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در روز سه شــنبه 22 آبــان در انتخــاب میــان دو نفــر نامــزد 
نهایی تصدی سمت شهردار تهران، یعنی آقایان آخوندی 
و حناچی، نصف به عاوه یک نفر از اعضای شــورای شــهر 
تهران، با رأی خود صندلی شــهرداری تهــران را به حناچی 
دادنــد تــا ســکان کشــتی نــه چنــدان آرام مدیریت شــهری 
پایتخت را به دست گیرد. شاید اعضای شورای شهر دوست 
داشــتند تا اولین شــهردار انتخابی شــان یعنی آقای نجفی 
تا پایان دوره 4 ســاله شــورا به کار خود ادامه می داد و شــورا 
و شــهر درگیر تنش هــا و هزینه های انتخاب دوباره شــهردار 
نمی شــد اما دســت بر قضا آقای افشــانی دومین شــهردار 
انتخابی شــورا هم به ســبب اجرای قانون منــع به کار گیری 
بازنشستگان به کناره گیری اجباری تن در داد و بدین ترتیب کار به سومین انتخاب 
در کمتر از دو ســال کشــید. واقعیت آن است که کار حناچی آسان نیست و او وارث 
مشکات تهران و مدیریت شهری آن است که در طول نزدیک به دو سال گذشته 
به سبب تغییرات مدیریتی و شرایط کشور چندان فرصتی برای رسیدگی، تمشیت 
و تدبیــر آنهــا فراهــم نبوده اســت. از ســوی دیگر با توجه به ســقف زمانی 4 ســاله 
فعالیت شورای شهر فرصت کافی برای تغییرات گسترده و استقرار نظام مطلوب 
مدیریتــی شــهردار جدید وجود نــدارد. اما از همه این ها گذشــته به نظر می رســد 
مهترین چالش پیش رو برای شــهردار و شــورای شهر، مســأله کارآمدی مدیریت 
شــهری و ظرفیت و توان آن برای ارائه خدمات مؤثر به شــهروندان اســت. تهران 
گرفتاری کم ندارد، تأمین درآمدهای پایدار، مدیریت منطقه ای کانشــهر تهران، 
رعایت حق به شــهر شــهروندان، کیفیت پایین محیط زیست، سهم اندک حمل 
و نقل عمومی، تصور عمومی از فساد سازمانی و...تهرانی ها انتظار داشته و دارند 
که نمایندگان شان در شورای شهر و شهردار انتخابی شان، عملکردی شفاف، کارآ، 
عادانه و عاری از فســاد برای تأمین خدمات و مدیریت خردمندانه شــهر داشــته 
باشند تا آنها نیز متقابًا بر موجودی اعتماد به مدیریت شهری بیفزایند و یاور آن 
باشند. در شرایط کنونی با توجه به مشکات پیش آمده، از اعتماد کانی که مردم 
در انتخابات سال 96 به لیست اصاح طلبان نامزد عضویت در شورای شهر نشان 
دادند، به میزان قابل توجهی کاسته شده است. این در حالی است که سازمان های 
عمومی بویژه شهرداری بشدت نیازمند اعتماد عمومی برای موفقیت سیاست ها و 
برنامه های خود هستند و بدون همراهی و مشارکت مردم، گره بسیاری از مشکات 
شهر و شهرداری گشوده نخواهد شد. برای مثال پرداخت عوارض شهری از سوی 
شــهروندان بخش عمده ای از مسأله تأمین مالی شهرداری را حل خواهد کرد اما 
مــردم زمانــی با رضایت و میل این عوارض را به طــور کامل و داوطلبانه پرداخت 
خواهند کرد که به مدیریت شهری اعتماد داشته باشند. دکتر حناچی به عنوان یک 
استاد دانشگاه و یک تکنوکرات با تجربه، که تخصص اصلی اش شهر و شهرسازی 
اســت و به مشــارکت مردم باور دارد، از معدود چهره هایی اســت کــه می تواند در 
صورت هدایت شــهرداری به ســمت حل مشــکات واقعی شــهر و کاســتن از بار 
مشــکات شهروندان برود و اعتماد از دست رفته را جبران کند و مشوق مشارکت 
پرشــور مردم در ششــمین دوره انتخابات شورای شــهر برای رأی دوباره به شورای 

حاضر باشد.
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در پــی میانجیگــری مصــر بیــن گروه  هــای مقاومــت فلســطینی و 
اســرائیل بــرای پایــان بخشــیدن بــه حمــات متقابــل، گروه هــای 
مقاومت فلســطین در نوار غزه اعام آتــش بس کردند. به گزارش 
ایسنا، به نقل از اسکای نیوز نمایندگان گروه های فلسطینی اعام کردند که تاش های 
مصر به تثبیت آتش بس میان مقاومت و دشــمن صهیونیستی انجامید و تا زمانی 
که دشمن به این آتش بس پایبند باشد، مقاومت نیز به آن پایبند خواهد بود. پیشتر 
کابینه وزارتی امنیتی رژیم صهیونیستی تصمیم به ادامه حمات به نوار غزه گرفت، 
اما براجتناب از جنگ تأکید کرده بود. قرار است امروز نیز یک هیأت امنیتی مصری 
وارد اراضی اشغالی شود تا دیدارهایی را با طرف اسرائیلی برگزار و درخصوص تنش و 

درگیری های موجود میان مقاومت فلسطین و اسرائیل بحث و تبادل نظر کند.

خبـــــر

Ŷ  ایران خــودرو تعهدی به مشــتریان ندارد / یــک مخاطب: در 
اردیبهشــت سال جاری اقدام به ثبت نام خودرو در سایت ایران 
خودرو کردم و پول آن را هم پرداخت کردم. قرار بر این بود که 
در شــهریورماه خــودرو را تحویــل دهند ولی اان وقتی پیگیــری می کنم هیچ کس 
جــواب قانع کننــده ای به مــا نمی دهــد و می گویند چــون قطعه نداریم مشــخص 
نیســت چه زمانی خودرو را تحویل خواهند داد. وقتی شــرکت خودروساز به تعهد 

خود پایبند نیست چرا اقدام به دریافت پول از مردم می کند.
Ŷ  توجــه بــه موســیقی نواحی / حامــد صابر کوچــک زاده: همــان گونه کــه در ایام 
دهه فجر جشــنواره موســیقی هســت پیشــنهاد دارم در دهه کرامت هم جشنواره 
موســیقی نواحی برگزار شــود تا مردم بتوانند اســتفاده و بهره ببرند. متأســفانه به 
موســیقی نواحی بی توجهی می شــود، به جهت نیاز جامعه به منظور جلوگیری از 

نفوذ موسیقی غربی بیشتر به موسیقی سنتی و نواحی توجه شود.
Ŷ  نظــارت بــر دفاتــر الکترونیک قــوه قضائیه / آقــای رحیمی – یــزد: دفاتــر خدمات 
الکترونیک قضایی جهت تحویل یک نســخه از پرینت اباغ قضایی، مبلغ 60 هزار 
تومان از مشــتریان دریافت می کنند در صورتی که دریافت همین نســخه پرینت از 
دفتر کافی نت هزار تومان هزینه دارد. وقتی این دفاتر که خودشان زیرمجموعه قوه 
قضائیه هستند اقدام به گرانفروشی می کنند مردم باید به چه ارگانی شکایت کنند.

Ŷ  درخواســت از پلیــس راهــور / یک مخاطــب: چرا پلیــس راهور ســایتی را برای 
اســتعام خافی موتورســیکلت ها راه اندازی نمی کند چون در حال حاضر سایت 

استعام میزان خافی ها فقط برای خودروهاست.

نظــــــــر 
مـــــردم

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف ســام 
شما و پیشنهاد شما را می شــنویم و می خوانیم و بازگو 

می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

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

!〞├ピ ┗┥╁′ 《╉¨┌ ┗o┘ブ┸ジ 
┓┠ブボ] »╇ぃパピ┗├ピ« ┗oピ 《━ボ╈ピ

برخــی دولت هایی کــه مدعی جانبداری از حقوق بشــر 
و مخالفــت بــا جنایت های جنگی و ظلم علیه بشــریت 
هســتند، بیانیه هایــی در محکومیــت حمــات موشــکی 
مقاومــت )به اراضی اشــغالی( صادر کردند و خواســتار 

توقف حمات علیه »اسرائیل« شدند؟!
بلــه، بخاطــر اینکه ظالــم، جنایتکار و طــرف متجاوز 
رژیــم صهیونیســتی اســت. اینجــا اســت کــه دیگــر در 
دولت های غربی خبری از محکومیت این رژیم نیســت 
و هرگونــه توجیهــی بــرای جنایت این رژیــم می آورند و 
بخاطــر اینکه طرف مورد ظلم واقع شــده ملت مظلوم 
فلســطین اســت که ده ها ســال اســت تحت محاصره و 
اشــغالگری قــرار دارد، قوانیــن و نظام هــای بین المللــی از محکومیت طرف 
متجاوز بازمی ایســتند. در روزی که رؤسای بیش از 70 کشور از جمله بنیامین 
نتانیاهــو نخســت وزیر رژیــم جنایتــکار صهیونیســتی در پاریــس یکصدمیــن 
ســالگرد پایــان جنگ جهانی اول و آغــاز دوران امنیت و آرامــش در جهان را 
جشــن گرفتند، فرماندهان ارتش رژیم اشــغالگر تصمیم به انجام عملیاتی 
تروریستی در داخل نوار تحت محاصره غزه گرفتند که از سخت ترین شرایط 
زندگــی رنــج می برد و مبــارزان و افراد بی گناهی که از حــق زندگی خود دفاع 

می کنند، در آن کشته می شوند.
ماشین کشتار دشمن صهیونیستی از روز گذشته تا این لحظه 6 فلسطینی 
را به شهادت رسانده و بیش از 25 نفر دیگر را زخمی کرده است و 7 ساختمان 
و بیــش از 80 واحــد مســکونی را به طــور کامــل تخریب و خســارت هایی را به 
950 واحــد دیگــر وارد کــرده اســت، از جمله ســاختمان تلویزیــون ااقصی و 

مجتمع رحمت که چندین دفتر رسانه ای در داخل آن قرار داشت.
بلــه، ظاهراً رژیم صهیونیســتی از قبل چنین برنامه ای برای غزه داشــت؛ 
زیــرا نتانیاهــو تنهــا 5 ســاعت قبل از آغــاز عملیــات جنایتکارانــه علیه ملت 
فلســطین در پاریــس اعام کرد که امکان رســیدن به راه حل سیاســی با غزه 
وجــود نــدارد و بایــد با آنهــا همانند داعش تعامــل کنیم که منظــور او قتل و 
کشــتار و تخریب بود. باید به عرض خوانندگان برســانم کــه اوضاع میدانی و 
سیاســی به گونه ای است که انتظار می رفت مذاکرات برای آرام سازی اوضاع 
تحــت نظــارت مصر به توافقی برســد که مانع از تشــدید تنش در غزه شــود، 
امــا گویا طرف صهیونیســتی پاســخ خــود را در میدان داد، این گونــه که 7 نفر 
از افســران و نظامیــان ایــن رژیــم وارد منطقه شــرقی خان یونــس در جنوب 
نــوار غزه که منطقه ای باز اســت، شــده و حدود 3 کیلومتر بــه داخل آن نفوذ 
کردند و زمانی که مقاومت به آنها مشــکوک شــد و در حال سؤال از آنها برای 
شناســایی هویتشان بود که ناگهان جنگنده های اسرائیلی به طرز وحشیانه ای 
شــروع به بمباران منطقه کردند تــا این گونه بتوانند بــرای نیروهای جنایتکار 
خود که مأموریت شــان فاش شــده و شکســت خورده بود، پوششی برای فرار 
ایجــاد کننــد. بنابرایــن مقاومت کــه مســئولیت حمایت از ملت فلســطین را 
بــر عهــده دارد، باید این جنایت را پاســخ می گفت، زیرا طــرف آغازگر حمله 
مقصر بود و رژیم صهیونیستی باید بداند که جواب خون، خون است و زبانی 
که این رژیم برای تعامل با دیگران بکار می گیرد، جز تنش و درگیری بیشــتر 

دستاوردی نخواهد داشت.
ســاعاتی پــس از ایــن حادثه، واکنــش حکیمانــه و هدفمنــد مقاومت آغاز 
شــد، مقاومت مساحت های مشــخصی از شــهرک های صهیونیست نشین را 
به شــیوه ای هدفمند مورد حمله موشــکی قرار داد، همان گونه که در عسقان 
شاهد بودیم و هدف از آن رساندن این پیام به دشمن بود که مقاومت می تواند 
در راســتای معادلــه »گلوله در مقابل گلوله« دســت به حمات گســترده تری 
بزند. مبارزان مقاومت موفق به رصد یک دستگاه اتوبوس در اطراف شهرک 
مفاســیم در مجــاورت غزه شــدند و از این عملیات تصویربــرداری کردند که 
طی آن مشــخص اســت کــه مقاومت منتظر پیاده شــدن نظامیان اســرائیلی 

است، سپس با موشک هدایت شونده ضدزرهی 
کورنت آن را هدف قرار می دهد.  
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گفت وگو با پیروز حناچی شهردار جدید تهران 
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گـــزارش
گروه ســیاسی

موج جدید حمله ها به محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه کشورمان شروع 
شد؛ این بار بر سر اظهارات او درباره 
پولشــویی گســترده در ایران در گفت وگو بــا »خبرآناین«. 
او  ســخنان  بــه  مختلفــی  نســبت های  دولــت  مخالفــان 
داده انــد؛ از »آتو به دشــمن« گرفته تا »تهمــت به نظام«. 
بخــش مهــم ســخنان ظریف کــه زمینه ســاز ایــن حمات 
بــه او شــده را می شــود در چهــار جمله کلیــدی او خاصه 
کــرد؛ »پولشــویی گســترده در ایــران یک واقعیت اســت«، 
»خیلی هــا از پولشــویی منفعت می برنــد«، »آنجاهایی که 
هــزاران میلیــارد پولشــویی انجــام می دهند، حتمــاً آنقدر 

توان مالی دارند که ده ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات 
و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی کنند« و در 
نهایت اینکه »کســانی کــه گردش مالی یک معامله شــان 
30 هــزار میلیارد تومان اســت، آنقدر تــوان مالی دارند که 
مبلغــی برابــر بــا کل بودجــه وزارت خارجــه را صرف یک 
مورد فضاســازی بکنند.« رهبری رســانه ای حمله جدید به 
ظریــف در فاصله کمتر از یک روز بعد از انتشــار ســخنان او 
توســط روزنامه کیهــان و خبرگزاری فارس انجام می شــود. 
کیهــان در شــماره روز گذشــته خــود در دو تیتــر متفاوت در 

ایــن  بــه  اول  صفحــه 
موضوع پرداخته است.

 هجمه سخت
به حقیقت ظریف

گزارش »ایران« از دور جدید مخالفت ها با  وزیر خارجه 

چرا برخی واقعیت پولشویی را انکار می کنند

صفحه 3 را بخوانید
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تنهایی غزه
سکوت معنادار کشورهای عربی دربرابر 
 تجاوزهــای مکــرر  رژیــم صهیونیســتی 

به سرزمین های اشغالی

 سال بیست وچهارم    شماره 6923    چهارشنبه   23 آبان 1397
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اجتماعی شده است خشم جایگزین گفت وگو ی 
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ذهن افراد جامعه را به سوی این نکته سوق می دهد که خشونت یکی از پاســخ داده می شــود، درمی یابیم که این افکار به شــکل خزنده و رسوبی درخواست های فرزندان نادیده انگاشته شده یا با خشونت و پرخاشگری اعضای خانواده را توجیه می کند و بر همین اساس مشاهده می کنیم که مردانگــی یا جنســیت مردانه عاملی اســت که ســلطه مرد بر زن و ســایر می شود. به عبارتی وقتی در یک مجموعه تلویزیونی در فیلم هــا و ســریال های تلویزیونــی نمایــش داده مردســاارانه باشــد که در شــکل تســلط مــرد به زن ایــن قالب های ذهنی بطــور مثال می توانــد افکاری الگوی رفتار را در ذهن افراد جامعه شــکل می دهد. و ناخواســته قالب هــای خاصــی از ســبک زندگــی و مخاطبانــش اســت. تلویزیــون در کارکــردی پنهانی رســانه های اجتماعی بخصوص تلویزیــون بر رفتار  یکــی از بحث انگیز ترین موضوعات اجتماعی تأثیر 

خشونت آمیز در رسانه های جمعی رابطه مستقیم و معنا داری با افزایش خشونت در میان شهروندان خواهد بلکه موجد خشــونت خواهد بود. درواقع مشــاهده خشونت در تلویزیون شــیوه های خشــونت آمیز نه تنها تمایل به خشــونت را کاهش نمی دهد خشــونت ورزی را در ذهن مخاطبانش شــکل می دهد زیرا حل مســأله با نمایش صحنه های خشن در فیلم های سینمایی بطور ناخودآگاه زمینه ابزارهای حل مسأله و کنترل دیگران خواهد بود.

یادداشت

]┡【┗ ベズ s┾┮┦¨
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ペ r′ っブペ ピ┖ 〞]【┡┐ ┖ブ′ジ 《┵′ブ┈ ┖┒ q┖ブlぃペ┗┒ سعید معدنی جامعه شناس در گفت وگو با »ایران«:
jぁ پブ─ 〞]【┡┐ 《╉┤ブ┼  j′ブぃ  ╀━╇گزارش »ایران« از پرونده های نزاع و درگیری در دادگاه ها

گفت و گو با احمد بخارایی ، جامعه شناس 
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گفت وگو با دکتر حسین امامی، پژوهشگر رسانه های نوین:

s‶┡プ『 r└『  

┗プq〈┘ポ┑ نوین به پرسش های خبرنگار »ایران« پاسخ داده است.آیینه زندگی روزمره ما اســت و نه ریشــه ناهنجاری ها. در این باره دکتر امامی ، پژوهشــگر رسانه های را عامل مهم ترویج خشــونت در جامعه بدانید نوعی ســاده انگاشتن مسأله است و فضای مجازی البته دکتر حســین امامی با آن مخالف اســت و در این باره می گوید: اینکــه بخواهید فضای مجازی ناهنجاری های جامعه همچون خشونت و پرخاشگری، گسترش فضای مجازی است موضوعی که تلگــرام می چرخنــد؛ همین موضوع موجب شــده تا برخی از افراد اعام کنند که ریشــه بســیاری از عاقه بســیاری بــه اینســتاگرام و توئیتر دارند و آنهایی که ســن و ســالی دارند بیشــتر در فیس بوک و این روزها بیشــتر خانواده های ایرانی وقت خودشان را در فضای مجازی سپری می کنند، جوان ترها

ë 
به نظر شــما چرا جامعه خشن تر شــده است و اصًا 

جامعه ایران نسبت به قبل پرخاشگر و خشن تر شده آســتانه تحمل جامعه بشدت کم شده یا به تعبیری قبول دارید که جامعه خشن شده است؟
علل اصلی رفتار پرخاشــگری جامعه، فقر، بیکاری و اجتماعی قابل بررسی است. از منظر جامعه شناسان اســت. این از دو منظر جامعه شناســی و روانشناســی 

شکاف طبقاتی اســت ولی روان شناسی اجتماعی به 
علل روانی این رفتار می پردازند و عاملی چون ناکامی 
ریشــه را مطــرح می کنند. البتــه اینها تنها عوامل خشــونت 

ریشه بسیاری از ناهنجاری های جامعه امروز را در فضای افزایش خشونت در جامعه مطرح شود؟ چون برخی 
مجازی می دانند.

ماجرا نیست. ریشه به عوامل دیگری برمی گردد و نه انگاشــتن مســأله اســت، فضای مجازی مقصــر این و افزایــش خشــونت در جامعــه بدانیم نوعی ســاده اینکه بخواهیم فضای مجازی را عامل مهم در ترویج 
نیســت این گونه مقایسه کنیم که نسبت پرخاشگری این پدیده خشونت مانند ما مواجه نیستند؟ آیا بهتر اجتماعی استفاده می کنیم؟ پس چرا دیگر کشورها با فضای مجازی. مگر فقط ما در کشورمان از شبکه های 

ë 
کدام شــبکه اجتماعی بیشــترین تأثیر را روی مردم 

داشته است؟
فیــس بــوک، اینســتاگرام وتوئیتــر می تواننــد جــزو 
شــبکه های اجتماعــی باشــند که کاربــران را بیشــتر 
مســتعد پرخاشــگری و خشــونت می کنــد. یکــی از 
دایل آن به نظر من می تواند تب ایک باشد. ایک 
هــا یک غــرور کاذب در فــرد ایجاد می کنــد که گویی 
آنهایــی که شــما را ایــک کرده اند هــوادار، طرفدار یا 
موافق سرســخت شــما هســتند. بنابراین اعتماد به 
نفــس کاذبی ایجاد می کند و موجب خودشــیفتگی 
فراوان می شود و می تواند رفتارهای پرخاشگرانه ای از 

کاربران را به دنبال بیاورد.
دلیل دیگری که این ســه شــبکه اجتماعی مســتعد 
تأثیرگذاری در پرخاشگری و خشونت هستند فضا و 
محیط صمیمی تر این پلتفرم ها است. پس به همان 
اندازه که کسی صمیمانه تر برخورد می کند به همان 
اندازه باید انتظار شــوخی  یا حرف های رکیک تر هم 
داشــته باشــد. البته این را هم عــرض کنم نه تنها در 
پلتفرم ها علت ها فرق می کند بلکه علل خشونت و 
فحاشــی برای شخصیت های مختلف هم متفاوت 
علت فحاشــی در صفحه یک 

البته این نتیجه را هم برای ایران می شــود تعمیم داد بدترین تأثیر را بر ســامت روانی جوانان داشته است. که اینستاگرام در مقایسه با دیگر شبکه های اجتماعی 

اینستاگرام و تلگرام است. علت آن را در چه می بینید و 
چکار باید کرد؟

چشمگیر است؛ گرچه در اینستاگرام هم این خشونت بلی. متأسفانه در توئیتر ترویج خشونت آناین بسیار 

آیینه زندگی روزمره ماست و نه ریشه ناهنجاری هافضای مجازی منعکس و عیان می شود، یعنی فضای مجازی اعتقاد دارم که ریشه بسیاری از ناهنجاری های جامعه امروز در 

بررسی خشونت های اجتماعی در پرونده »ایران« با آثاری از  احمد 
بخارایی، سعید معدنی، حسین امامی، مصطفی آب روشن، مریم 

رسولیان، فاطمه هادی، محمد زینالی اناری

 یادداشت هایی از عباس مخبر 
 و حسین حسینخانی برای 

2هفتاد و دو سالگی عبداه کوثری 24

»ایران« از طرح جدید دولت  برای اطاع رسانی رونمایی می کند
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از هنگامی که در بهار امسال یعنی در دهم اردیبهشت سال 
1397، به دستور مقامات قضایی تلگرام فیلتر شد، دستور 
اکید داده شــد که نهادهای دولتی یا وابســته به حکومت از 
تلگرام خارج شــوند و به شــبکه های اجتماعی جدیدی که 
مــورد حمایت رســمی بــود، برونــد. از همان زمــان به طور 
مکرر نوشــته شــد کــه این کار نــه تنها مفیــد و نتیجه بخش 
نیســت، بلکه عــوارض زیادی هــم دارد. اولیــن عارضه آن 
رواج فیلترشــکن است که دسترسی به سایت های ناهنجار 
و غیراخاقی و... را آســان می کند. در حالی که بیشتر مردم 
عاقــه ای بــه اســتفاده از فیلترشــکن ندارنــد و دلیلــی هم 
نمی بینند از آن اســتفاده کنند ولی با فیلتر شــدن تلگرام، این منع برداشــته شــد 
و حتی استفاده جوانان و نوجوانان نیز از فیلترشکن امری ناپسند تلقی نگردید و 

این یکی از بزرگ ترین زیان های فیلترینگ تلگرام بود.
زیان دیگرش غیبت نهادها و رســانه های رســمی از تلگرام بود. آنها که بعضاً 
دارای صدهــا هــزار خواننــده بودنــد، از تلگرام رفتنــد در حالی که در شــبکه های 
جدیدالتأســیس کســی نمی آمــد، لــذا خوانندگان شــان از صدها هزار نفــر به زیر 

10 هزار نفر رسید و لذا به این طریق زیان بزرگی به اطاع رسانی رسمی زدند.
از سوی دیگر گمان می کردند با فیلترینگ تلگرام مردم از آن بیرون می روند، 
ولــی پــس از یک نــزول موقتی، دوبــاره وضعیــت اســتفاده از آن به جایــگاه اول 
برگشــت و مســأله مهم این بود که این کار مردم را در برابر سیاســت رســمی قرار 
داد و دســت به مقاومت مدنی زدند و از انجام دســتور رســمی و به ظاهر قانونی 
اســتنکاف کردنــد و این بزرگ تریــن زیان این تصمیم بــود. بنابراین با فیلترینگ 
که بســیاری نســبت به قانونی بودن آن ابهام داشــتند، نه تنها تلگرام را تضعیف 
نکردند، بلکه آن را از وجود نیروهای رسمی طرفدار حکومت خالی کردند و نظام 
اطاع رسانی ضعیف حکومت را ضعیف تر کردند و استفاده از فیلترشکن را رواج 

دادند و حرمت تصمیمات قضایی و حکومتی را بیش از پیش خدشه دار کردند.
اکنون حدود 6 ماه از آن تصمیم می گذرد و در این فاصله با ایجاد برنامه هایی 
بــه نام  هاتگرام و تلگرام طایی ســعی کردند که از بار مشــکات آن تصمیم کم 
کنند تا در نهایت در روزهای گذشته مهاجرت معکوس به تلگرام از طریق این دو 

برنامه آغاز شد با این توجیه که:
»وزارت ارتباطــات و قوه قضائیه، دو پیام رســان طاگــرام و هاتگرام را قانونی 
می داننــد و فیلتــر نکرده اند، بنابرایــن برای فعالیت در این پیام رســان ها، منعی 
نیست.« البته به یاد نداشتند که در حکم فیلترینگ تلگرام آمده بود که: »اعمال 
مسدودســازی تلگــرام باید به نحوی اجرا شــود که محتوای شــبکه مذکور با هیچ 

نرم افزاری )اعم از فیلترشکن و نظایر آن( در کشور قابل دسترس نباشد.«
این رفتار چون کاه شرعی های قدیمی است. در گذشته برای گرفتن ربا، به جای 
مبلغ ربا، مثًا یک قوطی کبریت یک ریالی را 10 هزار تومان می فروختند تا مصداق 
خرید و فروش باشــد و ربا تلقی نشــود، ولی همه می دانســتند که این کاه شــرعی 
اســت. اکنــون پس از این همه تجربیــات گوناگون در امور اجتماعی و رســانه ای نیز 
دوباره به همان شیوه ها متوسل شده ایم. معلوم نیست چرا اصل چنین حضوری 
را حرام اعام کردند که امروز متوســل به این توجیه یا کاه شرعی شوند؟ این گونه 
مواجهه با امور فرهنگی و حکومتی جز خسارت نتیجه دیگری ندارد. در نهایت هم 
قضیه عادی سازی می شــود و تنها موجب بی اعتباری تصمیمات و احکام صادره 
می شــود. نمونــه آن خاف شــرع اعام شــدن پرداخت پــول پیش به جــای اجاره 
مسکن بود. مثاً اگر اجاره 30 میلیون تومان، یا معادل صد میلیون پول پیش بود 
ولی برای مجاز بودن و حرام تلقی نشــدن، صد میلیون پول پیش را قرض الحسنه 

می نوشتند و هزار تومان هم اجاره ماهانه در نظر گرفته می شد!
شاید تصور شود که این تصمیم فقط در مورد تلگرام مشکل داشته است ولی 
قبًا در مورد ماهواره هم همین گونه تصمیم گرفته شد. قبل از آن در مورد ویدئو 
و قبل تر در مورد فاکس. بســیاری از تصمیمات فرهنگی همین گونه اتخاذ شــده 
است. باید چه اتفاقی رخ دهد تا مدیران متوجه شوند که این  شیوه تصمیم گیری 

ره به هیچ دهی نمی برد و جز شکست هیچ نتیجه ای ندارد؟
با این گونه سیاســت ها نمی توان امور جامعه را به ســرانجام رســاند، باید یک 
بازنگری اساسی صورت داد. خیلی صریح و شفاف بگوییم اشتباه شده و باید راه 

رفته را بازگشت.

