــت و در صــورت رواج بــدون عقوبــت دروغ، 
تهمت و نشر اخبار تخیلی، آرامش روانی جامعه با ایجاد 
بســترهای تقابل بین توده  های مــردم با مخاطرات جدی 
روبــه  رو و فضایی همانند ایام انتخابات در کشــور نهادینه 
خواهد شــد و در شــرایطی که کشور با موجی از تحریم های 
یکجانبــه رو به روســت و مشــکات داخلــی بویــژه بحــران 
اقتصادی، گذران زندگی را برای بســیاری از اقشــار جامعه 
سخت و آستانه تحمل مردم را بشدت کاهش داده، ایجاد 
التهــاب و نگرانــی و رودررو قــرار دادن طیف های مختلف 
جامعــه، نه تنها برخاف منافع ملی بلکه بــازی در زمین 
دشــمن و آماده کردن بســتر بحران های اجتماعی خواهد 
بود که باید بشدت از آن پرهیز شود و در این مسیر بازگشت 

به اخاق و ترجیح مصالح کان کشــور بر منافع جناحی و 
لــزوم حاکمیت عقانیت بــر رفتارهای سیاســی ضرورتی 

انکارناپذیر می باشد.
 پایداری طیفی از اصولگرایان بر تداوم مسیر اشتباه گذشته 
با عنایت به فراگیری فضای مجازی و گســترش روزافزون 
سرعت اطاع رسانی که باعث شــده تا کوچک ترین رفتار 
و موضع گیــری  ها از نگاه مــردم دور نماند، اصرار به نوعی 
تقابل با مطالبات اکثریت مردم و سنگ اندازی در مسیری 
است که به تفاهم و همگرایی جناح های سیاسی در داخل 
و تعامل عزتمندانه با جامعه بین الملل منتج می شود و 
تردیدی نیست که این منش سیاسی، شیوه ای غیراخاقی 
است که بر معضات کشور می افزاید و راه را برای مخالفان 
واقعی مردم و حاکمیت هموار می کند. پشــتوانه رسانه ای 
ایــن تفکر و عــدم برخورد با آن موجب شــد تــا در روزهای 
اخیر شــاهد برخی خاف گویــی  ها و حرمت شــکنی  ها در 
کشــور باشــیم که نشــأت گرفته از نوعــی مطلق  انــگاری و 
خود حق پنداری در اندیشــه سیاسی کســانی است که نگاه 
ســیاه و ســفید به مســائل داشــته و در منش آنان اعتدال، 
انصاف و سعه صدر جایی ندارد و البته باید امیدوار بود که با 
نهیب بزرگان و زعمای قوم، اگر به اصاح خود نمی  پردازند 
حداقل از تقابل با اکثریت مردم و تنش  آفرینی  های هزینه زا 
دوری کننــد و اجازه دهند تا طیف  های مختلف سیاســی و 
توده مردم دوران پرچالش کنونی را با کمترین تنش پشت 

سر بگذارند.
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معــاون رئیس جمهوری در امور زنــان و خانواده 
دربــاره ورود زنــان به ورزشــگاه ها برای تماشــای 
مســابقه فوتبــال گفت: در این زمینه راه بســیاری 
را آمده ایــم امــا راه زیــادی هــم داریــم و خانم ها 

امیدوار باشند.
معصومه ابتکار در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به 
اینکه من پیش از این با خانواده و همســر خود به 
ورزشــگاه رفته ام، اظهار کرد: اگر شهرستان نبوده 
و درگیر کار دیگری نباشــم، حتماً برای تماشــای 
مســابقه فوتبــال فینــال جــام باشــگاه های آســیا 
به ورزشــگاه مــی روم. ورود بــه ورزشــگاه مطالبه 
دختران است و زمینه ازم برای حضور بانوان نیز 

در ورزشگاه در حال فراهم شدن است.
وی درباره انتقاد به مســأله ورود گزینشــی بانوان 
به ورزشــگاه برای تماشای مسابقات فوتبال بیان 
کــرد: باید تدریجاً ایــن اتفاق بیفتد و بانــوان وارد 
ورزشــگاه شــوند. مهم تریــن گروهی کــه مایل به 
حضور در ورزشــگاه ها هســتند، ورزشکاران خانم 
هســتند که نگاه تخصصی داشته و سابقه حضور 
در تیم هــای ورزشــی را دارنــد. آنهــا در اولویــت 
هســتند ولی حضور بانوان در ورزشگاه مرحله به 

مرحله انجام می شود.
ابتکار درباره مواضع دادســتان کشور درخصوص 
جلوگیــری از حضور زنان در ورزشــگاه ها نیز بیان 
کــرد: مــا در ایــن زمینــه تــاش زیــادی کرده ایم. 

ورزشکاران و فوتبالیست های ما لباس استاندارد 
دارند و فاصله آنها با تماشاگران خیلی زیاد است. 
بــا صبوری ایــن هدف به دســت می آید. خانم ها 
امیدوار باشــند. شــاید مســأله حضور ورزشکاران 
زن در تیم های ورزشــی سخت تر از ورود خانم ها 
به ورزشگاه ها بود اما در همین بازی های آسیایی 
اخیــر یک ســوم تیــم اعزامــی یعنــی 100 نفــر را 
خانم ها تشــکیل دادند و یک سوم مدال ها را هم 
بانوان کســب کردند. این نشان می دهد ما خیلی 
راه آمده ایــم و بایــد خیلــی امیدوار باشــیم، البته 

هنوز هم راه زیادی در پیش داریم.
معــاون رئیس جمهوری در امور زنــان و خانواده 
در پایان گفت: از انجمن هواداران دعوت کرده ام 
و بــا آنان جلســه داشــتم تا فضــا از نظــر ادبیات 
و فرهنــگ مناســب بــرای حضور خانم ها باشــد. 
وزیــر ورزش هم تأکید کردند که زیرســاخت ها در 

ورزشگاه ها برای حضور بانوان فراهم است.
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 اعضای سومین دوره شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه 
در کنگره سراسری این حزب انتخاب شدند. به گزارش ایرنا در 
مجمع عمومی )کنگره سراسری( این تشکل سیاسی که عصر 
پنجشــنبه با حضور گســترده اعضای شــورای مرکزی قبلی، 
دبیران، رئیســان و اعضای کانون ها و استان های این حزب و 
با نظارت نماینده وزارت کشــور برگزار شــد، اساسنامه جدید 
ایــن حزب )منطبق بــا قانون جدید احزاب و دســتورالعمل 
کمیســیون مــاده 10 احــزاب(، پس از بحــث و بررســی مورد 
تصویــب حاضــران قــرار گرفت.همچنیــن در بخــش دوم 
کنگره سراســری حزب اعتدال و توســعه، شرکت کنندگان از 
میــان نامزدهــا، افــراد زیر را به عنــوان اعضای ســومین دوره 
شورای مرکزی این حزب انتخاب کردند: محمدباقر نوبخت، 
محمــود واعظی، مجتبی زینی ونــد، مرتضی بانک، فاطمه 
هاشــمی، علی جنتی، مسعود شــفیعی، اکبرترکان، حمید 
رشیدی، سید هدایت اکبری، سیدعلی آقازاده، امیرمسعود 
هراتیان، رمضانعلی سبحانی فر، اصغر نوراه زاده، اردشیر 
خدایی، پرویــن داداندیش، رضا رحمانی، حامد قادرمرزی، 
زهرا اربابی، فریبرز سعیدی کیا، اقبال عباسی، امیر افسردیر، 
مهدی قاسمی، غامعلی دهقان، سید میراعظم هاشمی، 
مرتضی براری، مسعود الماسی، لیا شکوه فر، فریده حقیقی، 
مصطفی شفیعی و ســروش راسخ. حزب اعتدال و توسعه، 
به عنوان یک حزب اعتدالگرای ایرانی در سال 1۳۷۸ با هدف 
تجمیع متخصصان و امکانات کشــوری بــرای ارتقای درجه 
اهمیــت، قــدرت و ثروت ایــران در منطقه و جهان و بــدور از 

بلوک بندی های راست و چپ تأسیس شده است.



ایــن مدرســه یــک مدرســه خــاص 
هــم  مدرســه اش،  نــوع  هــم  اســت. 
دانش آموزانــش...  هــم  و  معلمانــش 
اینجــا 40 دانش آمــوز دختــر مبتــا بــه 
اوتیســم ســه روز در هفتــه بــه مدرســه 
فرشتگان آســمانی می آیند تا همچون 
همســن و ساانشــان آمــوزش خــاص 
خــود را ببینند. ســاعت 10 و نیم اســت 
و زنگ هم زنــگ تفریح دانش آموزان. 
در ایــن زنــگ خبــری از شــور و هیجــان 
بیــن دانش آموزان نیســت که همدیگر 
را هــل دهند تا زودتر از بقیه وارد حیاط 
مدرســه شــوند. خبــری از بــازی دســته 
و  گاه  شــیطنت های  بچه هــا ،  جمعــی 
بــه چشــم  بیــگاه، دعواهــای کودکانــه 
نمی آیــد، اینجا تک تــک دانش آموزان 
در دنیــای خودشــان هســتند. برخی ها 
از کاس درس در راهــرو کنــار  بیــرون 
خوراکــی  و  ایســتاده اند  مادرانشــان 
در  هــم  دیگــر  عــده ای  می خورنــد، 
اتاقــی بــزرگ، انفرادی بــازی می کنند، 
برخی هــای دیگــر هــم داخل کاســند؛ 
هر کدامشان رفتاری خاص دارند. یکی 
بی تفــاوت به نقطــه ای از کتابش خیره 
شــده و پلــک نمی زند، دیگــری مداوم 
اتــاق را دور می زنــد، بی قــراری  طــول 
می کنــد و تــاب نشســتن روی صندلــی 
نــدارد. از ســپیده می گویــم کــه لبــاس 
فرم ســرمه ای بــه تن کــرده دور کاس 
راه می رود یک جملــه را تکرار می کند: 
مغــازه ای  عروســک  خواســتم  »مــی 
بگیرم، می خواســتم.... « همین جمله 
را بارهــا و بارهــا تکــرار می کند. بــا او راه 
مــی روم و حــرف می زنم انــگار نه انگار 
دنیــای  در  غــرق  ایســتاده ام،  کنــارش 
نگاهــی  هرازگاهــی  اســت.  خــودش 
می کند دوبــاره رویــش را برمی گرداند. 

فاطمه هم چند مداد در دستش گرفته 
و با آنها مشــغول است. یکی از مداد ها 
را برمــی دارد مــدام روی میــز می زنــد 
می خواهــد نقاشــی کنــد امــا نمی داند 
ببــرد،  دفتــرش  روی  را  مــداد  کــدام 
رنگ هــا را بلنــد بلنــد اعــام می کنــد: 
»قرمز، مشــکی، قرمز، قرمز قرمزی...« 
چنــد ثانیــه ایــن کار را تکــرار می کنــد و 
بعد بلند می شــود می نشــیند. برایمان 
از رنگ هــا می گوید. بــا او حرف می زنم 
چند ثانیه ای فقط نگاه می کند و رویش 
را برمی گرداند و ادامه می دهد: »قرمز، 
مشکی، قرمز قرمزی....« ارتباط برقرار 
کردن با این دانش آموزان بسیار سخت 
اســت این را نه فقط مشــاهدات خودم 
بلکه معلمانشــان هم تأکیــد می کنند: 
»این کودکان دوســت ندارند کسی وارد 
دنیــای آنهــا شــود و بــرای آمــوزش هر 
چیزی نســبت به دیگر همســاان خود 
شــلوغی،  می دهنــد.  نشــان  مقاومــت 
سروصدا و فضاهای پرهیاهو را دوست 
ندارند. آنها می توانند ساعت ها به یک 
وســیله خیــره شــوند و خــود را ســرگرم 
کننــد.« زهــرا امینی گفتــار درمــان این 
مدرســه اینها را می گوید. او وارد کاس 
می شــود و تنهــا دو دانش آمــوز کاس 
هــم غرق در دنیای خودشــان هســتند. 
کتاب هــای  کــه  همیــن  امینــی  خانــم 
از  می گــذارد  روبه رویــش  را  فاطمــه 
بیمــاری اوتیســم، می گویــد: »اوتیســم 
یــک اختــال عصبــی و رشــدی اســت. 
اختالــی کــه وقتی فــردی به دنیــا آمد 
خیلــی قابــل تشــخیص نیســت امــا در 
6یــا 7 ماهگی پــدر و مادرهــا می توانند 
متوجــه ایــن اختال شــوند. بچه جنب 
و جوش ندارد نمی توانــد بخوبی تکان 
بخــورد یا چهار دســت و پــا راه رود. هر 
چقــدر هم کــه بچه ها بزرگتر می شــوند 
رفتارهای نامتعارفشان بیشتر می شود 
مثًا به اســباب بازی ها خیره می شود و 

کامًا بازی هایشــان بی معنی اســت. به 
حرکــت پنکه و هواکش عاقه بســیاری 
دارند. یک چیز مشترکی که این بچه ها 
دارنــد این اســت کــه آنهــا حرکت های 
کلیشــه ای دارنــد. یک چیــزی را مداوم 
تکــرار می کننــد مثــًا یــک نــخ را روی 
دستشــان می پیچنــد یــا یــک کاغــذ را 
بحــث  دربــاره  او  می کننــد.«  مچالــه 
آمــوزش دانش آمــوزان می گوید: »یک 
معلم باید ارتباط چشمی با دانش آموز 
داشــته باشــد. ما هنــگام آمــوزش باید 
روبــه روی دانش آموز بنشــینیم تــا با ما 
ارتباط چشــمی برقــرار کنــد. البته تنها 
یک معلــم نمی تواند آمــوزش بچه ها 
را پیش ببــرد باید خدمات توانبخشــی 
هم وجود داشــته باشــد. گفتاردرمانی، 
کار درمانی و پدر و مادر هم بسیار مؤثر 
هســتند. این بچه ها حافظه بینایی شان 
اســت.  شنوایی شــان  از  بهتــر  خیلــی 
»همیــن کــه معلــم مدرســه برایمــان 
می گویــد  اوتیســم  بچه هــای  بــا  کار  از 
خانــم مدیر هم وارد کاس می شــود تا 

مراقــب باشــد کــه خانم معلــم چیزی 
نگوید تا برایشــان دردسری درست کند 
گاه گاهــی خــودش هم بــه میانه بحث 
روزی  صفرعلیــزاده،  ســمیه  می آیــد. 
۵ســاعت بــا دانش آمــوزان اوتیســمی 
کار می کنــد و حــاا بخوبــی می داند که 
هر دانش آمــوز روش خاص خودش را 
برای یادگیــری دارد. خودش می گوید: 
»ســر هــر کاس 3 دانش آمــوز حاضــر 
اســت براســاس اســتانداردها باید یک 
معلم با ســه دانش آموز کار کند چرا که 
کار بــا این دانش آموزان ســختی خاص 
خــود را دارد. مادرهــا هــم این موضوع 
را می دانند با این حال خیلی از مادرها 
دلشان می خواهد کودکانشان به جایی 
برسند که حداقل نیاز خودشان را انجام 
دهند. اما خب کار ســختی هست. شما 
داریــد می بینیــد چطور رفتــار می کنند. 
دانش آمــوزان مبتا به اوتیســم کاس 
اول را سه سال می گذرانند. در پایه های 
دیگر هر سال می توانند بااتر بروند اما 
اگر دانش آموزی کشــش نداشــته باشد 

می تواند هر پایه را سه سال بگذراند.«
آنطور که خانواده ها می گویند، رفتار 
مبتایــان بــه اوتیســم پیچیــده اســت. 
برخــی هایشــان تــا صبــح راه می روند. 
تعــدادی در خــواب بی تابــی می کننــد. 
خوراکشــان  و  خــواب  دیگــر  گروهــی 
می ریــزد.  بهــم  مختلــف  فصــول  در 
برخی هایشان فقط از شب تا صبح غذا 
می خورنــد. فشــار روی ایــن خانواده ها 
موضــوع  همیــن  اســت  زیــاد  بســیار 
موجــب شــده آســتانه صبــر و تحمــل 
خانواده هــا پاییــن بیایــد. اینهــا را مادر 
ناریــن می گویــد: »در 5 ماهگی متوجه 
شــدم بچــه بخوبــی تــکان نمی خــورد. 
همان روزها به پزشک مراجعه کردیم 
اما تشــخیصی نداشــتند در سه سالگی 
به متخصص مغــز و اعصاب مراجعه 
کردیــم. آن زمــان متوجــه شــدیم کــه 
ناریــن بــه اوتیســم مبتــا شــده اســت. 
پزشک هم توصیه کرد که فقط کارهای 
تاکنــون  روز  آن  از  کنیــم  توانبخشــی 
ماهی 2 میلیون و 500 هزینه می کنیم.

هزینه هــای درمان بســیار بااســت و ما 
مجبوریــم بــرای بهبود شــرایطش این 
کار را بکنیــم. ناریــن کارهــای تکــراری 
بســیار انجام می دهد و همین موضوع 
شــاید کمی مادرهای بچه های اوتیسم 
را خســته کنــد و یکی از مشــکات مهم 
ما این اســت نه بــرای بچــه هایمان نه 
بــرای خانواده هایی که کودک اوتیســم 
دارنــد امکانــات توانبخشــی به صــورت 
تخصصــی وجــود نــدارد و خیلی هــا به 

کودکان ما نگاه تحقیرآمیزی دارند.«
کنــار  کاس  داخــل  هــم  مادرهانــا 
دخترش نشســته، هانا بی تابی می کند 
و مادر هم باید ســه روز در هفته با او به 
مدرســه بیاید تــا هانا کم کــم با محیط 
آشنا شود: »بچه ام تیک عصبی داشت 
و همه اش دســتش را داخل چشــمش 
می کــرد بعــد کــه دکتــر رفتیــم متوجه 
شــدیم که هانا به اوتیســم مبتا است. 
بــا این حال من با ایــن بیماری دخترم 
می کنــم  را  تاشــم  همــه  آمــدم  کنــار 
واقعــاً  امــا  شــود  بهتــر  شــرایطش  تــا 
ایــن مریضــی  کــه دربــاره  می خواهــم 
یک فرهنگ ســازی انجام شــود، مردم 
درکــی از ایــن مریضــی ندارنــد. وقتــی 
پــارک می برم مدام نگاهــش می کنند. 
برخی وقتهــا که جیغ می زند یا بی تابی 
می کند می شنوم که می گویند که چقدر 

بی ادب است.«
او به هزینه های درمانی این کودکان 
اشــاره می کنــد: »هزینــه گفتــار درمانی 
بسیار بااست هر جلسه 65 هزار تومان 
می شود. ممکن است در هفته 4 جلسه 
کــه هزینــه اش  برویــم  گفتــار درمانــی 
بســیار بــاا می شــود و از عــده هرکســی 
برنمی آیــد. بچه های مــا دفترچه بیمه 
ندارنــد و برخــی وقتهــا که دنــدان درد 
می گیرند باید بیهوش شوند چون آنها 
بی تابی می کنند و اجــازه نمی دهند که 

دکتر کارش را انجام دهد.«
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گزارش »ایران« از مدرسه فرشتگان آسمانی

دانش آموزان این مدرسه آرام و قرار ندارند
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رئیــس گــروه پیشــگیری از اعتیاد ســازمان بهزیســتی گفت: 
حــدود ۸0 درصــد تماس گیرنــدگان با »خط ملــی اعتیاد«، 
زنان هستند و بیشترین تماس ها به ترتیب مرتبط با شیشه، 

تریاک، گل و هروئین بوده است.
به گزارش ایســنا،  ماریت قازاریان، با اشــاره به اینکه در ۶ ماه نخست امسال بیش 
از 202 هــزار نفــر بــا »خط ملی اعتیاد« تمــاس گرفته اند، گفت: تعــداد تماس ها 
نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته حدود 2 درصد افزایش یافته و حدود 3 هزار 
تماس بر این تعداد افزوده شــده اســت. زنان حدود ۸0 درصد تماس گیرندگان 
با خط ملی اعتیاد هســتند، اما این به آن معنی نیســت که زنان بیشــتر از مردان 
مصرف کنندگان مواد مخدر هســتند، بلکه ممکن اســت به دلیل نگرانی یا کسب 
اطاعات بیشتر درباره موضوعات مرتبط با مواد مخدر تماس بگیرند و سؤااتشان 
را مطرح کنند. این زنان عمدتاً مادران و همسران مصرف کنندگان هستند. رئیس 
گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی، درباره نوع موادی که درباره آنها با خط 
ملی اعتیاد تماس گرفته شده است، نیز تصریح کرد: بیشترین تماس ها به ترتیب 
مرتبط با شیشه، تریاک، گل و هروئین بوده است. البته ازم به ذکر است که با توجه 
به راه اندازی کارزار رســانه ای مبــارزه با مصرف گل در یک بازه زمانی، تماس های 
مرتبط با گل افزایش یافت که این اتفاق به دلیل حساس سازی مردم بود و به این 

ترتیب افراد بیشتری درباره »گل« با خط ملی اعتیاد تماس گرفتند.
قازاریان با اشــاره به اینکه میانگین ســنی تماس گیرندگان حدود 2۸ تا 30 ســال 
است، نیز تصریح کرد: بیشترین سؤاات مطرح شده در ماه های مختلف ممکن 
اســت با تفاوت هایی همراه باشــد اما عمدتاً شامل »کسب اطاع درباره نوع مواد 
و عــوارض آنهــا« بوده اســت. همان طور که گفته شــد در ۶ ماه اخیــر درباره »گل« 
به دلیل کمپین رسانه ای مبارزه با این ماده مخدر و حساس سازی مردم، پرسش ها 
و تماس ها نیز افزایش یافت. همچنین پرســش درباره »چگونگی دستگیری فرد 
معتاد« نیز از بیشــترین پرســش های مطرح شده اســت که البته این خط تماس 
نمی توانــد اطاعات خاصی در این مورد در اختیار تماس گیرندگان قرار دهد و از 

حوزه اختیار آن خارج است.

〉┓〈ぁジ ╆ブ├ ┖┒ q┘ブペ┗├ r╈ブぁ┖ 《¨ぁ┗┈ qピ┗┈ピ 〞ぃ┵┨』
جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعام کرد که تا پایان امسال برای 
بهره مندی از جریمه ریالی سربازی فرصت وجود دارد. سردار ابراهیم کریمی 
در گفت و گو با ایســنا، درباره اجرای طرح جریمه ریالی ســربازی در سال آینده 
اظهار کرد: در ســال آتی هیچ تصمیمی برای ادامه اجرای طرح جریمه ریالی 
ســربازی اتخاذ نشــده و این طرح تنها تا پایان امســال اجرا خواهد شــد. وی با 
بیان اینکه از ابتدای امســال تاکنون 2۴ هزار نفر از طرح جریمه ریالی ســربازی 
بهره مند شــده اند، گفت: آمارها نشــان می دهد که هرســال تعــداد متقاضیان 
طرح جریمه ریالی ســربازی در مقایســه با سال قبل کاهش چشمگیری داشته 
است و این نشان می دهد که افرادی که تمایل به استفاده از این طرح داشتند 
در همان ســال های نخســت اقدامــات ازم را انجام داده اند. جانشــین رئیس 
سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه تنها تا پایان امسال برای بهره مندی 
از این طرح زمان وجود دارد، افزود: تمامی افرادی که تا پایان سال ۹7، هشت 
ســال یا بیشــتر غیبت داشــته باشــند، می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس+10 
درخواست خود را ثبت کنند تا پس از راستی آزمایی و تأیید مدارک و اظهارات 

آنان کارت معافیت از سربازی خود را دریافت کنند.

اخبـــار
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کتــاب »رنجــوری عشــق« 
َهــن  بیونگ-ُچــول  اثــر 
 )Byung-Chul Han(
اَلــن بدیــو و ترجمــه دکتــر علــی  بــا مقدمــه 
فردوسی توسط نشر پایان روانه کتابفروشی ها 
شــد. اَلــن بدیــو در مقدمه می نویســد:»در این 
کتــاب، بیونگ-ُچــول َهن گواهــی می دهد که 
چگونــه عشــق به معنــای قدرتمنــدی که یک 
ســّنت دیرین تاریخی به آن بخشیده است در 
معــرض تهدید اســت. شــاید هم دیگــر مرده 
است و به هر روی، حالش بشدت وخیم است. 

بنابرایــن عنــوان کتاب: رنجوری عشــق. اّما ضربات چه کســی عشــق حقیقی را 
چنین به خواری فروکوبیده اســت؟« نویســنده در این کتاب، با بررســی انتقادی 
مفهوم عشق در ادبیات و سینما و جریاناتی که زندگی و امید را فرسوده می کنند 
و همچنین، نقد آنچه اروتیسم خوانده می شود، علل و عواملی که مفهوم عشق 
را در مضیقــه قــرار داده، زیر ذره بیــن قرار می دهد. این کتــاب، چنانکه اَلن بدیو 

می گوید دفاع از عشق است و به قول رمبو، ابداع مجدد آن.

〞′』ブ╁′ 〉┖ピ【〈┡┈ ┖┒ »‶ブ┐ ‶ブ¨╉├« ┘ピ r¨╉ぃ┼
فیلــم اکشــن »تایگــر زنــده اســت« اثــر ضدداعشــی ســینمای هنــد در بخــش 
بین الملل پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت حضور می یابد. این فیلم ساخته 
علی عباس ظفر و تولید ســال ۲۰۱۷ اســت و به حادثه واقعی گروگان گیری  ۲۵ 
پرستار هندی شاغل در عراق اشاره دارد که براساس رایزنی های انجام شده در 
جشنواره فیلم مقاومت امسال نمایش داده می شود. در این فیلم قهرمانی به 
نام »تایگر« با بازی سلمان خان به قلب داعش می زند و پرستاران را از اسارت 
تکفیری ها نجات می دهد. پانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم »مقاومت« 
بــا شــعار »تجلی گفتمــان فرهنگی انقاب اســامی« به همت بنیــاد فرهنگی 
روایــت فتح و انجمن ســینمای انقاب و دفاع مقدس طی روزهــای ۵ تا ۹ آذر 

ماه سال جاری به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می شود.

q┓ペピ 《]ブ┐ 《ペ ┖【پ [ぃo┗o ┒ブ》┗┼ 《╀┖┓ペ
پیکر فرهاد گرگین پور نوازنده پیشکسوت قشقایی صبح جمعه )۱۱ آبان ماه( 
در قطعه نام آوران قبرســتان شــهر آباده به خاک ســپرده شــد. این هنرمند 
چهارشــنبه نهم آبان ماه بر اثر بیماری سرطان در شیراز چشم از جهان فرو 

بست. اونوازنده تخصصی پیانو و آکاردئون بود و سه تار نیز می نواخت.

روی خـط 
خـــــــبر

【ぃk【─ ┖┒ q┖』ピ┒ 』 《]ピ┗─

میانجیگری یونسکو برای ثبت جهانی مثنوی از سوی سه کشور
رئیس دبیرخانه کمیته ملی حافظه جهانی در گفت و گو با »ایران« عنوان کرد

امروز از مستندهای »خلیج فارس«، »معماری ایرانی«، برنامه رادیویی »مرزهای دانش« و مجموعه تلویزیونی »هزاردستان« به عنوان آثاری برای حافظه ملی رونمایی می شود

n〈》┗┼ ┗ぁ┘』 〝┒ブぃ┴ 
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وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی روز پنجشــنبه )۱۰ آبان( 
به عیــادت محمــود زنــد مقــدم؛ نویســنده و پژوهشــگر 
پیشکسوت رفت و با وی گفت و گو کرد.سید عباس صالحی 
با حضور در منزل محمود زند مقدم، مؤســس دانشگاه سیستان و بلوچستان 
و نویســنده ای که نزدیک به پنج دهه پژوهش های ارزشــمندی درباره منطقه 
بلوچســتان انجــام داده، از وی عیــادت کرد و دربــاره آثــار و پژوهش های این 
نویسنده سخن گفت.نیکنام حسینی پور مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب نیز در 
این دیدار سید عباس صالحی را همراهی کرد.یادآور می شود، وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اسامی پس از این عیادت در توئیتی نوشت: »عیادت دکتر زند مقدم 
رفته بودم؛ بیش از ٥۰ سال زندگی خود را وقف شناخت و معرفی بلوچستان 
کرد و اکنون حکایت بلوچ او کامل و در هفت جلد در اختیار قرار دارد. همت، 
دانایی و عشــق همزمانش به ایران و قوم بلوچ ســتودنی است. امید که بهبود 

یابد و همچنان برای دردانه ایران »بلوچستان« بنگارد.«

فرامــوش  اســطوره  تختــی  غامرضــا 
بــار  قــرار اســت  ایــران  نشــدنی ورزش 
دیگر بر پرده سینمای ایران ظاهر شود. 
بهرام توکلــی بعد از اتمام فیلمبرداری 
دوره کودکــی و نوجوانــی تختــی، چنــد 
روزی اســت کــه فــاز دوم فیلمبــرداری 
این فیلــم را آغاز کرده اســت. اما از این 
فیلــم کــه بگذریم، مــا چقدر بــه تختی 

پرداخته ایم؟
در  همــواره  تختــی  غامرضــا  نــام 
عرصــه سیاســت، فرهنــگ و هنــر ایران 
یــک  نــام  اینکــه  اســت.  شــده  شــنیده 
قهرمــان ورزش کشــتی مــدام در حوزه  
فرهنــگ و هنر و حتی سیاســت شــنیده 
شــود، نکته ای اســت که نیاز بــه واکاوی 
دارد. شــاید بهترین پاسخ را در این باره 
مرحوم ناصر ملک مطیعی داده است: 
»همه ما در سینما مشهور بودیم و شاید 
مرا در همه ایران می شناختند اما تختی 
محبوب]دل ها[ بــود و من این را زمانی 
فهمیدم که به تشییع جنازه تختی رفتم. 
هــزاران نفــر بــرای تختــی آمــده بودند 

و گویــا هیچ کــس مــرا نمی شــناخت.« 
ایــن خاصیــت منحصربه فــرد در کمتر 
شخصیتی وجود داشــته که باعث شده 
اســت از تختی یــک چهره ویــژه و مهم 
رســانه ای بســازد امــا ایــن ســؤال مهــم 
دربــاره او وجــود دارد که »مــا چندان به 
تختی نپرداخته ایم و در معدود مواردی 
هم که به او پرداخته ایم، حق مطلب را 
درباره این شــخصیت حداقل کم نظیر 

ادا نکرده ایم.«
ë تختی و رسانه های مکتوب

پرداختــن بــه تختــی طــی ایــن نیم 
قــرن در رســانه های مکتــوب مــا عمدتاً 
به همــان روزهای تولــد و مرگش یعنی 
و  شــده  خاصــه  دی   ۱۷ و  ٥ شــهریور 
روزهــای دیگــر نام و نشــانی از تختی در 
این رســانه ها نیســت. در سال های اخیر 
هم این رسانه ها بیش از آنکه به معرفی 
شخصیت مردمی تختی بپردازند، همه 
درگیــر این موضــوع بوده اند کــه بگویند 
تختی کشــته نشــد بلکه خودکشی کرد! 
موضوعــی که مشــخص نیســت در چه 

مرحله ای از اهمیت قرار دارد؟
ë موسیقی و تختی

در حــوزه هنر، موســیقی هم ســعی 

کــرده اســت کــه در ادای دین بــه تختی 
کــم نگــذارد. تختــی در ایــن بخش هم 
از محبوبیــت برخــوردار بــوده اســت. از 
چکناواریان گرفته تا شهرام ناظری همه 
ســعی کرده اند که با ارائه آثاری ماندگار 
از تختی بگویند. شــهرام ناظــری اولین 
بــار در افتتاحیــه مســابقات بین المللی 
جام تختی آهنگ ویژه ای را برای تختی 
خوانــد. اثــری کــه مــورد اقبــال جامعه 
کشــتی هم قــرار گرفت. چند ســال بعد 
در بهمن ۱3۹٥ در حالی آیین رونمایی 

از آلبوم پوئم ســمفونی »جهان پهلوان 
غامرضا تختی« در سالن خلیج فارس 
فرهنگسرای نیاوران با حضور اهالی هنر 
و ورزش برگزار شــد که در ســال ۹3 هم 
لوریــس چکناواریان ســمفونی تختی را 
نوشــته و اجرا کرده بود. رهبری ارکســتر 
این سمفونی برعهده علی رهبری رهبر 
ارکســتر برجســته ایرانــی و آهنگســازی 
آن برعهــده پوریــا خادم )فرزند رســول 
خــادم( و خوانندگــی اش نیــز برعهــده 
محمد معتمدی با شعر مهرداد مولوی 

- شــاعر جوان ۱۸ ساله کشور – بود. این 
اثــر توســط ارکســتر فیارمونیــک پراگ 
کــه یکی از ۲۰ ارکســتر برتر دنیاســت در 

استودیو اسمچکی تولید شده است.
ë سینما و تختی

بعد از رسانه های مکتوب و نوشتاری 
و  گفتــاری  رســانه های  ســراغ  بــه  بایــد 
شــنیداری رفــت و دید که آنهــا با تختی 
ســینما  بخــش  ایــن  در  کرده انــد.  چــه 
به عنــوان هنــر هفتــم از همه ســرآمدتر 
است، اما این رسانه سرآمد برای تختی 
در ســال های اخیــر چه کرده اســت؟ در 
سینما اما آنچه مهم است، بحث درام و 
داســتان است. نویسنده و کارگردان باید 
بتواند از دل زندگی یک نابغه، داســتان 
جذابــی را بیــرون بکشــند کــه قابلیــت 
ســرگرم کردن و حتــی تحت تأثیــر قرار 
دادن مخاطب را داشته باشد. به همین 
دلیل ساخت فیلم در مورد نوابغ واقعی 
گاه آنقدر ســخت می شــود کــه خیلی ها 
عطایش را به لقایش می بخشند. شاید 
به همین دلیل هم بوده که در سال های 
گذشــته کمتــر سناریســتی جــرأت کرده 
بــه زندگی تختــی ورود کنــد و دربــاره او 
بنویســد و گرنــه چــه نابغــه ای بهتــر از 

غامرضــا تختی که بــا زندگی پــر رمز و 
راز خود می تواند سوژه ای مهم و جذاب 
باشــد که یک جامعه را تحت تأثیر قرار 
بدهد. شــاید اگر کســی بخواهد و بتواند، 
در زندگــی تختــی اینقدری ســوژه وجود 
داشــته باشد که ۱۰ فیلم هم از زندگی او 
ساخته شود اما آیا واقعاً می توان زندگی 
و البته مــرگ رمزآلود تختــی را چنانکه 
حق مطلب اســت، نشــان دهد یا اینکه 
مجبور به سانســور کردن این قســمت از 
داستان قهرمان اسطوره ای ورزش ایران 

است؟
حال که خبر می رســد بهــرام توکلی 
می خواهد این فیلم را بســازد، باید دید 
نــگاه او به ایــن فیلم چگونه اســت؟ آیا 
این فیلم به نگاه حاتمی نزدیک اســت 
یا اینکه چیزی شبیه به ساخته افخمی از 
آب درمی آید؟ تصمیمی مهم و اساسی 
کــه می توانــد بخشــی از نیــاز جامعــه را 
در معرفی صحیح تختــی ارضا کند اما 
واقعاً چنین اتفاقی رخ می دهد؟ اولین 
تصاویر از این فیلم منتشر شده خیلی ها 
را بــه وجــد آورده اســت امــا باید منتظر 
ماند و دید که آیا سینما می تواند به دین 

خود در قبال تختی عمل کند یا نه؟
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فرهنـــگ

شــد  منتشــر  خبــری  پیــش  چنــدی 
علیدوســتی،  ترانــه  براینکــه  مبنــی 
بازیگر نام آشــنای ایرانــی، به عنوان 
و  اصلــی  داور بخــش  پنــج  از  یکــی 
رقابتی ســی ویکمین دوره جشــنواره 
بین المللی فیلم توکیو در کشور ژاپن 
جشــنواره ای  اســت؛  شــده  انتخــاب 
که از تاریــخ ۲۵ اکتبر تا ســوم نوامبر 
)3 تــا ۱۲ آبان مــاه( در کشــور ژاپــن 

برگزارشد. 

بــرک«  »برایــان  کنــار  در  او 
تهیه کننده امریکایی، »استنلی کوان« 
کشــور  اهــل  تهیه کننــده  و  کارگــردان 
هنــگ کنگ و »کاهو مینامــی« بازیگر 
ژاپنــی به عنــوان دیگر اعضــای هیأت 
داوران این رودیداد ســینمایی حضور 

داشت. 
بازیگــر فیلــم شــهرزاد در مراســم 
اختتامیه جشنواره فیلم توکیو ژاپن که 
درســاعت ۱۰ صبح جمعــه )۱۱ آبان( 

به وقت ایران برگزار شد به عنوان یکی 
ازداوران بخش اصلی در این مراســم 
حضور داشــت و جایزه بهترین بازیگر 
مــرد ایــن جشــنواره را اهدا کــرد. او در 
کنفرانس خبری جشنواره فیلم توکیو 
گفت: مــن فکــر می کنــم جالب ترین 
بخش این تجربه برای من این بود که 
هیــأت داوران از کشــورهای مختلف و 
با فرهنگ هــا و زبان های متفاوت گرد 

هم آمده بودند. 

ما از اولین لحظــه ای که یکدیگر را 
دیدیــم توانســتیم طی یک ســاعت با 
یکدیگر دوســتان خیلی خوبی شویم. 
اتحادی که توانستیم با یکدیگر برقرار 
کنیــم در نتیجــه کارمــان بســیار مؤثــر 
بود. قطعاً دلم برای این تجربه و این 
جمع تنگ خواهد شــد و چشم انتظار 

تکرار دوباره آن خواهم بود. 
او در ایــن نشســت دربــاره کمبــود 
بخــش  در  زن  فیلمســازان  تعــداد 

رقابتــی امســال افزود: زنان فیلمســاز 
ایــن  و  هســتند  اقلیــت  در  جــا  همــه 
مســائل باید با قدم های کوچک سال 

به سال و گام به گام حل شود. 
علیدوســتی در ادامه افــزود: ما در 
ایــن جشــنواره تــاش کردیــم بــدون 
تماشــای  بــه  پیشــداوری  و  ذهنیــت 
فیلم هــا بنشــینیم و نــام ســازنده ها و 

کشــورها را فراموش کنیم و به همه 
آنها یکسان توجه کنیم.
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ثبــت ملی میراث دیداری- شــنیداری یک اثر را می توان 
پیش شــرطی بــرای ثبت منطقــه ای و حتــی جهانی آن 
اثر دانســت. ثبــت اثر در قالــب هر کدام از اشــکال ملی، 
منطقــه ای و جهانــی که باشــد منجــر به آن می شــود که 
کشورها به حفظ میراث دیداری- شنیداری خود حساس 
شــوند و حتی خود را در این باره ملزم بشمارند. نکته ای 
که به هیچ وجه در این مورد نباید فراموش کرد، این است 
کــه وقتی اثــری به ثبت منطقه ای و جهانی برســد، دیگر 
تنها به یک کشورخاص تعلق ندارد و اثری است جهانی 
و ازآن همه ساکنان جهان؛ حاا فرقی ندارد که اثر مذکور 
از کشورما باشد یا برزیل یا فان کشور آفریقایی! دستاورد 
قابــل توجهــی کــه ثبت هــای اینچنینــی بــرای کشــورها 
به دنبال دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت یا از کنارش 

به سادگی عبور کرد، امکان بهره گرفتن از کمک یونسکو 
برای حفظ این آثار است. کمیته حافظه جهانی امکانات 
خــود را در اختیــار همه کشــورهایی قرار می دهــد که آثار 
آنها ثبت جهانی شــده باشــد؛ تا اگر اثری به مرمت و هر 
کمک دیگری نیاز داشــت قادر به حفظ آن از این طریق 
شــود. البته نباید فراموش کرد که این ثبت برای کشورها 
مســئولیت نیــز به دنبال می آورد، مســئولیتی کــه آنان را 
ملزم به حفظ آثارشان می کند. از سوی دیگر این مسأله 
منجــر به دسترســی عمــوم عاقه مندان و پژوهشــگران 
بــه میراث دیداری و شــنیداری ثبت شــده هم می شــود، 
امکانی که تا قبل از آن به یک سازمان یا کشور بخصوص 
ختــم می شــده و بــا این ثبــت دیگــر از شــکل انحصاری 
خارج شــده اســت. نه تنها بــرای ما ایرانیــان، بلکه برای 
همه کشــورها ثبت منطقــه ای و جهانی آثارمــان افتخار 
بزرگی ســت که ما را در جهت معرفی داشته هایشــان به 

دیگر ساکنان جهان یاری می رساند.
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مهم تریــن دســتاوردی کــه ثبــت منطقــه ای و جهانی 
میراث دیداری و شــنیداری کشــورمان برای ما خواهد 
داشــت این اســت کــه از ایــن طریق قــادر بــه معرفی 
خــود به جهانیان خواهیم بــود. دیگران باید بدانند که 
مــا ملتی برخــوردار از تمدنــی کهن و دیرینه هســتیم. 
ایــران ســرزمینی مملــو آثار معنــوی و مــادی تاریخی 
اســت. آثــار تاریخی کــه تکلیــف آن معلوم اســت و از 
آن جمله می توان به تخت جمشــید، مساجد تاریخی 
اصفهــان و ارگ کرمان)البتــه اگــر چیــزی از آن مانده 
باشد( اشاره کرد. در ارتباط با آثار معنوی هم می توان 
از شــاهکارهایی همچون دیوان ســعدی ومولوی و آثار 
ســترگی همچون شــاهنامه یــاد کرد. تــاش در جهت 
ثبــت آثــار دیــداری و شــنیداری منجر به آن می شــود 

کــه خودمان را به عنــوان ملتی با هویت در مقایســه با 
دیگر کشــورها اثبات کنیم. البته این در شرایطی است 
که مســئوان خودمان متوجه ضرورت اقداماتی از این 
دست بشوند. متأســفانه آن طور که تجربه این دهه ها 
نشــان داده متولیان فرهنگی آگاهــی و دانش چندانی 
در ایــن رابطــه ندارنــد و از همیــن روســت کــه شــاهد 
فراموشــی و حتــی از میــان رفتــن تدریجــی بخشــی از 
میراث دیداری-شنیداری مان هستیم. از ثبت جهانی 
میــراث فرهنگــی- تاریخی مــان می توانیــم به عنــوان 
ابزاری در جهت دست یافتن به دیپلماسی فرهنگی و 
حتی سیاسی نیزبهره ببریم. از سوی دیگر با این اقدام 
قــادر به جــذب توریســت هم خواهیــم بود، بــا اطاع 
جهانیان از داشته های تاریخی مان، آنان چه به عنوان 
توریســت و چــه به عنــوان پژوهشــگر عاقه منــد ســفر 
به کشــورمان خواهند شــد که ســود اقتصادی بســیاری 

برایمان خواهد داشت.
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دنبــال  بــه  کــه  حاشــیه هایی  از  بعــد 
درخواســت ایــران بــرای ثبــت جهانــی 
محمــد  جال الدیــن  معنــوی  مثنــوی 
و  ترکیــه  کشــورهای  ســوی  از  بلخــی 
افغانســتان بــه عنــوان دیگــر مدعیــان 
مالکیــت ایــن اثــر ادبــی ایجاد شــد، آن 
طــور کــه رئیــس دبیرخانه کمیتــه ملی 
حافظه جهانی در کشــورمان به »ایران« 
گفت بــا میانجیگری یونســکو برای حل 
ســوءتفاهم ها، می تــوان بــزودی شــاهد 
ثبت جهانی آن از سوی هر سه کشور بود.
ملــی  کتابخانــه  و  اســناد  ســازمان 
امــروز میزبانــی اهالی فرهنــگ و هنر در 
مراسم گرامیداشت »روز جهانی میراث 
دیــداری- شــنیداری« را برعهــده دارد. 
البته زمان برپایی این مراســم در تقویم 
جهانــی برابــر بــا ۲۷ اکتبــر اســت و ما با 
تأخیری چند روزه شــاهد برگــزاری ویژه 
برنامه های آن در کشورمان خواهیم بود.
حافظــه جهانــی عنــوان برنامــه ای 
در یونســکو اســت که هیــچ الزامی برای 
شــرکت در آن وجود نــدارد. این برنامه 
ســال ۱۹۹۲ در جهــت افزایــش آگاهــی 
همگان در حوزه حفاظت و نگهداری از 
میراث مســتند و در دسترس قرار دادن 
آن بــرای عمــوم پژوهشــگران و مــردم 
رونمایی شــد. بر همین اســاس یونسکو 
از همه کشــورها خواست برای حفاظت 
میراث مکتوب و غیرمکتوب خود تاش 

کننــد. در مراســم امــروز از چهــار عنوان 
که بــه ثبــت ملــی رســیده اند، رونمایی 
می شــود. صالــح زمانــی رئیــس کمیته 
ملی حافظــه جهانــی درباره آثــاری که 
در مراســم امروز رونمایی می شوند، به 
»ایران« گفت:»مستند »خلیج فارس«، 
مستند»معماری ایرانی«، سریال»هزار 
دســتان« و مجموعه رادیویی»مرزهای 
دانش« عنوان این مواردی اســت که در 
ویــژه برنامه امــروز رونمایی می شــوند. 
ثبــت ملــی هــر نســخه، صــدا، تصویر و 
فیلــم مقدمــه ای برای ثبــت منطقه ای 
و حتــی جهانــی آن در حافظــه جهانــی 

یونسکو است.«
به گفته مشاور امور بین الملل رئیس 
سازمان اســناد و کتابخانه ملی، تا وقتی 
اثری به ثبت ملی نرســیده باشد امکان 
ثبــت منطقــه ای و جهانــی آن فراهــم 
نمی شــود. او مهم تریــن هدف یونســکو 
از دنبــال کــردن این برنامــه را در جلب 
توجه کشــورها به حفظ میراث فرهنگی 

و هویتی آنان می داند.
او دربــاره اینکــه اهمیــت ایــن آثــار 
تنها از جهت ملی نیســت و می توان در 
جهت ثبت جهانی آنها هم تاش کرد، 
اضافه کرد:»این چهار مورد دربردارنده 
شــاخصه هایی از هویت فرهنگی-ملی 
کشــورمان هســتند که بر همین اساس، 
در صورتــی کــه کمیتــه ملــی موفــق به 
ارائه مســتندات کافــی به کمیته حافظه 
جهانی شــود می تــوان به ثبــت جهانی 

شان هم امیدوار شد.«

ë مستند خلیج فارس
مســتند خلیج فارس یکــی از آثاری 
اســت که امروز رونمایی می شــود. او در 
پاسخ به اینکه مستند مذکور چقدر قادر 
به دفــاع از نــام خلیــج فــارس در برابر 
حاشــیه هایی اســت کــه ســال های اخیر 
در ارتبــاط بــا نــام آن روبــه رو شــده ایم، 
گفت:»از آنجایی که این مســتند بخشی 
از هویــت مان به شــمار می آیــد قادر به 
اثبــات حقانیت مــان در ارتباط با اســم 
خلیــج فــارس نیــز هســت. در تــاش 
هســتیم با ســازمان ها و حتی مجموعه 
داران شــخصی وارد تعامــل شــویم تــا 
از ایــن طریــق زمینه برای توســعه ثبت 
ملــی فراهم شــود.« طی اجــاس اخیر 

منطقه ای آسیا-اقیانوسیه که امسال به 
میزبانــی کره جنوبــی برگزار شــد، ایران 
از بیــن بیســت و هشــت کشــور عضو به 
عنوان یکی از ســه کشور نخست منطقه 
در جهت ثبت ملــی آثار خود معرفی و 

از سوی یونسکو از آن تقدیر شد.
او در پاســخ به اینکه به غیراز مستند 
جهانــی  ثبــت  امــکان  فــارس  خلیــج 
کــدام یــک از این چنــد اثر وجــود دارد، 
گفت:»پاسخ این مسأله به میزان تاش 
خودمان بستگی دارد، به گمانم مستند 
معماری ایرانی نیز از جهت برخورداری 
از شاخص های فرهنگی- هویتی ایرانی 

از چنین شانسی برخوردار است.«
به گفته زمانی ایران تا به امروز موفق 

به ثبت جهانی آثاری شــده که شاهنامه 
رشــیدی،  ربــع  وقف نامــه  بایســنقری، 
مجموعه اســناد و تشکیات اداری دوره 
صفویه، کتاب التفهیــم، مجموعه ای از 
خمســه نظامی، ذخیره خوارزمشــاهی، 
دوره  نقشــه های  برگزیــده  مجموعــه 
قاجار، کلیات سعدی، کتاب المسالک و 

جامع التواریخ از آن جمله هستند.
کــرد  تأکیــد  زمانــی  کــه  طــور  آن 
هم اکنــون پرونده دو اثر از ســوی ایران 
بــه دبیرخانــه کمیتــه حافظــه جهانــی 
ارائه شــده کــه او ترجیــح داد تــا اعام 
نتایــج بررســی ها به نــام دو اثــر مذکور 
اشــاره نکند. با این حــال یکی از این دو 
اثر در حوزه ادبیات اســت و دیگری نیز 

مجموعه اسنادی به شمار می آید.
او دربــاره بــا فعالیــت ایــران بــرای 
حفــظ میــرات دیــداری شــنیداری خود 
گفت:»از ســال ۱3۸4 تــاش برای ثبت 
ملــی، منطقــه ای و جهانــی آثارمــان را 
آغاز کرده ایم و کمتر از پانزده سال است 
که به ایــن برنامه یونســکو پیوســته ایم. 
بــه گمانــم در عرصه جهانــی در ردیف 
بیست کشــور نخســت باشــیم. با توجه 
به فعالیت کمیته ملی طی این سال ها 
قادر بــه ارتقــای جایگاه جهانــی مان تا 
۱۰ کشــور نخســت خواهیم بود تــا از این 
طریق جایــگاه فرهنگی مــان را بیش از 

گذشته تثبیت کنیم.«
زمانی در پایان ســخنانش با اشــاره 
بــه نمایشــگاهی کــه ســاعت ۱۰ صبــح 
امــروز شــاهد افتتــاح آن در کتابخانــه 
ملــی خواهیم بود، گفت:»مجموعه ای 
از برخی تصاویــر مرتبط با تاریخ ایران 
از دوره های مختلف در این نمایشــگاه 
قــرار  عاقه منــدان  دیــد  معــرض  در 
می گیــرد، این نمایشــگاه بیشــتر شــبیه 
تــا تصــوری  بــود  یــک گالــری خواهــد 
نمایشــگاه های  از  اســت  ممکــن  کــه 
اینچنینــی داشــته باشــید. اغلــب ایــن 
تصاویــر کــه از مراکــز اســنادی مختلف 
جمع آوری شــده اند تا به امروز یا دیده 
نشــده اند یــا اینکــه کمتــر بــه نمایــش 
گذاشته شده اند. این نمایشگاه از امروز 
به مدت سه روز در موزه میراث مستند 
ســازمان اســناد کتابخانه ملــی پذیرای 

عموم عاقه مندان خواهد بود.«

┙】ぅ
〈 ─

〈 ′
ぅ┽ :

├
m┵

[プ│┝┓ ┗ブ┚『 ╇プぃ┘┝ ┙ブ sぃプ‶〈

r┙プポ』┡ ′ぃ┘¨
┗プq〈┘ポ┑

┒ペ ro┒ピ┘ジ ブ′ ╋├┖ :┓〈¨┈┖ピ ┞【ぁ┖ピ】┒؛ 
╋ぁ┒┗k ┟┠【′ピ┗┼ 《k ┚【┝┼ピ

داریــوش ارجمند بازیگر پیشکســوت عرصه ســینما، تئاتر و 
تلویزیــون، هنرمندی اســت بــا کارنامه ای پربار و درخشــان. 
ارجمند سینما را یک واژه انتزاعی می داند وعشق در سینما 
را در حضورصمیمــی و ارادت قلبــی ســینماگران می بیند؛ حســی کــه به گفته او 
شــاید عده ای با آن بیگانه باشــند. این بازیگر پیشکســوت در گفت و گو با »ایران« 
در خصــوص حــال و روز ایــن روزهای ســینمای ایران بیــان کرد: عشــق و ایمان 
جدای از هم نیســتند، وقتی ایمان داریم، عشــق هم وجود دارد و زمانی هم که 
عشــق باشــد، ایمان هم خواهیم داشت. وقتی عشق به سینما باشد، ایمان هم 
خواهد بود، اما آن چه از دل هنرمندان ما گریخته همین عشق و ایمان است. به 
گفته فروغ فرخزاد »هیچ کس نمی دانســت که نام آن کبوتر غمگین کز قلب ها 
گریخته ایمانســت« بنابراین برای داشــتن ســینمای خوب باید مزین و مســلح 
بــه ایــن دو صفت الهــی )ایمان و عشق(باشــیم.هنریعنی عشــق امــا اگرایمان 
درکنارآن نباشد، می شود همان داعش. ارجمند درمورد اینکه چرا واژه عشق در 
ذهن هنرمندان نسل امروزکمرنگ ترشده و بیشتر به جنبه مالی توجه می شود، 
گفت: این موضوع یک پدیده جهانی اســت وتنها به ما و ســینمای ایران مربوط 
نمی شــود و ازغرب آمده اســت. کار مــا آزادگی بوده چیزی که همیشــه در مورد 
آن صحبت و تأکید کرده ام؛ اما جوان امروز آزادگی را تشخیص نمی دهد و برده 
تبلیغات داخلی و خارجی شــده اســت و قدرت تشــخیص ســره از ناسره و حتی 
تحمــل نقــد را هم ندارد، به این دلیل که آموزش و پرورش و دانشــگاه ها چیزی 
در این مورد به آنها نمی آموزند تا آگاهی درســتی در این زمینه داشــته باشند. او 
گفت: از نگاه من سینمای ایران نشانه مردم ایران است، بنابراین نباید خودمان 
را مضحکه یکدیگر قرار دهیم این نشــان می دهد نه عشــقی در کارمان اســت و 
نه ایمانی؛ بنابراین وقتی این دو صفت الهی را نداشــته باشــیم قلب انســان به 
طرف مادیات و لذایذ دنیوی می رود چیزی که امروز دنیای غرب تبلیغ می کند.
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   افقي:
1 - نوعی سم قوی که ارتش امریکا در جنگ ویتنام از سال 1961 
تــا 1971 بــرای از بیــن بردن جنگل هــای پناهــگاه ویت کنگ به 

کاربرد – سومین ماه میادی
2- پنیر تازه – فهم و درک – از اشکال هندسی

3- درجــه نظامی که ســابقاً در ارتش معمول بــود – دهمین حرف یونانی – محله 
صد میدان

4- افسوس – گمراهی – نوعی قرارداد ضمانت
5- صوت اندوه – قرض – روز چهاردهم ماه شعبان – ضمیر اجتماعی

6- گنده و درشت – هیمه – دشنام دادن
7- کمیت – فیلمی از هاتف علیمردانی – تیم فرانسوی

8- جرقه – عقل و فهم – آب بدون اماح
9- اتاق کار – سوغاتی مخصوص تبریز – با رفت آید

10- نمد زین – ماده چای – دانش سخن
11- واحد مساحت – ساحل – نسب شناس – تذکره

12- زمزمه کردن – شکاف دادن خوشه خرما – پسر محبوب
13- از ارگان هــای انتظامی ایران – 

کلمه خطاب – گردان و برقرار
14- پادشــاهان – راهنمای مکتوب 

کاا – صدای بلند
15- کمک – اثر آلفرد دوموسه

 عمودي:

1- سرمربی تیم سایپا – گرما درمانی
2- دربــه در – عطر مردگان – کلمه 

شرط
3- یکی از کوچه های قدیمی شهر 

تهران – به وجود آوردن – بی باکی
4- تمایــل داشــتن – چنیــن بــزی 
نقشــه   – کنــد  بیمــار  را  گلــه ای 