یادداشت

r└ポ┵ ┛プポ┵
s┝プぅ┝ ┘q╊ぅ╊┎━
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┓┠ プ【┥〈′ q┖【『¨┈ 〞├ブぁ┖ ┒ブ『] q┖ピ┒ピ

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری طــی حکمــی »علــی اکبر 
معاونــت  سرپرســت  عنــوان  بــه  را  آبــادی«  اســماعیل 
پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی ریاست جمهوری، در حکم محمود واعظی آمده است: »نظر به 
تعهد، ســوابق خدمتی و تجربیات جنابعالی، به موجــب این حکم به عنوان 
»سرپرست معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری« منصوب 
می شوید. انتظار دارد نسبت به ساماندهی، اصاح و ارتقای کیفی و کمی امور 
پشــتیبانی و اداری نهاد اقدام نموده و با توجه به جایگاه مؤثر کارکنان شــریف 

و زحمتکش آن، خدمات مطلوب و در شأن همکاران محترم ارائه نمایید.«

 q┘┗′ ┿┬ブ〈′ 《ペ 〉hぁ』 《┈┒【ペ ┢ブ┥━┐ピ
وزیر کشور با تأکید بر اینکه مناطق مرزی در اولویت قرار دارد، گفت: در جلسه 

سران بودجه ای ویژه برای این مناطق تصویب شده است.
بــه گزارش پایگاه اطاع رســانی وزارت کشــور، عبدالرضا رحمانــی فضلی روز 
سه شــنبه در هشــتمین جلسه مشــترک شــورای توســعه و امنیت پایدار شرق 
و غرب کشــور در محل وزارت کشــور، اظهار داشــت: جلســات این شــورا بسیار 
هماهنگ و با پشــتیبانی مناســب و اقــدام بموقع اعضای شــورا بخوبی برگزار 
می شــود و نتایج خوبی داشته است. رحمانی فضلی به نقش صدا و سیما در 
حوزه فرهنگی مناطق مرزی اشاره و تأکید کرد: توجه به ابعاد مختلف مناطق 
مرزی و زیبایی های این مناطق باید یکی از اولویت های اصلی رسانه ها باشد و 
پوشش اخبار مناطق مرزی بخصوص نکات مثبت این مناطق همت بیشتری 
می طلبد. وزیر کشــور تصریح کرد: با توجــه به رفع موانع اجرایی تصویب نامه 
توســعه و تســهیل ســرمایه گذاری در شــرق و غــرب کشــور از جملــه صــدور 
ضمانتنامه مربوطه از ســوی ســازمان برنامه و بودجه کشــور مبنی بر تضمین 
پرداخــت 50 درصــد تخفیــف نــرخ ســود مصوب شــورای پــول و اعتبــار برای 
تسهیات اعطایی در مناطق مشمول طرح در شرق و غرب کشور و همچنین 
تضمین بیمه طرح های مناطق مشمول به صورت صددرصد مقابل حوادث 
ضدامنیتی مقرر شد، نحوه پرداخت اعتبارات و هزینه ها به صورت خودکار و با 
برنامه ریزی بموقع انجام شود تا آنها هم بتوانند در زمان مقرر طرح های خود 
را در این مناطق به پایان برســانند. وزیر کشــور با تأکیــد بر اینکه مناطق مرزی 
اولویت ما اســت، اظهار کرد: در جلسه ســران بودجه ای ویژه برای این مناطق 
تصویب شــده اســت و همچنین مقــام معظم رهبری نیــز در این بــاره تأکید 

داشتند تا بیش از پیش در جهت توسعه این مناطق اقدام شود. 

 《ぁ┖【├ ‶ブ〈¨┠┒ :r]ブ┉ぁ┖っ 

┓]ピ 〉┓┠ r├ブぃ├ qブ》┖ブ┡┼ ┘ブ┼ ┒┖ピ』
رئیــس مجلــس بــا بیان اینکــه کشــورهایی که زمانــی دنبــال این بودنــد که با 
عملیات نظامی استقامت ســوریه را بشکنند امروز از لحاظ سیاسی فشار وارد 
می کنند، گفت: روال مذاکرات آستانه بخوبی پیش می رود و امیدواریم آنچه به 
نفع ملت سوریه است، تحقق پیدا کند. به گزارش خانه ملت، علی اریجانی 
در دیدار با »محمد حسین راغب الحسین« نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی 
سوریه - ایران و هیأت همراه وی، افزود: در بعد تدوین قانون اساسی اختاف 
نظرهایی وجود دارد که باید آنچه مصلحت ملت سوریه است تحقق پیدا کند 
البته باید در نظر داشــت کار در زمان جنگ نظامی ســختی هایی داشــت و در 
حال حاضر نیز در بعد سیاســی به نوع دیگری ســختی دارد، اما باید دانســت 
همانقــدر کــه مقاومــت در آن مرحلــه جــواب داد در ایــن مرحلــه نیــز نتیجه 
می دهــد. اریجانــی در ادامه با اشــاره به تغییرات فضای بین المللی نســبت 
به ســوریه، خاطرنشــان کرد: بایــد از ظرفیت بین المللی اســتفاده کرد. رئیس 
مجلس در ادامه با بیان اینکه پیش بینی می شود در مسیر آینده دستاوردهای 
بیشــتری پیدا کنید، اظهار داشــت: جمهوری اسامی تا جایی که بتواند در این 
زمینه کمک می کند تا سیادت ملت و دولت سوریه برقرار باشد. وی همچنین 
با اشــاره به همکاری اقتصادی و بازســازی سوریه، عنوان کرد: در این زمینه نیز 
به دســتگاه ها توصیه می کنیم تا همکاری جدی تری داشــته باشــند که در این 
خصوص به دستگاه های دولتی و اتاق بازرگانی و بخش خصوصی ایران برای 
فعالیت بیشــتر توصیه هایی شــده اســت. رئیس قوه مقننه همچنین تصریح 
کرد: هم اکنون مســائلی مثــل برخی اقدامات عملیاتــی در ادلب باقی مانده 
تا ســوریه به صورت کامل از لوث وجود تروریســت ها پاکسازی شود، همچنین 

مذاکرات سیاسی در قالب مذاکرات آستانه ادامه دارد.
نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه- ایران نیز در این دیدار ضمن تشکر 
از میزبانی و دعوت حضور در ایران با اشاره به تحریم هایی که از سوی حامیان 
تروریســم صورت گرفته است، اظهار داشت: ملت ایران و سوریه اثبات کردند 
منــادی صلــح و دوســتی در جهان هســتند و علیرغم اینکه از کشــورهای خود 
دفــاع کردنــد در واقع با تاریکی مبارزه کردند. راغب الحســین در ادامه با بیان 
اینکه اصول راهبردی دو کشور مشترک است، عنوان کرد: ازم است به صورت 
روزانه روابط میان دو کشــور برقرار باشــد چرا که دشــمنان ما به دلیل متحمل 
شــدن شکست های بسیار، از رویارویی با ما دست نخواهند کشید به خصوص 
که ضربات مهلکی را از ســمت جریان مقاومت در سوریه، عراق، یمن و غیره 
خورده اند. راغب الحســین در ادامه با تأکید بر اینکه هیچ کدام از کشــورهایی 
که در جنگ علیه ســوریه حضور داشــتند در بازسازی حضور نخواهند داشت، 
یادآور شــد: بشــار اســد اعام کرده است کســانی در بازسازی ســوریه مشارکت 
خواهند کرد که در زمان جنگ در کنار ملت سوریه بودند همچنین معتقدیم 
اگر مشــارکت جمهوری اسامی ایران در جنگ سوریه نبود، پیروزی های امروز 

حاصل نمی شد.

اخبــــــار

دو چهــره بــا دو مأموریــت متفــاوت؛ ایــن 
محتمل تریــن برنامــه دولت بــرای حوزه 
ســخنگویی اســت. اگر تــا 9 مردادمــاه 97، 
محمدباقــر نوبخــت بــه تنهایــی عنــوان 
سخنگوی دولت را به دوش می کشید، زین 
پس دو شخصیت نقش سخنگویی دولت 
را، البتــه بــه گونــه ای متفــاوت از گذشــته، 
ایفــا خواهنــد کــرد؛ دو چهــره از دو جایگاه 

مختلف و با مأموریت های متفاوت.
رسانه ها و مردم منتظرند تا یکی از اعضای 
ســابق یا فعلــی دولت به عنوان ســخنگو 
معرفی شــود. امــا ارزیابی ها حاکی اســت 
دولــت دیگر ســخنگوی واحد و مشــخصاً 
بــا مأموریت ســخنگویی دولــت، نخواهد 
داشــت. ایــن نقــش بــه چیــزی شــبیه به 
اطاع رسانی تبدیل و میان دو عضو دولت 
تقســیم خواهد شــد؛ عضــوی که اخبــار و 
گزارش هــای مربــوط بــه هیــأت دولــت را 
برای رسانه ها بازگو کند و عضوی که اخبار و 
اطاعات مربوط به دفتر رئیس جمهوری 
را – البته در وقت مقتضی و به صاحدید- 

به خبرنگاران بگوید.
یــک منبــع آگاه در دولــت جزئیــات ایــن 
برنامــه البتــه احتمالــی را ایــن طــور برای 
»ایــران« تشــریح کــرد: »دیگر ســخنگویی 
بــه معنای گذشــته مطــرح نخواهد شــد؛ 
درمقابــل احتمــال دارد دو عضــو دولــت 
نه ســخنگو مانند گذشــته، بلکــه عملکرد 
اطاع رسانی را داشته باشند، به این معنی 
کــه آقــای حاجــی میرزایــی، دبیــر هیــأت 
دولت، اخبــار مصوبــات و مباحث دولت 
را مطــرح کند و مباحــث مربوط به رئیس 
جمهوری نیز از سوی آقای واعظی، رئیس 
دفتر رئیس جمهــوری عنوان شــود.« وی 
اضافه کرد که در غیاب سخنگویی دولت، 
هــر وزارتخانه نیز به نوبه خــود، مباحث و 

اخبار خود را مطرح خواهد کرد.

ایــن منبــع آگاه، اســامی مختلفــی که این 
روزها در محافل رسانه ای برای سخنگویی 
مطــرح می شــود را رد کــرد؛ اســامی چون 
علــی ربیعی، محمــد نهاوندیــان یا حتی 
محمدجــواد آذری جهرمــی کــه پیش تــر 
در یــک گفت وگــوی کوتــاه، تلویحــاً از این 
سمت استقبال کرده بود. باوجود این، هنوز 
معلوم نیســت که این برنامــه جدید، چه 

زمانی عملی می شود.
همه این گزاره ها و گمانه ها درحالی است 
که تــا امروز، دولت 4 مــاه طوفانی را بدون 
ســخنگو ســپری کرده اســت. در این مدت 
تحریم هــا اوج گرفته، نگرانی های جامعه 
افزایش یافته، سیاســت خارجی تحوات 
بســیاری به خود دیده و در کنار همه اینها، 
خط و نشــان های مقام های امریکایی هم 
گســترش یافته. بیراه نیســت اگــر بگوییم 
در ایــن میان، تنهــا ظریف بوده اســت که 
بــه درشــتگویی های طــرف مقابل پاســخ 
داده اســت. روحانــی و واعظی بــه فراخور 
خــود و دیگــر اعضــای دولت نیــز هر یک 
مطالبــی بیان کردند، اما آنچه جای خالی 
آن احســاس می شــد، ســخنگویی دولــت 
جمهوری اسامی ایران بود. امروز درحالی 
از طــرح احتمالی دولت برای ســخنگویی 
رونمایــی می شــود کــه حتی همیــن حاا 
هم معرفی این گزینه ها شــاید دیر باشد، 
ســخنگویانی که بایــد با اطاع رســانی ها و 
حضور بموقع در رســانه ها، افکار عمومی 
ایران را آرام و مطمئن ســاخته و پاســخی 
صریح به ســایر طرف ها ارائــه دهد. اما به 
نظر می رســد طــرح آتی دولــت، اندکی با 

ایده آل ها فاصله داشته باشد.
تــا اینجــای کار، ســمتی کــه زیــن پــس دو 
نفــر در دولت عهــده دار آن خواهنــد بود، 
نوبخت 5 سال برعهده داشت. محمدباقر 
نوبخت از 20 مردادماه 92 تا امروز معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و 
بودجه اســت. او همزمان با این سمت، از 
6 شهریور 92 تا 9 مرداد امسال، سخنگوی 

دولت هم بود.  جلســه های سخنگویی هر 
سه شــنبه در ســاختمان کوثر نهاد ریاست 
جمهــوری برگــزار می شــد و طــی آن، این 
عضو دولت ساعت ها پاسخگوی سؤاات 
خبرنگاران بود. نوبخت به عنوان دبیرکل 
حزب اعتدال و توســعه، یک چهره حزبی 
و سیاســی اســت، امــا در مقــام ســخنگو، 
دیپلماتیک و اعتدالی سخن می گفت؛ نه 
چنــان صریح که به تندروی متهم شــود و 
نــه چنان محافظه کار که به عقب نشــینی 
دولت از مواضعش تعبیر شــود. ریاســت 
او بــر ســازمان برنامــه و بودجــه، نزدیکــی 
بــه شــخص رئیــس جمهــوری، دبیرکلی 
حزب اعتدال و توســعه و رابطه با اعضای 
دولــت، ایــن ویژگــی را بــرای او رقــم زده 
بــود کــه بتوانــد در مقــام یــک ســخنگوی 
تمــام عیــار، از جوانــب مختلــف دولت با 
رســانه ها ســخن بگوید، هرچند به صفت 
ریاســتش بــر ســازمان برنامــه و بودجــه، 
رویکرد اقتصادی اش پررنگ بود. برخی از 
رسانه ها و جریان ها پاسخ های دیپلماتیک 
او را خــوش نداشــتند، درحالی که نوبخت 
همــواره دولت را از خود و خــود را از دولت 
می دانســت و همیــن ســبب می شــد بــه 
گونه ای مســئولیت پذیــر از دولت ســخن 
بگویــد. باوجود ایــن، نوســانات دار مزید 
بــر علــت آن نارضایتی هــا شــد و فشــارها 

بر نوبخــت بــرای کناره گیری از دســت کم 
یک ســمتش، اوج گرفت. او از اواخر ســال 
96 تــا 9 مــرداد مــاه 97 همچنــان باوجود 
فشــارها، ســخنگوی دولت باقی ماند. اما 
در این روز در »توئیتر« اعام کرد که رئیس 
جمهــوری بــا اســتعفای او از ســخنگویی 
دولــت موافقــت کــرده اســت. وی در این 
باره نوشــت: »کم اثرکردن فشارهای اخیر 
دشــمنان و شــرایط جدید اداره کشــور، کار 
مضاعف همه مدیران را می طلبد. هرچند 
کــه تاکنــون بــر هر دو مســئولیت ســازمان 
برنامه و بودجه و سخنگویی دولت تمرکز 
داشته ام و این دو نیز بایکدیگر همپوشانی 
بســیاری دارنــد، امــا از رئیــس جمهــوری 
درخواســت کــردم به دلیل شــرایط جدید 
اجازه دهند همه توان خود را صرف کمک 
به ایشــان در حوزه برنامــه و بودجه نمایم 
و مســئولیت ســخنگویی دولــت را عزیــز 
دیگــری برعهــده بگیــرد که خوشــبختانه 
مورد موافقت ایشــان قرار گرفت.« او چند 
هفتــه پیش از این خبــرداده بود که رئیس 
جمهــوری با اســتعفای او مخالفــت کرده 
اســت. شــنیده های »ایــران« حاکی اســت 
کــه پــس از پذیــرش اســتعفای نوبخــت، 
رئیس جمهوری ســمت ســخنگویی را به 
عنوان اول پیشــنهاد کرد که مورد پذیرش 
واقــع نشــد. از آن تاریخ تا امروز، اســامی و 

گزینه های بسیاری برای جایگزینی نوبخت 
مطرح شده اســت. برخی از علی ربیعی، 
وزیر ســابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
عنوان ســخنگوی آتــی دولت نــام بردند، 
برخــی دیگــر نیز نــام محمــد نهاوندیان، 
جمهــوری  رئیــس  اقتصــادی  معــاون 
را مطــرح کردنــد. حتــی در دوره ای نــام 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
هم به عنوان سخنگوی دولت مطرح شد. 
وی، 10 روز پــس از اســتعفای نوبخــت از 
ســخنگویی در جریان بازدیــد از »ایرنا« در 
پاســخ به اینکه برخی نامــش را به عنوان 
ســخنگوی دولت مطــرح کرده انــد، گفت 
»تاکنون درباره این موضوع طرف مذاکره 
قــرار نگرفتم؛ البتــه نــگاه تردیدآمیزی به 
این موضوع خواهم داشت، اما اگر تکلیف 
شــود باید برخی مســئولیت های فعلی را 

کنار بگذارم.« 
ایــن گــزاره آذری جهرمی کــه »اگر تکلیف 
شــود بایــد برخــی مســئولیت های فعلی 
را کنــار بگــذارم« را می تــوان نشــانه ای بــر 
اهمیت، فوریت و مســئولیت ســخنگویی 
دولت دانســت. به نظر می رسد به همین 
دلیل اســت که این بار طــرح دیگری برای 
این ســمت ریخته شــده اســت.  امــروز در 
حالی از واعظی و محسن حاجی میرزایی 
به عنوان ســخنگویان آتی دولت نام برده 

می شود که پیش از این هم نام آنان، البته 
به صورت مجزا و به عنوان سخنگوی واحد 

دولت، مطرح شده بود.
رئیس دفتر رئیــس جمهوری همین حاا 
هــم هــر هفتــه در پایــان نشســت هیــأت 
وزیران در میان خبرنگاران حاضر می شود. 
واعظی، چهارشنبه ها، هم مباحث دولت 
را تشریح می کند و هم به سؤاات مختلف 
خبرنــگاران پاســخ می دهد. جایــگاه او در 
دولت و دفتر رئیس جمهوری سبب شده 
اســت کــه خبرنــگاران اصلی ترین ســؤال 
خود را از او بپرسند، سؤااتی که از سیاست 
داخلــی و ارتباط دولت بــا مجلس و دیگر 
قوا تا سیاســت خارجی در بــر می گیرد. اما 
به نظــر می رســد زین پس، اطاع رســانی 
از »هیــأت دولــت« ویژه و خاص محســن 

حاجی میرزایی خواهد بود.
حاجی میرزایی از نیروها و نزدیکان اسحاق 
جهانگیری، معــاون اول رئیس جمهوری 
شــناخته می شــود. او در دولت اصاحات 
نیــز در دولــت فعــال بــوده و طرح هــای 
افزایــش  بــرای  را  چنــدی  مطالعاتــی 
کارآیــی و بهــره وری دولــت و دفتــر رئیس 
جمهوری اجرا کرده اســت. به این ترتیب  
حاجی میرزایــی را می توان انتخاب دقیق 
جهانگیری بــرای دولت اعتدال دانســت، 
فــردی که زیر و بــاای کار دولت به معنای 
دولت را می داند و می شناســد. در کارنامه 
حاجی میرزایی می توان به راه اندازی پایگاه 
اطاع رســانی »دفتر هیأت دولت« اشــاره 
کرد. او توانسته است پل ارتباطی مناسبی 
کمیســیون های  و  دولــت  هیــأت  میــان 
بخش هــای  و  نخبــگان  بــا  آن  مختلــف 
مختلــف جامعه باشــد. یک هفتــه یا یک 
مــاه دیگــر، نظام و ســازوکار جدیــد دولت 
برای حوزه ســخنگویی عملیاتی می شود. 
این طرح نویی در جمهوری اسامی ایران 
خواهد بود، دو شــخصیت بــرای دو حوزه 
مجــزا. امــا بایــد دید عاقبــت ایــن کار چه 

خواهد شد. افکار عمومی داوری می کند.

»ایران« از طرح جدید دولت برای اطاع رسانی رونمایی می کند
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رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه ناکامــی 
پــس  بویــژه  بحران ســازی  در  دشــمنان 
از  را  روزنامه هــا  و  رســانه ها  آبــان،   13 از 
ناامیدســازی مــردم برحــذر داشــت و از 
آنان خواســت هوشــیارانه عمل کرده و در 
راســتای افزایش امید و نشــاط در جامعه 
تاش کنند. حجت ااسام حسن روحانی 
که روز گذشــته در شــورای عالی اجتماعی 
کشــور ســخن می گفــت، افزایش امیــد را 
عامــل مؤثــری در پیشــگیری از آســیب ها 
توصیــف کرد و با اشــاره بــه تجربه حضور 
ایــرادی  چــه  گفــت:  ورزشــگاه،  در  زنــان 
دارد بخشــی از اســتادیوم ورزشی که هیچ 
منافاتی با قانون و شــرع و مصوبه شورای 
عالــی انقــاب فرهنگی نــدارد، بــه بانوان 

اختصاص یابد.
بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت 
جلســه،  ایــن  در  روحانــی  جمهــوری، 
تقویت امید به آینده و تاش بیشــتر برای 
تحکیم و تقویت اطمینان و امنیت خاطر 
بــرای مــردم را در حــوزه رفــع نگرانی ها از 
آســیب های اجتماعی، مــورد تأکیــد قرار 
داد. وی اقدامــات انجــام شــده در حــوزه 
پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی 
طی سال های اخیر را امیدوارکننده دانست 
و گفت: همه دستگاه ها بویژه وزارت کشور 
در پــی تأکیــدات رهبــر معظــم انقــاب 
درباره مســائل و آسیب های اجتماعی، با 
احساس وظیفه بیشتری وارد عرصه شده 
و آمار اقدامات انجام شده، نشان می دهد 
کــه گام های بســیار مهــم و خوبــی در این 

عرصه برداشته شده است.
آســیب های  موضــوع  اظهارکــرد:  وی 
حســاس  بســیار  مســائل  از  اجتماعــی 
آمــار  چنانچــه  و  اســت  مــردم  بــرای 
بهبــود شــاخص ها در حــوزه آســیب های 

اجتماعی به مردم منتقل شود، می تواند 
دلگرم کننده باشد.

و  نــو  فناوری هــای  گفــت:  روحانــی 
کنــار  در  جدیــد  علمــی  دســتاوردهای 
مصائبی که می تواند داشــته باشــد، برای 
مردم تســهیات، امنیت و آرامش خاطر 
اســتفاده  بــا  خانواده هــا  و  کــرده  ایجــاد 
همــراه  تلفــن  و  دیجیتالــی  امکانــات  از 
می تواننــد براحتــی از وضعیــت فرزندان 
خــود آگاهــی یابنــد، ضمــن اینکــه مردم 
بــا اســتفاده از ایــن فناوری هــا می تواننــد 
بســیاری از امــور و کارهای روزمــره خود را 

انجام دهند.
رئیس شورای عالی اجتماعی کشور یکی از 
عوامل حاشیه نشینی را مهاجرت از روستا 
عنوان کرد و گفت: امروز ســاکنان روستاها 
با اســتفاده از فضــای اینترنــت و موبایل، 
گردشــگری  امکانــات  و  دســتی  صنایــع 
خــود را به گردشــگران داخلــی و خارجی 
معرفی می کنند و این فناوری ها به ابزاری 
برای تثبیت روســتاها تبدیل شــده اســت 
و بی تردید توســعه عالمانه و همه جانبه 
آن می تواند در رفع مشکل حاشیه نشینی 
مؤثر باشــد. رئیــس جمهوری با اشــاره به 
اهمیت تقویت امید به آینده در برخورد با 
مسائل اجتماعی، اظهارکرد: بدون تردید 
اگــر امید به آینــده نباشــد، ناهنجاری ها و 
جرایــم اجتماعــی افزایــش می یابــد، لذا 
همه بویژه رسانه های اجتماعی باید امید 

به آینده را در بین مردم تقویت کنند.
روحانــی اضافه کــرد: اگرچه امــروز مردم 
بواســطه تحریــم بــا مشــکاتی در حــوزه 
اقتصــادی و معیشــتی مواجــه شــده اند و 
مشــکل کســانی کــه حقــوق ثابــت دارند، 
مضاعف اســت، اما مطمئن هســتیم که 
مشکات سیاســی، اقتصادی و اجتماعی 

قابــل حل و فصــل بوده و بــه فضل الهی 
برطــرف خواهــد شــد و چنین نیســت که 
این مشکات حل ناشدنی باشد، لذا باید 
نســبت به رفع اینگونه مشــکات امیدوار 
باشــند. رئیــس شــورای عالــی اجتماعــی 
خاطرنشــان کــرد: مــردم بعــد از 13 آبان 
نســبت به قبــل از آن، امیدواری بیشــتری 
پیــدا کرده انــد، در حالــی کــه قبــل از 13 
آبــان، عده ای تصور می کردند که اتفاقات 
خاصــی رخ خواهــد داد و همــه زندگــی 
مــردم بهم خواهد ریخت، امــا پس از آن 
روز همه مشــاهده کردند که این تصورات 
واهی و غلط است و هیچ کدام از ادعاهای 
دشــمن، به آن صورتی که انتظار داشتند، 
تحقــق پیدا نکــرد، لــذا چنین نیســت که 
تصورات دشمن محقق شــده و ما ناتوان 

باشیم.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه گاهــی 
بعضــی از رســانه ها و روزنامه ها واقعیات 

تلــخ را بیش از آنچه هســت، بزرگ جلوه 
می دهند، اظهارکرد: این گونه بزرگ نمایی  
مشــکات و ناامیــد کــردن مــردم، ظلــم 
بزرگی به مردم اســت و همــه باید در این 

زمینه هوشیارانه عمل کنند.
برخــی  رفــع  و  مقابلــه  افــزود:  روحانــی 
آسیب های اجتماعی از جمله فقرزدایی، 
نیازمند اقدامات عملی و اجرایی است که 
باید در این حــوزه با قوت تصمیم گیری و 
عمل کرد، اما بخشــی از این مسائل جنبه 
روانــی دارد و ناشــی از بزرگ نمایی برخی 
از مشکات است که در این زمینه اگر امید 
و نشاط در جامعه افزایش یابد، می تواند 
در برطرف کردن و پیشــگیری از آسیب ها 
تأثیرگــذار باشــد به طور مثال چــه ایرادی 
دارد کــه بخشــی از اســتادیوم ورزشــی که 
هیــچ منافاتی با قانــون و شــرع و مصوبه 
شــورای عالی انقــاب فرهنگی نــدارد، به 
بانــوان اختصــاص یابــد. رئیــس شــورای 

عالــی اجتماعی گفت: می تــوان با برخی 
اقدامات کم هزینه میــزان رضایتمندی و 
خشــنودی اجتماعی مــردم را در جامعه 
افزایش داد و باید توجه داشــت که با سوء 
ظن نمی توان با مردم برخورد کرد. رئیس 
جمهــوری ادامه داد: باید آمــار مربوط به 
کاهــش جرایــم و آســیب های اجتماعــی 
بدرســتی بــه مــردم منتقل شــود و چنین 
آمــار دلگرم کننــده ای می توانــد مــردم و 
جوانان را نسبت به آینده امیدوارکند و چه 
بســا انتشــار آمار مربوط بــه کاهش طاق 
می تواند جوانــان و خانواده ها را به ازدواج 

آسان و سریع ترغیب کند.
روحانی اضافه کرد: امروز باید همه تاش 
کنیم تــا آمار طاق هر چه بیشــتر کاهش 
پیــدا کنــد، اگرچــه در برخــی مــوارد ادامه 
زندگی برای زوجیــن امکان ناپذیر و وقوع 
طاق ازم به نظر می رسد، اما تا جایی که 
امکان دارد، باید با مشاوره و رفع مشکات 

خانواده ها را به ادامه زندگی تشــویق کرد، 
چــرا که طاق نه تنها برای زن و مرد بلکه 
آثار ســوئی نیــز بــرای فرزنــدان و جامعه 

دارد.
فرهنگــی  اقدامــات  جمهــوری  رئیــس 
مســائل  بــا  مواجهــه  در  گام  اولیــن  را 
اجتماعــی دانســت و تأکید کــرد: معموًا 
در فعالیت هــای فرهنگــی مــردم بهتر از 
نهادهــای دولتــی عمــل می کنند، لــذا در 
این حوزه باید سازمان ها و جمعیت های 

مردم نهاد اصیل پیشتاز باشند.
روحانــی بــا اشــاره بــه نقــش آمــوزش و 
پرورش در اصاح کشــور، گفت: آموزش و 
پرورش یکی از مهم ترین نهادهایی است 
کــه می تواند در اصاح امور کشــور بســیار 
مؤثر باشد. رئیس شورای عالی اجتماعی 
»امــر بــه معــروف« و »نهــی از منکــر« را 
و  اجتماعــی  وظایــف  از  یکــی  به عنــوان 
تأثیرگذار برای اصاح جامعه مورد تأکید 
قــرار داد و گفــت: اگــر »امــر بــه معروف« 
و »نهــی از منکــر« بدرســتی ســامان داده 
منکــرات  بســیاری  از  می توانــد  شــود، 
انجــام  بــه  را  مــردم  و  کــرده  جلوگیــری 
رفتارهای درســت تشــویق کند و معتقدم 
»امــر به معــروف« و »نهــی از منکر« یک 
وظیفه مهم همگانی اســت، منتها گاهی 
بدرســتی مورد اســتفاده قرار نگرفته و چه 
بسا نتیجه معکوس داشــته است. در این 
جلسه، وزیر کشــور و اعضای شورای عالی 
اجتماعی، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات 
انجــام شــده در حوزه پیشــگیری و کاهش 
آسیب های اجتماعی، دیدگاه ها، نظرات و 
پیشــنهادهای خود را در خصوص مسائل 
اجتماعی بیــان کردند. براســاس گزارش 
 ارائــه شــده، شــاخص میــزان طــاق طی

 4 سال گذشته کاهش داشته است.

حضور بانوان در بخشی از ورزشگاه چه ایرادی دارد
رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی اجتماعی کشور:

بدون امید به آینده جرایم اجتماعی افزایش می یابد
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شــورای  رئیــس  خــرازی،  ســیدکمال 
راهبــردی روابــط خارجــی بــا اشــاره بــه 
حمایت رهبر معظم انقاب اســامی از 
دولت گفت: حتی وقتی برخی در زمانی 
خواهان استعفای حسن روحانی شدند، 
ایشــان مخالف بودند و گفتند که وی باید 
در قــدرت باقی بماند و تمام تاشــش را 

برای غلبه بر مشکات انجام دهد.
بــه گــزارش ایســنا، وی در گفت وگــو بــا 

فرانســه 24، در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی 
بــر اقــدام ایــران در مقابــل تحریم هــای 
اعمالــی امریکا گفت: همه خروج امریکا 
از توافق هســته ای را محکــوم کرده اند، از 
جمله مــردم ایــران کــه از تحریم ها زجر 
می کشند. آنها مدعی شده اند که دولت را 
تحریم  کرده انــد اما در واقع این مردم اند 
که تحریم شــده اند. بزرگسال ها، بچه ها و 
زنان تحریم شــده اند و ما قطعــاً چاره ای 

جــز مقاومــت نداریــم. وی در پاســخ بــه 
ســؤالی حــول محــور وعده هــای محقــق 
نشــده  اروپا در قبال ایران گفت: آنها قول 
داده انــد چیزهایی کــه آمــاده کرده اند در 
آینده ای نزدیک عملیاتی خواهد شــد. تا 
بدین جای کار که به آنها اعتماد کرده ایم.
وی در پاســخ بــه اینکه آیا صبــر ایرانی ها 
بــرای باقــی مانــدن در توافــق هســته ای 
برجــام رو به پایان اســت،  افــزود: آنهایی 

باید بازخواست شوند که عملیاتی شدن 
وعده های شــان را تســریع نمی کننــد. تــا 
بدیــن جــای کار، ایــران شــکیبایی نشــان 
داده و همچنان بخشی از این توافق بوده 
است. ایران نباید بازخواست شود که چرا 
همچنــان در توافــق باقــی مانده اســت. 
طــرف دیگر که تأمــل می کند بایــد مورد 

بازخواست قرار بگیرد.
خرازی در پاسخ به سؤال مجری در قبال 

اتهامــات وارده به ایران از طرف فرانســه 
و دانمــارک اظهــار کرد: دشــمنانی علیه 
روابط میان ایران و اروپا وجود دارد. ما باور 
داریم که اینها توطئه ای علیه روابط عادی 
میــان ایــران و کشــورهای اروپایــی اســت 
و امیدواریــم کــه این مســأله ثابت شــود.  
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه »دولت 
دانمارک اطاعات خود را از موساد گرفته  
است«، بیان کرد: این اطاعات از اسرائیل 

می آیــد. آنهــا گفته انــد که ایــن اطاعات 
را بــه دولــت دانمارک داده انــد؛ اما اینکه 
می گویند یک مرد نروژی عکاســی  کرده، 
مضحک اســت. اینهــا همه اتهام اســت 
و ربطــی بــه ایــران نــدارد. وی همچنیــن 
در پاســخ به رغبت ایران بــرای مذاکره با 
ســعودی ها اعام کرد: قطعاً ما همیشــه 
مایل به مذاکره با عربستان و سایر کشورها 

برای بهبود شرایط منطقه بوده ایم.
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بله، مقاومت می توانســت مــادران نظامیان اســرائیلی که 
مــادران جوانــان و کــودکان مــا را در غــزه داغــدار کرده اند، 
بــه عزای فرزندانشــان بنشــاند و این حق مســلم مقاومت 
بــود، زیــرا طرف آغازگر مقصر اســت، اما پیام مقاومت به دشــمن این بود که 
عاقانه رفتار کند در غیراین صورت به حمات خود علیه این رژیم ادامه داده 
و ضرباتی ســخت به آن وارد می کند و در آن صورت این رژیم مســئول تشدید 
تنش و درگیری ها خواهد بود و کســی نباید قربانی شــده را سرزنش کند و هیچ 

مامتی بر مقاومت و ملت فلسطین نخواهد بود.
نتیجه گیــری کلــی تــا این لحظــه اینکــه تجــاوز و حمله را دشــمن آغــاز کرد و 
تاش ها برای آرام ســازی اوضــاع تحت نظارت مصر و طرف های بین المللی 
را به شکســت کشاند. این دشمن صهیونیستی بود که نخست ساختمان های 
مســکونی  و مراکز غیرنظامی همچون ایستگاه تلویزیون )ااقصی( را بمباران 
کرد. جهانیان چه انتظاری می توانند از ملت فلسطین داشته باشند؟ جز اینکه 
از خــود دفاع کند و بر اســاس قاعده خون در برابر خــون و گلوله در برابر گلوله 

رفتار کند. بااخره طرف آغازگر، مقصر است و باید پاسخگو باشد.
از طرف خودم و برادرانم در جنبش مقاومت اسامی حماس از تمامی کسانی 
که در این جنایت ظالمانه دشــمن صهیونیســتی، از ملت فلســطین حمایت 
کردند، صمیمانه قدردانی می کنم و از برادرانمان در جمهوری اسامی ایران 
به خاطر اهتمام ویژه و راهکارهای ارائه شده برای محکومیت تجاوز علیه ملت 
فلسطین و شبکه ااقصی به عنوان نماد آزادی بیان و ندای شرافتمندانه تشکر 
می کنم. ملت ما تا دســتیابی به حقوق مشــروع خود و بازپس گیری ســرزمین 

غصب شده اش مقاوم و پایدار خواهد ماند.

 ادامـــــه از
صفحه اول



موج جدید حمله ها به محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه کشورمان شروع شد؛ این بار بر 
ســر اظهارات او درباره پولشــویی گســترده 
در ایــران در گفت وگــو بــا »خبرآنایــن«. 
مخالفــان دولت نســبت های مختلفی به 
ســخنان او داده انــد؛ از »آتــو بــه دشــمن« 
گرفته تــا »تهمت به نظــام«. بخش مهم 
ســخنان ظریف که زمینه ساز این حمات 
به او شده را می شود در چهار جمله کلیدی 
او خاصه کرد؛ »پولشویی گسترده در ایران 
یک واقعیت است«، »خیلی ها از پولشویی 
منفعت می برند«، »آنجاهایی که هزاران 
میلیارد پولشــویی انجــام می دهند، حتماً 
آنقــدر توان مالــی دارند کــه ده ها یا صدها 
میلیــارد هزینه تبلیغــات و فضاســازی در 
کشــور علیــه قوانیــن ضدپولشــویی ایجاد 
کنند« و در نهایت اینکه »کسانی که گردش 
مالــی یک معامله شــان ۳۰ هــزار میلیارد 
تومــان اســت، آنقدر تــوان مالــی دارند که 
مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را 

صرف یک مورد فضاسازی بکنند.«
ë فرمان آتش علیه ظریف

رهبری رسانه ای حمله جدید به ظریف در 
فاصله کمتر از یک روز بعد از انتشار سخنان 
او توسط روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس 
انجام می شود. کیهان در شماره روز گذشته 
خود خود در دو تیتر متفاوت در صفحه اول 
بــه این موضــوع پرداخته. ایــن روزنامه در 
گزارش خبری خودش سخنان وزیر خارجه 
را نسنجیده دانسته و در مطلب دیگری که 
توســط حسین شریعتمداری نوشته شده، 
آورده اســت: »جنــاب ظریــف! چــرا دقیقاً 
هنگامــی کــه امریــکا و اروپا بــرای تصویب 
لوایح چهارگانــه FATF در کشــورمان یقه 
چاک می دهند و فشار می آورند، جنابعالی 
ایــران اســامی را بــه پولشــویی گســترده 
متهم می کنید؟!« حســین شریعتمداری 
همچنین از ظریف خواسته تا پولشویان را 

به دستگاه قضایی معرفی کند. خبرگزاری 
فــارس هــم مطالــب متعــددی ســخنان 
ظریــف را »آتو به دشــمن«، »خصمانه«، 
اســتناد و  »علیــه منافــع ملــی«، »مــورد 
اســتقبال امریکا«، »تهمت به نظــام« و... 

خوانده است.
ë  تناقض دلواپســان؛ از دو برابــر کردن آمار

قاچاق تا اعتراض به ظریف
همــه ایــن هجمــه هــا در حالــی صــورت 
اقتصــاد  بــاای  حجــم  کــه  می گیــرد 
غیرقانونــی، زیرزمینــی و قاچــاق در ایران 
برای هیچ کس پوشیده نیست. حتی خود 
معترضان به ظریف سال هاست که ضمن 
کوچــک ارزیابــی کــردن ارقام اعام شــده 
توسط دولت، تأکید دارند تنها رقم قاچاق 
کاا در ایــران ســاانه بیــش از 2۰ میلیارد و 
حتی تــا 25 میلیارد دار اســت. حال آنکه 
دولــت ایــن رقــم را 12 و نیم میلیــارد دار 
عنــوان کــرده که مــورد قبــول ایــن جریان 
سیاســی نیســت. حاا جریانی که خودش 
مدعــی اســت فقط حجــم قاچــاق کاا در 
کشور دو برابر ارقام اعام دولت می باشد، 
چطــور و چگونه از ســخنان ظریــف درباره 
پولشــویی برآشفته است؟ آیا آن مخالفت 
با آمار دولت و این برآشفتگی یک تناقض 
نیست؟ آیا بهتر نبود مخالفان دولت قبل 
از پرخاش هــای اخیــر علیــه وزیــر خارجه 
درباره ادعاهای ســابق خود مبنی بر وجود 
25 میلیــارد دار قاچــاق ســاانه در کشــور 
توضیــح می دادند؟ مســأله این اســت که 
وقتــی این جریــان سیاســی وجود ســاانه 
25 میلیارد دار قاچاق ســاانه را پذیرفته 
باشــد، به طور طبیعی هــم باید قبول کند 
کــه پــول ناشــی از این حجــم قاچــاق باید 
در پروســه هایی به قول معروف »شســته« 
شده و با پاک کردن رد پاهای موجود، وارد 
سیســتم بانکی و مالی کشور شــود. آیا این 
حقیقــت که مورد تأکید این عــده بوده، در 
واقع ترجمه همان چیزی نیست که ظریف 
مدعی شــده اســت؟ در یک نمونه آماری 
بسیار ســاده، پدرام ســلطانی نایب رئیس 

یک عضو فراکسیون امید درباره واکنش 
برخــی بــه اظهــارات وزیــر امــور خارجه 
درباره وجود پولشویی در ایران، می گوید: 
بایــد بپذیریم پولشــویی در کشــور وجود 
دارد، انــکار واقعیت به رفع این مشــکل 
کمکی نمی کند. محمود صادقی به ایرنا 
می گوید: ما موارد زیادی از پولشــویی در 
ایــران داریم. بر اســاس آماری که رئیس 
مرکــز مبــارزه بــا پولشــویی در مردادماه 

هــزار   14 حــدود  کــرد،  منتشــر  امســال 
میلیــارد فــرار مالیاتی طی دو ســه ســال 
اخیر در کشور رخ داده که توسط این نهاد 
به عنوان پولشویی کشف شده است. وی 
ادامه می دهد: بخش دیگری از پولشویی 
توســط باندهــای قاچــاق مــواد مخــدر 
انجــام می گیرد کــه طی ســال های اخیر 
شناســایی شــده اند. خیلی واضح اســت 
که ما در کشــور شاهد پولشویی هستیم و 

خیلی سخت نیســت که آن را باور کنیم. 
چراکه قانون مبارزه با پولشویی در ایران، 
دیر بــه اجرا درآمده اســت. این نماینده 
مجلــس بــا اشــاره بــه آمارهــای قاچاق 
مواد مخدر می گوید: یکــی از مواردی که 
وجــود داشــت، انجام معامــات بانکی 
یکی از این باندها توســط حســاب بانکی 
یــک فــرد خانــه دار بــود. در حوزه هــای 
دیگــر هــم، مطابــق آمــار، ما پولشــویی 

داریم و وزارت اقتصاد باید رســماً آنها را 
اعام کند. نماینده تهران در مجلس در 
همین راستا، ادامه داد: این یک موضوع 
حقوقی-اقتصادی اســت، اما متأسفانه 
عــده ای تاش دارنــد آن را به موضوعی 
سیاســی تبدیــل کننــد. البته اینکــه افراد 
مخل امنیت ملی برای ردگم کنی دست 
موضــوع  یــک  می زننــد،  پولشــویی  بــه 
امنیتــی اســت. رئیــس مرکــز مبــارزه بــا 

پولشویی نمونه ای را مطرح کردند که بر 
اساس آن، یافتن تروریست های مجلس 
از طریق مکانیسم های مبارزه با پولشویی 
ممکن شــد. ایــن عضو فراکســیون امید 
بــا بیــان اینکــه برخــی مخالفــان قانون 
مبارزه با پولشــویی، معتقدند ما در ایام 
تحریم ها برای دور زدن تحریم  با مشکل 
مواجه می شــویم، می گویــد: به نظر من 
پولشــویی عموماً از طریــق مکانیزم های 

مرسوم و بانکی انجام می گیرد، در حالی 
کــه دور زدن تحریم هــا عمدتــاً از طریق 
غیررســمی انجام می شــود. به عاوه، در 
شــرایطی که مــا با تحریم هــای یکجانبه 
امریــکا مواجــه هســتیم، ایــن تحریم ها 
غیرقانونــی به شــمار مــی رود، به همین 
جهــت به نظر نمی رســد دور زدن آن، از 
نظر کشــورهای دیگر پولشویی محسوب 

شود.
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خبر اول اینکه، فرماندار اهواز برگزارکنندگان تجمع های 
اخیــر اهــواز را کارگرانــی معرفــی کرد که حقــوق عقب 
 افتاده دارند و همچنین خبر داد که مســئوان استانی با 
تجمع کننــدگان با متانت و احترام برخورد کرده اند. جمال عالمی نیســی در 
گفت وگو با ایرنا اظهار کرد:  روز یکشنبه کارگران گروه ملی صنعتی فواد مقابل 
اســتانداری تجمع کرده بودند که حقوق معوقه خــود را طلب می کردند. در 
روزهای قبل نیز تجمعاتی از این دست برگزار شد که ما پیگیر مطالبات آنان 
هســتیم. او توضیح داد: متأســفانه وضعیت گروه ملی صنعتی فواد خوب 
نیســت و درآمد آن با هزینــه اش همخوانی ندارد بــه همین دلیل حقوق ها 
دیر به دیر و با دو ســه ماه تأخیر پرداخت می شــود که این مسأله باعث شده 
است کارگران آن هرچند وقت یکبار تجمع کنند. فرماندار اهواز درباره علت 
افزایش اعتراضات در این شــهر گفت:  خوزســتان اســتانی صنعتی اســت و 
عمده صنایع یعنی پتروشیمی  ها هم در اهواز هستند، اکثر کارخانجات فواد 
هم در اهواز هستند؛ بالطبع این مسائل و مشکات پیش می آید.عالمی نیسی 
در همیــن حال تأکید کرد: ما فضا را برای تجمع کنندگان ناامن نکرده ایم. با 

کسی برخوردی نمی شود و کسی هم بازداشت نشده است.

┓〈━┝》 ╋ぁ┗┍─ 【ぃ━kピ【ぁ┒ピ┖ qブ》』┖ピ┒ 
خبر دیگر اینکه، انجمن علمی پزشکی هسته ای کشور در بیانیه ای ضمن انتقاد 
به تحریم های یک جانبه امریکا و قرار گرفتن نام شرکت »پارس ایزوتوپ«در 
فهرست تحریمی از مجامع بین المللی و نهادهای مدعی حقوق بشر خواست 
نسبت به رفع تحریم داروهای رادیواکتیو اقدام جدی به عمل آورند. به گزارش 
ایسنا، در این بیانیه که به امضای رئیس انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران 
رســیده، آمده است: متأســفانه طبق اطاعات واصله شرکت پارس ایزوتوپ 
که تنها تأمین کننده داروهای رادیواکتیو مورد مصرف مراکز پزشکی هسته ای 
کشــور است در لیســت تحریم های اخیر وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته 
است. این اقدام غیرانسانی به توقف فعالیت های تشخیصی و درمانی وابسته 
به داروهای رادیواکتیو در بیش از 1۸۰ مرکز پزشکی هسته ای کشور که سالیانه 
بــه بیش از یک میلیون بیمار خدمات ســامت ارائــه می دهند منجر خواهد 
شــد. در حالی که در سرفصل بیانیه تحریم ها بر مستثنی بودن اقام دارویی 
و کشــاورزی تأکید شده اســت. انجمن علمی پزشکی هســته ای ایران ضمن 
محکوم کردن این عمل غیر انسانی از مجامع بین المللی و نهادهای مدعی 

حقوق بشر خواستار رفع تحریم داروهای رادیواکتیو شد.

 ブ》 ╋ぁ┗┍─ ┘ピ 〞ぃ┼ブ┵′ qピ┗ペ ブ》 r╀ピ┗┴ ┒ブ『〈┡ぃپ 
شنیدیم که،روزنامه سعودی عکاظ نوشت: برخی از شخصیت های عراقی به 
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر جدید عراق پیشنهاد دادند تا به واشنگتن 
برود و با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا دیدار و از بروز فاجعه برای 
عــراق بعد از پایان مهلــت 45 روزه امریکا به عراق بــرای وارد کردن برق از 
ایران جلوگیری کند. به گزارش ایسنا، در همین رابطه یک منبع عراقی گفته 
است عادل عبدالمهدی یک گفت وگوی طوانی با داگاس سیلیمان، سفیر 
واشنگتن در بغداد داشته است و به او اعام کرده است که در این زمان کوتاه 
نمی توانیم جایگزینی بــرای برق و گاز ایرانی پیدا کنیم و عراق پس از پایان 

مهلت 45 روزه وارد یک فاجعه حقیقی خواهد شد.

 ┾ピ┗┴ 』 ‶ピ┗ぁピ qブ》┘┗′ ‶┒【ペ 《━┝ペ 《┵ぁブ┠ ベぁ┕l─ 
دســت آخر اینکــه، مدیرکل مــرزی وزارت کشــور گفت: تــردد کامیون ها در 
مرزهــای ایــران و عــراق در حــال انجام اســت و هیچ مرزی میان دو کشــور 
بســته نیست. شهریار حیدری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت عراق 
مشــکاتی در بخش گمرک خود دارد و در حال ایجاد تغییراتی در گمرک 
اســت به همیــن دلیل توقف هایی در مرزها انجام شــده بــود، ولی در حال 
حاضر تردد کامیون های کشــورمان به عراق به صورت روان در حال انجام 
اســت. وی همچنیــن گفت: رونــد کاری در مرزهــا و بازارچه هــای مرزی به 
صورت عادی و روان در جریان است. پیش از این برخی رسانه ها خبر داده 
بودند عراق اجازه ورود کامیون های ایرانی را به داخل خاک خود نمی دهد.

 دیـــگه 
چه خبر

 

گفت وگو با کارشناس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری: 

چرا برخی واقعیت پولشویی را انکار می کنند؟

┒【ボ] ╊ブ┱] ‶っ【ビ┝′ 』 ブ》┒ブ『] ┻ぁ┗┰ ┖【┱〈′ 
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وزارت اطاعــات بــا صــدور اطاعیــه ای اعــام کرد: ســربازان 
گمنــام امام زمان)عج(در اداره کل اطاعات آذربایجان غربی 
با اقدامات اطاعاتی موفق شدند پنج باند بین المللی قاچاق 
مواد مخدر را متاشــی و بیش از 6 تن پیش ســاز هروئین و ۳۸5 کیلوگرم هروئین 
فشــرده کشــف و ضبط کنند. به گــزارش ایرنا، در این اطاعیه آمده اســت: مقصد 
هروئین های مکشــوفه اروپا بوده و پیش ســازهای هروئین نیز از اروپا بارگیری و در 
پوشــش ترانزیت از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده بود. این اطاعیه می افزاید: 
در این عملیات ها، 11 نفر از عناصر اصلی باندهای قاچاق مواد مخدر که تعدادی 
از آنها از اتباع کشورهای اروپایی هستند، دستگیر شدند. در این اطاعیه آمده است: 
طی سال های اخیر چند باند بین المللی مواد مخدر که محموله های کان پیش ساز 
مواد مخدر را از کشورهای اروپایی به داخل کشور منتقل می کردند، توسط سربازان 

گمنام امام زمان )عج( شناسایی و کشف شده است.

q┒ブ┥━╀ピ ┗ぃ┐ピ qブ》 〉┓]』┗1۵۰۰ [┽┗ ┒┖ پ ┖ブ┩┌ピ
دادســتان تهــران از احضــار هــزار و 5۰۰ نفــر، بازداشــت 1۷۰ نفــر و صــدور ۶۹ 
کیفرخواست در پرونده های اخیر اقتصادی خبر داد. به گزارش ایسنا، جعفری 
دولت آبــادی روز گذشــته در نشســتی با رئیس اتاق تعــاون ایران و تعــدادی از 
مدیران شرکت های تعاونی و مراکز تولیدی، با اشاره به چند برابر شدن قیمت 
ارز و فــروش ارز هــای دولتــی در بــازار آزاد، افزود: اگر قوه قضائیه با این مســائل 
برخورد نکند، به اهمال و سستی متهم می شود و اگر برخورد کند، ممکن است 
با واکنش برخی دســتگاه ها مواجه گردد و اعام شــود که قــوه قضائیه با تولید، 
ســرمایه گذاری و کســب و کار مخالف اســت. جعفری دولت آبادی در پاسخ به 
تــداوم اتهام زنی ها در رســیدگی به پرونده هــای تلفن همراه، افزود: چه کســی 
گفته اســت موبایل ها به چند برابر قیمت مصوب فروخته شــود؟ چرا ارز ۴2۰۰ 
تومانی دریافت کردید و در بازار آزاد فروخته و بعد هم نامه می نویسید و مدعی 
می شوید؟ اگر قوه قضائیه به موضوع تلفن های همراه ورود نمی کرد، مشخص 

نبود این موضوع به کجا می رسید. 
دادســتان تهران با تأکید بر این که اتحادیه هــا و بخش خصوصی به رغم آن که 
مورد حمایت قوه قضائیه می باشند، اما به وظایف شان عمل نمی کنند، افزود: 
اکنون که اتفاق تلخ گوشــی های تلفن همــراه رخ داده، اتحادیه ها و متولیان امر 
باید به خاطر اشتباهات شــان از مــردم عذرخواهی کنند. وی پیرامون تأثیر عدم 
نظارت متولیان در موضوع فروش سکه گفت: خرید و فروش سکه جرم نیست، 
ولی چگونه می شود که از خانه فردی که صاحب شرکت های هرمی بوده است، 
2۵ هزار سکه و 1۰۸ کیلو طا کشف می شود؟ وی با تأکید بر اینکه رسانه ها باید در 
مورد تصمیمات منجر به بروز فساد که سرریز آن به قوه قضائیه یا پلیس است 
روشنگری کنند، افزود: آیا قوه قضائیه در ماجرای فردی که 2۴۰ میلیون دار ارز 
دولتــی گرفته اســت تا مواد اولیه وارد کشــور کند، اما به جای این اقــدام، ارز را در 
بازار آزاد فروخته و با مابه التفاوت آن اقدام به خرید کارخانه ماشین سازی تبریز 
کرده اســت و یا فرد دیگری که در خوزســتان ۸۰۰ میلیون دار ارز گرفته و نه تنها 
ارز ها را پس نمی دهد، بلکه چند ماهی است که فراری شده، نقش داشته است؟
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 هجمه سخت به حقیقت ظریف
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بـــــرش

رمزگشــایی وزیــر خارجــه ایــران از موانع 
داخلی پیوســتن ایران به »اف ای تی اف« 
بلنــد  را  ســرو صــدای مخالفــان دولــت 
کرده اســت. محمدجواد ظریف اخیراً در 
گفت وگویی، پولشــویی گســترده در کشور  
و منافــع اقتصــادی برخــی جریان هــا را 
واقعیتی دانســته که موجب  فضاســازی  
علیــه مصوبه هــای ضدپولشــویی شــده 
قوانیــن  تصویــب  بــرای  تاش هــا  و 
شفاف سازی مالی را ناکام گذاشته است. 
در گفت وگو با دیاکو حســینی، کارشــناس 
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز  ارشــد 
ریاســت جمهــوری دربــاره دایل هجمه 
مخالفان به ظریف و بازتاب آن در عرصه 

سیاست خارجی گفت وگو کردیم...
 
ë  »FATF« موضوع پیوســتن ایــران بــه

در حالی از ســوی نهادهــای ذیربط داخلی 
پیگیری می شود که وزیر امور خارجه ایران 
وجود پولشــویی گســترده در ایران را که به 
تأمیــن منافــع اقتصــادی عــده ای خاص 
منجر شــده از جمله موانع تصویب لوایح 
مربوط به »اف ای تی اف« برشمرده است؛ 
این در حالی است که آقای ظریف تاکنون 
به این صراحت درباره این مسأله  و موانع 
پیش روی آن ورود نکرده بود. به نظر شــما 

علت این صراحت  چیست؟
مطمئناً به این دلیل که وزیر امور خارجه 
ما بیش از هر فرد اجرایی دیگری در کشور 
نســبت بــه جزئیــات، اهمیــت، معانی و 
پیامدهــای پیوســتن یــا عدم پیوســتن به 
FATF در سیاســت های ملــی اقتصــادی 
و روابــط تجــاری ایران اشــراف نظــر دارد 
و از مشــاهده بــی توجهی هایــی که گاهی 
ســایر مســئوان کشــور در رابطــه بــا ایــن 
مسأله دارند، رنج می کشد. بعضی افراد 
بــه گونــه ای بــا FATF برخــورد می کننــد 

کــه گویا ایــن موضوع چیــزی بیش از یک 
بحــث جانبــی که صرفــاً به سیاســت ها و 
خــط مشــی وزارت امــور خارجــه و دولت 
مربــوط بــوده، نیســت. اما این برداشــت 
کامــًا غلــط اســت. امــروز شــفافیت در 
امــور مالــی و بانکی نــه تنها به خواســت 
و مطالبــه عمومــی شــهروندان ما تبدیل 
شــده و نه تنهــا می تواند زمینه هــای ازم 
را بــرای تشــویق ســرمایه گذاران خارجی 
به وارد شــدن در بازارهای ایران، توســعه 
روابــط تجــاری، مالــی و بانکــی بــا ســایر 
کشــورها مطابق با قوانین و هنجاری های 
بین المللــی فراهــم کند بلکه مســأله ای 
کامــًا مرتبــط با امنیــت ملی مــا در برابر 
انــواع گوناگونــی از تروریســم اقتصادی و 
حتی تروریسم در اشکال سنتی و شناخته 
شــده آن است. بخشی از نظام جمهوری 
اســامی ایــن موضــوع را حتــی قبــل از 
بــر ســرکار آمــدن دولــت آقــای روحانــی 
درک کــرده بــود و بــه همیــن دلیــل هــم 
بود کــه مقدمات لوایــح FATF در دولت 
احمدی نــژاد مطرح شــد و آقــای جلیلی 
دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی آن را 
به دستگاه ها اباغ کرد. این نشان می دهد 
کــه پذیرش اســتانداردهای کارگــروه ویژه 
اقدام مالی، سیاســت کلی نظام اســت و 
ربطــی به دولت هــا ندارد. جای شــگفتی 
دارد که بعضی افراد حتی سیاســت های 
نظــام را هم به محل مجــادات حزبی و 
جناحی تبدیل و نظرات دیروز خودشــان 
را هــم فرامــوش می کنند. طبیعتــاً وقتی 
دکتر ظریف این واقعیت ها و این سیاسی 
کاری های غیراصولی را می بیند، چاره ای 
جز وارد شــدن بــه این موضــوع و اصاح 
شیوه بحث های نادرست حول آن ندارد.