سردستی موقعیت محل
 – برگشــتگی  بخــت   – عــود   -5

ناهنجاری کروموزومی
 – گریــز   – حکومتــی  قلعــه   -6

جزءنماز – ضد خوب
7- درس حســاب – پــس از بقیه – 

تیر یقه نشین
8- شــهری در ایتالیــا – دوری از یار 

– خوشگل
 – نزاکــت  فاقــد    – بی وفایــی   -9

نگارگری
10- هنوز بیگانه – قسمتی از شهر – 

خشک مزاج – درنده جنگلی
11- غاف خنجر – نام پسرانه – راه 

شاعران
دهــان  صفــت   – ســرزنش   -12

سخن چین – مقابل ویران
13- کاربامیــد – اهریمــن – اشــاره 

رمزگونه به شخص ثالث
14- جنــگ – آماســیده – رامشــگر 

دربار خسروپرویز
15- نگونسار – انعام شاگرد مغازه
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   افقي:
1 - غذای سنتی و بسیار خوشمزه ایرانی – یار پینه

2- کام پرسش – ترب ژاپنی – شیرازه بند و جلدساز
3- سیاهرگ – بی زرع و کشت – چوب فرش

4- نصرت – بزرگ منشی – ماندگار
5- زمان اندک – جوش صورت – مادر اسحاق – سازه قرار گرفته در زیر بنا

6- جمع جزء – آرمان و مراد – پارچه پشمی
7- مرد برفی کوه های هیمالیا – شادمان – شیشه بی رنگ و شفاف و مرغوب

8- ژانری در سینما – شیر فلکی – همراه کره در صبحانه
9- ژاله – نگهبانی – مذهب

10- سرحد دار – الماس خالص ترین نوع آن است – ناموس و اعتبار
11- مساوی عامیانه – نوشته های اصلی – از نام های خانم ها – پسوند شباهت

12- معین شــده به صــورت قانون، فرمان یا قرارداد – نشــانه وجود مفعول در جمله 
– نوشته شده

13- قریه – بر زیبایی و دوام کفش می افزاید – خوشبو و معطر
14- پدر از دست داده – فرآیند نابودی تدریجی رویه یک ماده – مایعات را به وسیله آن 

در ظرف های دهان تنگ می ریزند
 15- ســخن بیهــوده – همبــازی ســاعد ســهیلی و میترا حجــار در فیلم جدیــد ماهورا 

)روی پرده سینما(

 عمودي:
و  اســطوره ای  درفــش   -1

تاریخی – بردباری
2- خــراب – چاره اندیشــی – 

بعد از آلفا
3- سازمان خواربار و کشاورزی 
خبرگــزاری   – متحــد  ملــل 
کشورمان – بزرگترین هیوای 

تاریخ
 – کبــک  شــبیه  پرنــده ای   -4

والده – پیش درآمد کتاب
5- خدای قلندر – لقب ســام 

نریمان – قوری بزرگ
6- تنگــه – کشــتی جنگــی – 
مطالعه ســریع کتاب و رساله 

– خوک آبی
7-  وسیله اطاع رسانی- سیاه 

زخم- پشت سر
8- جانشین – نیکی، بخشش 

– رسم کننده
9- درس زورکــی! – خیمــه – 

مرکز سنگال
10- حرفــی بــرای دهان کجی 
– نوعی بازی فکری – دفعه – 

سازمان جاسوسی
و  قــدر  برفــی  روزهــای   -11
قیمت پیدا می کنــد – خندان 

لب – سنگریزه
12- جمــع وصیت – خشــکی 

– سوار
و  بی نظمــی   – بیابــان   -13

آشوب – درنگ
خانم هــا  ناخــن  زینــت   -14
واحــد   – چــاق  گوســفند   –

آپارتمانی کوچک
از  منظــوم  مجموعــه ای   -15
دســتی  صنایــع  از   – نظامــی 

باسابقه بوشهر و خوزستان 
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گزارشی از نصب پنل های انرژی خورشیدی در شمال سیستان و بلوچستان

شب های آفتابی » ُقرُقری«
s┢╉プ┭ ′ぃ┘¨
├ぃ】〈 ┟┗ブ┚p

 بــرِق پنل هــا روی پشــت بام ، تصویــر 
روستایی مدرن را پیش رو نمایان می کند. 
روســتا کــه نــه، ُقرُقری دیگر شــهر اســت؛ 
ســه ماهــی می شــود. نو شــهری از توابــع 
هیرمند، شــمال سیســتان و بلوچســتان. 
اینکــه آدم بگویــد در یــک روز آفتابــی به 
ُقرُقــری رســیده ام، چیز عجیبی نیســت. 
اینجا همیشــه آفتابی است مگر روزهایی 
چیــزی  نمی گــذارد  طوفــان  شــدت  کــه 
جــز گــرد و خــاک دیده شــود. در یــک روز 
آفتابــی بــه ُقرُقری می رســم. باد هســت 
اما شــدت گــرد و خــاک از روز قبــل کمتر 
اســت. خانه هــای تازه ســاز در کنــار تک و 
توک بناهای قدیمی قرقری که گنبدهای 
بادگیر دارند، شاید اینجور به نظر برساند 
که نشانه های روستایی کم کم دارد از این 
تازه شــهر پاک می شــود. یعنی مــردم به 
اســتقبال شهرنشــینی رفته اند؟ از چنین 
وضعیتی خوشحالند؟ اصاً جریان پنل ها 
یا همان به قول مردم قرقری صفحه های 

خورشیدی چیست؟
بعــد از ظهر اســت و در ُقرُقری تقریباً 
رفــت و آمدی مشــاهده نمی شــود. اینجا 
جنــب و جوش هیرمنــد را نــدارد. با زابل 
هــم کــه فاصلــه اش از آن 33 کیلومتــر 
اســت، مشــابهت خاصــی نــدارد غیــر از 
همــان خانه هــای گنبدی که در حاشــیه و 
خود شــهر زابل هم می شــود نمونه شــان 

را دید. 
قرقری شــبیه روســتاهای مجــاور هم 
نیســت. در واقع نه شــبیه روستاست و نه 
شــبیه شــهر. میدان اصلی ُقرُقری همان 
میدانگاهــی اســت کــه بــه محــض پیــدا 
شــدن تابلوی ورودی، مقابل چشــم قرار 

می گیــرد. یک مغــازه خواربار فروشــی در 
منتهی الیه سمت راست که بسته است و 
یکی دیگر آنســوتر و آن طــرف خیابان که 
آن هم باز نیست. مغازه ها محلی هستند 
و صاحبانشــان هــم ابد می داننــد مردم 
چه زمانی برای خرید می آیند و اگر خرید 
فــوری هــم پیش بیایــد، راه دسترســی به 
مغازه دار زیاد سخت نیست، مثل محمود 
سارانی صاحب یکی از خواربار فروشی ها 
کــه بعــد از تمــاس می گوید زابل اســت و 
خــودش را زود می رســاند تــا هــر کمکــی 

می تواند بکند.
بــرای اینکــه بفهمم جریــان پنل های 
انــرژی خورشــیدی چیســت، ســاده ترین 
راه این اســت کــه بروم دِر یکــی از خانه ها 
را بزنــم. دِر خانه ای نیمه باز اســت و زنی 
داخــل حیــاط دیــده می شــود. خانــه اش 
یک طبقه و کوچک اســت و صفحه ُاریب 
شفاف، با ســادگی خانه نامأنوس به نظر 
می رســد. مرضیه ســام البته فکر مأنوس 
و نامأنــوس بودنــش را نکــرده. وقتی یک 
ســال پیش آمدند و با معتمــدان ُقرُقری 
که آن موقع هنوز روســتا بــود برای نصب 
پنل ها صحبت کردنــد، مرضیه هم یکی 
از 60 نفری بود که برای اســتفاده از انرژی 
خورشــید اعام آمادگی کــرد. معنی اش 
این است که غیر از خانه او، 59 خانه دیگر 
روســتا حاا پنل ها را روی پشــت بامشــان 
نصــب کرده انــد تــا از آفتابــی که بــه گفته 
خودشــان یک عمر فقط سر و صورتشان 
را سوزانده و آبشــان را خشکانده، بهره ای 

ببرند.
مرضیه می گوید: »یک سال پیش ثبت 
نــام کردیم. 45 هــزار تومــان دادیم برای 
ثبت  نام. یک 300 تومان هم دادیم برای 
نصــب. دو ماه پیش آمدند نصب کردند. 
160 هــزار تومان هــم دوبــاره دادیم برای 

کنتور. گفته اند برق مان رایگان می شود.«
طایفه هــای ِبــزی، کوهکــن، جانپــور، 
ســنچولی و ســارانی از جملــه طایفه های 
ســاکن در ُقرُقری هستند. مهدی کوهکن، 
خانه اش تازه ســاز اســت. ســاختمان یک 
طبقه وســط حیــاط خاکی قــرار گرفته که 
هنــوز در نــدارد. مــرد کــت را روی لبــاس 
محلــی می پوشــد و بــه اســتقبال می آید. 
زنــش همــراه دختــر کوچکــی کــه بعــداً 
می فهمم اســمش ســحر و ناشنواســت، 
دنبالش می آیند. داخل خانه سفیدکاری 
شــده و تا نیمــه دیوار را کاشــی آبــی براق 
کار کرده اند که قشــنگ اســت. پنل هم که 
روی پشــت بام نصب شده. مرد می گوید: 
»اینها هنوز که فعال نشده. یک 300 هزار 
تومــان داده ایم، یک 50 هزار تومان و یک 
160 هــزار تومــان که بــرای فیــوز 25 آمپر 
کنتور است. قرار است یک کنتور دیگر هم 
بیاورنــد که هنــوز نیاورده انــد. وام گرفتیم 
خانــه را ســاختیم امــا زیــر بــار قرضــش 

مانده ایم.«
و  می کنــد  اشــاره  شــوهرش  بــه  زن 
می گویــد: »کمــرش را هــم عمــل کــرده، 
بیکار اســت. آن موقع که سالم بود خودم 
شــهر به شــهر باهاش می رفتــم کارگری. 
اان بچه هایــم مدرســه می رونــد، دیگــر 

نمی شود. کمرش هم که خراب است.«
ســحر بــا چشــم های درشــت بــه من 
دوم.  کاس  و  اســت  ســاله   8 زده.  زل 
یک خواهــر و یک بــرادر دارد. مادرش در 
حالی که موهــای دختر را نوازش می کند، 
می گویــد: »اان این بچه نیاز به ســمعک 
دارد. رفته ایم بهزیســتی ســمعک چینی 
داده اند که به درد نمی خوَرد. بچه مدرسه 
می رود، ســمعک را از گوشش درمی آورم 
چون آنقدر در ســرش صــدا می پیچد که 
اذیت می شود. خانه هم که می آید، یکریز 

علیرضا سراوانی شهردار قرقری: دولت با مردم قرارداد خرید تضمینی 
برق بسته است. قرار است از سود فروش برقی که تولید و وارد مدار می شود، 
قسط ها پرداخت شود. اگر مشکلی پیش نیاید و همه چیز طبق برنامه پیش 

برود، برای این مردم سود هم در آخر ماه می ماَند و کمک بزرگی بهشان 
می شود. تا حاا هم باید کار شروع می شد و تولید برق صورت می گرفت اما 

به خاطر همین طوفان و گرد و خاک، عقب افتاده است

موســی بهلولی، رئیس دانشــگاه زابل 
هم چندی پیــش در این باره گفته بود که 
شــرایط اســتفاده از پنل های خورشــیدی 
بــرای تولید برق در شــمال و مرکز اســتان 
بــا توجه به کم آبی و پدیده خشکســالی و 
کویری و باد خیز بودن بسیار مناسب است 
زیرا در این استان مصرف برق بخصوص 
در فصل تابســتان بااست و از این طریق 
می تــوان میزان تولید بــرق را افزایش داد 
و با توجه به اینکه سیســتان و بلوچســتان 
از نیروگاه هــای اصلی که تولید بــرق دارد 
دور اســت، استفاده از این انرژی ها در این 

استان بسیار به صرفه است.
موقع خروج از قرقری، از شدت باد کم 
می شــود. »آب، فقط آب.« این را از مردم 
قرقری زیاد می شنوم؛ اینکه اگر آب داشته 
باشــیم، همه چیــز داریم. اما از ســرزمین 
آب و آفتــاب، فقــط آفتابش مانــده. حاا 
قرار اســت از آفتابی که به قول خودشــان 
فقط سر و صورتشــان را سوزانده و آبشان 

را خشکانده، بهره ای ببرند.
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دامــداری و صیــادی داشــته اند کــه حــاا 
با وجــود خشکســالی، تمام این مشــاغل 
تعطیل شده و به گفته شــهردار، بیشتر از 
نیمی از جمعیت هزار و 350 نفری شهر 
بیکارنــد. آنهــا هم که شــغل دارنــد، یا به 
صورت خیلی محدود کشــاورزی می کنند 
و یــا برای کارگری به شــهرهای دیگر رفت 
و آمــد دارنــد. با ایــن وجود چطــور از پس 

پرداخت قسط وام برمی آیند؟
سراوانی در جواب این سؤال می گوید: 
»دولت با مــردم قرارداد خرید تضمینی 
برق بسته است. قرار است از سود فروش 
برقــی کــه تولیــد و وارد مــدار می شــود، 
قسط ها پرداخت شود. اگر مشکلی پیش 
نیاید و همه چیز طبق برنامه پیش برود، 
بــرای ایــن مــردم ســود هــم در آخــر ماه 
می ماَند و کمک بزرگی بهشــان می شود. 
تا حاا هم باید کار شــروع می شد و تولید 
بــرق صــورت می گرفــت امــا بــه خاطــر 
همین طوفان و گرد و خاک، عقب افتاده 

است.«

جیــغ می زنــد. هیچــی، مــی رود مدرســه 
چیزی اما متوجه نمی شــود. گفته اند باید 
ســمعک هوشــمند بخریــم کــه آن هــم 
قیمتــش 3 میلیــون تومان اســت. با این 
بیکاری از کجــا بیاوریــم؟! درآمد ما فقط 
یارانه اســت. امســال یارانه بچــه کوچکم 
را قطــع کرده اند. می گویند بچــه بیاورید، 
آن هــم اینطــور. از بیــرون فکــر می کننــد 
وضع مردم ُقرُقری خوب است و ما اینجا 

پولداریم. کسی برای کمک نمی آید، چون 
فکر می کنند ما هیچ مشکلی نداریم.«

در مســیر خروج از ُقرُقری، شــهرداری 
قرار دارد؛ ساختمانی کوچک و نوساز حاا 
جــای دهیاری قبلی اســت و دهیــار، حاا 
شهردار. علیرضا سراوانی شهردار قرقری 
می گوید: »از تاریخ اول تیرماه اباغ شد که 
شهر شود. قبل از آن و در زمانی که قرقری 
روستا بود، به عنوان پایلوت در شهرستان 

هیرمنــد انتخاب شــد که پنل هــای انرژی 
در کل  آن نصــب شــود.  در  خورشــیدی 
20میلیون تومان برای هر خانه هزینه اش 
می شــود کــه 10 میلیــون آن را خود ســپاه 
داده و 10 میلیــون را بــه عنــوان وام بدون 
بهره به مردم داده اند که به حساب پست 
بانک ریخته شده و از آن طریق به حساب 

پیمانکار ریخته می شود.«
و  کشــاورزی  شــغل  قرقــری  مــردم 
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دانش علیه فقر
چرا »شیوه های رهایی از فقر« در آکادمی ایران مورد مطالعه قرار نمی گیرد؟

دانشگاه به عنوان یکی از زیرمجموعه های 
جامعه مدنی »مسأله مبارزه با فقر« 

را در دستور کار خود ندارد. چنانکه در 
سال های اخیر به طور کلی سه پایان نامه 

به »مسأله فقر« و دو پایان نامه به مسأله 
»بی شناسنامه ها« اختصاص یافته است. 

بنابراین، به نظر می رسد اساساً »فقر« 
برای آکادمی ما مسأله نیست. این در 

حالی است که در »کالج دو فرانس« که 
عالی ترین نهاد آموزش عالی در فرانسه 

است کرسی پنج ساله »دانش علیه 
فقر« گذاشته شده است و از متخصصان 

جهانی دعوت می شود که بیایند و 
توضیح دهند که چگونه می توان با فقر 

مبارزه کرد؟

بـــرای اینکـــه ببینیم در یـــک جامعه 
رهایی از فقر چطور ممکن می شـــود و 
چگونه می توان با فقر مبارزه کرد، باید 
ابتدا بدانیم کـــه اصوًا »نابرابری های 
ساختاری« در یک جامعه به »قدرت 
سیاســـی« آن جامعـــه بـــاز می  گردد. 
بنابراین، تا نســـبت قدرت سیاســـی و 
جامعه تســـهیل نشـــود، یا مسئولیت 
قدرت سیاسی در ایجاد نابرابری های 
ساختاری تأیید نشود، اساساً مبارزه با 

فقر معنی ندارد.
در جوامعی که فقر عمق و گســـتره 
بسیاری یافته است، نمی توان چندان 
کارهـــای  و  مدنـــی  فعالیت هـــای  از 
اجتماعـــی حـــرف زد. دانشـــگاه هـــم 

که یکـــی از زیرمجموعه هـــای جامعه 
مدنی اســـت آنچنان که باید »مسأله 
قـــرار  خـــود  کار  دســـتور  در  را  فقـــر« 
نمی دهـــد. از آنجـــا کـــه پرداختـــن به 
»مســـأله فقر« اغلب یا به توصیه های 
اخاقی یا محاسبات مالی و اقتصادی 
ختم می شود، متأســـفانه در دانشگاه 
چنـــدان محل توجه نیســـت؛ تـــا آنجا 
کـــه در ســـال های اخیـــر به طـــور کلی 
ســـه پایان نامه به »مســـأله فقر« و دو 
پایان نامه به مسأله »بی شناسنامه ها« 
اختصـــاص یافتـــه اســـت. بنابرایـــن، 
بـــه نظر می رســـد که فقر اساســـاً برای 

دانشگاه ما مسأله نیست.
این در حالی اســـت که در کالج دو 
فرانس کـــه عالی ترین نهـــاد آموزش 
عالی در فرانســـه اســـت کرســـی پنج 
ساله »دانش علیه فقر« گذاشته شده 

اســـت و از متخصصان جهانی دعوت 
می شـــود که بیایند و توضیح دهند که 

چگونه می توان با فقر مبارزه کرد؟
اما اگر فارغ از حوزه دانشـــگاه، وارد 
حوزه دین شـــویم کاتولیسیسم نمونه 
خوبی اســـت چـــرا کـــه هم به شـــکل 
»نهاد« به عنوان دین رســـمی، هم به 
شکل عملی و نظری به »مسأله فقر« 
پرداخته اســـت. در قالب »نهاد« بعد 
از انقاب صنعتی با ظهور مارکسیسم 
و در رقابت با آن، کلیســـای کاتولیک، 
نهـــادی را تحـــت عنـــوان »آموزه های 
اجتماعی کلیســـای کاتولیک« سامان 
داد. ایـــن کلیســـا، کل آموزه هایـــش را 
در خصـــوص همبســـتگی، توجـــه به 
طبقاتی  شـــکاف های  کاستن  دیگری، 
و... فرموله و صورتبندی کرد و با عنوان 
»آموزه هـــای اجتماعـــی مســـیحیت« 

بسط داد. اما در سطح عملی به دلیل 
آنکـــه از حوزه سیاســـت کنار گذاشـــته 
شـــده بود، شـــبکه همبســـتگی عظیم 
اجتماعی را برای پرداختن به مسائل 
مشخص جامعه اعم از فقر، بیکاری، 
بی خانمانـــی، آســـیب های موجود در 

حوزه سامت و بهداشت سامان داد.
به شـــکل ضـــد نهاد هـــم می توان 
از »الهیـــات رهایی بخـــش« نـــام برد 
که یـــک متأله امریـــکای اتینی، آن را 
بنیانگذاری کرد و ایده اش این اســـت 
که فقیـــر محصول سیســـتمی اســـت 
کـــه مـــا در آن زندگـــی می کنیـــم و ما 
مســـئول آن هستیم. در نتیجه از تمام 
آموزه های دینی مســـیحیت اســـتفاده 
می کند تا جامعه را برای مبارزه با فقر 

در امریکای اتین بسیج کند.
امـــروز هم حتـــی کاتولیسیســـم با 
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در حضرت مثنوی

ë نوشته مرتضی مردی ها
ë نشر علم

کتـــاب »انـــدک گســـتاخ و 
بیـــش مـــؤدب در حضـــرت مثنوی« بیشـــتر 
دربرگیرنـــده نوعـــی تجربـــه زندگی اســـت و 
چنـــدان به وجـــوه عرفانـــی و آیینـــی مثنوی 
نمی پردازد. این کتاب برخی از ابیات مثنوی 
را دربـــر می گیـــرد که بـــه این قبیل مســـائل 

اشاره ای یا آن را تقویت کرده  است.
نویســـنده در این اثر تأکید می کند که عرفان 
و تصوف مولوی چیز توضیح  دادنی نیست؛ 
چـــون در آن زمانه بســـیاری یا شـــاید اغلب 
کســـانی کـــه جـــزو عـــوام مـــردم نبودنـــد به 
اینگونه چیزها توجـــه می کردند و عاقه مند 

می شدند. 
مولـــوی به دایلی از جملـــه اطرافیان، پدر و 
برخی از کســـانی که در پرورش شخصیت او 
نقش داشـــتند، به این سمت کشـــیده شد و 

هم اینکه انرژی و اســـتعداد بسیار خارق العاده ای داشـــت که وقتی آن انرژی، 
در این مســـیر افتاد، باعث شد که یک کار تقریباً بی همتا از برخی جهات انجام 

دهد و همین باعث شده که مولوی تا این اندازه مورد توجه قرار گیرد.
بـــه زعم مؤلف، آن دســـته از نکات شـــعر موانا که بیشـــتر از جنـــس یک نوع 
تجربه زندگی و برداشـــت از برخی مفاهیم مثل انســـان، عقل، هنر و... اســـت 
برای دنیای امروز بسیار می تواند ارزشمند باشد ولی نکاتی هم دارد که هم در 
گذشته و هم در حال غلط بوده و هست که گاهی حتی ما را یاد ایدئولوژی هایی 
مثل مارکسیســـم می اندازد که با یک نـــوع زبان پر از قهر، طعن، تلخی و گاهی 
حتی با رکاکت سعی می کنند آن چیزی را که با آن مخالف هستند چنان درهم 

بکوبند که هیچ آبرو و اعتباری برای آن باقی نماند.
دکتـــر مردیها در گفت وگویی با ایبنا در خصوص ایـــن کتاب چنین عنوان کرده 
است که »مطالب این کتاب با موضوعاتی که تا به امروز در مثنوی جدی گرفته  
شـــده، نسبتی ندارد و به همین خاطر برخی چنین اظهارنظر کرده اند که هدف 
من از نوشـــتن این کتاب، بهانه ای بوده تا حرف هایی بزنم که چندان نسبتی با 
مثنـــوی ندارد البته من این اظهارنظر را قبول ندارم، چون مطمئناً این موارد با 

مثنوی نسبتی دارد.
 البتـــه ممکن اســـت با بعضـــی چیزهایی کـــه دیگران در مثنـــوی خیلی جدی 
گرفته اند، نسبتی نداشـــته باشد یا حتی جدی نبودن آن را ادعا کند ولی در کل 
اشاره ای اســـت در تأیید و بعضی وقت ها در انکار بعضی از دیدگاه هایی که در 

مثنوی وجود داشته است«. 
وی همچنیـــن در خصوص عنوان کتاب خود چنین توضیح می دهد که در این 
کتاب می خواستم بگویم من به آن ارتفاع بلند موانا و خردی و کوچکی خودم 
در مقابل آن کامًا اقرار می کنم بنابراین در مقابل او مؤدب نشسته ام، حال اگر 
موارد اندکی گســـتاخی داشـــته، چیزهایی بوده که باید گفته می شده است ولی 

آن را با این کیفیت بیان کرده ام.
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انتخاب یـــک پاپ امریکای اتینی، که 
ســـرمایه داری را به عنوان بت پرســـتی 
جدیـــد افشـــا می کنـــد، در عالی ترین 
سطح خود لحن الهیات رهایی بخشی 
پیدا کرده است. نمونه امریکای اتین 
نشـــان می دهد کـــه دیگر دیـــن افیون 
توده هـــا نیســـت بلکه دیـــن می تواند 
عامـــل رهایی بخشـــی توده ها باشـــد. 
اما در اســـام آیا مـــا می توانیم از یک 
جریان رهایی بخـــش به نام دین برای 

مبارزه با فقر نام ببریم؟
در حـــوزه اســـام داســـتان شـــکل 
دیگـــری پیـــدا کـــرده اســـت؛ در قـــرن 
بیســـتم با اســـامی مواجه هستیم که 
درگیر استعمار خارجی و استبدادهای 
داخلی اســـت و بـــا یک خأ سیاســـی 
روبه رو اســـت و آن خأ الغای خافت 
پرســـش  بنابرایـــن،  اســـت.  اســـامی 
و مســـأله اش »سیاســـی« اســـت هـــر 
چند که در آغاز قرن بیســـتم، اســـام 
به مســـأله اجتماعـــی می پـــردازد اما 
بسرعت از پرونده اجتماعی به پرونده 
سیاســـی چرخش پیدا می کند. اسام 
قـــرن بیســـتم هرقدر کـــه از آغـــاز آن 
می گـــذرد، »بیان اجتماعی« خود را از 

دست داده و »بیانی سیاسی« به خود 
می گیـــرد. و در نتیجـــه چنیـــن خأیی 
است که ما در نمونه عرب و آفریقایی 
می بینیـــم که اتفاقـــاً بنیادگرایی دینی 
در خشن ترین شـــکل خود سربازانش 

را از همین سپاه فقر می گیرد.
اما اگر در حوزه اســـامی بخواهیم 
از ایـــن آموزه های اجتماعی اســـتفاده 
کنیم، راه حل چیســـت؟ اینجا اســـت 
کـــه می تـــوان از فعالیت هـــای مدنی 
دفـــاع کـــرد. به ایـــن دلیل کـــه قدرت 
سیاســـی در بحث از فقر، هم مسئول 
است و هم متهم، در نتیجه ما جدا از 
قدرت سیاسی و با استناد به »الهیات 
رهایی بخـــش« کـــه از رهگذر ســـامان 
دادن به یک جامعه مدنی قوی، قابل 
تحقق است، می توانیم به مسأله فقر 

بیندیشیم.

و  ویرایـــش  متـــن  حاضـــر،  *مکتـــوب 

دکتر  سخنرانی  از  »ایران«  شده  تلخیص 

سارا شریعتی اســـت که در نشست »دام 

فقـــر؛ در جســـت و جوی راه رهایـــی« در 

دانشگاه  علوم اجتماعی  دانشکده  محل 

تهران ارائه شد.
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 از فردا شروع می شود
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در گفت وگو با دیاکو حسینی :
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درباره سخنان مکرر ترامپ درباره بازگشت تحریم ها 
در تاریــخ 13 آبــان همچنیــن شــدت و عمــق آن دو 
نظریــه وجــود دارد. هــر دو نظریــه معتقــد هســتند 
دونالد ترامپ رئیــس جمهوری ایاات متحده امریکا 
در نظر دارد فشــارهای اقتصادی شــدیدی را به ایران 
تحمیل کند و در این راســتا می خواهد با سیاست های 
تبلیغی که خیلی مؤثر تر و آوانگارد تر از سیاســت های 
کانــادا،  دربــاره  کــه  همان طــور  اســت،  اجرایــی اش 
کره شمالی و مکزیک عمل کرد و نتیجه گرفت درباره 

ایران هم نتیجه بگیرد.
نظریه نخســت می گویــد برنامه ها و اهدافــی که ترامپ در رابطــه با ایران 
اعــام کرد؛ بویژه وعــده توقف کامل فروش نفت، ایــده و آرزویی مطالعه 
نشــده بود. به عبارت ســاده تر رئیــس جمهوری امریکا واقعــاً مطمئن بود 
کــه می توانــد جلوی صــادرات نفت ایــران را گرفته و اقتصاد کشــور را فلج 
کنــد. به اعتقاد ایــن طیف، او انتظار داشــت همه کشــورها رابطه تجاری و 
بازرگانی شــان را بــا ایــران قطع کنند و مشــتریان نفت ایران هــم فکری به 
حــال بشــکه های خالی بکننــد و همه گوش بــه فرمان ترامپ باشــند. این 
افراد معتقدند اطاعات و داده های اشتباه ترامپ را به چنین نتیجه گیری 

و اعام موضع نادرست و نشدنی رسانده است.
 نظریه دوم این اســت که هیأت حاکمه امریکا از همان ابتدا می دانســتند 
توقــف فــروش نفــت ایــران غیــر ممکن اســت امــا در کنــار سیاســت های 
تبلیغاتی شــان به گونه ای عمل کردند که خریداران نفت به کاهش خرید 
راضی شــوند؛ به عبارت واضح تر با شــانتاژ و فضا ســازی بــه 100 گرفتند تا 

مشتریان نفتی به 80 راضی شوند.
بــه نظــر بنده نظریــه دوم بــه واقعیت نزدیک تر اســت و به نظر می رســد 
ترامپ سیاست »مرد دیوانه« که پیش تر هم در تاریخ امریکا سابقه داشته 
را به کار گرفته است.سیاســتی که بر اساس آن رئیس جمهوری یک ژست 
آوانــگارد، تنــدرو و افراطی گرفته و درباره مســائل مختلف سیاســت هایی 
مطرح می کند. اما برنامه ها و سیاســت اجرایی در آن حدی که درباره اش 

فضا سازی شده نیست.
به نظر می رسد ترامپ درباره ایران هم چنین رویکردی اتخاذ کرده است؛ 
از همیــن رو می بینیم عمده تاش هایشــان تبلیغاتی اســت. تبلیغاتی که 
پوشــالی بودن آن در تاریخ اعام شــده ترامپ روشن می شود. چه ترامپ 
مدعی شــده بــود می خواهد ایــران را محاصره اقتصادی کنــد اما در عمل 
می بینیم چقدر ناکام بوده اســت. کاهش صادرات با به صفر رســاندن آن 
دو مفهــوم متفاوت اســت و قطعاً برای ترامپ چــه در داخل امریکا و چه 
خارج آن تأثیر مطلوبی نخواهد داشت. اگرچه برخی امیدوارند این برنامه 
شکســت خورده بر تحوات داخلــی امریکا و جایگاه حزبــش تأثیر خواهد 
گذاشــت، امــا اینکه دامنه تأثیرها چه خواهد بود، مشــخص نیســت. اما تا 
همین جای کار پیداســت اگر نگوییم ایران یکی از موضوعات تأثیر گذار بر 

انتخابات داخلی امریکاست.
امــا از ایــن طــرف ما نبایــد مقهور سیاســت های تبلیغــی امریــکا و ترامپ 
شــویم و بــه عدد 13 آبان توجــه کنیم. همه می دانند این پــروژه تبلیغاتی 
ترامپ اســت. در همین راستا برخی کشورها در سایت وزارت خارجه شان 
زمان شــمار گذاشــتند. به اعتقاد بنده مسئوان و رســانه های ما اصًا نباید 
بــه موضــوع 13 آبــان می پرداختند؛ همــان طور کــه آقای روحانــی گفتند 
ترامپ هر کاری که می توانست انجام دهد تا پیش از این انجام داده و قرار 
نیســت هفته آینده اتفاقی بیفتــد. آن گونه که از ظاهر امــر بر می آید، خود 
ترامپ بیش و پیش از هرکس نشــانه های این شکست را دیده و در همین 
راستاســت که درباره آثار تحریم ها دروغ پردازی می کند. سیاســت تحریم 

نفت ایران اجرا نشده و قطعاً هم نخواهد شد.

یادداشت

ブ》 r′ブkブ] 』 ブ》┓ぁ┒┗─ ؛r├ピ┗》 ╋ぁ┗┍─
r┗あプ┝ ′ぃ┘¨ 

┗プq〈┘ポ┑
جــدال میــان ایــران و امریکا در ســطحی فراتر 
از جنگ سیاســی و اقتصادی در جریان اســت. 
این جنگی اســت کــه گرچه با تصمیــم دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهــوری امریکا به خــروج از 
برجام و بازگرداندن تحریم های هسته ای آغاز 
شــد اما به دلیــل ناکامی در همراه کردن ســایر 
کشــورهای جامعــه بین الملــل بــا دامــن زدن 
بــه یک نبــرد روانــی علیه ایــران ادامــه یافت. 
چــه در پــی همیــن ناکامــی بــود کــه برخــاف 
تصــور، دولتمردان امریکا تاکنون نتوانســته اند 
تاریــخ 4نوامبر )13 آبــان( یعنی موعد ادعایی 
بازگشــت اصلی تریــن تحریم هــای هســته ای 
علیــه ایران را به نقطه ای برای ایجاد ارعاب در 
مناسبات اقتصادی با آن و بستن شاهرگ های 
خریــد و فــروش نفت کشــورمان تبدیــل کنند. 
ترامــپ ایــن تاریخ را مهلت کامل شــدن همه 
تحریم های مربوط به فعالیت هســته ای ایران 
اعــام و تهدیــد کــرده اســت کــه تحریم هایــی 
ســخت تر از هــر زمــان دیگر هــم در راه اســت. 
تهدیدی که بیشــتر از منظر تبلیغاتــی و روانی 
تکرار شده است. چه بنا به گزارش کارشناسان 
همه تحریم های هسته ای دولت امریکا پیشتر 
در اواســط مــرداد ماه بــه مرحله اجــرا درآمده 
و تحریــم تــازه ای بــرای تاریخ ادعایــی ترامپ 
باقــی نگذاشــته اســت. بــا ایــن حــال آنچــه از 
رونــد میــان ایران و شــرکای تجــاری اش از یک 
ســو و رایزنی های گسترده و فشــرده مقام های 
امریکایی با اغلب کشــورهای طــرف تجارت با 
ایران برمی آید، خواسته در بن بست قرار دادن 
اقتصادی ایران با ناکامی مواجه شــده و اغلب 
صاحبنظران معتقدنــد تحریم های نوامبر که 
پیــش از این و در مردادماه در بااترین ســطح 
ممکــن اجرایــی شــده، بیــش از آن کــه نتیجــه 
تازه ای برای ایران داشــته باشد، وجهه روانی و 

تبلیغاتی دارد.
ë  تصمیم ترامپ به خروج از برجام 

و تحریم های پیشینی
18 اردیبهشــت ماه ترامپ تصمیم خود برای 
خروج از برجام را عملی کرد، در 13 مرداد ماه 
نخستین بخش از تحریم های هسته ای ایران را 
بازگردانــد، 13 آبان را آغاز طوفان شــدیدترین 
تحریم هــای تاریخــی اعــام کــرد و در کنار این 
همــه در حالــی خواســتار مذاکره با تهران شــد 
کــه گویــا کشــورش موقعیــت گذشــته و کنونی 
رابطــه ایران و امریــکا را نادیده گرفتــه و آماده 
حل و فصل مشــکات تاریخی دو طرف است. 
اما تقویت پیوند با شــرکای منطقه ای ایران که 
در جبهه دشــمنی با آن قــرار گرفته اند، در کنار 

رایزنی برای افزایش فشــار و تحریم، ماحصل 
همــه تصمیماتــی بود که بــر خواســته ترامپ 
جهــت گفت و گــوی مســتقیم بــا ایران اســتیا 
داشــت. تحریم هــای مــوج اول امریــکا علیــه 
ایران که عرصه های گسترده و متنوعی را در بر 
گرفته و عاوه بر منع هر گونه داد و ســتد میان 
شــرکت های امریکایــی و ایــران، دســت و پــای 
شــرکت های غیرامریکایی داوطلــب مبادله با 
جمهوری اســامی را هم بســته است، در مهم 
ترین بخش در حوزه های تحریم خودروسازی، 
مبــادات طــا و فلــزات گرانبهــا و ریــال بــوده 
اســت. موج دوم بازگشــت تحریم هــای امریکا 
که بنا به ادعای مقام های این کشور پیامدهای 
ســنگین تری را در بــر دارد، مربــوط بــه حــوزه 
صادرات منابع انرژی ایران از جمله معامله با 
شــرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش 
ایران، شــرکت بازرگانی نفت ایــران و از جمله 
خریداری نفت، محصوات نفتی یا محصوات 
پتروشــیمی از ایران است. در حالی که ایران در 
حــال حاضــر دو میلیون و 300 تــا دو میلیون و 
۴00 هزار بشــکه نفت صــادر می کند اما امریکا 
از ســقوط صــادرات نفت ایران به صفر ســخن 
می گویــد. به اینهــا باید تحریم مبــادات مالی 
با بانــک مرکزی ایــران و دیگــر نهادهای مالی 
ایرانی از طریق مؤسســات مالی خارجی را هم 
اضافه کرد. این در حالی اســت که تحریم های 
اشاره شده که بنا به ادعای مقام های امریکایی 
قرار اســت در 13 آبان ماه اجرایی شود پیش از 
این به مرحله اجرا درآمده اســت و کشــورهای 
طرف تجــارت با ایــران فرصت یافته انــد که از 

آنها تبعیت کنند.
امــا تحریم تنها راهی نبود که رئیس جمهوری 
امریکا از آن برای فشار علیه ایران بهره گرفت. 
اســتراتژی امنیــت ملــی ترامــپ در مبــارزه بــا 
تروریســم و افراطی گری هم به محملی برای 
فراگیر شــدن سیاست ایران ستیزی در محافل 
دولتــی امریــکا تبدیــل شــد و ترامــپ را قــادر 
ســاخت با اشتیاق بی حد و حصر پیگیر هر نوع 
سیاســت فشــار و تهدید علیه تهران باشــد. در 
چنین شرایطی نتیجه اطمینان به این سیاست 
بی پشــتوانه چیــزی نبــود جز حــرکات ایضایی 
کــه بعضاً به شکســتی تمــام عیار در سیاســت 
کشــورهای  تهدیــد  شــد.  تبدیــل  بین الملــل 
دوســت بــا ایران به قطــع رابطــه، متهم کردن 
ایــران بــه حمایــت از تروریســم و تــاش برای 
تبدیل کردن صحنه شــورای امنیت در حاشیه 
مجمع عمومی سازمان ملل به نمایشی علیه 

کشورمان از جمله این اقدامات بود.
ایــن همــه در حالی اســت کــه تنها کمــی بعد 
از اعــام شــروط دوازده گانــه دولــت امریــکا 
بــرای کاســتن  را  کــه خواســته های ناممکنــی 

ازاختافــات ایــن کشــور بــا ایــران بــر شــمرده 
بــود، ترامپ خواهان مذاکره بی قید و شــرط با 
کشــورمان شد. درخواســتی که از متزلزل بودن 
سیاســتی خبر می داد که تا پیش از آن پشتوانه 
قابــل اعتنایی در میان شــرکای منطقه ای اش 
یافته بود. دلیل اصلی آن هم چیزی نبود مگر 
ناکامــی در جلب نظر مثبت اغلب کشــورهای 
سیاســت های  قبــال  در  جهانــی  جامعــه 
ضدایرانــی و از ســوی دیگــر امیــدوار بــودن به 
گره گشایی از بحران سیاسی رابطه با ایران ذیل 
سیاســت های یکجانبــه گرایانه و تمــام کردن 

خوش این غائله تاریخی به نام خودش.

یکسان ســازی مواضعش با کشــورهای جهان، 
حــاا جمهوری اســامی ایــران کــه زمانی وجه 
مشترک سیاســت همکاری اروپا با امریکا بود، 
نقطه هدف گیری بیانیه های حمایت آمیز اروپا 
قرار گرفته و به یکــی از اصلی ترین موضوعات 
تعــارض میــان متحــدان دو ســوی آتانتیــک 

تبدیل شده است.
امریــکا  علیــه  اروپایــی  هم پیمــان  کشــورهای 
بی ســابقه ترین  بــا  را  کشــور  ایــن  حالــی  در 
موضع گیری ها در خصوص برجام نواختند که 
گمــان نمی کردند اقداماتشــان، امریکایی را که 
بــا اطمینان سیاســت ایران هراســی را در پیش 

گرفته در آستانه تاریخ ادعایی 13 آبان متزلزل 
کند.

بنابراین ایران این روزها درحالی به تنها ماندن 
و قطــع مناســبات اقتصــادی و از دســت دادن 
روابــط ممتــازش بــا کشــورهای دیگر از ســوی 
امریــکا تهدیــد می شــود کــه اتفاقــاً در موضوع 
تمایل به حفظ رابطه از سوی طیف گسترده ای 
از کشورها با آن از اتحادیه اروپا گرفته تا شرکای 
تجــاری بزرگــی چون چین، روســیه، هنــد، کره 

جنوبی و ژاپن تنها نیست.
اراده اروپا که در دو وجه سیاسی و عملیاتی و به 
شکل فراهم ساختن تسهیات ویژه و مستقلی 
برای نقل و انتقــاات مالی بخصوص در مورد 
عوایــد حاصلــه از صــادرات نفــت خــام ایران 
بروز یافته اســت، روزنه های امیدی هســتند که 
گرچه گمان می رود از فروپاشی توافق هسته ای 
جلوگیــری کنــد امــا مهم تــر از آن تهــی شــدن 
برنامه امریــکا در پیگیری مؤثر سیاســت ایران 
ستیزی و ایران هراسی، واقعیتی است که هیچ 

نبرد روانی مانع از آن نخواهد شد.

ایران این روزها درحالی به تنها ماندن و قطع 
مناسبات اقتصادی و از دست دادن روابط ممتازش 

با کشورهای دیگر از سوی امریکا تهدید می شود 
که اتفاقًا در موضوع تمایل به حفظ رابطه از سوی 

طیف گسترده ای از کشورها با آن از اتحادیه اروپا 
گرفته تا شرکای تجاری بزرگی چون چین، روسیه، 

هند، کره جنوبی و ژاپن تنها نیست
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ë  ایران؛ نقطه هدف گیری 
مواضع حمایتی اروپا

پاســخ قاطع شــرکای اروپایــی امریــکا مبنی بر 
نپذیرفتــن تصمیــم ترامپ بــه توقــف اجرای 
برجــام و اجبار کشــورها بــه پیروی از بازگشــت 
نظام تحریم های امریکایی علیه ایران، نمایی 
مبهــم از چشــم انداز سیاســت های پرحاشــیه 
ترامپ را به تصویر کشــیده اســت. اگرچه سایر 

کشــورهای باقــی مانــده در برجــام بــا اعــام 
بازگشــت  علیــه  را  بازدارنــده  قوانیــن  این کــه 
نظــام تحریم هــای امریــکا علیــه ایــران اجــرا 
می کننــد، بر وجود نداشــتن اجمــاع مورد نظر 
ترامــپ تأکیــد کردند، امــا ناگفته پیداســت که 
وجود صف بندی های پیــدا و پنهان در جامعه 
بین الملــل، دولــت امریــکا را در تحقق اهداف 
غایی اش نســبت به ایران ناکام گذاشته است. 
کشورهای اتحادیه اروپایی با تأسی به برجام به 
عنوان ســندی برای دفــاع از صلح و در واکنش 
به خروج امریکا که درکنار آن می کوشــید ایران 
اقتصــادی  و  سیاســی  محاصــره  حلقــه  در  را 

قرار دهد، قرابت های گذشــته بــا امریکا را کنار 
گذاشتند. مدارای ایران با توافق و ادامه رایزنی 
با شــرکای برجام اگر نگوییم که سبب نزدیکی 
بیشتر به کشــورهای اروپا شد، دست کم آنها را 
درموضع ضرورت حفظ رابطه مســالمت آمیز 
خــود بــا ایــران بــه رغــم تهدیــدات روزافــزون 

دولتمردان امریکا مصمم تر کرد.
در مــاه هــای اخیــر بــا شکســت امریــکا بــرای 
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باید در جامعه امریکا و نخبگان سیاسی جای پا باز کنیم
تحلیل احمد شیرزاد از جنگ تبلیغاتی ترامپ علیه ایران در آستانه 13 آبان

در موضــع حمله اســت بــا وضــع تبلیغاتی 
کســی که در موضع دفاع است، تفاوت دارد. 
کســی که حمله می کند، با ســر و صدای زیاد 
و طمطــراق از حماتــش می گویــد؛ اما برای 
کسی که دفاع می کند، خیلی به صاح نیست 
کــه بگوید تو کجــا را زدی  و کجــا را نزدی .این 
نکتــه ظریفی اســت و باید بــه آن توجه کرد. 
بخــش اعظــم اســتراتژی جنگــی اقتصادی 
دولــت امریــکا، از ســوی دســتگاه تبلیغاتــی 
این کشــور و متحدانش پشــتیبانی شده و هر 
اقدامــی را بــزرگ تــر از آنچــه بوده و هســت 
نشــان می دهند. مثــًا وقتی شــرکتی از ایران 
خارج می شــود در رســانه های وابسته به این 
جبهه نبرد تبلیغاتی- اقتصادی خیلی بزرگ 

و برجسته می شود.
از ســوی دیگــر دونالــد ترامــپ در هفته هــای 
گذشته مکرر ادعا و القا کرده که »اوضاع ایران 
کامــاً به هم ریخته اســت«؛ »مردم شــورش 
کردند و ناراضی هستند« و »هر روز در گوشه ای 
از ایران، خبرهایی از آشــوب می رسد«. روشن 
اســت وقتی چنین عبارت هایــی در گفته های 
می شــود،  تکــرار  امریــکا  جمهــوری  رئیــس 
مشخص می شود بخشی از استراتژی آن ها بر 
اساس اطاعات غلط است که آن را به اشتباه 
انداختــه و فکــر کردنــد می تواننــد با تشــدید 
شــکاف ها به اعتراض های پراکنده دامن زده 
و فرآیند تخریب کننده و متاشــی کننده را در 
ایــران پی ریزی کنند. بر این اســاس بر خاف 
زمان اوباما عمل شد. در آن زمان امریکا روند 
آرام و بی سر و صدایی علیه ایران شروع کرد.
اما ترامپ پر سر و صدا، تهاجمی و تبلیغاتی 

شروع کرد و ادامه داد.
 البته این بخشی از ویژگی یا تاکتیک همیشگی 

ترامپ است...
بله؛ اصواً آقای ترامپ چهره پر سر و صدایی 
اســت و تبلیغــات و فضــا ســازی بخشــی از 
اســتراتژی سیاسی اوســت.حال این ویژگی را 
در کنار نقش و نوع کنش کشــور حمله کننده 
که ابتدا به آن اشــاره داشــتیم قرار بدهید. در 
مقابل اگر به سخنان چند روز پیش وزیر نفت 
نگاه کنیم، می بینیم که وی همان نوع کنشی 
که کشــور مدافع باید داشــته باشــد را اتخاذ و 
بــا صراحت گفت بــه هیچ کس نمــی گویم 
می خواهم چکار کنم. بنده فکر می کنم  ما از 
این به بعد نمی توانیم به بخش هایی از آمار 
صادرات نفت کشــورمان دسترســی داشــته 
یــا آن را  به راحتــی اعام کنیم. حتی ممکن 
است از قول برخی مسئوان کشور، آمارهای 
ناامیــد کننده ای از صدور نفت بشــنویم.این 
در حالــی اســت کــه در عمــل راه هایــی برای 
صادرات نفت وجود دارد که به صاح نیست 
گفته شود. البته ما تجربه های تلخی از افرادی 
ماننــد بابک زنجانی داشــته و امیدواریم این 
تجربه های تلخ تکرار نشود و نمی شود .ولی 
بــه هر حــال راه هایــی کــه وزارت نفــت برای 
ادامه صادرات دارد، عمدتاً راه هایی نیســت 
که رســانه ای شود.کما اینکه ما برای دور زدن 
تحریم های گذشــته ، شــیوه هایی داشتیم که 
بخشــی از آن هــا لــو رفــت و آن هــا منافذش 
را بســتند.حتی ممکــن اســت توافق هایی با 
دوســتان خود یا کسانی که حاضر نیستند زیر 
بار تحریــم امریکا بروند، انجــام دهیم که به 

ë  خــروج دونالــد ترامــپ رئیــس جمهوری 
جنــگ  اعــام  رســماً  »برجــام«  از  امریــکا 
اقتصادی بود؛ جنگی که طرف امریکایی هیچ 
ابایی از پنهان نگه داشتنش نداشت و دستگاه 
تبلیغی نیز به مدد سیاست های اجرایی ایاات 
متحــده آمد تا این گونه القا شــود که 13 آبان و 
همزمان با بازگشت تحریم های ثانویه امریکا، 
فــروش نفت به صفر رســیده و اقتصــاد ایران 
فلــج خواهد شــد. در این میــان برخی معتقد 
بودند مســئوان و رسانه های کشور نتوانستند 
همپــای امریکایی ها عمــل و تبلیغــات آنها را 

خنثی کنند. این انتقاد را وارد می دانید؟
بیــن مــا و امریکایی هــا  اگــر دربــاره آنچــه   
می گــذرد بررســی اجمالــی داشــته باشــیم، 
روشــن اســت آن ها در این جنــگ اقتصادی 
در موضــع حملــه هســتند و مــا در موضــع 
دفــاع.  در نبردهــا، وضع تبلیغاتی کســی که 

صاح نمی دانیم بر ما کنیم.
ë  کار درســت تبلیغاتــی در چنیــن فضایــی  

چیست؟
ما باید بــه هر طریق ممکن بدون اینکه ســر 
و صدا کنیم، دو ســه ســال آینده را پشــت سر 
گذاشته و ســعی کنیم حداقل فشار به مردم 
بیاید. فرآیند اقتصاد کشــور کار خود را انجام 
دهــد و ما یک روند تبلیغاتی چراغ خاموش 

را جلو ببریم.
 طــرف مقابل بشــدت احتیــاج دارد روی هر 
مرحله تبلیغات کند و همیــن کار را می کند؛ 
اما وقتی ظرف دو ســه مــاه آینده نتایجی که 
آن هــا می خواســتند حاصل نشــد، اوضاع به 

سود ما خواهد بود.
 از طرفــی پیش بینــی بنده این اســت که این 
روند فرسایشــی و جنگ روانی مردم را بیشتر 
آزار داده است. اگر ما با ارتباط و همدلی بیشتر 

بین مســئوان حکومــت و مردم ایــن فرآیند 
فرسایشــی تبلیغاتی را کم اثر کنیم، مطمئن 
هســتم مســئوان کشــور می تواننــد راه هایــی 
بیابنــد تــا بخــش قابل توجهــی از فشــارهای 
اقتصادی مردم کم شود. به همین دلیل فکر 
می کنم ما باید با مردم بیشتر صحبت کنیم تا 
مردم بدانند این موج، موج تبلیغاتی اســت. 
افــراد معدودی هــم که فکر می کننــد امریکا 
منجی آن هاست، می بینند روند تحریم های 
امریــکا ضــد مــردم اســت. بــا اینکــه عنــوان 
می کننــد تحریم ها حکومت را نشــانه گرفته، 
ولی درســت بر عکس زندگی مــردم عادی را 
نشانه رفته است.  اتفاقاً استراتژی آن ها دقیقاً 
این است که مردم را اذیت کنند؛ بر نارضایتی 
مردم بیفزایند و موج آشــوب ها اتفاق بیفتد. 
کســانی که دل به امریکا بســته اند باید توجه 
و  این هاســت  تحریــک  امریــکا  روش  کننــد 
خودش مســتقیماً هزینــه ای نخواهــد کرد و 

می خواهد روی امواج تبلیغاتی سوار شود.
ë  برخــی معتقدنــد یکــی از بدشانســی های 

بازگشــت  آســتانه  در  هــم  ترامــپ  دونالــد 
تحریم ها و هم انتخابات کنگره، موضوع قتل 
خاشقجی اســت. این موضوع چه تأثیری در 
آینده مناسبات قدرت در منطقه از جمله رابطه 

عربستان با امریکا و ایران دارد.
مســلماً تأثیــر کوتــاه مــدت نخواهد داشــت؛ 
نبایســت فکر کنیم برنامه ریزی ای که جناح 
ضد ایرانی در وزارت خارجه امریکا و مشاوران 
آقای ترامپ دارند با این موضوع یا تبعات آن 
متوقف خواهد شــد یا تغییر خواهد کرد؛ این 
نگاه خوش بینی باوجه اســت. ولی اتفاقاتی 
که افتــاده خیلی رویدادهای عمیقی اســت و 
درعمق تحلیل امریکایی می تواند اثر مثبتی 
بــه نفــع ما داشــته باشــد.این اتفــاق در زمان 
آقــای اوبامــا هم افتــاد. در آن زمــان غربی ها 
از رشــد رادیکالیســم در کشــورهای اسامی و 
افکار تروریســتی خیلی نگران بودند.آن ها به 
مرور فهمیدند ایران، خطر تروریستی نیست 
و بر خــاف آنچه آن ها فکــر می کردند، افکار 
ارتجاعــی و تمامیــت خواهانــه و تروریســتی 
بیشتردر اردوگاهی است که عربستان سعودی 
از  پاکســتان و عربســتان  و  قــرار دارد  در آن 
آبشــخور فکری وایدئولــوژی خــود را انتخاب 
می کند. به همیــن دلیل برجام اتفــاق افتاد. 
یعنی عمــق تحلیــل امریکایی ها نســبت به 
گذشته تغییر کرد.متأسفانه با روی کار آمدن 
ترامــپ و عوامگرایــی که وی بــه آن دامن زد، 
بیشتر اســرائیلی ها و بعضاً سعودی ها موفق 
شدند مقداری این فضا را به سابق برگردانند 
و با وجود اینکه همه ضربات تروریســتی را  از 
عوامل وابســته به ســعودی ها خورده بودند، 
مجدداً تحریم هــا علیه ایران را ســازماندهی 
کردند. من فکر می کنــم این حادثه می تواند 
برای امریکایی ها یک هشــدار باشد که دل به 
ایــن قبیــل رهبرانــی نبندند که در کشــورهای 
عربــی داعیه اصاحــات و نوگرایــی دارند اما 
در عمــل قابل اعتماد نیســتند و ســعی کنند 
به گرایش های دموکراتیک داخل کشــورهای 

اسامی توجه کنند.
دیــر یــا زود تحلیلگــران غربی بــه این نتیجه 
خواهنــد رســید حکومــت جدیــد ســعودی 
بخصــوص بن ســلمان که عنصــر قدرتمند 

این حکومت اســت، دقیقاً آن مسیری را طی 
می کند کــه صدام طی کرد. صــدام در جهان 
عرب کســی بود که هر کار می خواســت انجام 
دهد ابایی نداشــت و هر کاری از او بر می آمد. 
امــروز هــم بــن ســلمان بــه هــر کاری کــه به 
نظرش برای ادامه قدرتش ازم است، دست 
زده ؛ از گروگانگیــری ســعد حریــری گرفته تا 
محبــوس کردن گروه کثیری از شــاهزاده های 
حکومــت  داخــل  ثروتمنــدان  و  ســعودی 

واتفــاق اخیــری کــه گفته می شــود ریشــه در 
همیــن مدیریــت سیاســی جدید عربســتان 
دارد. بنابرایــن می شــود پیش بینــی کــرد در 
ادامــه اتفاقاتــی مشــابه آنچــه  زمــان  صدام 
افتاد،اتفاق بیفتد.یعنی اول پنجه به صورت 
عرب هــا چــه در داخل حکومت خــود چه در 
سطح منطقه خواهد کشید و بعد به صورت 
غربی هــا. آنچــه واقعــاً قابــل اعتماد اســت، 
کار کــردن بــا گرایش های مــردم ســاارانه در 

کشور های اسامی اســت. ممکن است آن ها 
را بــه قراردادهای 110 میلیــارد داری فروش 
اسلحه نرساند ولی قطعاً برای امنیت جهان 
و آرامــش منطقــه قابل اعتمادتر باشــد. من 
تصور می کنــم این قصه یک هشــداری برای 
غربی ها است تا به کسی که دست به هر کاری 
خواهد زد، اعتماد نکنند. بر عکس نگاه کنید 
در ســمت مقابلش ما برجام را امضا کردیم، 
بــه اذعــان آژانس بیــن المللی انــرژی اتمی 
تمــام مدت به پیمان هایمــان پایبند بودیم . 

این قابل اعتماد و مهم است.
ë  نتیجه تغییر این دیــدگاه برای ما چه خواهد

بود؟
 فکــر می کنــم اگر مــا حوصله کــرده و برخورد 
صبورانــه، متیــن، اصولــی و مقتدرانه داشــته 
باشــیم و بــا تعارضاتــی کــه اتفــاق می افتــد، 
درســت برخــورد کنیــم دیــر یــا زود شــرایط 
می توانــد به نفع ما تغییر کند. ما یک ضعف 
عمــده داریــم و واقعــاً در برقــراری ابــی بــا 
کشــورهای غربی ضعیف هســتیم. بعضی از 

دوســتان مــا در داخل ایــران اصــواً اعتقادی 
به این مســأله ندارند و فکــر می کنند غربی ها 
به اصطاح ســرو ته یک کرباســند و همه یک 
جور هستند و نمی شــود به آن ها اعتماد کرد. 
در برخــی مــوارد هم بــه نظر می رســد تنبلی 
کردیم و اقدام قاطع و جدی نداشتیم. ما باید 
در تمام کشورهای جهان نفوذ سیاسی خود را 
داشته و حفظ کنیم و فکر نکنیم نفوذ ما باید به 
عراق و کشورهای منطقه محدود شود. همان 
طــور کــه مــا در عراقی کــه حکومتــش زمانی 
دشــمن ما بود توانســتیم با فرآیند منطقی و 
حمایت صادقانه از مردم عراق نفوذ سیاسی 
قابل توجهی داشــته باشــیم. این نفــوذ برای 
ما ســرمایه سیاســی بســیار بزرگی اســت و در 
جاهــای دیگــر می توانیــم همیــن اســتراتژی 
نفوذ را با تفاوتی در شکل دنبال کنیم. ما باید 
در داخــل جامعه امریکا در نخبگان سیاســی 
جــای پــای خود را داشــته باشــیم. بایــد میان 
نخبگان سیاسی اروپا جایی برای خود باز کرده 
و طرفدارانــی بــرای خود داشــته باشــیم. این 

کار با شــیوه قابل قبــول و روش هــای مدنی از 
جمله هیأت های پارلمانی، گروه های دوستی، 
ارتباطات فرهنگی، دانشگاهی و ورزشی قابل 
تحقق اســت. همین رابطه خوب فدراســیون 
کشــتی ما با فدراسیون کشتی امریکا هم اهرم 
نفوذ اســت. باید با جامعه ایرانیانی که مقیم 
خــارج هســتند ومی تواننــد ابی گســترده ای 
داشــته باشــند، ارتبــاط مثبــت برقــرار کنیــم. 
فکــر  .گاهــی  داریــم  بســیار  ناکــرده  کارهــای 
می کنیــم حقانیــت کافــی اســت؛ در حالی که 
حقانیت کافی نیســت؛ موضــع منطقی کافی 
نیســت. باید ایــن موضع را به اطــاع دیگران 
رســاند. باید آن هــا را از تحلیل های غلطی که 
دچار آن هستند، خارج کرد. این کاری است که 
در آن ضعیف هستیم. فکر می کنیم با ارتباط  
بــا ســناتورهای امریکایــی نجــس می شــویم. 
در حالــی که این گونه نیســت. اگــر بتوانیم به 
هر شــکل و حتی با یک نماینــده عضو کنگره 
ایاات متحده ارتباطی برقرار کنیم و یک رأی 

منفی در جایی بگیریم، به نفع ماست.

 با نزدیک تر شــدن به ضرب ااجلی که دونالد ترامپ برای بازگشــت تحریم ها اعام 
کرده بود، پوشــالی بودن افق ترســیمی رئیس جمهوری شــومن امریکا بیشــتر از قبل 
خودنمایی می کند؛ هر چند که نمی توان چشم خود را به تأثیرات بازگشت غیرقانونی 
تحریم های امریکا و بدعهدی این کشــور بســت، اما تأثیر سیاســت های ترامپ قابل 
مقایســه با نمایی که او تصویر و القا کرده بود، نیســت. اما به هر حال کســی نمی تواند 
منکــر جنگ تمــام عیار اقتصــادی امریــکا با کشــورمان بشــود؛ احمد شــیرزاد فعال 
سیاســی اصاح طلب در گفت وگو با »ایران«، وجهی دیگر از این جنگ را نشان داد. 
اینکه کشــور متجاوز و مدافع چه ســهمی از فضای تبلیغی و روانی دارند و این موازنه 
نابرابــر در جنگ اقتصادی ایران و امریکا قابل مشــاهده اســت. وی در این مصاحبه 
همچنین از تأثیری که موضوع قتل جمال خاشقجی بر مناسبات امریکایی ها با ایران 

و عربستان خواهد داشت، می گوید که در زیر می خوانید.

رابطــه ایران و امریکا یک رابطه تاریخی اســت. نه از نوع 
رابطــه تاریخــی دو ملــت کــه آبــا و اجدادشــان روزگاری 
ســاکنان یک سرزمین به حســاب می آمدند یا با یکدیگر 
تجــارت می کردنــد. نقطــه اتصال ایــن رابطه مداخله اســت و بحــران که 
روزگاری از کودتــا ســر در مــی آورد، روزی دیگــر از گروگان گیــری و فردایــی 
از تحریــم. این هــا نقــاط پررنگــی هســتند که هــر یــک در مقــام مقدمه و 
تقویت کننده دیگری ایفای نقش کرده اند. چنین است که تصمیم دونالد 
ترامــپ بــرای اجــرای مرحلــه دوم تحریم ها علیــه ایــران در 6 نوامبر، 13 
آبان اگر چه ممکن اســت از ســر اتفاق با سالگرد اشغال سفارت امریکا در 
تهران به دســت دانشجویان انقابی در ســال 1358 همزمان شده باشد، 
امــا برخی آن را بــا نوعی انتقام جویــی پیوند می زنند. بی گمــان اینکه اگر 
بــرای تافی جویی چنین دیرهنــگام توجیهی وجود داشــت، ایرانیان باید 
روزهــای بســیاری را در راه انتقــام گرفتــن طی کننــد؛ از کودتــای 28 مرداد 
1332 تا 12 تیر 1367 و هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران و برای 
تمام ســال هایی که واشــنگتن در قامت یکی از حامیان اصلی رژیم بعث 
عــراق برای جنگ با ایران ایســتاد و به عدد تمــام روزهایی که تحریم های 
امریکا با بهانه های مختلف زخمه بر تار و پود زندگی شــان زده است. وزنه 
مخاصمه جویی امریکا در ترازوی این رابطه ســنگین است با این حال باا 
رفتن از دیوارهای ســفارت این کشــور در تهران و 444 روز به گروگان گرفتن 
66 نفر از کارکنان و دیپلمات های امریکایی حاضر در سفارت مبنای قطع 
رابطه دیپلماتیک امریکا با ایران از 20 فروردین 1359 تاکنون شــده است. 
واقعه ای که شــاید حاا بسیاری از مردم امریکا آن را فراموش کرده باشند 
امــا در ایران نــه موافقان و نه مخالفــان آن را فراموش نمی کنند. موافقان 
هر ساله برای گرامیداشــت »تسخیرانه جاسوسی« راهپیمایی می کنند و 
مخالفان به اما و اگرهایی می پردازند که می توانســت از وقوع آن و افتادن 
گره کور بر رابطه دو کشور جلوگیری کند. سال ها است که حتی برخی از آنها 
که خود در زمره تسخیر کنندگان بودند به جمع منتقدان پیوسته اند با این 
حــال اقدامــات خصمانه امریکا که با روی کار آمــدن دولت دونالد ترامپ 
دو چنــدان شــده دلیل قانع کننده ای اســت برای اینکه هر دو گــروه در یک 

موضوع مشترک باشند؛ ضرورت ایستادگی در برابر زورگویی های امریکا.
13 آبان در تاریخ ایران معاصر روزی است که به تواتر با رویداد های به یاد 
ماندنی و گاه تاریخ ساز همراه شده است. در همه این رویدادها امریکا از دور 
یا نزدیک دخالت داشته است. نیمه شب 13 آبان 1343، صدها کماندو به 
همراه مأموران سازمان اطاعات و امنیت کشور موسوم به ساواک به منزل 
امام خمینی)ره( در قم حمله کردند. آنها پس از دســتگیری آیت اه او را 
به تهران منتقل و ســپس با یک هواپیمای نظامی به ترکیه تبعید کردند. 
بهانه این دستگیری و تبعید چیزی نبود جز مخالفت و سخنرانی های امام 

در مخالفت با قانون کاپیتواسیون که به اتباع امریکایی در ایران مصونیت 
قضایی می داد و امام خمینی به نحوی خستگی ناپذیر به رسوا کردن دربار 
پهلوی و دولت اسداه علم که ایحه مربوط به این قانون استعماری را به 
مجلس شــورای ملی ارائه داده بود، می پرداخت و گویا نظام شاهنشــاهی 
راهــی بهتر از تبعید رهبر جنبش انقابــی به خارج از مرزهای ایران نیافته 
بود. تبعیدی که در 13 آبان 43 از ترکیه آغاز شد به نجف رسید و در فرانسه 

بواسطه پیروزی انقابی با زعامت همان رهبر در تبعید پایان یافت.
13 آبان ســال 1357 نیز یکی دیگر از روزهای حادثه خیز تاریخ ایران شــد. 
حملــه نظامیان به تجمــع اعتراضی دانش آمــوزان در محوطه دانشــگاه 
تهران که به کشــته و مجروح شدن ده ها نفر از آنها انجامید، رویداد تلخی 
بــود که ســبب شــد دانش آمــوزان مــدارس تهــران در بیانیــه ای کــه در 16 
بهمن 57 منتشــر کردند این روز را به یاد همکاســی های شــهید خود روز 
دانش آمــوز بنامند. روزی کــه در تقویم جمهوری اســامی ایران با همین 

عنوان ماندگار شد.
آبــان ماه یک ســال بعد بود کــه همین نامگذاری مبنای انتخــاب 13 آبان 

برای اجرای تصمیم شان برای اشغال سفارت امریکا قرار گرفت.
وقتــی دیدار »زبینگنیو برژینســکی« مشــاور امنیت ملی لهســتانی ااصل 
رئیــس جمهوری وقــت امریکا بــا نخســت وزیر و وزیر امــور خارجه دولت 
موقــت یعنــی مهدی بــازرگان و ابراهیم یــزدی در الجزایر بــا واکنش های 
جریان هــای تندروی انقابی در ایران همراه شــد و تجمعــی اعتراضی در 
اول آبان مقابل سفارت امریکا شکل گرفت؛ دانشجویانی که بر خود لقب 
»دانشجویان پیرو خط امام« نهاده بودند و از وقوع کودتایی امریکایی علیه 
نظام بر آمده از انقابی اسامی هراس داشتند موقعیت را مساعد حمله 
به سفارت امریکا یافتند. پیش از آنها یک گروه مارکسیست دست به چنین 
عملی زده بودند که از سوی امام تأیید نشده بود و با ورود مقامات دولتی به 
غائله تنها پس از چند ساعت خاتمه یافته بود. این بار آنها بواسطه آیت اه 
محمد موســوی خوئینی ها خواهان کســب نظر امام پیش از اقدام شدند. 
نظری که به دایل سیاسی کسب نشد اما اعام شد که مثبت است. حدود 
500 دانشــجوی معترض که جمع کوچک تری آنها را رهبری می کردند از 
دیوارهای ســفارت باا رفتند و آن را به تســخیر در آوردند. امام با یاد کردن 
از ایــن واقعــه با عنوان »انقاب دوم« آن را تأیید کرد و همین ســبب شــد 
که ماجرا برای بیش از یک ســال ادامه پیدا کند.اعمال تحریم های امریکا 
علیــه ایــران کــه آن زمان از دیگر کشــورها می خواســت به طــور داوطلبانه 
اجرایشــان کنند از همان زمان آغاز شد. شورای امنیت سازمان ملل هم با 
صدور دو قطعنامه پیاپی اعمال فشار بر ایران را برای پایان دادن به بحران 
گروگانگیری مشروعیت بخشید. جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت امریکا 
دستور مسدود شدن اموال و سرمایه های ایران در امریکا را صادر کرد. اموال 

منقــول و غیرمنقولی که در مجموع به روایــت امریکایی ها 8 میلیارد دار 
و به یقین ایرانی ها 14 میلیارد دار ارزش داشت. امریکا همچنین واردات 

نفت خام از ایران را ممنوع کرد.
از میان دانشــجویان تســخیر کننده ســفارت امریکا چهره های نام آشــنای 
بسیاری پا به عرصه سیاست ایران گذاشتند. طیفی از آنها همچون ابراهیم 
اصغــر زاده، عبــاس عبــدی، محســن میردامــادی، حبیــب اه بی طرف، 
محمدرضا خاتمی، محمد نعیمی پور، معصومه ابتکار و زهرا مجردی که 
بعدها در عداد نیروهای سیاسی اصاح طلب در آمدند و اغلب از جایگاه 
نقد آن رویداد برآمدند زیرا معتقدند که باا رفتن از دیوار ســفارت امریکا 
و به گروگان گرفتن دیپلمات های امریکایی محصول شور انقابی هدایت 
نشده دانشجویان بوده و می شد که با درایت بیشتری با مسأله تاش امریکا 
برای دخالت در ایران مواجه شــد و کار را به کاردان ســپرد. فروز رجایی فر 
و حســین شــیخ ااســام هم که این روزها از جمله چهره های اصولگرا به 
شمار می روند نیز دو دانشجویی بودند که در جمع تسخیر کنندگان سفارت 

مسئولیت مستقیم بررسی اسناد به دست آمده از آن را داشتند.
دولــت کارتــر تاش زیادی کــرد با بهره گرفتــن از همه امکانــات از اعمال 
فشار تا تهدید به اقدام نظامی و از به کار گرفتن میانجی تا مذاکرات پنهانی 
بحــران پیش آمده را پایان دهد و گروگان ها را آزاد کند. اما اگر چه مجلس 
ایران یک سال پس از آغاز بحران بررسی مقدمات آزادسازی گروگان ها را 
آغاز کرد، این کار تا دی ماه ســال 59 و ساعاتی پس از آنکه کارتر دموکرات 
کاخ سفید را به رونالد ریگان رئیس جمهوری جمهوریخواه امریکا تحویل 
داد طول کشید. این بحرانی بود که مسیر رابطه تهران و واشنگتن را بشدت 
تحت تأثیر قرار داد. راه هایی سنگاخ و متنافر که بازگرداندن سیاستمداران 

دو کشور به میز گفت و گو را به امری سخت و دور از ذهن تبدیل کردند.
خاصه حاا که نزدیک به 4 دهه پس از آن ماجرا ایران و امریکا در آســتانه 
13 آبانــی دیگــر اســت. ترامپ حاصــل تمام مقدمــات ازم بــرای تغییر 
در رابطــه دو کشــور یعنــی اجرای متعهدانــه برجــام را با خــروج از توافق 
هسته ای به باد داده است و تصمیم دارد که در چنین روزی دومین مرحله 
تحریم هــای خود علیه ایران را آغاز کنــد. تحریم هایی که دیگر برای نظام 
40 ساله ایران نه تازگی دارند و نه هراس آورند. جهان در 13 آبان 97 کمتر 
شباهتی به سال 57 دارد. کشورهای اروپایی دیگر متحدان راستین و قسم 
خورده امریکا به شمار نمی روند و جمهوری اسامی نظامی ریشه دوانده 
اســت که بواسطه پایبندی به تعهدات بین المللی خود از جمله برجام از 
حمایت و همدلی بیشتر کشورهای جهان برخوردار است. باا رفتن از دیوار 
سفارت کشورها اما قوی تر از هر زمان دیگری محکوم است، بویژه از سوی 
دولت ایران که با وجود همه فشــارهای خارجی بر دیپلماســی و گفت و گو 

به عنوان بهترین راه حل بحران ها تأکید می کند.
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اجماع جهانی  علیه ایران رؤیای  دست نیافتنی ترامپ
دیاکو حسینی در گفت وگو با »ایران«  سیاست  »تحریم هراسی« امریکا را بررسی کرد

ë  ریاســت از  پیــش  چــه  ترامــپ  دونالــد 
جمهــوری و چه پــس از آن سیاســت ایران 
ستیزی را در دســتور کار خود قرار داده بود... 
منشــأ چنین خصومتی کجاست؟ آیا ریشه 
حزبــی دارد یــا او سیاســت بخشــی از بدنه 
می کنــد؟  نمایندگــی  را  امریــکا  حاکمیتــی 
یا اینکــه دشــمنی بــا ایــران بــرای او کارکرد 
تبلیغاتــی داشــته که اینــک هم ایــن رویه را 

دنبال می کند؟
همــان طــور کــه می دانیــد، دونالــد ترامپ 
شــخصیت ایدئولوژیکــی نــدارد و به خاطر 
دانش انــدک درباره تاریخ، دلبســته تاریخ 
روابــط ایران و امریکا در چهار دهه گذشــته 
هــم نیســت. بنابرایــن ریشــه رفتارهــای او 
نســبت بــه ایــران مربــوط به عنادی اســت 
که با رؤســای جمهوری ســابق امریــکا و به 

طــور خــاص بــا بــاراک اوبامــا دارد. دونالد 
ترامــپ نــه تنها متعهــد به زیر پا گذاشــتن 
میراث اوباماســت که توافق با ایران یکی از 
آن میراث محســوب می شــود بلکه بخوبی 
متوجــه شــده کــه رویارویــی بــا ایــران، یک 
تکنیــک بازاریابــی عالــی در واشــنگتن هم 
هست. گروه های متنفذ زیادی در واشنگتن 
هســتند که حاضرنــد به خاطر ســوق دادن 
امریکا به دشــمنی با ایران، پول های کانی 
خــرج کنند. این گروه هــا و افراد نقش قابل 
و  دارنــد  مختلــف  انتخابــات  در  توجهــی 
جلــب رأی آنهــا بــرای هــر سیاســتمداری 
مهــم اســت. ایــن تنهــا بخشــی از داســتان 
اســت؛ عــاوه بر عــداوت شــخصی ترامپ 
نســبت به اوبامــا، حــزب جمهوریخواه هم 
بــه خاطر نادیده گرفتن ثمره هشــت ســال 
سیاســت های  از  دموکرات هــا  حکومــت 
ضــد ایرانی ترامپ حمایــت می کند و  این 
مســأله بــه دولــت امریــکا کمــک کــرده که 
بدون کمترین مخالفتی به این روش ادامه 
دهد. نمی توانیم انکار کنیم که چه دوست 
داشــته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، 
در جامعــه و حتــی در میــان اکثریــت افکار 
عمومــی امریــکا، ایران بــه مثابه دشــمن، 
بشدت تثبیت شده است. بنابراین هرچند 
دموکرات ها در دولت اوباما راه دیپلماســی 
را انتخــاب کردند اما به این معنی نیســت 
که کمتر از جمهوریخواهان ایران را دشمن 
امریــکا می داننــد. از دیــدگاه دموکرات هــا، 
شــاید ترامــپ کمــی زیــاده روی می کند اما 
مجموعــاً همــه آنهــا اتفــاق نظــر دارند که 
دشــمنان  خطرناک تریــن  از  یکــی  ایــران 

امریکاست.
ë  رئیس جمهوری امریــکا در خال ماه های

برجــام  و  هراســی  ایــران  پــروژه  گذشــته 
هراســی را همزمان پیش برد اما نتوانســت 
در هــر دو پــروژه خیلــی موفق باشــد؛ چنان 
شــرکای  از  کشــورهایی  می توانســت  کــه 
اروپایــی اش ماننــد فرانســه را کــه در برخی 
نگرانی هــا پیرامون ایران با امریکا مشــترک 
بود، بــا خود همــراه کند امــا این گونه نشــد 
و حتــی ایــن کشــورها خــود بــه مهم تریــن 
منتقــدان سیاســت ترامپ با ایــران تبدیل 

شدند، دایل این شکست چه بود؟
ترامــپ امیدوار بود که بتوانــد هرچه زودتر 
اروپــا را بــا خــودش همــراه کنــد. از نظــر او 
بــا شــروع تحریم هــای امریکا یــا اروپایی ها 
ناچار به پیروی از این تحریم ها می شدند یا 
بــرای در امان ماندن از تحریم های امریکا، 
ایــران را تشــویق می کردنــد کــه بــه مذاکره 
بــا امریــکا رضایت دهــد. ایــن امیدواری ها 
البتــه هنــوز هم وجــود دارند؛ ضمــن اینکه 
امریکا با تکیــه بر قدرت یکجانبه گرایی اش 
فکــر نمی کنــد کــه بــرای کســب موفقیــت 
علیه ایران به همراهــی اروپا چندان نیازی 
هــم داشــته باشــد. ریشــه این برداشــت ها 
در ناآگاهــی و دانــش کافــی دولــت امریــکا 
نســبت به مســائل ایــران و ماهیــت روابط 
اروپا و امریکاســت. دونالد ترامپ براساس 
تجربه هایش در دنیــای معامات تجاری، 
واقعاً باور دارد که اســتفاده از اهرم های زور 
و همزمان ارائه مشــوق های فریبنده، همه 

را در نهایــت بــه میــز معاملــه می کشــاند. 
احتمــاًا مــدت بیشــتری زمــان خواهد برد 
تــا یاد بگیرد که سیاســت خارجــی از قواعد 
بازار مســتغات پیروی نمی کند. گذشته از 
اینهــا، احتمااً امریکا تصور می کرد که بعد 
از خــروج از برجــام، ایــران هــم بافاصلــه 
از توافــق خــارج خواهــد شــد و این مســأله 
کار را بــرای دولــت ترامــپ در جهت ایجاد 
اجمــاع جدید علیه ایران آســان تر می کند. 
باقــی ماندن ایــران در برجام در شــرایطی 
کــه حمایــت همــه اعضــای گــروه 1+5 را 
منهای امریکا به همراه داشت، محاسبات 
را بــه کلــی تغییــر داد. این اشــتباه امریکا و 
واکنش سنجیده ایران نه تنها باعث شد که 
امریکا اعتبار اخاقی و تکیه پذیری سیاسی 
خــود را از دیــد متحدانــش از دســت بدهد 

بلکــه با نشــان دادن چهره ایــران به عنوان 
کشــوری پایبند به تعهــدات بین المللی که 
امروز با ایســتادن در کنار حقوق بین الملل 
و همــه کشــورهایی کــه از امریــکا بــه خاطر 
یکجانبه گرایــی و اهانــت بــه منزلت ســایر 
بــه  بزرگــی  کمــک  رنجیده انــد،  ملت هــا 
ایــران کــرد. این اشــتباه برای امریکا بســیار 
گــران تمــام خواهــد شــد. احتمــال اینکــه 
تحریم هــای یکجانبه و زورگویانــه، ایران را 
وادار به تســلیم کنــد، مطلقاً وجــود ندارد. 
ســال ها طول خواهد کشید که امریکا بتواند 
اعتماد متحدانش را در گوشــه و کنار جهان 
دوبــاره جلب کنــد و احتمــاًا دیگر نخواهد 
توانست سایر کشــورها را به شایستگی های 

امریکا برای رهبری جهان متقاعد کند.
ë  ترامــپ بعــد از خــروج از برجام بــه طور

نمایشی و تأثیرگذار کار رسانه ای کرد تا نشان 
دهــد، توافق هســته ای بــه اعتبــار امریکا به 
دست آمده است و اان هم می تواند کاری 
کند که این توافق بی ارزش شود آیا او در این 

زمینه موفق بوده است یا نه؟
ایــن کامًا درســت اســت کــه بــدون توافق 
ایــران و امریــکا، برجــام هرگــز بــه دســت 
نمی آمد. امریکا نقش کلیدی در دســتیابی 
بــه ایــن توافق داشــت و امــروز هم بــا کنار 
کشــیدن از توافــق، عمــًا بخــش بزرگــی از 
آن را نابــود کــرده اســت. مســأله ای کــه از 
میــدان دید امریکا دور مانده این اســت که 
امریــکا فقــط برجــام را نابــود نکــرده بلکه 
بــه روح توافقــات چندجانبــه آســیب زده 
اســت و تاوان این تبهکاری، همراه نشــدن 
سیاســت های  بــا   5+1 کشــورهای  ســایر 
جدیــد امریــکا علیــه ایــران اســت. امریــکا 
تنهــا مانــده و بایــد بــه ســختی تــاش کند 
کــه بــدون  مکانیســم های چندجانبه گرایی 
و حمایــت ســایر کشــورها، تحریم هــا علیه 
ایران را به اجرا بگذارد. بدون اتفاق نظر در 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد و بدون 
همسویی با دیگر قدرت های بزرگ در آسیا 
و اروپا، امریکا فقط یک قدرت بزرگ است 
کــه در پیشــبرد اهدافــش محدودیت هــای 

زیادی را باید تحمل کند.
ë  در چنین فضایی که اشــاره داشتید امریکا

تنهــا مانده اســت، این کشــور دســتیابی به 
یکســری اهداف از جمله رســاندن صادرات 
نفت ایران به صفر را در موعد 13 آبان اعام 
کرده است... سیاســتی که به نظر می رسد با 
همراه نشدن شرکای تجاری ایران چندان با 
اقبال روبه رو نشده است... آیا ترامپ همان 
موقع که این هدف را اعام کرد می دانســت 
این صرفاً یک سیاســت تبلیغی است یا نه 
واقعــاً فکر می کــرد می تواند موفق شــود اما 

نشد؟
فکر می کنم دولــت ترامپ به دلیل فقدان 
دانــش و اطاعــات کافی دربــاره مقدورات 
کــه  داشــت  بــاور  واقعــاً  محدودیت هــا،  و 
می تواند تحریم های مؤثــری را علیه ایران 
به کار بگیرد. البتــه او به جنبه های تبلیغی 
و تأثیرات روانشــناختی ایــن تهدیدات هم 
توجــه داشــت. امــروز به نظــر می رســد به 
اطاع او رسانده اند که تحت هیچ شرایطی 
امریــکا نمی تواند صادرات نفت ایران را به 

ســپتامبر تــا شــکل گیری داعــش و جبهــه 
النصره بوده و همچنــان ادامه دارد. تاش 
عربستان سعودی برای تبدیل کردن ایران 
بــه یک مســأله جهانــی به هــدف منحرف 
کــردن توجهــات جهانــی از اقدامــات ضد 
انســانی و امنیــت زدای خــود بــوده اســت. 
قتــل بی رحمانــه جمــال خاشــقجی، برای 
مدتی هم که شــده این فضاســازی را علیه 
عربســتان برگرداند. جهان باید نســبت به 
عربســتان ســعودی مســئوانه تــر برخورد 
از  کــور  حمایــت  دهــه  چندیــن  اگــر  کنــد. 
صدهــا  امــروز  نبــود،  ســعودی  عربســتان 
هزار نفر کشــته و میلیون ها نفــر دیگر آواره 
نمی شــدند. متأســفانه می توانــم حــدس 
بزنــم که فرارســیدن 13 آبــان و اعمال دور 
تازه تحریم ها، یکبــار دیگر ایران را به صدر 
اخبــار می رســاند و بــه عربســتان ســعودی 
فشــارهای  حــدی  تــا  کــه  می کنــد  کمــک 

بین المللی را علیه خود کمتر کند.
ë  اراده سیاســی و عملــی کشــورهای باقــی

مانــده در برجــام را بــا توجــه بــه طراحــی 
ســازوکار جدید مالــی با ایــران در حفظ این 

توافق تا چه اندازه مؤثر می دانید؟
اراده سیاســی کشــورها یــک چیــز اســت و 
توانایــی ســازوکارهای مالــی بــرای جلــب 
ایــران چیــزی دیگــر. کشــورهای  رضایــت 
اروپایی و طبیعتاً چین و روسیه دلیل بسیار 
زیادی دارند که همچنان از برجام حمایت 
کننــد. اروپایی هــا نشــان دادنــد کــه برجام 
بــرای آنها صرفاً یــک توافق بــرای محدود 
نیســت  مــا  ای  برنامه هــای هســته  کــردن 
بلکــه نمــادی از چندجانبه گرایــی و تقــدم 
بخشــیدن دیپلماســی بر ســایر شــیوه های 
حل اختافــات بین المللی اســت؛ نمادی 
که اکنون توســط ایاات متحده به تمســخر 
گرفتــه شــده اســت. امــا ایــن اراده واقعــی 
تضمین نمی کند که آنها بتوانند در میدان 
عمل نیــز در برابر امریــکا مقاومت کنند یا 
آن مقــداری از برجام حمایت کنند که نظر 
مســاعد ایران را برای مانــدن در این توافق 
جلــب کند. فکــر می کنم خواســته ایران در 
ایــن مرحلــه و بــا در نظــر گرفتن تحســین 
ایران نســبت بــه اراده اروپا، چین و روســیه 
کامًا روشــن اســت: اینکه این کشورها باید 
بتواننــد مطابق با تعهدات شــان در برجام 
بــه نحــوی عمــل کننــد کــه مانــع از مختل 
شــدن ارتباطات مالی و تجاری ایران شود. 
اگر ایران احســاس کند که با خــروج امریکا 
بــه  نمی تواننــد  کشــورها  ســایر  برجــام،  از 
تعهدات شــان عمل کنند یا خــروج امریکا 
را جبــران کننــد، دلیلــی بــرای مانــدن در 
یــک توافق یــک طرفه نخواهد داشــت. اگر 
روزی ایران ناگزیر از خروج از برجام باشــد، 
همچنــان اراده اعضــای 1+4 را بــرای نگــه 
داشتن برجام، تحسین خواهد کرد ولی در 
هر صورت ایران مانند هر کشــور دیگری به 
منزلــت، کرامــت و اعتبار خــودش بیش از 
هــر موضوع دیگری اهمیــت می دهد. باید 
منتظــر باشــیم و ببینیــم کــه چگونــه اروپا، 
چین و روســیه حاضر خواهند بود که ایران 
را بــرای ادامــه شــرکت در توافق هســته ای 

متقاعد کنند.

یک مســأله نتیجه انتخابات امریکا به زیان 
گرفــت.  خواهــد  شــکل  جمهوریخواهــان 
مســائل سیاســت خارجــی هیــچ وقــت در 
اولویت انتخابات امریکا بویژه در انتخابات 
کنگــره نبــوده اســت؛ با وجــود این بــه نظر 
می رســد تمایــل قابــل توجهــی در جامعه 
سیاســی امریــکا بــرای بازگردانــدن موازنه 
قــوای داخلی برای به کنترل گرفتن بیشــتر 
کــه  دارد  وجــود  ســفید  کاخ  سیاســت های 
می تواند موجب شــود که نتایج نهایی این 
انتخابــات مطابق با میــل جمهوریخواهان 

پیش نرود.
ë  بســیاری معتقدنــد در آســتانه 13 آبــان و

تاشــی که ترامــپ بــرای اجمــاع تحریمی 
علیــه ایران بــه عمل آورده اســت، موضوع 
کشــته شــدن جمــال خاشــقجی، خبرنــگار 
ســعودی به محملــی برای تســویه حســاب 
اتحادیــه اروپا با امریکا تبدیل شــده اســت. 
عیــن همیــن گمانه زنــی در مــورد ترکیه هم 
مطرح اســت. گفته می شود تاشی که ترکیه 
بــا موضــوع خاشــقجی کــرد، نتیجــه آن به 
نفع متحــدان منطقــه ای اش از جمله ایران 
بود؛ چنان که در آســتانه بازگشت موج دوم 
تحریم های امریکا، فضای رســانه ای و توجه 
محافل سیاسی غرب از سمت ایران به سوی 
عربســتان و به ضرر آن تغییر کرد این فضا را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
اجــازه بدهیــد اول از همه تأکیــد کنم که در 
داخل امریکا هم عده زیادی در حال انتقاد 
برابــر  در  ترامــپ  دولــت  سیاســت های  از 
عربســتان ســعودی هســتند. بخش بزرگی 
از حــزب دموکــرات، جامعه مدنــی امریکا 
و همین طــور چهره های سرشــناس حزب 
جمهوریخــواه هــم بــرای عقــب نماندن از 
قافله از حمایت های بی قید و شرط امریکا 
از عربســتان سعودی انتقاد می کنند. امروز 
پــی  از مــردم و دولت هــا  شــمار بیشــتری 
برده اند که سیاست های عربستان سعودی 
عمدتــاً تحت هدایــت محمد بن ســلمان 
بیــش از انــدازه جاه طلبانــه و ماجراجویانه 

بوده است. 
آنها در ابتــدا امیدوار بودند که این ولیعهد 
جوان، نوید دوران طوانی از روابط حســنه 
مبتنــی بــر سرســپردگی همــراه با توســعه 
و نوســازی را بــه همــراه داشــته باشــد امــا 
در عمــل، رفتارهــای تبهکارانــه ای ماننــد 
گــروگان گرفتن نخســت وزیــر لبنــان، آغاز 
جنــگ بی فایده یمن که اعتبار غرب را هم 
زیر ســؤال برده، ادامه حمایت مســتقیم و 
غیرمستقیم از گروه های تکفیری در سوریه 
و فراســوی آن و تحریک جنگ طلبی علیه 
ایران، نشان داد که عربستان تحت رهبری 
محمــد بن ســلمان می تواند متحد بســیار 
خطرنــاک تری باشــد. واقعیت این اســت 
که تغییر فضا علیه عربســتان سعودی کار 
ســختی نیســت؛ بلکه نگــه داشــتن فضای 
منفــی علیــه ایــران کار دشــواری اســت که 
تــا بــه امــروز نیــاز بــه مراقبــت دائمــی در 
رســانه ها و فضاهــای دیپلماتیــک داشــته 
اســت. عربستان سعودی ساانه میلیون ها 
دار بــرای تأمیــن افراطی گــری در سراســر 
جهــان صــرف می کند کــه حاصــل آن از 11 

صفــر حتی نزدیک کند و شــاید به اطاع او 
رسیده باشد که در صورت نبود موفقیت در 
عمــل کردن به این تهدیــد، همان تأثیرات 
روانشناختی هم از کار خواهد افتاد و بیشتر 
از قبــل بــه اعتبــار تهدیدات امریکا آســیب 
خواهد رســاند. این شکست چندان هم بد 
نیست چون ســرانجام ممکن است امریکا 
را از آنچه دکتر ظریف بدرســتی »اعتیاد به 

تحریم« نامیده است، نجات دهد.

ë  در نقطه مقابل این شکست، چه اندازه از
اهدافش در رابطه با ایران محقق شد؟

ایــران  در  شــدند  موفــق  امریکایی هــا 
اعتراضاتی را ســازماندهی کننــد؛ تعدادی 
از گروه هــای تروریســتی را فعــال کردنــد و 
در پاشــیدن بــذر ناامیــدی از دولــت آقــای 
روحانــی و همیــن طــور ناامیــدی از نظــام 
همچنان ســخت تاش می کننــد اما هدف 
از همــه این اقدامات، کشــاندن ایــران پای 

میــز مذاکــره یا خنثــی کــردن نقش آفرینی 
ایران در سیاست های منطقه ای بود. با این 
شــاخص ها، ایران همچنان در سوریه علیه 
تروریســم می جنگد، از دوستانش در عراق 
حمایــت می کند و جنگ یمن بدون نتیجه 
دلخــواه عربســتان، امریکا و متحدان شــان 
ادامــه دارد. فکــر نمی کنم بتوانیم کســی را 
غیــر از دونالــد ترامپ در امریــکا پیدا کنیم 
که این وضعیت را موفقیتی برای سیاست 

خارجی امریکا بداند.
ë  اینــک کــه خواســته های دولــت امریــکا

درخصوص ایران عملیاتی نشــده و فروش 
نفت ایــران نــه تنها به صفــر نرســیده بلکه 
آنقدر قابــل توجه بــوده که ایــران در برجام 
مانده اســت، نتیجه  این ناکامی چه تأثیری 

در انتخابات کنگره امریکا دارد؟
دونالــد ترامــپ در امریــکا بــه دروغگویــی 
شهرت دارد؛ بنابراین کسی از اینکه ترامپ 
در این باره هم دروغ گفته متحیر نمی شود 
اما این بدان معنی نیست که بخاطر همین 
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اجرایی شــدن بخــش دیگــری از تحریم های هســته ای علیه ایــران این روزهــا یکی از 
موضوعات در دســتور کار دولتمردان امریکاســت تــا با طرح این ادعا کــه ایران ذیل 
شدیدترین تحریم های تاریخی این کشــور در حلقه محاصره سیاسی و اقتصادی قرار 
می گیرد، در ســطح نبــرد رســانه ای و روانی ترک تازی کننــد. اما ایــن در حالی مطرح 
اســت که صاحبنظران سیاســی و اقتصادی ادعای یاد شــده را رد می کننــد و با وجود 
اذعان بــه اینکه بازگشــت تحریم ها فــارغ از پیامدهــای منفی اقتصادی بــرای ایران 
نیســت؛ بر ادعای تام و تمام موفقیت واشــنگتن در منزوی کردن جمهوری اســامی 
خط بطان می کشــند. دیاکو حسینی، کارشناس ارشــد مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاســت جمهوری از جمله صاحبنظرانی است که در گفت وگو با »ایران« مخاطب 
پرســش هایی پیرامون سیاســت ایران ســتیزی و تحریم هراســی دولــت امریکا قرار 
گرفت. او معتقد اســت امریکا تــاوان تبهکاری خود در قبال ایران را با همراه نشــدن 

سایر کشورهای 1+5 با سیاست های جدیدش علیه ایران داده است...

همه چیز برای بزرگ ترین شــوی تبلیغاتــی دونالد ترامپ رئیس 
جمهــوری ایاات متحده امریکا آماده بــود؛ 4 نوامبر که با 13 آبان 
ایرانی ها مقارن شــده، بهترین فرصت تقویمی به نظر می رســید 
بــرای اینکه پرزیدنت ترامپ، از آن نقطه عطفی در سیاســت ها و 
برنامه های خود بسازد؛13 نحسی برای ایران و اکتبری مبارک برای 

خود و حزب متبوعش.
دســتگاه عریــض و طویــل و چند ایــه تبلیغاتــی امریــکا و اعوان 
منطقه ای و غیر منطقه ای اش هم همدانه به یاری کارگردان این 
صحنه آمــده بودند تا برای رئیس جمهوری پر مدعا و جاه طلب 
نمایشــی پر بیننده و تأثیر گذار ترتیب بدهند. توقف کامل فروش 
نفت ایران، کیک بزرگ این جشن کذایی بود؛ جشنی که عربستان 
و رژیــم صهیونیســتی به عنوان ساقدوشــان ترامــپ در آن حضور 
داشــتند و البته فراتر از همراهی نمادین، تمام تاش خود را برای 
فلج کردن اقتصاد ایران و از هم گسیختن شیرازه ملک و مملکت 
به کار بســته بودند. ابی صهیونیســت و توان مالی و رسانه ای اش 
از یک طرف و قول و قرار های نفتی عربســتان با مشــتریان ایران از 
طــرف دیگر، نویــد یک پیروزی بزرگ برای مثلث ایران ســتیزی و 
در رأس آن امریکای ترامپ می داد.همه چیز اما در چند دقیقه به 
هــم ریخت؛ آن هم نــه در ایران، نه در امریکا، نه در اســرائیل و نه 
در عربستان.بلکه در استانبول ترکیه و پشت دیوارهای خاکستری 
کنســولگری ریاض. زمانی که 15 گماشــته ســعودی جــان جمال 
خاشقجی روزنامه نگار عربستانی را می گرفتند. داستان عربستان 
و ســتون نویــس واشــنگتن پســت می توانســت همانجا بــا مرگ 
خاشــقجی تمام شــود. اما نامزد تــرک وی که مقابل کنســولگری 
انتظارش را می کشــید و متعاقب آن اطاع رســانی قطره چکانی 
رجــب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بــه این ماجرا ابعاد 
تازه ای بخشــید. عربســتان نیــز که می پنداشــت کنســولگری اش 
مصداق همان چهاردیواری ای اســت که اختیارش دست اوست، 
ابتدا از ناپدید شدن روزنامه نگار منتقد ابراز بی اطاعی کرد و بعد 

از دو هفته به ناچار تن به تأیید قتل او داد.
بــی تردیــد ناپدید شــدن و مرگ جمال خاشــقجی اولین جنایت 
سیاســی هیأت حاکمه عربســتان نبود و اولین بار هم نبود که نام 
محمد بن ســلمان ولیعهد ســعودی با حــذف خونین مخالفان 
یــا رقبایش پیونــد می خورد امــا قطعاً عمیق ترین باتاقی اســت 

کــه شــاهزاده را بــه درون خود می کشــد. چهــره ای کــه در یکی دو 
ســال اخیر، تن به بزک های اصاحی سپرده تا سیمای اجتماعی 
و فرهنگــی عربســتان را در جامعــه جهانی تغییر دهــد. اما آنچه 
اصاحات بن سلمان و عواید او از این اقدامات را مورد تردید جدی 

قرار داد، نه تنها قتل خاشقجی که شیوه کشتن او بود.
 شکنجه و شایعه ساخی روزنامه نگار خیلی زود از دیوارهای قطور 
کنســولگری به بیرون درز کرد.قتلی به شیوه جاهلیت دنیا را تکان 
داد و در ایــن میــان ترکیه یکی از متحدان منطقه ای ایران نقشــی 
اساسی در مدیریت فضای رسانه ای در این باره داشت. امریکا هم 
زمانی به موضوع ورود کرد که کار از کار گذشته بود. اگرچه بسیاری 
معتقدند پول بن ســلمان، توانســت بخش هایی از ایــن پرونده و 
تبعــات آن را پــاک کنــد، اما لکه های باقــی مانده خــون، از قدرت 
کافی برای به لرزه درآوردن پایه های قدرت بن ســلمان برخوردار 
بــود؛ همچنین برای خراب کردن جشــن پوشــالی امریکا و متحد 
منطقه ای اش. اگرچه بسیاری معتقدند حمام خونی که عربستان 
در یمن راه انداخته با خونی که در کنســولگری این کشــور در خاک 
ترکیه ریخته شد قابل مقایسه نیست، اما پرونده خاشقجی چنان 
ابعــادی به خود گرفت که برخــی آن را نقطه عطفی می دانند که 

می تواند در تحوات منطقه ای تأثیر گذار باشد.
چرا که از یک ســو امریکا را ناچار به موضع گیری مقابل عربســتان 
کــرده اســت.هر چند کــه دونالد ترامپ می کوشــد دســتان متحد 
منطقه ای اش را رها نکند اما درعین حال می کوشــد فاصله اش از 
افتضاح این پرونده را حفظ کند. اگرچه باید منتظر ماند و دید بن 
سلمان و بخشی از حامیان سر سخت او در هیأت حاکمه عربستان 
در صورت خاصی از این پرونده با رفقای نیمه راه خود چه خواهند 
کــرد اما به اعتقــاد ناظران اعتراف عربســتان به اینکــه نمی تواند 
کسری حاصل از کاهش فروش نفت ایران را جبران کند، این پیام 
روشن را به امریکا می دهد که در سیاست هیچ دوستی و دشمنی 
ثابتــی وجــود ندارد.از ســوی دیگر بــه نوشــته روزنامه های متعدد 
اروپایی، ماجرای قتل خاشقجی به متحدان ایران در قاره سبز این 
امــکان را می دهــد تا در فضــای بازتری اقدامات خــود برای حفظ 
برجام را دنبال کنند؛ چنانچه نقاشی ترامپ از منطقه که عربستان 
را کشور خوب و ایران را کشور بد کشیده، با این حادثه به حد کفایت 
مخدوش شده است.همه این ها در کنار پیروزی های حقوقی ایران 
و اراده سیاســی اروپا برای حفاظت از برجام باعث شــد جشن 13 
آبان ترامپ هفته ها زودتر خراب شود و ترامپ بماند و وعده هایی 

که هیچ دموکرات و جمهوریخواهی فراموشش نکرده است.

r′ブkブ] [┡┈

sぃプ┩┗ s╊┵ یادداشت

プ〈┘ぃ
ブ :├

m┵

]ぃい
〈ズ┘ポ

┑ :├
m┵



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6915
 شنبه  12 آبان 1397

A
F
P

انتخاباتمیاندورهایامریکاسکویپرشیبرایدموکراتها
»کال جیلسن«، استاد دپارتمان علوم سیاسی دانشگاه »متدیست جنوبی« دااس در گفت و گو با »ایران« مطرح کرد

سناتورها وجود دارد بدان معناست که به 
رأی 20 ســـناتور جمهوریخواه نیاز است تا 
موضوع برکناری رئیس جمهوری عملی 
شـــود که نامحتمل به نظر می رســـد این 
تعـــداد ســـناتور جمهوریخـــواه راضی به 

دادن چنین رأیی شوند.
ë  انتخابات نتیجه  درباره  شما  پیش بینی 

مجلسین امریکا چیست؟
بـــه گمانـــم دموکرات هـــا می تواننـــد 
23 کرســـی ای کـــه برای در دســـت گیری 
اکثریت کرســـی ها در مجلس نمایندگان 
نیاز دارند را در این انتخابات کسب کنند. 
در واقـــع، آنان احتمااً 30 تا 35 کرســـی 
را از جمهوریخواهـــان خواهند گرفت در 
نتیجه آنان اکثریت شکننده ای را تشکیل 
خواهند داد. جمهوریخواهان احتمااً 48 
تا 52 کرســـی را در سنا حفظ خواهند کرد 
و اکثریت کرســـی ها را در دســـت خواهند 
داشـــت و حتی شـــاید بتوانند دو کرســـی 
بیش تـــر را نیز کســـب کنند. بـــا این حال، 
حتی کنترل یکی از مجلسین امریکا نیز به 
دموکرات ها اجازه خواهد داد تا در رقابت 
بـــا برنامه های جمهوریخواهـــان و اقدام 
علیه آنان در ســـال های پیـــش رو مؤثرتر 
عمل کننـــد. در صورتی کـــه دموکرات ها 
بتوانند کنترل هر دو مجلس را در دســـت 
گیرند برنامه های دولت ترامپ بشـــدت 

دچار مخاطره جدی خواهد شد.
ë  تفاوت میان اولویت های دموکرات ها و

جمهوریخواهان چیست؟
انتخابـــات میـــان دوره ای همـــواره به 
مثابه همه پرسی ای برای عملکرد دولت 
مستقر قلمداد می شـــود بویژه زمانی که 
هواداران دولت )امروز جمهوریخواهان( 
اکثریت کرســـی ها را در کنگـــره در اختیار 
دارنـــد. نامزد جمهوریخواهان اســـتدال 
می کنـــد که کاهـــش مالیات هـــا و کاهش 
تدابیر دســـت و پا گیـــر در عرصه اقتصاد 
داخلی موفقیت آمیز بوده است و برنامه 
»نخســـت امریکا« شـــرایط مطلوب تری 
را بـــرای تجـــارت با چین و ســـازمان های 
بین المللی ارائه کرده و موقعیت امریکا 
را در جهـــان تقویـــت کـــرده اســـت. البته 
دموکرات هـــا تمـــام ایـــن مـــوارد را انکار 
می کننـــد و استدال شـــان این اســـت که 
کاهش مالیات و تغییـــرات قوانین برای 
شرکت ها به نفع ثروتمندان بوده اند. آنان 
شـــعار کارزار ترامـــپ مبنی بر »نخســـت 
امریـــکا« را ســـبب ســـاز دوری بیش تـــر 
متحـــدان امریـــکا از آن کشـــور می دانند. 
دموکرات ها مانند هر جریان اپوزیســـیون 
خـــارج از قدرتـــی وعده گســـترش رفاه و 
بازگرداندن جایگاه واای سیاسی امریکا 
و ایفای نقش آن کشـــور در بازار جهانی را 
می دهند. تاکنون شواهد نشان می دهند 
کـــه جمهوریخواهـــان در ایـــن انتخابات 

موفقیتی نخواهند داشت.
ë  چه دوره ای  میـــان  انتخابـــات  نتیحـــه 

تأثیری بر شکاف ایجاد شده میان اتحادیه 
اروپا و امریکا خواهد گذاشت؟

»نخســـت  دربـــاره  ترامـــپ  رویکـــرد 
امریکا« تمام دوســـتان و دشمنان امریکا 
را بـــه مثابه تهدیدی بالقـــوه علیه منافع 
امریـــکا قلمـــداد می کنـــد. فکـــر می کنم 
تنش با متحدان ســـنتی امریـــکا در تمام 
ســـال های ریاســـت جمهـــوری ترامـــپ 
باقـــی خواهد ماند چه او یک دوره رئیس 
جمهوری باشـــد چه دور دوم نیز ریاست 
جمهوری اش ادامه یابد چرا که اختاف 
نظر با دیدگاه های سیاسی و اقتصادی او 
و همچنین  با شخص او عمیق است. این 
اختافات نه تنهـــا کاهش نخواهد یافت 
که عمیق تر می شود با این حال، پرسش 
اساســـی می توانـــد این باشـــد کـــه روابط 
میان اروپا و امریکا با سرعتی )سریع یا به 
آرامی( می تواند در جهان پسا ترامپ بار 

دیگر ترمیم شود.
ë  به نظرتان نتیجه انتخابات میان دوره ای

چه تأثیری بر روابط عربســـتان سعودی و 
امریکا خواهد گذاشت؟

عربســـتان ســـعودی ســـال ها متحد 
امریکا بـــوده اســـت. با این حـــال، نقش 
اتباع سعودی در حادثه یازدهم سپتامبر، 
جنگ ویرانگر در یمن و بحث های اخیر در 
مورد ناپدید شدن خاشقجی جنبه هایی 
هســـتند که غیـــر قابل پیش بینـــی بودن 
سیاســـت سعودی ها را نشـــان می دهند. 
ترامپ و جارد کوشـــنر دامـــاد او احتماًا 
می خواهند امریکا کمـــاکان برای مقابله 
و فشـــار بر ایران با ســـعودی ها همکاری 
کند. دموکرات ها احتمااً خواســـتار فشار 
بیشـــتری بر عربستان ســـعودی با اشاره 
به موضوع نقض حقوق بشـــر هســـتند و 
می خواهند ممنوعیت فـــروش برخی از 
تسلیحات و کنترل بیش تر این معامات 
در دســـتور کار قرار گیرنـــد. در صورتی که 
دموکرات هـــا کنترل بیشـــتری بـــر کنگره 
پس از انتخابات داشـــته باشـــند )که من 
فکر می کنم این گونه باشد( آنان اهرمی 
هـــر چند کوچـــک بـــرای تأثیرگـــذاری بر 
سیاســـتگذاری خارجی خواهند داشت و 
البته نباید انتظار تغییرات چشـــمگیر را 

داشته باشیم.

مثابه کمونیسم قلمداد شود بلکه بیشتر 
شـــبیه سوسیالیســـم اروپایـــی اســـت که 
خواستار تعهد به نقش پررنگ تر دولت 
در رفاه عمومی جامعه و سیاست دولت 
رفاهی اســـت. آنچه این نامزدها و دست 
کم کســـانی که به آنـــان رأی می دهند در 
ذهـــن دارند مـــدل دولت رفاهی ســـبک 
اروپای شـــمالی اســـت که در آن خدمات 
بهداشـــتی همگانـــی، آمـــوزش رایگان و 
طیـــف وســـیعی از برنامه هـــای حمایت 
اجتماعـــی از خانواده ها ارائه می شـــوند. 
قطعـــاً کارل مارکس آنچه برنی ســـندرز 
به عنوان سوسیالیســـم در ذهن دارد را به 
رسمیت نمی شناخت! جناح چپ حزب 
دموکرات می تواند پیشرفت هایی داشته 
باشد. با این حال، باز هم این جناح میانه 
آن حزب خواهد بود که تســـلط خود را بر 

کلیت حزب دموکرات حفظ خواهد کرد.
ë  پرونده مرتبط با تعرض جنسی از سوی

بـــرت کاوانا و جنجال ایجاد شـــده بر ســـر 
انتصاب او به عنوان یکی از قضات دیوان 
عالی امریـــکا چه تأثیری بـــر تصمیم رأی 
دهنـــدگان امریکایی بخصـــوص زنان در 

انتخابات میان دوره ای خواهد گذاشت؟
منازعه بر ســـر نامزدی »برت کاوانا« 
بـــرای حضـــور در دیـــوان عالـــی امریـــکا 
تأثیـــرات متعـــددی دارد. نخســـت آنکه 
ســـبب تحریـــک بیشـــتر دموکرات ها که 
مخالفـــان اوهســـتند، خواهـــد شـــد. این 
دموکرات هـــا  کـــه  زمانـــی  از  رویارویـــی 
مخالفت خود با ترامـــپ را اعام کردند 
اکنـــون بـــه حداکثر میـــزان خود رســـیده 
است. دوم آنکه زنان دموکرات بشدت با 
ترامپ مخالف هستند در حالی که زنان 
جمهوریخواه در برخی موارد از دســـت او 
عصبانی هســـتند و با او اصطکاک دارند. 

اگـــر زنـــان جمهوریخـــواه به ایـــن نتیجه 
برســـند کـــه دیگـــر نمی تواننـــد از ترامپ 
حمایت کننـــد احتمـــااً در روز انتخابات 
نامزدهـــای  بـــه  و  می ماننـــد  خانـــه  در 
دموکرات ها هـــم رأی نخواهند داد. زنان 
مستقل یا آنانی که به هیچ یک از احزاب 
تعهدی ندارند بشـــدت متمایل و متکی 
به دموکرات ها خواهند بود. زنان همواره 
به ســـوی دموکرات ها تمایل داشته اند. با 
این حال، جلسه استماع دفاعیات کاوانا 
و رد اتهامات جنســـی وارد شده علیه او از 
سوی شخص ترامپ و طرح این موضوع 
از ســـوی او که دموکرات ها این »دروغ« ها 
را ساخته اند سبب دوری بیشتر زنان رأی 
دهنده از حزب جمهوریخواه خواهد شد.