ë  صحبت هــای اخیر آقــای ظریف مبنی
بــر وجــود پولشــویی گســترده بــر پایه چه 

اتــاق بازرگانــی ایــران در تأییــد اظهــارات 
ظریف نوشــته کــه »حداقل گــردش مالی 
ماهانــه برخــی فعالیت هــاى دالتون هاى 
وطنــی در ایــران: قاچاق ســوخت 2۰ هزار 
میلیارد تومان، قاچاق مــواد مخدر 5 هزار 
میلیارد تومان، قاچاق کاا 1۰ هزار میلیارد 
تومان، اقتصاد زیرزمینــی 1۰ هزار میلیارد 
تومان و...« او پرســیده که »با اجرایی شدن 
FATF و نظام جامع مالیاتی این پول ها را 

چگونه جابه جا کنند؟!«
ë اکاذیبی که علیه منافع ملی بود

در میــان برآشــفتگان از ســخنان ظریــف، 
نــام نماینــدگان مخالــف دولــت خــوش 
بــه  متهــم  را  ظریــف  آنهــا  می درخشــد. 
تهمــت به نظــام و ســوژه دادن بــه امریکا 
کرده انــد. رســانه های مخالــف دولت هم 
بــه شــکل گســترده مشــغول بازنشــر ایــن 
موضعگیری ها هستند. در چند ماه گذشته 
همین طیف ها دو ادعای فوق العاده مهم 
را مطــرح کــرده بودنــد دوتابعیتــی بــودن 
رئیس جمهوری و برخی مقامات دولتی و 
اعطای اقامت امریکا بــه 2 هزار و 5۰۰ نفر 
از خانواده هــای مقامات دولتــی در جریان 
برجــام. ایــن ادعاهــا بــرای ماه هــا بازتاب 
جهانــی یافــت تــا جایی کــه یک بــار حتی 

شخص ترامپ با استناد به سخنان مجتبی 
ذوالنور، نماینده نزدیک به جبهه پایداری 
درباره 2 هــزار و 5۰۰ گرین کارت جنجالی، 
توئیت هایــی نوشــت. این ادعاهــا یک ماه 
پیش رســماً توسط اطاعات سپاه تکذیب 
شــد. ســؤال این اســت که دلواپســان امروز 
ســخنان ظریــف، در آن موعد چــرا نه تنها 
کوچک ترین تعرضی به این دست ادعاها 
نداشتند و حتی یک بار هم بابت طرح آنها 
توضیح نخواســتند؟ چرا وقتــی اطاعات 
سپاه اعام کرد آن ادعاها »دروغ« بوده اند، 
رســانه ها و سیاســتمداران معترض امروز 
حتــی خبر تکذیبیــه اطاعات ســپاه را هم 

منتشر نکردند؟
ë روایت جدید نماینده رکورددار تکذیب

کــه  قدوســی  کریمــی  دیــروز  قضــا  از 
مطرح ترین چهره سیاسی در طرح مسائل 
تکذیب شده علیه دولت و وزارت خارجه 
است، در گفت وگویی با خبرگزاری فارس 
با بیان اینکه »ظریف دستاوردهای انقاب 
اسامی و دفاع مقدس را زیر سؤال برده«، 
مدعی شد که وزیر خارجه پیش تر در یک 
مرحله اســتعفا داده و اکنون هــم »دیر یا 
زود به مرز تقدیم اســتعفایش به دولت و 
رئیس  جمهوری خواهد رسید.« او ظریف 

را »قهرمــان پوشــالی« خوانــده و گفته که 
»بایــد ظریــف به عنــوان مجــرم در اتخاذ 
اظهارات مختلف علیه امنیت ملی تحت 
تعقیب دســتگاه های امنیتــی بخصوص 
دبیرخانه شــورای عالی امنیــت ملی قرار 
گیــرد.« کریمــی قدوســی کســی اســت که 
تابســتان امســال با ادعای غیر قابــل باور 
»جمــع آوری اطاعــات از کــف خیابان«، 
ادعای دوتابعیتی بودن رئیس جمهوری 
و مقامــات دولتی را مطرح کرده بود. حاا 
سؤال اینجاست او چطور به جای توضیح 
دربــاره آن اتهامات تکذیب شــده خود که 
بارها مورد اســتناد مقامــات خارجی قرار 
گرفته بود، به طــرح ادعاهای جدید علیه 
ظریــف پرداخته اســت؟ کریمی قدوســی 
ماه هاســت کــه توضیــح نــداده چطــور و 
چگونه اطاعات فوق محرمانه 21۰ مدیر 
دوتابعیتی را به دست آورده است که ادعا 
می کنــد، از طریــق »فراخــوان عمومــی« 
کــرده  جمــع آوری  خیابــان«  کــف  »از  و 
اســت؟ با این تفاسیر به نظر نمی رسد که 
اســتاندارد این دســت رســانه ها و افراد در 
تعریف »منافع ملی« و »آتو به دشــمن« 
آنچنان هم عادانه و منصفانه باشد. این 
در حالی اســت که علیرضا رحیمی، عضو 

هیــأت رئیســه و کمیســیون امنیــت ملی 
مجلس در کنایــه ای به ادعاهــای کریمی 
قدوســی در حساب شــخصی توئیتر خود 
نوشــت: »نماینــده ای که به دلیل افشــای 
در  اطاعــات  وزارت  طبقه بنــدی  اســناد 
مجلس هنــوز )بــا توهــم مصونیتش( به 
مراجــع امنیتی و قضایی پاســخگو نبوده، 
برای واقعیتی تلخ در سخنان دکتر ظریف 
مدعی وی شــده اســت!! ظریف گوشه ای 
از پشــت پــرده مخالفت هــا بــا  FATF و 
لوایح چهارگانه را عیان ســاخته شما چرا 

برآشفته شده اید؟«
ë اول بازی جدید علیه دولت

موافقــان دولت امــا ارزیابی دیگــری از این 
مــوج جدید حمــات دارند. حســام الدین 
آشــنا مشــاور رئیس جمهوری با مخاطب 
قــرار دادن مخالفــان دولــت گفتــه اســت: 
»بــه اصولگرایــان قدیم و جدید پیشــنهاد 
می کنــم تاش نکنند عجوانه به ســخنان 
دکتــر ظریــف واکنــش نشــان دهنــد. کمی 
صبــر کنیــد ضمیــر مرجعــش را خواهــد 
یافــت.« همیــن طــور ســید محمــد صدر، 
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
هــم در ارزیابــی مشــابهی به »ایرنــا« گفته 
اســت: »هجمه کنندگان بــه ظریف، علیه 
خود افشاگری می کنند.« غامرضا حیدری، 
نماینــده مجلــس نیــز ســخنان ظریــف را 
دلسوزانه خوانده است. با این وضعیت به 
نظر می رسد جبهه تازه ای میان موافقان و 
مخالفان دولت در زمین سیاست خارجی 
باز شده. اهمیت این جبهه جدید آن است 
که محور دعوا بحث قدیمی تر FATF است. 
بحثی که ماه هاســت محــور دوقطبی های 
سیاســی کشــور شــده. در آســتانه بررســی 
مجــدد ایحــه CFT در مجلــس و تعیین 
تکلیــف دو ایحه منتظر مانــده در مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظام بعید نیســت 
که فضای سیاسی کشــور تنش های جدید 
و دنباله داری را به بهانه ســخنان اخیر وزیر 
خارجــه تجربه کند. تنشــی کــه آغــاز آن از 

دیروز کلید خورده است.  

گزاره هایی مطرح شده است؟
نمی دانم دکتر ظریف کدامیک از موارد را 
مد نظر داشــته است؛ اما باید توجه کنیم 
در کشــوری کــه قوانیــن و اســتانداردهای 
سختگیرانه علیه پولشــویی وجود ندارد و 
شــفافیت مالی تضمین نشده، پولشویی 
یک امر رایج اســت و اگر شــاهد و مدرکی 
برای پولشــویی وجود نداشــته باشــد باید 
تعجب کنیــم. در چنین کشــورهایی وارد 
شــدن پول هــای کثیــف، پول هــای آلــوده 
و پول های ســیاه به سیســتم مالــی آنقدر 
طبیعی است که ممکن است همه مردم 
و فعاان اقتصادی حتی متوجه ناســالم 
بودن این پول ها نباشــند. دکتر ظریف در 
مصاحبــه اخیــر در واقــع به این بســتر که 
ناشــی از فقــدان قوانین و اســتانداردهای 
پذیرفته شده جهانی است، اشاره داشتند 
نــه بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه 
ممکن است در چنین ساختاری، آگاهانه 
یا ناآگاهانه درگیر پولشــویی شــوند. امروز 
نهادهــای زیــادی وجــود دارنــد که محل 
درآمدهــا، مخارج و گــردش مالی آنها به 
طور کامل ،شفاف و روشن نیست. همین 
ابهامات بنا به تعریف می تواند شکل های 

متنوعی از پولشویی را ایجاد کنند.

ë  اشــاره به وجــود پولشــویی گســترده در
کشــور در حالی از ســوی وزیر امــور خارجه 
ایــن  از  پیــش  کــه  اســت  شــده  مطــرح 
مخالفان دولت حتی آمار رســمی دولت 
درخصوص میــزان قاچاق در کشــور را رد 
کرده و ارزیابی بیشتری از این آمار داشتند. 
خب؛ با وجود چنین پیشینه ای که بسیاری 
از خــود مخالفــان اصولگــرای دولــت به 
رد و بدل شــدن پول های قاچاق در کشــور 
اعتــراف کرده اند؛ چرا با پیوســتن ایران به 
کنوانسیون های شفاف ســازی مالی با این 

شدت مخالفت می کنند؟
کــه  دارنــد  وجــود  گروه هایــی  و  افــراد   
پذیــرش  طریــق  از  را  منافع شــان 
اســتانداردهای FATF در خطر می بینند. 
طبیعتاً آنها در صورتی که ایران به همکار 
این نهاد تبدیل شود، از کسب درآمدهای 
میلیاردی از مسیرهای غیرشفاف محروم 
خواهند شــد. نبایــد از این افــراد انتظاری 
جز مخالفت و فضاســازی مخرب داشته 
باشیم. نکته جالب توجه و حیرت انگیز، 
این اســت کــه این افــراد بعضاً با توســل 
به امریکا ســتیزی با این مسأله مخالفت 
می کننــد؛ در حالــی کــه کمتریــن اطــاع 
از شــرایط کشــور و ماهیت سیاســت های 

امریــکا علیه ایران نشــان می دهــد که در 
حال حاضر هیچ چیز به انــدازه رد کردن 
لوایح FATF امریکا را خوشحال نمی کند. 
دولت ترامپ بسیار خوشحال خواهد شد 
اگــر ما به دســت خودمان ثابــت کنیم که 
عدم ســامت نظام مالــی و بانکی ایران، 
ریشــه واقعــی بی میلی ســرمایه گــذاران 
خارجی برای مشــارکت در ایران اســت و 
نــه تحریم هــای امریکا. حتــی می توانیم 
در  هــم  را  خطرناک تــری  فرضیه هــای 
نظر بگیریم. برای مثال، در شــرایطی که 
ایران در کنار کره شــمالی تنها کشــورهای 
می شــود،  محســوب   FATF غیرهمــکار 
برای امریکایی ها و صهیونیست ها خیلی 
راحت اســت که یک عملیات تروریستی 
را در گوشــه ای از جهــان صورت دهند و با 
سندسازی هایی، سرنخ های تأمین مالی 
آن را بــه ایــران متصــل کنند. این اســتثنا 
بــودن ایران، بســیار خطرناک اســت. اگر 
ایــران به همکار کارگــروه ویژه اقدام مالی 
تبدیل شود، راه های سوء استفاده و توطئه 
چینــی را علیــه خــودش مســدود خواهد 

کرد.
ë  می گوینــد مخالفــان  از  برخــی 

صحبت های آقای ظریف در حالی مطرح 

شده که موضوع پیوســتن ایران به CFT و 
سایر لوایح FATF از سوی شورای نگهبان 
و نهادهای قانونی کشــور رد شــده اســت؛ 
بنابرایــن منظــور آقــای ظریف آن اســت 
کــه حامیــان پولشــویی از بدنــه نهادهای 
حاکمیتی کشــور هســتند و ایــن انتقادات 
شــما  ارزیابــی  می شــود...  آنهــا  متوجــه 

چیست؟
ایــن فــرار به جلــو، گرهی از مشــکات باز 
نمی کنــد. کامًا روشــن اســت کــه منظور 
دکتــر ظریــف نهادهــای حاکمیتــی و یــا 
چهره هــای معتبــر نظــام نبــود. ایشــان 
بــه عنــوان وزیــر امــور خارجه و کســی که 
مستقیماً با این مباحث در سطح امنیت 
ملی درگیر اســت، حق دارد کــه از زوایای 
مختلــف به موضــوع نــگاه کنــد و این به 
معنای متهم کردن این و آن نیست. وی 
تأکید کــرد که هیچ فرد یا نهادی را متهم 
نمی کنــد؛ البتــه ایــن بــدان معنا نیســت 
کــه عــده ای دلبســته بــه مافیای ثــروت و 
فســاد، نتوانســته اند خود را بــه نهادهای 
حکومتی نزدیک کنند و با ســوء اســتفاده 
از اهرم هــای قدرت سیاســی، از دارایی ها 
و عملکردهای ناســالم خــود دفاع کنند. 
اما باید توجه داشــته باشــیم که این افراد 
را بــا نهادهایــی که شــاید به آنهــا مرتبط 
باشند، معرفی نکنیم. حتی اگر این افراد، 
احیاناً سوابق انقابی داشته اند ولی امروز 
غرق در فساد شده و به پول های بادآورده 
خــو کرده اند، نباید آنهــا را با انقاب یکی 
بدانیــم. طبیعتــاً این افــراد بــه انقاب و 
ارزش های آن پشــت کرده اند و به عبارت 
دقیق تر این افراد نفوذی هایی هستند که 
با جریان تروریســم اقتصادی علیه نظام 
و ملت ایران همدست شده اند و چه بسا 
با حفظ ظواهر در سلسله مراتب اداری و 

سیاسی ما به درجاتی هم رسیده باشند. 

ë  علیــه فضاســازی ها  و  انتقــادات 
جایــی  تــا  خارجــه  وزارت  دســتگاه 
ادامــه یافته کــه عــده ای از جمله یکی 
از نماینــدگان مجلــس بحــث اســتیضاح وزیــر خارجه را 
مطرح کرده اند. این جنجال ســازی ها آن هم در شــرایطی 
که موضوع برجام و پیوســتن ایران بــه FATF از مهم ترین 
موضوعــات جــاری کشــور اســت و توجــه عمده دســتگاه 
دیپلماسی را متوجه خود کرده است، چه پیام های منفی به 

خارج از کشور ارسال می کند؟

فردی که از آن اشاره کردید سابقه طوانی در این مباحث 
علیــه دولت و گاهی طــرح مباحثــی دارد که متخصصان 
می توانند آن را در ضدیت با امنیت ملی تشخیص دهند. 
ایشــان یک فعال سیاسی اســت و مانند هر فعال سیاسی 
دیگــری حــق دارد کــه بــا کنــار زدن اخاقیــات و ارزش ها، 
اصول ماکیاولیســتی را در سیاست ورزی انتخاب کند؛ ولی 
امیــدوارم در ایــن رویگردانــی از میانه روی اســامی توجه 
داشته باشد که تندروهای امریکایی و اسرائیلی هم درست 

به اندازه ایشان آرزوی کناره گیری دکتر ظریف را دارند.
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چرا رشد قیمت ارز ایران را گلستان نکرد
اقتصاددانان در گفت و گو با »ایران« اظهارات رئیس جمهوری درباره قیمت ارز را بررسی کردند

درصد
افزایش مصرف بنزین

بر اساس گزارش ایرنا، بهای 10 برابری بنزین و 39 برابری 
گازوئیل در همسایگان شرقی ایران و افزایش جذابیت 

قاچاق و رشد50 درصدی مصرف بنزین در مناطق 
مرزی، باعث ایجاد صف های طوانی پمپ بنزین ها و 

داغ شدن بازار خرید و فروش کارت سوخت شده است. 

50
واحد

رشد شاخص بورس
روز گذشته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران بیش از 1000 واحد 

رشد کرد و توانست تا تراز 1۸3 هزار و ۲1۲ واحدی 
باا برود و حجم معامات نیز رقم 3.3 میلیارد 

تومانی را تجربه کرد.

1000
برابر

رشد مبادله با ارزهای روسیه و چین
 روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد؛ 
تعداد کشورهایی که به دنبال از بین بردن 

وابستگی خود به دار امریکا هستند در حال 
افزایش است و روسیه در این مسیر قدم های 

خوبی برداشته است.

4
 میلیارد یورو 

عرضه ارز پتروشیمی ها
پایگاه اطاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت 
پتروشیمی اعام کرد که همسو با سیاست های ارزی 
دولت و بانک مرکزی، در طول۲31 روز امسال حدود 

۵ میلیارد یورور ارز حاصل از صادرات محصوات 
پتروشیمی در بازار داخلی عرضه شده است.

5

 »یــک وقتــی چنــد اقتصــاددان بودند که 
سرقیمت ارز همیشه با ما چانه می زدند. 
مثاً می گفتند اگر دار از 3۸00 تومان بشود 
4۲00 تومان، تمام ایران گلستان می شود 
و می گفتنــد اگــر دار 4۲00 تومــان شــود، 
صــادرات ما دو برابر می شــود. به هر حال 
ما برای آنها احترام قائلیم و اما نباید فقط 
یک بعد داستان را ببینیم. اقتصاد دانش 
پیچیــده ای اســت. اقتصاد کتاب نیســت، 
بعضی ها فکر می کنند اقتصاد کتاب است 
و فرمول هایــی که درکتــاب خوانده اند. نه 
اقتصــاد خیلــی فــراز و نشــیب دارد.« این 
بخشــی از ســخنان اخیــر حســن روحانی 
رئیس جمهوری درجمع مدیــران وزارت 
امور اقتصادی و دارایی است. دراین جلسه 
رئیس جمهوری بحث واقعی شــدن نرخ 
ارز را مطرح کرده است. ازدهه های گذشته 
همواره دولت با این پیش فرض که رشــد 
نــرخ ارز باعــث باا رفتن ســطح عمومی 
قیمت هــا می شــود و قدرت خریــد مردم 
را کاهش می دهد، ســعی کرده اســت تا با 
استفاده از درآمدهای نفتی خود پول ملی 
را تقویــت و نرخ ارز را ثابــت نگهدارد. این 
درحالی اســت که بسیاری از اقتصاددانان 
معتقدند که پایین نگه داشتن مصنوعی 
نرخ ارز و تعدیل نکردن آن با نرخ تورم به 
شــوک های ارزی منجر می شــود برهمین 
اســاس دولــت می بایســت نــرخ ارز را بــه 
صورت تدریجی به نرخ واقعی آن نزدیک 
کنند. به اعتقاد این دســته از اقتصاددانان 
درصورتی که نرخ ارز با تورم تعدیل شــود 
می تواند باعث رشد تولید و صادرات شود. 
درایــن صــورت تولید توجیه پیــدا می کند 
و انگیزه هــا بــرای صــادرات کاا افزایــش 
و واردات کاهــش می یابــد. امــا التهابــات 
ارزی ماه هــای اخیــر کــه از اواخر زمســتان 
ســال گذشــته کلید خــورد، موجب شــد تا 
درمــدت کوتاهی به یکباره نرخ ارز جهش 
کند. درحالی که دولت نرخ یکســان دار را 
4۲00 تومان تعیین کرده بــود در بازار آزاد 
این ارز به ۲0 هزار تومان نزدیک شــد. ولی 
این شوک و جهش تنها به نااطمینانی ها 
دامــن زد و در بســیاری از بخش ها توجیه 

تولید را از بین برد.
ë غنی نژاد: سوءتفاهم پیش آمده

موســی غنی نــژاد از مدافعــان اقتصاد 
آزاد بــه »ایــران« می گویــد: به نظــر من در 
ایــن خصــوص بــرای رئیــس جمهــوری، 
ســوءتفاهمی به وجــود آمده چــرا که هیچ 
اقتصــاددان معتقــد بــه اقتصــاد آزاد نرخ 
تعییــن نمی کنــد و به طــور قطعــی درباره 
قیمت ها نظــر نمی دهد. ایــن اقتصاددان 
بــه  معتقــد  اقتصاددانــان  می افزایــد: 
اقتصاد آزاد همواره به همه سیاســتگذاران 
توصیه های مشــخصی داشــته اند که اواً از 
سرکوب قیمت ها بویژه سرکوب قیمت ارز 
دســت بردارند و ثانیــاً اجازه دهند که ســاز 
و کار بــازار، قیمت هــا را تعیین کند. ضمن 
آن کــه اصــول اقتصــاد آزاد در همــه جــای 
دنیا ثابت اســت و بدین گونه نیست که به 
یــک بال آن اجازه پرواز دهیم و بال دیگر را 
محکم بگیریم و بگوییم پرواز کن. غنی نژاد 
می افزاید: رئیس جمهــوری فرموده اند که 
اقتصاددانــان از روی کتاب حرف می زنند، 
طبیعی اســت کــه علــم اقتصــاد در کتاب 
باشــد و اقتصــاددان با اســتناد بــه آموخته 
هایش برای سیاســتگذاران نسخه بنویسد. 
این موضوع که با واقعی شــدن قیمت ارز، 
فضا بــرای صــادرات کااهای کشــور ایجاد 
می شــود یــک موضوعــی اســت کــه همه 
اقتصاددانــان بــر ســر آن اجمــاع دارند اما 
این هنر سیاستگذار است که از این فرصت 
اســتفاده کــرده و بــه صــادرات محصوات 
داخلــی بها دهــد نه اینکه بــه بهانه تأمین 
نیــاز داخــل جلــوی صــادرات را بگیــرد.او 
می گویــد: هیــچ اقتصاددانــی تک متغیره 
فکر نمی کند و نمی گوید که اگر یک متغیر 
تغییر کند آنگاه همه مشکات حل شده و 
به تعبیر ایشــان ایران گلستان خواهد شد. 
اقتصاد آزاد بر اساس تعامل با دنیا تعریف 

شده و نیازمند آن است که در کنار خود یک 
دیپلماســی اقتصادی قوی داشته باشد نه 
اینکه در مرزها بسته باشد و توقع صادرات 

از آن داشته باشیم.
ë اقتصاد در کتاب است

نیــز  اقتصــاددان  طبیبیــان  محمــد 
درباره ســخنان رئیس جمهوری در کانال 
تلگرامی خود نوشــت: لطفاً اقتصاددانی 
که گفته اســت اگــر دار از 3۸00 بــه 4۲00 
تومان افزایش یابد ایران گلستان می شود 
را معرفــی کنیــد. وی ادامــه داد: اقتصــاد 
مانند ســایر علوم درکتاب اســت اگر کسی 
کتاب را درست نخوانده باشد با 500 سال 
کار اداری و تجــاری هم اقتصاد را نخواهد 
دانســت. کاش ســتیز بــا دانــش اقتصــاد 
متوقف می شد چرا که بسیاری از روندها را 
اصاح می کرد نه اینکه ایران گلستان شود 

بلکه روال امور معقول می شد.
ë تئوری صرف ما را به خطا می برد

اقتصــاددان  چهــره  خــوش  محمــد 
دراین باره معتقد اســت که قبــل از اینکه 
دربــاره دولتی بــودن یا آزاد بــودن اقتصاد 
ایــران بحــث کنیم بایــد گفــت، دولت در 
بخش هایــی کــه نبایــد دخالــت می کند و 
دربخش هایی که باید دخالت کند، حضور 
کمرنگــی دارد. وی درگفت و گــو با »ایران« 
با اشــاره بــه اینکه برخی حل مشــکات را 
به مســائل تئــوری و نظری گــره می زنند، 
گفت: این درحالی است که میان تئوری و 
واقعیت های اقتصاد تفاوت بسیاری وجود 
دارد. در تئوری ها به واقعیت های جهانی و 
مسائل بومی کشــور دقت نمی شود. برای 
مثال رقابت تئوریکال اســت ولی درعمل 
تبعیض هــای جهانــی، تــورم و سیاســت 
شرایط را تغییر می دهد. به گفته وی اینکه 
تئوری هــای صــرف اقتصــادی را مبنا قرار 
دهیم اشتباه است. کسانی که تئوریکال فکر 
می کنند به این واقعیت توجه نمی کنند که 
در هر نظریه پیش فرض هایی وجود دارد. 
برای مثال درخصــوص رابطه و تأثیرنرخ 
ارز بر صادرات در یک اقتصاد آزاد و رقابتی 
قــرار نداریم که رشــد نــرخ ارز بــه افزایش 
صادرات بینجامد. از سوی دیگر برخاف 
سایر کشورها هم اکنون موانع بزرگی مانند 
انتقال پول و تحریم در برابر رونق صادرات 
مــا قــرار دارد. بنابراین برای اینکــه درباره 
تأثیر نــرخ ارز بر صادرات بحث کنیم باید 
تمام پیش فرض ها و شرایطی که ممکن 
است برای هر کشور متفاوت باشد را لحاظ 
کنیم. این اقتصاددان ادامه داد: برهمین 
اســاس برخــی از کشــورها بــا هدف رشــد 
صادرات به صورت مصنوعــی ارزش پول 
ملــی خــود را کاهش می دهند کــه به طور 
قطع برای تمام کشورها جواب نمی دهد. 
بنابراین نرخ ارز در شرایط خاصی به رونق 
صــادرات منجر می شــود وگرنــه چین به 
قــدرت اول تجارت جهانی بدل نمی شــد 
چــرا که امریکا براحتی با افــت ارزش دار 
مقابل آن می ایســتاد. خوش چهره تأکید 
کــرد: برخــی افراد اقتصــاد را تــک بعدی 
می بیننــد و برهمین اســاس آن را ناقص 
اجرا می کنند. دراین خصــوص »فردریچ 
لیســت« اقتصــاددان آلمانــی و بنیانگذار 
مکتــب حمایت گرایــی )پروتکشنیســم( 
می گویــد درعلــم اقتصــاد واحــدی که در 
همه جای دنیا کارایی داشــته باشد، وجود 
ندارد چرا که هر کشور باید بسته به شرایط 
و وضعیــت خــود علــم اقتصــاد را تبیین 
دوم  جهانــی  جنــگ  دردوران  وی  کنــد. 
طی ســخنرانی که در کنگــره امریکا انجام 
داد رئیس جمهوری این کشــور را متقاعد 
انگلیــس  از  کاا  واردات  جلــوی  تــا  کــرد 
گرفته شــود و به جای آن از تولیدکنندگان 
داخلی حمایت شــود.این استاد دانشگاه 
افــزود: درصورتــی که بپذیریم در شــرایط 
تحریــم و جنــگ اقتصــادی هســتیم باید 
سیاست های اقتصادی را نیز با این شرایط 
هماهنگ کنیم دراین صورت بســیاری از 
سیاســت هایی که هم اکنون اجرا می شود 

اشتباه است.
ë  نااطمینانی تأثیر نــرخ ارز بر صادرات را از

بین برد
در  نیــز  اقتصــاددان  کریمــی  زهــرا   

خصوص سخنان رئیس جمهوری درباره 
تأثیر نرخ ارز به »ایران« گفت: در نشستی 
رئیــس جمهــوری  بــا  اقتصاددانــان  کــه 
داشــتند، به نرخ 6 هــزار تومان بــرای دار 
رســیده بودنــد. در واقــع بــه اعتقــاد اکثــر 
اقتصاددانان نرخ دار در پایان سال گذشته 
بر اســاس نرخ تورم باید بــه 6 هزار تومان 
می رسید. وی افزود: اگر نرخ ارز با نرخ تورم 
- که در 40 ســال گذشــته حدود ۲0 درصد 
بوده - تطابق پیدا نکند به معنای افزایش 
هزینه ها برای تولید داخل است. وقتی نرخ 
ارز ثابت نگه داشــته شود به دلیل اینکه در 

کشــورهایی که شــریک تجاری ما هســتند 
چنین تورمی وجود ندارد، کااهای خارجی 
برای مصرف کننده داخلی ارزان می شود 
و درنتیجه واردات به صرفه می شــود. وی 
توضیــح داد: برهمیــن اســاس از اواســط 
دولت احمدی نژاد تولیدکنندگان پوشاک 
و لوازم ورزشــی به واردکننده تبدیل شدند 
چرا کــه ثابت نگه داشــتن نــرخ ارز قدرت 
رقابتــی تولید را از بین می بــرد. در فاصله 
ســال های ۸6 تــا 90 حــدود 4 هــزار بنــگاه 
صنعتــی با بیــش از 10 نفــر کارگر تعطیل 
شد. این استاد دانشگاه مازندران درپاسخ 

به این پرسش که چرا با وجود رشد جهشی 
نــرخ ارز، صــادرات رونق پیــدا نکرد گفت: 
با رشــد نرخ ارز کشــورهای همســایه برای 
خرید کااهای ایرانی هجوم آوردند چرا که 
برای آنها بشــدت ارزان شده بود، بنابراین 
رشد نرخ ارز در صادرات تأثیر داشته است 
چرا که اقتصاد قوانین خاص خود را دارد. 
به گفتــه وی اما اینکه چرا صادرات بخش 
صنعتی ما رشــد نداشــت به چشــم انداز 
مربــوط  اقتصــاد  نااطمینانــی  و  مبهــم 
می شود. در واقع نااطمینانی تأثیر نرخ ارز 
بر صادرات را از بین برده اســت. تولیدات 

صنعتــی و کشــاورزی مــا بــه نهاده هــای 
وارداتی نیازمندند و به دلیل اینکه به آینده 
اطمینــان ندارند بنابراین انگیــزه ای برای 

تولید ندارند.
ë شروط   تأثیر نرخ ارز بر صادرات

پویــا جبل عاملی اقتصــاددان دیگری 
اســت کــه در گفت و گو بــا »ایــران« درباره 
سخنان رئیس جمهوری معتقد است: از 
سوی اقتصاددانان توصیه هایی به رئیس 
جمهوری شــده بود کــه نــرخ ارز را با تورم 
تعدیل کند. چرا که اگر این اتفاق نیفتد به 
شــوک ارزی منجر می شــود. این درحالی 
اســت که دقیقاً همیــن پیش بینی محقق 
شد و عدم تعدیل نرخ به یک شوک ختم 
شــد. درواقع تعدیل نکردن نرخ در 4 تا 5 
سال اخیر یکی از دایل اصلی شوک ارزی 
بــود.وی ادامــه داد: درخصوص تأثیر نرخ 
ارز بر صادرات نیز باید گفت درصورتی که 
تعدیل نرخ ارز به صورت آرام و نه شــوک 
آور انجــام شــود می تواند به رشــد تولید و 
صادرات هم کمک کند چرا که رشــد نرخ 
ارز تولید داخلی را توجیه پذیر می کند این 
درحالی اســت که هم اکنون با یک شــوک 
ارزی مواجه شدیم که باعث بی ثباتی شده 
اســت. به گفته وی بررسی رشد نرخ ارز در 
دوره های گذشته نشان می دهد که هرگاه از 
مرحله شوک عبور کردیم صادرات از رشد 
نرخ ارز تأثیر پذیرفته اســت اما درصورتی 
که تعدیل نــرخ ارز ادامه پیدا نکند دوباره 
صــادرات ضربــه می خورد. جبــل عاملی 
تأکیــد کرد: در ابتدا بــرای تولید و صادرات 
باید انگیزه وجود داشــته باشــد وقتی نرخ 
ارز به جایی می رسد که تولید هیچ کاایی 
مقــرون به صرفه نیســت انگیــزه ای باقی 