ë  رشیده طلیب« زن مسلمان فلسطینی«
تبار عضـــو مجلـــس ایالتی میشـــیگان و 
»ایلهان عمر« زن سومالیایی تبار از ایالت 
مینه سوتا نامزد حزب دموکرات در رقابت 
انتخاباتی میان دوره ای امسال شده اند. آیا 
نامزدهای مسلمان تبار در صورت راهیابی 
به کنگره خواهند توانست تغییر عمده ای 
را در رویکرد موجود در امریکا نســـبت به 

مسلمانان ایجاد کنند؟
از اعضـــای  گـــروه  کال جیلســـن: آن 
کنگـــره با پیشـــینه مســـلمان بســـیار کم 
بوده اند این احتمـــال در این انتخابات و 
در دوره های بعدی وجود دارد که تعداد 
آنان افزایش یابد. اعضای مســـلمان در 
کنگره قادر خواهند بـــود تا یادآوری کنند 
کـــه امریکایی ها، اعضای کنگـــره و در کل 
شـــهروندان باید به تعهد خود نسبت به 
آزادی مذهبـــی، آزادی بیان و مطبوعات 
و رفتـــار برابر با شـــهروندان طبق قوانین 
پایبنـــد باشـــند. با این حـــال، آنـــان قادر 
نخواهند بـــود سیاســـتگذاری ها را تغییر 

دهنـــد مگـــر آنکـــه بتواننـــد ائتاف های 
گســـترده ای را با ســـایر جریان ها تشکیل 
دهنـــد. اکثر رؤســـای جمهـــوری امریکا و 
سایر رهبران این کشـــور هم چون جورج 
دبلیو بوش در آســـتانه یازدهم ســـپتامبر 
همـــگان را بـــه پذیـــرش تنـــوع مذهبـــی 
فرامی خواندنـــد. پرزیدنـــت ترامپ اما با 
توجه بـــه موضع غیرمعمول خود درباره 
مهاجران حتی دربـــاره مهاجران قانونی 
مخاطراتی را ایجاد می کند. این موضوع 
به کاهش ورود مهاجران به امریکا خواهد 
انجامیـــد. این رویکرد ســـختگیرانه بعید 
به نظر می رســـد تا زمانی که او در قدرت 

است تغییری کند.
ë  بـــر دوره ای  میـــان  انتخابـــات  تأثیـــر 

سرنوشـــت ترامـــپ و نتیجـــه انتخابات 
ریاست جمهوری بعدی چه خواهد بود؟

ریاســـت  دوران  ترامـــپ  نظـــرم  بـــه 
جمهوری خـــود را در موعـــد مقرر چهار 
ســـاله به اتمام می رســـاند. این موضوع 
کار را برای دموکرات ها به منظور شکست 
دادن ترامـــپ در انتخابات 2020 دشـــوار 
می ســـازد. برای بســـیاری از امریکایی ها، 
ترامپ شـــخصیتی اســـت که توانسته از 
منافع ملی امریکا در برابر نخبگان جهان 
وطن گـــرا در داخل و خارج از امریکا دفاع 
کند. البته از او رفتارهایی هم ســـر می زند 
کـــه عـــده ای را عصبانـــی می کنـــد و این 
می تواند بر پایگاه حامیانش تأثیر بگذارد 
و برایش چالش مهمی به منظور نامزدی 
از سوی حزب جمهوریخواه در سال 2020 
ایجـــاد کند یا با چالشـــی جدی از ســـوی 
دموکرات ها در انتخابات سراسری مواجه 
شـــود. واقعیت آن است که تحقیق مولر 
درباره پرونده مداخله روسیه در انتخابات 
ریاســـت جمهـــوری ســـال 2016 میادی 

هنوز باز است و یک کارت خطرناک برای 
ترامپ و سرنوشت او محسوب می شود. 
وزارت دادگســـتری ایاات متحده قویاً به 
دادستان ها توصیه کرده که در برهه های 
زمانـــی نزدیـــک انتخابـــات در ایـــن باره 
نظـــری ندهند چـــرا که ممکن اســـت بر 
نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد. در نتیجه، 
تحقیقـــات مولر احتمااً تا ســـال 2019 با 
آرامش و بدون ســـرو صدای زیـــاد ادامه 
خواهـــد یافت. زمانـــی که تحقیقـــات او 
پایان یابد گزارش را به »رود روزنشتاین« 
معاون دادســـتان کل خواهد داد البته با 
ایـــن فرض که او تا آن زمان در مقام خود 
باقی بمانـــد. او گزارش را بـــه کنگره ارائه 
می دهـــد و در آنجا تصمیم گیری خواهد 
شـــد و ســـپس نتیجـــه در معـــرض افکار 
عمومـــی قرار خواهد گرفـــت. در صورتی 
کـــه نتیجه وخیم باشـــد روند اســـتیضاح 
آغاز خواهد شـــد. بـــرای اســـتیضاح نیاز 
به رأی مجلـــس نمایندگان وجـــود دارد 
کـــه احتمااً در آن زمان در دســـت حزب 
دموکـــرات و نماینـــدگان آن خواهـــد بود 
و ســـپس جلسه اســـتماع در ســـنا برگزار 
خواهد شد. دو سوم از سناتورهای حاضر 
باید با این موضوع و اتهامات مطرح شده 
موافقت کنند تا بتوان رئیس جمهوری را 
از مقـــام خود عزل کرد. بـــه احتمال زیاد 
این موضوع روی نخواهد داد طبق آنچه 
تاکنون درباره یافته هـــای مولر می دانیم 
)اگرچه هیـــچ کس به طور کامـــل درباره 
آن اطمینان نـــدارد( و با توجـــه به اینکه 
جمهوریخواهـــان به احتمـــال زیاد پس 
از انتخابات پیش رو نیز کنترل ســـنا را در 
دســـت خواهند داشت. برای عزل رئیس 
جمهوری نیاز به دو سوم رأی سناتورهای 
حاضـــر و رأی گیری برای متقاعد شـــدن 

»آبراهام لینکلن«، اولیـــن رئیس جمهوری امریکا از حـــزب جمهوریخواه روزگاری 
گفته بود:»ما مردم صاحبان حقیقی کنگره و دادگاه ها هســـتیم نه برای ساقط کردن 
قانون اساســـی بلکه برای ســـاقط کردن مردانی که قانون اساســـی را نقض می کنند 
و از مســـیر آن منحرف می شـــوند«. اکنون یک رئیس جمهـــوری جمهوریخواه دیگر 
)ترامپ( در مظان اتهامات متعدد حقوقی و قانونی از سوی منتقدان اش قرار دارد. 
آیـــا انتخابات میان دوره ای پیش رو می توانـــد دموکرات ها  و منتقدان اصلی ترامپ 
را تقویت کند تا او را به چالش بکشـــند و حتی تا طرح موضوع استیضاح او نیز پیش 
بروند؟ پرســـش های مرتبط با انتخابـــات میان دوره ای امریـــکا و پیامدهای مرتبط با 
آن را با »کال جیلســـن« پروفسور گروه علوم سیاســـی در دانشگاه متدیست جنوبی 
که ســـال ها درباره حکومت در امریکا و تحوات مرتبط بـــا آن تحقیق کرده در میان 
گذاشـــتم. او که پیش تر رئیس گروه علوم در دانشـــگاه کلرادو و مرکز مطالعات علوم 
سیاســـی جان جی. تاور نیز بوده است معتقد است که دموکرات ها دست کم کنترل 
یکی از مجلسین را در دســـت خواهند گرفت و این می تواند سکوی پرشی برای آنان 

به منظور حضور جدی در انتخابات ریاست جمهوری بعدی باشد.
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نیســـت. اکنون ترامـــپ رئیس جمهوری 
امریـــکا از حـــزب جمهوریخواه اســـت و 
اکثریـــت کرســـی های مجلســـین امریکا 
ایالـــت   50 از  ســـوم  دو  همچنیـــن   و 
ایـــن کشـــور در دســـت جمهوریخواهان 
اســـت. ترامپ رهبـــری جمهوریخواهان 
را برعهـــده دارد هـــر چنـــد کـــه همـــواره 
نتوانســـته حزب جمهوریخـــواه را متحد 
کند و سیاست هایش در مواردی با برنامه 
انســـجام  و  اتحـــاد  جمهوریخواهـــان در 
نبوده اســـت. حزب اقلیـــت )دموکرات( 
رهبر یا برنامه واحدی نخواهد داشـــت تا 
زمانی که نامزد واحدی را برای انتخابات 
ریاست جمهوری 2020 میادی معرفی 
نکنـــد. در آن زمـــان خواهد بـــود که فرد 
انتخاب شـــده در انتخابـــات درون حزبی 
دیدگاهش هســـته اصلی پیام دموکرات 
خواهد بود. انتخابات میان دوره ای تقریباً 
همـــواره همه پرســـی ای بـــرای عملکرد 
رئیـــس جمهـــوری امریکا در ســـال های 
ابتدایی زمامداری اش بوده است. اکنون 
دموکرات ها نیازی به رهبـــر یا پیام واحد 
ندارند؛ آنان تنهـــا می توانند بگویند:»ما 
بهتر از رئیس جمهوری کنونی و اطرافیان 

او کشور را مدیریت و اداره خواهیم کرد«.
ë  اقتصـــاد دارنـــد  اعتقـــاد  برخـــی 

تعیین کننده تریـــن عامـــل در رفتـــار رأی 
دهندگان امریکایی است. آیا این موضوع 
در مـــورد هـــر دو انتخابـــات مجلســـین و 

ریاست جمهوری صدق می کند؟
اقتصاد امریکا همان قدر قوی اســـت 
که مدت زمانی بســـیار طوانی این گونه 
بوده اســـت. نـــرخ بیکاری اخیـــراً به 3.7 
درصد رسید همان گونه که در اواخر دهه 
60 میادی رسیده بود. جمهوریخواهان 
با صـــدای بلنـــد در مورد اقتصـــاد خوب 
صحبـــت می کننـــد، چـــرا کـــه می دانند 
این عامل بـــرای رأی دهنـــدگان همواره 
اهمیت داشـــته اســـت. با این حـــال، این 
عامـــل در انتخابـــات ریاســـت جمهوری 
تعیین کننده تر از انتخابات میان دوره ای 
مجلسین است. واقعیت آن است که در 
آن برهـــه زمانی وضعیـــت اقتصادی بد 
می توانـــد نقش تنبیه کننـــده برای حزب 
حاکـــم داشـــته باشـــد تا آنکـــه وضعیت 
اقتصادی خوب به ســـود آن حزب باشد. 
نامزدهای جمهوریخواهان در این دور از 
انتخابات امیـــدوار بوده اند که قوانینی در 
راســـتای اقتصاد قوی، کاهـــش مالیات و 
اصاحات قانونی و نظارتی توسط کنگره 
جمهوریخواه از تصویب گذرانده شوند. با 
این حال، به نظر می رســـد رأی دهندگان 
عاقه زیادی به دســـتاوردهای اقتصادی 
جمهوریخواهـــان نشـــان نمی دهند و در 
عوض روی رفتار بی ثبات ترامپ و شیوه 
خـــاص زمامـــداری او و تغییرات ســـریع 
در تصمیمـــات رئیس جمهـــوری کنونی 

متمرکز شده اند.
ë  نقطه ضعف و قوت جمهوریخواهان و

دموکرات هـــا را در انتخابات میان دوره ای 
پیش رو چه می دانید؟

روی  می تواننـــد  جمهوریخواهـــان 
اقتصـــاد قوی در خانـــه و عزم پرزیدنت 
ترامپ برای »احیـــای امریکای بزرگ« 
وعـــده انتخابـــات ســـال 2016 او تمرکز 

ë  برخـــی رســـانه های امریکایـــی اشـــاره
می کنند که دموکرات ها رهبر واحد و پیام 
مشـــخصی ندارنـــد. آیا ما شـــاهد بحران 
ایدئولوژیـــک و رهبـــری در درون حـــزب 
دموکـــرات در آســـتانه انتخابـــات میـــان 

دوره ای هستیم؟
کال جیلســـن: این درســـت اســـت که 
حـــزب دموکـــرات رهبـــری واحـــد و پیام 
مشـــخصی ندارد. با این حـــال، این برای 
یک حزب اقلیت، موضوع غیرمعمولی 

کنند. آنان می تواننـــد بگویند که امریکا 
میان دوســـتان و دشـــمنان خود در این 
دوره خط تمایز آشـــکاری قائل شـــده و 
از دیدگاه آنـــان نگاهی منصفانه در این 
زمینه داشـــته اســـت. جمهوریخواهان 
فکر می کنند که خروج امریکا از برجام، 
پیمـــان تغییـــرات اقلیمـــی پاریـــس و 
پیمان ترنس پاسیفیک یا پیمان تجاری 
اقیانوس آرام به همـــراه مذاکره مجدد 
دربـــاره معاهـــدات تجـــاری بـــا کانادا، 

کره جنوبی، مکزیـــک و ژاپن و موضوع 
منازعـــه بر اعمـــال تعرفه هـــای تازه بر 
کااهـــای چینـــی نمونـــه ای از مطالبـــه 
رفتـــار منصفانه تر و عادانه تر هســـتند. 
دموکرات ها در مقابل استدال می کنند 
که اقتصاد امریکا در طول هشـــت سال 
ریاســـت جمهوری اوباما رشدی مداوم 
داشـــت و وضعیت در آن زمان بهتر از 
دوره ترامپ بود. آنان می گویند ترامپ 
سبب خارج شـــدن امریکا از معاهدات 
بین المللی شـــده و نقش رهبری کننده 
امریکا در سطح بین المللی را زیر سؤال 
برده اســـت. انتخابـــات میـــان دوره ای 
2018 همـــه پرســـی ای بـــرای شـــخص 
رهبـــری  ســـبک  و  ترامـــپ  پرزیدنـــت 
او خواهـــد بـــود. فرصـــت بعـــدی برای 
رأی دهنـــدگان امریکایـــی بـــه منظـــور 
انتخاب بین شـــعار »نخســـت امریکا« 
یـــا »انترناسیونالیســـم )جهـــان وطـــن 
گرایی( امریکایی« در انتخابات ریاست 

جمهوری 2020 میادی خواهد بود.
ë  از تـــازه ای  نســـل  می رســـد  نظـــر  بـــه 

چپ  جناح  از  بخصـــوص  دموکرات هـــا 
آن حزب )برای مثال، الکســـاندریا اوکازیو 
کمک های  مخالف  که  نیویورک(  از  کورتز 
مالـــی و تســـلیحاتی امریکا به اســـرائیل 
هســـتند، در حال ظهورند. آیـــا این طیف 
شانسی برای موفقیت در انتخابات میان 

دوره ای دارند؟
از  امریـــکا  هـــر دو حـــزب سیاســـی 
اســـرائیل حمایـــت می کنندهـــر چنـــد 
بـــه طرق مختلـــف و به انـــدازه و میزان 
اســـرائیل  از  دموکرات هـــا  متفـــاوت. 
حمایت می کنند، چرا که استدال شان 
این اســـت که راه حـــل دو دولـــت تنها 
آوردن صلـــح  ارمغـــان  بـــه  بـــرای  راه 
بـــرای منطقـــه خاورمیانـــه و تضمیـــن 
امنیت بلندمدت اســـرائیل خواهد بود. 
جمهوریخواهان از جریان محافظه کار 
اسرائیل حمایت می کنند، از طرفداران 
شـــهرک ســـازی ها و از انتقال ســـفارت 
امریـــکا از تل آویـــو به اورشـــلیم )بیت 
المقدس( و تعیین این شـــهر به عنوان 
پایتخت اســـرائیل. آنـــان همچنین  به 
عدم حمایت از بسیاری از سازمان های 
فلسطینی تمایل دارند. راه یافتن اوکازیو 
کورتـــز به کنگـــره و نماینـــدگان همفکر 
او می توانـــد باعث ایجاد تـــوازن در نوع 
رویکرد امریکا در قبال موضوع اسرائیل 
و فلســـطینیان شـــود امـــا نبایـــد انتظار 
تغییـــرات بنیادین در سیاســـتگذاری ها 

درباره اسرائیل را داشت.
ë  برخی کـــه  اســـت  بار  نخســـتین  برای 

حـــزب  »سوسیالیســـت«  نامزدهـــای  از 
دموکـــرات به طور علنی هویت سیاســـی 
خـــود را بیـــان می کنند. آیا فکـــر می کنید 
دموکـــرات  حـــزب  در  سوسیالیســـت ها 
فرصتی برای مسلط شـــدن بر آن حزب را 
خواهند داشـــت؟ آیا آنان شانســـی برای 

انتخابات میان دوره ای دارند؟
معرفی هویت برخی از دموکرات ها از 
جمله سناتور برنی سندرز و اوکازیو کورتز 
»سوسیالیست«  سیاستمداران  به عنوان 
و به طور جاافتاده تـــر در امریکا به عنوان 
سوسیالیســـت های دموکـــرات نبایـــد به 

در انتخابـــات پیش رو حـــزب دموکرات 
رهبر و پیام مشـــخصی نـــدارد. اختاف 
میـــان عملگرایان یا پراگماتیســـت های 
ســـنتی مترقـــی و لیبـــرال چون نانســـی 
پلوســـی و سناتور چاک شـــومر و عناصر 
جوان تر و رادیکال تـــر جناح چپ حزب 
دموکـــرات مانند ســـناتور الیزابت وارن، 
کاما هریس و کوری بوکـــر وجود دارند. 
با وجـــود این، حضـــور پرزیدنت ترامپ 
در کاخ ســـفید سبب شده تا دموکرات ها 
نیازی به پیـــام یا رهبری واحد در انتخابات میاندوره ای نداشـــته 
باشند. همین که مبارزه آنان علیه ترامپ باشد برای آنان کفایت 
می کنـــد. بـــا این حال، اگـــر در ســـال 2020 میـــادی دموکرات ها 
بخواهند از ادامه کار ترامپ برای دور دوم جلوگیری کنند نیازمند 
یافتن رهبری واحد هســـتند که بتواند حزب را پشـــت سر خود با 
پیامی منســـجم و واضح ســـازماندهی و رهبری کنـــد بدون آنکه 
دموکرات های میانه، مســـتقل ها و جمهوریخواهان میانه رو را از 

خود دور کند.
در ایـــن میـــان مهـــم اســـت کـــه اشـــاره شـــود دموکرات هـــای 
سوسیالیســـتی چون الکســـاندریا اوکازیـــو کورتز احتمـــاًا برای 
افـــرادی چـــون نانســـی پلوســـی به عنـــوان ســـخنگوی بعـــدی 
دموکرات هـــا در مجلـــس نماینـــدگان در قبـــال سیاســـت های 
آن حـــزب دربـــاره اســـرائیل مشـــکاتی را ایجـــاد خواهند کرد. 

بـــا وجود این، واقعیت آن اســـت کـــه اکثریـــت دموکرات ها در 
مجلـــس نمایندگان در ســـنا هنـــوز هم حامیان قوی اســـرائیل 
باقـــی می مانند حتی اگر انتقاداتی نیز از ســـوی برخی افراد در 
درون آن حزب درباره ادامه حمایت از اســـرائیل مطرح شـــود. 
اکثر دموکرات ها در کنگره شـــخصًا نسبت به اسرائیل سمپاتی 
و تمایـــل دارند و دموکرات ها بشـــدت نیازمنـــد کمک یهودیان 
طرفدار اســـرائیل برای فعالیت های مالی خـــود در کارزارهای 
انتخاباتـــی هســـتند. سوسیالیســـت های دموکرات امـــا نیرویی 
در حـــال رشـــد در درون حزب دموکرات محســـوب می شـــوند. 
آنان توانایی مشابهی در سیاســـتگذاری حزب مشابه تی پارتی 
جناح راســـت حزب جمهوریخواه را دارند. درســـت همان طور 
که تی پارتی حزب جمهوریخواه را به ســـوی راستگرایی بیش تر 
ســـوق داد و سوسیالیست های دموکرات نیز می توانند در آینده 
حـــزب دموکرات را به ســـوی چپ گرایی بیش تر ســـوق دهند و 
بســـیاری از عناصر جناح میانه در آن حزب را کنار زنند و کلیت 
ســـاختار حزبـــی را وادار به اتخاذ مواضع مترقـــی تری کنند. در 
صورتی که این طیـــف بتواند نامزدی را بـــرای انتخابات 2020 
میـــادی معرفی کند احتمـــال باخت ترامـــپ بیش تر خواهد 
بـــود و اگرچه ترامپ به احتمال زیاد دوســـت دارد اگر هم قرار 
بر باخت باشـــد به یک دموکـــرات از جناح میانـــه و دموکراتی 
متعارف و ســـنتی ببـــازد اما به احتمال زیاد بـــازی را دموکراتی 

از جناح چپ و بسیار چپگراتر از دموکرات های سنتی می بازد.
 نکته جالب توجه آن اســـت که اقتصاد به طور سنتی تأثیر زیادی 

بر نتایج انتخابات در امریکا می گذارد اما تحت ریاست جمهوری 
ترامـــپ بســـیاری از قوانین و قواعد ســـنتی دیگر جریـــان ندارند. 
ترکیبـــی از رفتارهای  پرســـش برانگیـــز ترامپ به عنـــوان رئیس 
جمهوری در کنار افزایش قطبی شـــدن نظـــام حزبی که با تأیید 
حکم انتصاب کاوانا به عنوان قاضی دیوان عالی امریکا تشـــدید 
شده است، سبب شده تا توجهات از اقتصاد دور شده و انتخابات 
بیش تر درباره پرزیدنت ترامپ و عملکرد او باشـــد تا اقتصاد. با 
این حال، رشـــد اقتصادی به جمهوریخواهان کمک خواهد کرد 
تا کنترل خود بر ســـنا را حفـــظ کنند حتی اگر کنتـــرل بر مجلس 
نمایندگان را از دست دهند. بسیار محتمل است که دموکرات ها 
کنترل مجلس نمایندگان را در دست گیرند و جمهوریخواهان با 
اکثریتی شکننده اکثریت کرسی های سنا را در اختیار داشته باشند. 
با این حال، احتمال اســـتیضاح ترامپ بسیار بعید است چرا که 
ســـنا احتمااً در دست جمهوریخواهان باقی خواهد ماند. نتیجه 
انتخابات پیـــش رو تنها ســـخت تر شـــدن کار جمهوریخواهان و 
ترامپ در پیشبرد سیاست های شان در دو سال آینده خواهد بود. 
در عرصه سیاســـت خارجی اما به نظرم انتخابـــات میاندوره ای 
2018 باعـــث ایجاد تغییـــری در رویکرد دولـــت ترامپ نخواهد 
شد چرا که در این عرصه ترامپ دارای استقال قابل توجهی در 

تصمیم گیری است.
مارک پی جونز، پژوهشگر علوم سیاســـی در مؤسسه بیکر و رئیس 
مطالعات امریکای اتین و استاد علوم سیاسی در دانشگاه رایس در 

هیوستون تگزاس است
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جزئیات آن را اعام خواهیم کرد.«
به گفته حســینی پور کلیه نهادها و تشکل های 
حاضــر در هفتــه کتــاب ایــن دوره برنامه های 
خود را به دبیرخانه هفته کتاب فرســتاده اند تا 
در نهایت برنامه هایی که به تصویب رسیده اند 
فرصتی برای اجرایی شدن بیابند. او در همین 
باب می گوید: »برنامه های زیادی از سازمان ها 
و نهادها به دست ما رسیده است. به طور مثال 
از ســازمان جهاد دانشگاهی حدود 25 الی 30 
برنامه رسیده که بخشی از آن با مشارکت ستاد 
اجرایی هفته کتاب و برخی هم به طور مستقل 
برگزار می شــوند. ســازمان زندان ها نیز از دیگر 
نهادهایی اســت که امســال برنامه های خوب 
و مفیــدی را ارائه کرده اســت کــه این برنامه ها 
هم در تهران و هم در اســتان یزد اجرا خواهند 
شــد. این موضوع به نوبه خود می تواند بحث 
آســیب های اجتماعی را که دغدغه مســئوان 
هم هســت تا حــدودی با کتاب که یــک الگو از 

صنایع فرهنگی است، کاهش دهد.«
به گفتــه حســینی پور، تشــکل های تخصصــی 
همچون انجمن داستان نویســان، تصویرگران 
و ویراســتاران هــم برنامه هایــی برای شــرکت 
در این هفته فرهنگی فرســتاده اند و دبیرخانه 
هفتــه کتــاب در تاش اســت تا حــد ممکن از 
آنهــا حمایــت شــود و در مــواردی کــه امــکان 
ایــن حمایــت نباشــد هــم آنــان  را بــه انجــام 

فعالیت های مدنظر تشویق کنند. 
او معتقد است بخشی از موفقیت در همراهی 

تشــویق  در  می توانــد  ســازمان ها  و  نهادهــا 
کارمندان و کارکنان خود آنان به مطالعه باشد. 
اینکه فان سازمان یا تشکل افراد زیرمجموعه 
خــود را بــه کتابخوانــی عاقه مند ســازد اتفاق 
بســیار مهمی ســت، اتفاقی که تنها به افزایش 
ســرانه مطالعــه نمی انجامــد و در درازمــدت 
افزایــش بهره وری ســازمان های مذکــور را هم 
به دنبال خواهد داشــت. دبیرهفته کتاب ادامه 
می دهد:»در حــوزه خواندن، ما باید نگاهی به 
مدیران کارخانه ها و بخش خصوصی داشــته 
باشیم و به آنها در درک این مسأله کمک کنیم 
که اگــر در حوزه مطالعه کتاب ســرمایه گذاری 
کننــد، این ســرمایه گذاری بیهوده ای نیســت و 
در آینده قادر به مشــاهده نتیجــه اش در رفتار 
کارگــران خواهند بود. البته نکته اینجاســت که 
مــا باید ایــن موضــوع را در بخش خصوصی و  
دولتی جا بیندازیــم که مطالعه در نفس خود 
سودآور است؛ انسان ذاتاً دنبال سود است و ما 
می توانیــم این موضوع را یــادآوری کنیم که با 
مطالعه کتاب یک سودآوری کوتاه مدت یا بلند 

مدت به دست می آید.«
به گفته حسینی پور تاش برای درک ضرورت 
مطالعه تنها بــه رونق کتابفروشــی ها و بهبود 
وضعیــت نشــر نمی انجامــد و نتیجــه اش را 
می تــوان در بخش های مختلف زندگی فردی 
و شــهری هم دید کــه از آن جملــه می توان به 
ارتقــای رفتارهــای اجتماعــی افــراد در زندگی 
برطــرف  دارد  تأکیــد  او  کــرد.  اشــاره  شــهری 

شــدن ناهنجاری هــای اجتماعــی در نهایــت 
بــه صرفه جویــی در اســتفاده از ثــروت و منابع 
کشــور می شود. حســینی پور با اشــاره به برخی 
توافق هایــی کــه در رابطــه با هفته کتــاب میان 
معاونت فرهنگی با برخی وزارتخانه ها صورت 
گرفتــه، می گوید:»در ســال های گذشــته توافق 
سه جانبه  خوبی میان وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت با وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و 
وزارت کار امضا شــده اســت. در تاش هستیم 
آن را احیا کنیم و با وزارت صنعت کارگروهی  را 
در حوزه هایی مثل صنایع تشکیل دهیم که این 
اقدامات به نظر می رســد، بســیار مفید خواهد 
بود.« به گفته حسینی متولیان برگزار کننده این 
هفتــه فرهنگی نــه تنهــا درایــن دوره، بلکه در 
دوره هــای بعــد نیز باید تاش کننــد تا بیش از 
پیش مردم را به مطالعه تشویق کنند، او ادامه 
می دهد:»مردم باید به مطالعه کتاب احساس 
نیاز پیدا کنند و این ما هستیم که بخشی از این 
وظیفــه را برعهده داریم، باید این احســاس را 
در آنها برانگیزانیم و نشــان دهیم که مطالعه 
چــه آثــار مثبتــی می تواند داشــته باشــد. اان 
مردم مقداری محاسبه گر شده اند و بخصوص 
در نســل جدیــد چنین حالتــی وجــود دارد. ما 
می توانیم به مردم آموزش بدهیم که مطالعه 
در کار شما، در رفتار شما، در بهره وری شما و در 

زندگی شخصی تان تأثیرات مثبتی دارد.«
او به لزوم همراهی اهالی رســانه، بویژه رســانه 
ملی هم تأکید دارد و می گوید: »از مســئولیتی 

که متولیان فرهنگی و سازمان هایی که به نوعی 
کاری از عهده شان برمی آید که بگذریم رسانه ها 
هم نقش مهمــی در تحقق این هــدف دارند. 
اهالی رســانه، بویــژه خبرنگاران حــوزه کتاب و 
رسانه هایی که به طور تخصصی فعالیت هایی 
در ایــن زمینــه دارند بایــد مــردم را اقناع کنند 
کــه بیایند و کتاب بخواننــد. این را هــم باید در 
یاد داشــته باشیم که شــعار هفته کتاب »حال 
خوش خواندن« است و کتابخوانی هم تابعی 
از شــرایط کل کشــور بــه حســاب می آیــد و اگر 
بخواهیم بگوییم کسانی که کتاب می خوانند، 
اهالــی یک جزیره جداگانه و از بقیه مردم جدا 
هستند، این اشــتباه است.«حسینی پور ضمن 
اشــاره به اینکه کتابخوانی هم تابعی از شرایط 
اقتصادی کل کشــور به شــمار می آید تصریح 
می کند:»در شرایطی که مردم دغدغه مسائل 
انتظــار  نمی تــوان  باشــند  داشــته  اقتصــادی 
چندانــی از آنــان بــرای اســتقبال از کتابخوانی 
داشــت. از همیــن رو قبــل از هــر اقدامــی باید 
شــرایطی مهیا شــود که مــردم بــرای مطالعه 
فراغ بال و فرصت کافی پیدا کنند. ما از طرفی 
می توانیــم خانواده هــا را هم تشــویق کنیم که 
بخشــی از دورهمی هایشــان در ارتباط با کتاب 
باشــد. من شــنیده ام در بعضــی خانواده ها از 
پیش قرار گذاشــته می شــود که کتابــی را همه 
بخواننــد و بعــد وقتــی دور هــم جمع شــدند، 
درباره اش صحبت می کنند، شــاید این مسأله 

همه گیر نشده باشد اما اتفاقی خوبی است.«
او با تأکید بر اینکه مشکل امروز کتابخوانی ست 
وگرنه در حوزه تولیــد محتوا)ترجمه و تألیف( 
تصریــح  نداریــم  حلــی  غیرقابــل  مشــکل 
می کند:»خوشــبختانه در بحــث تولیــد محتوا 
مشــکل چندانی نداریم، از سویی وقتی حجم 
تولید محتوا هم زیاد بشود، ممکن است مردم 
ســردرگم بشــوند و نتواننــد تشــخیص بدهند 
کــه کدام کتاب را در یک رشــته مشــخص باید 
بخوانند. در اینجا نقش گروه های مرجع بسیار 
مهم اســت؛ هم در حوزه هــای علمی و هم در 
حوزه هــای دانشــگاهی. ایــن گروه هــا همچون 
انجمن هــا و تشــکل های صنفــی و تخصصی 
می توانند کتاب های خوب را به مردم معرفی 
کنند و مــردم هم اعتماد کنند و به آن کتاب ها 
مراجعه شــود. امیدواریــم بتوانیم برنامه های 
خوبــی را در هفتــه کتاب اجرا کنیــم و یک قدم 
برداریم تا مردم بیشــتر مطالعــه کنند. هدف 

کلی هفته کتاب همین است.«

آبان ماه بیست وپنج سال قبل اهالی کتاب شاهد برپایی نخستین دوره هفته کتاب بودند، هرچندکه 
جرقه های برپایی این هفته فرهنگی به ســال ها قبل و اواســط دهه چهل بازمی گردد اما زمان قابل 
توجهی طی شــد تا بااخره شاهد اجرایی شــدن تصمیمات مرتبط با آن باشیم. یکی از مهم ترین 
دایلی که مســئوان را بر آن داشــت تا دســت به چنین کاری بزنند وضعیت نگران کننده سرانه 
مطالعه بود که هنوز هم در شرایط نامطلوبی است. برای سرانه مطالعه آمارهای متعددی از سوی 
مسئوان فرهنگی ارائه شده، آمار و ارقامی که اتفاق نظری درباره آنها وجود ندارد و از 2 تا 79 دقیقه 
متغیر است! برخی کارشناســان فرهنگی این اختاف قابل توجه را ناشی از تاش مسئوان برای 
نشان دادن شرایطی مطلوب تر از آنچه واقعیت این سال هاست می دانند. با این حال هفته کتاب 
سال هاست برگزار می شود تا زمینه ای برای جلب توجه مردم به ضرورت کتابخوانی شود. تا چندی 
دیگر، عاقه مندان کتاب شــاهد برگزاری بیست و ششــمین دوره این هفته خواهند بود که هر ساله 
حول و حوش روز کتاب و کتابخوانی در بیست وچهارم آبان ماه و به شکلی سراسری برپا می شود. 
بیست وششمین دوره هفته کتاب از بیســت وچهارم آبان ماه تا یکم آذرماه با شعار »حال خوش 

خواندن« در سراسر کشور میزبان عاقه مندان به کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

 حال خوِش خواندن 
با صدای پای کتاب

» ایران « از تمهیدات و برنامه های طراحی شده برای برگزاری 
هفته کتاب گزارش می دهد

بیش از پنجاه نهاد و تشکل در تشویق مردم به کتابخوانی مشارکت خواهند داشت

یکی از نقدهایی که از همان سال های ابتدایی 
برپایــی هفتــه کتــاب متوجــه برگزار کننــدگان 
آن بــوده رویکــرد دولتــی سیاســتگذاری ها و 
برنامه ریزی های آن اســت، آنچنان که برخی 
اهالــی کتاب تأکیــد دارند بــرای اثرگــذاری هر 
چه بیشــتر اقدامات صورت گرفته دراین یک 
هفته بهتر است بخشی از فعالیت ها به بخش 
خصوصی واگذار شــود. همچون اتفاقی که در 
نمایشگاه کتاب، طی ســال های اخیر رخ داد و 
شاهد واگذاری تدریجی مسئولیت های اجرایی 
آن بــه تشــکل های خصوصــی نشــر همچون 

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بودیم.
بــا ایــن حــال نیکنــام حســینی پور کــه دبیری 
بیست وششــمین دوره هفته کتاب جمهوری 
اســامی ایران در ســال جاری را برعهــده دارد 

تأکیــد می کند که متولیــان معاونت فرهنگی 
وزارت ارشــاد تــاش دارنــد برپایــی این هفته 
رنــگ و بوی دولتی به خود نگیرد، او در همین 
رابطــه به همــکاری ســازمان ها و تشــکل های 
خصوصــی و دولتــی متعددی اشــاره کرده که 

در دعوت مردم به کتابخوانی مشارکت دارند.
»ایــران«  بــه  زمینــه  درهمیــن  حســینی پور 
می گویــد: »هفتــه کتاب بیــش از آنکــه دولتی 
باشد باید روندی مردمی پیدا کند. از همین رو 
به دنبال این هستیم که حس ضرورت مطالعه 
را در مخاطبان ایجاد کنیم و تاش برای جلب 
مشــارکت نهادهــا و تشــکل های مختلــف در 

برپایی هفته کتاب نیز از همین بابت است.«
گفته حسینی پور در شرایطی ست که همکاری 
نهادهــا و تشــکل های غیردولتــی در برگزاری 

هفته کتاب اتفاقی نیست که تنها به این دوره 
محدود باشد چرا که طی سال های گذشته نیز 
معاونت فرهنگی در برگزاری برنامه های این 
ایام فرهنگی که خاص کتاب و کتابخوانی ست 
تنها نبوده اســت. هــر چند کــه برنامه ریزی ها 
همواره رنگ و بویی دولتی داشته اند و به گفته 
کارشناسان فرهنگی هنوز در جلب توجه مردم 

چندان موفق نبوده اند.
با وجود نقدهایی که به چگونگی برگزاری ویژه 
برنامه های این هفته وارد است نمی توان منکر 
تاشــی شد که طی ســال های اخیر با توجه به 
تأکید بر تمرکززدایی از پایتخت در برنامه های 
فرهنگی شــاهد آن هســتیم. برنامه هــای این 
هفتــه در شــرایطی برپــا می شــوند کــه کانون 
تمرکز فعالیت های آنها تنها در تهران و دیگر 
شهرهای بزرگ نبوده و تمام استان ها و شهرها 
ویژه برنامه هایی در تشویق مردم به مطالعه 

خواهند داشت.
دبیــر بیســت و ششــمین دوره هفتــه کتــاب 
جمهوری اســامی ایران با اشــاره بــه ُپر رنگ 
شدن فعالیت های استانی در این دوره از هفته 
کتاب ادامه می دهد: »فعال شــدن ادارات کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در اســتان ها اتفاق 
مهمی ســت که در این دوره شاهد آن هستیم 
و از همیــن جهــت آقای علی غیاثی ندوشــن 
ازسوی رئیس شــورای سیاستگذاری منصوب 
شــد تــا فعالیت های هفتــه کتاب اســتان ها را 
هماهنگ  کند. برنامه های مدون استان ها هم 
در حال رســیدن به دبیرخانه است که بزودی 
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بیمارستان صحرایی حاا دیگر تقریباً خالی شده بود و به غیر از عده ای از بچه های 
ــــیجی که حفاظت از آن جا را به عهده داشتند هیچ کادر پزشکی نداشت. من  بس
بخت برگشته را هم مسئول آنجا کرده بودند. آمبوانس و ماشین هم نداشتیم 
ــد عملیات در این  ــ ــــم که اگر روزی دوباره قص ــــط آنجا بودیم و مراقب بودی و فق
منطقه را داشتند همه چیز آماده باشد. یکی از همان روزهای کسل کننده بود که 
ــتراحت به اتاق خودم رفتم. هنوز  ــ بعد از نماز ظهر و عصر و صرف غذا برای اس
ــده بودند که دیدم یکی هراسان به در می کوبد و فریاد می زند  ــ چشمانم گرم نش
کشتم، کشتم. فی الفور بیرون آمدم و متوجه شدم یکی از بچه های بسیجی است 
ــه تفنگش رفته و چند تیر شلیک شده  ــ ــــتش بی هوا روی ماش که در نمازخانه دس
بود که دوتا از آنها نصیب یکی از بچه ها شده بود و هر دو زانویش را از کار انداخته 
بود. ماشین نداشتیم، نزدیک ترین مقری که ماشین داشت پایگاه فتح بود که دو 
ــــده خدا را رو کولم انداختم و  ــــت. چاره ای نبود. آن بن کیلومتری با ما فاصله داش
آن دو کیلومتر را تقریباً دویدم و او را به پایگاه فتح رساندم. از آنجا سوار ماشنیش 
کردیم و برای درمان به عقب فرستادیمش. من هم از آنجا پیاده به بیمارستان 

برگشتم.
ــــت و به پادگان  اه اکبر برگشتیم. آنجا گفتند کل گروه اعزامی ما   دو ماهی گذش
ــتیم و روز از نو و روزی از  ــ ــــین)ع( برگش باید به تهران برگردد. به پادگان امام حس
نو. یک هفته ای آنجا بودیم که تصمیم گرفتند ما را برای گذراندن دوره آموزشی 
به نقاط مختلف بفرستند، آخر هنوز آموزش ندیده بودیم. گروه ما تقریباً هفتاد 
نفر بود که برای آموزش به اهواز اعزام شدیم. از ایستگاه قطار اهواز با اتوبوس ما 
را به محلی بردند به اسم نساجی که بعد فهمیدیم مقر مهندسی رزمی قرارگاه 

ــــت. آن شب همگی در نمازخانه نساجی خوابیدیم. هفتاد نفر را در آن  کربا اس
نمازخانه کوچک جا داده بودند که چاره ای هم نبود. مهندسی قرارگاه واحدهای 
مختلفی داشت و معروف ترین و البته خطرناک ترینش هم واحد تخریب بود. 

می گفتند واحد تخریب نیرو می خواهد و همه ما را قرار است به آنجا بفرستند.
ــاجی بود که 10 متری  ــ ــاختمان های نس ــ محل واحد تخریب قرارگاه در یکی از س
عرض و 20متری طول داشت. سه چهار تا اتاق و یک دستشویی که با یک راهرو 
ــرو و اتاق ها عکس و وصیت نامه  ــ ــدند. روی دیوار راه ــ باریک به هم وصل می ش
ــــهدای تخریب را زده بودند. آن روز شاید بیشتر از10 بار آن عکس ها و وصیت  ش
ــد. جوری  ــ ــتر و دلم خالی تر می ش ــ ــــم از تخریب بیش ــا را دیدم، هر بار ترس ــ نامه ه
ــــن کار را می کنم  ــربازی فرارکنم، ای ــ ــده از س ــ ــده بود که در دلم می گفتم اگر ش ــ ش
ــتم و فقط  ــ ــناختی از تخریب نداش ــ ــا به تخریب نمی روم. برای من که هیچ ش ــ ام
ــتان های مربوط به قطع شدن دست ها و پاهای  ــ ــــهدا را می دیدم و داس عکس ش
تخریب چی ها را می شنیدم ترسناک هم بود. با بقیه بچه ها هم که حرف می زدم 
ــــی ترسش را بروز نمی داد اما  ــتند. اگرچه کس ــ همه همین نگرانی و هراس را داش
بهانه هایی که می تراشیدیم برای اینکه از رفتن به تخریب فرار کنیم تقریباً مثل 
هم بود. یا دستانمان می لرزید، یا چشمانمان ضعیف بود، یا اعصابمان ضعیف 

بود. یا.... خاصه حکایتی بود.
ــــی حاضر نشد داوطلبانه به گردان  ــاجی بودیم و هر چه گفتند کس ــ پنج روزی نس
ــده بود. روز پنجم بود که همه ما را در نمازخانه جمع  ــ تخریب برود. مصیبتی ش
کردند و گفتند یکی از فرماندهان قرار است برایمان صحبت کند. مجید برزمهری 
ــورت با چهره ای  ــ ــــا، جوان خوش ص ــــی رزمی قرارگاه کرب ــئول مهندس ــ بود، مس
ــــگ نابرابری که با  ــــی. کلی از جن ــیرین اصفهان ــ ــــت و معصوم و لهجه ش باصاب
عراقی ها داریم صحبت کرد و از رشادت و جانفشانی رزمنده ها و ایثار و اخاص و 
پاکی بچه های تخریب گفت. از اهمیت کار تخریب برایمان تعریف کرد و مشکل 
کمبود نیرویی که دارند و فضای معنوی و روحانی حاکم بر گردان تخریب. هرچه 
ــــی را متقاعد کند تا به گردان تخریب برود، نرود  گفت و تاش کرد نتوانست کس
ــــت تخریب می گفت ترس ما هم  ــــنگ. انگار هر چه او از اهمی میخ آهنین بر س
بیشتر می شد. قرار شد هر کدام از بچه ها به دفتر گردان تخریب برویم و جداگانه 
با مسئوان آن حرف بزنیم و هر سؤال و مشکلی داشتیم با آنها در میان بگذاریم.
همه جلو دفتر تخریب صف کشیدیم. نوبت من که شد با نگرانی و کمی ترس و 
ــرز داخل اتاق رفتم. دو تا ویترین آنجا بود که در آنها تعدادی مین که چیزی از  ــ ل
آنها نمی دانستم ردیف کرده بودند. روی دیوار هم طبق معمول عکس هایی از 
امام و شهدای تخریب بود. در انتهای اتاق دو میز آهنی بزرگ بود و پشت یکی از 
آنها مرد جا افتاده ای نشسته بود. با خوشرویی سام و احوالپرسی کرد و فهمیدم 
او هم اصفهانی است. بعد ها اسمش را شنیدم و با او رفیق هم شدم. عبدالحسین 
حیدری بود از بچه های قدیمی تخریب که قرار شده بود با ما حرف بزند و از آنجا 
برایمان بگوید شاید قدری از نگرانی و ترس بی موردمان را کم کند. او هم کلی از 
صفا و اخاص بچه های تخریب گفت و از کار خطیر و سخت تخریب تعریف کرد 
و دست آخر هم گفت: تخریب چی باید عاشق باشد، اگر عشق به شهادت و ایثار  
داری بسم اه، خوش آمدی، اگر نه، جاهای دیگر هم برای خدمت هست. من 
که هنوز می ترسیدم کلی آسمان و ریسمان بافتم و صغری و کبری چیدم که فکر 
نمی کنم به درد تخریب بخورم. گفتم مکانیکی و کار در تعمیرگاه را دوست دارم 
و اگر ممکن باشد ترجیح می دهم به آنجا بروم. عبدالحسین اسمم را یادداشت 
ــده. از اتاق بیرون زدم به  ــ ــــت خود دانی، فکرهایت را بکن و بعداً خبر ب کرد و گف

هوای اینکه خیالم از فرستاده شدن به گردان تخریب راحت شده است.
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کشورهایی که جنگ را تجربه کرده اند همیشه در 
ــــاش بوده اند تا آثاری از آن واقعه تلخ در ابعاد  ت
مختلف بسازند و بخش هایی از جنگ و اتفاقات 
ــور ما هم  ــ ــو کنند. جنگ در کش ــ ــراف آن را بازگ ــ اط
ــه ناشنیده دارد که تا سالیان  ــ آنقدر قصه و حماس
ــوژه ای به دست آورد  ــ ــال می توان از دل آنها س ــ س
ــران »ماهورا«  ــ ــــم در حال اک ــــاخت. فیل و فیلم س
ــــی در دوران جنگ  ــداد واقع ــ ــــک روی ــــاس ی براس
ــد ارزش  ــ ــده که می توان ــ ــاخته ش ــ ایران و عراق س
ــته باشد و برای کسانی که از موضوع  ــ تاریخی داش
ــد. »ماهورا«  ــ ــــم بی اطاع بوده اند جذاب باش فیل
فیلمی به کارگردانی و نویسندگی حمید زرگرنژاد 
ــا جالی و  مرحوم حمید  ــ و تهیه کنندگی علیرض
ــــهیلی، میترا حجار،  ــاعد س ــ آخوندی و با بازی س
ــــی، احمد کاوری،  ــار، کامران تفت ــ بهاره کیان افش
ــــی و مونا فرجاد  ــانی، مهدی صبای ــ ــــن افش محس
ــــت. فیلمنامه این اثر طی چهار سال تحقیق  اس
بر اساس یک واقعه تاریخی نگاشته شده است. 
»ماهورا« سال های جنگ تحمیلی ایران و عراق 
ــور روایت  ــ ــــوب غربی کش ــــی مرزی جن را در نواح
ــا آداب و  ــ ــــرب ایرانی ب ــــی که قوم ع ــد. جای ــ می کن
رسوم مخصوص خود، در آن سکنی گزیده اند. در 
نشستی که  اخیراً به همت موزه انقاب اسامی و 
دفاع مقدس برگزار شد فیلم »ماهورا« به نمایش 
ــــپس با حضور رامتین شهبازی  ــته شد و س ــ گذاش

منتقد، حمید زرگرنژاد کارگردان، علیرضا جالی 
ــتار اورکی سازنده موسیقی فیلم،  ــ تهیه کننده، س

داریوش ارجمند بازیگر نقد و بررسی شد.
ــــی، تهیه کننده  ــــت علیرضا جال در این نشس
ــوم حمید آخوندی،  ــ ــورا« در ارتباط با مرح ــ »ماه
تهیه کننده نخست فیلم، گفت: ایشان برای این 
ــیدند و در حال حاضر  ــ ــیاری کش ــ کار زحمات بس
نیستند که نتیجه زحمات شان را ببینند. برای من 
ــــخت بود که بتوانم وظایف ایشان را در  خیلی س
ــــاخت این فیلم  این فیلم انجام دهم اما برای س
زحمت زیادی کشیده شد. تمام بازیگران و عوامل 
فیلم هم بسیار دلسوزانه تاش کردند که از جمله 

آنها می توان به ساعد سهیلی اشاره کرد.
ــزود: در ارتباط با ماهورا باید بگویم که در  ــ او اف
ــــی در یکی از  ــــگ هواپیمایی نظام برهه ای از جن
روستاهای کشور سقوط می کند و مردم آن روستا 
حاضر به همکاری با نیروهای عراقی برای تحویل 
ــوند که  ــ خلبان و اطاعات مهم همراه آن نمی ش
در نتیجه این عمل 27 نفر از روستا نشینان توسط 
ــــدند. من تصور  ــه گور ش ــ ــــث زنده ب نیروهای بع
ــایر عوامل فیلم را  ــ ــــم آن 27 نفر،  من و س می کن
ــــک این اثر در تاریخ ماندگار  صدا زدند و بدون ش

خواهد شد.
جالی ادامه داد: ما حماسه ای عظیم از یک 
ــور را در »ماهورا« نمایش دادیم و اگر  ــ قومیت کش
چه در گیشه به دایلی فروش مناسبی نداشت اما 

باز در آثار این چنینی، همکاری خواهم کرد.
از  ــــی  بخش در  ــینما  ــ س ــده  ــ تهیه کنن ــــن  ای

ــوزه هنری گایه  ــ ــئوان ح ــ صحبت هایش از مس
ــــت: »ماهورا« در ابعاد مختلف،  کرد و اظهارداش
مظلوم واقع شد؛ از لحاظ تجهیزات باید بگویم 
ــتیم در  ــ ــرد در اختیار داش ــ ــــک بالگ ــه ما فقط ی ــ ک
ــرد در فیلمنامه پیش بینی  ــ صورتی که چند بالگ
ــده بود و از این لحاظ نیز به ما کم لطفی شد.  ــ ش
ــــچ تبلیغ  ــــن فیلم هی ــــم برای ای ــوزه هنری ه ــ ح
ــــت و تنها 29 سینما به »ماهورا«  مرسومی نداش

اختصاص داده شد.
ــورا« نیز با  ــ ــردان »ماه ــ ــد زرگرنژاد، کارگ ــ حمی
اشاره به داستان فیلم گفت: فیلمنامه »ماهورا« 
ــــک واقعه  ــــاس ی ــال تحقیق بر اس ــ ــــی چهار س ط
تاریخی نگاشته شده است و همین واقعی بودن 
قصه فیلم باعث جذابیت آن شد. من مستندی 
به نام »حلقه در خاک« دراین روستا ساخته بودم 
ــــاخت یک  ــیل س ــ ــه فکر می کردم پتانس ــ و همیش
فیلم سینمایی بلند را دارد. از آنجا که نگه داشتن 
مخاطب برای یک فیلم 90دقیقه ای مشکل است 
با وسواس فیلمنامه آن را نوشتم. در ماهورا سعی 
شد، هر آنچه که هست را بدون اغراق نشان دهیم 

و در این فیلم قهرمان نداشتیم.
رامتین شهبازی نیز با اشاره به اینکه مهم ترین 
ویژگی فیلم »ماهورا« داستان گو بودن آن است، 
ــرده یک  ــ ــــعی ک ــرد: آقای زرگرنژاد س ــ ــــح ک تصری
ــازد و از این  ــ ــرای مخاطب بس ــ ــتان گو ب ــ فیلم داس
ــورا« مثل خیلی از فیلم هایی که اخیراً در  ــ رو»ماه
ــینمای دفاع مقدس اکران شد در ورطه  ــ حوزه س
ایدئولوژی در نمی غلتد. البته نه اینکه ایدئولوژی 

ــهر، طرح  ــ ــــم انگیز خرمش ــا تخلیه غ ــ همزمان ب
ــور از  ــ ــاده »مأم ــ ــردان 144 پی ــ ــــجاعانه گ حمله ش
ــرگرد شاهین  ــ ــکر 21 حمزه« به فرماندهی س ــ لش
ــــدودی تانک رقم خورد. این  راد و با حمایت مع
ــادان اتفاق  ــ ــهر آب ــ عملیات در کیلومتر 17 ماهش
ــد به فرماندهی  ــ ــرارگاه عملیاتی ارون ــ افتاد و از ق
سرهنگ حسنعلی فروزان هدایت  شد. عملیات 
ــاعت به  طول انجامید. پیشروی ما در قلب  ــ 5 س
جبهه دشمن چنان بود که معاون گردان سروان 
محمدی اسیر شد. رئیس رکن سوم گردان سرگرد 
کاوه، سه فرمانده گروهان و دو فرمانده دسته هم 
به شهادت رسیدند و پنج فرمانده دسته دیگر نیز 

مجروح شدند.
ــاید در تاریخ دفاع  ــ این عملیات ایثارگرانه ش
ــد، اما با  ــ مقدس همین یک بار اتفاق افتاده باش
کمال تعجب برخی از نویسندگان تاریخ جنگ، 
ــفه  باای این نبرد قهرمانانه را درک نکرده  ــ فلس
ــد. به دنبال این  ــ ــــی می کنن ــــق معرف و آن را ناموف
ــداکاری و مقاومت  ــ ــورایی و بر اثر ف ــ عملیات عاش
نیروهای نظامی و مردمی، دشمن مسافتی را که 

ــان یعنی دو هفته بعد از عبور از کارون،  ــ از روز 2 آب
می بایستی ظرف کمتر از دو ساعت طی می کرد 
تا به بهمنشیر و سپس اروندرود برسد مجبور شد 
با ترس از کمین و محاصره مدافعان ایرانی تا روز 
8آبان به کندی و با احتیاط ادامه دهد. در هرحال 
دشمن در این روز  در کمال اختفا روی بهمنشیر 
پل زد و از آن عبور کرد و در محله ذوالفقاری آبادان 
سرپل گرفت. خبر ورود دشمن متجاوز به محله 
ذوالفقاری از طریق مختلف ازجمله یکی از کسبه  
محل به  نام دریاقلی سورانی به اتاق جنگ و سپاه 
ــید.  از دو روز قبل در نخلستان های  ــ پاسداران رس
ــیر صدای قطع نخلستان ها با اره  ــ ساحل بهمنش
برقی و صدای ماشین آات مهندسی و عملیات 

جاده سازی عراقی ها شنیده می شد.
شامگاه روز هشتم که از سرکشی به پایگاه های 
مردمی به سنگر خود بازگشته و در حال گفت و گو 
ــان بومی که از  ــ ــودم، یکی از جوان ــ ــا همرزمانم ب ــ ب
ــیه اروند بود و همکاری  ــ ــتاهای حاش ــ ــکنه روس ــ س
اطاعاتی با ما داشت، مرا صدا زد و آهسته گفت: 
ــرو داریم؟ حدس زدم اتفاق  ــ آیا در ذوالفقاری نی

ــوده از راه  ــ ــه او گفتم: قرار ب ــ ــواری افتاده، اما ب ــ ناگ
بهمنشیر به ما کمک برسانند. او که فهمید خود 
ــان  ــ را به نادانی می زنم گفت: در هر حال کاهش
ــد و دیگ  آش  ــ ــــرف می زنن ــــت، عربی ح کج اس
خود را وسط نخلستان برپا کرده اند. دیدم قضیه 
جدی است. گفتم: تا ما آماده می شویم به اتفاق 
نیروهایتان پشت جاده خسروآباد موضع بگیرید 
ــه اروند  ــ ــه طرف رودخان ــ ــــی ب و اجازه ندهید کس

حرکت کند.
شهر آبادان تقریباً به محاصره کامل درآمده و 
تا رسیدن نیروهای عراقی به اروند که مرز مشترک 
ــــش نمانده بود.  ــا و آنان بود چندصد متری بی ــ م
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ــــاب« خاطرات  ــاب »روزهای پرالته ــ ــتین چاپ کت ــ نخس
ــردار محمد کرمی راد، فرمانده سابق  ــ ــــت س خودنگاش
ــکر 11 امیرالمؤمنین)ع(، با بازنویسی  ــ اهل کرمانشاه لش
ــــوی مرکز اسناد و تحقیقات  ــایش از س ــ جواد کامور بخش
دفاع مقدس راهی بازار نشر شده است.کتاب »روزهای 
پرالتهاب« به قلم محمد کرمی راد از فرماندهان دفاع 
ــرات دوران انقاب و  ــ ــــی خاط ــــن بازگوی ــــدس، ضم مق
ــا در دوران  ــ ــــدس، به بیان فعالیت ه ــه دفاع مق ــ در ادام
حساس و خاطرات پرفراز و نشیب آن سال ها می پردازد.

ــــن و در صفحات پایانی  ــاب حاضر در 11 بخش تدوی ــ کت
ــند و نقشه ارائه شده است. هفتمین بخش  ــ کتاب نیز آلبوم تصاویر و تعدادی س
کتاب به وضعیت مناطق و شهرهای مرزی قبل از آغاز جنگ تحمیلی اختصاص 
ــا عنوان »غائله  ــ ــورد بحث در این بخش ب ــ ــــی از موضوعات م ــه یک ــ دارد. در ادام
ــــت: »اواخر آذر 1358 بود که پس از بازگشت به  دموکرات در کامیاران«، آمده اس
ــاه و یک روز استراحت، بافاصله به سپاه رفتیم و باخبر شدیم نیروهای  ــ کرمانش
ضد انقاب حزب منحل  شده دموکرات، با مردم مسلمان کرد و بچه های سپاه 
در کامیاران درگیر شده اند. من بسرعت به منزل رفتم تا لباس های رزم بپوشم و 

آماده رفتن به کامیاران شوم... «

معرفی 
کتاب
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بازخوانی نبرد ذوالفقاری آبادان به روایت سرهنگ شریف النسب یکی از فرماندهان میدانی سال های نخست جنگ

نداشته باشد چون ما نمی توانیم در حوزه دفاع 
مقدس فیلم بسازیم و فیلم ایدئولوژی نداشته 
باشد، »ماهورا« ایدئولوژی دارد اما ایدئولوژی اش 
ــــعی کرده در دل داستان حل کند و در وهله  را س
ــتان تعریف کند و بعد از  ــ اول برای مخاطب داس
ــان ایدئولوژی بپردازد.به نظر من از این  ــ آن به بی

منظر فیلم قابل توجهی است.
ــه وجود دارد  ــ ــه داد: اما نکته دیگری ک ــ او ادام
ــــخصیت زیاد دارد؛ یعنی  ــــت که فیلم ش این اس
ــــخصیت های زیادی را وارد اثر کرده  فیلمساز ش
ــــت اما برخی از این شخصیت ها فرجام شان  اس
نامشخص است و داستانشان به پایان نمی رسد 
و رها می شود. از آن طرف اما در مورد شخصیت 
اصلی توانسته انگیزه های او را به گونه ای برای ما 
مشخص کند که ما با یک قهرمان فعال روبه رو 
ــیم. قهرمان فعال قهرمانی است که دارای  ــ باش
انگیزه و هدف است و خودش در میدان کارزار پا 
می گذارد و داستان خودش را آغاز می کند و... این 

ویژگی هم جزو نکات جالب توجه است.
ــد: این فیلم، اثر  ــ ــینما یادآور ش ــ این منتقد س
ــــت و  ــاع مقدس اس ــ ــوزه دف ــ ــاز در ح ــ اول فیلمس
ــواری های  ــ ــاختن دش ــ به هر حال فیلم جنگی س
ــــاص  ــای خ ــ ــــودش را دارد و تجربه ه ــــاص خ خ
خودش را می طلبد که کارگردان مقداری در این 
ــد و نیاز به کار  ــ ــه هنوز ناپخته به نظر می آی ــ تجرب
دارد. مثل اینکه در صحنه های نهایی وضعیت 

میزانسن ها مشخص نیست و مخاطب موقعیت 
شخصیت ها و موقعیت آنها با اشیاء را نمی تواند 
ــــوب درک کند. اما از این منظر که فیلم تاش  خ
ــای دفاع  ــ ــــن خیل فیلم ه ــه در دل ای ــ ــد ک ــ می کن
مقدسی ساخته شده فیلمی داستان گو و سرپایی 
ــــودش را حفظ کند و  ــد و به مدد خودش، خ ــ باش
ــــخنرانی کارگردان یا  جلو ببرد و از چیزی مثل س
از صحبت هایی که در جامعه ممکن است باشد 
ــتانش را  ــ ــرد و در حقیقت فیلم داس ــ وام نمی گی

خودش تعریف می کند قابل تحسین است.
ــینما و تلویزیون  ــ داریوش ارجمند هنرمند س
ــــت نقد و بررسی فیلم »ماهورا« با  در ادامه نشس
اشاره به ارزشی بودن این فیلم گفت: من در تمام 
ــه اجرای نقش نکردم  ــ دوران بازیگری، برای گیش
ــوده ام.  ــ ــــی ب ــازی در فیلم های ارزش ــ ــال ب ــ و به دنب
فیلم های ارزشی شناسنامه سینمای ایران هستند 

ــود.  ــ ــفانه تعداد آنها هر روز کمتر می ش ــ که متأس
ــورمان یادآور  ــ او در ارتباط با فرهنگ مردمان کش
ــــی داریم.  ــیار عجیب ــ ــد: ما فرهنگ و مردم بس ــ ش
قومیت های مختلف با آداب و رسوم مخصوص 
ــاکن هستند و این امتیاز  ــ خود در این سرزمین س
ــــت. فرهنگ غنی  ــــت ایران اس ــریفی برای مل ــ ش
مردم کشور ما باعث شد تا اسام را خیلی خوب 
و بهتر از دیگرانی که آن را پذیرفتند، بپذیریم. ما 
ملتی هستیم که از یک تهاجم چیزی می سازیم 
ــفانه ما  ــ ــود. اما متأس ــ که مهاجم متعجب می ش
ــــکاتی مواجه هستیم که  امروز در فرهنگ با مش
ــــیب وارد کند.  ــه این فرهنگ می تواند آس ــ به ریش
نمایشنامه ها این روزها با مشکل روبه رو هستند. 
این هنرمند کشورمان در ارتباط با هنرمندان جوان 
نیز اظهار داشت: من از کار کردن با جوانان لذت 
می برم. آینده سینمای کشور را همین نسل جوان 
خواهند ساخت که خوشبختانه هنرمندان کاربلد 
ــاعد سهیلی  ــ خوبی در بین آنها وجود دارد که س
ــر از ویژگی های  ــ ــــت. البته یکی دیگ یکی از آنهاس
ــیار  ــ ــــت که بس ــیقی آن اس ــ خوب این فیلم، موس
ــده و شنیدن آن بسیار اثر گذار است.  ــ زیبا آماده ش
ــــاخت موسیقی فیلم  ــتار اورکی هم درباره س ــ س
اظهارداشت: من در آن جغرافیا بزرگ شده ام و 
ــــحالم ساخت موسیقی این فیلم به  خیلی خوش
ــــن جغرافیا مأنوس بودم  ــد. من با ای ــ من داده ش
ــــم آورده ام.«  ــای درونی ام را در این فیل ــ و نغمه ه

ــه در تدوین، برخی  ــ ــــهود ک ــا وجود ایراداتی مش ــ ب
بازی ها و بخش هایی ازداستان پردازی های فیلم 
که اشاراتی هم به آنها شد وجود دارد اما نمی توان 
ــــق، رنج، عزا و مرگ به کمک  ــان دادن عش ــ از نش
ــاژ بی نظیر این  ــ ــردازی و دکوپ ــ ــــن، صحنه پ دوربی
ــــم پوشید. دانه به دانه صحنه ها مانند  فیلم چش
ــــی و کادرهای عکاسی جنگ، زیبا و گویا  بوم نقاش
عمل می کنند. همچنین ناگفته نماند که در کنار 
صحنه، موسیقی نیز تمام و کمال نواخته می شود. 
ــتانش  ــ کارگردان ضربه اصلی را برای انتهای داس
نگه می دارد و مخاطب را عاصی و کافه از جنگ 
راهی می کند. تعرض به زندگی و حیات در فیلم 
ــیده شده که حتی میل  ــ ماهورا آنچنان به رخ کش
ــان را زنده نمی کند و تنها چیزی  ــ به انتقام در انس
ــتا و  ــ ــد از دیدن ماهورا برای روس ــ که مخاطب بع

اهالی اش می خواهد، تمام شدن جنگ است.

براثر کمبود نیرو و امکانات، وضع بسیار آشفته و 
پیچیده ای داشت و راه و چاره ای برای نجات شهر 
ــادان در محاصره 330درجه ای  ــ متصور نبود. آب
ــایل سنگرکنی و نفربر  ــ ــــت و دشمن وس قرار داش
ــه چهار  ــ فرمانده ای خود را از پل عبور داده بود.س
ــکر  ــ ــــماجت و پیگیری سرلش ــــل از آن با س روز قب
شهید ولی فاحی »رئیس ستاد مشترک ارتش«، 
ــــی از گردان 153 پیاده »مأمور از لشکر 77  بخش
خراسان«، به فرماندهی سرگرد منوچهر کهتری 
ــادان وارد و در اختیار اتاق جنگ قرار گرفته  ــ به آب

بود و در پل خرمشهر مستقر بود.
بامداد روز نهم آبان سرهنگ شکرریز نماینده 
قرارگاه اروند در حضور فرماندهان نظامی، امام 
جمعه و آقای صفاتی دزفولی نماینده مردم در 
ــــامی، وضع بحرانی منطقه  مجلس شورای اس
ــرگرد کهتری،  ــ ــه س ــ ــریح کرد. در این جلس ــ را تش
ــــی،  ــکاوران دریای ــ ــده ت ــ ــــدی فرمان ــرگرد صم ــ س
ــده داوطلبان هوانیروز  ــ نماینده گردان دژ، نماین
ــان آرا فرمانده  ــ اصفهان و همچنین محمد جه
ــپاه  ــ ــهر، مهدی کیانی فرمانده س ــ ــپاه خرمش ــ س
ــــمی فرمانده فداییان  آبادان، سید مجتبی هاش
ــــام و نماینده باقیمانده نیروهای شهربانی  اس
ــتند. در  ــ ــاحلی ژاندارمری حضور داش ــ و گردان س
پایان جلسه آیت اه جمی با بهره گیری از کام 
ــــت تقویت روحیه  ــــخنان کوتاهی در جه خدا، س
فرماندهان ایراد کردند. کام پرشور و سحرآسای 
ــــت و ترس و  این مرد الهی نوید پیروزی دربرداش

نگرانی را به کلی از وجود همه ما خارج ساخت.
ــــرهنگ شکرریز با آنکه شب و روز خود را با  س
ــرده بود، با صدایی  ــ ــپری ک ــ نگرانی و اضطراب س
ــما  ــ ــرگرد کهتری! ش ــ ــرکار س ــ پرطنین گفت: »س
ــای موجود به  ــ ــد به کمک نیروه ــ مأموریت داری
ــیر را از لوث  ــ ــــمن تک کرده و ساحل بهمنش دش
ــــن لحظه جمع  ــد.« در ای ــ ــاک کنی ــ ــود آنان پ ــ وج
ــا به دلیل تلفات  ــ ــــی و مردمی م ــای نظام ــ نیروه
کمتر از هزار نفر می شد و انجام چنین مأموریتی 
ــــمنی با آن قدرت و غرق در ساح  در مقابل دش
ــتیبانی توپ، تانک و  ــ ــرفته و پش ــ و تجهیزات پیش
نفربر، دور از انتظار و عماً غیرممکن می نمود. 
اما سرگرد کهتری، دست خود را مانند فنری که از 
زیر وزنه سنگینی رها شده باشد، باا برد و با گفتن 
»اطاعت می شود!« محکم عقب گرد کرد و از در 
خارج شد. به ذهنم گذشت که اگر پیروز شدیم و 
زنده ماندیم، به عرض مقامات خواهم رساند که 
مجسمه این مرد را از طا باید ساخت. او رفت و 
ساعتی بعد رزمندگان را در نقطه ای جمع کرد و 
ــــما  خطاب به نیروهای مردمی گفت: من پدر ش

و عهده دار مسئولیت جان شما هستم. فرصت 
ــما را بین دو نفر از  ــ ــــوزش نداریم. هر نفر از ش آم
ــربازانم قرار می دهم. حرکات خود را با چپ  ــ س
ــــت خود تنظیم کنید. اگر او آتش کرد آتش  و راس
ــد و اگر توقف کرد توقف کنید. اصول ابتدایی  ــ کنی
میدان رزم را رعایت کنید که کم ترین بی احتیاطی 
سبب انتقال شما به پشت جبهه می شود، که نه 
تنها کمکی نکرده اید بلکه از قدرت و نیروی من 
هم کاسته اید. من و همرزمانم با همکاری شما 
قطعاً به پیروزی خواهیم رسید. هر پدری دوست 
ــته  ــ ــــن ازدواج فرزندش حضور داش دارد در جش
باشد، من نیز چنین آرزویی دارم. لحظاتی دیگر 
با توکل بر خدا و به امید موفقیت کامل به دشمن 

خواهیم تاخت.
ــــام ساعتی بعد به ستون یک  رزمندگان اس
ــــت کردند و  ــروآباد حرک ــ ــاده خس ــ ــداد ج ــ در امت
ــتان ذوالفقاری را در محاصره قرار داده و  ــ نخلس
لحظه به لحظه حلقه محاصره را تنگ تر کردند.  
ــــل وزیر نفت  ــرایطی خودروی حام ــ در چنین ش
ــیر  ــ آقای مهندس محمد جواد تندگویان در مس
ــاده خاکی کناره  ــ ــهر به طرف آبادان در ج ــ ماهش
ــــی برخورد می کند و  ــیر با نیروهای عراق ــ بهمنش
ــیر می شوند. خودرو پشت سر  ــ سرنشینان آن اس
ــــحابی و آقای  آنان، حامل مهندس عزت اه س
ــه  ــ ــــی قلی زاده از تجار بازار تهران و دو س مصطف
ــه نکرده، بر  ــ ــــت عراقی ها توج ــر دیگر به ایس ــ نف
ــــرعت خود می افزایند و با آنکه به رگبار بسته  س
می شوند، جان سالم به  در می برند. آنان اولین 
ــارت وزیر  ــ ــوار اس ــ ــه رویداد ناگ ــ ــد ک ــ ــانی بودن ــ کس
محترم نفت و همراهان را به شاخه قرارگاه اروند 

در خرمشهر خبر دادند.
ــــک بار به  ــاری ی ــ ــره ذوالفق ــ ــامگاه محاص ــ  ش
اتفاق شکرریز و  بار دیگر به اتفاق حسنی سعدی 
ــد کردیم و  ــ ــاری بازدی ــ ــتان های ذوالفق ــ از نخلس
ــرگرد کهتری  ــ ــات با س ــ ــاط و ماق ــ ــــاش ارتب درت
ــــکوت  ــــدت درگیری و س ــه به دلیل ش ــ ــــم، ک بودی
ــــت که  ــــم آن می رف ــد، بی ــ ــــی نش ــــی عمل رادیوی
ــــمن پیروز  ــا همه به دام افتاده و دش ــ نیروهای م

شده باشد. 
ــاعاتی در اضطراب و نگرانی شدید به سر  ــ س
ــــت: بگذارید کار  ــــم که او تماس گرفت و گف بردی
ــام او روح بخش بود. به  ــ ــــمن را تمام کنم. پی دش
ــار دیگر تماس  ــ ــــدیم ب ــــب که نزدیک ش نیمه ش
ــد پیروزی در  ــ ــاط و نوی ــ گرفت و با صدایی که نش
ــــداه دیگر صدای  ــــت: بحم ــــوج می زد گف آن م
ــــمن قلع و  ــنیکف به گوش نمی رسد. دش ــ کاش

قمع شده و رمقی در تن ندارد.
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در برهه ای از جنگ هواپیمایی نظامی در یکی از روستاهای 
کشور سقوط می کند و مردم آن روستا حاضر به همکاری با 

نیروهای عراقی برای تحویل خلبان و اطاعات مهم همراه 
آن نمی شوند که در نتیجه این عمل 27 نفر از روستا نشینان 

توسط نیروهای بعث زنده به گور شدند. کارگردان فیلم 
معتقد است آن 27 نفر،  او  و سایر عوامل فیلم را صدا زدند 

و بدون شک این اثر در تاریخ ماندگار خواهد شد



در  اجتماعــی  شــبکه های  محبوبیــت   
جهــان رو بــه افزایــش اســت ولــی ایــن 
بــدان معنا نیســت که ایــن پلتفرم ها در 
تمام دوران حیات خود روزگاری شیرین 
و پرمخاطــب دارنــد چــرا کــه بــا ظهــور 
نمونه های جدید و دارای پتانســیل های 
باا، هر یــک از این پیام  رســان ها ممکن 
اســت با جزر و مدهایی مواجه شوند. به 
عنوان مثال فیس بوک که روزگاری محل 
یکه تــازی جوانــان و نوجوانان بــود امروز 
دیگر حرف چندانی بــرای گفتن ندارد و 
تازه ترین تحقیق یک مؤسســه پژوهشی 
کــه  چــت«  »اســنپ  می دهــد  نشــان 
پیام رسان ویژه نوجوانان شناخته می شد 
نیز به سرنوشــت فیس بوک دچار  و حاا 

مغلوب اینستاگرام شده است.
ë  اینســتاگرام و سریع ترین رشــد کاربر در 

امریکا
پژوهشــی  مؤسســه  گــزارش  تازه تریــن 
امریکایی Piper Jaffray که ساانه دو بار 
رفتــار نوجوانان را در زمینه های مختلف 
ازجمله خرید آناین، رفتن به رستوران، 
مطالعــه و... از طریق حضــور در فضای 
مجــازی  مــورد مطالعــه قــرار می دهد، 
نشــان از پیشــتازی اینســتاگرام در میــان 
نوجوانان امریکایی در پاییز 2018 دارد که 
این نتیجــه را می توان به کاربران جهانی 
نیز نســبت داد چرا که اینستاگرام یکی از 
شبکه های اجتماعی است که سریع ترین 

رشد تعداد کاربر را در این کشور دارد.
در ایــن راســتا »ریمــا کتــز« از مؤسســه 
 )eMarketer( »تحقیقاتــی »ای مارکتــر
نیــز در گزارشــی کــه اواخر هفته گذشــته 
منتشر کرد، نوشــت: آمار نشان می دهد 
از  نفــر  میلیــون   400 از  بیــش  روزانــه 
اینستاگرام استفاده می کنند و البته میزان 
استقبال از این شبکه اجتماعی در امریکا 
بیــش از هــر نقطــه دیگــر جهان اســت. 
چــرا کــه امســال 12 میلیون کاربــر جدید 

به کاربــران اینســتاگرام در امریکا افزوده 
شــد و باید گفت که ایــن رقم دو برابر هر 
شــبکه اجتماعی دیگری در این کشور در 
ســال جاری است. این گزارش همچنین 
نشــان می دهد که امســال 104 میلیون و 
700 هزار نفر در امریکا کاربر اینســتاگرام 
هستند که معادل 31.8 درصد جمعیت 
کاربران جهانی اینســتاگرام اســت و این 
رقم نشان از رشد 13.1 درصدی کاربران 

نسبت به سال 2017 دارد.
 ، Piper Jaffray طبــق گــزارش مؤسســه
85 درصــد نوجوانــان امریکایی حداقل 
یــک بــار در مــاه از اینســتاگرام اســتفاده 
می کننــد که ایــن رقم در اســنپ چت به 
84 درصد می رســد. این آمــار از تحقیق  
روی 8 هــزار و 600 نوجــوان امریکایــی 
با متوســط ســن 15.6 ســال از 47 ایالت 
امریکا به دست آمده است. گفتنی است 
که در این تحقیق میزان درآمد خانوارها 
نیــز مــورد توجه قــرار گرفــت و 6 هــزار و 
200 نفــر از نوجوانــان از خانواده هایــی با 
متوســط درآمــد 56 هــزار دار و 2 هــزار 
و 400 نفــر نیــز از خانواده هایــی با درآمد 
بااتــر از 102 هــزار دار انتخــاب شــدند. 
همچنیــن تحقیقــات مؤسســه Pew در 
بریتانیــا نشــان می دهــد کــه 72 درصــد 
نوجوانان این کشور از اینستاگرام استفاده 
می کننــد و در مقابــل، تنهــا 69 درصد از 

اسنپ چت بهره می گیرند.
بایــد گفــت این نخســتین بار اســت که 
آمار نشــان می دهد نوجوانان و جوانان 
از »اســنپ چــت«، این پلتفــرم مدافع 
عنــوان جوانگرایــی، فاصلــه گرفته اند. 
چــت  اســنپ  تاکنــون   2016 بهــار  از 
محبوب تریــن شــبکه اجتماعــی بــرای 
نوجوانان محســوب می شــد ولــی حاا 
در پاییز 2018، این اپلیکیشــن مختص 
مالکیــت  در  کــه  اینســتاگرام  عکــس 
فیس بوک قرار دارد کم کم جای اسنپ 
چت را که روزگاری یکی از محبوب ترین 
شبکه های اجتماعی در میان نوجوانان 

محسوب می شد، گرفت.

ë  ســبز چــراغ  اینســتاگرام،  موفقیــت   
فیس بوک

به نظر می رســد موفقیت اینستاگرام که 
در مالکیت فیس بوک قرار دارد، آرامش 
را به »مارک زاکربرگ«، مدیر فیس بوک 
که ایــن روزها بــه دلیل نشــت اطاعات 
کاربــران، متهم به کــم کاری در حفاظت 
شــده  کاربــران  شــخصی  داده هــای  از 
اســت، بازگردانــده اســت. وی بــه دنبال 
انتشــار گــزارش ایــن مؤسســه در توئیتی 
نوشت: دیروز، رفته است و باید به امروز 
و فــردا بیندیشــیم. هرچنــد نوجوانان از 
فیس بوک فاصله ای معنــادار گرفته اند 
ولی ما با اینســتاگرام فضای دلخواه آنها 

را مهیــا کردیــم و می توانیــم بــا افزایش 
قابلیت های فیس بوک، آنها را به ســوی 
ایــن شــبکه اجتماعــی هم ببریــم، پس 
شکســت فیس بــوک معنــا نــدارد. البته 
شاید کارها به همین سادگی که زاکربرگ 
انتظــار دارد هم پیش نــرود، چرا که تنها 
36 درصــد نوجــوان اعــام کرده انــد که 
ماهانه یک بار به اکانت فیس بوک خود 
ســر می زننــد و تنها 5 درصــد نوجوانان، 
آن را پلتفــرم محبــوب خــود می داننــد. 
گفتنی اســت که این رقم نسبت به سال 
گذشــته نشــان از کاهشــی 45 درصــدی 
دارد و نســبت بــه بهار 2016 نیز کاهشــی 
60 درصــدی نشــان می دهد. فیس بوک 

اکنون بیشــتر کاربران بزرگســال را دارد و 
این روند کاهش نوجوانان در فیس بوک 

همچنان ادامه دارد.
ë برندها و راه هموار اینستاگرام 

با وجود پیشتازی اینستاگرام، پاسخ های 
ســؤاات  بــه  امریکایــی  نوجوانــان 
نظرســنجی نشــان می دهــد کــه وقتــی 
بــه میــان  آنهــا  و ترجیــح  پــای عاقــه 
می آید، اســنپ چت طرفــداران نوجوان 
بیشــتری دارد و 46 درصــد از حاضــران 
در نظرسنجی ترجیح می دهند از اسنپ 
چت اســتفاده کنند در حالی که این رقم 
برای اینســتاگرام به 32 درصد می رسد. 
بــا وجود ایــن عاقه، اما چرا اینســتاگرام 

تعداد بیشتری کاربر نوجوان دارد؟
پاســخ این ســؤال بــه عملکرد و ســاختار 
اینستاگرام و همچنین جذابیت آن برای 
حضــور برندهــای مختلف در این شــبکه 
اجتماعی مبتنی برعکــس، باز می گردد. 
نوجوانان بنا به اقتضای سن شــان عاقه 
وافــری به خرید دارند و بــا توجه به اینکه 
بســیاری از برندها در اینســتاگرام صفحه 
دارنــد و کااهایشــان را روی ایــن پلتفــرم 
شــبکه  از  ناخــودآگاه  می کننــد،  عرضــه 
اجتماعــی محبــوب خود یعنی »اســنپ 
نوجوانــان  گرفته انــد.  فاصلــه  چــت« 
عاقه بســیاری به خریــد برندها از طریق 
کانال هــای  اینکــه  تــا  دارنــد  اینســتاگرام 
تلگرام، وب ســایت ها و... را زیر و رو کنند. 
بعــد از اینســتاگرام و اســنپ چــت هــم 
توئیتــر قــرار دارد و 47 درصد از نوجوانان 
در نظرســنجی گفته انــد کــه حداقل یک 
بار در ماه از این شبکه اجتماعی استفاده 
می کننــد.در گــزارش مؤسســه پژوهشــی 
Piper Jaffray همچنین رفتار تبلیغاتی 
برندها مورد توجه قرار گرفته و مشخص 
شــده اســت کــه برندهــا بــرای بازاریابی 
و فــروش بیــش از همــه از اینســتاگرام 
ســود برده اند و پس از آن اســنپ چت و 
ایمیل، شانه به شانه یکدیگر قرار دارند. 
در جایگاه بعدی پیامک های تبلیغاتی، 
و  رادیــو  و  تبلیغاتــی  ســایت های  وب 
تلویزیون جای گرفته اند. توئیتر هم برای 
تبلیغــات برندها پــس از تلویزیون جای 
گرفتــه و فیس بــوک کمتــر از 10 درصــد 
تبلیغــات برندهــا را به خــود اختصاص 
داده اســت. با توجه به این آمار، عجیب 
نیست که اینستاگرام جوانگاه نوجوانان 
رفتــار  گــزارش  ایــن  در  شــود.همچنین 
خریــد نوجوانان زیر ذره بیــن قرار گرفت 
و مشخص شد در کنار اینستاگرام، برخی 
وب ســایت ها نیــز بــرای آنــان جایــگاه 
ویــژه ای دارد. نوجوانــان امریکایی بویژه 
دختران بیش از همه ســراغ وب ســایت 
آمــازون می رونــد و پــس از آن امریکــن 

ایگل، Forever و eBay قرار دارند.

:ITU آذری جهرمی در اجاس سران مختار

┓]ブ¨ペ r╀ブペ ┋╉┤ ┖ピ┙ペピ »ピ』ブ┼«
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در ســخنرانی خــود در 
کنفرانس سران مختار ITU )اتحادیه بین المللی مخابرات( 
در دوبی نســبت به استفاده نادرســت از ارتباطات و فناوری 
اطاعــات در راه جنگ افروزی ابراز نگرانی کرد و جهان را به 

استفاده صلح آمیز از آن فراخواند.
به گزارش »ایران«، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه ارتباطات و فناوری 
اطاعــات ابــزاری برای خلق ثروت اســت، گفت: در بعضی مــوارد، صنایع مولد 

ثروت به عنوان ابزار جنگ افروزی به کار گرفته شده اند.
آذری جهرمــی افــزود: باید مراقبت کنیم که ارتباطات و فنــاوری اطاعات )فاوا( 
کماکان ابزار صلح باقی بماند و به وسیله ای برای هژمونی و یکجانبه گرایی برخی 
کشــورها تبدیل نشــود.وی در حاشــیه این اجاس بــا همتایان خود از کشــورهای 
اندونــزی، جمهوری آذربایجان و ترکیه دیدار و بر توســعه همکاری های دوجانبه 
تأکید کرد. آذری جهرمی با اشــاره بــه اینکه محور گفت وگوها پیگیری توافق های 
گذشــته و توســعه همکاری ها در حوزه اقتصاد دیجیتال بود، گفت: توافق کردیم 
ایران در حوزه های فضایی، کسب و کارهای نوپا و نیز امنیت سایبری با تمام توان 
در رویداد باکوتل آذربایجان حضور یابد و شرکت های ایرانی توانمندی خود را برای 
شــرکت های آذربایجانی به نمایش بگذارند. وی با اشــاره به ســفر وزیر ارتباطات 
اندونزی به ایران در آینده ای نزدیک، از نشست چندجانبه همسایه های شمالی در 

باکو به منظور ایجاد منطقه قوی تر در حوزه ICT خبر داد.
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مانور مدیریت ارتباطات بی سیم مراکز امنیتی، بهداری و هال احمر از طریق بالن 
مخابراتی واقع در نقطه صفر مرزی در مهران با حضور حســین صمیمی رئیس 

پژوهشگاه فضایی ایران و مسئوان ایام  با موفقیت برگزار شد.
بــه گــزارش »ایــران«، در مانــور مدیریــت ارتباطات بی ســیم از طریق بالــن که با 
محوریــت بالن مخابراتی و با پیشــفرض وقوع یک بحران برای زیرســاخت های 
منطقه فرضی صورت گرفت، کاربران ویژه قادر شدند از ظرفیت خدمات رسانی 
بالن مخابراتی پژوهشگاه فضایی ایران در ارتباطات بی سیم تا شعاع بسیار زیاد 
استفاده کنند. هدف از این عملیات، بررسی قابلیت استفاده از بالن مخابراتی به 
عنوان یک پلتفرم نصب سیستم های رادیویی و بی سیم برای ارتباطات نیروهای 
امداد در شــرایط بحرانی در مناطق جغرافیایی مختلف کشور بود که با موفقیت 

به انجام رسید.
در ایــن عملیات با نصب رپیتر در بالن مخابراتی مســتقر در مــرز مهران، ارتباط 
بی سیم دوطرفه ای با اداره کل راهداری استان ایام برقرار شد که در پایان اجرای 
این عملیات، قابلیت نصب و تســت رپیتر بی سیم در بالن مخابراتی پژوهشگاه 
فضایی ایران و خدمات دهی این بالن در شرایط بحران از سوی حاضران تأیید شد.
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معــاون شــرکت ارتباطات زیرســاخت از برقــراری نزدیک بــه 29 میلیون دقیقه 
مکالمه تلفنی از سوی زائران ایرانی اربعین حسینی در فاصله روزهای 2۴ مهرماه 

تا نهم آبان ماه خبر داد.
بــه گزارش »ایران«، اســماعیل رادکانی درباره آخریــن وضعیت ارتباطی زائران 
اربعین حســینی افــزود: در فاصله زمانی 2۴ مهر تا 9 آبــان ماه جاری نزدیک به 
29میلیون دقیقه مکالمه میان ایران و عراق مبادله شد که سهم مکالمات صادره 
)از ایران به عراق( 70 درصد و سهم مکالمات وارده )از عراق به ایران( 30 درصد 
بوده است. رادکانی با تأکید براینکه شواهد و گزارش ها نشان می دهد که کیفیت 
برقراری ارتباطات میان ایران و عراق نســبت به ســال گذشــته، بســیار بهتر بوده 
اســت، افزود: بر مبنای تست های انجام شده و مراقبت دائمی شبکه، مشخص 
شده است که ترافیک ارتباطی اربعین امسال، در کل شبکه پایدار بوده و اختال 
قابل توجهی دیده نشــده اســت. رادکانی پیک ترافیک ارتباطــی در ایام اربعین 
امســال را مربوط به روز یکشــنبه 6 آبان ماه عنوان کرد و گفت: در این روز بالغ بر 

3.۵ میلیون دقیقه مکالمه میان ایران و عراق برقرار شد.
مسئول کمیته ارتباطات اربعین میزان مصرف مکالمه زائران اربعین را نسبت 
به ســال گذشــته کمتر و میزان مصرف دیتا را بیشــتر از سال گذشــته اعام کرد و 
ادامه داد: حجم مصرف دیتای موبایل توسط زائران ایرانی، امسال دو برابر سال 
گذشــته بــود.وی گفت: کاربران ایرانی در بازه زمانــی 2۴ مهر تا 8 آبان ماه، بیش 
از 3۵ ترابایت اینترنت موبایل مصرف کردند و این رقم، جدای از سرویس های 

اینترنت وای فای و سرویس اینترنت اپراتورهای عراقی است.

نوجوانان اینستاگرامی، »اسنپ چت« را مغلوب کردند
طبق تازه ترین گزارش مؤسسه پژوهشی »پایپر جافری«

اخبار
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات 
رخدادهــای رایانــه ای )ماهــر( بــار دیگــر 
نسبت به مشــاهده گسترده آسیب پذیری 
در پروتــکل SMB کــه اشــتراک گذاشــتن 
دسترسی به فایل ها را  در کل کشور ممکن 
کــرده و حمــات به ســمت این ســرویس 
را افزایــش داده، هشــدار داد.بــه گــزارش 
 SMB Server Message (ایران«، پروتکل«
Block Protocol ( یــا بــاک پیــام ســرور، 

یــک پروتــکل ارتباطــی ســرویس گیرنده 
سرور اســت که برای به اشــتراک گذاشتن 
دسترسی به فایل ها، چاپگرها، پورت های 
ســریال و ســایر منابــع در شــبکه اســتفاده 
می شود و همچنین می تواند پروتکل های 
مبادله ای را بــرای ارتباطات بین پردازش 
حمــل کند. پروتــکل SMB به عنــوان یک 
پروتــکل درخواســت پاســخ هم شــناخته 
می شــود. بــه این معنــی که چندیــن پیام 

را بیــن ســرویس گیرنــده و ســرور، بــرای 
ایجــاد یــک ارتبــاط، برقــرار می کند.مرکز 
ماهر اعام کرد: در اواخر ســال 139۵ یک 
آسیب پذیری جدی با سطح خطر بحرانی 
 SMB  پروتــکل در   EternalBlue نــام  بــا 
افشــا شد که نســخه های مختلف سیستم 
عامل ویندوز را تحت تأثیــر قرار می داد. از 
آن زمــان تاکنون انــواع کدهــای باج افزار و 
جاســوس افزار و غیره از این آسیب پذیری 

سوء  اســتفاده کرده اند.بررسی های مجدد 
مرکز ماهر نشــان دهنده وجود تعداد زیاد 
آدرس هــای دارای آســیب پذیــری مذکور 
و افزایش ســطح حمــات روی این درگاه 
اســت. این درگاه به صورت پیش فرض در 
پروتکل SMB مورد اســتفاده قرار می گیرد 
که در گذشته مورد هجوم حمات بسیاری 
بوده است.آنچه در این ارتباط مورد توجه 
اســت، افزایش حمات در سطح کشور از 

مبدأ داخل ایران اســت که می تواند گویای 
افزایــش آلودگی در کشــور باشــد؛ از این رو 
ازم اســت تا پاکســازی سیستم های آلوده 

داخلی مورد توجه قرار گیرد.
 وضعیــت حمــات ثبــت شــده از ابتدای 
مهرماه، نشان می دهد که 103 هزار و ۴۴2 
حملــه بــه این ســرویس در ایــران صورت 
گرفتــه و ســهم ایــران از کل حمات ثبت 

شده بیش از 1۴ درصد است.
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گزارش های مالی جدید نشان می دهد فیس بوک کمترین 
نرخ رشــد کاربران را در 6 ســال اخیر تجربــه می کند. بر این 
اساس این شرکت ماهانه یک میلیون کاربر فعال خود را در 
اروپا از دست می دهد.به گزارش خبرآناین، مارک زاکربرگ در گزارش مالی جدید 
خطاب به ســهامداران هشــدار داد که تغییر رفتار کاربران، درآمد شــرکت را تحت 
تأثیــر قرار داده و هزینه های مربوط به باابردن امنیت و حفظ حریم خصوصی را 
باابرده است.اما در مجموع درآمد فصل سوم این شرکت به رقم 13.73 میلیارد 
دار رســید که 33 درصد نیز از مدت مشــابه ســال قبل بیشــتر شده اما پیش بینی 
13.78 میلیارد داری کارشناسان را برآورده نساخت. سود نیز به رقم 5.14 میلیارد 
دار، به ازای هر سهم 1.76 دار رسید. هزینه ها نیز به رقم 7.95میلیارد دار رسید 

که 53 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل گزارش  شده است.
در هــر حــال کلیک روی تبلیغات و یافتن شــرکای جدید تجــاری باعث افزایش 
درآمد فیس بوک شده است اما تعداد کاربران فیس بوک که اینک 2.2 میلیارد 

نفر است، رو به کاهش گذاشته است.

┒┖ピ┒ 《′ピ┒ピ ┗━ぃパ【─ ┖┒ 〉ブ─【k qブ》 ╊ブぃپ [━┠【]
یکی ازمهم ترین اقداماتی که توئیتر در ســال های گذشــته انجــام داد، آن بود که 
تصمیم گرفت محدودیت تایپ کاراکتر را از 1۴0 به 280 کاراکتر افزایش دهد ولی 

به گفته این شبکه اجتماعی، این تغییرات چندان مؤثر نبوده است.
بــه گزارش ایســنا، توئیتر بــه تازگی اعــام کرده اســت افزایش محدودیــت تعداد 
کاراکترهای ممکن در هر پیام تأثیر چندانی در طول پیام های به اشــتراک گذاشــته 
شــده روی این پلتفرم نداشــته اســت و تنها یــک درصد از توئیت ها بــا 280 کاراکتر 
نوشــته و منتشــر شده است این در حالی اســت که 12 درصد پیام ها نیز بیش از 1۴0 
کاراکتر بوده.در هر صورت به نظر می رسد بر اساس این آمار و ارقام ارائه داده شده 
از ســوی توئیتر، همچنــان میزان زیادی از کاربران ترجیــح می دهند پیام های کوتاه 
زیر 1۴0 کاراکتر را در پلتفرم این شــبکه اجتماعی ارســال کرده و با دوســتان  خود به 
اشــتراک بگذارند.ســال گذشــته بود که توئیتر تصمیم گرفت به درخواســت خیل 
عظیمی از کاربرانش، قابلیت جدیدی را به پلتفرم خود بیفزاید که به واســطه آن، 
کاربران می توانستند پیام های طوانی تری را بنویسند و منتشر کنند و به عبارتی دیگر، 

محدودیت تعداد کاراکترهای آن از 1۴0 به 280 کاراکتر تغییر و افزایش پیدا کرد.
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رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 
)رگواتــوری( قطــع اینترنت بــه دلیل اعمــال تحریم های 
امریکا را از نظر فنی غیرممکن دانست و گفت: اینترنت یک 
شبکه گسترده جهانی است و همچون تار عنکبوت در همه 

دنیا تنیده شده است و این طور نیست که بتوان آن را از طریق نقطه ای قطع کرد.
به گزارش »ایران«، حســین فاح جوشــقانی افــزود: در حوزه هایی چون نامه های 
دامنــه و بانک هــا کــه احتمــال ایجاد محدودیــت به دلیــل تحریم ها وجــود دارد، 
برنامه ریزی هایی صورت گرفته و حتی مانورهایی نیز انجام شــده اســت. البته به 
دلیــل اعمال تحریم ها ممکن اســت مشــکاتی در دسترســی ایرانیــان به برخی 
سایت ها و خدمات ایجاد شود ولی به عنوان کارشناس این حوزه اعام می کنم که 

قطع اینترنت نخواهیم داشت و مردم نیز نباید از این بابت نگرانی داشته باشند.
معاون وزیر ارتباطات اثر تحریم ها را معطوف به حوزه تأمین تجهیزات توسعه ای 
اپراتورها و حتی مبادات مالی با وندورهای خارجی دانست و گفت: تحریم ها باعث 
می شود تا اپراتورها در تأمین تجهیزات توسعه ای خود با مشکاتی مواجه شوند که از 
این بابت نیز هماهنگی ها با بانک مرکزی در مورد اختصاص ارز مورد نیاز اپراتورها 
برای تأمین تجهیزات انجام شده و تا حدود زیادی مشکل برطرف شده است. فاح 
با تأکید بر اینکه پیاده سازی شبکه ملی اطاعات نگرانی ناشی از تهدیدها و تحریم ها 
را کاسته است، گفت: شبکه ملی اطاعات براساس سیاستگذاری های شورای عالی 
فضای مجازی دارای سه ایه زیرساخت، خدمات و محتواست که ایه زیرساخت و 
شبکه که متولی اصلی آن وزارت ارتباطات محسوب می شود تا حدود بسیار زیادی 
پیاده سازی شده و جاهایی که نیاز به اقدامات تکمیلی دارد در حال انجام است. وی 
ایــه بعــدی را ایه خدمات نامید و افزود: در این ایه خدماتی چون پیام ر ســان ها، 
موتورهای جســت وجو، ایمیل و نقشــه قرار دارند که خیلی از آنها همچون نقشــه، 
بومی شــده و وضعیت خوبی داریم و فکر نمی کنم از حوزه هایی باشــند که در آنها 
با قطعی ارائه خدمات روبه رو شویم. فاح جوشقانی با بیان اینکه ایه سوم مربوط 
به محتوای ملی و مناسب برای مردم است، گفت: در ایه های دیگر متولی وزارت 
ارتباطات نیســت و دســتگاه های دیگر چون وزارت ارشــاد و صدا و سیما مسئولیت 
دارنــد کــه زمینه های مناســبی برای توســعه محتوا در کشــور فراهم کننــد. معاون 
وزیــر ارتباطات با بیان اینکه با درصد بســیار باایی حداقل در حــوزه وظایف وزارت 
ارتباطــات از نظر تحریم ها مشــکلی وجود نــدارد، گفت: عاوه بــر آن با تمهیدات 
وزیر ارتباطات و رئیس کل بانک مرکزی بسته مقابله با تحریم و نوسانات ارزی در 
وزارت ارتباطات تهیه و تدوین شــد و در دولت و ستاد ویژه اقتصادی مطرح شد که 
مجموع این سیاست ها و برنامه ریزی ها موجب شد تا ارز مورد نیاز اپراتورها از طریق 
بانک مرکزی تأمین شود. رئیس رگواتوری تأمین ارز از سوی بانک مرکزی را فقط 
برای تأمین تجهیزات شبکه و زیرساخت ها به استثنای تلفن همراه دانست و افزود: 
متولــی تأمین بازار  تلفن همراه و تأمین نیازهای مــردم، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است و باید از آن طریق موضوع را پیگیری کرد، هرچند بر اساس اطاعاتی 

که دارم، هنوز گشایش هایی در آن حوزه انجام نشده است.
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در بسیاری از مواقع 
در  بخصـــــــــــــوص 
پروژه های آموزشــی 
نیاز به ضبط تمامی 
بخش هــای ویندوز در قالــب یک ویدئو 
احساس می شود از این رو برای این کار، 
  BB FlashBack Pro نرم افــزاری به نــام
که دارای کاربردی آسان است، پیشنهاد 
 SWF می شود. هنگامی که کار با فرمت
ذخیــره می شــود، ایــن نرم افــزار فایلی 
فلشــی   SWF فایــل همــراه  بــه  دیگــر 
می ســازد که با فرمت HTML  اســت و 
می تواند براحتی از آن در صفحات وب 

مورد نیاز خود استفاده کرد. 
این نرم افــزار امکانات فراوانی همچون 
نمایش نوشــته، پخش صــدا در هنگام 
ویرایشــی  ابزارهــای  و  ویدئــو  اجــرای 
ایــن  را فراهــم می ســازد. در  مختلــف 

تکنولوژی هــا   جدیدتریــن  از  نرم افــزار 
بــرای ضبــط از محیــط کار رایانه هــای 
مدرن اســتفاده شده اســت. ویژگی های 
دســکتاپ از  فیلمبــرداری   نرم افــزار 

 )BB FlashBack Pro (  شــامل ضبــط 
 ،webcam  کامل صفحه نمایش،  ضبط
توانایی اضافه کردن صدا، متن و عکس 
اســت. این نرم افزار همین طور قابلیت 
 Flash ،AVI ،WMVقالــب در  انتشــار 
EXE،   و PowerPoint را دارد. همچنین 
امکان محدود کردن حجم فایل نهایی 
و قابلیت تعیین میزان فشــردگی فایل 
فیلمبرداری شــده و برخی مشــخصات 
دیگــر مربــوط به تعــداد فریم هــا در هر 
ثانیــه را دارد. بــا ایــن نرم افــزار می توان 
صدای چنــد ترکی را نیز به آن افزود. نه 
تنها قابلیت مشاهده و ویرایش قدرتمند 
فایــل فیلمبــرداری شــده را دارد، بلکــه  

 Playback توانایی شرح جزئیات، کنترل
در فلش، ضبط پیوســته، استفاده آسان 
 QuickTime و امــکان گرفتن خروجــی
را نیــز دارد. البته باید بــه این قابلیت ها 
امکان ضبط و تکــرار ویدئو، ضبط صدا 
توســط میکروفن،  وارد کردن فایل های 
ویدئویــی و وارد کــردن عکس بــه ویدئو 

 drag and نیــز اضافه کرد.  پشــتیبانی از
drop و  ارســال ویدئــو از طریــق ایمیــل 
را نیــز دارد. اگــر شــما هــم عاقه منــد 
هســتید کــه ایــن نرم افــزار را در اختیــار 
 داشــته باشــید، می توانید آن را از سایت

رایــگان  بــه  صــورت   P30world.com 
بارگذاری کنید.

برخی کارگران در شــغل های خود مجبور به جابه جایی اشــیا، خم و راســت شــدن یا چرخش هســتند که در صورت رعایت نکردن 
موارد ایمنی، هریک از این حالت ها می تواند منجر به بروز مشــکات فراوانی برای آنها شــود. در همین راستا یک فناوری پوشیدنی 
ویژه و هوشــمند برای کاهش چنین خطراتی طراحی شده است.فناوری پوشــیدنی Kinetic Reflex که به کمر یا مچ دست کارگران 
بســته می شــود در صورت خطرناک بودن حرکات، به آنها هشدار می دهد. این 
فناوری پوشــیدنی که به یک واحد اندازه گیری متشکل از یک شتاب سنج و یک 
ژیروسکوپ مجهز است می تواند به سامت کارگران فعال در کارخانه ها، انبارها 
و... کمک کند. به عنوان مثال اگر کارگر یک وســیله ســنگین را تنها با خم کردن 
کمــر و بدون تا کردن زانوهایش انجام دهد، این فناوری پوشــیدنی می تواند آن 
را شناســایی کــرده و بافاصلــه از طریق ویبره یا نمایش عامت هشــداری روی 

صفحه نمایش، به وی هشدار دهد.
این فناوری پوشیدنی که به وای فای مجهز است همچنین می تواند اطاعات و 
دیتا را به یک رایانه اصلی ارسال کند تا ناظران بر سامت همه کارگران نظارت 
داشته باشند. ازسوی دیگر این وسیله ضد آب و ضد ضربه با هر بار شارژ می تواند 
تــا 15 ســاعت کار کنــد. ناظــران همچنین با کمک این وســیله، عــادات پرخطر 
کارگــران را روزانــه زیر نظــر می گیرند و درواقع یک مســابقه بین کارگــران به راه 
می اندازند تا هرکس که بیشتر به سامت خود بها دهد یک جایزه دریافت کند. آمار نشان می دهد با استفاده یک ساله از این فناوری 
پوشیدنی، میزان رفتارهای غیرایمن کارگران تا  84 درصد کاهش خواهد یافت. Reflex تاکنون در سایت کیک استارتر پیش فروش 

شده و تاکنون 4.5 میلیون دار سرمایه جذب کرده است ولی هنوز قیمت و زمان ورود آن به بازار مشخص نشده است.

 اطمینان از سامت کارگران با کمربند هوشمند
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رفتــار  از  کــه  تهرانــی  زن  حــوادث/  گــروه 
همســرش به ســتوه آمده بود، برای انتقام 
از او سناریوی سرقت مسلحانه از خانه اش 
را چیــد و پلیــس را بــه خانه شــان کشــاند. 
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســوم 
آبان امســال زنی به نام »اکــرم« در تماس 
با پلیــس، از حمله مســلحانه ســه مرد به 
خانه اش و سرقت 700 میلیون تومان طا 
و ارز خبر داد. با اعام این گزارش مأموران 

کانتــری ۱۳۲ نبرد به آدرس اعام شــده، 
اعزام شــدند. »اکرم« در جریان تحقیقات 
بــه مأموران گفــت: وقتی از خریــد به خانه 
بازگشــتم، ســه مرد در خانه ام بودند. آنها 
وقتی مرا دیدند به من حمله و همه طاها 
و ارزهــا را ســرقت کردنــد. با ایــن اظهارات 
پرونده تشکیل و برای رسیدگی به مأموران 
اداره ششــم پلیــس آگاهــی تهــران بزرگ 
واگذار شــد. امــا در بازبینــی از دوربین های 

محل ســرقت مشــخص شــد کــه در زمان 
اعام شده از ســوی زن صاحبخانه و حتی 
سه روز قبل از آن هیچ رفت و آمد مشکوکی 
در این ســاختمان و محلــه صورت نگرفته 
است. بنابراین کارآگاهان »اکرم« را احضار 
کردند. این زن که در برابر شواهد و مدارک 
پلیــس مجبور بــه اعتراف شــد، گفــت: به 
خاطــر اختاف با همســرم، این ســرقت را 
مطرح کردم. او مدام مرا با رفتارهایش آزار 

می دهد و می خواستم از او انتقام بگیرم.
ë کشف اسلحه و مواد در خانه زن دروغگو

بــا اظهــارات ایــن زن، ایــن بــار خانــه آنها 
به عنــوان متهم مورد بازرســی قرار گرفت 
و یک قبضه ســاح کمــری ۹ میلی متری، 
چندین عدد فشــنگ مربوطــه و مقادیری 
مواد مخدر مشــکوک به تریاک و ســوخته 
تریــاک کــه متعلــق به همســر اکــرم بود، 
کشف و این مرد نیز دستگیر شد. سرهنگ 

کارآگاه بهــزاد اختیــاری - رئیــس پایــگاه 
ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره 
به اینکه در خصوص کشــف مواد مخدر از 
منزل متهم یک پرونده در دادسرای ناحیه 
۲0 تهران تشکیل شده و برای کشف ساح 
نیــز یک پرونده بــرای متهم در دادســرای 
ناحیــه ۳۳ تهــران تشــکیل شــده اســت، 
گفــت: در حال حاضر متهم این پرونده با 

قرار قضایی در زندان به سر می برد.

انتقامجو دروغ دردسرساز زن 

گــروه حــوادث/ خواب هــای آشــفته 
بــرای  مــرد جــوان و نگرانی هایــش 
پرداخت مهریه 5۱4 سکه ای همسر 
ســابقش، سبب شــد که با همدستی 
زن معتــادی نقشــه ســرقت از خانه 

عروس و داماد آشنا را عملی کند.
به گزارش خبرنــگار جنایی »ایران«، 
مــرد جــوان حتــی یــک لحظــه هــم 
و  طاهــا  فکــر  از  نمی توانســت 
ســکه هایی که شــب عقد بــه یکی از 
اقوامــش داده بودنــد بیــرون بیایــد. 
آنقــدر بــه طاهــا فکــر کرده بــود که 
چند شبی می شــد که خواب سرقت 
بــا  مــدام  می دیــد.  را  طاهــا  ایــن 
خــودش درگیــر بــود، از یــک طــرف 
ســرقت  مجــازات  از  کــه  وجدانــش 
می گفــت و از طــرف دیگر هم حکم 
دادگاه بــرای پرداخــت مهریــه 5۱4 
را  خاطــرش  همســرش  ســکه ای 
آشــفته می کرد. بااخره هم دلش را 
بــه دریا زد و نقشــه ای را که هر شــب 

خوابش را می دید اجرا کرد.
ë  گزارش سرقت از خانه تازه عروس

و داماد
چنــدی پیــش مــرد جوانی بــا پلیس 
شــبانه  ســرقت  از  و  گرفــت  تمــاس 
خانــه اش خبــر داد. او گفــت: نیمــه 
از  یکــی  میهمانــی  از  وقتــی  شــب 

اقوام بــه خانه مان برگشــتیم متوجه 
همــه  و  شکســته  ورودی  در  شــدم 
کــه  را  همســرم  جواهــرات  و  طــا 
دزدیــده  بــود  عروســی مان  کادوی 
بودنــد. نمی دانــم چه کســی این کار 
را انجــام داده امــا فکــر می کنــم دزد 
بایــد آشــنا باشــد.  بــا شــکایت مــرد 
جوان تحقیقات پلیســی آغاز شد. در 
نخســتین گام کارآگاهــان بــه بازبینی 
دوربین های مداربســته اطراف محل 
ســرقت پرداختنــد. دوربین ها نشــان 
می داد در شــب ســرقت، مــرد و زنی 
جوان که کاه و ماســک بهداشــتی به 
ســر و صورت شان داشــتند وارد خانه 
شــده و پس از لحظاتی ســاختمان را 
ترک کردند. با اینکه زن و مرد جوان، 
ســر و صورتشــان را کامل بسته بودند 
امــا تــازه دامــاد، مردجــوان را کــه از 
اقوامشان بود شناسایی کرد. او گفت: 
شــاپور چنــد وقتــی اســت کــه معتاد 
تــرک کــرده  او را  شــده و همســرش 
اســت. او وضــع مالی خوبی نــدارد و 
چند باری هم به خانه ما آمده است. 
بــه هــر حــال هیــکل و ظاهــر ســارق 
به نظر می رسد که همین شاپور باشد 

اما زن جوان را نمی شناسم.
با اظهارات صاحبخانه کارآگاهان به 
ســراغ شــاپور رفتند و او را بازداشــت 

کردند. شــاپور که ابتدا منکر ســرقت 
بــود زمانــی کــه بــا مــدارک پلیســی 

مواجه شد به سرقت اعتراف کرد.
او گفت: من آدم تندخویی هســتم و 
دست بزن دارم. همین موضوع هم 
هــر روز بیــن مــن و همســرم فاصله 
انداخته بود. این مشکات به قدری 
زیاد شــد کــه او از من طــاق گرفت. 
مهریه همســرم 5۱4 سکه بود و باید 
پرداخــت  قســطی  به صــورت  را  آن 
می کردم. همه این مشــکات سبب 
شد بعد از مدتی به مواد روی بیاورم 
و معتاد شیشــه شدم. اما کاش همه 
چیــز به اینجــا ختم می شــد، قیمت 
ســکه روز به روز بیشــتر می شــد و من 
نداشــتم.  را  آن  پرداخــت  توانایــی 
نمی دانســتم بایــد چــه کار کنــم، تــا 
اینکه به عروسی یکی از اقوام دعوت 
شــدم ودر آنجا برق طا و سکه هایی 
که عــروس و داماد به عنــوان کادوی 
بــه  مــرا  کردنــد،  دریافــت  ازدواج 
وسوســه انداخــت. آنقــدر درگیر این 
فکر شــده بــودم کــه شــب ها خواب 
ســرقت از خانــه آنهــا را می دیــدم. 
خواب می دیدم پس از شــکاندن در 
و وارد شــدن بــه خانــه، همــه طاها 
و ســکه ها را برداشــته و مــال خــودم 
کــرده ام. ســرانجام تصمیــم گرفتم 

این نقشه را عملی کنم.
بــرای  ادامــه داد: مــن  مــرد جــوان 
مصرف مواد به پاتوق موادفروشــان 
می رفتم و آنجا با زنی آشنا شدم. او 
بــه تازگی معتاد شــده بــود. وقتی از 
خواب هایــم برایــش گفتــم او هم با 
من همراه شــد و گفت حاضر اســت 
در این ســرقت مرا کمــک کند. همه 
چیز دســت به دست هم داده بود تا 
من ســرقت را انجام دهم. از ســویی 
با خــودم گفتم وضع مالی عروس و 
داماد خوب است و طا و سکه هایی 
که ســرقت می کنم کادوهایی اســت 
که دیگــران به آنهــا داده انــد. با این 

کــه  کــردم  مجــاب  را  خــودم  افــکار 
ســرقت را انجام دهــم. بنابراین آن 
شــب وقتی مطمئن شــدم کســی در 
خانه نیست با همان زن معتاد وارد 
خانــه شــدیم و همــه طا و ســکه ها 
را برداشــتیم. مــن صورتــم را کامل 
پوشــانده بــودم و آن زن را بــا خودم 
بردم تا همه فکر کنند ســارقان زوج 

بودند اما باز هم لو رفتم.
بــا اعتــراف مــرد جــوان به ســرقت، 
پرونــده  تشــکیل  از  پــس  متهــم 
روانــه زندان شــد و تحقیقــات برای 
دســتگیری زن شیشــه ای در دســتور 

کار مأموران قرار گرفت.

تیم غواصی اندونزی چهار روز پس از سقوط هواپیمای مسافری در آب های 
دریــای جاوه، نخســتین جعبه ســیاه هواپیما را پیــدا کردند. براســاس اعام 
رســانه های این کشــور، کمیته امنیت حمل و نقل اندونزی بررسی داده های 
این جعبه سیاه را در جاکارتا آغاز کرده اما برآورد شده که نتیجه آن تا دو هفته 
دیگر اعام می شود. جست و جو برای یافتن دومین جعبه سیاه این هواپیمای 
مسافری که حاوی مکالمات کابین خلبان است همچنان ادامه دارد. به گفته 
فرمانده تیم غواصی نیروی دریایی که در عملیات جســت وجو حضور دارد، 
طوفانی بودن دریا و وجود خطوط لوله انتقال انرژی در منطقه کار جست و جو 
را دشــوار کرده است. غواصان اجساد زیادی پیدا کرده اند اما تا کنون تنها یک 
جسد شناسایی شده است. تیم جست و جو همچنین توانسته  مقدار زیادی از 
وسایل و لباس های مسافران این هواپیما را از آب بیرون بکشد. بوئینگ 7۳7 
خطوط هواپیمایی »این« بامداد دوشنبه با ۱۸۹ سرنشین تنها ۱۳ دقیقه پس 
از ترک فرودگاه جاکارتا اندونزی به مقصد نپال روی دریا ســقوط کرد و همه 
سرنشــینان آن کشته شدند. هنوز علت سقوط هواپیما مشخص نشده است 
اما پیش از این گفته شــده بود که این هواپیما در پرواز قبلی خود دچار نقص 
فنی شده است. بررسی های اولیه نشان می دهد بیش از ۲0 مسافر این پرواز از 
مسئوان و کارکنان دولتی از جمله وزارت دارایی اندونزی، یک مسافر و خلبان 

نیز شهروند ایتالیا و تعدادی هم کودک و نوزاد بودند.
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نــوزاد رهــا شــده در مخــزن 4 متــری زباله هــای منطقــه 
روستایی گواتماا، به شکل معجزه آسایی از مرگ نجات 
یافــت. به گزارش میرر، ســخنگوی پلیــس منطقه اعام 
کرد یک زن 4۸ ســاله رهگذر با شنیدن صدای گریه نوزاد 
بــه مخــزن نزدیک شــده و از رهگذران برای نجــات نوزاد 
کمک خواســته و مردم در یک تاش دسته جمعی نوزاد 
را از مخزن 4 متری زباله بیرون کشیدند. این نوزاد پس از 
رهایی به نزدیکترین بیمارستان انتقال یافت و تحقیقات 

برای شناسایی و دستگیری مادر او همچنان ادامه دارد.

دریاچــه یــخ »بایــکال« در ســیبری بــا داشــتن یکــی از 
زیباتریــن یخچال هــای طبیعــی هر ســاله گردشــگران 
بســیاری را بــرای گرفتــن عکس هــای یــادگاری بــه این 
منطقه می کشــاند. به گــزارش آواکس نیوز، قدمت این 
دریاچــه ۲5 میلیــون ســال اســت و جــزو قدیمی تریــن 
دریاچه هــای جهــان به شــمار مــی رود. در ایــن دریاچه 
بیــش از ۲ هــزار گیاه و گونــه جانوری زندگــی می کنند و 
در فصل ســرد ســال زیباتریــن یخچال هــای طبیعی را 
داراست. در پی یخ زدن دریاچه، تکه های کریستالی یخ 
روی آن به حدی شفاف می شوند که هر کس می تواند با 

این کریستال ها عکس های شگفت انگیزی بگیرد.