نمی ماند.
ë  برنامه ریــزی صــادرات  و  تولیــد  رشــد 

می خواهد
علی مزیکــی اقتصــاددان درگفت و گو 
دارد:  اعتقــاد  بــاره  درایــن  »ایــران«  بــا 
اقتصاددانانــی کــه می گوینــد اگر نــرخ ارز 
افزایش یابد ایران گلستان می شود نگاهی 
سطحی به اقتصاد دارند. به طور معمول 
کســانی که این نظــر را دارنــد تنها ازمنظر 
کان به اقتصاد می نگرنــد و اقتصاد خرد 
را لحــاظ نمی کنند این درحالی اســت که 
پایه های اقتصاد خرد بسیار مهم تر از کان 
است. به گفته وی برای اینکه رشد نرخ ارز 
همانند کاری که کشور چین می کند به رشد 
صــادرات بینجامــد نیازمنــد برنامه ریزی 
و ســرمایه گذاری هســتیم. بدیــن منظــور 
بنگاه ها باید توان افزایش ظرفیت تولید را 
داشته باشــند که این کار به سرمایه گذاری 
احتیــاج دارد. امــا آیا ما برای رشــد تولید و 
صــادرات برنامه ریزی کردیــم؟ وی ادامه 
داد: عــاوه برایــن درخصــوص تأثیر نرخ 
ارز بــر تولیــد و صــادرات مســائل زیــادی 
دخیــل و تأثیرگــذار اســت که یکــی از آنها 
انگیزه و اطمینان به آینده اقتصاد اســت. 
درحالــی کــه هم اکنون ســرمایه گــذاران و 
فعــاان اقتصادی انگیــزه ای بــرای تولید 
ندارنــد چراکــه نمی داننــد در آینــده چــه 
اتفاقی رخ می دهد. از ســوی دیگر حتی با 
فرض این که رشد نرخ ارز موجب افزایش 
صــادرات شــود باید دید آیا ایــن صادرات 
به نفع اقتصاد ملی است یا خیر؟ مزیکی 
با اشــاره به این که بحث انحراف قیمت و 
زیرســاخت ها مســائل را در ایــران بغرنج 
می کند گفت: دولت بــه دلیل درآمدهای 
نفتی پول ملــی را تقویت می کند و امروزه 
بــه دلیــل اینکــه تــوان آن را ندارد نــرخ ارز 
افزایش یافته است، بنابراین ممکن است 
با تغییر شرایط دوباره به این کار اقدام کند. 
ایــن اقتصــاددان در ادامه درباره ســخنان 
رئیس جمهوری خطاب به اقتصاددانان 
خدمــات  از  چقــدر  مگــر  دولــت  افــزود: 
اقتصاددانــان اســتفاده کــرده اســت کــه 
حــال گرانی ارز را به گــردن آنها می اندازد. 
اقتصاددانــان توصیه هــای دیگــری هــم 
کرده اند که به آنها توجه نشده است. با این 
حال من هم معتقدم که اقتصاددانان ما 
بــه دلیل این کــه از خدمات آنها اســتفاده 
نمی شــود اقتصاددان نیستند و باید برای 
اصاحات، از خارج اقتصاددان وارد کنیم.
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┘┖ピ 〞¨ぃ╀ 〉┖ブペ┖┒ q┖【『¨┈ ┛ぃパ┖
اخیراً جناب آقای رئیس جمهوری در سخنرانی خود در وزارت 
امور اقتصادی و دارایی به چند نکته اشاره داشتند که به گمانم 
یکی از شــیرین ترین و در عین حال عمیق ترین صحبت های 
ایشان در حوزه اقتصاد بود. ایشان به صراحت و به بهانه شوک 
ارزی و توصیه برخی اقتصاددانان به ضرورت افزایش نرخ ارز 
در اقتصاد ایران اشــاره داشــتند.  به عنوان یک دانش آموخته 
علم اقتصاد که بیش از ۲۲ سال است، در حوزه اقتصاد دانش 
آموختــه و فعالیت علمــی و اجرایــی انجــام داده ام، اعتراف 
می کنم که پس از مدتی از تحصیل در رشته اقتصاد که اتفاقاً 
دانشی بسیار پیچیده است، این سؤال همواره برایم مطرح بود 
که چرا الزاماً  آنچه که در مدل های اقتصادی در دانشگاه و کتاب ها جواب می دهد، در 
عرصه واقعی پاســخ نمی دهد. بســیار می دیدم و می شنیدم که این مسأله در سطوح 
مختلف فعالیت های اجرایی منجر به این شده که صراحتاً گفته می شود، دانشگاهیان 

نمی توانند در اجرا پیشنهادهای مناسب ارائه دهند و کار اجرا از کار دانشگاه جداست.
ایــن مســأله را نمی توانســتم هضــم کنم چــرا که نه منطــق ایجاب می کــرد که چنین 
اظهارنظــری درســت باشــد و نه تجربه تاریخــی این مســأله را به اثبات می رســاند که 
اگر چنین بود چطور دانشــمندی همچون کینز توانســت پس از جنگ جهانی و با ارائه 
نظریه های جدید اقتصادی، بحران اقتصادی پس از جنگ را از بین ببرد و اقتصاد را به 
یک ثبات رساند. چرا به عنوان مثال کینز می شود سردمدار یک مکتب در اقتصاد و وقتی 
در زندگی کینز بیشتر دقیق می شویم درمی یابیم که بی اغراق وی یکی از نخبگان تاریخ 
علم اقتصاد بوده که بر بسیاری از علوم وابسته به اقتصاد نیز تسلط داشته و درک وی از 
اقتصاد شاید در ظرف ادراک ما نگنجد و او می شود نجات بخش اقتصاد در برهه ای از 
تاریخ. به همین ترتیب در مورد بسیاری از دانشمندان این علم در سراسر تاریخ صادق 
است که در برهه های مختلف توانسته اند، منجر به اثرات قابل لمس در اقتصاد کشورها 
شــوند. آیــا اگر این علم تا این حــد کامل و در عین حال پیچیده نبــود، اثرات حاصل از 
تصمیم گیری های مبتنی بر آن از ســوی عالمان این علم و سیاستگذاران می توانست 
اینچنین فضای اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد؟ همواره در این چالش بزرگ 
بــا خــود در خصوص عمق پیچیدگی علم اقتصاد به این نتیجه رســیدم که گویی این 
همــه ادعای دانش اقتصاد در بین ما دانش آموختگان مــا را در فضایی قرار داده که از 
نادانسته هایمان غافل شده ایم و شاید برای همین است که حاضر به تعامل و شنیدن 
نظرات مختلف نیستیم و ای کاش برسیم بدانجا که حکیم ابوعلی سینا می فرمود تا 

بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم.
علم اقتصاد بدرستی به تعبیر رئیس جمهوری علمی بسیار پیچیده است و شاید دلیل 
پیچیدگی این علم، پیچیدگی انسان باشد. همانقدر که انسان ها و رفتار انسان ها پیچیده 
اســت، علم اقتصاد که از رفتار انســان سرچشمه می گیرد و بر رفتار انسان اثر می گذارد 
نیز پیچیده خواهد بود. شــاید بتوان ادعا کرد که علم اقتصــاد دارای بطن های تو در تو 
اســت. و هر بار که حتی در مورد یک موضوع از این علم به تأمل می نشــینی بیشــتر به 
پیچیدگی آن پی می بری. اما علم اقتصاد یک ایه اولیه هم دارد و آن همان فرمول ها، 
اتحادها، معادات و تفســیرهای اقتصادی این معادات است که در کتب دانشگاهی 
پایه بدان اشاره می شود. اما زمانی می توان به پیچیدگی علم اقتصاد بیشتر پی برد و با 
این پیچیدگی ها آشنا شد که از ایه اولیه؛ وارد ایه های دیگر شد. به گمانم در بسیاری 
موارد ما دانش آموختگان علم اقتصاد در ایه ایه های این دانش غور نمی کنیم یا اگر 
هــم وارد ایه های این دانش می شــویم، در یک بخش خاص و بــدون برقراری ارتباط 
این بخش با سایر بخش ها به چنین تعمقی دست می زنیم. به همین دلیل است که 
در ایران در بسیاری موارد شاهد آن هستیم که علم در کنار اجرا نتوانسته است، نتایج 
قابل انتظار را ارائه کند. اما این بدان معنا نیست که اشکال از علم است. نکته دیگر در 
ســخنان رئیس جمهوری توصیه ایشــان به وزارت امور اقتصادی و دارایی بود که اشاره 
اکید داشتند برای پیشرفت اقتصادی می بایست از صاحبان تجربه و استادان دانشگاه 
با هم مشاوره گرفته شود. باید از صادرکننده، وارد کننده، تولید کننده، بخش خصوصی، 
اتاق ها مشورت گرفته شود. باید به فضای جهانی توجه شود و باید تجربه یک فرد موفق 

در بازار که شاید دانش آکادمیک در علم اقتصاد ندارد نیز بهره گرفته شود.
به گمانم تفسیر و ترجمان سخنان اخیر رئیس جمهوری در مفهوم به ظاهر ساده و اما 
بسیار پیچیده ارزش افزوده اقتصادی و تولید ناخالص داخلی قرار می گیرد. مفهومی که 
در اولین سال های دانش آموختگی در رشته اقتصاد در تمام دانشگاه ها به دانشجویان 
تدریس می شــود و تا مقطع دکتری همچنان به عنوان یکــی از مباحث اصلی اقتصاد 
اســت که مباحث رشــد اقتصادی، انواع سیاســت های اقتصادی، اقتصاد بین الملل، 
دولت، خانوار، تولید کننده و...همگی در آن نهفته است. شاید اغراق نباشد اگر بگوییم 
در بیشتر مکاتب اقتصادی نیز، آنچه به توصیه صاحبان مکاتب در برهه های مختلف 
در کشــورها به عنوان سیاســت های اقتصادی اعمال شــده و اثرات آن در اقتصاد دیده 
شده، همگی از همین مفهوم به ظاهر ساده اما دارای بطن های بسیار گرفته شده است. 
رئیس جمهوری بدرستی از ضرورت استفاده از دانش استادان و صاحبان تجربه سخن 
به میان آوردند چرا که انتظار می رود آنچه در رفتار اقتصادی هر یک از افراد جامعه در 
فضای اقتصادی دیده می شود، توسط استادان دانشگاه مورد تجزیه و تحلیل دقیق و 
علمی قرار گیرد تا بتوان نسبت به پیش بینی ها و ارائه پیشنهادات سیاستی و برنامه ای 
برای دستیابی به اهداف اقتصادی موفق عمل نمود. اگر در علم پزشکی دانشمندان 
این علم برای ارائه نظریات جدید در درمان بیماری های مختلف یا پیشگیری از بیماری 

با سیستم بدن انسان سالم و بیمار آشنا نباشند، آیا می توانند نسخه ای ارائه کنند؟
بدون شک اقتصاددان نیز برای آنکه بتواند انتظام پیچیده علم اقتصاد را در سیستم 
جامعه به طور بهینه به کار گیرد،باید با سیســتم جامعه و رفتارهای آنکه در عملکرد 
و تجربه افراد نهفته است آشنا باشد. دکتر روحانی بر ضرورت مشورت با تولیدکننده، 
صادرکننده، واردکننده، بخش خصوصی، اتاق ها ســخن گفتند. مگر نه این اســت که 
تمــام این موارد بخش های مختلف تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده یک کشــور 
را تشــکیل می دهد که همچون ظروف مرتبطه به یکدیگر مرتبطند و اگر می خواهیم 
سیاســتی در ایــن حوزه پیشــنهاد دهیم، ضروری اســت فعاان این حوزه هــا را بخوبی 
شناخته و جنس فعالیت ایشان در بازار و روابط مربوطه را بدانیم و بتوانیم نسبت به 
برقراری ارتباط های مؤثر در هنگام ارائه سیاست اقدام کنیم که در غیر اینصورت و زمانی 
که پیچیدگی های اجرایی را ندانیم، سیاســت های ارائه شده نه تنها قابلیت اجرا ندارد 
که می تواند معکوس نتیجه دهد. در بخش دیگری ایشان به ضرورت توجه به فضای 
اقتصاد بین الملل اشاره داشتند. مجدداً به بحث ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی 
اشاره می کنم که فضای بین الملل و اثرات آن بر شاخص های منبعث از چرخه ارزش 
افزوده در اقتصاد از مهم ترین عوامل اقتصاد یک کشور است که پیچیدگی های بسیار 
داشــته و عدم توجه به هریک از این پیچیدگی ها که بخشــی از آن در رفتارشناسی های 

متنوع در فضاهای متفاوت است، می تواند تمام معادات اقتصادی را به هم زند.
و اما نکته بسیار جالب در پایان سخنان ایشان بود و آن اینکه مگر فردی که یک مغازه 
داشــته و اکنون یک بنگاه بزرگ اقتصادی را اداره می کند، الزاماً دانش آکادمیک دارد، 
از تجربه این افراد در بازار باید استفاده کرد. دقیقاً بحث بازار و آنچه افراد بازار به شیوه 
ســنتی با آن آشنا هستند، آن چیزی اســت که اقتصاددانان در ساختار منتظم اقتصاد 
و در همان چرخه به ظاهر ســاده اما پیچیده ارزش افــزوده اقتصادی در ابعاد اقتصاد 
خــرد و اقتصاد کان بــدان می پردازند. فردی که در بازار به کســب و کار می پــردازد و با 
توجه به فطرت بشــری خود مبنی بر دســتیابی به مطلوبیت، نسبت به حداکثر سازی 
ســود خود در کنــار محدودیت های خود و بازار اقدام می کند بــدون آنکه بداند در حال 
حل کردن پیچیده ترین معادات اقتصادی اســت و اگر یک اقتصاددان بر آن است تا 
توصیه ای سیاستی ارائه دهد که هم منجر به پایداری و ارتقای منافع امثال این فرد شود 
و هم منافع جامعه و شاخص های کان اقتصادی را بهبود بخشد مگر نه این است که 
می بایست در مورد روابط و سازوکارهای اجرایی این تولید کننده خرد در فضای اقتصادی 
فعلی کشور اطاع داشته باشد و مگر نباید از ارتباط بین فضای اقتصادی خرد و کان در 
ایه پیچیده روابط ساختاری حاکم بر اقتصاد کشور مطلع باشد. به عبارت بسیار ساده 
موارد مورد تأکید رئیس جمهوری به سیاستگذاران حوزه اقتصادی و اقتصاددانان آن 
چیزی است که در اقتصاد به عنوان اطاعات پایه مورد نیاز است. و این اطاعات پایه نیز 
دارای ایه های متعدد است که تأکید رئیس جمهوری بر ایه های عمیق تر اطاعات و 

نه ایه های اطاعات منبعث از آمارگیری های رسمی در سطوح کان است.

یادداشت
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موسی غنی نژاد:
اصول اقتصاد آزاد در همه جای دنیا 
ثابت است و بدین گونه نیست که 

به یک بال آن اجازه پرواز دهیم و 
بال دیگر را محکم بگیریم و بگوییم 

پرواز کن.

محمد خوش چهره:
قبل از اینکه درباره دولتی بودن یا آزاد 

بودن اقتصاد ایران بحث کنیم باید 
گفت، دولت در بخش هایی که نباید 

دخالت می کند و دربخش هایی که باید 
دخالت کند، حضور کمرنگی دارد.

علی مزیکی:
اقتصاددانانی که می گویند اگر 

نرخ ارز افزایش یابد ایران گلستان 
می شود نگاهی سطحی به اقتصاد 

دارند. کسانی که این نظر را دارند تنها 
ازمنظر کان به اقتصاد می نگرند.

 محمد طبیبیان:
لطفاً اقتصاددانی که گفته است 

اگر دار از 3800 به 4200 تومان 
افزایش یابد ایران گلستان می شود 
را معرفی کنید. کاش ستیز با دانش 

اقتصاد متوقف می شد.

پویا جبل عاملی:
از سوی اقتصاددانان توصیه هایی 

به رئیس جمهوری شده بود که نرخ 
ارز را با تورم تعدیل کند. چرا که 

اگر این اتفاق نیفتد به شوک ارزی 
منجر می شود. 

زهرا کریمی:
با رشد نرخ ارز کشورهای همسایه برای 

خرید کااهای ایرانی هجوم آوردند چرا که 
برای آنها بشدت ارزان شده بود، بنابراین 

رشد نرخ ارز در صادرات تأثیر داشته است 
چرا که اقتصاد قوانین خاص خود را دارد.

 سیاست 
گــذاری
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فرمایشات اخیر ریاست جمهوری 
در مورد نظر نادرست اقتصاددانان 
در مــورد افزایش ســریع صــادرات 
کشــور در صورت افزایش نــرخ ارز، 
در میان اقتصاددانان کشور با بهت 
و حیــرت روبه رو  شــد. در حقیقت 
هر اقتصاددانی بخوبی می داند که 
نرخ ارز یکی از چندین عامل اثر گذار 
بر صادرات است و افزایش نرخ ارز 
به تنهایــی قادر بــه افزایش حجم 

صادرات نیست.
در زمینــه صــادرات و مــراودات تجاری، قیمــت کاا در بازار 
بین المللی تنها عامل برای تصمیم گیری نیست و افزایش 
صادرات پیش نیازهای بســیاری فراتر از نــرخ ارز دارد که در 
صــورت آماده نبودن آن پیش نیازهــا کاهش نرخ ارز کمک 

چندانی به افزایش صادرات نخواهد کرد.
کشورهای خریدارعاوه بر کیفیت کاا و ارتباط آن با قیمت، 
موارد زیر را نیز در سیاست های مباداتی خود لحاظ می کند:

ë رابطه سیاسی
هــر کشــوری بخوبی می دانــد که خریــد کاا از کشــوری دیگر، 
موجب تقویت نظام اقتصادی و سیاسی آن کشور می شود. به 
عبارت دیگر مبادات کاا با کشورهای دوست توصیه می شود. 
بنابراین اگر روابط حســنه ای با کشوری برقرار نباشد عاقه ای 
به گسترش مناسبات تجاری وجود نخواهد داشت. تحریم ها 
در عرصه بین المللی آشــکار ترین شیوه ابراز دشمنی )بدون 
جنگ( کشــوری با کشور دیگر اســت و به زبان ساده به معنی 
محروم کردن آن کشــور از امتیازات اســتفاده از بازار و کااهای 
ســاخت خود است. کشور ما متأسفانه در عرصه بین المللی 

دوســتان زیــادی ندارد و تحریم ها و احتمال محروم شــدن از 
چرخــه دار و عدم دسترســی به بــازار امریکا موجب احتیاط 

بیشتر کشورها در معامات با ایران شده است.
ë دایل اقتصادی

به دلیل عدم ســرمایه گذاری کافی در صنایع کشــور در سال 
های طوانی، تکنولوژی تولید در کشــور در بسیاری زمینه ها 
آن چنان پیشــرفته نیســت. در زمینه های معــدودی مانند 
پتروشیمی و تولید فواد ســرمایه گذاری انجام شده و دارای 
تولید مناسبی هستیم. در زمینه همین تولیدات نیز در دنیا 
بی رقیب نیستیم و در کوتاه مدت احتمال افزایش سریع بازار 

صادراتی آنها امکان پذیر نیست.
ë تداوم قوانین، مقررات و ثبات

از جملــه مواردی که کشــورهای خریــدار توجه زیــادی برای 
انتخاب فروشــنده کااها دارند امکان تــداوم تولید و عرضه 
و همچنیــن ثبات مقــررات و قوانین کشــورها در بلند مدت 
اســت. به عبارتی کشورهای کم ثبات از نظر تولید و مقررات 
و قوانین، نمی توانند تأمین کننده مطمئنی برای اقام مورد 

نیاز در کشورهای صنعتی باشند.
ë کشش تولید

در مواردی کاهش نرخ ارز می تواند انگیزه صادرات کشــور را 
افزایش دهد لیکن تولید بسیاری از کااها در کشور ما تقریباً 
بی کشــش اســت. زیرا افزایش تولیــد نیارمنــد واردات مواد 
اولیه و قطعات است که متأسفانه کندی و پیچیدگی سیستم 
اداری مانع از آن اســت که بتوان مواد اولیه و قطعات آنها را 

سریعاً تأمین نمود و صادرات آن را افزایش داد.
امیــدوارم بــا این تجربــه تلخ، جنــاب رئیس جمهــور دایره 
مشاورین اقتصادی خود را گسترش دهند و از اقتصاددانان 
طیف های مختلف برای مشاوره و تصمیم گیری بهره گیرند.

یادداشت
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افزایــش تــورم و کاهــش ارزش پــول ملی 
مردم را بر آن داشــته تا به هر نحوی شده 
با تبدیل دارایی خود به کاای ســرمایه ای 
ارزش آن را بــه روز کننــد. البتــه حســاب 
کان  ســرمایه های  از  خــرد  دارایی هــای 
اندوختــه مالــی  کــه  جداســت. مردمــی 
انــدک یــا متوســطی دارنــد می خواهنــد 
آن را در جایــی مطمئــن ســرمایه گذاری 
کنند تــا همین پس انــداز کم از دستشــان 
نــرود. بازارهای جذاب ســرمایه گذاری در 
ماه هــای گذشــته عمومــاً دار و ســکه بود 
البته مســکن هم ســهم قابــل توجهی در 
ســرمایه گذاری هــای خرد مردم داشــت. 
ســرمایه گذاری در حــوزه مســکن ریســک 
کمتری از بازارهای دیگر دارد اما نکته این 
اســت که بازدهــی آن ماننــد دار یا طا و 
ســکه بازدهی سریعی نیست و سودآوری 
در مســکن گاهــی بــه زمانــی چنــد ســاله 
نیــاز دارد. افزایــش بیــش از 80 درصــدی 
قیمــت مســکن در یک ســال این بــازار را 
برای سرمایه گذاری جذاب کرده است اما 
مــردم می خواهند از ســرمایه گذاریشــان 
مطمئن باشــند. مســکن همیشــه دارایی 
مطمئنی بوده اما در این شــرایط، نوســان 
بازارها ســرمایه گذاران خرد را دچار تردید 
کــرده و بــا توجه بــه قیمت باای مســکن 
آنها این ســؤال را دارند که در این شــرایط 
خرید مســکن باز هم ریسک کمتری دارد 
یا نه؟ این تردید بیشتر از تجربه چند سال 
گذشته ناشی می شود که با جهش قیمت 
مســکن در ســال 91 این بــازار وارد رکود 5 

ساله شد و خواب سرمایه افزایش یافت.
ë فرصت مناسب خرید مسکن

در پاســخ به این پرسش که توصیه شما به 
کسانی که قصد خرید خانه در حال حاضر 
را دارنــد اما دچار تردید و نگرانی شــده اند 
کارشــناس  جهانــی  محمــود  چیســت؟ 
ارشــد بــازار مســکن گفــت: نگرانــی بــرای 
ســرمایه گذاری مخصوصــاً بــرای کســانی 
کــه بنیه مالی ضعیف تــری دارند طبیعی 
است. در خصوص خرید خانه باید این دو 
موضوع را از هم منفک کنیم که خرید خانه 
برای سرمایه گذاری است یا نیاز واقعی. اگر 
قصد خرید خانه برای نیاز اســت هر موقع 
که توان خرید یا موقعیت فراهم شود باید 
اقدام کرد ولی در ارتباط با تقاضای سرمایه 
ای یا برای حفظ قــدرت و ارزش نقدینگی 
بحث روش های جایگزین یا آلترناتیو های 

مختلف مطرح می شود.
مــوازی  بازارهــای  بــه  اشــاره  بــا  او 
ســکه،  ارز،  بازارهــای  بــه  ســرمایه گذاری 
بورس یا ســپرده گذاری در بانک ها اشــاره 
کــرد و شــرایط بازارهــا را شــرایط »عــدم 
تعــادل« ارزیابــی کــرد: بازارها به ســمت 
یــک نقطه جدید حرکــت کردند و تعادل 
عمومــی اقتصــاد بــه هــم خــورد. بازارها 
در حــال نوســان هســتند. تثبیــت قیمت 
دار اهمیــت زیــادی دارد چــون متغیری 

تعیین کننده برای همه بازارهاســت. بازار 
از دار 85 درصــد رشــد  مســکن متأثــر 
قیمــت دارد و ایــن رشــد در مناطقی 100 
درصد است. جهانی به نکته مهمی اشاره 
کرد و گفت: افزایش قیمت مسکن بیشتر 
به خاطر قیمت تمام شده، هزینه ساخت 
و فشــار هزینــه بــوده و فشــار تقاضــا هنوز 
وارد بازار مســکن نشده است. خبر بد این 
است که زنجیره رشد قیمت مسکن هنوز 
کامــل نشــده و اگر فشــار تقاضــا وارد بازار 
شــود قیمت هــا دوباره بــاا مــی رود. پس 
کســانی که قصد خرید مســکن به جهت 
سرمایه گذاری دارند فرصت مناسبی برای 
خرید است و احتمال افزایش قیمت ها در 

ماه های آینده وجود دارد.
ë مقطع پرریسکی است

کارشــناس  محمــدی،  ســلطان  مهــدی 
بــازار مســکن امــا بر خــاف نظــر جهانی 
قیمت مســکن را با توجه به شــواهدی که 
برشــمرد رو بــه کاهش پیش بینی کــرد. او 
البتــه پیش بینی قیمت ها را کامًا وابســته 
به سیاســت های دولت دانســت. سلطان 
محمدی در توضیح پیش بینی خود گفت: 
قیمت مســکن کامًا به نرخ تورم وابســته 
اســت بایــد ببینیم آیا دولــت قصد کنترل 
تورم را دارد یا نه؟ شــواهد نشــان می دهد 
دولــت عزم جــدی دارد تــا از افزایش نرخ 
تــورم جلوگیری کند. دولت سیاســت های 
کنتــرل  بــرای  ای  ســختگیرانه  انقباضــی 
نــرخ تــورم در پیــش گرفتــه اســت. البتــه 
فشــارهای اجتماعی بشــدت مخالف این 
سیاســت های انقباضی اســت و مشخص 
نیست این سیاست به کنترل قیمت تورم 
بینجامد.اما با توجه به برنامه ها، پیش بینی 

این است که تا پایان سال نرخ تورم کاهشی 
باشــد پس چشــم انداز بازار مســکن برای 
ســرمایه گذاری درخشــان نخواهد بود. اگر 
دولــت تــورم را کنترل کند قیمت مســکن 
دیگر افزایــش نمی یابــد. بنابراین مقطع 
زمانــی کنونی برای ســرمایه گذاری مقطع 
پرریســکی است و بازدهی ســرمایه در این 
بازار کامًا وابســته با تصمیم های سیاسی 
و اقتصادی دولت است. سلطان محمدی 
عــاوه بر پرریســک بــودن شــرایط کنونی 
برای سرمایه گذاری در بخش مسکن گفت 
که پیش بینی این بازار دشــوار اســت چون 
وابســته به متغیــری مانند سیاســت های 
ملی دولت است. پس نمی توانیم ارزیابی 
درستی داشته باشیم که سرمایه گذاری در 

مسکن سودده خواهد بود یا نه.
ë دنبال بازدهی زودهنگام نباشیم

کارشــناس  و  فعــال  ســتاریان،  بیــت اه 
مســکن در خصــوص ســرمایه گذاری در 
بخش مسکن به این نکته اشاره کرد که اگر 
کسی دنبال این است امروز سرمایه گذاری 
کند و چند روز بعد به ســود برسد نباید به 
خرید مســکن فکر کند. از ایــن بازار جواب 
نمی گیرد. اما نگاهی بلندمدت به بخش 
مسکن نشــان می دهد در 40 سال گذشته 
شــاخص قیمتــی مســکن 2.5 برابــر کل 
کااهــای دیگر اســت و قیمت مســکن در 
ایــن بــازه زمانــی حــدود 1060 برابر شــده 
اســت هیچ کــس نمی توانــد جلــو ارزش 
افــزوده مســکن را بگیرد و رونــد باا رفتن 
افزایش ارزش مســکن رونــدی رو به جلو 
اســت. بنابراین اگر ســرمایه گذار به دنبال 
سرمایه گذاری مطمئن در درازمدت است 

مسکن گزینه مناسب تری است.
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مدتی اســت که عراق جزو اولین شــرکای تجاری ایران شــده 
اســت به گونه ای که صادرکنندگان، بازار عــراق را مقصد اول 
محصــوات صادراتــی خــود می دانند. تغییر اولین شــریک 
تجاری از چین به سمت عراق باعث شد که میزان صادرات 
ایران به عراق در 7 ماهه ســال جاری به بیش از 5.7 میلیارد 
دار برســد و رشــد 54 درصــدی را ثبــت کنــد. اما ایــن اتفاق 
عمر طوانی نداشت. روز گذشته دو مرز مهم قصرشیرین و 
مهران که روزانه صدها کامیون ایرانی از طریق آن به بازارهای 
عراق می روند به بهانه های مختلف مســدود شــده است. به 
این ترتیب صف طوانی از کامیون پشــت مرزهای این کشور 
تشکیل شد. البته این اولین بار نیست که همسایگان غربی ایران در برابر تجار ایرانی 
چنین تصمیمی را گرفته است و حتی در ترکیه هم سابقه بسته شدن مرزها را تجربه 
کردیم. طی ســال های اخیر چندین بار ورودی هــای کاای صادراتی ایران، به عراق و 
ترکیه به دایل تغییر قانون و مقررات یا اختاف نظر مســئوان، مسدود شد که پس 
از چند روز با حل این مســائل دوباره به روی کامیون های ایرانی گشــوده شد. در حالی 
صادرات به عراق جایگاه برجسته ای در تجارت خارجی کشورمان پیدا کرده است که 
تقریباً تمام صادرات از طریق حمل و نقل جاده ای انجام می شــود و به همین دلیل 
بسته شدن حتی موقت ورودی های این کشور می تواند نقش مخربی در تجارت ایران 

به عراق داشته باشد.
بسته شدن مرزقصرشیرین و مهران را می توان از چند جنبه بررسی کرد. اگر خوشبین 
باشــیم گفته های روز گذشــته مســئوان عراقی درباره مشــکات گمرکی و اعتصاب 
کامیــون داران را قبــول می کنیــم که در این صــورت در مدت زمــان کوتاهی مرزها باز 
می شــود و می تــوان همکاری با عــراق را از ســر گرفت اما نکته ای که باعث می شــود 
بدبینی نسبت به بسته شدن مرزها قوت بگیرد صحبت های متناقض مسئوان عراق 
است. تعمیر کردن ورودی گمرک، اختال در سیستم، عدم توانایی استعام از بغداد، 
مشکل دستگاه ایکس ری و.... از جمله دایلی بود که از سوی مقامات عراقی شنیده 
شــد. از ایــن رو یکی از نکات مهمی که دولتمــردان و نماینــدگان در دولت عراق باید 
مجدانه پیگیری کنند، فضای همکاری دو کشور است. باید پذیرفت فضایی که امریکا 
علیه ایران ایجاد کرده است برای برخی از کشورها نگران کننده است به همین دلیل 
می خواهند دست به عصا حرکت کنند. برای آن که از ایجاد چنین فضاهای دوگانه ای 
جلوگیری کرد بایســتی دیپلمات های کشورمان روند مثبت همکاری با سایر کشورها 
بخصوص اروپا برای شرکای تجاری ایران توضیح داده شود تا جو یکسویه ای که دولت 
امریکا سعی در القای آن دارد شکسته شود. تحریم هایی که در دوره جدید اتفاق افتاده 
اســت با تحریم ســال های گذشــته تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. در سال های 
گذشــته بین جامعه جهانی در تحریم ایران اجماع وجود داشــت و همه کشــورها با 
تحریــم ایــران موافق بودند اما در تحریم این دوره ایــران که با خروج امریکا از برجام 
آغاز شــد کشورها اجماع ندارند و اکثر کشــورهای اروپایی این تحریم را قبول ندارند و 
خصمانه تلقی کردند. ازاین رو با چنین رویکردی امیدواریم کشورهای همسایه سطح 
همکاری های خود را حفظ کنند. رابطه ایران و عراق ســابقه دیرینه ای دارد، بنابراین 
می توان در طوانی مدت در این بازار حضور داشت. ازاین رو یکی از الزام ها برای بی اثر 
کردن تحریم ها توسعه همکاری با کشورهای همسایه است. حفظ کشورهای همسایه 
کمــک بزرگی برای توســعه تجــارت و درآمد ارزی اســت. بر این اســاس و با توجه به 
همکاری های طوانی مدت ایران و عراق به نظر می رســد که مســدود شدن برخی از 
مرزها موقتی باشد و عراق مرزهای مهران و قصر شیرین را به روی تجار ایرانی باز کند.

یادداشت
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قیمت اکثر خودروها روز گذشــته ثابت بود اما برخی خودروها 
بیــن 100 تــا 200 هزارتومان گران شــدند. در این میان ســاندرو 
استپ وی جهش 6 میلیون تومانی یافت. از روزی که سایپا در 
تحویل ساندروها و جایگزینی آن با پرایدها بخشنامه داد که البته بعد از یک روز 

آن را پس گرفت، بازار این مدل خودروها بهم ریخت.

عـــدد 
جدول

ایران 98؛ به روایت IMFخانه بخریم یا نخریم
صندوق بین المللی پول جدیدترین گزارش از وضعیت اقتصادی خاورمیانه را منتشر کردسرمایه گذاری در مسکن به سود است یا زیان؟

صندوق بین المللی پول)IMF( روز 
گذشــته گزارش جدیدی از وضعیت 
و  خاورمیانــه  منطقــه  اقتصــادی 
منتشــر   )MENA(آفریقــا شــمال 
تمــام آن  گفــت  کــه می تــوان  کــرد 
تحــت تأثیــر بازگشــت تحریم هــای 
ایران بود. حتــی بلومبرگ نیز دیروز 
یکــی از گزارش هایــش را بــه همیــن 
موضــوع اختصــاص داد و نوشــت: 
بــر  امریــکا  مجــدد  »تحریم هــای 
صادرات نفــت ایران هــر فرضیه ای 
پــول  بین المللــی  صنــدوق  کــه  را 
دربــاره ایــران داشــت، باطــل کــرده 
اســت.« صنــدوق بین المللــی پــول 
در ماه مه  رشــد اقتصــادی ایران را 4 
درصــد بــرآورد کرده بود امــا حاا در 
مــاه نوامبــر رشــد اقتصادی ایــران را 
1.6- درصد برآورد کرده و برای سال 
نیــز پیش بینــی 3.4- داشــته   2019
است. از آنجایی که کشورهای بزرگ 
منــا  منطقــه  در  نفــت  صادرکننــده 
حضور دارند، بــرآورد صندوق برای 
شاخص های اقتصادی منطقه بیش 
از هرچیز پیرامــون قیمت نفت قرار 
دارد کــه آن هــم تحــت تأثیر تحریم 
مجــدد ایران اســت. IMF در ابتدای 
گزارش خود می نویسد:»کشــورهای 
صادر کننــده نفت به دنبــال افزایش 
تولیــد خــود هســتند امــا قیمت هــا 
اخیــراً بــه خاطر تنش هــا ژئوپلتیکی 
افزایــش یافتــه اســت. در حالــی کــه 
روی  امریــکا  تحریم هــای  تأثیــر  بــا 
صــادرات نفــت ایــران قیمــت نفت 
ممکن اســت در کوتاه مدت افزایش 
یابــد، بــرآورد می شــود کــه در میــان 
مدت قیمت های نفــت کاهش پیدا 
کنند؛ چرا که میزان تولید نفت شیل 
امریکا و اعضــای اوپک افزایش پیدا 

می کند.«
ë عددهای منفی باف

»بازارها به خاطر بی ثباتی های ناشی 
ژئوپلتیکــی  و  تجــاری  تنش هــای  از 
بی ثبات باقــی می مانند؛ تنش هایی 
کــه مربوط بــه ایــران و ترکیه اســت. 
تحریم ها علیــه ایران تجــارت میان 
مــدت و چشــم انداز رشــد اقتصادی 
آن را کاهــش خواهــد داد.« صندوق 
بین المللی پول در بخشی از گزارش 
خود چنین نوشــته اســت. ایــن نهاد 
دربــاره رشــد اقتصــادی، نــرخ تورم 
نیــز  ایــران  جــاری  حســاب  تــراز  و 
عددهایــی را روایــت کرده اســت که 
بر اســاس آن، نرخ تورم در ایران نیز 
طی ســال جاری به 29.6 درصد و در 
ســال آینده بــه 34.1 درصــد خواهد 

رسید.
ادامــه  از  همچنیــن  گــزارش  ایــن 
مشــکل کســری بودجه دولــت ایران 

در ســال جاری خبر داد و انتظار دارد 
رقــم کســری بودجــه دولــت در این 
ســال بــه معــادل 3.2 درصــد تولید 
ناخالــص داخلــی و در ســال آینــده 
بــه معــادل 4.2 درصــد جی دی پــی 
برسد. در عین حال تراز حساب های 
جــاری ایــران همچنان مثبــت بوده 
ســال جاری  در  مــی رود  انتظــار  و 
تولیــد  از  درصــد   1.3 معــادل  بــه 
ناخالص داخلی و در ســال آینده به 
معــادل 0.3 درصد تولیــد ناخالص 
داخلی برســد. صنــدوق بین المللی 
پــول همچنیــن ضمــن تحســین از 
اصاحــات اقتصادی صــورت گرفته 
در منطقــه از جملــه اصــاح یارانــه 
انــرژی و شــفافیت بودجــه در ایران، 
تأکیــد کرد:»هــر تأخیــری در انجــام 
اصاحــات ســاختاری، تنوع و رشــد 
و  خاورمیانــه  منطقــه  اقتصــادی، 
آسیای مرکزی را محدودتر می کند.«

ë هشدار به صادرکنندگان نفت
نفــت  تولیدکننــده  »کشــورهای 
از  اســت  ممکــن  خاورمیانــه  در 
 2019 ســال  در  بااتــر  قیمت هــای 
ســود ببرنــد امــا ابهامــات اقتصادی 
روی رشــد آنهــا تأثیــر منفــی خواهد 
از  بخشــی  در  صنــدوق  گذاشــت.« 
گزارش خود چنین هشــدار می دهد. 
اســت  ممکــن  مذکــور  ریســک های 
باعــث وخامــت فضــای بــازار مالی 
شده و نوسان بزرگتری در بازار مالی 
ایجــاد کننــد. در نتیجــه چالش های 
مالــی بــرای کشــورهایی کــه ســطح 
باایــی بدهی یــا نیاز بــرای فاینانس 

مجــدد دارند تشــدید می شــود. این 
ریســک ها و ابهامــات این ریســک ها 
شــامل محدودیــت ســریع تر از حــد 
انتظار شرایط مالی جهانی و تشدید 
تنش هــای تجاری اســت کــه ممکن 
اســت رشد جهانی را متأثر کرده و به 
شــرکای تجــاری این منطقه آســیب 
بزند. از طرفی دیگر هم نوســان بازار 
نفت در بحبوحه عدم تعادل عرضه 
و تقاضا باعث شــده برخی کشــورها 
بخصــوص در منطقــه خلیج فارس 
به دنبال قطع وابستگی اقتصادشان 
به نفــت و ایجاد مشــاغل بیشــتر در 
ســایر بخش هــای اقتصادی باشــند 
که البتــه صنــدوق بین المللــی پول 
کشورها را به انجام بیشتر اصاحات 
اســت.  کــرده  تشــویق  ایــن چنینــی 
صندوق بین المللی پول برای عراق 
در ســال 2018 رشــد اقتصــادی 1.5 
درصــدی و در ســال 2019 رشــد 6.5 
درصدی پیش بینی کرده است. برای 
عربســتان بــر خــاف رشــد 0.9- در 
ســال 2017، رشــد 2.2 درصــدی در 
ســال 2018 و رشــد 2.4 درصــدی در 
ســال 2019 پیش بینــی کــرده اســت. 
جالــب آنکــه بــرای یمــن بعــد از 4 
ســال رشــد منفــی اقتصــادی، برای 
سال 2018 رشــد 2.6- درصد و سال 
2019 رشد 14.7 درصدی پیش بینی 
کرده است. میانگین رشد در منطقه 
خاورمیانــه نیــز بــرای ســال 2019، 2 
درصــد خواهــد بــود و میانگین تورم 
نیــز 9.8 درصد در ســال 2018 و 9.9 

درصد در سال 2019 خواهد بود.
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پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران قبل و بعد از تحریم

20182019شاخص
3.4-1.6-رشد اقتصادی

29.634.1تورم
1.30.3تراز حساب جاری

ثبت نــام  خــودرو  تعویــض  اســت  مدتــی 
شــده بــدون رضایــت مشــتریان »ســنت« 
خودروسازان شده است. این در حالی است 
کــه خودروســاز زمانــی مجوز پیــش فروش 
خودرو خواهد داشت که قطعات آن خودرو 
به میــزان پیش فــروش در انبارها باشــد در 
غیر این صــورت روش پیش فروش تخلف 
محســوب می شــود. چنــد روز پیــش یکی از 
خودروســازان کــه برای بــار اول هــم نبود به 
مشــتریان خود اعام کرد که به جای خودرو 
ســاندرو، پراید تحویل می دهد، چندی قبل 
هم به ثبت نام کنندگان کوئیک وعده ســاینا 
را دارد. قبل تــر هم در مورد مگان، پژو 207 و 
سایر خودروها هم چنین اتفاقی رخ داده بود.
البتــه ســایپا یــک روز بعــد از بخشــنامه 
تحویــل پراید به جای ســاندرو حرف خود 
را پــس گرفت و در بخشــنامه ای جدید به 
ثبت نام کننــدگان وعده تحویل ســاندرو را 
داد. این رفت و برگشت بازار شایعات را داغ 
کرد. برخی می گویند، ســایپایی ها ساندرو 
را احتــکار کردنــد تا در فرصــت دیگری به 
فروش برســانند. گروهــی دیگر هم گفتند 
این خودروساز می خواهد فروش پراید اش 
را افزایش دهد تا سود خوبی عایدش شود. 
امــا برخی ها که نــگاه بدبینانــه ای ندارند، 
معتقدند خودروســاز تنها برای جلوگیری 
از جهش قیمت ها بخشنامه اصاحیه زده 
اســت و قطعاً در انبار قطعات رنو ساندرو 
را نــدارد و در ماه هــای آینــده خلــف وعده 

خواهد کرد.

ë آغاز هشدار وزیر صنعت به خودروسازان
از آنجــا که تعویض خــودرو بــدون رضایت 
مشتریان باب شده است، رضا رحمانی وزیر 
جدید صنعت، معدن و تجارت که در مورد 
اصــاح بــازار خــودرو در روز رأی اعتمــادش 
ســخنرانی شــعارگونه ای کــرد کــه وزیــران 
قبلی هم به آن اشــاره کرده بودند، خواستار 
گفــت:  و  شــد  خودروســازان  سنت شــکنی 
خودروســازان بایــد به تعهــدات خود عمل 
کنند و خودرویی دســت مــردم ندهند که با 

قرارداد پیش فروش متفاوت است.
ë عدد واقعی داخلی سازی خودرو

وی در گفت و گــوی ویــژه خبری افــزود: برخی 
خودروهــا تــا 90 درصــد قطعاتشــان تولیــد 
داخل اســت و باید خودروسازان روی ساخت 
ایــن خودروها تمرکــز کنند. این گفتــه وزیر در 
شرایطی است که داخلی ســازی تندر 90 تنها 
بــه 65 درصــد، پرایــد87 درصــد، پرشــیا 93 
درصــد، پــژو 206 حــدود 70درصد، دنــا و رانا 
70درصد است. برای داخلی سازی یک قطعه 
از خودرو در کشــور حداقل فرصت زمانی بین 
یک سال و نیم تا دو سال نیاز است و البته آن 
هــم در صورت داشــتن مجوز از شــرکت های 
مــادر که بعضاً رنو و پژو اســت. شــرکت هایی 
که با شــروع تحریم ها از ایران رفتنــد. از این رو 
حتی نمی توان احتمال افزایش داخلی سازی 

خودروها و حل مشکل تولید را داد.
ë خودروساز شاید قطعه ندارد 

فرهــاد به نیــا عضو انجمــن قطعه ســازان 
درباره وضعیــت این روزهای بــازار خودرو و 
روند تعویض خودرو که به سنت تبدیل شده 
اســت، به »ایــران« گفت: شــرکت های رنو و 
پژو از ایران رفتند بدین جهت خودروسازان 

امکان تأمین قطعه را ندارند. اگر خودروساز 
بخشــنامه می زنــد کــه قطعــات خودرویی 
را نــدارد قطعــاً در انبــار نیســت و به همین 
جهت می خواهد جای ساندرو، پراید بدهد. 
وی تأکیــد کرد: اگر از ســال ها پیــش مدیران 
خودروســازی طبق برنامــه ای کــه از ابتدای 
می کردنــد،  اطاع رســانی  فعالیت شــان 
رصد های ازم از سوی وزارت صمت صورت 
می گرفــت ما اکنــون با بحران تولیــد خودرو 
مواجــه نمی شــدیم و صنعــت خــودرو بــا 

وابستگی پیش نمی رفت.
ë انبار خودروسازان خالی است

یکــی از قطعــه ســازان نیــز در گفــت و بــا 
»ایران« اظهار داشــت: خودروساز با توجه 
بــه موجــودی انبــار خــود بایســتی پیــش 
فــروش کنــد. از این رو پیش فــروش بدون 
توجــه بــه چنیــن امــری تضییــع حقــوق 
شــهروندان اســت. وی افزود: بهتر اســت 
خودروســاز صادقانــه بــا مــردم صحبــت 
کنــد و به جای آن در زمینه ســایر خودروها 
اســت  بیشــتر  داخلی ســازی  تــوان  کــه 
اقــدام کنــد. در مورد اکثر خودروها ســطح 
داخلی سازی کشور بسیار پایین است. وی 
خاطرنشــان کرد: آنگونه که اطاع یافتیم 
انبار خودروسازان خالی است و نمی توانند 
ســاندرو را تحویــل دهند ولی بــرای کنترل 
بازار و جلوگیری از جهش قیمت، بخشنامه 
دوم کــه تحویل ســاندرو جای پراید اســت 

صــادر شــد. تصور می کنــم خودروســازان 
نتوانند به تعهدات خود پایبند باشند.

ë  4 راهــکار بــرای عبــور از چالش های فعلی
خودرو

محمدرضــا نجفــی منــش رئیــس انجمن 
صنایــع همگــن و قطعــات خــودرو هــم به 
ایــران گفت: حتماً خودروســاز تدبیری کرده 
است که قرار شده ساندرو را به مردم تحویل 
دهد و بــدون رضایت مردم مدل خــودرو را 
تغییــر ندهــد. وی تصریــح کرد: بــرای آنکه 
مشــکات بازار خودرو حل شــود 4 راهکار را 
می توان اجرایی کرد در این صورت می توان 
مشــکات صنعت خــودرو را برطــرف کرد. 
اولیــن نکته، اصــاح قیمت قطعــات، دوم 
پرداخت خودروســازان یک ماه باشد، سوم 
خودروسازان قیمت های محصوات خود را 
تغییر دهند و چهارم کمک به قطعه سازان 
بــه  قطعه ســازان  بدهــی  پرداخــت  بــرای 
شرکت های خارجی که از 2 میلیارد دار هم 
فراتر رفته است. نجفی منش اظهار داشت: 
طــی نامه ای به بانک مرکــزی تقاضا کمک 
ارزی کردیــم به گونه ای که بتوان با وام ارزی، 
بخشی از بدهی ها را پرداخت کرد. اکنون این 
صنعت وضعیــت خوبی نــدارد و ما نگران 
آینده هستیم. رئیس انجمن صنایع همگن 
و قطعات خودرو اظهار داشت: ما در شرایط 
تحریم هستیم از این رو نمی توانیم با سرعت 

و بافاصله در تأمین قطعه اقدام کنیم. 

چرا خودروسازان َدبه در می آورند!
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خودروهای پرفروش بازار )قیمت ها  به تومان است(

میزان تغییر)روز گذشته(بازارکارخانهنام خودرو

200 هزار 37 میلیون و 500 هزار22 میلیون و 400 هزارپراید111

400 هزار 44 میلیون و 500 هزار30 میلیون و 389 هزارتیبا 2

45 میلیون31میلیون و 143 هزار تومانساینا

54 میلیون و 500 هزار32 میلیون و 944 هزار405

200هزار 68 میلیون و 500هزار40میلیون و 595 هزارپژو پارس

200 هزار 59 میلیون و 700 هزار36میلیون و و 286 هزار206تیپ 2
ساندرو 

6میلیون 137 میلیون68 میلیوناستپ وی

100 هزار79 میلیون46 میلیوندنا

150 هزار55 میلیون33میلیونسمند
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جهـــــــانی: محمــــــود   Ŷ
خانه  خریــد  خصــوص  در 
باید ایــن دو موضــوع را از 
خرید  که  کنیــم  منفک  هم 
ســرمایه گذاری  برای  خانه 
اســت یا نیــاز واقعــی. اگر 
بــرای  خانــه  خریــد  قصــد 
که  موقــع  هــر  اســت  نیــاز 
تــوان خریــد یــا موقعیت 
کرد اقدام  باید  شود  فراهم 

Ŷ مهدی سلطان محمدی:
بــازار  آینــده  پیش بینــی 
اســت  دشــوار  مســکن 
چون وابســته به متغیری 
سیاست هــــــای  ماننــد 
پس  اســت.  دولت  ملی 
ارزیــــــابی  نمی توانیــم 
درستی داشــته باشیم که 
مسکن  در  سرمایه گذاری 
سودده خواهد بود یا خیر

ستـــــــــاریان:  بیــت اه   Ŷ 
اگــر کســی دنبال این اســت 
سرمایه گـــــــــذاری  امــروز 
بــه  بعــد  روز  چنــد  و  کنــد 
ســود برســد نبایــد بــه خرید 
ایــن  از  کنــد.  فکــر  مســکن 
بــازار جــواب نمی گیــرد. اما 
بخش  به  بلندمــدت  نگاهی 
مســکن نشــان می دهد این 
سرمایه گذاری پربازده است
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برای عادی سازی روابط با عربستان مشکلی نداریم
در گفت وگوی وزیر امور خارجه با یک رسانه عربی مطرح شد

ایــران با در نظر گرفتن مصالــح منطقه از دامن 
زدن به تنش های حاکم بر روابط تهران- ریاض 
اجتناب می کند. این برآیندی اســت که می توان 
از مواضع مقامات دیپلماتیک کشورمان نسبت 
بــه اخبــار جنجالــی تحــرکات سیاســی- امنیتی 
حکومــت  ایرانــی  ضــد  اقدامــات  و  عربســتان 
ریاض برداشــت کرد. بر اســاس همیــن رویکرد 
اســت که افشــای طرح ناکام مقامات اطاعاتی 
نزدیک به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
بــرای تــرور و خرابــکاری اقتصــادی در ایــران در 
گــزارش نیویــورک تایمــز بــا واکنــش  همــراه با 
طمأنینه و خونســردی  از سوی وزیر امور خارجه 
کشــورمان روبه رو می شــود. این در حالی اســت 
کــه محمدجواد ظریــف در گفت وگو بــا روزنامه 
قطری »العربی الجدید« چاپ لندن اعام کرد 
ایران از طرح عربستان برای ترور مقاماتش خبر 

داشته است.
روزنامــه امریکایی نیویــورک تایمز روز یکشــنبه 
گزارشــی بــه نقــل از منابــع آگاه و برخــی تجــار 
عربســتانی مقیم امریکا  منتشــر و به جلســه ای 
اشــاره کرد که در آن »احمد العســیری« معاون 
وقــت اداره اطاعات عربســتان، از نزدیک ترین 
مقامات به بن سلمان خواستار جــــذب سرمایه 
2 میلیارد داری برای تخریب اقتصاد ایران و نیز 
اجرای نقشــه های ترور مقامــات ایرانی از جمله 
ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس 

ایران بوده اســت. العســیری شــخصی است که 
عملیات قتل خاشقجی را برنامه ریزی و هدایت 
کرده اســت و حاا مقامات ریاض برای تطهیر و 
برائــت ولیعهــد از او، اقداماتش را »خودســرانه 
و در راســتای صدمه زدن به بن ســلمان« تعبیر 
می  کننــد.   امــا ظریــف در ایــن گفت وگو بــا بیان 
اینکه »مسأله ای که روزنامه نیویورک تایمز آن را 
منتشر کرد  تنها بخش کوچکی از رفتار عربستان 
علیــه ایران اســت و امیــدوارم که بقیــه طرف ها 
نیــز نســبت بــه اقدامات ریــاض چشم هایشــان 
را بــاز کنند«، گفت: »عربســتان سال هاســت که 
از عناصــر تروریســتی در ایــران حمایت می کند 
و ریــاض پیــش از ایــن اعــام کــرد کــه جنــگ را 
بــه داخل ایــران می کشــد و ما بعد از آن شــاهد 
افزایــش فعالیت هــای مســلحانه و تروریســتی 
در شــرق کشــور بودیــم یــا عملیــات داعــش که 
مجلــس را هــدف قــرار داد.« او در ادامــه افزود: 
»این سیاســت های عربســتان جدید نیست و ما 
از آن مطلع هســتیم، عربســتان تــاش می کند 
که ســلطه خود را تحمیل کند و اخبار اخیر تمام 
ادعاهایــی را کــه می گوینــد ایــران فعالیت هایی 
علیه ریاض انجام می دهد نقض و عکس آن را 
ثابت می کند، عربســتان اســت که از ایجاد تنش 

حمایت می کند تا ایران را هدف قرار دهد.«
رئیس دســتگاه دیپلماسی کشــورمان اگر چه در 
ادامه شــایعه سفر فرستاده عربســتان به تهران 

و گفت وگــو در رابطــه با مســأله یمــن را رد کرد، 
اما در پاســخ به این پرسش که آیا ایران آمادگی 
اســتقبال از یــک هیــأت ســعودی را دارد و چــه 
مســائلی را مطــرح خواهیــد کرد، گفــت: »برای 
عــادی ســازی روابط با عربســتان هیچ مشــکلی 
نداریــم و ایــن مســأله بــه ریــاض بازمی گــردد و 
بــه بازنگــری در رفتــار آنهــا کــه می توانــد تنش 
منطقــه را کاهش دهــد، باز می گــردد، همه این 
سیاســت هایی کــه ایران، ســوریه، عــراق، قطر و 
یمن را هدف قرار داده اســت از ســوی عربستان 

است نه ایران.«
شــورای  رئیــس  خــرازی  کمــال  ظریــف،  جــز 
راهبردی روابط خارجی نیز در حاشــیه ســفرش 

بــه فرانســه و در گفت وگــو بــا »فرانــس 24« از 
آمادگی ایران برای  مذاکره با عربســتان با وجود 
تمــام این اقدامــات تنش آفریــن و تحریک آمیز 
شــد. نشــانه ای از یک رویکرد جامع در سیاست 
منطقه ای ایران که با وجود نزدیک به ســه ســال 
قطــع رابطه دیپلماتیک ریــاض با تهران و همه 
اقدامــات تنش آفرین پیش و پس از آن با توجه 
به بحران های جاری در منطقه از سوریه تا یمن 
سعی دارد از باا گرفتن بیشتر تنش ها جلوگیری 

کند. 
چنین اســت کــه ظریــف در ادامه ایــن گفت وگو 
در اشــاره تلویحــی بــه مذاکــرات ایــران و اروپــا 
پیرامــون سیاســت های منطقــه ای با طــرح این 

پرسش ها که »کدام کشورها به داعش و النصره 
کمــک کردند؟ کدام کشــور نخســت وزیر کشــور 
دیگــری را بازداشــت کــرد؟ کــدام کشــورها قطر 
را محاصــره کردنــد؟«، گفــت: »ایــران در تمــام 
ایــن پرونده ها نقش مثبت ایفا کرد و عربســتان 
که مــورد حمایت غــرب اســت را از موفقیت در 
حصــر قطر منع کــرد. بنابراین سیاســت های ما 
موجــب بــه وجــود آمــدن مشــکات در منطقه 
نشده اســت بلکه سیاست های دوســتان امریکا 
و غرب موجب مشــکات شــده اســت« و با این 
حــال در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه قتــل جمال 
خاشــقجی پــروژه تأســیس ناتــوی عربــی بــرای 
محاصــره ایــران را بــا شکســت مواجه کــرد و به 
نظر می رســد که امریــکا برای احیــای این پروژه 
عجلــه دارد، گفــت: »مــا برایــن باوریــم کــه این 
سیاســت ها به سود منطقه و امنیت آن نیست و 
پیش از این پیشنهاد تشکیل مجمع گفت وگوی 
منطقــه ای و ایجــاد همــکاری میــان کشــورهای 
منطقه را داده ایم اما متأسفانه برخی از کشورها 
تــاش می کنند که امنیــت را بخرند و ما معتقد 
هســتیم که امنیت خریدنی نیست بلکه باید به 
دست کشورهای منطقه ساخته شود، همچنین 
ما بر این باوریم که امریکا به دنبال باا کشــیدن 
ثروت هــا و منابــع منطقــه اســت و هزینــه ایــن 
سیاســت های تخریبی را خود کشورهای منطقه 

پرداخت می کنند.«
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اخــبار
انــدره هاســپلز، معــاون سیاســی وزارت خارجه هلنــد که به 
منظــور برگــزاری دور جدید گفت وگوهای سیاســی به تهران 
ســفر کرده اســت، بــا ســیدعباس عراقچی معاون سیاســی 
وزارت امــور خارجــه دیــدار و دربــاره موضوعات مختلــف دوجانبــه ، منطقه ای و 
بین المللی گفت وگو کرد. به گزارش ایسنا، سیدعباس عراقچی در دیدار با معاون 
سیاســی وزارت خارجــه هلنــد، حمایت دولــت هلند از حفــظ و اجــرای برجام و 
همچنین موضع هلند نســبت به مقابله با یکجانبه گرایی و قوانین فراســرزمینی 
امریکا را مورد استقبال قرار داد و گفت: امریکا با اقدام یکجانبه و غیرقانونی خود 
در خروج از برجام هم قطعنامه شــورای امنیت را نقض کرده و هم دیگران را به 
نقــض آن تشــویق یا حتی مجبور می کنــد. چنانچه برجام از بیــن برود، به معنی 
شکست دیپلماسی و غلبه زورگویی در عرصه بین المللی است. این امر مسلماً به 
پیچیدگی های سیاســی در منطقه خاورمیانه خواهد افزود. او همچنین با تشریح 
سیاست های منطقه ای ایران اظهار کرد: سیاست ایران برخاف برخی کشورهای 
منطقه که با اشتباهات سیاسی خود منطقه را دچار مشکات و تنش های مختلف 
کرده اند، حفظ ثبات و گسترش امنیت در منطقه است. معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه  افزود: به همین دلیل ایران با داعش به عنوان مهم ترین عامل بی ثباتی 
منطقــه مبــارزه کرده اســت.در این دیدار هاســپلز معاون سیاســی وزارت خارجه 
هلند نیز اظهار کرد:  هلند هم در ظرفیت ملی و هم به عنوان عضو اتحادیه اروپا و 
عضو غیردائم شورای امنیت از برجام حمایت می کند و اجرایی شدن مکانیسم 

مبادات بانکی و بهره مندی ایران از منافع برجام را با جدیت دنبال می کند.