قاتــل بی رحــم تایلندی پــس از کشــتن قربانیانش، گوشــت آنها را 
به صورت رشــته ای درســت کرده و در رســتورانش به فروش 
می رســاند. به گزارش ســان، این جنایت زمانی فاش شد 
که مشــتریان رستوران با پیدا شــدن تکه هایی از گوشت 
در غــذای گیاهــی خود از صاحب رســتوران شــکایت 
کرده و تحقیقات در این رابطه آغاز شــد. مأموران در 
بررسی های مقدماتی پلیس، بقایایی از اجساد انسان 
را در رســتوران این مرد روانی پیدا کرده و تأیید کردند 
که صاحب رســتوران با کشتن برخی از مشتریان مواد 
اولیه غذاهایش را فراهم کرده و با گوشــت شــان رشــته 
درســت می کرد. پس از کشــف اجســاد قربانیــان، صاحب 

رستوران بازداشت و روانه زندان شد.

بیماران آزار  اتهام  به  اورژانس  تکنیسین  محاکمه 
تکنیسین آمبوانس که در جریان انتقال بیماران 4 نفر را مورد آزار و اذیت قرار 
داده بود، دستگیر و روانه دادگاه شد. به گزارش یاهو، پلیس اسکاتلندیارد اعام 
کرد »الکساندر هوگز« که برای بیمارستانی در جنوب ولز کار می کرد، در فاصله 
ســال های ۲0۱4 تا ۲0۱7 میادی به این بیماران آزار رســانده بود اما پرونده او با 
شــکایت دختر ۱۸ ســاله ای که آخرین طعمه اش بود به جریان افتاد. براساس 
اسناد ارائه شده به دادگاه متهم در زمانی که بیماران بیهوش بودند، با امتناع از 
سوار کردن همراهشان آنها را در پشت آمبوانس مورد آزار و اذیت قرار داده بود. 

مــادر برزیلی که برای جشــن هالووین، پســر ۹ 
ساله اش را شبیه بردگان سیاهپوست کرده بود، 
مورد انتقاد کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

بــه گــزارش میــرر، ایــن زن که بــا خانــواده اش 
در شــمال برزیــل زندگی می کرد، برای جشــن 
هالوویــن صــورت و بــدن پســرش را بــا رنــگ 

ســیاه رنگ کرده بود و مانند یک برده با بستن 
زنجیر به دســت و پای کــودک، او را دنبال خود 
می کشــید. کاربــران و هموطنــان ایــن زن پس 
از انتشــار تصاویر پســرک در فضــای مجازی از 
مادرش انتقاد کرده و رفتار او را نژادپرســتانه و 

نوعی کودک آزاری عنوان کردند. 
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بربادرفته آرزوهای 
قســمت چهل و پنجم/ ســاعت 6 بعدازظهر زمانی 
کــه رباینــدگان اعــام کــرده بودنــد، یــک خــودروی 
ســیاه رنگ پونتیاک از راه رســید و در حاشیه میدان 
فردوســی جلوی پای غام ایســتاد و مــرد تنومندی 
کــه روی صندلی عقب نشســته بــود در را به رویش 
بــاز کــرد. وقتی غام کمــر خماند و خــودش را توی 
خــودرو انداخــت مرد تنومند او را به روی ســینه زیر 
پاهایــش انداخــت. چشــم هایش را با نوار ســیاهی 
بســت و یــک پایــش را بــر پشــت او فشــرد. خــودرو 
بــا صــدای قژقــژ اســتیک چرخ هــا از جا کنده شــد و 
بســرعت رو بــه شــمال شــهر راه افتــاد. غــام که ســینه اش با ســنگینی پای 
مرد تنومند به طور دردناکی روی برآمدگی کف ماشــین فشــرده می شــد به 
اعتراض گفت: قفسه سینه ام داره می شکنه آقا. آدم که ندزدیدی بذار بلند 

شم بشینم. مرد غرید: خفه خون بگیر پسر.
خــودروی پونتیاک در ســکوت کامل سرنشــینانش بســرعت پیــش می رفت 
و غام با درک و احســاس مســیر حدس مــی زد که در گذر از جاده شــمیران 
هســتند. آنگاه همهمــه میدان تجریش را تشــخیص داد و خودرو در خیابان 
نیــاوران پیــش رفــت. در ادامه مســیر غــام فهمید که ســر و صــدای آدم ها 
و ماشــین ها را پشــت ســر گذاشــته اند و در عبــور خودروهایــی کــه بســرعت 
از کنارشــان می گذرنــد صــدای بوق شــان بر ســینه کوهســتان کــش می آید و 
تشــخیص می داد که مســافتی از قیل و قال فضای شــهری دور شــده اند و در 
بیابان پیش می روند... خودروی پونتیاک با چرخش به ســمت راســت ترمز 
کرد و صدای لغزش استیک چرخ ها روی ریگ و سنگریزه ها به گوش رسید. 
با تک بوق ماشــین لحظاتی به انتظار گذشــت و با سایش لواهای زنگ زده 
صــدای پس رفتــن دو لنگــه دروازه شــنیده شــد. پونتیاک در یک سراشــیب 
کوتاه که راه افتاد صدای تق تق ســنگریزه ها در زیر استیک چرخ ها همچون 
ترکیدن دانه های ذرت در حرارت ماهیتابه گداخته بلند شــد و ماشــین ترمز 
کرد. غام که با چشــم های بســته زیر پاهای مرد تنومند به ســینه کف خودرو 
دراز کشــیده بــود چانــه اش را بــاا گرفت و خنــکای هوایی را بو کشــید و عطر 
گــس چمــن و برگ هــای خیــس و خــزان زده درختــان بــه دماغــش خورد. 
حــس می کــرد وارد باغ پردرختی شــده اند. دو مرد پاهایــش را گرفتند و او را 
از خودرو بیرونش کشــیدند آنــگاه دو مرد به زیر بازوهایــش چنگ انداختند 
و کشان کشــان بردنــد در حالــی کــه پاهایش روی ســنگریزه های نرم کشــیده 
می شــد و شــیار می انداخت. هنگامی که یکی از نگهبانان باغ دو لنگه دروازه 
را بهم می بست در تاریکی شامگاه نگاهش در آنسوی جاده به یک خودروی 
ســواری افتاد که ســه مرد در آن نشسته بودند و دروازه باغ را می پاییدند که با 
بســته شــدن دروازه رو به شــهر راه افتادند. هر سه از دوســتان غام بودند که 
با نقشــه قبلی از میدان فردوســی خــودروی پونتیاک را تعقیــب کرده بودند 
تــا محل اســارت او را شناســایی کنند. دو مــرد تنومند غــام را در یک گذرگاه 
پردرخت باغ با خودرو به جلو کشیدند با طی مسافتی از چند پله باا رفتند و 
ناگاه به جلو پرتش کردند. غام با شنیدن صدای پاهایی که هنگام رد شدن 
دو مــرد در فضا طنین می انداخت و بوی رطوبتی که حس می کرد پی برد او 
را به پای دیوار یک سالن لخت و نمور انداخته اند و صدای بسته شدن در که 
به گوشش خورد پی برد او را در چهار دیواری زندانی اش کرده اند اما امیدوار 
بود دوســتانی که در تعقیــب پونتیاک بوده اند به نجاتــش خواهند آمد. درد 
دور قفســه ســینه اش می پیچید و رطوبت کف ســالن متروک در بدنش نفوذ 
می کرد و ماهیچه های ساق پاهایش کرخ و بی حس می شد. یقین داشت که 

به چنگ مهندس قابی سردسته باند دزدان جواهر افتاده است.

داستانک

برای پرداخت مهریه
سرقت طاهای عروس و داماد

سیاه جعبه  نخستین   کشف 
اندونزی مسافری  هواپیمای 
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انسان با گوشت  سرو غذا 

 خرس هــای قطبــی هر ســال پــس از انجام مراســم شــکار نهنگ های 
غول پیکر دریایی برای زمســتان، با اســتخوان و بخشی از گوشت شکار 
جشــنی تمام عیار دارند. به گزارش دیلی میل، مردم آاسکا بر اساس 
سنتی دیرین پس از کشتن نهنگ غول پیکر دریایی و انبار گوشت و روغن 
این حیوان برای زمســتان، باقیمانده اشــه را بــرای خرس های قطبی 
می گذارنــد. مردم منطقه کشــتن نهنگ 75 تنی را مراســمی مقدس 
می دانند و معتقدند اســتفاده از گوشت و روغن آن، خانواده هایشان را 
برای مدت طوانی سیر نگه داشته و روغنش نیز در دیگر مصارف مورد 
استفاده قرار می گیرد. تصاویر »ایجی ایتویاما« عکاس حیات وحش از 

شادمانی خرس های قطبی بارها کلیک خورده است. 
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هنرمندان هندی با ساخت بلندترین مجسمه 
جهان در این کشور، رکورد چین را شکستند. به 
گزارش میرر، این مجســمه برنــزی که تندیس 
»واابــای پاتــل«، سیاســتمدار بــزرگ هنــدی 
اســت با تاش هنرمندان به ارتفــاع 182 متر 

ســاخته شــده اســت. ســردار پاتل کــه در هند 
به »مــرد آهنیــن« ملقــب اســت، در جریان 
استقال هند، نقش بزرگی در اتحاد ۵۰۰ ایالت 
خودمختار و تشکیل کشور هند داشته و سپس 
به عنــوان اولین جانشــین نخســت وزیر هند 

 بــه ایفای نقش پرداخت. این مجســمه تقریبًا

2 برابر مجسمه مشهور آزادی در امریکا ارتفاع 
شــده  محاصــره  رودخانــه  آب  توســط  و  دارد 
است. مجسمه از بتون و آهن بازیافتی ساخته 

شده و رویش ایه برنزی کار شده است.

از  رونمایی 
جهان مجسمه   بلندترین 
در هند

یک کشــتی تفریحی در برخورد با جرثقیل در بندر بارســلون اسپانیا آتش گرفت. به 
گزارش یورو نیوز، این کشــتی هنگام پهلو گرفتن ناگهان کنترل خود را از دســت  داده 
 و به جرثقیل کنار بندر برخورد کرده بود. تصاویر منتشــر شــده از این حادثه از فاصله
۱00 متری توســط یک دریانورد بلغار گرفته شــده و براســاس آخرین گزارش ها این 

آتش سوزی بدون تلفات مهار شد.

بندر در  تفریحی  گرفتن کشتی  آتش 

گروه حوادث/ زن جوان که با ارسال نرم 
افزاری بــا نام روبات همــدم یاب برای 
طعمه هایــش، به حســاب بانکــی آنها 
دسترســی یافته و کاهبرداری می کرد، 
دســتگیر شــد. ســرهنگ تورج کاظمی، 
رئیــس پلیس فتــای پایتخت گفــت: از 
چنــدی قبل تعــدادی از شــهروندان با 
از برداشــت های  بــه پلیــس  مراجعــه 
از حساب هایشــان شــکایت  غیرمجــاز 
در  و  تحقیقــات  آغــاز  بــا  داشــتند. 
بررســی های فنــی مشــخص شــد همه 
شــبکه های  در  عضویــت  بــا  شــاکی ها 
اجتماعی پس از نصــب روبات همدم 
یاب، بــرای عضویت اقدام به پرداخت 

آناین از درگاهی جعلی کرده اند.
سرهنگ تورج کاظمی ادامه داد: به این 
ترتیــب کارآگاهان دریافتند مجرم پس 
از طراحی سایت جعلی )فیشینگ(در 
پوشش روبات همدم یاب از هر فرد 50 
هــزار تومــان بابت ثبت نــام و عضویت 
پــول گرفتــه بــود. مالباختــگان نیــز کــه 
نمی دانســتند بــه چــه دامــی افتاده اند 
عاوه بــر پرداخت این پــول، اطاعات 
بانکــی خود را نیز در اختیــار متهم قرار 
داده بــود. به این ترتیب روبات ردگیری 

و زن جوان کاهبردار دستگیر شد.
رئیس پلیس فتای تهران به شهروندان 
هشدار داد: هنگام وارد کردن اطاعات 
حســاب و کارت هــای بانکــی خــود بــه 
آدرس اینترنتی یا url دقت کرده و بهتر 
است که آدرس اینترنتی درگاه بانکی را 

از خود بانک دریافت کنند.
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گروه حوادث/ کشــف جسد ناشناســی در بخش بار تانکر 
حمــل گازوئیــل در نزدیکی گمــرک دوغــارون، پلیس را 
در برابر معمای پیچیده ای قرار داد. ســرهنگ علی اکبر 
قربانــی، فرمانده انتظامی تایباد-خراســان رضوی گفــت: در پی اعام توقف 
بیــش از چند روزه  یک دســتگاه تانکر حامل گازوئیــل در یکی از پارکینگ های 
مرز دوغارون، پلیس موضوع را مورد بررسی قرار داد. به این ترتیب با استفاده 
از دســتگاه های کنترلی در گمرک دوغارون اقدام به بازرســی این تانکر کردیم 
که مشــخص شد یک جســد در محل بار این خودروی ســنگین وجود دارد. به 
این ترتیب با حضور نماینده دادســتانی و پزشــکی قانونی تانکر تخلیه، برش 
بدنه آن انجام و این جســد از داخل مخزن بیرون کشــیده شد. در حال حاضر 
جسد برای انجام تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی تایباد منتقل شده است.

گروه حوادث/ مرد بنگاه دار پس از دو روز اســارت در مخفیگاه آدم ربایان مســلح 
بــا دادن چک ســفید امضا و قــول پرداخت 30 میلیون تومان  پول نقد آزاد شــد. 
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، چند روز قبل مرد میانســالی با پلیس تماس 
گرفــت و از ماجــرای عجیب اســارتش در مخفیگاه مردان ناشــناس خبــر داد. او 
گفت: دو روز قبل ســه مرد جوان وارد بنگاهم در غرب تهران شــدند. یکی از آنها 
اسلحه به دست داشت و با تهدید از من خواست سوار بر خودرو پژوی شان شوم. 
ترســیده بودم و خواســتم مقاومت کنم اما آنها شــروع به کتــک زدن من کردند. 
حتی منشی بنگاهم را نیز کتک زدند و تهدیدش کردند که اگر از این اتفاق حرفی 
به پلیس بزند مرا می کشــند. او ادامه داد: آنها چشــم ها، دهان و دســت و پایم را 
بستند و مرا سوار خودروی شان کردند. چند ساعتی در شهر گشتیم و سرانجام به 
مخفیگاهشــان رفتیم. چون چشم هایم بسته بود آدرس را نفهمیدم. آنها کتکم 
زدند و از من پول خواستند. حتی چند چک سفید امضا از من گرفتند و قرار شد تا 
یک روز بعد برایشان 30 میلیون تومان پول جور کنم. آنها می گفتند آدرس محل 

کار و خانه ام را دارند و اگر کاری علیه شان کنم به خانواده ام هم آسیب می زنند.
بــا اظهــارات مــرد بنــگاه دار، پرونــده تشــکیل و تحقیقــات بــرای شناســایی و 

دستگیری آدم ربایان ناشناس آغاز شد.

کــودک حــوادث/   گــروه 
10 ســاله که با خانواده اش 
بــرای تفریح بــه ارتفاعات 
شهر دستنای چهار محال 
و بختیــاری رفتــه بــود، در 
بشــدت  خــرس  حملــه 
محســن  شــد.  مجــروح 
روابط  مســئول  ابراهیمی، 

عمومــی اورژانس اســتان چهارمحال و بختیــاری گفت: ســاعت 1۲:۲0دقیقه 
ظهــر پنجشــنبه این حادثــه رخ داد و با حضور بموقع اورژانــس مصدوم که از 
ناحیه پا بشدت مجروح شده بود به بیمارستان کاشانی شهرکرد انتقال یافت.

کشف یک جسد در تانکر حمل گازوئیل

 رهایی معجزه آسای کودک 10 ساله
از چنگال خرس
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اعتراف عجیب مرد درفش به دست :

 حس یک آدم آهنی را داشتم

اخــــبار
مرگبــار  شــلیک های  خانــی/  حســین 
روســتای  دو  در  شــکاری  اســلحه های 
کام  بــه  را  جــوان  مــرد  دو  مازنــدران، 

مرگ کشاند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
ایــن دو جنایــت در دو روســتای متــی 
کای بابل و روســتای دینک ساری رخ 
داد که در جریان آنها محمد۲5 ســاله 

و حسن کشته شدند.

نخســتین جنایت شــامگاه ۲7 مهر در 
روســتای دینــک ســاری و در درگیــری 
یــک  از  پــس  جــوان  چنــد  فیزیکــی 

دورهمی دوستانه اتفاق افتاد.
بــه گفتــه ســرهنگ صفرپــور، فرمانده 
انتظامی ســاری در این باره به»ایران« 
گفــت: پس از گــزارش ایــن تیراندازی 
و  شــدند  حاضــر  محــل  در  مأمــوران 
عامــل جنایــت کــه متــواری شــده بود 

در چنــد روز گذشــته در مخفیگاهــش 
در  متهــم  شــد.  دســتگیر  و  ردیابــی 
جریــان بازجویی هــای انگیــزه خــود از 
ایــن اقــدام را اختــاف نظــر شــخصی 
بــا مقتــول اعــام کرد. بــا ایــن اعتراف 
متهــم بــه دســتور بازپــرس ویــژه قتل 
دادســرای عمومــی و انقاب ســاری تا 
انجــام تحقیقــات تکمیلــی بــا صــدور 
قرار قانونی در اختیــار مأموران پلیس 

آگاهــی قــرار گرفــت. امــا در شــرایطی 
کــه مأمــوران پرونــده قتل »حســن« را 
بــه نتیجــه رســانده بودنــد چهارشــنبه 
9 آبــان، حادثــه ای مشــابه ایــن بــار در 
روســتای متــی کای بابــل رخ داد و در 
جریان آن پســر ۲5 ســاله ای با شلیک 
اســلحه شــکاری کشته شــد. تحقیقات 
درباره این جنایت و دســتگیری عامل 

یا عامان این جنایت ادامه دارد.

مرگ 2 جوان با شلیک اسلحه شکاری

اسیدپاشی 
بخاطر تهدید همسر به طاق
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گروه حوادث- معصومه مرادپور/ دختر جوانی که با همدستی 
مــادرش برای اخاذی نیم میلیاردی از پســر ثروتمنــد، او را به 
شــکلی فجیع شکنجه داده و به قتل رسانده بود، پس از مرگ 
مادرش به اتهام همدســتی در قتل به ۲0 سال زندان محکوم 

شد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث»ایــران«، شــهریور ســال گذشــته 
جســد مثله شده ای در حاشــیه جاده هراز پیدا شد اما با توجه 
بــه اینکه مدت زیادی از مرگ گذشــته و جســد متاشــی بود، 
به دســتور بازپرس کشــیک قتل بــرای تعیین علــت مرگ به 
پزشکی قانونی انتقال یافت. نخستین بررسی ها نشان می داد 
وی براثر خفگی به قتل رســیده اســت. با توجه به اینکه جسد 
قابل شناسایی نبود مأموران با رصد پرونده های افراد گمشده 
به خانواده ثروتمندی رسیدند که چندی قبل گمشدن مرموز 

پسر جوانشان را گزارش کرده بودند.
با احراز هویت جســد، کارآگاهان در بررسی های تخصصی به 
مادر و دختری رســیدند که با تلفن همراه مقتول درخواســت 
نیم میلیارد تومان پول نقد کرده بودند. به این ترتیب هر دوی 
آنها دســتگیر شــدند. دختر جوان در بازجویی لــب به اعتراف 
گشــود و گفــت: در دوره هــای کاس شــبانه با این جوان آشــنا 
شــدم و ارتبــاط صمیمی پیدا کردیــم. از آنجا کــه او از خانواده 
ثروتمندی بود با مادرم نقشــه کشیدیم تا او را گروگان بگیریم 
و در مقابــل آزادی اش از خانــواده اش پول بگیریم. وقتی او به 
خانه مان آمد، در قهوه اش قرص خواب آور ریختیم و دست و 
پایش را بســتیم. سپس با تلفن همراه خودش با خانواده اش 

تماس گرفتیم و پول خواستیم.
مادر این دختر نیز در بازجویی ها قتل را پذیرفت و گفت: وقتی 
او را گــروگان گرفتیــم رمز کارت عابربانکش را اشــتباهی گفت 
و تصمیم گرفتم او را بکشــم. ما از ابتدا تنها هدف مان همان 
500 میلیون تومان پول بود. سه روزی جسد در خانه بود و بوی 
تعفن گرفته بود به همین دلیل آن را قطعه قطعه کردیم و در 

ساکی کنار جاده هراز انداختیم.

پس از ایــن اعترافات در حالی که مادر و دختر جوان در انتظار 
محاکمه بودند مادر جنایتکار جان باخت و دخترش به تنهایی 

در جلسات دادگاه حاضر شد.
متهم در آخرین جلسه در شعبه دوم دادگاه کیفری به ریاست 
قضای زالی حاضر شــد. در ابتدای جلســه اولیای دم خواستار 
اشد مجازات برای متهم شدند. سپس دختر جوان در جایگاه 
ایســتاد و گفت: از وقتی مادرم در جریان دوستی من با مقتول 
قرار گرفت از من خواســت کــه او  را به خانه مان ببرم. ما پیش 
از این هم با همین شیوه از یک مرد 60 میلیون تومان اخاذی 
کــرده بودیــم. مــادرم مــدام می گفت بایــد پولی جــور کنیم و 
خانه ای بخریم و به همین خاطر این نقشه را کشید. من در آن 
سه روزی که مقتول در خانه ما زندانی بود فقط دست و پایش 
را بســتم و حتی وقتی مادرم کیســه پاســتیک را روی ســرش 

کشید تا خفه اش کند من آن را پاره کردم تا نفس بکشد.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و دختر جوان را به اتهام 

همدستی در قتل به ۲0 سال حبس محکوم کردند.

گروه حوادث/ مرد میانسال که بخاطر 
تهدید همســرش به جدایــی، روی او 
اســید پاشــیده و بــه تهران فــرار کرده 
بــود، در عملیات ضربتــی کارآگاهان 
اداره شانزدهم پلیس آگاهی دستگیر 
شــد. بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث 
»ایــران«، در آغازین روز مهر امســال 
گزارش اسیدپاشی روی زنی در یکی از 
شهرهای شمال غرب  کشور به پلیس 
اعــام شــد. بررســی های مقدماتــی 
اسیدپاشــی  عامــل  کــرد  مشــخص 
همســر ایــن زن بــه نــام »علیرضــا« 
بــوده کــه در جریــان آن خــودش نیز 
از ناحیــه دســت آســیب دیده اســت. 
همچنین کارآگاهــان دریافتند متهم 
پــس از حادثــه از شهرســتان خــارج 
شــده و به تهران گریخته است. با این 
ســرنخ پرونده 18 مهر پس از کســب 
نیابــت قضایی به تهران منتقل شــد 
و در اختیار کارآگاهان اداره شانزدهم 
قــرار  بــزرگ  تهــران  آگاهــی  پلیــس 
گرفــت. تحقیقــات ادامــه داشــت تــا 
این که ســرانجام 9 آبــان رد متهم در 
پارک اوستای خیابان آزادی به دست 
آمــد و مأمــوران در عملیاتی ضربتی 
و غافلگیرانــه او را دســتگیر و بــه مقر 

پلیس آگاهی منتقل کردند.
بــا  بازجویی هــا  جریــان  در  متهــم 
اعتراف صریح به اسیدپاشی درباره 

انگیــزه اش گفت: حدود پنج ســال 
اوضــاع  و  شــدم  ورشکســته  پیــش 
مالــی ام بــه هــم ریخــت. خانــواده 
همســرم چنــد بــاری به مــن کمک 
کردنــد. بعــد از مدتی دیگر دســت 
و دلــم بــه کار نمی رفــت و بیشــتر 
اوقــات در خانــه بــودم و بــه همین 
دلیــل کــم کم بــا همســرم اختاف 
پیدا کردم. مشــکاتم هر روز بیشتر 
می شــد و ایــن اواخــر او تهدیــد کرد 
کــه از مــن جــدا می شــود. مــن او و 
پســر 6 ســاله ام را دوســت داشتم و 
نمی توانســتم تحمل کنم که روزی 
او بــا کــس دیگــری زندگی کنــد. به 
همین دلیــل تصمیم گرفتــم روی 

او اســید بپاشم که دست خودم هم 
ســوخت. در این مدتی که در تهران 
تنها زندگــی می کنم تــازه فهمیدم 
کــه او بارها تاش کرد مرا به زندگی 
برگردانــد امــا با تصورات اشــتباهم 
زندگــی خــودم و همســرم را نابــود 
کــردم. حتی روی بازگشــت به خانه 
را هم نداشــتم و ســرانجام دستگیر 
شدم. سرهنگ کارآگاه علی ولی پور 
گــودرزی، معــاون مبارزه بــا جرایم 
جنایــی تهــران بزرگ گفــت: متهم 
اولیــه  بررســی های  انجــام  از  پــس 
بــرای تحقیقات تکمیلــی در اختیار 
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان 

محل ارتکاب جرم قرار گرفت.

تنها دختران و زنانی را که در یک خیابان 
خلــوت در حــال عبــور بودند،انتخــاب 

می کردم.
    اگر به گذشــته برگردیم، باز هم این کار 

را می کنی؟
نباید تکرار شــود چون چیــزی عاید من 

نمی شود.
ادامــه  کــی  تــا  نمی شــدی  دســتگیر    

می دادی؟
نمی دانم.

  سابقه بیماری داشتی؟
بله، تحت نظرم.

  چرا وقتی این اتفاق برایت افتاد پیش 
دکتر نرفتی تا از او کمک بگیری؟

مصــرف  دارو  کــه  اســت  ســال   1۲-13
می کنم و خسته شده بودم. مشروب هم 

مغزم را معیوب کرده بود.
  شغلت چیست؟

کارهای ســاختمانی انجام می دهم، اما 
نمی توانســتم خوب کار کنم. ســرکار که 
می رفتم کشش کار نداشتم و زود خسته 

می شدم.
  یعنــی اگــر کار داشــتی ســراغ ایــن کار 

نمی رفتی؟
پــول یــک بعــد قضیه اســت و مســائل 
دیگــر  بعــد  خانوادگــی  و  عاطفــی 
ماجراست که سعی می کردم با آن کنار 
بیایــم. 7 ســال قبــل 40 میلیــون تومان 
پولم را خوردند و هر چه دنبالشان رفتم 
تا پولم را بگیرم نشــد و این موضوع هم 

به من فشار آورد.
  از بچگی کار می کردی؟

کودکــی ام  دوران  همــان  از  مــن  بلــه. 
مدرســه  از  بــودم.  بیــزار  مدرســه  از 
می ترســیدم و گریــه می کــردم امــا بــا 
همــان گریه می رفتــم. آن زمــان اثاث 
می گذاشــتم  فرغــون  روی  را  مــردم 
اان  مثــل  خانه هــا.  بــه  می بــردم  و 
ماشــین های مدل باا نبود که آن زمان 
پیکان و وانت و پاک قرمز بود. معلوم 
نیســت بعضی ها پول هایشان را از کجا 
می آورند و این مسأله مرا ناراحت کرده 

و می کند.
  بعد از آزادی چه می کنی؟

خانــه دو میلیــاردی را کــه ارث پدری ام 
بود می فروشــم و به حلبی آباد می روم. 
زندگــی در آن خانه ها بــه مراتب خیلی 
بهتــر از زندگــی در خانــه موروثی اســت 

که....
  حرف آخر؟

پشیمانم.

گــروه حوادث-مرجان همایونی/ مرد میانســال کــه مدتی قبل به بهانه کینــه از زنان با 
درفشــی به آنها حمله می کــرد، خــود را در صحنه های جــرم به یک آدم آهنی تشــبیه 
می کند که حســی جز اجرای درســت نقشــه اش نداشــته اســت. به  گــزارش خبرنگار 
جنایــی »ایــران«، آخریــن روزهای مهر مــاه تعــدادی از زنــان و دختران شــرق تهران 
توســط یک موتورسوار مورد حمله قرار گرفته و با شــی ء تیزی مجروح شدند. با گزارش 
ایــن اتفــاق مأموران بافاصلــه به محل اعزام شــدند و ســرانجام پس از  بررســی های 
تخصصی شــبانه روزی عامل این حمله های دیوانه وار شناســایی و دستگیر شد. متهم 
در جریــان بازجویی ها به جرمش اعتراف کرد و انگیزه اش را نفــرت از زنان عنوان کرد. 
به این ترتیب پرونده تشکیل شد و متهم با صدور قرار قانونی در اختیار کارآگاهان اداره 

شانزدهم پلیس آگاهی پایتخت قرار گرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

20 سال زندان
برای همدستی در قتل پسر میلیاردر
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گفت و گو با متهم
اغــر انــدام اســت. بــا قــدی متوســط و 
چهره ای تکیده و چشــم های بی فروغی 
یــک  زیــادی  زمــان  مــدت  بــرای  کــه 
مســیر را هــدف می گیرد، به دیــوار تکیه 
داده اســت. گفت و گــو بــا مــردی کــه بــا 
درفــش به دختــران و زنــان حمله کرده 
کار  ایــن  بــرای  انگیــزه اش  می گویــد  و 
نفــرت از زنــان اســت، کار ســختی بــود. 
سکوت های طوانی اش در برابر بسیاری 
از پرســش هایم حتــی کار را بــه مراتــب 
ســخت تر می کرد. مــرد 41 ســاله در این 
گفت و گــو از انگیــزه اش، کودکــی اش و 
جزئیات صحنه هــای دردناکی گفت که 

برای زنان به وجود آورده بود.
   از دوران کودکی ات بگو؟

مادرم روی خواهرم حســاس بــود و از من 
می خواســت مراقبــش باشــم. مــن بایــد 
سرکار می رفتم، مشکات زندگی را تحمل 
می کردم و مســئولیت زیادی روی دوشــم 
قرار داشت. برایم سخت بود و فشار روحی 
زیــادی داشــتم. از ســویی بی اعتنایی های 
خانــواده پــدری ام باعــث شــد تا تــرس از 
ازدواج پیــدا کنــم. بعــد از مدتــی هــم از 
خانــه بیــرون زدم چــون می ترســیدم کــه 
بــا اعضــای خانــواده ام دعوا کنــم و آنها را 
کتک بزنم. مــن آن زمان ورزش می کردم 
اعضــای  علیــه  زورم  از  می ترســیدم  و 
خانواده ام اســتفاده کنم. مدت زیادی هم 
مشــروب مصــرف کــردم. بــا کارهایــی که 

کردم باعث مرگ مادرم شدم.

  مگر مادرت را چطور از دست دادی؟
مادرم ســرطان سینه گرفت و فوت کرد. 
با خــودم می گفتــم کارهای مــن باعث 
شــده او عصبــی و ســرطانش وخیم تــر 
شــود. مادر موجود مقدســی است؛ تنها 
کسی است که از زمان به دنیا آمدن با تو 
است و همراهت اســت. من قدر مادرم 
را ندانستم و سال ها با این عذاب وجدان 

سر کردم.
  با همسرت چطور آشنا شدی؟

او را خودم انتخــاب کردم. اما فکر اینکه 
پول از کجا بیاورم و آینده پسر دو ساله ام 
چه می شــود باعث شــد شــب تــا صبح 
کابوس ببینــم. در بیداری هم لحظه ای 
نمی شــد که به این مســائل فکــر نکنم. 
همه این فشــارهای مالی و دخالت های 
خانواده همســرم هم باعث شد که او به 

خانه پدرش برود.
  چه شد که دست به این کار زدی؟

مقــدار  یــک  اقتصــادی،  مشــکل 
دخالت هــای بی مــورد اقــوام همســرم و 
یکی دو مورد دیگر هم می تواند باشد که 
بهتر اســت از آنها نگویــم. نمی فهمیدم 
چکار می کنم. دست خودم نبود، درست 

مثل یک آدم آهنی عمل می کردم.
    انگیزه ات از این کار چه بود؟

می خواســتم زن ها را اذیت کنم. خسته 
شده بودم.

  زمانی که این کار را انجام می دادی چه 
حسی داشتی؟

حس خاصی نداشــتم، فقط می خواســتم 

کاری کنــم تــا از زن هــا انتقام بگیــرم. وقتی 
درفش را به زنان می زدم هیچ حســی نبود 
اما احســاس آرامش هــم نمی کردم. فقط 
خسته شده بودم و می خواستم اذیت کنم. 
هدف من زن و مرد یا بزرگ و کوچک نبود.
  چه اتفاقی می افتاد که ناگهان به کسی 

حمله می کردی؟
هــر زمانــی کــه مغــزم بــه مــن دســتور 
مــی داد. مغــزم می گفــت ایــن حرکت 
را انجــام بــده و من انجام مــی دادم. هر 
انسانی جایزالخطاست اما کار من خیلی 

بد بود.

  این ماجرا ربطی هم به همسرت دارد؟
همســرم؛ مشــکات اقتصــادی و اجاره 
خانــه باعث شــده بــود که دیگه کشــش 

نداشته باشم.
  درفش را از کجا آوردی؟
خودم درست کرده بودم.

  فکر می کردی دستگیر شوی؟
شــب قبــل از دســتگیری ام حســش بــه 
من دســت داد. قبل از دســتگیری حتی 
احســاس می کردم خودم را باید تحویل 
بــودم،  شــده  خســته  زندگــی  از  دهــم. 
کنــم.  راخــاص  خــودم  می خواســتم 

بــا خــودم می گفتــم بــرای چه بایــد کار 
کنم، ســختی بکشــم، مریضی را تحمل 
کنــم! کاری که بــا زنان کردم زشــت بود 
و می دانســتم. قبــل از دســتگیری حتی 
کــردم.  مخفــی  باغچــه  در  را  درفــش 
می توانســتم فرار کنم. اماعذاب وجدان 
داشــتم. حال روحی ام بــد بود، با خودم 
می گفتم وقتی کسی را اذیت کردم باید 

مجازات شوم.
  طعمــه هایــت خصوصیــت خاصی 

داشتند؟
نه، اصًا، هیچ فرقی برای من نداشــت. 
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قــرارگاه  کمــک  بــا  عشــایری  پــرورش  و  آمــوزش  اداره 
محرومیت زدایی سپاه، 200 سرویس بهداشتی و آبخوری 
در مدارس عشایری استان کرمان بویژه در مناطق محروم 

جیرفت و عنبرآباد می سازد.
به گزارش ایرنا، »محمدرضا سیفی« سرپرست اداره آموزش و پرورش عشایری 
کشــور در حاشــیه بازدید از مدارس عشایری شهرســتان عنبرآباد افزود: استان 

کرمان در زمینه ارزیابی مدارس عشایری کشور رتبه خیلی خوبی دارد.
وی بــه بازدید از مدارس شــبانه روزی عشــایری دخترانه عنبرآباد، پشــت کوه، 
زاخت و کغارکی بخش جبالبارز جنوبی اشــاره کرد و اظهار داشت: در این سفر 
به صورت میدانی از چند مدرســه شهرستان های جیرفت و عنبرآباد به منظور 

بررسی مشکات دیدن کردم.
ســیفی با اشــاره به اینکه ســرانه معلمان عشــایری و حقوق معلمان سه برابر 
مدارس عادی اســت که شــامل حق رفت و آمد، ســکونت و حق بیتوته لحاظ 
شــده، ولــی تاکنون این مهــم انجام نشــده، اظهار داشــت: نمایندگان مجلس 
شــورای اســامی باید در اجرای این اساســنامه کمک کنند تا بتوانیم مشکات 

معلمان عشایری را به حداقل برسانیم.
»یحیی کمالی پور« نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسامی 
نیــز گفت: این ســفر در واقــع یک بازدید میدانی اســت تا بتوانیــم برنامه ریزی 
دقیقــی به منظور کمک به مــدارس و دانش آموزان مدارس عشــایری منطقه 
انجام شــود.وی تصریح کرد: در برخی مدارس عشایری منطقه جنوب کرمان 
حتــی یــک کانکس یا یک چادر وجود ندارد در حالی که دنیا به ســمت متحول 
شــدن حرکــت می کنــد اما بعضی مناطق کشــور حداقــل امکانات اولیــه را نیز 
ندارند. این سفر کمک می کند تا مدیران باادستی با قدرت، جدیت و شناخت 

بیشتر تصمیم گیری کنند.

در یــک رخــداد طبیعــی کــه در منطقه 
»آســپاس« شهرســتان اقلیــد در حــال 
وقوع اســت، بقایای گیاهــی، خاک های 
پیــت و بیشــه زارهای زیرقشــری در زیــر 

زمین دچار آتش سوزی شده است.
منابــع  مدیــرکل  بوســتانی«  »مهــرزاد 
طبیعی و آبخیزداری فارس در این باره 
به ایرنا گفت: هیچ اثری از آتش ســوزی 
در سطح زمین این منطقه رؤیت نشده 
و ایــن آتش ســوزی تنهــا در زیرزمین در 
حــال وقــوع اســت و تاکنون هیــچ گونه 
خســارتی بــه منابــع طبیعی و پوشــش 
نــزده  ایــن منطقــه  گیاهــی و جنگلــی 
است. در بخش هایی از منطقه آسپاس 
بیشــه زارهایی وجود دارد که در ســالیان 

گذشــته خشــک شــده و بقایــای گیاهی 
آن در زیــر زمیــن مدفون اســت و اکنون 
بر اثر افزایش درجه حــرارت در اعماق 
حدود 2 متری زمین دچار آتش ســوزی 

شده است.
مدیــرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری 
فارس اضافه کــرد: در حال حاضر روی 
ســطح زمین ایــن منطقه هیــچ اثری از 
آتــش ســوزی نیســت و تنها دود ناشــی 
از ســوختن بقایای گیاهی از شــکاف ها و 
روزنه هــای خاک به بیــرون درز می کند. 
طــی 4 روز گذشــته کــه ایــن رخــداد در 
منطقه آسپاس به وقوع پیوسته تاکنون 
چنــد مرحلــه پمپــاژ آب از حفره هــای 
موجــود به زیر زمین صــورت گرفته، اما 

متأسفانه هنوز به طور کامل این رخداد 
مهــار نشــده و ممکــن اســت بــا تزریق 
خاک بــه زمین ایــن منطقه بتــوان این 
پدیــده را کنتــرل کرد کــه ایــن کار نیز در 

حال انجام است.

وی در پاســخ بــه ســؤالی درخصــوص 
وســعت منطقه ای که دچار این رخداد 
طبیعی شــده، گفت: به دلیل اینکه این 
آتش ســوزی در زیر زمیــن در حال وقوع 
اســت، نمی تــوان وســعت آن را دقیــق 

مشــخص کرد و اکنــون به طــور پراکنده 
از مســیرها و شــکاف هایی کــه در ایــن 
محدوده وجود دارد، دود ناشی از آن به 

سطح زمین منتقل می شود.
بوستانی با تأکید بر اینکه این رخداد اثر 
مخربــی در منابــع طبیعی، بیشــه زارها 
و پوشــش گیاهــی این منطقــه نخواهد 
داشــت و تنهــا بــه دلیــل دود ناشــی از 
ســوختن بقایــای گیاهــی در زیرزمیــن 
ایــن  در  هــوا  آلودگــی  اســت  ممکــن 
محدوده ایجاد شــود، افزود: این حادثه 
در سال های گذشته در دشت »قره باغ« 
شــیراز و منطقه آســپاس اقلید ســابقه 

داشته است.
وی ادامــه داد: ایــن رخــداد احتمــااً تــا 

ســوختن کامل بقایای زیرزمینی گیاهی  
یــا بارندگــی کــه ناشــی از آن آب زیادی 
وارد حفره هــای زیرزمینی شــود، در این 

منطقه ادامه خواهد داشت.
مدیــرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری 
فارس با اشــاره به نگرانی هــای فعاان 
مــردم  تشــکل های  و  زیســت  محیــط 
نهــاد در خصــوص وقــوع ایــن حادثــه، 
گفــت: ایــن رخداد مســأله ای خــاص و 
نگران کننده نیســت و آسیبی به پوشش 

گیاهی این منطقه وارد نمی کند.
گفتنــی اســت، »آســپاس« روســتایی از 
توابــع بخش ســده شهرســتان اقلید در 
کــه در 267 کیلومتــری  اســت  فــارس 

شمال شیراز واقع شده است.

  ســردار »غامرضــا جالــی«، رئیــس ســازمان پدافنــد   
غیرعامــل با اشــاره به اهمیت مســائل زیســت محیطی در 
حــوزه دام و طیــور، گفــت: تهیه طــرح پدافند زیســتی   برای 
مقابله با بیماری های مشــترک انســان و دام از اولویت های پدافندی اســتان قم 

محسوب می شود.
  »فرهاد حبیبی«، مدیر کمیته امداد امام )ره( شاهین دژ اظهار داشت: یکی از 
کشاورزان روستای »قطور« از توابع این شهرستان استان اصفهان به نام »ابراهیم 
جعفری« با پرداخت 9 تن گندم توانســت رتبه نخســت پرداخت زکات در کشور 

را کسب کند.
  »رضا بختیاری«، دبیر ســتاد مردمی اربعین سیســتان و بلوچستان اعام کرد: 
مردم این استان که چند سالی است توفیق خدمتگزاری به زوار پاکستانی اربعین 
حسینی)ع( را دارند، امسال در میزبانی از این زوار سنگ تمام گذاشتند به طوری 

که 67 هزار و 911 زائر این کشور را پس از پذیرایی راهی کربای معلی کردند.
  پنجمین همایش بین المللی »قیام تاریخی عاشــورا از دیدگاه اهل ســنت« با 

حضور علمای شیعه و سنی و مسئوان محلی، در چابهار برگزار شد.
  »حســین کاغذلو«، فرماندار ورامین گفت: عملیات احداث زیرگذر عابر پیاده 
پــل امام رضا)ع( این شهرســتان به منظور تردد شــهروندان از زیــر خط راه آهن 

سراسری تهران- مشهد و قطار شهری تهران- ورامین- گرمسار شروع شد.
  »یعقوب مهندس«، مدیرکل دامپزشکی فارس بیان کرد: آزمایش های انجام 
شــده مشــخص کرد کــه علت تلف شــدن عقاب ها و ســارگپه های تلف شــده در 

شهرستان سروستان فارس، بیماری آنفلوانزای مرغی نبوده است.
  »قاســم محمدزاده«، معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان بوشهر گفت: در 2 ماه اخیر 10 هزار تن خرما از استان به خارج صادر شده 

است.
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هــم اینــک 11 هــزار زائر پیــاده رضــوی در مســیر جاده های 

خراسان رضوی به سمت مشهد در حرکت هستند.
ســرهنگ »هادی امیــدوار«، رئیــس پلیــس راه فرماندهی 
انتظامــی خراســان رضــوی در گفت وگو با ایرنــا افزود: بر همین اســاس »طرح 
پوشــش زائران پیاده« از ســوی پلیس راه در مســیرهای جاده ای استان در حال 
انجــام اســت. همچنین به منظور حفظ ایمنی زائران پیــاده دهه آخر ماه صفر 
طرح هــای محدودیت ترافیکی از امروز )شــنبه( در جاده های خراســان رضوی 
اعمــال و اجرا می شــود. در این چارچوب در همه جاده های اســتان بجز آزادراه 
شــهید شوشتری محدودیت سرعت با کاهش 20 کیلومتری سرعت مجاز اجرا 
می شــود. وی اظهــار داشــت: اطاع رســانی ازم برای کاهش ســرعت در طول 
جاده هــا انجام شــده، لــذا رانندگان بایــد به منظور تأمیــن ایمنی زائــران پیاده 
رضــوی با دقت و احتیاط بیشــتر در مســیرها برانند. هم اینــک تمام جاده های 
خراسان رضوی باز و رفت و آمد خودروها در آنها بدون مشکل در جریان است.

گفتنی است، طبق پیش بینی ها 400 هزار زائر پیاده در دهه آخر ماه صفر امسال 
وارد مشهد می شوند.
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سد خاکی »مارد« در خرمشهر بر اثر افزایش دبی آب رودخانه کارون شکست.

»ولی اه حیاتی« فرماندار خرمشهر در گفت وگو با ایرنا، اظهار داشت: این سد 
در تابســتان برای جلوگیری از پیشــروی آب شــور دریا به رودخانه کارون توسط 
سازمان آب و برق خوزستان احداث شد و بر اساس اعام این سازمان این سد 
خاکی دچار شکســتگی شده است. وی اظهار داشت: این سد بر اساس طراحی 

انجام شده در بارندگی ها می باید می شکست تا از سیاب جلوگیری شود.
گفتنی اســت، ســد مارد برای برطرف کردن شوری آب شرب خرمشهر و آبادان 
در مدت 45 روز به صورت ضربتی در تابستان امسال احداث شد. با احداث این 
سد، شوری آب در رودخانه کارون در منطقه خرمشهر کاهش یافت و از پیشروی 

آب دریا به سمت کانال مارد جلوگیری شد.

 ┖ブぃ├ qブ¨〈ぃ├ q┘ピ┓]ピ 〉ピ┖ 

»┘ピ【》ピ r━┝ぁ┖』┗─ 《┄┒ブ┌ ┓ぃ『┠ i┒【k« ╊ブ] 《ペ
از بزرگ ترین سینمای سیار کودک و نوجوان کشور به نام »کودک شهید حادثه 
تروریستی اهواز«، همزمان با بزرگداشت مجاهدین در غربت که 16 آبان ماه در 

شهرستان دامغان استان سمنان برگزار می گردد، بهره برداری می شود.
»ابوالفضــل عزیزیان« دبیر کمیته علمی و فرهنگی بزرگداشــت مجاهدین در 
غربت در گفت وگو با ایرنا افزود: در مراســم بزرگداشــت مجاهدین در غربت از 
خانواده کودک خردســال »محمدطاها اقدامی« که در حادثه تروریســتی اهواز 
شــهید شد، تجلیل می شــود. به گفته دبیر کمیته علمی و فرهنگی بزرگداشت 
مجاهدیــن در غربــت در این مراســم 30 خبرنــگار حوزه بین الملــل به منظور 
پوشش خبری، تهیه مصاحبه و مستند حضور خواهند یافت. وی تصریح کرد: 
در مراســم امســال، ارتباط همزمان با سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا برقرار خواهد 
شــد و از ســخنان مدعوین از بحرین و مســئوان یمنی نیز اســتفاده خواهد شد. 
اطــاع و آشــنایی با آثار کهــن و تاریخی دامغــان، بازدید میهمانــان خارجی از 

مسجد تاریخانه و مجموعه تپه حصار از برنامه های جانبی این مراسم است.
گفتنی اســت، در حادثه تروریستی اهواز که 31 شهریورماه امسال در جریان رژه 
نیرو های مســلح در این شــهر رخ داد، 25 نفر از هموطنان مان شــهید و 60 نفر  

دیگر زخمی شدند.

┻╉━┑′ qブ》 ‶ブ━├ピ 《ペ ‶ピ┗『′ ┘ピ ┚【ペ【─ピ 5100 ┒┒┗─
5 هزار و 100 دســتگاه اتوبوس در روزهــای اخیر به طور مداوم از پایانه »برکت« 

مهران به سمت استان های مختلف در تردد بوده اند.
سرهنگ »رضا همتی زاده« فرمانده پلیس راه استان ایام در گفت وگو با ایرنا، 
با اشاره به اینکه همچنان راه های خروجی استان شاهد حجم زیاد خودروهای 
سبک و سنگین حامل زائران برای خروج از این منطقه است، یادآور شد: راه های 
مهران- ایام، ایام- ایوان- اسام آباد و ایام- سرابله- حمیل پرحجم و نیمه 
سنگین است. وی اظهار داشت: کماکان تا اطاع ثانوی با توجه به ترافیک نیمه 

سنگین، راه های مهران- ایام و ملکشاهی- مهران یک طرفه است.
بــه گفتــه همتــی زاده، خودروهای ســنگین بــه جــز اتوبوس های حامــل زائران 
حق تردد در مســیرهای ایام- مهران و ترشــابه - مهــران را تا رفع محدودیت 
ترافیکی ندارند. گفتنی اســت، مرز مهران به واسطه نزدیکی به عتبات عالیات 

اصلی ترین مرز برای تردد زائران در ایام اربعین است.

プブ》└ ╇پ┗├ ┖┒ r]【l┝′ ┓┌ピ』 6550 〞┐ブ├
بازسازی 6 هزار و 550 واحد مسکونی شهرستان سرپل ذهاب دراستان کرمانشاه 

که در جریان زلزله سال گذشته تخریب شده بود، به اتمام رسید.
»محبت جمالی نیا« فرماندار سرپل ذهاب در گفت وگو با ایرنا افزود: هم اکنون 
34 هزار و 654 واحد تخریبی و تعمیری آســیب دیده در شهر و روستاهای این 
شهرستان در حال بازسازی است. از مجموع 16هزار و 193 واحد تخریبی شهری 
و روستایی، کار سقف گذاری 9 هزار و 353 واحد مسکونی انجام شده و بازسازی 
6 هزار و 550 واحد مسکونی نیز به اتمام رسیده است. وی بیان کرد: از 18 هزار و 
452 واحد تعمیری شهری و روستایی نیز ، 10 هزار و 850 واحد مسکونی شهری 
و 5 هزار و 218 واحد روستایی نیز تعمیر شده اند. تاکنون به 6 هزار و 855 مالک 
و مســتأجر زلزله زده سرپل ذهابی برای مقاوم سازی واحدهای آسیب دیده، در 
قالب اجاره بها، کمک مالی شــده اســت. قبــل از وقوع زلزله در ســرپل ذهاب، 
6هزار و 700 پروانه ساختمانی از سوی شهرداری صادر شده که این میزان پس 

از زلزله و با آغاز روند بازسازی اکنون به 9 هزار و 500 فقره افزایش یافته است.
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اخبـــار

مازندران به تولیدکنندگان زعفران پیوست   

 کشــت زعفــران دیگــر مختــص خطــه 
بــا  نیــز  مازنــدران  نیســت؛  خراســان 
استعدادهای خدادادی اش این روزها به 
شیوه های مختلف سنتی و گلخانه ای به 
کشت این نوع محصول پرداخته است. 
براساس بررسی های آزمایشگاهی روی 
محصوات تولید شده در منطقه کیاسر 
در جنــوب شهرســتان ســاری، زعفــران 
برداشــت شــده در ایــن منطقــه دارای 
بهتریــن کیفیــت اســت. در شهرســتان 
قائمشــهر نیــز یک جــوان خــوش ذوق 
در مکانــی کوچــک بــرای نخســتین بــار 
اقدام به کشت این محصول گرانقیمت 
به صــورت گلخانــه ای کــرده؛ کاری که با 
گســترش یافتــن می توانــد دروازه هــای 
جدیدی از اشــتغالزایی را در این اســتان 

بگشاید.
زعفران گیاهی است نیمه گرمسیری 
و در نقاطــی کــه زمســتان های مایــم و 
تابســتان های گرم و خشک دارد بخوبی 
می رویــد. حداکثــر دمای هوا برای رشــد 
زعفران بین 35 تا 40 درجه ســانتی گراد 
اســت و در ارتفــاع بین یکهــزار و 300 تا 
2هزار و 300 متر از ســطح دریا عملکرد 
ایــن در منطقــه  از  پیــش  خوبــی دارد. 
کیاســر، مــرزن آبــاد و حاا در قائمشــهر 
کشت زعفران شروع شده است. همین 
چندی قبل بود که به گفته »جهانبخش 
عشوری« بخشدار منطقه دودانگه ساری 
برداشت زعفران از اراضی 2هکتاری این 

منطقه انجام شد.
ســال های  در  وی  اظهــارات  بــر  بنــا 

گذشــته برخــی از کشــاورزان به صــورت 
خانــه  حیــاط  در  را  زعفــران  باغچــه ای 
خود کشــت می کردند که با بررســی های 
کارشناســان مرکــز خدمــات کشــاورزی، 
کشــت عمومی مورد تأکیــد قرار گرفت و 
2 هکتار از زمین های کشاورزان به صورت 
یکجا زیر کشت این گیاه رفت. کشاورزان 
این بخش سال گذشته به منظور ارتقای 
ســطح علمی و عملــی در فعالیت های 
خود با اصول و فنون نوین کشت زعفران 

در مزارع آشنا شدند.
با وجــود اینکه کشــت ایــن محصول 
گرانقیمــت نیــاز بــه آب زیــادی نــدارد 
و نقــاط مختلــف مازنــدران ظرفیــت و 
استعداد کشت چنین محصولی را دارد، 
اما نگرانی ها از این اســت که رطوبت هوا 
باعث شود تا محصول باکیفیتی به دست 
نیایــد. هــر چند که بــر اســاس گفته های 
بخشــدار دودانگــه نتایــج آزمایش هــای 
انجام گرفته روی تولیدات صورت گرفته 
در ایــن منطقه کیفیت آن را تأیید کرده و 
در ردیــف زعفران های خــوب رده  بندی 

کرده است.
در ســال 95 بود که جوان قائمشهری 
کشــت زعفران را در زمینی به مســاحت 
200 متــر در منطقه مرزن آباد انجام داد 
و ســال بعد وی میزان کشــت خــود را به 
400 متر مربع افزایش داد. زمان کشــت 
زعفران از اوایل مرداد تا شهریور است که 
در منطقه کوهســتانی بخش »یانه ســر« 
شهرستان بهشــهر در شهریور ماه کشت 
می کننــد. برای هر هکتار 2 هــزار و 500 تا 
3 هزار و 500 کیلوگــرم پیاز زعفران ازم 
اســت. زمان برداشت زعفران اواخر مهر 
تا اوایل آذر اســت که نســبت بــه مکان و 

اقلیم متفاوت است و همچنین برداشت 
آن صبــح زود تــا قبــل از طلــوع آفتــاب 

انجام می گیرد.
ë زعفران گلخانه ای

گلخانــه ای  زعفــران  تولیدکننــده 
بــاره  ایــن  در  قائمشــهر  شهرســتان  در 
بــه »ایــران« گفــت: روش نویــن کاشــت 
زعفران گلخانه ای برای اولین بار در سال 
200۴ درکشــور چین توســط فردی به نام 
»ژا عوجــی« ابــداع شــد و در ســال2012 
در چین این طرح ثبت ملی شــد. کشــور 
چین بســیار با قــدرت وارد مقولــه تولید 
زعفران شده، دراین نوع کاشت راندمان 
محصول در مقایســه با کاشــت سنتی به 
10 برابر رسیده است. مقدار پیاز استفاده 
شده در روش گلخانه ای با سطح کاشت 

100مترمربع در۵ طبقه، معادل۵00متر 
بــه ۶تــن می رســد. برداشــت محصــول 
دراین مقدار اراضی به 2۵تا30کیلو کاله 

خشک زعفران می رسد.
ë آشنایی با روش کاشت

تولید کننده زعفران گلخانه ای در این 
بــاره می گویــد: در خرداد ماه پــس از زرد 
شــدن برگ گیاه، پیاز از خاک جدا شــده 
و آن را درمحیطــی بــا تهویــه مناســب و 
خنک انبارمی کنیم. دراول شــهریور ماه 
پیازهای بــاای 1۵تا20 گرم در طبق های 
چوبی بدون بســتر و خاک قرارداده شده 
و به محیط گلخانه برده می شود. درآنجا 
دمای هــوا، نور و رطوبت مناســب که در 
بازه هــای زمانی متغیر اســت، نگهداری 
می شــود. در مهرمــاه پیازهــا شــروع بــه 

جوانه زدن می کند، آب مورد نیاز فقط از 
طریق رطوبت محیطی تأمین می شــود 
وتمــاس آب با گیــاه صــورت نمی گیرد. 
تماس آب با گیاه باعث رشد ریشه در پیاز 
می شود که این موجب هدررفتن نیروی 
ذخیــره شــده درپیــاز خواهد شــد. پیازها 
درآبــان مــاه شــروع به گلدهــی می کنند 
و بعــد از برداشــت گل هــا، پیــاز به زمین 
برگردانده می شود و درسال بعد مراحل 
تکرارمی شود. با اولویت قراردادن بحث 
بحــران آب درکشــور ایــن نوع کاشــت به 
بهتریــن  آب  بســیارکم  خاطرمصــرف 
درکاشــت  اســت.  کاشــت  بــرای  روش 
ســنتی کالــه گل در معرض برخــورد با 
نــور آفتــاب بوده کــه باعث از بیــن رفتن 
عطر، قــدرت، رنگ دهــی ومیزان طعم 

کاله می شود. برداشت زعفران در روش 
گلخانــه ای دارای کیفیت زیادی اســت و 
در بازار جهانــی دارای ارزش باایی بوده 
و چنــد برابــر زعفران هــای دیگــر قیمت 
دارد. این نوع کشــت نوین را نیزمی شود 
در فضــای محــدود به صــورت طبقاتــی 
انجام داد و نیاز به زیرکشت بردن اراضی 
بسیار نیست. 10 هزارمترمربع را می توان 
کــه  طبقــه  در5  100متــری  درمحیــط 
می شــود 500متراجرا کرد و یک بار برای 

همیشه سرمایه گذاری می کنید.
جدا ازمحیط، سرمایه ای که برای این 
کار نیازاست ۴0تا۵0میلیون تومان است 
ودرآمــد آن حداقل 2۵0تــا300 میلیون 
تومــان درســال اســت. ایــن روش بــرای 
دومین ســال در ایــران اجرا شــده وبرای 
اولین بار در شــمال کشــور توسط کشاورز 
جوان قائمشهری به انجام رسیده است.