┒┖ピ┒ 《′ピ┒ピ 〉┓〈ぁジ ╆ブ├ 』┒ ┖┒ ブپ』┖ピ ブペ  qピ 《━┝》 qブ》 q┖ブl¨》
بهــروز کمالونــدی، ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی ایــران ســومین نشســت 
همکاری های ایران و اتحادیه اروپا که قرار اســت 5 و 6 آذرماه در بروکســل برگزار 
شــود را مهم ارزیابی کرد و گفت: »آقای صالحــی در رأس هیأتی بلندپایه در این 
نشست شرکت خواهند کرد همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس هیأت ایرانی 
را در این نشســت همراهی می کنند. از ســوی اتحادیه اروپا نیز آقای میگل آریاس 
کانیته، کمیســیونر انــرژی اتحادیه اروپا شــرکت خواهند کرد.«این مقام ســازمان 
انــرژی اتمی اضافه کرد: »ایــران و اتحادیه اروپا در چارچوب برجام همکاری های 
گسترده ای در حوزه های مختلف داشتند که از آن جمله در حوزه ایمنی هسته ای 
اســت و در همین چارچوب یک مرکز ایمنی هســته ای در ایران قرار است ساخته 
شود. فکر می کنم در دو سال آینده روند همکاری های ایران و اروپا همچنان ادامه 

خواهد داشت.«

╋ぃ━┝ぃ] ブپ』┖ピ 〉hぁ』 ┖ブk』┘ブ├ ‶ピ┗p] :ブlぁ┗′ピ q┖ピ┒ 《]ピ┙┐ ‶』ブ┵′
معاون وزیر خزانه داری امریکا در امور اطاعات مالی گفت که کشــورش نســبت 
به ســازوکار مالی ویژه اروپا )موسوم به اس  پی  وی( برای حفظ کانال پرداخت به 
ایران هیچ نگرانی ندارد، چراکه بســیاری از شــرکت های اروپایی در حال خروج از 
بازار ایران هســتند. به گزارش ایســنا ، ســیگال مندلکر درباره اقدام بعدی امریکا 
درقبال ایران گفت: »امریکا به  طور سرسختانه تحریم هایش را اجرا می کند و شما 

شاهد چیزهای بیشتری از سوی ما علیه ایران خواهید بود.«

‶ピ┗ぁピ 〉┖ブペ┖┒ r─ピ┖ブ′ピ 〝ブ′ブ╁′ ブペ ‶【━╈【ペ ‶ブ┈ q【o』 〞┽o
مشــاور امنیت ملی امریکا گفت که بــا مقامات اماراتی درباره ایــران رایزنی کرده 
اســت. به گزارش ایســنا، جان بولتون که به امارات متحده عربی سفر کرده است، 
بــا انتشــار پیامــی در صفحه توئیتر خــود نوشــت: »دیدارهایی ســازنده و جدی با 
ولیعهد و مشاور امنیت ملی امارات داشتم. ما درباره ایران، افغانستان، مقابله با 

تروریسم و موضوعات دیگر گفت وگو کردیم.«

rペピ【┥━├ピ 〝┖ブ┱]  ┘ピ 〝ピ┒ブ╁━]ピ 《ペ rぁピ┓┐┓k ┏├ブپ
 ســخنگوی شــورای نگهبان در پاســخ به دیدگاه هــای انتقادی که پیرامــون نظارت 
اســتصوابی این شورا مطرح می شــود، گفت: »نباید از نظارت استصوابی مترسک 
بسازیم که همه از آن بترسند«. به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی شامگاه دوشنبه 
با حضور در برنامه ای تلویزیونی و در گفت و گو با شماری از دانشجویان رشته حقوق با 
یادآوری این که »قانون اساسی در اصل 99 گفته نظارت بر انتخابات برعهده شورای 
نگهبان است و نگفته  که بروید به قوه قضائیه یا مرجع دیگری شکایت کنید«، گفت: 
»ممکن اســت فردا در قانون بیاید که شورای نگهبان نباشد به طور قطع ما مدعی 
نمی شویم که چرا به شورای نگهبان چنین اختیاری را نمی دهید«. کدخدایی با بیان 
این که شورای نگهبان نیز به قانون موجود انتخابات معترض و خواستار تسریع در 
اصاح آن است، افزود: »به مجلس فشار می آوریم که این قانون انتخابات را اصاح 
کنیــد چرا کــه ما نمی توانیم ظــرف 50 روز 12 هــزار نفر را بررســی صاحیت کنیم. 
نمی توانیم ظرف 70 روز که البته 70 روز زمان کل انتخابات است که در واقع 25 تا 

30 روز، صاحیت هزار و 200 نفر را  برای انتخابات بررسی کنیم«.

 r〈┵′ 《ペ ،╊ブ┈┗ペ [━┼┖ [ぃペ ┘ピ :rf╀ピ┗┴
〞├ピ r╉╉¨╈ピ [ぃペ 《┤┗┴ ┖┒ rぁ【o┖』┘ 《ボ╉┸

ظریف: از طرح عربســتان برای ترور مقامات ایران اطاع داشتیم

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
دفاعــی  حــوزه  در  تحریم هــا  گفــت: 
موضــوع جدیدی نیســت. این مســأله 
مــا را بــرای روی پــای خود ایســتادن و 
خوداتکایــی هرچــه بیشــتر مصمم تــر 
و ایــران را در حــوزه دفاعــی خودکفاتر 

می کند.
در  حاتمــی  امیــر  ســرتیپ  امیــر 

پــس  کــرد   تأکیــد  ایرنــا  بــا  گفت وگــو 
تحریم هــا،  موضــوع  شــدن  جــدی  از 
شناســایی  مــورد  را  مختلــف  مســائل 
قرار داده و راهکارهای مناســب ارائه 
شــد و بــا توجــه بــه برنامه ریزی هــای 
انجام گرفته و تدابیر اندیشــیده شده، 
خوداتکاتــر  و  خودکفاتــر  ســمت  بــه 

شدن در حرکت هستیم.

حاتمــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال که چه 
میزان از نیازهای دفاعی نیروهای مسلح 
به دست توانمند ایرانیان در داخل کشور 
تولید می شود، گفت: صددرصد نیازهای 
بومــی ما بــه دســت نیروهــای توانمند 
و بااســتعداد جوانــان کشــورمان قابــل 
تأمیــن و تولیــد اســت. او خاطرنشــان 
کرد: در این ارتباط نگاه اقتصاد دفاعی 

به مــا می گوید بــه چه میــزان نیازهای 
خودمــان را از داخــل تولیــد و تأمیــن 
کنیــم امــا اگر ضــرورت داشــته باشــد، 
تولیــد  را  کشــور  نیازهــای  صددرصــد 

خواهیم کرد.
امیــر حاتمــی همچنیــن در پاســخ به 
این ســؤال کــه مهم ترین برنامه شــما 
تــا پایــان امســال چیســت، گفــت: تــا 

پایان ســال حدود 60 کار را در اولویت 
انجــام قــرار داده ایــم کــه هــم اکنــون 
در  امــا  نیســت  آن  بیــان  بــه  لزومــی 
حــوزه فضایی با همکاری دانشــگاه ها 
حــوزه  در  نیــز  و  ارتباطــات  وزارت  و 
دریایی خبرهای خوبــی را برای ملت 
عزیز ایران در سالگرد پیروزی انقاب 

اسامی داریم.

امریــکا از ایــران می خواهد مانند کشــوری عــادی رفتار 
کند. اما یک »کشور عادی« از نگاه امریکایی ها چیست؟
مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا، پس از تحمیل دوباره 
تحریم های شــدید بر ایران دستور داد: »ایران باید مثل 
کشوری عادی رفتار کند و تهدید کرد در غیر این صورت 
شــاهد فروپاشــی اقتصاد خــود خواهد بــود.« اما منظور 

پمپئو دقیقاً از رفتار مانند یک کشور عادی چیست؟
از آنجایی که این واژه دیکتاتورمآبانه از جانب واشــنگتن 
مطرح شــده است، این ســؤال به نظر می رســد که اصًا 
مفهــوم »نرمــال« چیســت؟ آیــا رفتارهای خــود ایاات 
متحــده »عادی« بــه نظر می رســد؟ چه اصولــی باعث 

می شود که یک کشور نرمال و دیگری آنرمال باشد؟
ë نظامی گری

 اگر ایاات متحده کشوری کامًا نرمال است پس می توان 
نتایج زیادی درباره این واژه گرفت؛ چرا که امریکا دارای 
یک سیاســت خارجی نظامی، تهدیــد کننده و تهاجمی 
همــراه با بمباران های دائمی در طول تاریخ خود اســت 
و همواره حامی عملیات های تغییر رژیم در کشــورهای 
سراســر جهان بــوده؛ بنابراین اگر منظــور پمپئو از نرمال 
همین باشد به ایران پیشنهاد حمله به همسایگان خود 

و تحریک به کودتا در دیگر کشورها را می دهد؟
ایدئولــوژی »امریــکای اســتثنایی«، به مفهــوم »ایاات 
متحده کامل و غیرقابل تغییر« در جامعه و رسانه های 
امریکایی بسیار شایع است و سیاستمداری که این اصل 
را نمی پذیرد مانند کســی است که جسمش، روحش را 
نمی پذیــرد و به عنــوان یــک ضدامریــــــــــکایی یــا ضد 

میهن پرستی باید درمان شود.
البته اســتثناگرایی امریکا می تواند طبیعی و حتی قابل 
ســتایش باشــد؛ اما نه زمانی که این دولت ساانه بیش 
از 650 میلیــارد دار به ارتشــی که حاصــل اتحاد بیش 
از 7 کشــور اســت اختصاص می دهد. پمپئو که اخیراً از 
تمامی آنچه که ایاات متحده در جهان انجام می دهد 
به عنوان »شایستگی مطلق« سخن می گوید نیز به این 
ایدئولوژی پایبند اســت. اما آنچه که آنها رفتاری عادی 

در نظــر می گیرنــد از نــگاه دیگــران یــک نظامــی گــری 
امپریالیستی است.

ë آمار جرم و جنایات عادی امریکا
امریــکا به طــور منظــم دربــاره میــزان جــرم و جنایات، 
مســافران  بــه  غیــره  و  سیاســی  خشــونت های  مــوارد 
کشــورهای دیگر هشدار می دهد. اما کشورهای دیگر اگر 
بخواهند مشــابه رفتار کنند باید به مسافران خود که به 

امریکا سفر می کنند چه بگویند؟
فقــط در ســال 2018 بیــش از 300 مــورد تیرانــدازی به 
جمعیــت در امریــکا صــورت گرفــت. چنیــن حماتی 
آنقدر عادی شــده اســت که یک وب ســایت به پوشش 
خبرهــای ایــن گونــه حمــات و جنایــات در این کشــور 

اختصاص داده شده است.
بنــا به گزارش مرکز ملی آمار ســامت امریکا، در ســال 
2016، 11 هزار مرگ و میر در ارتباط با اســتفاده از ساح 
گرم اتفاق افتاده است و آمار نشان می دهد که احتمال 
کشته شــدن امریکایی ها با گلوله در مقایسه با تصادف 

با کامیون یا وسایل حمل و نقل مشابه دو برابر است.
ë خشونت عادی پلیس امریکا

پلیــس امریــکا ســال گذشــته »2017« 987 نفــر را بــا 
شــلیک گلوله کشــت؛ این آمار همزمان در کشور آلمان 
14 کشــته بود. این در حالی است که جمعیــــــت امریکا 
4 برابر کمتر از جمعیت آلمان اســت. همچنین آمارها 
نشــان می دهد طی 3 ســال اخیــر 2945 نفر با شــلیک 
گلوله افســران پلیس امریــکا از بین رفته انــد. اما آماری 
عجیب تر از میزان کشــته شدن سیاهپوستان در مقایسه 
بــا مابقی جمعیــت امریکا، حکایت از رفتارهای بســیار 
غیرعــادی در ایــن کشــور دارد. در واقــع در ســال 2017، 
22 درصــد از کل افراد کشــته شــده توســط پلیس مردم 
سیاهپوســت بودند. این در حالی است که سیاهپوستان 
تنها 6درصد جمعیت کل این کشور را تشکیل می دهند. 
با این حال تعداد کمی از افسران پلیس به خاطر چنین 
جنایاتی محاکمه و محکوم می شوند. و این همان رفتار 

عادی است که پمپئو از ایران مطالبه می کند.
ë موضوع سامت عادی امریکا

امریکایی هــا در ســال 2017 حــدود 3.4 میلیــارد دار 
صــرف مراقبت هــای بهداشــتی کرده انــد کــه بــه طــور 

میانگیــن 10 هــزار و 350 دار بــه ازای هــر فــرد اســت. 
ایــن رقــم دو برابــر بیشــتر از هزینــه ای اســت کــه دیگر 
کشــورهای توســعه یافته صرف می کنند و جالب توجه 
اســت که این سیستم نامناســب و ناکارآمد بوده است؛ 
چرا که هنوز حدود 30 میلیون امریکایی تحت پوشــش 
از بیمــاران  خدمــات بیمــه درمانــی نیســتند. برخــی 
امریکایــی مجبــور هســتند میان خریــد مــواد غذایی یا 
خریــد دارو یــک گزینه را انتخــاب کنند؛ زیــرا داروهایی 
که برای درمان آنها تجویز می شــوند، بسیار گران تمام 
می شــود. براساس آمار برآورد شده است که ساانه 45 
هزار امریکایی به همین دلیل ساده جان می بازند؛ زیرا 
تــوان پرداخت بیمه خدمات بهداشــتی خود را ندارند. 
همچنیــن امریــکا تنهــا کشــور توســعه یافتــه اســت که 
زنانش حق استفاده از مرخصی زایمان را ندارند و اکثر 
زنــان پس از زایمان شــغل خــود را از دســت می دهند. 
آیا همه کشــورها از جمله ایران باید همانند این کشــور 

»نرمال« عمل کنند؟
ë آموزش و پرورش نرمال در امریکا

برخــورداری از آمــوزش عالــی دانشــگاهی در ایــاات 
متحده بسیار گران تمام می شود؛ آنقدر گران که بیشتر 
دانشــجویان چندین دهه مشغول پرداخت بدهی های 
خود به دانشگاه هستند. امریکایی ها در حال حاضر 1.5 
میلیــارد دار بدهی بابت وام های دانشــجویی دارند. از 
طرفــی بــرای آمــوزش و تحصیــات دولتــی در ایاات 
متحــده منابــع زیــادی وجــود نــدارد و مــدارس دولتی 
در حال ســقوط هســتند. یک مطالعه نشــان داد که 94 
درصد از معلمان مدارس دولتی ایاات متحده مجبور 
به پرداخــت هزینه های تجهیزات آموزشــی مدارس از 
درآمد خود هســتند. ماه آوریل گذشته بود که معلمان 
یــک اعتصاب سراســری 9 روزه را در ایالت اوکاهما در 
اعتــراض بــه حقوق های پایین که 4 ســال بــدون تغییر 
مانده بود آغاز کردند. معلمان در جریان این اعتصاب 
فیلم هــا و تصاویــری از پــاره کــردن کتاب هــای درســی 
روی شــبکه های اجتماعی منتشــر کردند. هر رفتاری با 
عادت کردن می تواند عادی  شــود امــا آیا منظور پمپئو 
از وضعیت عادی یک کشور مانند ایران، همین شرایط 

است؟/منبع: راشاتودی
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حــزب  ســخنگوی  مرعشــی،  حســین  مناظــره 
کارگزاران ســازندگی با اســداه بادامچیان قائم 
مقام حزب موتلفه اســامی اگر چــه با موضوع 
»تعامــل یــا تقابــل« و تمرکــز بــر رابطه ایــران و 
امریکا در دانشگاه ارومیه برگزار شد، اما در خال 
مناظره از هر دری ســخنی به میان آمد؛ ســخن 
حتــی بــه ازدواج دوم یکــی از فعــاان سیاســی 
رســید که در پاســخ به ســؤال یکی از دانشجویان 
درباره محدودیت ازدواج دوم برای مؤتلفه ای ها 
مطرح شــد و قائم مقام حزب مؤتلفه اســامی 
پاسخ داد: معتقد به اخاق مداری هستیم و اگر 
این طور نبود، با وجود ســن باا شــرایط جسمی 

بهتــری را برای ازدواج دوم در مقایســه با نجفی 
دارم. 

بــا این همــه عمــده اظهــارات درباره سیاســت 
پراکنــده.  چنــد  هــر  بــود؛  داخلــی  و  خارجــی 
قائــم مقــام حــزب مؤتلفــه اســامی در ابتدای 
ایــن مناظــره بــا طــرح ایــن ادعــا کــه »تمامــی 
مشــکل امــروز اصاح طلبــان مذاکره نکــردن با 
امریکاســت« این پرســش را مطرح کرد که: باید 
از اصاح طلبان سؤال کرد که چگونه می خواهند 
با دشمن مردم ایران پای مذاکره بنشینند؟ وی 
با بیــان اینکه نظام مقتدر جمهوری اســامی با 
مذاکره مشــکلی نــدارد، بیان کرد: شــرایط برای 

مذاکره با امریکا مهیا نیســت زیــرا آنان تبعیت 
ایــران از سیاست هایشــان را خواســتار هســتند. 
وی گفــت: بــه رأی اکثریــت مردم احتــرام قائل 
هستیم؛ ولی سیاست های اصاح طلبان را قبول 
نداریم.ســخنگوی حــزب کارگــزاران ســازندگی 
نیــز با بیــان اینکــه ســلطه طلبی امریــکا را انکار 
نمی کنیــم، گفت: البتــه نباید فرامــوش کرد که 
موضوع ســلطه طلبی مختص امریکا نیســت و 
ایران در تاریخ ضربه های بســیاری از کشورهایی 

همچون شوروی و انگلستان خورده است.
مرعشــی در بخش دیگری از سخنانش به فشار 
تحریم ها اشــاره کرد و گفت: دشــمن احســاس 

می کنــد که تضعیــف اقتصادی کشــور می تواند 
در کاهش پایگاه های اجتماعی انقاب اسامی 
نقش داشته باشد و به همین دلیل تحریم های 
اقتصــادی ناجوانمردانــه ای علیــه ایــران وضع 
می کند.قائــم مقــام حــزب مؤتلفه اســامی در 
ادامــه با بیان اینکه در مکتب اســام نمی شــود 
مــردم را بــه زور به بهشــت بــرد، گفــت: در دین 
اســام اجبــاری وجــود نــدارد، ولــی نمی شــود 
مســلمان بود و خدا و پیغمبر را قبول نداشــت. 
وی بااترین پیروزی جمهوری اسامی را تحمل 
یکدیگــر عنوان و اضافه کرد: اگر مدعی هســتیم 
که در جمهوری اسامی آزادی بیان وجود دارد، 

باید همه آزادانه به بیان نظرهای خود بپردازند. 
وی در رابطــه با برجام با بیــان اینکه »برجام نه 
خــوب بــود و نه بــد« از توضیــح اضافــی در این 
رابطــه خــودداری کرد. مرعشــی نیز بــا تأکید بر 
اینکه منافع جناحی نمی تواند سیاست خارجی 
را تغییر دهد، اظهار داشت: در روابط خارجی از 
مناقشه های سیاســی داخلی باید پرهیز شود. او  
در پایــان با بیــان اینکه نظر هیچ یک از رؤســای 
جمهوری یا وزیــران امور خارجه ایران با رهبری 
مغایــر نبــوده، گفت: اینکه سیاســت خارجی در 
دولت روحانی مغایر بــا نظرهای رهبری انجام 

شد، کذب است.
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پیروز حناچی، سرانجام شهردار چهاردهم 
تهران پس از انقاب شد. او با 11 رأی، رقیب 
پر حاشــیه اش »آخوندی« را از »بهشــت« 
راند تا در یک جلسه غافلگیرانه، یک وزیر 
مســتعفی متمایل به لیبرال هــا، مغلوب 
معاون تکنوکراتش در ســال های گذشــته 
شــود. تــا همیــن دو روز پیــش از زمانی که 
خروج محسن هاشمی از لیست گزینه های 
شــهرداری تهران حتمی شــد، نام عباس 
آخوندی به عنوان یکی از گزینه های جدی 
شهرداری تهران مطرح بود تا اینکه در یک 
شــب، ورق سرنوشت برگشــت و یک فرد 
متخصص که حمایت جامعه شهرسازان 
و متخصصان را هم داشــت، در جایگاهی 
نشست که پیش از این هم انتظارش بود. 
شــورایی ها اگرچــه دیــروز صبــح هم یک 
جلسه اندیشی برگزار کردند، اما آن طور که 
خودشان اذعان داشتند، حرفی از شهردار 
منتخــب نزدنــد تــا اینکــه ســاعت 9 و 30 
دقیقه دیروز بــا آرایی غیرمنتظره، جهش 
رأی ها از ســمت »آخوندی« به »حناچی« 
کشــیده شــد. پیــش از ایــن البته ایــن رأی 
طایــی »احمد مســجدجامعی« بــود که 
تقدیــر »حناچی« را بر کرســی شــهرداری 
تهــران تعبیر کــرد! »مســجد جامعی« با 
رأی خــودش به »پیروز حناچــی«، »تقوی 
نــژاد« را از دور رقابت هــا حذف کرد و البته 
16 رأی شورایی ها به »آخوندی« در جلسه 
مهم گزینه های نهایی، موجب شد تا افکار 
عمومــی به آمــدن او »مطمئن تر« شــود.  
اگرچه اصولگرایــان از همان زمان شــروع 
به فضاســازی و تخریب چهره او در رسانه 

هایشان کردند!
 امــا در نهایــت ایــن پیــروز حناچی 54 
ســاله متولد تهران بود که توانست عباس 
آخونــدی 61 ســاله اهــل نجــف را در یــک 

رقابت نفســگیر از میــدان بــه در کند! یک 
رأی بیشتر او البته یک رأی قاطع به حساب 
نمی آید، چه آنکه رقبای پیشینش )نجفی 
با 21 رأی و افشانی با 19 رأی( توانستند نظر 
غالب شورایی ها را جلب کنند، اما رأی او از 
یک جهــت ارجح تر اســت و آن اینکه رأی 
یکدســت شــورایی ها به یک گزینه دســت 

چین شده، به حساب نمی آید. 
کــه  دارد  ایــن  از  حکایــت  شــنیده ها 
بیشترین رأی حناچی، مدیون کارگزارانی ها 
گــروه  از  و  اســت  ملــی  اعتمــاد  حــزب  و 
اتحادی ها هم تنها »علی اعطا« به او یک 
رأی تعیین کننده! داده است. »فراهانی«، 
»فخــاری« و »مســجد جامعــی« هــم از 
مســتقل های شــورا در ایــن 11 رأی نقــش 
پررنگی داشــته اند! وزارت کشور از امروز تا 
10 روز دیگــر فرصــت دارد تا تکلیف حکم 
پیــروز حناچــی را مشــخص کنــد. اگرچــه 
بــه گفتــه برخــی مهلــت قانونــی مانــدن 
افشــانی در شــهرداری تهران، 26 آبان ماه 
تعیین شــده اما محســن هاشمی، رئیس 
شــورا می گوید کــه او تــا 15 آذر می تواند در 
»بهشت« ماندگار شود. اگر حرف گروه اول 
را ســند قرار دهیم، شــورای شــهر به ناچار 
بایــد بــرای شــهرداری تهران، سرپرســت 
انتخــاب کند، البتــه اگر تــا آن زمان، حکم 
قانونــی شــهردار منتخب به شــورا ارســال 
نشــود! آن طــور کــه علی اعطا، ســخنگوی 
پرونــده  می گویــد  تهــران  شــهر  شــورای 
حناچی دیروز به وزارت کشور ارسال شده و 
اگر مهلت 10 روزه وزارت کشور برای ارسال 
حکم تمام شــود، طبق قانون، موضوع به 

شورای حل اختاف فرستاده می شود!
ë افشانی تا 15 آذر می ماند

رئیس شورای شهر تهران دیروز با بیان 
اینکه افشــانی می تواند تــا 15 آذر به عنوان 
شهردار تهران فعالیت کند، گفت: پس از 
انتخاب، معرفی نامه حناچی را به همراه 
اسناد مربوطه برای صدور حکم به وزارت 

کشور ارسال کردم و امیدوارم هرچه زودتر 
حکم شهردار منتخب از سوی وزارت کشور 
صادر شود. محسن هاشمی درباره انتخاب 
سرپرست برای شهرداری تهران گفت: در 
جلســه هم اندیشــی دیــروز ایــن موضوع 
مطرح شــد اما با توجه به بررسی حقوقی 

حقوقدانــان شــورا و کارشناســان بــه ایــن 
نتیجه رسیدند که شهردار فعلی می تواند 
تا 15 آذرماه در پست خود باقی بماند مگر 
اینکه افشانی بخواهد زودتر از صدور حکم 

شهردار جدید برود.
وی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه 

آیا از سوی نهادهای مختلف برای انتخاب 
شهردار با شما تماس گرفته شده است یا 
نه، گفت: هیچ تماسی در این زمینه با بنده 
گرفته نشــده اســت و همــان روزی که پنج 
نفر کاندیدا برای تصدی پســت شهرداری 
تهران انتخاب شــدند بــه وزارت اطاعات 

نامه زدم اما پاسخ مکتوبی به من ندادند و 
منتظر نظر وزیر کشور هستیم و امیدواریم 

حکم شهردار تأیید شود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا 
آرای آخونــدی از 16 رأی بــه 10 رأی ریزش 
نامزدهــا  حضــور  کــرد:  تصریــح  یافــت، 
شــورا  تخصصــی  کمیســیون های  در 
حائزاهمیــت اســت و روزهای گذشــته دو 
نامــزد شــهرداری بــه کمیســیون ها رفته و 
به صــورت تخصصــی بــه ســؤاات اعضــا 
پاســخ دادنــد و ایــن مســأله در رأی دادن 

اعضا مؤثر بوده است.
ë  شــدن شــهردار  بــه  آخونــدی  واکنــش 

حناچی: از پا نمی نشینیم
عبــاس آخونــدی، رقیــب حناچــی در 
کمتــر از چند ســاعت از اعام خبر پیروزی 

او، شهردار شدنش را تبریک گفت.
آخونــدی پــس از اینکــه رأی ازم برای 
تصدی ســمت شــهرداری تهران را کسب 
نکرد در کانال تلگرامی خود نوشت: امروز 
اکثریــت اعضــای شــورا، دوســت و همکار 
عزیــزم آقــای دکتــر حناچــی را به عنــوان 
شــهردار تهــران برگزید. به ایشــان تبریک 
می گویــم و بــرای ایشــان، شــورای شــهر و 
مــردم تهــران آرزوی موفقیــت، بهــروزی 
و ســربلندی دارم. مــن نیــز یــاد گرفتم که 
بــرای تغییــرات بنیادین و مبارزه با فســاد 
نیــاز به آگاهی و یکپارچگی بیشــتر اســت. 
امروز آغاز یک راه اســت. برای ایران از پای 

نمی نشینیم.
ë  وعده هــای یــک معمــار برای یک شــهر

سخت!
شــهر،  خردمندانــه  مدیریــت 
اطاعــات،  شــفافیت  و  هوشمند ســازی 
توســعه حمــل و نقــل عمومــی، ایجــاد 
تبعیض مثبت، شهر متوازن، حل مشکل 
آلودگــی هــوا، ترافیــک و ناکارآمدی بافت 
فرســوده از مهم تریــن برنامه هــای وعــده 

داده شده حناچی در دوره جدید است.