این کشــاورز جوان تأکیــد دارد: خودم 
حدود۵ ســال بود کــه روش ســنتی را در 
مشهد اجرا می کردم، اما بازدهی خوبی 
نداشــت. بــا اینکــه ایــن روش درشــمال 
کشــور برای نخســتین بار انجام شــد، به 
نظر می رســد بــا توجه بــه وضعیت آب 
و هــوای مازندران امکان ســرمایه گذاری 

وجود دارد.
اکنون با توجه به اســتقبال کشــاورزان 
کشــت  از  اســتان  مختلــف  مناطــق  در 
زعفران؛ می توان از این ظرفیت به عنوان 
یک مزیت که صرفه اقتصادی مناســبی 
نیــزدارد بهره گیری کرده و تولید این نوع 
محصــول را کــه درآمــد زایــی خوبی هم 
به دنبــال دارد و امــکان صــادرات آن نیز 
فراهــم اســت مــورد بررســی و مطالعــه 

دقیق تر قرار داد.

ســمنان - خبرنگار »ایران«/ با بهره گیری 
توافــق  و  بازاریابــی  از روش هــای جدیــد 
اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع  دســتی 
و گردشــگری اســتان ســمنان بــا یکــی از 
»اســتارتاپ های« موفــق صنایع دســتی، 
حدود 5 میلیارد ریال صنایع دستی استان 

در هفته گذشته به فروش رفت.
»محمــد جهانشــاهی« مدیــرکل میراث  
فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
استان سمنان با اشاره به اینکه با این روش 

زمینه فروش انبوه صنایع دســتی اســتان 
فراهم شده، گفت: با توجه به اینکه بخش 
انتهایی زنجیره ارزش، فروش است؛ یکی 
از دغدغه هــای اصلی هنرمنــدان صنایع 
دســتی کشور، فراهم شــدن زمینه فروش 

آثار است.
تولیــدات  اینکــه  بیــان  بــا  جهانشــاهی 
هنرمندان صنایع  دستی استان سمنان از 
حجم قابل توجهی برخوردار است، افزود: 
پیش از این بخشــی از تولیدات هنرمندان 

اســتان در بازارهــای داخلــی و خارجــی با 
واســطه به فروش می رســید، امــا همواره 
حجــم تولیــدات بیــش از میــزان فروش 
بــود. فــروش محصــوات صنایع دســتی 
در  ثابــت  فضاهــای  ایجــاد  قطارهــا،  در 
راه هــای اصلــی اســتان جهــت عرضــه و 
فروش صنایع دســتی و فــروش اینترنتی 
محصــوات بویــژه اســتفاده از ظرفیــت 
اســتارتاپ ها، از جملــه راهکارهای جدید 
فــروش صنایــع دســتی اســتان اســت که 

توسط معاونت صنایع دستی این اداره کل 
در حال انجام اســت. وی با اشاره به اینکه 
رویکرد جدید معاونت صنایع دستی این 
اداره کل توســعه بــازار، افزایــش فــروش 
و  محصــوات و متناسب ســازی عرضــه 
تقاضــا در این حوزه اســت، گفــت: در گام 
اول و پــس از بازدیــد شــرکت اســتارتاپی 
از کارگاه هــای صنایــع دســتی اســتان، کار 
از تولیدکننــدگان  خریــد صنایــع دســتی 
در رشــته های ســفال و ســرامیک، چــرم، 

بافته های داری و چوب و... در استان انجام 
و مقرر شد روند خرید تداوم داشته باشد. 
با تعداد بیشتری از تولیدکنندگان صنایع 
دستی که دارای تولیدات با کیفیت و تولید 
انبــوه در اســتان هســتند مذاکــره شــده تا 
تولیدات این هنرمندان در مراحل بعدی 
خریداری شود. گفتنی است، 4 هزار و 500 
هنرمند صنایع دستی در استان سمنان در 
52 رشته صنایع دستی مشغول فعالیت 

هستند.
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امــروز شــورای شــهر نــام 5 گزینــه نهایی 
شــهرداری تهران را از فهرست بلند باای 
30 نفــره بیــرون می کشــد، ایــن درحالی 
اســت کــه پارلمــان نشــین ها، ایــن هفته 
می خواهند طرح مســتثنی کردن شهردار 
تهران از قانون بازنشســتگان را در دســتور 
بــا  دهنــد،  قــرار  شــوراها  کمیســیون  کار 
این همــه نگرانی ها از بابــت رأی نیاوردن 
این طــرح، وضعیت بی ثبات اداره تهران 
را همچنــان در کانون توجهات قــرار داده 
اســت. شــورای شــهر البته طــی این چند 
هفتــه، تاش هــای زیــادی بــرای حفــظ 
محمد علی افشانی به علت حفظ ثبات 
و روی زمیــن نماندن پروژه ها و طرح های 
بزرگ پایتخــت، انجــام داد، اما خروجی 
آن در نهایــت بــه آغــاز فرآینــد انتخــاب 
شهردار جدید رســید تا »امید به ماندن« 
و »نــا امیــد از مانــدن« بــه مــوازات هــم 
جلو برود.کارشناســان شــهری معتقدند 
کــه تغییــر دو شــهردار پیاپــی، در کمتر از 
یکســال، ضربه هــای جدی به اداره شــهر 

تهران وارد کرده است. 
در ایــن دوره، شــورا بــا شــعار شــفافیت و 
مبارزه با فســاد سازمان یافته در فهرستی 
یکدســت وارد پارلمــان شــهری شــد، در 
ابتــدای کار نیــز بــا قــدرت جلــو آمــد، اما 
در ادامــه راه، ، جریانــات خــارج از شــورا 
و غالبــاً از اردوگاه رقیــب اجــازه ندادنــد، 
کار بــا ثبات جلو بــرود! آنها دفاع شــورا از 
شهردار منتخب شان را، سیاسی توصیف 
و تــاش شــورا بــرای حفظ شــهرداری که 
زمان مدیریتش به 6 ماه نرسیده را حزبی 
درحالی کــه  کردنــد.  قلمــداد  جناحــی  و 
اولیــن اصل در اداره کانشــهر 9 میلیونی 
چون تهــران، ثبات و آرامش اســت! حاا 
 طرح هــا و لوایح زیــادی همچون مصوبه 

بــرج - باغ هــا در شــورا بــه انتظــار ثبــات 
مدیریتی مانده اند و معلوم نیست زمان و 
هزینه ای که از شــهر برای انتخاب سه باره 
یک شــهردار گرفته می شود، در چه وقتی 

قرار است جبران شود!
علی اعطا، ســخنگوی شورای شهر تهران 
خبــر داده، ظاهــراً افشــانی از شــورایی ها 
خواســته تا فرآیند انتخاب جایگزینش را 
تا اعام نتیجه نهایی استفساریه به عقب 
بیندازند، اما شورا امروز تصمیم می گیرد 
کــه این کار انجام شــود یا خیــر! همچنان 
آخونــدی،  عبــاس  هاشــمی،  محســن 
پیروز حناچی، نصــراه جهانگرد، مناف 
اوســط هاشــمی جــزو  و علــی  هاشــمی 
گزینه های جدی شهرداری تهران هستند. 
میرزایــی،  حجــت  امــام،  جــواد  تاکنــون 
صادق خــرازی و ابراهیم انصاری اری از 

بین گزینه ها، انصراف داده اند.
ë تهران الگویی برای تمام ایران

حسین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس 
درایــن بــاره بــا انتقــاد از کوتاهــی برخــی 
نهادهــا بــرای حفــظ ثبــات در کانشــهر 
تهــران بــه »ایــران« می گویــد: متأســفانه 
کشــور،  وزارت  همچــون  نهادهــا  برخــی 
کمیســیون  اســتان ها،  عالــی  شــورای 
کانشهرهای مجلس و خود شورای شهر 
پیــش از تصویــب ایــن قانون یــک مقدار 
کوتاهــی انجــام دادنــد. آنهــا بــا علــم به 
اینکه چنین قانونی قرار اســت درمجلس 
تصویب شــود، بایــد ابی گری هــای خود 
را شــروع می کردنــد و پیــش از تصویــب، 
اســتثنائاتی را بــرای شــهرداران در نظــر 
می گرفتنــد. مــا هنــوز این وضعیــت را به 
رســمیت نشــناخته ایم کــه غیــر از دولت 
مرکــزی، مدیریت محلی هــم وجود دارد 
که عملکرد آن نهــاد عمومی غیر دولتی 
است و نباید مشمول احکام دولتی شود. 

بــه هرحــال شــهردار یــک مقــام دولتــی 
نیست و به صورت غیر مســتقیم از طرف 
مردم انتخاب می شود. این مسأله مهمی 

اســت کــه باید جــا بیفتــد و نباید مســائل 
گریبانگیر دولت، لزوماً دامن شهرداری ها 
و دهیاری هــا را هــم بگیــرد. ایــن غفلــت 

بزرگی است.
ســازمان  مهــم  به کارکــرد  اشــاره  بــا  وی 
در  کشــور  شــهرداری های  و  دهیاری هــا 
حفاظت از شــهرداری ها ادامــه می دهد: 
پیــش از انقــاب ایــن ســازمان اتحادیــه 
و  داشــت  نــام  تهــران  شــهرداری های 
وظیفــه اصلــی آن هم مراقبــت از منافع 
شــهرداری ها و رصــد کــردن تصمیمــات 
و تبعاتــی بــود کــه دامــن شــهرداری ها را 

می گرفت. 
جالــب اینکــه ایــن اتحادیه هم اکنــون در 
همه کشورهای بزرگ و توسعه یافته دنیا 
هم وجود دارد و اتفاقاً بسیار هم قدرتمند 
اســت و دقیقاً کارشــان مراقبــت از منافع 
شــهر و شهرداری هاســت. ببینید مســأله 
اان، آقای افشــانی یا شــورای شهر پنجم 
نیست. مســأله اصلی، شهر تهران است. 
باید دقــت کرد تهران یعنی تمــام ایران! 
چون الگو و مدلی برای سایر شهرهاست.

جاجرمــی با بیــان اینکه ایــن بی ثباتی در 
اداره پایتخــت نبایــد جناحــی و سیاســی 

دیــده شــود، چراکــه بــا منافــع ملــی گره 
خــورده اســت، می گویــد: جنــاح مقابــل 
نباید از این وضعیت سوءاســتفاده کرده و 
با رقیب تسویه حساب کند، چون تبعات 
آن دامــن همــه را می گیــرد. بنابراین این 
انتقاد به مجلس وارد است که ماحظات 
را در تصمیم گیــری هایشــان لحاظ کنند. 
نمایندگان می توانســتند اجــرای قانون را 
بــرای کســانی که در شــهرداری ها ســمت 
دارند، تا پایان دوره به تعویق بیندازند. به 
هرحال دوره دائمی نیســت و پس از چند 

سال تمام می شود.
وی بــا اشــاره به اصــل »ثبــات کابینه« در 
موفقیت حکومت های محلــی می گوید: 
جالب اینکه در ایــن اصل، حکومت های 
در  توانســتند  کــه  بودنــد  موفــق  محلــی 
فعالیــت  ســال   4 مثــًا  طوانــی  دوره 
کننــد. درحالــی کــه اان هنوز به دو ســال 
نرســیده، 2 شــهردار تغییر کرده اند و این 
بــه معنــای زلزلــه در ســازمان های اداری 
اســت. به هرحال شــخصیت شــهرداران 
باهــم متفــاوت اســت و آمیخته شــدن با 
رویکردهــای جدیــد هــم زمــان بــر و هم 
هزینه بر است. ما هنوز از شوک استعفای 

نجفی خارج نشــده ایم و هنوز افشانی در 
جایگاهش مســتقر نشده، رشته مدیریت 
دوباره قطع می شــود و نتیجــه افتضاح از 
آب در می آید. در این شرایط ممکن است 
برخی خوشحال شــوند، اما مسأله را باید 
در چارچوب بزرگ تر دید. بویژه تهران که 
در شرایط ســالمی قرار نداشت و در دوره 
گذشــته درگیر شهرفروشــی و فســاد شده 
بــود و نیاز بــه مراقبــت بیشــتری در دوره 

جدید داشت.
ë  نباید ظرفیت انباشــته شــده مدیران به

یکباره کنار گذاشته شود
و  اصاح طلــب  فعــال  کوایــی،  الهــه 
کاندیدای شهردار تهران در دوره گذشته با 
اشاره به لزوم ثبات مدیریتی در شهرداری 
توضیــح  »ایــران«،  بــه  این طــور  تهــران 
رســوب  موضــوع  متأســفانه  می دهــد: 
مقامات سیاسی در پســت های مدیریتی 
در ســطوح مختلف طی 40 ســال گذشته 
بــه یــک معضل غیــر قابل چشم پوشــی 
تبدیــل شــده کــه راه حــل آن بــا آفــات و 
آسیب های بسیاری همراه است. این روند 
در دنیا قابل قبول نیست که ظرفیت های 
انباشــته شــده مدیــران بــه یکبــاره کنــار 

گذاشــته شــود، اما روند انباشــت افراد در 
پســت های مدیریتی در ســطوح مختلف 
سیاســی، اداری، اقتصــادی و تجــاری در 
بخش هــای عمومــی و دولتــی در طول 4 
دهه گذشــته موجب شــده تا امروز با این 
نوع چــاره ســازی ها روبه رو شــویم. بدون 
تردیــد چرخش نخبــگان در همه جوامع 
موجب ورود خــون تــازه و ایده ها، نگاه ها 
و رویکردهــای جدیــد به نظام سیاســی و 
اداری می شود، اما آنچه شهرداری تهران 
هم اکنون با آن روبه روست، مشکل بخش 
عمومی است که کشور هم به نوعی با آن 
دســت به گریبان اســت. بنابراین شورای 
پنجم ناچار است در پاسخ به این معضل 

راهکار مناسب پیدا کند.
وی بــا اشــاره بــه شــروع فرآینــد انتخــاب 
شهردار جدید از سوی شورایی ها می گوید: 
به هرحال شورا چاره ای ندارد، جز اینکه با 
در نظر گرفتن وضعیت موجود، ســازوکار 
ازم را بــرای انتخــاب شــهردار جدیــد که 
هــم دارای نــوآوری و ابتکار عمــل بوده و 
هم از نظر تجربه و تخصص قوی باشــد، 
به کارگیرد تا پیشــانی نظام به شکل قابل 
قبول و تحت اداره مناســب و کارآمد قرار 

گیرد.
ë  بی ثباتی ناخواسته ای بر شهرداری تهران

حاکم شده
محســن هاشــمی، رئیــس شــورای شــهر 
تهــران در این باره با بیــان اینکه بی ثباتی 
به دلیــل  شــهرداری  در  ناخواســته ای 
اســتعفای نجفی ایجاد شــد، می گوید: به 

شورای شهر نمره 15 می دهم.
در  متأســفانه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
پیمانــکاران  مطالبــات  پرداخــت  نحــوه 
اعتبــارات  تخصیــص  اولویت بنــدی  و 
می توانســت بهتــر عمــل کنــد، می گوید: 
دولــت  از  شــهرداری  طلــب  حــوزه  در 
ضعف داریم.شــورای شــهر تمایــل دارد 
کــه هیــچ عضــوی از شــورا بــرای تصدی 

مسئولیت های دیگر استعفا ندهد.

کارشناسان درگفت و گو با »ایران« از لزوم ثبات در مدیریت شهری می گویند 

منافعشهرداریهاراچهنهادیمحافظتمیکند
┓┘┽ s〉ぅ¨ブ 《└ぅ‶┍
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وزیر آموزش و پرورش: 

┓]┘r′┋ぃ┍┤〞ぃペ┗─《┡ぁ┖《ペ《┡ぃ─┖【l〈k
وزیــر آموزش و پرورش گفت: اگر امروز در آموزش و پرورش 
می گوییم کنکور تیشــه به ریشه تربیت صحیح می زند چون 
فضایی که کنکور ایجاد کرده، اجازه نمی دهد مدرسه و معلم 
به هدف های تربیتی هم توجه کنند. به گزارش فارس، سید محمد بطحایی در 
بیستمین جشنواره مجمع خیران مدرسه ساز شهرستان گلپایگان افزود: اولین 
پله برای رسیدن به آموزش و پرورش توسعه یافته و مطلوب، فضا و تجهیزات 
مناســب است. خیران مدرسه ساز طی ســال های گذشته قدم های محکمی را 
برداشتند و بیش از نیمی از کاس های درس که در سال جاری مورد بهره برداری 
قرار گرفت توسط خیرین ساخته شده است.عمارتی که خیران می سازند مشتی 
گچ، خاک و آجر نیست بلکه در ساختن فرهنگ و تمدن آینده کشور مشارکت 
می کنند. می توان در زیر چادر هم مشــق علم و اخاق را نوشــت اما براســاس 
اصول تعلیم و تربیت فضا بخشــی از آموزش و علم اســت حتی رنگ دیوار و 

فضای بازی برای دانش آموزان، زمینه تعلیم و تربیت را فراهم می کند.

┚┖ピ┓′╊ブ¨─┖┒ブ¨ぃ┠ブk?┛ぃ╈【پ┗├پ╆ブボ─【┼╋ぃ╁━┝′┟┑پ
از چند روز پیش تعدادی از دانش آموزان در فضای مجازی با ایجاد هشتگ هایی 

خواستار تعطیلی روز شنبه برای تماشایی فینال جام باشگاه های آسیا بودند.
مدیــرکل دفتر وزارتــی آموزش و پرورش طی نامه ای به مدیــران کل آموزش و 
پرورش استان ها اعام کرد: با رعایت عدم تعطیلی واحدهای آموزشی نسبت 
به پخش مســتقیم مســابقه فینال جام باشــگاه های آسیا بر اســاس ظرفیت و 
امکانــات آمــوزش و پرورش در تمام مــدارس و تمام مقاطع مطابق ضوابط و 
مقررات برنامه ریزی و اقدام شــود. به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش 
شــاپور محمــدزاده تأکید کــرد: با عنایــت به برگزاری بــازی فینــال فوتبال جام 
باشگاه های آسیا ساعت 9:30 صبح روز شنبه مورخه 12 آبان 9۷ و اشتیاق وافر 
دانش آموزان به تماشــای مســابقات ورزشــی، مقتضی اســت با توجه به عدم 
تعطیلی واحدهای آموزشــی نسبت به پخش مســتقیم این مسابقه بر اساس 
ظرفیت و امکانات آموزش و پرورش در کلیه مدارس و تمام مقاطع )دخترانه 

و پسرانه( مطابق ضوابط و مقررات برنامه ریزی و اقدام کنند.

‶ピ┗ぁピ┖┒ブぁ┖っブ′┺┕┌┘ピr]ブ『┈〞┠ピ┓『ペ‶ブ′┘ブ├┗ぁ┓╁─
سازمان بهداشت جهانی از اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسامی ایران در  

راستای حذف مااریا تقدیر کرد.
 به گزارش وبدا، دکتر علیرضا رئیســی، در حاشــیه اولین کنفرانــس آلودگی هوا 
و ســامت در ژنو با پروفسور »پدرو آلونســو« مسئول دپارتمان کنترل مااریا در 

دفتر مرکزی سازمان بهداشت جهانی دیدار و گفت و گو کرد.
  در این دیدار پروفســور آلونسو ضمن اشاره به پیشرفت های جمهوری اسامی 
ایران در حذف مااریا، اظهار کرد: بر اســاس آخرین گزارش ســازمان بهداشت 
جهانی که سال 201۷ منتشر شد، تعداد موارد مااریا در ایران 5۷ مورد بوده که 
نسبت به 12000 مورد در سال 2000 با کاهش قابل ماحظه ای همراه بوده و در 
راه حذف این بیماری پیشرفت چشمگیری به وجود آمده که قابل تقدیر است.
 در ادامه این دیدار معاون بهداشت وزارت بهداشت کشورمان، ضمن اشاره به 
اقدامات انجام شــده برای مبارزه با مااریا در ایران، خاطرنشان کرد: متأسفانه 

بیشترین موارد مااریا در ایران وارداتی و عمدتاً از کشور پاکستان است.
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نیواستیتسمن )بریتانیا(:

یکصــد ســال از آغــاز جنــگ جهانــی اول 
می گذرد. شــاید از نظر بسیاری این جنگ 
جنگی بیهوده بود، اما واقعیت آن اســت 
که این جنگ با آن کشــتارهای وسیعی که 

به بار آورد شکلی جدید به جهان بخشید.

اکونومیست )بریتانیا(:

سیاســتمداران امریکایــی ایــن کشــور را 
در وضعیــت اســفباری قــرار دادنــد، اما 
انتخابــات شــاید راه نجاتی بــرای مردم 
ایــن کشــور باشــد تــا خــود را از جامعــه 

دوپاره ای که ترامپ ساخته رها کنند.

تایم )امریکا(:

نفــرت در جامعــه امریکا ریشــه دوانده 
اســت، امــا بســیاری از مردم این کشــور 
می گوینــد، نمی تواننــد بنشــینند و ایــن 
حجم از نفرت را تماشا کنند. هرچند که 
هیچ راه انتخابی برای آنان وجود ندارد.

qジ  rペ  ┺ピ 《┼【ペ
برخی مســائل را که از پرونده طوفان ســتاره ای و منازعه بر سر شکنجه آموخته 
بــودم، به اعضای گروه یادآوری کردم؛ وقتی کســی خســته اســت قضاوت های 
او می تواند ضعیف و مخرب باشــد. وقتی کســی به زور به دنبــال کاری می رود، 
مشــکل اســت که بتواند بااتر از مشــکات قرار گیرد و خود را در کنار مشــکات 
و در زمــان و مــکان دیگری تصویر کنــد، به همین دلیل من بــه کارکنان اف  بی   
آی دســتور دیگری دادم، خوب استراحت کنید. وقتی شما می خوابید، در واقع 
مغز شما درگیر فرآیند شیمیایی و عصبی در زمینه قضاوت و ارزیابی می شود، 
ارتباط میان داده ها را برقرار می کند و معنا و مفهوم اطاعاتی را که در طول روز 
وارد شده است، کشف می کند و با یک لبخند اضافه کردم که این روند آنچنان 
که فکر می کنید، ســخت و دشــوار نیست؛ شــما می توانید همزمان چند کار را با 
هم انجام دهید. می توانید هم شــغل مورد عاقه خود را داشته باشید و هم با 

کسانی که دوست شان دارید در شرایط مناسب زندگی کنید.
یکــی از روزهــای هفتــه اول ریاســتم بر اف  بــی  آی، حوالی ظهــر از دفتر مجلل 
خودم خارج شــدم و پس از عبور از اتاق بزرگ کنفرانس از مقابل میز دســتیار 
اجرایــی بــاب مولر، که قرار شــده بــود چند ماهی هــم به عنوان دســتیار من به 
همکاری خود ادامه دهد، رد شــدم. این خانم چند 10 ســال بود که در اینجا کار 
می کرد و منبع اطاعات ارزشــمندی برای من محســوب می شــد، اما بیشــتر با 

شیوه مدیریتی متفاوتی از روش مدیریتی من مأنوس بود.
وقتی که از مقابل میزش عبور می کردم، پرسید:

*  کجا تشریف می برید؟
*  از بوفه اداره ساندویچ بخرم.

*  چرا می خواهید این کار را انجام دهید؟
*  چون واقعاً گرســنه هســتم و می خواهم ســریع خودم را به بوفه برســانم؛ در 

حالی که به نظر می رسید گیج شده باشد، نگاهی به من کرد و پرسید:
*  اگر کارکنان بخواهند با شما صحبت کنند، چی؟

*  امیدوارم صحبت کنند.
در مدت ســه ســال و هشــت ماه و پنج روز خدمتم به عنوان رئیس اف  بی  آی، 
هر زمان که امکانش بود و می توانستم، برای غذا خوردن از طریق یک راهروی 
طوانــی و راه پّله منتهی به طبقه باا، قدم زنــان خودم را به بوفه اداره مرکزی 
اف  بی  آی می رســاندم. هنــگام حضور در بوفه هیچ وقت کت نمی پوشــیدم و 
از تیــم حفاظت هم خواســته بــودم که به انــدازه کافی از من فاصلــه بگیرند تا 
کارکنان احساس کنند که من تنها قدم می زنم. من نمی خواستم که همکاران 

فکر کنند که من در بین آنها هم باید هدف مراقبت و حفاظت باشم.

ブ》 《┹ペブ] ┘ピ ┗━『ペ
اما اگر بنن برمی گشــت، اصًا معلوم نبود بازگشــتش به چه معنی اســت. 
در حالــی که ترامــپ همان ترامپ بود، آیا این دوبــاره جان گرفتن اعتبار و 
شــهرت واقعــی برای بنــن بود یا ترامپ بــه خاطر اینکه بنن از نقشــه اولیه 
ترامــپ بــرای نابود کردنش جان ســالم به در برده بود کینه اش نســبت به 
بنن عمیق تر از قبل شــده بود؟ هیچ کس فکر نمی کرد ترامپ احساســی را 
فرامــوش کنــد – درعوض، آن را رها نمی کرد، نشــخوار می کرد و می جوید. 
ســام نانبرگ که زمانی در شــمار دایره خودی های ترامپ بود و بعداً از آن 
بیرون شــد، اینگونه توضیــح می دهد: »یکی از بدتریــن وضعیت ها زمانی 
اســت که او معتقد باشــد شــما با هزینه او به موفقیت دســت یافته اید. اگر 

شما پیروز شوید در هر صورت این به معنی باختن اوست.«
بنن به ســهم خود معتقد بود به این دلیل بازگشــته اســت که در لحظه ای 
بحرانــی، توصیه اش به مراتب بهتر از توصیه های »نابغه ها« بوده اســت. 
اخراج کومی، راه حل پیشنهادی جاروانکای حل المسائل، واقعاً یک سری 
عواقب وحشتناک به بار آورده بود. گروه جاروانکا معتقد بود بنن درواقع در 
حال باج گیری از رئیس جمهوری است. با رفتن بنن، خصومت رسانه های 
دیجیتال راستگرا هم رخت بربسته بود. با وجود وسواسی که ترامپ نسبت 
به »اخبار کذِب« نیویورک تایمز، واشنگتن پست و سی ان ان داشت، از نظر 
او خطــر اخبــار کذب در واقع از طرف جناح راســت بیشــتر بــود. با وجودی 
کــه او هیچــگاه از اخبــار کذب شــبکه فاکس، بریتبــارت و دیگــران ذکری به 
عمــل نمی آورد، این راه های خروجی اخبار – که می توانســتند انواع توطئه 
چینی ها را به راه  اندازند که در آن ترامپ ضعیف به یک تشــکیات مقتدر 
فروخته شــود – به صورت بالقوه به مراتب بسیار خطرناک تر از همقطاران 

خود در جناح چپ بودند.
بنــن نیــز به نظــر می رســید دارد اشــتباه بوروکراتیک ســابق خــود را اصاح 
می کنــد. در حالی کــه در ابتدا او به این راضی بود کــه مغز متفکر عملیات 
باشــد – مطمئــن از اینکــه بســیار زرنگ تــر از هــر کــس دیگری اســت )و در 
واقــع، تعداد اندکی از افراد ســعی کردند در مورد این عنوان با او به مبارزه 
برخیزند( – و کارکنان جدیدی را برای خود اســتخدام نکند، اکنون سازمان 
و وفاداران خود را در پست های مناسب قرار می داد. کادر ارتباطی خارج از 
محدوده او – بوســی، لواندووسکی، جیسون میلر، سام نانبرگ )با وجودی 
که از مدت ها قبل خودش با ترامپ درگیر شــده بود( و الکســاندرا پریت – 
ارتشی خصوصی از افشاگران و مدافعان را تشکیل می دادند. عاوه براین، 
بنن و پریبوس صرف نظر از هر اختافی که داشــتند اکنون بر ســر دشــمنی 
متقابــل با جــارد و ایوانکا به آرامی باهم متحد شــده بودنــد. حرفه ای های 

کاخ سفید علیه خانواده آماتور کاخ سفید متحد شده بود.

پــاورقـی
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همزمان با آرام شــدن وضعیت در اغلب نقاط سوریه، 
پــس از 6 ســال جنگ در این کشــور، درهــای موزه ملی 

سوریه به روی عموم گشوده شد. 

A
P

 ایام به کام جمهوریخواهان امریکا نیست. 
از طرفی همه گمانه زنی ها نشان می دهد 
آنها اکثریت خود را در مجلس نمایندگان 
بــه دموکرات ها واگذار می کننــد و از طرف 
دیگر یک نظرسنجی جدید حکایت از آن 
دارد کــه جمهوریخواهان جــز رویارویی با 
اکثریت احتمالی دموکرات ها در مجلس 
نمایندگان، یک رقیب خانگی هم دارند: 

دونالد ترامپ.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری »هیــل«، 
نتایج نظرســنجی هریس که با همکاری 
از  امریــکا  سیاســی  مطالعــات  مرکــز 
هــاروارد  دانشــگاه  زیرمجموعه هــای 
انجام شــده، نشــان می دهــد، 46 درصد 
رأی دهندگان حزب جمهوریخواه بیش از 
آن که به حزب جمهوریخواه وفادار باشند، 
بــه دونالد ترامپ وفادارنــد. این در حالی 
اســت که تنها 25 درصــد از رأی دهندگان 
اعــام کرده اند که وفــاداری آنها مختص 
حزب جمهوریخواه است و فارغ از اسامی 
و نام هــا عاقه مند به این حزب هســتند. 
18 درصد نیز، هم طرفدار ترامپ هستند 
هم حزب جمهوریخواه. این نظرســنجی 
همچنین نشــان می دهد، برای اولین بار 
در یک ســال گذشته میزان محبوبیت دو 
حزب جمهوریخواه و دموکرات با شاخص 

41 درصد، کاماً مساوی است. نتایج این 
نظرسنجی درجایی اهمیت خود را نشان 
می دهــد کــه وفــاداری رأی دهنــدگان بــه 
شخص ترامپ را بســیار بااتر از وفاداری 
همین افراد به حزب جمهوریخواه اعام 
می کند. این به آن معنا اســت که ترامپ 
در طــول دو ســال گذشــته، بــا وجود همه 
توانســته  حزبــی،  درون  مخالفت هــای 
کنتــرل حــزب خــود را در اذهــان عمومی 
حامیــان ایــن حــزب در دســت بگیــرد و 
90 درصــد آنــان از او حمایــت کنند. البته 
ایــن آمــار مربــوط بــه حامیــان ترامــپ و 
سیاســت هایش در حــزب جمهوریخــواه 
اســت. در حــال حاضرمحبوبیت ترامپ 
در سراســر امریــکا و بیــن تمام احــزاب با 
رقم 42 درصد، چندان قابل توجه به نظر 
نمی رسد وتنها 39 درصد مردم این کشور 
معتقدند امریکای تحــت رهبری دونالد 
ترامپ در مســیر درســت در حال حرکت 
اســت و 54 درصــد نظــری خــاف این را 

دارند.
ë گران ترین انتخابات امریکا

انتخابات میاندوره ای 2018 امریکا که 
روز سه شــنبه برگــزار می شــود، گران ترین 
انتخابــات تاریخ امریکا اســت. به گزارش 
روزنامه »نیویورک پســت«، میــزان پولی 
کــه دو حــزب بــرای انتخابات پیــش روی 
امریــکا هزینــه کرده اند تــا روز گذشــته به 
4.7 میلیــارد دار می رســید. امــا انتظــار 

مــی رود این مبلغ تا روز سه شــنبه معادل 
5.2 میلیــارد دار افزایــش یابــد. در ایــن 
میــان ســهم دموکرات هــا در تبلیغــات 
انتخاباتــی  2.5 میلیــارد دار بوده  اســت. 
در حالی که جمهوریخواهان معادل 2.2 
میلیــارد دار هزینــه کرده انــد. همچنین 
تحقیقات روزنامه نیویورک تایمز نشــان 
می دهد دموکرات ها موفق به جذب 252 
میلیون دار کمک های مردمی برای این 
انتخابات شــده اند. این در حالی است که 
جمهوریخواهــان تنهــا 172 میلیــون دار 
کمــک مردمــی جمــع آوری کرده  انــد. در 
انتخابــات پیــش رو، رقابــت بر ســر همه 
435 کرســی مجلس نمایندگان امریکا و 
یک ســوم از 100 کرسی سنا است و در کنار 
آن 36 فرمانــدار جدید نیز برای شــماری 
از ایالت های امریکا انتخاب می شوند. در 
رقابت ها بر سر مجلس نمایندگان امریکا 
دموکرات ها تنها باید 23 کرسی را از حزب 

جمهوریخواه بگیرند تا بتوانند اکثریت این 
مجلس را در دســت داشته باشند. برآورد 
می شود آنها در این کار موفق باشند. جدا 
از این کــه بــاراک اوبامــا در روزهــای اخیــر 
تمــام تاش خــود را به کار بســت تــا رأی 
دهنــدگان را مجاب بــه رأی دادن کند، اما 
اشتباه های اخیر دونالد ترامپ نیز باعث 
شــده عزم رأی دهندگان حزب دموکرات 
بــرای رفتن پای صندوق های رأی بیشــتر 
دهنــدگان  رأی  اغلــب  هرچنــد  شــود. 
امریکایی موفقیت های اقتصــادی در دو 
ســال گذشــته را نــه به حســاب بانــی آن، 
اوبامــا، رئیس جمهوری ســابق امریکا که 
به حســاب دونالد ترامــپ می گذارند، اما 
برخــی رویکردهای اجتماعــی ترامپ که 
منجر به رشد گرایش های راست افراطی 
همچنیــن  و  شــده  آن  خشــونت های  و 
اقدامــات رئیس جمهــوری امریکا مقابل 
مهاجران خشــم بســیاری از امریکایی ها 
را برانگیختــه  اســت. دونالــد ترامــپ روز 
پنجشنبه تنها چند روز مانده به انتخابات، 
در جدیدترین اظهارنظر عجیب خود، در 
واکنش به اقدام مهاجران در مرز مکزیک 
که به ســمت نیروهــای امریکایی ســنگ 
پرتــاب کــرده بودند، اعام کــرد که از نظر 
او ســنگ و تفنگ فرقی با هــم ندارند و او 
به همین دلیل به نظامیان امریکا دستور 
شــلیک به ســوی مهاجران را صادر کرده  

است.
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روز گذشــته در حالی که تنها ســه روز از درخواســت امریکا از 
عربســتان بابت پایان جنگ یمن می گذشت، جنگنده های 
ائتــاف عربی در کمتر از یک ســاعت 30 بــار صنعا را هدف 
قرار دادند. به گزارش ایسنا، به نقل از المسیره، هدف این حمات پایگاه هوایی 
»الدیلمــی« واقع در صنعــا و اطراف آن بود. جنگنده های این ائتاف همچنین 
10 حملــه علیه شــهر »حمدان« و چهار حمله نیز علیــه اردوگاه »جربان« واقع 
در شهرستان »سنحان« انجام دادند. این در حالی است که آمارهایی که جسته 
گریخته از جنگ یمن منتشر می شود، حاکی از فجایع بسیار در این کشور است. 
بر اســاس آمارها در جنگ نزدیک به چهارســاله یمن 4 هزار کودک یمنی جان 
باخته اند دیروز نیز یک آژانس وابســته به ســازمان ملل متحد نسبت به تهدید 
شدن جان دو میلیون مادر یمنی بر اثر قحطی در این کشور هشدار داد. به گزارش 
آسوشــیتدپرس، آژانس موسوم به صندوق جمعیت ســازمان ملل اعام کرد، 
فقــدان غذا، آوارگــی، تغذیه ضعیف، شــیوع بیماری و تضعیــف مراقبت های 
بهداشــتی شــدیداً بر وضعیت سامت و رفاه 1.1 میلیون زن در یمن که مبتا به 

سوء تغذیه بوده و همزمان باردار یا شیرده هستند، تأثیر گذاشته است.
روز سه شــنبه، مایــک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در بیانیــه ای اعام کرده بود که 
امریکا خواهان توقف فوری حمات هوایی و آغاز مذاکرات در ماه آینده میادی 
میــان طرف هــای درگیر در یمن اســت. در واکنــش به این درخواســت، محمد 
عبدالســام، رئیس هیــأت صنعا در مذاکــرات صلح یمن، از امریکا خواســت 
توقف جنگ در یمن را از خودش شروع کرده و حمایت لجستیکی و سیاسی از 

عربستان را متوقف کند.
به گــزارش ایســنا، بــه نقــل از شــبکه المســیره، رئیس هیــأت صنعا وابســته به 
انصــاراه در مذاکــرات صلح یمن گفت: ما از هــر طرحی که به تجاوزات پایان 
دهــد و بی طرفانه باشــد اســتقبال می کنیم اما اگر امریــکا در توقف جنگ یمن 
جدی اســت باید اقدامات چشــمگیری مثل لغو حمایت سیاسی و لجستیکی 
از ائتــاف عربی و توقف معامات ســاح و خارج کردن افســرانش از اتاق های 
عملیــات و توقــف سوخت رســانی بــه هواپیماهــای عربســتان را اتخــاذ کنــد. 
عبدالســام تأکیــد کرد: هیــأت صنعا آماده تعامــل جدی با هرگونــه اقدامات 
عملی اســت نه درخواست های فرمایشی که به خاطر انتخابات یا تبلیغات در 

رسانه ها صورت می گیرد.

کمیته بین المللی »حمایت از روزنامه نگاران« از سازمان ملل خواست برای بررسی پرونده خاشقجی کمیته حقیقت یاب تشکیل دهد

روز سه شنبه امریکا گران ترین انتخابات تاریخ خود را برگزار می کند

مثله کردن حقیقت
مثلــه  و  حقیقــت  ســربریدن  روزگار  در   
کردن روشنگری، روز گذشته جهان تحت 
نــام »پایــان دادن بــه مصونیــت جرایــم 
علیه روزنامه نــگاران« تمام قد در جهت 
ایــن قشــر ایســتاد. فعــاان  از  حمایــت 
حقوق بشر سازمان ملل به مناسبت روز 
گذشــته که با یک ماهه شدن قتل جمال 
خاشــقجی همزمــان شــده بــود، اعــام 
کردند تا اطمینان یافتن از پایان خشونت 
علیــه روزنامه نگاران و مصونیت کســانی 
که علیه روشنگری عمل می کنند، دست 
از تــاش و مبارزه بر نخواهند داشــت. در 
بیانیه ســازمان ملل نوشــته شــده است: 
»روزنامه نگاران در سراسر جهان با تهدید 
و حملــه روبــه رو هســتند، البتــه اغلب از 
سوی حاکمیت و مقام های دولتی هدف 
حملــه قــرار می گیرنــد. امــا مجرمــان و 
گروه های تروریســتی هــم از حمله کردن 
بــه ایــن قشــر غافــل نمی شــوند. رهبران 
سیاسی، گزارشگران را »دشمنان مردم« 
و »تروریســت« خطاب می کنند و بر موج 

خشونت ها علیه آنها دامن می زنند.«
به گزارش دیلی استار، روز پایان دادن 
به مصونیــت جرایم علیه روزنامه نگاران 
کــه قدرتــی  ایــن دلیــل وجــود دارد  بــه 
بین المللی در برابر حکومت ها ایجاد شود 
که مانع تکرار دوباره سرگذشت خاشقجی 
برای خبرنگاران دیگر شود و عامان قتل 

او به سزای اعمال شان برسند. 
در حالی که فشارهای گروه های حقوق 
بشــری برای متوقف کردن فروش ساح 

بــه عربســتان بیشــتر می شــود و برخــی 
کشــورها ماننــد ســوئیس و آلمــان اعام 
کرده اند فروش تســلیحات به این کشــور 
را متوقــف می کننــد، مایــک پمپئــو وزیر 
خارجــه امریــکا گفته نمی توانــد از منافع 
کشــورش از معامله با عربســتان چشــم 
بپوشد. او افزود:»عربستان شریک تجاری 
ما اســت. آنها فرصت های فراوانی برای 
امریکایی هــا برای رشــد کســب و کار خود 
و ایجــاد ثــروت در ایاات متحــده فراهم 

می کنند.«
ë اتحاد جهانی علیه سرکوب 

درحالــی کــه ترامپ در ماجــرای قتل 
خاشــقجی بارهــا مواضــع خــود را تغییر 
داد و حتــی یــک بــار گفتــه بود رســانه ها 
بــزرگ  کرده انــد،  را  ایــن ماجــرا  زیــادی 
امــا جامعــه رســانه ای جهــان و خانــواده 
جمــال خاشــقجی، بــرای حل پرونــده او 
و به مجــازات رســاندن عوامل قتلش به 
اراده حقیقی تــری نیــاز دارنــد. در همین 
راستا خدیجه چنگیز نامزد خاشقجی در 
یادداشــتی در این باره در گاردین نوشت: 
»دقیقــاً از ورود نامــزدم بــه کنســولگری 
عربســتان در اســتانبول یک ماه گذشــته 
اســت. امروز روز پایان دادن به مصونیت 
جرایــم علیــه روزنامه نگاران نیز هســت. 
ایــن تصــادم خیلــی تراژیــک و دردنــاک 
اســت. یــک مــاه پیش جمــال بــرای من 
مقاله هایش را فرســتاد. با اشتیاق آنها را 
خوانــدم و بعد به او زنــگ زدم تا نظراتم 
را برایش بگویم. او با دقت به حرف هایم 
گــوش کــرد. حــاا مــن دارم دربــاره او و 
مرگــش می نویســم. اکنــون کــه دارم این 
یادداشــت را می نویســم دادســتانی کل 

اســتانبول در بیانیــه ای اعام کــرد او را به 
محــض ورود به کنســولگری خفــه و بعد 
بدنش را تکه تکه کرده اند. چقدر وحشیانه 
و بی رحمانــه. مگــر جــرم او چــه بــود؟ 
کشتن وحشــیانه جمال، جهان را لرزاند. 
زیــرا ما صــدای قدرتمنــد واحدمــان را از 
دســت داده ایم. حاا این وظیفه جامعه 
بین المللــی اســت که عامــان قتــل او را 
به سزای اعمال شان برســاند و عدالت را 

جاری کند.«
همزمان با انتشــار یادداشــت چنگیز، 
روزنامه نــگاران،  از  حفاظــت  کمیتــه 
از  غیردولتــی،  و  بین المللــی  ســازمانی 
ســازمان ملل درخواست کرده تحقیقات 
خــود را دربــاره قتل خاشــقجی آغــاز کند 
و تــا روشــن نشــدن حقیقــت، دســت از 
تحقیــق برنــدارد. ایــن ســازمان در نامــه 
خود به آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان 
ملــل نوشــت: »مــا بــاور داریــم پرونــده 

خاشــقجی، نیازمنــد اقدامــی صریــح و 
قاطع اســت تا ابهام های قتلش برطرف 
شــود و هویت کسانی که او را به این وضع 
کشتند روشن شــود. در فقدان تحقیقاتی 
روشــن و مســتقل، ممکــن اســت شــاهد 
تکــرار دوباره آن باشــیم. کمیته حفاظت 
از روزنامه نــگاران خوشــحال خواهد شــد 
اگــر بتوانــد در حــل پرونــده خاشــقجی و 
روزنامه نــگاران دیگــری که در عربســتان 

سعودی زندانی هستند، کمکی کند.«
درخواســت ها از ســازمان ملــل بــرای 
انجــام تحقیقاتی درباره قتل خاشــقجی 
در شــرایطی مطــرح می شــود کــه خــود 
ایــن ســازمان نیــز ابــراز آمادگــی کــرده تا 
در ایــن پرونــده ورود کنــد. فرحــان حــق 
سخنگوی ســازمان ملل متحد اعام کرد 
گوترش آماده اســت یک گروه تحقیقاتی 
بین المللی درباره قتل خاشقجی تشکیل 
دهــد. امــا او ایــن اقــدام را بــه ایــن منوط 

کــرده که این درخواســت از طــرف یکی از 
اعضای ســازمان ملــل متحد کــه در این 
ماجــرا دخیل اســت، مطرح شــود. ماریا 
فرناندا اســپینوزا، رئیس مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد نیز اعــام کرده ازم 
است یک تحقیق شفاف، فوری و مستقل 
درباره قتل خاشقجی صورت گیرد. پیش 
از این، میشل باشله کمیسر عالی حقوق 
بشر سازمان ملل متحد هم از کارشناسان 
بین المللی خواست در تحقیقات مستقل 
در مــورد قتــل جمال خاشــقجی روزنامه 
نگار منتقد عربســتان ســعودی شــرکت 

کنند.
در میان سیاستمدارانی که قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی 
را تقبیــح کردنــد، رجــب طیــب اردوغان 
کــه خــود در داخــل کشــورش بــا تعــدد 
پرونده هــای نقــض حقــوق خبرنــگاران 
روبه رواســت، پیگیرانه تــر واکنــش نشــان 

داده اســت. او اخیراً گفــت: »از آن کس که 
فرمان را داده، تا آن شخصی که فرمان را 
اجرا کرده، همگی باید مســئولیت خود را 
در ایــن فاجعه بپذیرند و در برابر عدالت 

سر فرود آورند.«
ë اراده پشت پرده علیه روشنگری

بــه گــزارش الجزیــره، تنهــا در ســال 
2017، 78 روزنامه نگار در سراســر جهان 
بــه قتــل رســیدند و هــزاران نفــر مــورد 
تعــرض قــرار گرفتنــد و راهــی زندان هــا 
شــدند. اما در این میان، به طور متوســط 
از هر 10 مورد تنها یک مورد از کســانی که 
علیــه روزنامه نگاران مرتکب جرم شــده 
بودند، محکوم شدند. در کشورهایی چون 
مکزیک که در ســال گذشــته میــادی 12 
خبرنگار کشته شدند، هیچ محکومیتی در 
کار نیست. حتی در اروپا که تصور می شود 
مــکان امن تری بــرای خبرنگاران اســت، 

پرونده های قتل خبرنگارانی وجود دارد. 
خانواده دافنه کارانا گالیزیا، خبرنگار 
تحقیقــی و از افشــاگران اســناد پاناما که 
ســال پیش بــه دلیــل انفجــار بمبــی در 
خــودروی خود کشــته شــد، همچنان در 
انتظــار اجرای عدالت هســتند امــا روند 
پیشــرفت ایــن پرونــده نشــان از اراده ای 
محکــم برای ممانعت از روشــن شــدن 
تاریکــش دارد. در پرونــده قتــل  وجــوه 
خاشــقجی نیــز بــه وضوح شــاهد چنین 
اراده ای هســتیم. هرچنــد که با گذشــت 
یک ماه از قتل او، نه می دانیم چه کسی 
ایــن قتــل را انجــام داده و نــه نشــانه ای 
تنهــا  می بینیــم.  عدالــت  اجــرای   از 
می دانیم که او مثله شده و به گفته ترکیه 

جنازه اش در اسید نابود شده است.

خاورمیانه

در پی تماس تلفنی رؤسای جمهوری 
امریــکا و ترکیــه، موضوعاتــی شــامل 
اوضــاع در منبــج و ادلــب در شــمال 
نظــر  تبــادل  و  بحــث  مــورد  ســوریه 
طرفین قــرار گرفت. به گزارش ایســنا 
به نوشــته روزنامــه ترکیــه ای حریت، 
گفت و گوی تلفنی میان دونالد ترامپ 
و رجــب طیب اردوغان روز پنجشــنبه 
همزمان با آغاز گشتزنی های مشترک 
روی  منبــج  در  کشــور  دو  نیروهــای 

داد. چند ســاعت پیــش از این تماس 
نگــران  کــرد  اعــام  امریــکا  تلفنــی، 
هدف قــرار گرفتن مواضــع پ.ک.ک 
و یگان هــای مدافــع خلــع در ســوریه 
توســط نیروهــای ترکیــه اســت. دفتــر 
رئیس جمهــوری ترکیــه اعــام کــرد، 
رؤســای جمهــوری ایــن دو کشــور بــر 
انجــام اقداماتی ســازنده برای ارتقای 
روابــط  دوجانبــه و توافق بــرای حفظ 

تماس تأکید کردند.

┇ボ〈′ ┖┒ 《ぃk┗─ 』 ブlぁ┗′ピ i┗━┡′ r]┙━┡o ┘ブ┸ジ
ژایــر بولســونارو رئیس جمهــوری تازه 
وارد برزیــل در مصاحبــه بــا روزنامــه  
مســأله  کــرد،  اعــام  الیــوم  اســرائیل 
انتقــال ســریع ســفارت ایــن کشــور به 
قــدس اشــغالی را مــورد بررســی قرار 
می دهد و اعام حمایتش از اســرائیل 
و وعده هایــش دربــاره قــدس، صرفــاً 
مصرف انتخاباتی نداشــته است. این 
در حالی است که مرکز مطالعات امور 
صهیونیســتی فلســطینی اعام کرد از 

زمــان تصمیــم دونالد ترامــپ رئیس 
انتقــال  بــر  مبنــی  امریــکا  جمهــوری 
قــدس  بــه  تل آویــو  از  خــود  ســفارت 
تاکنــون 316 فلســطینی بــه شــهادت 
رژیــم  دیگــر،  ســوی  از  رســیده اند. 
صهیونیســتی به لبنان دربــاره به زعم 
خــود »کارخانه های ســاح حزب اه« 
هشــدار داده و گزافه گویــی کرده که اگر 
اقدام مناسبی علیه آن صورت نگیرد، 

واکنش نشان می دهد. 

r━┝ぃ]【ぃ『┤ ╋ぁg┖ 〉┘ブ─ ┖ブぁ ،╇ぁ┘┗ペ q┖【『¨┈ ┛ぃパ┖ آسوشیتدپرس: دولــت مرکزی ژاپن کار در سایت جایگزین  
پایگاه مورد مناقشه ارتش امریکا را با وجود اعتراض ساکنان 

اوکیناوا آغاز کرده است.
نشنال اینترست: پایگاه بعدی داعش پس از سوریه و عراق، اردن خواهد بود.   

  یونهــاپ: برای دو کره مهم اســت کــه اقدامات تحریک آمیز نظامــی را که باعث 
کاهش تنش و بهبود روابط بین دو کره می شود، متوقف کنند.

  اســپوتنیک: جان بولتون، مشــاور امنیت ملی دولت امریکا با اعام تحریم های 
جدید علیه ونزوئا و کوبا، این دو کشور و نیکاراگوئه را »سه گانه استبداد« خواند.

  الیوم السابع: ولیعهد عربستان با اعضای هیأت مسیحیان پروتستان امریکا که به 
ریاض سفر کرده بودند، دیدار کرد.

  رویترز: مردان مسلح ناشناس آنیل پاری هار 53 ساله دبیر ایالتی حزب بهاراتیا 
جاناتا را در ایالت جامو و کشمیر کشتند.

دو خط 
خبــــر
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)ブぃ]ブپ├ピ( 〝┖【پ├ピ
این نشریه به مشکل در مرکز خط دفاعی 
بارســلونا اشــاره کرده و بــا مطلبی تحت 
عنــوان »راه حــل در مرکــز« بــه بررســی 
کار ســاموئل اومتیتــی و یارانش پرداخته 
است. مقاله دیگری درباره آینده مالکوم 
برزیلی در این باشــگاه نیز در این شــماره 
همین طــور  و  اســت  آمــده  اســپورت  از 
آخرین اخبار درباره تبعات تغییر در کادر 

مربیگری رئال مادرید.

 )ブぃ╈ブ━ぁピ( 〝┖【پ├ピ 【─【─
دربــاره  پوگبــا  پــل  حرف هــای  آخریــن 
تمایلــش برای بازگشــت بــه یوونتوس با 
تیتــر یــووه »مثــل یــک فامیل« قســمتی 
بــه خــود  را  ایــن نشــریه  اول  از صفحــه 
اختصــاص داده اســت. حرف هــای کارلو 
و  ناپولــی  امســال  ســرمربی  آنچلوتــی، 
تیــم  مســائل مختلــف و متضــاد در دو 
مطالــب  دیگــر  از  میــان،  شــهر  بــزرگ 

شماره دیروز توتو اسپورت است.

)[ぃ━]ピg┖ジ( 《╈』ピ
تیــم  دو  رســیدن  طبعــاً  روزنامــه  ایــن 
آرژانتینــی بوکاجونیــورز و ریورپاتــه بــه 
فینال جام باشگاه های امریکای جنوبی 
)لیبرتــادورس( را بــه مطلــب نخســت 
خــود تبدیل کــرده و عکس هــای مردان 
شــادمان دو تیــم را در دو ســوی صفحه 
اول خــود بــه چــاپ رســانده اســت. این 
روزنامــه از کلودیــو کانی جیــا، یار ســابق 

مارادونا هم یاد کرده است.

╋〈k r′ ╋ぁ┓╁─ ‶ブ─っ┘ 《ペ ピ┖ ╊ピ 〉┙ぁブ┈ :┚』┓╀ 
ســامان قدوس که فصل فوق العاده ای را در لیگ سوئد پشت 
سر گذاشت، در تابستان راهی آمیان شد و در این تیم نیز شروع 
خوبی داشــته و در 8 بازی، 3 گل و 2 پاس گل به ثبت رســانده 
اســت. قدوس فصل گذشــته 15 گل در لیگ سوئد به ثمر رساند و از کاندید اهای 
دریافت عنوان بهترین بازیکن ســال سوئد است. در این مراسم، بازیکنانی مثل 
اوا تویونن و زاتان ابراهیموویچ نیز کاندیدا  هستند. زاتان در 11 سال اخیر موفق 
به کسب این عنوان شده و حال قدوس درباره بردن آن گفت:»خیلی خوشحالم 
که برای یک عنوان در کنار زاتان کاندیدا شــده ام و می دانم که شکســت دادن او 
غیرممکن اســت. او بزرگ ترین بازیکن سوئد است و شایسته اینکه هر سال این 

عنوان را کسب کند. اگر این عنوان را ببرم، آن را به زاتان اهدا می کنم.«

ブぃ├ジ ┖┒ ‶ピ┗ぁピ 〞┝ぃ╈ブボ━l┝ペ ‶ピ┗━┐┒ r¨┉〈پ
تیم ملی بسکتبال دختران زیر 18 سال ایران که برای اولین بار  در دسته  B  رقابت 
های قهرمانی آســیا شــرکت کرد در جایگاه پنجم قرار گرفت و نتوانست به دسته 
A صعــود کنــد. ملی پوشــان ایران در آخریــن بازی خود که دیروز انجام شــد تیم 
سنگاپور را با نتیجه ۶3 بر ۵1 شکست دادند. ایران در مجموع پنج بازی انجام داد 

و با کسب سه پیروزی و دو شکست به کار خود در این رقابت ها پایان داد.

q┖┓ぃ┌┖【پ 〞┠┕o┖┒ ┒┗p╈ブ├ [ぃ′』┒ ╋├ピ┗′ q┖ピ┙o┗ペ
مراســم دومین ســالگرد درگذشــت منصــور پورحیــدری، پدر معنوی باشــگاه 
اســتقال در قطعه نام آوران بهشــت زهرا برگزار شــد. در این مراســم تعدادی 
از پیشکســوتان و مقام های دیروز و امروز اســتقال شامل عبداللهی، مظلومی 
و حاجیلو حاضر بودند و وینفرد شــفر و دستیارانش نیز به مراسم آمده بودند. 
ا ز بازیکنان تیم فعلی اســتقال نیز تعدادی در این مراســم شرکت داشتند که 
در میان شان خارجی هایی مانند نویمایر و الحاجی گرو هم مشاهده می شدند. 
طی مراسم دیروز که تعدادی از پرسپولیسی ها هم حاضر بودند، حاشیه ها نیز 
پررنگ بود به طوری که هواداران معترض به شکست پنجشنبه شب استقال 
مقابل ســایپا، پس از درگیری لفظی به صورت فیزیکی هم به تقابل با یکدیگر 

پرداختند و این قضایا فقط با وساطت نامداران خاتمه یافت.

┒┗┼ q┖ブ┥]ピ ┖ブ┱━]ピ ┖┒ ‶ブ〈f¨》 〞├┖ブ┼
منابع خبری در انگلیس تأخیر در صدور مجوز کار کریم انصاری فرد را که وزارت 
کار این کشور مسئول ارائه آن است، دلیل اصلی عدم تحقق بموقع انتقال وی 
به تیم ناتینگهام فارســت ذکر کردند. ایتور کارانکا، سرمربی این تیم نیز گفت: 
عملکرد ما در زمینه جذب انصاری فرد ایرادی نداشته و خوشحال خواهیم شد 

که این امر را هر چه سریع تر نهایی کنیم.

rぁブぃ├ジ qブ》 〞ペブ╀┖ ┖┒ ‶ピ┗ぁピ ‶ブ]┘』┖ブپ ╆ピ┓′ 5
اولین دوره رقابت های قایقرانی اســالوم جوانان و زیر 23 سال قهرمانی آسیا با 
حضور هشت کشور از روز پنجشنبه به میزبانی کشورمان در منطقه رودخانه کرج 
واقع در جاده چالوس آغاز شد و در پایان قهرمانان بخش تیمی کانو و کایاک دو 
رده ســنی معرفی شــدند که حاصل آن کســب ۵ مدال برای پاروزنان ایران بود. 
در بخش جوانان ایران صاحب یک مدال طا، یک نقره و یک برنز شد و در رده 

سنی زیر 23 سال تیم های کشورمان صاحب یک نشان طا و یک نقره شدند.

┓┠ ブ┡┼ピ »r┝′« 《ペ r━ぃ├ r′【┉] ┒ブ『〈┡ぃپ 〝ブぃパ┙┈
دیــروز پــرده از پیشــنهاد نجومــی اخیر منچسترســیتی به لیونل مســی برداشــته و 
مشخص شد که این تیم انگلیسی حاضر شده بود 250 میلیون یورو به باشگاه وی 
)بارسلونا( و به همین میزان به خود مسی پول بدهد. جالب تر از همه اینکه سیتی 

به پدر مسی گفته بود اگر لیونل را راضی کند، 50 میلیون یورو هم به وی می دهد!

r╈』┓ボ┴ ┓ぃ┵├ 《ペ ‶ブ『┈ ┙]┗ペ ‶┓ぃ├┖ ╆ブ¨━┌ピ
سعید عبدولی، نماینده وزن 82 کیلوگرم کشورمان در مسابقات کشتی فرنگی 
قهرمانی جهان در بوداپســت که با شکســت در دیدار رده بندی مقابل ماکسیم 
مانوکیان قهرمان جهان از ارمنســتان از کســب مدال برنز بازمانده بود، احتمال 
دارد صاحــب مــدال برنــز این وزن شــود. ظاهــراً به خاطر حاضرنشــدن یکی از 
کشــتی گیران همگروه عبدولی )امره کوش یا مانوکیان( در مراســم تست وزن و 
تخطی از قوانین دوپینگ، یکی از این دو کشتی گیر احتمااً محروم شده و مدال 

برنز به سعید عبدولی می رسد.

┒┖ピ┒ ╆ブ├ 10 ┫╁┼ r]ピ┗ぁピ q»っブボぁ┒«
از سه روز پیش یک ویدئو از کودکی ایرانی در صفحات مجازی به نمایش درآمده 
و وی را در جهان فوتبال مشــهور کرده اســت، در این ویدئو این کودک که پیراهن 
شــماره 10 تیم یوونتوس )متعلق به پائولو دیباا مهاجم آرژانتینی این باشــگاه( 
را بــر تن دارد، به توپ پاســتیکی آبی رنگی ضربه می زند و ایــن توپ را از داخل 
یک پنجره کوچک عبور می دهد. این پسربچه بعد از انجام کار فوق  رو به دوربین 
می کند و خوشحالی مشهور دیباا را هم انجام می دهد. این ویدئو در اکانت دیباا 
هم منتشر شده و این مهاجم چپ پا پس از دیدن فیلم آن را ایک کرده و سپس 
از فالوورهای خود خواسته است اگر این بچه را می شناسند، به وی معرفی کنند. 
عده ای می گویند خود دیباا و حتی دیوید بکام نمی توانند کاری مثل این بچه را 
انجام بدهند و به همین سبب بد نیست بدانید وی امیرمحمد عامه نام دارد و 
10 ساله و اهل دهدشت است و در توصیف کار خود گفته است: پیشنهاد درست 
کردن فیلم را پسرخاله ام داد و شوتزنی به سمت پنجره هم ایده پسرخاله ام بود. 
در چهــار بــار اول ضربه ام به هدف نخورد اما در مرتبه پنجم کامیاب شــدم. وی 
افزوده است: از 7 سالگی به مدرسه فوتبال استقال دهدشت رفتم و چون چپ پا 
هستم و دیباا هم چپ پا است و دیگران ما را به یکدیگر تشبیه می کردند، من نیز 

طرفدار او شدم. البته تیم محبوبم بارسلونا است!

اخبـــــار

دو قدم مانده به صبح!
پرسپولیس به بازی رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید

فینال از راه رسید. مرحله ای که نزدیک به 
2۶ سال است پرسپولیس در پی آن است 
و حاا سرخپوشان پایتخت از ساعت ۹:30 
صبح امروز به وقت ایران، بازی رفت خود 
در فینــال لیگ قهرمانان آســیا 2018 را در 
ورزشگاه کاشیما ساکر برابر کاشیما آنتلرز 
برگــزار می کنند. این دو تیم در حالی برابر 
هم قرار می گیرند که پس از عبور از مسیری 
ســخت و طوانی، به عنــوان بهترین تیم 
منطقه غرب و شــرق آسیا به دیدار فینال 

لیگ قهرمانان آسیا راه یافته اند.
کاشیما آنتلرز و پرسپولیس وجه اشتراک 
جالبــی دارند. هر دو تیــم پرافتخارترین 
داخلــی  لیــگ  رقابت هــای  در  باشــگاه 
کشــور خود محســوب می شــوند ولی نه 
تنهــا تاکنون موفق بــه قهرمانی در لیگ 
قهرمانان نشده اند، بلکه برای نخستین 
بار است که فینال این مسابقات را تجربه 
می کنند و به هیچ وجه نمی خواهند این 
فرصــت تاریخی را از دســت دهند. البته 
پرسپولیس سابقه بهتری در رقابت های 
آســیایی دارد و ســابقه قهرمانــی و نایب 
قهرمانــی در جــام در جام باشــگاه های 
آســیا را دارد ولــی تیــم ژاپنی بــا وجود 7 
بــار حضــور در لیــگ قهرمانــان آســیا تا 
دور قبــل، کارنامــه ای بهتــر از حضــور در 

مرحله یک هشتم نهایی نداشته است. 
البته درست اســت که قهرمانی کاشیما 
برای هواداران این تیم بسیار مهم است 
ولی قهرمانی آســیا بــرای ژاپنی ها امری 
کاماً عادی محسوب می شود! تیم های 
ژاپنــی در 11 دوره قبلــی لیــگ قهرمانان 
آســیا، در 3 دوره قهرمــان شــده اند ولی 
بــرای فوتبال ایــران که پس از 8 ســال در 
فینال آســیا نماینده دارد، شــرایط کامًا 
متفاوت است و پرســپولیس می تواند با 
قهرمانی در این بازی ها به یک حســرت 
2۶ ســاله پایــان دهد. از آخریــن باری که 
یک تیم ایرانی )پاس( موفق به قهرمانی 
در یــک جــام آســیایی شــده، 2۶ ســال 
می گذرد. البته طلســم قهرمان نشــدن 
در آســیا تنها منحصر به ایران نیســت و 
از ســال 2011 تاکنــون همیشــه در فینــال 
لیگ قهرمانان، تیم شــرق آسیا در برابر 
نماینــده غــرب موفق به پیروزی شــده و 
حــاا پرســپولیس این شــانس را دارد که 
بر سلطه شرق آسیا خاتمه دهد. ساختار 
فعلی رقابت های لیگ قهرمانان باعث 
شــده تا تیم هــای ایرانی حداقــل رؤیایی 
را با تیم های شــرق آســیا داشته باشند و 
تیم های این منطقه بــرای فوتبال ایران 
ناشناخته باشند. آخرین تیم ایرانی که با 

تیمی از شــرق دور بازی داشت، استقال 
بود کــه در نیمــه نهایی لیــگ قهرمانان 
2013 برابر اف سی ســئول حذف شد. کًا 
تیم هــای ایرانــی 2 بار با تیم هــای ژاپنی 
در لیــگ قهرمانــان آســیا روبه  رو شــدند 
کــه هر 2 بار به ســپاهان در فصــل 2007 
برمی گردد که در مجموع دو دیدار رفت 

و برگشــت یک بــار برتــری با ســپاهان و 
یک نوبت پیــروزی با حریــف ژاپنی بود. 
نکتــه ای که درخصوص کاشــیما باید به 
آن اشــاره کرد، این اســت که »گوزن های 
ژاپنــی« کــه سرمربی شــان گــو اوی وا نام 
دارد، در خانه بسیار قدرتمند هستند. این 
تیــم در حال حاضر در رده ســوم جدول 

جــی لیــگ قــرار دارد و با اینکه شانســی 
بــرای قهرمانی در لیگ ژاپن نــدارد ولی 
با یک بــازی بیشــتر صدرنشــین جدول 
بازی هــای خانگی اســت و بهترین خط 
دفاع بازی های خانگی را دارد ولی خارج 
از خانــه اصــاً آمــار این تیم قابــل قبول 
نیست. اما پرسپولیس در حالی با پیراهن 

ســفید در این بازی به میــدان می رود که 
با پنجره بسته و دست های خالی به این 
مرحلــه رســیده و در صورت کســب یک 
نتیجه مناسب در زمین حریف، می تواند 
امیدوار به بازی برگشــت در حضور انبوه 
هــواداران خــود باشــد. پرســپولیس با ۶ 
کلین شیت، عنوان بیشترین کلین شیت 
در ایــن فصل لیگ قهرمانان آســیا را به 
خــود اختصــاص داده و بــا رکــورد تاریخ 
ایــن مســابقات تنهــا یــک کلین شــیت 
فاصله دارد. در خط حمله کاشیماآنتلرز 
که در گذشــته زیکو، ســتاره سابق فوتبال 
برزیــل را در اختیار داشــته، حاا هم یک 
برزیلــی توپ می زند. ســرجینهو در هر ۴ 
بازی قبلی کاشیما در آسیا گلزنی کرده و 
پرسپولیس با رهبری سیدجال حسینی 
در خط دفــاع، باید برنامه ویــژه ای برای 
مهــار ایــن بازیکن داشــته باشــد. بــا این 
حال، پرسپولیســی ها هم در خط حمله 
بازیکنانــی مانند علی علیپــور و گادوین 
منشــا را دارند که در آسیا گلزنی کرده اند 
و در کنــار آنها هم بازیکنانی مانند بشــار 
رسن و سیامک نعمتی هستند که آنها را 
به موفقیت امیدوار کرده است. قضاوت 
ایــن دیــدار را فو مینــگ داور چینــی و دو 

هموطن او برعهده دارند.

زور استقال به تیم دایی که یک یار کمتر داشت، نرسید

10 ‶ピ【─ 《ペ ┒【┵┤
مرحلــه یــک هشــتم نهایــی جــام حذفی، 
پنجشــنبه با برگزاری دیداری حســاس بین 
اســتقال و سایپا در ورزشگاه آزادی پیگیری 
شد. این 2 تیم در حالی به مصاف هم رفتند 
کــه 27 مهرماه در هفته نهم لیگ هم برابر 
هــم قرار گرفته بودند کــه آن دیدار 2 بر یک 
به سود استقال به پایان رسید. این بازی در 
حالی آغاز شــد که استقال بازی را هجومی 
شــروع کرد. در دقیقه 17 پاس طولی و بلند 
برای فرشید اســماعیلی برای الحاجی گرو 
و خطای منــادی روی این بازیکن، منجر به 
اعام خطای پنالتی از ســوی بیژن حیدری 
داور مسابقه برای استقال شد که اسماعیلی 
آن را بــه گل تبدیــل کــرد ولــی در ادامه تیم 
علی دایی به سرعت حمات هجومی خود 
را در پیــش گرفت و در دقیقــه 2۵ روی یک 
کار تیمــی آرش رضاونــد تــوپ را در اختیار 
مهــدی ترابی قرار داد و او با یک ضربه توپ 

را به تور دروازه استقال چسباند. با این حال 
اســتقالی ها مجــدداً بــا خطــای ســاموئل 
سارفو، مدافع سایپا روی محمد دانشگر به 
یــک پنالتی دیگر رســیدند کــه الحاجی گرو 
این توپ را در دقیقه 34 به گل دوم استقال 
تبدیل کرد. با این خطا، سارفو کارت زرد دوم 
را گرفت و اخراج شــد تا 10 نفره شود. با این 
وجود، ســایپا روی بــه بازی هجومــی آورد و 
در دقیقه 42 با ضربه سر محمد امین حاج 
محمــدی بــه گل تســاوی دســت یافــت تا 
تعویض طایی دایی باز هم مثمرثمر باشد 
و 2 تیم با تساوی به رختکن بروند. بافاصله 
بعد از شــروع نیمه دوم، علی دشــتی روی 
پاس در عــرض آرمان رمضانی به ســمت 
دروازه حسینی شــوت زد که توپ با اصابت 
بــه دیرک افقــی دروازه روی خــط فرود آمد 
و حســینی مجدداً توپ را در آغوش گرفت. 
اما در نهایت بازی با تســاوی 2 بر 2 به پایان 

رسید. در وقت های اضافه هم بازی در میانه 
میدان در جریان بود و اســتقال نتوانســت 
از برتــری نفری خود اســتفاده کند تــا کار به 
ضربات مرگبار پنالتی کشیده شــود. در این 
ضربات، استقالی ها موفق نبودند و منادی، 
گلــر جوان ســایپا ســتاره میدان بــود. به این 
ترتیب کــه آرش رضاوند، آرمان رمضانی و 
رضا اســدی پنالتی های سایپا را گل کردند و 
مهدی ترابی ضربه اش را به آسمان فرستاد. 
در سمت مقابل آرمین سهرابیان پنالتی اش 
را گل کرد اما ضربه مهدی قائدی را منادی 
مهــار کــرد. ضربــه روح اه باقری از دســت 
رفت و ضربه فرشید اسماعیلی را منادی با 
پــا دفع کرد تا به این ترتیب نارنجی پوشــان 
کــه به توان 10 نیرو و انرژی در بازی گذاشــته 
بودند، توانستند به مرحله یک چهارم نهایی 
صعود کنند و اســتقال از گردونه رقابت ها 
حذف شود. موضوعی که ناراحتی هواداران 

استقال را در پی داشت و آنها با شعارهای 
خود نســبت به این موضوع واکنش نشــان 
دادنــد. هرچند که روزبه چشــمی که در این 
مسابقه کاپیتان آبی ها بود، با ابراز شرمندگی 
در راهروهای ورزشــگاه از هواداران استقال 
عذرخواهــی کــرد امــا ایــن از ناراحتــی آنها 
نکاســت. ســایپا حــاا بایــد در مرحلــه یک 
چهــارم نهایــی به مصــاف صنعــت نفت 

آبادان برود.
ë شفر:  زندگی به پایان نرسیده است 

وینفــرد شــفر، ســرمربی اســتقال بعــد از 
بازی تیمش درباره پنالتی زن های استقال 
هــم چنین صحبــت کــرد: »ما همیشــه در 
تمرینات، پنالتی تمرین می کنیم. 2 بازیکن 
گفتنــد مــا نمی توانیــم پنالتــی بزنیــم و ما 
نمی توانســتیم آنهــا را مجبــور کنیــم. برای 

زدن پنالتی نیاز به شانس و اعتماد به نفس 
بیشتر است. قائدی بسیار ناراحت بود اما او 
بایــد برگردد و مــا در بازی های بعــدی به او 

نیاز داریم.«
ë  دایی: تماشــاگران اســتقال مرا شرمنده 

کردند
علــی دایــی، ســرمربی ســایپا نیــز بعــد از 
پیروزی تیمش از تماشــاگران اســتقال که 
او را تشــویق می کردند، تشــکر کرد: »شــما 
دیدید کــه تیم ما حداقل بــاای ۹0 دقیقه 
10 نفــره بــود. بازیکنانــم نشــان دادنــد که 
می توانند کارهــای زیادی بکنند. دوم آنکه 
باید از تماشــاگران اســتقال تشکر کنم که 
من را شرمنده کردند. ان شاءاه که همیشه 
موفــق و پیــروز باشــند.« دایــی ادامــه داد: 
»خیلی بهتر از اســتقال بازی کردیم. یک 
موقعیت نصف و نیمه استقال برابر تیم 

10 نفره ما نداشت.«

سپاهان راهی نیمه نهایی جام حذفی شد
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هفته یازدهم لیگ برتر روز گذشته با برگزاری 4 بازی آغاز شد. در 
یکی از این بازی ها، پیکان در شهرقدس میزبان تراکتورسازی بود 
که این دیدار با نتیجه 2 بر یک به سود سرخپوشان تبریزی به پایان 
رسید. ایمان سلیمی )۵( و دانیال اسماعیل فر )10( برای تراکتورسازی و محمد قاضی 
)7۴( بــرای پیــکان گلزنی کردند. در دیگر بازی، اســتقال خوزســتان و نفت مســجد 
سلیمان رو در روی هم قرار گرفتند که نفتی ها 2 بر یک، میزبان خود را شکست دادند 
و اولین پیروزی خود در لیگ هجدهم را به دســت آوردند.  حســین دوســتدار )۴7(و 
اســماعیل شریفات )77( برای نفت و وحید خشــتان )7۴( برای استقال خوزستان 
گلزنی کردند. سپیدرود نیز اولین برد خود را بااخره بعد از 10 هفته کسب کرد و یک بر 
صفر و با گل محمد غامی )32( از سد حریف خود گذشت. در دیگر دیدار دیروز هم 
پدیده با نتیجه قاطع 3 بر صفر نساجی را شکست داد تا جایگاه خود در صدر جدول 
را محکم تر کند. امین قاسمی نژاد )30(، حسین مهربان )80( و محمد قاسمی نژاد 
)۹3( بــرای تیــم یحیی گل محمدی گلزنی کردند. در ادامــه رقابت های لیگ برتر، از 

ساعت 16:45 امروز شنبه، صنعت نفت آبادان و فواد به مصاف هم می روند.
گفتنی است از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی نیز، روز گذشته مس 
کرمان و سپاهان به مصاف هم رفتند  که این دیدار در پایان 120 دقیقه، با تساوی بدون 
گل به پایان رسید تا ضربات پنالتی تعیین کننده تیم برتر باشد. در ماراتن پنالتی ها، 
مهدی اسامی بازیکن مس ضربه خود را از دست داد و سپاهان موفق شد با نتیجه ۹ 

بر 8 میزبان خود را شکست دهد و راهی مرحله نیمه نهایی شود.

فوتبــال 
ایــــران
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گو اوی وا، ســرمربی تیم کاشیما در نشست خبری خود 

قبل از بازی با پرســپولیس گفــت: »همه بازیکنان ما 
اهمیــت ایــن دیــدار را بخوبــی می داننــد و مطمئن 
باشید در بازی با پرسپولیس نهایت تاش خود را به 

کار خواهیم بست تا بتوانیم پیروز بازی شویم. در این 
بازی در خانه بازی خواهیم کرد و هدف ما این است که با 

حمایــت هواداران خودمان یــک فوتبال هجومی با نگرش درگیرانه به 
نمایش بگذاریم تا بتوانیم برنده مسابقه شویم. من کامًا یقین دارم که 

می توانیم بهترین بازی خودمان را به نمایش بگذاریم.«
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محمد انصــاری، بازیکن تیم فوتبال پرســپولیس در 
نشســت خبــری قبل از بــازی با کاشــیما گفــت: ما 
خیلــی تاش کردیــم تا بــه فینال برســیم. همان 
طور کــه می دانید، ایران و ژاپــن از قدرت های برتر 
آسیا هســتند. هدف ما از ابتدا قهرمانی بوده است. 
حریــف را خــوب آنالیــز کردیم و احتــرام زیــادی برای 
کاشیما قائل هستیم. برای پرسپولیس و کشورمان ایران با تمام قدرت 
بــه میدان می رویــم. امیدوارم بازی خــوب، جوانمردانه و باکیفیتی را 

شاهد باشیم.«
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برانکو ایوانکویچ، سرمربی تیم پرسپولیس در نشست خبری خود گفت: »ما تدارک 
خیلی خوبی برای این دیدار داشتیم و در این مسابقه با تمام توان خودمان در زمین 
حاضر خواهیم شد. به عنوان بهترین تیم غرب آسیا به فینال رسیده ایم و می خواهیم 
همین روندی را که تا به امروز داشته ایم، در فینال ادامه دهیم و با یک نتیجه خوب 
اینجا را ترک کنیم و به استقبال بازی برگشت در تهران برویم.  فلسفه من این است 
برای برد به زمین برویم. چه میزبان باشــیم چه نباشــیم. این بازی برای ما اهمیت 
زیادی دارد و در این مسابقه هم فلسفه ما برد و پیروزی است و برای رسیدن به این 
هدف در زمین حاضر خواهیم شد. حریفان را بخوبی آنالیز کردیم و از نقاط ضعف و 

قوت آنها آگاهی داریم.  بهترین راه برای مقابله با این تیم را انتخاب کرده ایم.« 

ë  سایت ژاپنی: مواظب
بیرانوند باشید

یک ســایت ژاپنی دیروز 
در گزارشــی به توانایی علیرضا بیرانوند، 
دروازه بان پرسپولیس پرداخت و او را یکی 
از مهره های کلیدی سرخپوشان در دیدار 

امروز عنوان کرد. 
ë   »پیش بینی کارشناسان »فاکس اسپورت

به سود پرسپولیس
کارشناسان »فاکس اسپورت« پیش بینی 
کردنــد تیــم پرســپولیس در کنــار ارائــه 
معــدود  از  می توانــد  دفاعــی،  بــازی 
موقعیت های خــود نهایت اســتفاده را 
ببرد. ِریش روشن رای، تحلیلگر فوتبال 
»فاکس اســپورت« گفت: »من تســاوی 
یــک بــر یــک را پیش بینــی می کنــم.« 
همچنین گابریــل تان، ســردبیر فوتبال 

»فاکس اسپورت آسیا« افزود: »پیروزی 2 
بر یک کاشیما آنتلرز را پیش بینی می کنم 
که می تواند باعث خلق حماسه ای دیگر 
در بازی هفته آینده در تهران شود، جایی 
که پرسپولیس می تواند از قانون گل  زده 

در خانه حریف بهره ببرد.«
ë زیکو جام را به ورزشگاه کاشیما می آورد

جام قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا امروز 
در طول بازی در معرض دید تماشاگران 
و بازیکنــان دو تیــم خواهد بود. باشــگاه 
کاشــیما آنتلرز بــرای حمل ایــن جام تا 
جایــگاه ویــژه اش در ورزشــگاه، رئیــس 
افتخاری باشــگاه و مدیر سازمان فوتبال 
خود، آرتــور آنتونیوس کوئیمبرا، ملقب 
به زیکو را معرفی کرده است. زیکو دوران 
بازیکنــی را در کاشــیما به پایان رســاند و 

دوران مربیگری را در این تیم آغاز کرد. 

ë علیپور تهدید اصلی کاشیما
ســایت کنفدراســیون فوتبال آسیا نیز در 
گزارشی به معرفی ستاره های پرسپولیس 
پرداخــت. در گــزارش  ای اف ســی آمــده 
اســت: »علــی علیپــور بــا زدن پنــج گل، 
بهترین گلزن پرسپولیس است و تهدید 
اصلی برای کاشــیما محســوب می شود. 
او توانســته دو گل از ســه گل تیمــش در 
مرحلــه حذفــی و در بازی های خــارج از 

خانه را به  ثمر برساند.«
ë هراس رسانه های ژاپنی از آزادی

رســانه های ژاپنــی پیــش از برگــزاری 
فینــال رفــت لیــگ قهرمانــان آســیا 
بــه مهم تریــن نکتــه در مــورد قدرت 
ایــران اشــاره کردنــد و آنهــا معتقدند 
از  آزادی  ورزشــگاه  در  پرســپولیس 
حمایت بیش از 80 هزار نفر برخوردار 

است و این کار کاشیما را سخت خواهد 
کرد. همچنین برخی رسانه های ژاپنی 
به قدرت منشأ و علیپور در خط حمله 
پرســپولیس اشــاره کردند و معتقدند 
این دو مهاجم بسیار خطرناک هستند 

و باید مراقب آنها بود.
ë اهدای جام در جایگاه تیم قهرمان

با اعام AFC قرار اســت جام قهرمانی 
فصل جاری رقابت های لیگ قهرمانان 
آســیا پس از پایان دیدار برگشت دو تیم 
در جایــگاه تیم قهرمان بــه اعضای این 
تیم اهدا شود و بدین ترتیب این فرآیند 

در زمین مسابقه انجام نخواهد گرفت. 
ë                                        سرخ ها دیروز شارژ مالی شدند

با تاش های مدیران  باشگاه پرسپولیس 
و پیگیری و مساعدت رئیس فدراسیون 
فوتبــال، مبلغ 300 هزار یورو در آســتانه 

دیــدار رفــت پرســپولیس و کاشــیما بــه 
 حساب باشــگاه واریز شــد. این موضوع 
در فاصلــه کمتــر از 1۶ ســاعت تــا دیدار 
فینــال اتفــاق افتــاد و خبــر خوبــی برای 

سرخپوشان بود.
ë تصویربرداری بازی با ۲۰ دوربین

همچنیــن تصویربــرداری ایــن بــازی با 
20 دوربیــن تلویزیونــی، تصویربرداری 
آخریــن  از  و  شــد  خواهــد  پخــش  و 
تکنولوژی های روز برای ارائه تصویرهای 

هر چه جذاب تر بهره گرفته می شود.
ë آخرین تمرین سرخ ها در کاشیما ساکر

از  قبــل  پرســپولیس  تمریــن  آخریــن 
مصاف با کاشیما ظهر دیروز در ورزشگاه 
کاشــیما ســاکر، محل بازی رفــت فینال 
 AFC لیگ قهرمانان برگزار شــد. توئیتر
بــرای دقایقی تمرین سرخپوشــان را به 

صورت زنده پخش کرد. تمامی بازیکنان 
پرسپولیس در این تمرین حضور فعال 
داشــتند و یــک تمرین بانشــاط را در روز 
قبــل از مســابقه پشــت ســر گذاشــتند. 
برانکو با جدیت فــراوان تمرین تیمش 
را زیــر نظر داشــت و آخرین توصیه های 

تاکتیکی را به شاگردانش گوشزد کرد. 
ë  خــوب روزهــای  از  فیفــا  گــزارش 

پرسپولیس با  برانکو 
بازگشــت  بــه  گزارشــی  در  فیفــا 
پرسپولیس به روزهای اوج با هدایت 
فیفــا  گــزارش  در  پرداخــت.  برانکــو 
رونــد  ایــن  مســئول  »برانکــو  آمــده: 
فوق العــاده اســت. این ســرمربی 64 
ســاله خیلــی زود تأثیــر خــود را بــا به 
قهرمانــی رســاندن این تیــم در لیگ 

برتر ایران نشان داد.«

اخبــار 
فینـال
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رسول اكرم صلى اه عليه و آله :
ِاَن الَقــوَم َلَيكونوَن َفَجــَرًة َو ا َيكونوَن َبَرَرًة 
َو  َامواُلُهــم  َفَتنمــى  َارحاَمُهــم  َفَيِصلــوَن 

َتطوُل َاعماُرُهم َفَكيَف ِاذا كانوا َابرارا َبَرَرًة!؟
مردمى كه گناهكارند و نه نيكوكار، با صله رحم، اموالشان زياد 
و عمرشــان طوانى مى شــود. حال اگر نيك و نيكوكار باشــند، 

چه خواهد شد!؟
كافى)ط-ااساميه( ج 2، ص 155، ح 21
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طبــق اعــام يونيســف در هــر 10 دقيقــه يــک كودک 
يمنى كشته مى شود 』r┗プ┦〈ブ s〈プنــــگاره

چندســالى اســت چاپ مجموعه 
شــعر و عاقــه بــه شــاعر بــودن، 
پيــش از هــر زمــان ديگــری تبش 
بــاا گرفته و البته ايــن موضوع باعث نشــده كه فروش 
مجموعه شــعرهايى كه ناشــران ريز و درشــت منتشــر 
مى كننــد آنچنــان در خــور توجه باشــد. يک  مثــال بين 
ادبياتى هاست كه مى گويند در ايران همه شاعرند مگر 
خافش ثابت شود و البته اين انتخاب مسمای درست 
برای نام شــعر چيزی است كه منتقدها بايد درباره اش 
صحبت كنند و سره از ناسره اش را تشخيص بدهند كه 
متأســفانه منتقد آنچنانى هم در اين حوزه وجود ندارد 
و بحــث بيشــتر بر پاشــنه ســليقه  مى چرخد تا شــعر و 
ظرفيت هايى كه شاعر وظيفه  دارد به ادبيات زمانه خود 
اضافــه كنــد. هرمز على پور شــاعری كه چند دهه اســت 
به عنوان يكى از شاعرانى كه شعر و حضورش در جمع 

جــدی و حرفه ای ادبياتى ها مورد وثوق و احترام اســت 
درباره شعر امروز و حاشيه هايش با خبرنگار خبرگزاری 
ايســنا گفت و گو كرده است. او در اين گفت و گو از جايگاه 
شعر در ميان مخاطبان امروز سخن مى گويد و علت در 
خاطر نماندن شــعر شاعران را واكاوی مى كند. على پور 
معتقد اســت شعر واقعى شعری اســت كه در آن يک 
انسان با انســانى ديگر به زبان آدميزادی حرف بزند. او 
معتقد است: »تجربيات پنجاه و چندساله من مى گويد 
شــعر يگانه هنر ما ايرانيان اســت و هميشــه در دنيا به 
خاطر اين ادبيات گرانســنگ مورد اســتقبال ملت های 
ديگــر قرار گرفته ايــم كه در ايــن بين آثــار به جامانده از 
شــاعرانى مانند حافظ، ســعدی، مولوی و فردوســى از 
اهميت ويــژه ای برخوردارند.« اين شــاعر با بيان اينكه 
در زمان قبل از انقاب عده خيلى زيادی مانند شــاملو 
شعر مى گفتند، يادآور شد: »در آن زمان خيلى ها مانند 

شاملو شعر مى گفتند اما از ميان آنها فقط شاملو مانده 
اســت، يا در اين ۵0 سال بويژه ۲0 سال اخير عده خيلى 
زيــادی ماننــد احمدرضــا احمــدی شــعر مى گويند اما 
مى بينيــم كه فقط نــام احمدرضا احمــدی از بين آنها 
شناخته شده است. به خاطر همين ما شاعرانى را داريم 
كــه فقط بعضــى خواص آنهــا را مى شناســند و به طور 
عموم شناخته شــده نيستند.« على پور درباره مخاطب 
امروز شعر فارسى هم به خبرنگار ايسنا مى گويد: »امروز 
شاعرانى هستند كه توانسته اند مخاطبان خوبى را برای 
خود دســت و پا كنند. ما به تعداد شــاعران و كسانى كه 
كتاب چاپ مى كنند هم مانيفست مى بينيم و هم ادعا، 
اما شــعر بــه گونه ای شــده كــه در اكثــر انجمن هايى كه 
حضور پيدا مى كنيم، مخاطبان شاعران فقط خودشان 
هستند و نكته ديگر اينكه بايد حواسمان باشد كه شاعر 

نمى تواند خودش را به شعرش سنجاق كند.«

┓〈━┝》 ‶ブ┠┒【┐ ┫╁┼ ‶ピ┗┴ブ┠ r┩┵ペ ベ┬ブ┑′

ديــروز  چهــره  شــما  نظــر  بــه 
شــبكه های اجتماعــى اميرمحمــد 
ســاله   10 فوتباليســت  عامــه 
بويراحمــدی بــود يا پائولــو ديباا؟ وقتــى ويدئوهای 
تيــم   10 شــماره  پيراهــن  بــا  ايرانــى  كــودک  بــازی 
در  فالوئرهايــش  از  ديبــاا  شــد،  منتشــر  يوونتــوس 
اينستاگرام خواست كمک كنند او را پيدا كند و موفق 

هم شد.
ايــن اتفــاق بازتــاب زيــادی بيــن كاربــران ايرانى 
اينســتاگرام و توئيتر داشت. در اينستاگرام بسياری از 
ايرانى ها استوری ديباا و فيلم هنرنمايى اميرمحمد 
و  كردنــد  تحســينش  و  گذاشــتند  اشــتراک  بــه  را 
اميدوارنــد با حمايــت اين فوتباليســت آينده خوبى 
در انتظــار اميرمحمــد عامه اهل دهدشــت باشــد. 
يكى از اينســتاگرامى ها نوشت:»مگه قشنگ تر از اين 
ضربــه كاشــته داريــم؟ روماريو هــم نمى تونــه بزنه. 
دمت گــرم« يا كاربری كــه نوشت:»ايشــاا بازيت رو 

توی اروپا ببينيم.«
البتــه واكنش هــای متفاوتــى هــم بــه ايــن اتفاق 
داشــتيم. مثــل كاربرانى كه با ديده شــک و ترديد به 
اين مسأله پرداختند و معتقد بودند اين فوتباليست 
10 ســاله دوربين را كاشــته و بارها شوت زده تا چندتا 

از آنها شانسى گل شده است!
واكنــش طنازانــه و البتــه تــا حــدودی همــراه بــا 

حســرت هم كم 
از  »ما  نديديــم: 
فردا بريم صدتا 
بزنيــــم  شــــوت 
رو  يكــــــى  ادای 
در بياريم كســى 
ســـراغ مـــون رو 
نمى گيــــره. مــــا 
شــصتى ها  دهه 
از  بدبختيــــــم. 
ايــــن امكانــــات 
ی  ز مجـــــــــــــــــا
نداشــتيم كســى 
دنبـــــال  بيــــــاد 

مون.«

┓¨┍′┗ぃ′ピ ブぁ っブボぁ┒
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پنجشــنبه شب شــبكه تلويزيونى ايران 
اينترنشــنال كــه حــاا مشــخص شــده 
عربســتان سعودی پشــت سر آن است 
و برعكــس نامش در واقــع عليه ايران 
فعاليــت مى كنــد، مصاحبــه ای با رضا 
شــبكه  ايــن  صفحــه  داشــت.  پهلــوی 
تلويزيونى در توئيتر در طول مصاحبه و 
بعد از آن ويدئوهای اين برنامه را منتشر مى كرد و كاربران 
ايرانــى هم تــا ديروز آنها را بازنشــر مى كردنــد و درباره اش 
مى نوشــتند. معموًا حرف هايى كه در شبكه های مجازی و 
بخصوص توئيتر درباره رضا پهلوی نوشــته مى شود بيشتر 
شوخى است و طنز اما اين بار اظهارنظرهای جدی هم كم 
نمى ديديــم كه بســياری از آنهــا عليه او و ســلطنت طلبان 
بود. هم ســؤااتى كه حاضران در اين برنامه از رضا پهلوی 
مى پرســيدند و هــم پاســخ ها و رفتارهــای او واكنش هــای 
منفى داشــت. مثــًا كاربری نوشــت:»رضا پهلوی به عنوان 
يک ســلطنت طلب حرف از دموكراســى مى زنه. كســى كه 
در كارنامه پدرش كودتا عليه رأی مردم هســت و خواســتار 
برقــراری  بــرای  ديكتاتــوری  حكومــت  همــان  بازگشــت 

دموكراسيه. طنز و جوكى از اين مضحک تر وجود داره؟!«
اينكــه او در شــبكه ای مصاحبــه كــرده كــه اهــداف ضــد 
ايرانى اش كامًا مشــخص شــده يكــى ديگــر از انتقادهايى 
بــود كــه رضــا پهلــوی را هــدف گرفــت. يكــى از كاربــران 
نوشت:»بنياد بيل و مليندا گيتس همكاری با بنياد وليعهد 
ســعودی را متوقف كرد و اون وقــت رضا پهلوی با وقاحت 
تمام به شبكه فارسى زبان دربار سعودی ميره و صحبت از 
دموكراســى در ايران مى كنه! پهلوی هم به سرنوشت فرقه 

رجوی محكوم است!«
كل كل مخالفــان رضــا پهلــوی و ســلطنت طلبــان هــم 
جالب بود. مثل اين توئيت:»هى مى گن توانايى شــاهزاده 
رضــا پهلوی چيه كــه مى خواد باهاش حكومــت كنه؟ تنها 
ايرانى كه تونســت پول هايى رو كه شــاه از ايران خارج كرده 

بود از فرح بگيره ايشون بود. كم كاريه؟!«

〉┒┘ブ┠
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شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

12 آبان سالروز خاموشى مسعود بختياری است

صدای ایل و زندگی
بهمــن  »ایــران«: 
معروف  عاءالدین 
به مسعود بختياری 
بيســتم مهرماه 1۳1۹ در مســجد ســليمان 
به دنيا آمد و دوازدهم آبان ماه در شــصت 
وشــش ســالگى به ســال 1۳85 در كــرج از 
دنيا رفت. او خواننده، ترانه سرا و آهنگساز 
مشــهور موســيقى بختيــاری بود. ســال ها 
پنجــاه  دهــه  ســال های  از  و  كــرد  معلمــى 
خوانندگى را در همــکاری با رادیو اهواز پى 

گرفت.

عاءالديــن  بهمــن 
يــا همــان مســعود 
از  يكــى  بختيــاری 
نوابغ موسيقى لری 
اســت.  بختيــاری 
مســعود  صــدای 
بختيــاری بــرای مــردم لر پيــام اجتماعى 
داشت. او  زاده مسجدسليمان بود. جايى 
كــه اصالت های بختيــاری همچنان حفظ 

شده است. او در هوای الى نفس كشيد. 
از  لــر  ايــات  عبــور  محــل  كــه  جايــى 
لرســتان و چهارمحال وبختياری به سمت 
دشــت خوزســتان بود. چهــارراه فرهنگى 
تاريخــى چندهزارســاله.  بــا  مــردم،  ايــن 
مردم بختياری نخســتين بار شايد صدای 
دنا و زردكوه را از حنجره مسعود بختياری 
شــنيدند. او همتــراز رضــا ســقايى اســت. 
و  فعلــى  لرســتان  سراســر  در  او  صــدای 

منطقــه بختيــاری تــا ياســوج و ايــام و... 
شــنيده مى شــد. همچنان كه رضا سقايى 
چنيــن جايگاهــى در ميان اين قــوم دارد؛ 
اصيــل  واژگان  راوی  بختيــاری  مســعود 
لری بختياری اســت. او ظرفيت موسيقى 
منطقه بختياری را نشــان داد و تاش كرد 
آواهايــى را به گوش برســاند كــه به گوش 
مــردم ناآشــنا بــود. آلبــوم »مــال كنــون« 
يكــى از ماندگارترين آلبوم های موســيقى 

مقامى در ايران است. 
از تركيــب موســيقى محلــى اســتفاده 
نمى كنــم چون آنچه در ميان لرها و ديگر 
اقوام نواخته و خوانده مى شــود موســيقى 
مقامى اســت. موســيقى مناطق بختياری 
بزرگان بســياری داشــته اســت و همچنان 
دارد اما نه همه آنچه كه مسعود بختياری 
خواند موســيقى بختياری است و نه همه 
آنچــه على اكبــر شــكارچى روايــت كرده و 

نواخته است موسيقى بختياری است. 
ســرزمين  ايــن  باســتانى  موســيقى 
همچنــان در پى حنجره ای تــازه مى گردد 
تا نواهای روايت نشــده اش را روايت كند. 
مسعود بختياری برای آنها كه مى خوانند 
ســرود زاگــرس را بــار ديگــر بخواننــد يک 
لرهــای  ســرزمين  اســت.  نــور  پــر  چــراغ 
بختيــاری از شــرق و جنوب لرســتان آغاز 
مى شــود. همانجــا كه دز و كرخــه و كارون 
دل  در  موســيقى  ايــن  مى گيــرد.  شــكل 
كوه هــای هلــن و ســبزكوه جاری مى شــود 
و بــه انديــكا مى رســد و راه رامهرمــز را در 

پيــش مى گيــرد. اين نواها به دنا مى رســد 
و در ميان ارتفاعات نورآباد ممســنى اوج 

مى گيرد. 
كــوگ  به راســتى  بختيــاری  مســعود 
تــاراز )كــوگ بــه معنای كبــک و تــاراز نام 
اســت(  مسجدســليمان  در  منطقــه ای 
اســت. صدايــش مثــل زندگــى مخلوطى 
از عشــق، شــادی، غــم و انــدوه بــود. مثل 
ايــل كــه گاه ُســرنای شــادی مى زنــد و گاه 
كرنــای غــم. مثــل طبيعــت كه فصــل به 
فصل بــه رنگى اســت. مســعود بختياری 
بعــد از مرگ همچنــان زنده اســت. مزار 
او محل وفاق مردم لر اســت. هر ســال در 
بزرگداشــت او مردم از سراسر استان های 
لرنشــين به ديدارش مى آينــد و يادش را 

گرامى مى دارند.

در فرهنگ عامه ما بلوچان »دســت 
و دل نگرفتــن« كنايــه از مأيــوس يــا 
دلســرد شــدن اســت از كار يــا امــری 
حــال. بايــد اعتــراف كــرد كــه مدتى 
اســت »دســت و دل« ديگــر كمتــر 
بــرای  مى دهــد  يــاری  و  مى گيــرد 
نوشــتن علــى رغــم لطف رســانه ها 
متعــدد  موضوعــات  درخواســت  و 
پيشنهادی معطل مانده ايشان طى 
اين مدت برای نگارش يادداشت كه 
جز شــرمندگى پاسخى ديگر نتوان دادو با وجود اين مجالى 
برای تفكر نمى ماند با اين اوضاع و انديشــيدن نيز كه ديگر 
جــای خــود را داده به هــزار و يک دغدغه روزمــره! راقم اين 
ســطور قصد ندارد اصًا و دوســت ندارد ابداً پس از مدت ها 
دست به قلم بردن اين يادداشت رنگ يأس به  خود بگيرد 
و شكوه و نااميدی، چرا كه رسالت قلم در اميد و انگيزه دادن 
به جامعه اســت و شــوق بخشــيدن و نشــاط تزريق نمودن. 
بى ترديــد مســائل روز جامعه و آنچــه كه اكنــون در داخل و 
خــارج از محيــط پيرامون، مــا را درگير خود نمــوده بى تأثير 
نيست بر وضعيت پريشان فكری كنونى كه مصداق موردی 
آن در ابتدا اشاره شد. باری؛ اين روزها بيش از هر زمان ديگر 
نگاه مجامع بين الملل متمركز گشــته بر موضوعات حقوق 
بشری درعربستان سعودی و خاورميانه پس از آنكه تراژدی 
قتل فاجعه بار »جمال خاشــقجى« روزنامه نگار منتقد اين 
كشــور در كنســولگری عربســتان در تركيــه رخ داد و جهان را 
مبهوت ساخت و متأثر و پرده برداشت از اين آستانه تحمل 
پاييــن حكومت هــا در مواجهه بــا نقد و منتقــد. هنگامى كه 
آخريــن گفت و گوی ايــن روزنامه نگار سرشــناس را پيرامون 
مسائل داخلى عربســتان مطالعه مى نمودم و تحليل های 
ايشــان را از اقدامــات بــه ظاهــر اصاح طلبانــه محمــد بــن 
ســلمان وليعهــد جوان ســعودی و نيــز نگرانــى مضاعف و 
بجای »خاشــقجى« از سرنوشت كشــور خويش واقعاً در دل 
تحسين نمودم اين مسئوليت پذيری را؛ و با خود گفتم خوشا 
بــه حال دولت و حكومتى كه منتقدينى چنين دلســوز چون 

»جمال خاشقجى« داشته باشد اما ديری نپاييد كه...!

نبايد فراموش كرد كه توســعه يافتگى انسان ها صرفاً به 
مال و منال و ثروت نيســت بلكه بخش بســيار مهمى از آن 
بــه بينش و دانــش و مطالعــه و كتاب و آمــوزش و غيره نيز 
بســتگى دارد و يــک حكومت يا انســان ثروتمند بــه تنهايى 
نمى تواند توسعه يافته باشد مادامى كه انديشيدن را علم و 
دانش را، دغدغه های انسانى را، رعايت حقوق شهروندی و 
حيوانات را، قانون وضع شــده كشور را، موضوعات پيرامون 
محيط زيست را، آموزش و پرورش را و نقد و انتقادپذيری را 

در باور خويش نهادينه ننمايد و در رفتار خود نمايان.
حال اين موضوع، يعنى پايين بودن آستانه تحمل ها در 
برابر نقد و منتقد را سوا از حكومت ها پيوند خواهيم زد. ابتدا 
بــه خود، بــه جامعه، به محيط پيرامون خويــش و به چرايى 
پاييــن بــودن روحيه انتقاد پذيــری كه اينچنيــن ختم خواهد 
شــد به تراژدی قتل »خاشقجى«ها و حذف منتقدين دلسوز 
و منصفــى چــون او و امثالهــم. بــرای نهادينه شــدن روحيه 
نقد پذيــری در جامعــه ابتــدا منتقد بايــد از خود شــروع كند 
پذيــرش نقــد را و تمرين باا بردن آســتانه تحمل را و ترويج 
روحيه نقد از درون را ولو در مقابل نقدی كه ما آن را سازنده 
نمى دانيم نيز صبور باشــد و فروتن؛ پس از آن است كه قلم 
و زبــان نقــد را برای غيــر از خويــش مى تواند بچرخانــد و به 
رقــص درآورد. حتــى اين مهــم برای حكومت هــا نيز صدق 
مى نمايد مادامى كه يک حكومت حق انتخاب و انتخابات را 
تمرين ننموده، آزادی بيان وعقيده را نيز، آزادی مطبوعاتى 
را همين طور و فعاليت هــای مدنى را هم كه همه اين موارد 
ذيــل كلمــه مقــدس دموكراســى مفهــوم مى يابنــد نپذيرد 
نتيجه آن مى شود پروپاگاندای اصاحات و حذف منتقدينى 
چون »خاشــقجى«ها. در يک جامعه مترقى و توسعه يافته 
مادامى كه شــخصى ظرفيت تحمل نقــد را در خود نيافته يا 
اينكــه ضعف ها و عيوب درونــى خويش را رفع ننموده هرگز 
زبان به نقد نمى گشــايد و قلم به اصاح جامعه. مادامى كه 
همــه ما از روزنامه نگار گرفته تا مســئول و كنشــگر و منتقد و 
نيز دولت ها و حكومت ها با راهبرد»نقد خوب است اما برای 
همسايه« فقط به انتقاد بپردازيم بدون كمترين تاش برای 
نقد و اصاح خويش و باابردن روحيه نقد پذيری خود نتيجه 

آن مى شود حذف منتقدين و قتل»خاشقجى«ها.همين.
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آن طور كه هاليــوود ريپورتر گزارش داده 
ريدلى اسكات كارگردان و نامزد چندين 
جايــزه اســكار بــا همراهى اســكات فری 
پروداكشنز، كمپانى متعلق به خودش به دنبال ساخت ادامه 
فيلــم »گادياتور« اســت. داســتان اين دنباله بر شــخصيت 
لوســيوس، پســر لوســيا )بــا بــازی كانــى نيلســن در نســخه 
ســال ۲000( متمركز اســت. لوســيوس همچنين خواهرزاده 
كومــودوس )بــا بــازی خواكيــن فينيكــس در نســخه اصلى( 
اســت. شــخصيت كومــودوس در انتهای فيلــم »گادياتور« 
توســط ماكســيموس )با بازی راســل كرو( كشته شــد. انتظار 
مى رود جزئيات بيشتر فيلم مانند سن شخصيت لوسيوس 
و همچنيــن بازيگــران و عوامل فيلــم طى هفته هــای آينده 
اعام شــود. اســكات در حــال مذاكــرات اوليه برای ســاخت 
پروژه توســط كمپانى پارامونت اســت، اين درحالى است كه 
نسخه اصلى فيلم را در سال ۲000 كمپانى دريم وركس تهيه 
كرده بود. »گادياتور« در آن ســال توانست پنج جايزه اسكار 
از جمله بهترين فيلم و بهترين بازيگر نقش اول مرد )راسل 
كــرو( را به دســت آورد و در جهان نيز بــه فروش ۴۶0 ميليون 

دار دســت يافت. پيتر كريگ فيلمنامه نويس قســمت های 
اول و دوم »عطش مبارزه« فيلمنامه اين دنباله را مى نويسد. 
او به تازگى فيلمنامه دنباله »تاپ گان« با نام »تاپ گان: تک 
رو« را به رشــته تحرير در آورده اســت. طبق گفته ها ســاخت 
دنبالــه »گادياتور« تــاش بعدی ريدلى اســكات در جايگاه 
كارگــردان اســت. او با ســاخت اين دنباله دوبــاره به صندلى 
كارگردانــى بازمــى گردد. آخريــن فيلمى كه ريدلى اســكات 
كارگردانــى آن را برعهــده داشــت فيلــم پرحاشــيه »تمــام 

پول های جهان« محصول سال ۲01۷ بود.

سینمــا

فولــک
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جابه جايــى برخى خبرنگاران فارســى 
بــه رســانه ديگــر و  از رســانه ای  زبــان 
خبر رســانى اين كــه تلويزيون جديدی 
قرار است تا آبان ماه، پا به عرصه خبر 
و تحليــل گــذارد؛ همه و همه نشــان از 
شــكل گيری جبهه جديــد خبری عليه 
كشــور و ســاز و كارهــای »كشــور داری« 
دارد. نگــره ای كــه در ميان بســياری از 
مطبوعاتــى  غيــر  متأســفانه  مديــران 
كشــور جايگاهى ندارد و نگران اين مســأله پيچيده و شــاد در 

دنيای خبری نيستند. 
ايــن در حالــى اســت كــه در ايــن ســمت داســتان يعنــى 
مطبوعــات و رســانه های نوشــتاری و ديــداری؛ نــه تنها هيچ 
تقايــى بــرای واكاوی اين پديده نيســت؛ بلكه كمــاكان در بر 
همــان پاشــنه مى چرخــد و هيــچ نشــانه ای از روح جديــد در 

كالبد اين رسانه ها پيدا نمى شود. 
در فقــره حملــه وحشــيانه و ددمنشــانه تروريســتى اهواز 
شــاهد بوديــم كــه چگونــه ســيطره خبــری برخــى كاربلدان 
حرفــه ای )البتــه از ســر عناد( توانســت تــا حدود زيــادی اين 
جنايت را به دلخواه خويش تفسير نمايد. حال در اين سمت 
بايــد چــه راهكارهايــى انجام داد؟ يــا چرا تعداد رســانه های 
فارســى زبان در حال افزايش است؟ افزايشى كه در تصوير و 
گفتن در حال اتفاق افتادن است؛ نمى تواند»قهر رسانه ای« 
تعبير شود و دليل آورده شود فان خبرنگار به دايل مالى يا 

حرفه ای از اين رسانه به رسانه ديگری كوچ كرد. 
آنچه اين كوچ ها را توجيه مى نمايد جدا از ســبک و سياق 
گرداننــدگان و انــگاره فكری آنان، نيازی اســت كــه در داخل 
وجود دارد كه همان بسط و گسترش »چند صدايى« است. 

نگره ای كه متأســفانه در داخل به هيچ انگاشته مى شود و 
پاشــنه آشيل رسانه و مديران رســانه ای هم همين نكته نغز 
اســت. اگــر گرداننــدگان اتاق های خبر در هر پنج يا 10 ســالى 
به فكر تأســيس تلويزيون و شــبكه تــازه ای مى افتند؛ اولين و 
مثمرثمرترين دليل ها، مى تواند همين نكته مغفول باشــد. 
وگرنــه همه آنهــا در يک نكته توافق دارند و آن هم تبليغات 
دلخــواه بــر ضد ايــران و ايرانى اســت؛ حــال دولتى تنــدرو يا 

ميانه رو به زعم آنان در رأس كار باشد يا نباشد. 
و اين ها زمانى اتفاق مى افتد كه بنا بر نطق پيش از دستور 
رئيس كميســيون امنيت ملى آنچه در جنگ سرد باعث شد 

غرب بر شــرق برتری يابد آن بود كه جاذبه های كشــور هدف 
آنچنان كم شــود كــه مدينه فاضله در كشــور متخاصم ديده 
شــود و ايــن نظريــه »جــرج كنــان« حــال در تشــكيات راديو 
و تلويزيونــى ديگــران بــه خوبــى رعايــت مى شــود و يــأس و 
نااميدی اســت كه از جعبه های جادويى آنان ســرازير كشــور 
مى شــود كــه نمونه هــای التهــاب در بــازار ارز و كاا و ديگران 

مسائل داخلى نمونه بارزی از آن است. 
حــال بــه پرسشــى برگرديم كه چــه بايد كــرد در برابر اين 
هجمــه حرفــه ای كاركشــتگان خبــری؟ بــر همــگان آشــكار 
اســت كه وســعت و برد رســانه ای چــون راديــو و تلويزيون بر 
مطبوعــات مى چربــد و اگــر قرار بر تغييری اســت ابتــدا بايد 
در ايــن رســانه ها ايجــاد شــود. وضعيــت فعلــى مطبوعــات 
بــه گونــه ای اســت كه دســت كــم دو جناح هميشــگى كشــور 
تمامــى  بــا  دارنــد  روزنامــه ای  اصاح طلــب(   / )اصولگــرا 
خطوط قرمز ممكن. حال بگذريم كه نيروهای ســوم يا ديگر 
نيروهــای ملى و مذهبى از داشــتن رســانه ای درخور محروم 
هســتند؛ ولى اگر همين اجازه ای كه دو بال سياســى كشور در 
مطبوعــات دارند)بالنســبه( در راديــو و تلويزيون هم داشــته 
باشــند و حضــور تأثيرگــذار در رســانه ملــى برايشــان در نظر 
گرفته شــود؛ بســياری از صدا ها و آواهای من و تو و بى بى سى 
و... در محــاق خواهد رفت. طرفه آنكه با كمى ســعه صدر و 
تغيير ديدگاه های جزم انديشــانه تمامى سرمايه گذاری های 
مديران رســانه های فارســى زبان، بازگشــتى نخواهند داشت 
و رســانه های داخلــى با حفــظ اصول خبری، مأمــن و ماوای 
مخاطبيــن خواهند بود كه اگر چنين نشــود، دور نخواهد بود 
كــه به جای هر 5 و 10 ســال، بدخواهان ايــن مرزو بوم، در هر 
ماه تلويزيون و رســانه جديدی دايــر خواهند كرد كه ديگر كار 

از كار خواهد گذشت و افسوس نيز دوای درد نخواهد شد.

رسانه ملى و باید و نبایدهای حضور مؤثر
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