گزارش »ایران« از انتخاب شهردار تهران توسط شورا

پیروز حناچی با 11 رأی به عنوان چهاردهمین شــهردار تهران انتخاب شد
معمار جدید »بهشت«

[ブ┘
ぃブ/r

┘┾┥
 ┓プ┊

┝

بــــرش
احمد مســجدجامعی در صحن علنی 
درباره پیشنهاد نامگذاری برخی معابر 
تهــران گفــت: وقتی قــرار اســت درباره 
اســتاد محمد امین قانعی راد نامگذاری انجام دهیم، مانند 
همــه هنرمندان و شــاعران و نویســندگان دیگر همیشــه این 
مناطق را از شمال شهر انتخاب می کنیم؛ یعنی مناطق یک 
و دو و سه و مانند آن و از این ها پایین تر نمی آییم. درحالی که 

آقای قانعی راد اساساً اهل ری است.
وی افــزود: من اینجــا به نیابت از اهالی ری صحبت می کنم. 
پدر مرحوم قانعی راد در کارخانه ســیمان بوده اســت. شرح 
زندگی ایشــان و فیلم مســتندی هم که از ایشــان تهیه شــده 
نشــان می دهد که شکل  گیری و آغاز بســیاری از ذهنیت  های 
او که به کارهای بزرگ بعدی  اش انجامید از ری بوده اســت. 
پیشــنهاد من این اســت که این نام گذاری را در ری هم انجام 

دهیم. مســجدجامعی افزود: اگر آقای خلیل آبادی زحمت 
بکشند و جایی به نام استاد محمدامین قانعی راد در ری در 
نظر بگیرند که محل زندگی و فعالیت و اندیشه ها و زادگاه و 
خاســتگاه و محل رشــد و نمو فکری ایشان است بسیار خوب 

است.
مســجدجامعی در تکمیــل پیشــنهاد کمیســیون نامگذاری، 
بــرای نامگــذاری یک خیابــان به نام یــک رودخانه در خیلی 
از اســتان های کشــور پیشــنهاد کرد: ایــن کاری که کمیســیون 
نامگــذاری انجام دادند بــرای نامگذاری رودخانــه مارون که 
البته در اســتان کهگیلویه و بویر احمد اســت نه خوزستان کار 
خوبی اســت اما می خواستم پیشــنهاد بدهم که مثًا ما یک 
خیابانــی داریــم کــه انشــعابات آن به نــام درختان اســت  یا 
خیابانی داریم که انشعابات آن به نام پرندگان است؛ اگر این 

کار را گسترش دهیم خیلی خوب است.
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شهردار جدید تهران در گفت و گو  با »ایران« :
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فرانک جواهری / پیروز حناچی دیروز با اختاف یک رأی به عنوان چهاردمین شهردار تهران 
انتخاب شد. حناچی استاد تمام دانشگاه تهران است و معتقد است تنها راه نجات تهران 
خاقیت است. شهردار جدید تهران که بیش از یک سال و نیم در دو پست معاون عمرانی 
و معماری شهرداری مشغول بود، اعتقاد دارد بحران های شهرداری، بدنه سنگین و منابع 
مالــی ناپایدار اســت. او ناامید نیســت و می گوید تهران چــاره ای جز تغییر نــدارد. در ادامه 

گفت و گوی کوتاه با شهردار تهران را بخوانید:
چگونه می خواهید تهران را با 5۶ هزار میلیارد تومان بدهی و ۶۸ هزار کارمند بدون شهر فروشی 

اداره کنید؟
از موقعی که باب شهر فروشی برای اداره امور شهر آغاز شد ما معتقد بودیم، که این روش 
به بن بست خواهد رسید. اگر روزی کسی برای دریافت پروانه مراجعه نکند، آیا امور شهرداری 
باید متوقف شود؟وابستگی صدرصدی درآمدهای شهرداری به ساخت و ساز اعم از قانونی 
و غیرقانونی، یک اشتباه استراتژیک بود. مردم به ما امید بستند و در اداره امور شهر، تغییر 
می خواستند. در ده کانشهر کشور تغییرات جدی و معناداری رخ داد، نظام مدیریت شهری 
باید به این تغییرات پاسخ قانع کننده ای بدهد و مشخص کند این تغییر چگونه و حوزه های 
کــه مردم آن را لمس کنند، اتفاق خواهد افتاد. ناچار هســتیم نگاه متفاوت به شــهر تهران 
داشته باشیم، سالهاست که کشورهای پیشرفته در همه دنیا خیابان جدیدی را به شهر اضافه 
نمی کنند. نگاه به شهر باید تغییر کند، به جای پول و اتوبان بیشتر و نگاه سیویل)عمرانی( باید 
نگاه خاقانه به شهر داشته باشیم. تنها راه ایجاد سرمایه اجتماعی و توسعه قلمرو عمومی 
است، همان اتفاقی که در تپه های عباس آباد و پل طبیعت افتاد. توسعه فضایی که مردم 
بازیگر اصلی آن هســتند. تهران مملو از این ظرفیت هاســت و مهم این اســت که افرادی را 

انتخاب کنیم که این ظرفیت ها را می شناسند و می توانند آنها را توسعه دهند.
سؤال من چیز دیگری بود. مسأله این است که بحران مالی در شهرداری تهران مانع تحقق این 

وعده ها شده و بودجه شهرداری فقط نگهداشت می شود. راه حل شما چیست؟
دو بحران جدی در شهر وجود دارد؛ اول بدنه سنگین و َلخت شهرداری و دوم منابع 
مالی ناپایدار است. تغییر در نحوه درآمدزایی از منابع پایدار به منابع ناپایدارتغییری یک 
روزه نیست و نیازمند یک برنامه میان مدت و حداقل پنج ساله دارد. در این راستا بخشی 
از بودجه های جاری باید کنترل شده و معتدل گردد. دولت هم ایحه منابع پایدار را به 
مجلس داده و در میان مدت می توان روی آن حساب کرد. بخشی از مالیات های محلی 
باید به مدیریت شهری اختصاص پیدا کند و این روال در همه دنیا وجود دارد. معتقدم 
شــهر تهران ظرفیت های مغفولی دارد که به آنها پرداخته نشــده است. یکی از راه های 
تأمین منابع پارادایم شیفت از صدور پروانه به سمت خاقیت است. این کار به صورت 
آنی ممکن نیست، اما چاره ای هم جز این نداریم. باید با توسعه شرکت های دانش بنیان 
زمینه خدمات بیشتر را فراهم کنیم. من مثل شما ناامید نیستم و معتقدم این کار در این 
شرایط سخت هم ممکن است.ظرفیت ایجاد اشتغال در شهرداری از دولت بیشتر است 
اگر بدنه شهرداری را اخراج کنیم، به فوجی از معترضین تبدیل خواهند شد که در آینده 
جلوی شــهرداری تجمع می کنند. باید با روش اقتصادی برد-برد با آنها برخورد کنیم 

طوری که احساس کنند با جداشدن از بدنه شهرداری به برد دست پیدا کردند.
شهرداری تهران همواره پست پر حاشیه ای بوده است. آیا شما نگران نیستید؟ 

مــن در این مورد قضاوت نمی کنم ولی تجربه ام نشــان می دهد، هرکجا که تصمیمی 
پشت درهای بسته گرفته شود، می تواند منبع فساد باشد. باطل السحر این مسأله استفاده 
از رکن چهارم دموکراسی و گردش آزاد اطاعات است. اگر در برخی حوزه های شهری فساد 
وجود دارد به خاطر بخشــی از اطاعات است که منتشر نمی شود. اگر فضای اجتماعی در 
اداره امور شهر حساس بوده و به این حساسیت دامن  زده شود، مطمئن باشید این اتفاقات 
نمی افتد. ما در دوره قبل نتیجه فشار افکار عمومی روی حفظ باغ ها را شاهد بودیم. باید به 
نهادهای مدنی بها داده و به آنها اجازه اظهار نظر داده شود. اعضای شورای شهر و مدیران 

شهرداری باید تحمل انتقاد و نظرات را داشته باشند.
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بابخشنامهونصیحتکسیکتابخواننمیشود
هفته کتاب از راه رسید؛ اهالی کتاب برای افزایش سرانه مطالعه چه راهکارهایی دارند؟

پوران درخشــنده با اشــاره به دور تازه 
تحریم هــا می گویــد: کامــًا مشــخص 
اســت کــه تحریم ها اثــر دارد و آثار آن 
دربــاره مســائلی همچــون دارو و غذا 
کامًا مشهود است. دارو برای هر فرد 
بیماری یک نیاز فوری و حیاتی اســت 
و محروم کــردن افــراد از دارو حرکتی 
کامًا غیرانســانی است و رفتار ترامپ 
آنقــدر غیرانســانی اســت کــه حتی در 
داخل کشــور امریکا گروه های بسیاری 

با این تصمیم وی مخالف هستند.
کارگردان »زیر سقف دودی« گفته 
اســت: من بــه دلیــل نــوع فیلم هایی 
را  اجتماعــی  مســائل  می ســازم؛  کــه 
رصــد می کنــم و شــاهد هســتم که در 
ماه های اخیر در بحــث دارو، بیماران 
در  امریــکا  دولــت  دارنــد.  مشــکاتی 
ظاهــر اعــام می کند کــه دارو شــامل 
تحریم هــا نیســت اما در عمــل اجازه 
ورود دارو را نمی دهــد یــا در راه ورود 

همیــن  می کنــد.  ســنگ اندازی  آن 
مسأله نشــان می دهد که رفتار دولت 

امریکا ضد و نقیض است.
دغدغــه  همــواره  کــه  درخشــنده 
ســاخت فیلم های اجتماعــی را دارد، 
اضافه می کند: تقریباً هر فردی که این 
روزها به خارج از کشــور سفر می کند از 
طــرف دوســتانش تقاضــا دارد تا دارو 
بیــاورد و اینکــه گفتــه می شــود دارو و 
غذا شامل تحریم نیست، دروغ است 

و اصًا اینطور نیست که واردات دارو و 
غذا به ایران آزاد باشد.

کارگــردان »هیــس دخترهــا فریاد 
نمی زننــد« افــزود: نمی توان کشــور یا 
کشــورهایی را تحریم و از حقوق اولیه 
محروم کــرد و بعد دم از حقوق بشــر 
و اهمیت آن در جهان زد. درخشــنده 
با اشــاره به اینکه باید اعتراض خود را 
به گوش جهانیان برسانیم، از کمپین 
همصدایــی دربرابــر تحریــم حمایت 

کــرد و افــزود: حرکت هــای بیرحمانه 
ترامــپ امــروز در جهــان نیــز تقبیــح 
شــده و شــاهد هســتیم که بســیاری از 
کشورها نه تنها با این تصمیم ترامپ 
همراهــی نکردنــد بلکــه مخالفت نیز 
می دهــد:  ادامــه  درخشــنده  کردنــد. 
همــه مــا بایــد امــروز در داخل کشــور 
کمــک کنیــم تــا مشــکات حل شــود 
درســت  برنامه ریــزی  بــا  می تــوان  و 

فشارها را کم کرد.

نیســت  فرمایشــی  امــری  »کتابخوانــی 
کــه بتــوان آن را به زور اجبــار و نصیحت 
بــه خــورد مــردم داد! آدم ها بایــد باروح 
و جانشــان ضــرورت مطالعــه را حــس 
کننــد؛ این هــم فراهم نمی شــود مگر با 
آشــتی نهادهایــی همچــون آمــوزش و 
پــرورش با این یاردیرینه!« چند ســطری 
که خواندید بخشی از گفته های مشترک 
اغلب فعاان عرصه ادبیات و نشر است، 
افــرادی کــه بــه بهانه فــرا رســیدن هفته 
کتاب به سراغشــان رفتیم تا راهکارهای 
آنــان برای ارتقای فرهنــگ کتابخوانی را 
با تک تک افــرادی که کاری در این حوزه 
از عهده شــان ســاخته اســت به اشتراک 
بگذاریم. امروز بیســت و ششــمین دوره 
هفته کتاب به میزبانی کاشانی ها افتتاح 
می شــود. هفته ای که از ســال ها پیش، از 
ســال 1372 به بهانه درج روزی با عنوان 
کتــاب و خوانی در تقویم ملی کشــورمان 
بنای برگزاری اش گذاشــته شــد. با اینکه 
آغاز و پایــان این هفته فرهنگی اغلب با 
جابه جایی چند روزه ای همراه می شــود 
اما همــواره تاش برگزار کننــدگان آن بر 
این اســت کــه برنامه ریزی ها به شــکلی 

باشــد که بیســت و چهارم آبان مــاه، روز 
کتــاب و کتابخوانــی یکــی از روزهــای آن 

باشد.
و  شــاعر  رحماندوســت،  مصطفــی 
نویســنده کــودک و نوجــوان که عــاوه بر 
حوزه ادبیات در فعالیت های اجتماعی و 
فرهنگی هم حضوری فعال دارد درباره 
اینکــه چطور می تــوان در شــرایط فعلی 
مــردم را قــدری بــه کتــاب و کتابخوانــی 
نزدیک تر کرد به »ایران« گفت:»از تدوین 
پی درپی بخشنامه ها و فرمایشات دولتی 
کســی کتابخــوان نمی شــود، بــر اســاس 
تجربه ای که از سال های فعالیتم در این 

حوزه کســب کرده ام معتقدم باید کاری 
کــرد کــه مــردم از کودکــی با کتــاب انس 
بگیرند.« شاعر شــعر »صددانه یاقوت« 
تأکیــد دارد که ســال هاســت از همراهی 
نظام آموزشــی ناامید شــده، با این حال 
از مهم تریــن  یکــی  کــه  اســت  معتقــد 
راهکارهــای افزایــش ســرانه مطالعه به 
تاش مسئوان آموزش و پرورش، بویژه 
در مقطــع دبســتان بازمــی گــردد.  البته 
رحماندوســت جایگاه مهمــی هم برای 
والدین قائل اســت و تأکیــد دارد مادران 
و پــدران جوان باید از دوران جنینی برای 
فرزنــد خــود داســتان و قصــه بخواننــد.
مهم ترین مسأله ای که رحماندوست به 
آن معتقد اســت کمک به کودکان برای 
درک لذت کتابخوانی اســت، او برخاف 
دیگر فعاان کتاب که از عاقه مند سازی 
بزرگســاان به کتابخوانی ناامید هســتند 
معتقد است با داســتان خوانی می توان 
حتــی افرادی که شــخصیت آنان شــکل 

گرفته را هم به مطالعه عاقه مند کرد.
کــه در خــال  از برنامه هایــی  یکــی 
برگزاری هفته کتاب از سوی ارگان هایی 
یــا  فکــری  پــرورش  کانــون  همچــون 
حتــی تشــکل های خصوصــی ادبیــات 
شــاهد انجــام آن خواهیم بــود برگزاری 
جلســات قصه خوانی ســت، اتفاقی که 
در دیگر کشورها تنها به کودکان محدود 
نمی شــود و بسیاری از مواقع بزرگساان 
هــم بــا تهیــه بلیــت در جلســات قصه 

خوانی شرکت می کنند.
علیرضا رئیس دانایی، مدیر مســئول 
نشــر نــگاه کــه آغــاز فعالیت هــای او در 
حوزه نشــر به اواســط دهه چهــل بازمی 
گــردد خطاب به متولیان وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی و مســئوان قضایــی، 
و  زیرزمینــی  ناشــران  حــذف  خواهــان 
جمــع آوری کتاب هــای قاچاق اســت. او 
بــه »ایــران« گفــت: »اینکه مــردم کتاب 
منتهــی  نــدارم،  قبــول  را  نمی خواننــد 
شــرایط نشــر نابســامان شــده و یکــی از 
مهم ترین مشــکات پیــش روی فعاان 
این حــوزه افزایش روز افــزون کتاب های 
چــاپ افســت بــا چاپ هــای غیرقانونی 

کاری  کــه مســئوان  ســت، در صورتــی 
جدی در جهت حذف فعالیت های این 
افراد انجام بدهند می توان به کنار رفتن 

ناشران زیرزمینی امیدوار شد.«
رئیــس دانایی معتقد اســت با وجود 
همــه ضعف هــا و نقدهایــی کــه متوجه 
برپا کنندگان هفته کتاب اســت نمی توان 
منکر نقش مثبــت آن در توجه همگانی 
به کتاب و کتابخوانی شد، بویژه که در این 
مدت اغلب رســانه ها، دســت به انتشــار 
خبرها و گزارش های مختلفی در ارتباط 
با این بخش از فرهنگ مان می زنند. این 
فعال عرصه نشــر ارائه تخفیف از ســوی 
کتابفروشــان را یکی از اقدامات تشویقی 
بــرای مراجعه مــردم به کتابفروشــی ها 
می دانند، البته چند سالی است که تاش 
شــده برگــزاری طــرح تخفیــف فصلــی 
کتاب)پاییزه کتــاب( با ویــژه برنامه های 
هفته کتــاب همزمان شــود. پاییزه کتاب 
ایــن دوره در شهرســتان ها از 2۴ آبــان تــا 
۴ آذر و در تهــران هــم از 2۶ آبان تا ۴ آذر 
شــروع می شود، میزان تخفیفی که برای 
کتاب های تألیفی در نظر گرفته شده برابر 
بــا 25 درصــد و برای کتاب هــای ترجمه 

شده برابر با 15 درصد است.
اکبر ایرانی، مدیر عامل مرکز پژوهشی 
»میراث مکتوب« هم از آن دسته افرادی 
است که به نهادیه سازی فرهنگ مطالعه 
او در  در دوران کودکــی معتقــد اســت، 
همیــن رابطه به »ایــران« گفت:»اعتقاد 
چندانی به اثرگــذاری برنامه هایی تحت 
عنوان هفته کتاب برای کتابخوان شــدن 
مــردم نــدارم چراکه ایــن عــادت باید از 
کودکــی شــکل بگیــرد.« پیشــنهاد او بــه 
همــه  و  پــرورش  و  آمــوزش  مســئوان 
افــرادی کــه کاری در راســتای عاقه مند 
از  مطالعــه  بــه  دانش آمــوزان  کــردن 
عهده شان برمی آید این است که تاش 
کننــد تــا کــودکان و نوجــوان دسترســی 
راحتی به کتاب های منتشر شده در قالب 
کتابخانه های مدارس داشته باشند. یکی 
دیگر از نکاتی که این نویسنده و پژوهشگر 
به آن تأکید دارد توجه به نفوذ شبکه های 
اجتماعی و دنیای مجازی به گروه ســنی 

کودک و نوجوان اســت، ایرانی در همین 
دانش آمــوزان  گفت:»می تــوان  رابطــه 
را بــا ســایت ها و اپلیکیشــن هایی کــه از 
طریــق قانونــی دســت بــه انتشــار کتاب 
در قالب هــای مختلــف صوتــی و کتــاب 
الکترونیکی می زنند آشــنا کرد تا قادر به 
مطالعــه کتــاب در قالب هــای نوین هم 

باشند.«
ادبیــات  مترجــم  غبرایــی،  مهــدی 
داســتانی هم اما پیشــنهاد دیگری دارد، 
او بــه »ایــران« گفت:»به نظــرم بهترین 
کشــورهای  تجربــه  از  اســتفاده  راهــکار 

افزایــش  در  ترکیــه  همچــون  همســایه 
عاقه مندی مردمشان به مطالعه است، 
اگر به تجربه این کشورها و حتی کشورهای 
پیشــرفته توجه کنیم متوجه تاش آنان 
بــرای نهادینه کــردن فرهنگ مطالعه از 
ســنین دبســتان خواهیم شــد.« او تأکید 
دارد که افزایش سرانه مطالعه در سنین 
بزرگسالی کار ساده ای نیست و بهتر است 
این عاقه مندی در کودکی ایجاد شود، او 
برنامه ریزی برای بزرگساان را تنها منوط 
به حل مسائل دیگری همچون مشکات 

اقتصادی می داند.

 r〈ぁ┙pぁブ┈ ┓┴【′ ،‶ブペジ ۲۶ 
‶ピ┗ぁピ qブ¨〈ぃ├ ┖ピ┓]ブl├

وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی اعــام کــرد اگر تا آخــر هفته، 
بررسی نهایی فهرســت نامزدهای ریاست سازمان سینمایی 
به نتیجه نرســد، سرپرســتی برای این ســمت معرفی خواهد 
شد. سیدعباس صالحی در بازدید از سی و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران با 
مهم ترین پرســش این روزهای عرصه سینما روبه رو شد که »رئیس آینده سازمان 
سینمایی کیســت؟«، او در پاسخ گفت: »واقعیت این است که تا این ساعت، خود 
مــن هم خبری قطعــی درباره این انتخاب ندارم؛ اما بی شــک تا پیش از موعد 2۶ 
آبان، سکان دار آینده سینمای ایران مشخص خواهد شد.« طبق گزارش خبرآناین، 
او توضیح داد: »نمی خواهم بگویم از گزینه های خاصی، حمایت بیشتری صورت 
نمی گیرد، اما اینکه در این زمینه فشار و ابی ای باعث تأثیر در معرفی گزینه نهایی 
بشود را رد می کنم. حتماً تفاوت سلیقه در زمینه انتخاب گزینه نهایی وجود دارد اما 

قطعاً ابی و فشار باعث تأخیر در معرفی گزینه نهایی نشده است.«

»cブ╀« 』 »《]ピ』┓〈┐« ┓ぁ┓┈ ╇┥┼ ┘ブ┸ジ
فصل جدید برنامه »خندوانه« از 3۰ آبان ماه روی آنتن شبکه نسیم خواهد 

رفت و فصل دوم برنامه »قاچ« نیز از سوم آذرماه پخش خواهد شد.

ブぃ╈ブ━ぁピ ╋╉ぃ┼ [ぁ┗─ ┞』┗┼┗پ »┓〈]ピ┒ r′ 《¨》«
فیلــم ســینمایی »همــه 
تازه تریــن  می داننــد« 
ساخته اصغر فرهادی در 
آغاز اولین هفته اکرانش، 
فیلــم  دومیــن  جایــگاه 
پرفروش ایتالیا را به خود 
اختصاص داد. همچنین 
در  می داننــد«  »همــه 

میــان فیلم هایــی که هفتــه اول اکران خود را ســپری می کننــد، پرفروش ترین 
فیلــم شــده اســت. فیلم ســینمایی »همــه می داننــد« بــه کارگردانــی اصغر 
فرهــادی، هشــتم نوامبر )17 آبــان( اکران عمومــی خود را در 2۸۸ ســینمای 
ایتالیا آغاز کرده اســت. »همه می دانند« که توسط کمپانی LuckyRed )اکی 
رد( در ایتالیــا پخش می شــود در چهــار روز آغاز اکران خــود، 7۰3 هزار و 324 
یورو، فروخته است و 1۰6 هزار و 452 نفر این فیلم را در این چهار روز دیده اند.

[k 《e ┕┸ブk 〞┼ブぁ┖┒ qピ┗ペ ‶ピ┗┠ブ〉〉┓؟
محســن جوادی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی با بیان اینکه 
نگرانــی در زمینــه تأمین کاغذ وجود ندارد، از ناشــران درخواســت کرد برای 
دریافــت کاغــذ مورد نیــاز خود از امــروز )چهارشــنبه 23 آبان مــاه( فقط به 

سامانه توزیع مراجعه کنند.

ブ¨〈ぃ├ 〉┘【′ 〞├┗پ┗├ r┼┗┵′
محمــد مهــدی حیدریــان صبــح سه شــنبه 22 آبان مــاه در جلســه شــورای 
معاونــان و مدیــران ســازمان ســینمایی اعــام کرد: بــا توجه بــه اینکه آقای 
قاســم خان از اوایل مهرماه استعفا داده بودند، خانم طاهری که مسئولیت 
فیلمخانــه ملــی را عهده دارهســتند با مصوبــه هیأت امنای مــوزه به عنوان 

سرپرست موزه سینما جایگزین شدند.

روی خـط 
خـــــــبر
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گــروه فرهنگــی: کلینــت 
و  معــروف  وود  ایســت 
تمــام نشــدنی کــه  زاده 
شــهر سان فرانسیســکوی امریکا اســت، 
جدید ترین فیلم سینمایی اش را آماده 
آذرمــاه   25 روز  از  کــه  کــرده  نمایــش 
توســط شــرکت برادران وارنر، در سطح 
جهــان اکــران خواهــد شــد. جدیدترین 
ماجراجویــی ایســت وود در صحنــه هنر 
هفتم که »The Mule« )قاطر( نام دارد، 
از مواردی است که وی داستان فیلمش 
دیگــران  کارمکتــوب  یــک  روی  از  را 
اقتبــاس کــرده و این در حالی اســت که 
طی 3۰ ســال اخیر که ایســت وود دائماً 
به ســطحی بااتر از گذشــته ارتقا یافته، 
به نسبتی تقریباً برابر به کتاب های رمان 
و ســناریوهای همکارانش برای ساختن 
فیلم هــای خــود روی آورده و در هــر دو 
عرصه درخشــیده. تعجب آورتــر اینکه 
او اینــک در ۸۸ ســالگی نیــز همان قدر 
پرکار اســت که بیش از شــش دهه پیش 

در بدو درخشــش اش در میان بازیگران 
هالیوودی بود.

ë داستانی واقعی
»The Mule« براســاس ســناریویی که 
نیک شــنک بر مبنای مقالــه ای طوانی و 
افشاگرانه به نام »قاطر مواد مخدر کارتل 
9۰ ســاله ســینالوا« نگاشته، ســاخته شده 
و داســتانی واقعــی را شــرح می دهــد و از 
مــردی پیر به نام لئو شــارپ )با بازی خود 
ایســت وود( یاد می کند که ســابقه حضور 
در جنــگ جهانــی دوم را دارد اما در دهه 
غــرق  قانــون  خــاف  کارهــای  در   19۸۰
می شــود و به توزیع و فــروش مواد مخدر 
می پردازد و به گماشته کارتل پرنفوذ مواد 
مخدر سینالوا تبدیل می گردد. این اولین 
فیلم  ایســت وود بعد ازکار سال 2۰12 وی 
به نــام »دردســرهای پیــچ  و تاب« اســت 
کــه در آن به بازیگــر هم پرداخته اســت و 
از زمــان »گرن تورینو« در ســال 2۰۰۸ نیز 
اولین مورد اســت که خــود او نقش اول را 
برعهده گرفته اســت. فیلم البته سرشــار 

از نامداران دیگری مثل ارنس فیشــبرن، 
مایــکل پنا، دایان ویســت   و اندی کاریســا 
هــم هســت و بردلــی کوپر کــه ایــن روزها 
نوســتاره و از مــردان اول هالیــوود شــده و 
پیش تر هم با ایســت وود کار کرده بود، در 
این فیلم نیز آن تجربه را تکرار کرده است.

ë کوچ از دنیای اسپاگتی
همــان  دیگــر  وود  ایســت  بلــه، 

هنرپیشــه صــرف آرام و به ظاهــر کــم 
وســترن های  در  کــه  نیســت  هنــری 
لئونــه  ســرجیو  )ایتالیایــی(  اســپاگتی 
دار«  مشــت  یــک  »بــرای  همچــون 
مشــهور شــد و البته همــان آثــار و نیز 
با گذشــت زمان تبدیل بــه فیلم هایی 
بدعت گذار در هنر سینما شده اند و به 

نیکی از آنها یاد می شود.
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یکــی از مهم تریــن اقدامــات بــرای کمک بــه افزایش 
ســرانه مطالعــه را حــذف موانــع پیــش روی فعــاان 
عرصه نشر می دانم. وقتی نویسنده یا مترجم در مسیر 
انتشــار آثــار خود بــا انواع و اقســام مشــکات همچون 
سانســور، گرانی کاغذ و حتی مافیای نشر و توزیع کتاب 
روبه رو باشــد طبیعی است که از ادامه کار دلسرد شود. 
ممیزی هــای ســلیقه ای منجــر به کاهــش انتشــار آثار 
تألیفی و روی آوردن ناشران به کتاب های ترجمه شده 
می شود، چراکه از این طریق اطمینان بیشتری از کسب 
مجوز نشــر بــرای کتاب هــای خــود دارد و ایــن بدترین 
اتفاقــی اســت کــه می تواند بیفتد. بــه جای ارائــه راهکار، ترجیــح من طرح 
پرسشــی از مسئوان ارشاد اســت! این که »چه کرده اند که طی چندین دهه 
شــاهد کاهش تیراژ کتاب ها از ســی-چهل هزار نســخه به زیر پانصد نسخه 
شــده ایم؟« ای کاش بااخــره روزی فرا برســد که مســئوان بــه اهالی کتاب 
اعتماد کنند و بدانند که من نویسنده یا مترجم هم عاشق مملکتم هستم 
و از ســویی تمام خط قرمزها را هم می شناســم. اگر چنین اتفاقی رخ ندهد 
آن وقت اســت که باید شــاهد افزایش تدریجی اعتماد مردم به آثار منتشر 
شده و حذف کتاب های چاپ غیرقانونی شد. من از مسئوان هیچ انتظاری 
جز این که به ما )صاحبان آثار( اعتماد کنند و دســت از سخت گیری و مانع 
تراشی بردارند ندارم. مهم ترین نگه دارندگان فرهنگ خود مردم هستند، 

اعتماد دوباره مردم به ادبیات را به آنان بازگردانید!
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مهم ترین هدف ما در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسامی هموار کردن مسیر فعالیت های اهالی 
کتاب و نشر است، عاوه بر این با برپایی ویژه برنامه هایی 
نظیــر هفته کتاب یا نمایشــگاه کتاب تهــران هم تاش 
می کنیم  در جهت عاقه مند ســازی مــردم به مطالعه 
گام برداریــم. فــارغ از مســئولیتی کــه در وزارت فرهنگ 
و ارشــاد بــه من محول شــده، به عنوان فــردی فرهنگی 
معتقدم تمام دستگاه، تشکل ها و حتی رسانه های فعال 
در حوزه کتاب بایــد کاری کنند تا مردم متوجه ضرورت 
کتاب و میزان اثر گذاری آن در بهبود کیفیت زندگی شان 
بشوند. یکی از مشکات مهمی که صنعت نشرمان سال هاست با آن مواجه 
است فقدان ویترین برای عرضه تازه های نشر است، تا وقتی ناشران از فضایی 
برای ارائه آثار خود به نحوی مطلوب برخوردار نباشــند مردم هم راهی برای 
اطاع از آثار منتشــر شده و از سویی امکانی برای انتخاب میان آنها برخوردار 
نخواهند بود. یکی از مهم ترین ســازمان ها در راســتای اطاع رســانی و تبلیغ 
کتاب، ســازمان صدا و سیما است، مسئوان رسانه ملی باید به کتاب نگاهی 

متفاوت از سایر کااها داشته باشند. 
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   افقي:
1 - چاپگـــری که با ایجاد گرمـــا روی کاغذ های مخصوص متن مورد 

نظر را چاپ می کند-  تابلویی از بوتیچلی
2-  توگوشی- دریاچه طبیعی اردبیل- رسانه شنیداری

3-  بتازگی صاحب مالی شده- سکه عهد هخامنشی- واحد سنجش فرکانس
4-  مادر آذری- ضمیر اجتماعی- پروردگارا- شرکت خودروساز سوئدی

5-  چاره- آدم خوش زبان و طنز گو- همیان
6-  گلی زینتی که در اواخر زمستان و اوایل بهار ظاهر می شود- نوچه- آتش

7-  مشـــاهده کردن- عنصر شیمیایی فلزی که در ســـاخت کوره های اتمی و موشک ها به 
کار می رود- جهت

8-  ماهیت ذاتی- دستگاهی در موسیقی سنتی- خورشید گرفتگی
9-  پست- رود استان فارس در ممسنی- بدنام
10-  تصدیق ژرمن ها- خواستار- خوش اخاق

11-  بازی ایرانی- سقز جویدنی- آب در لغت محلی
12-  آنکه شاعر- رخوت- رود فرانسه- رسم ها

13-  ماه میادی- ایستاده- شاه مادها
14-  جلودار- لگد- واحد پول ارمنستان

15-  غذایـــی ایتالیایـــی- پوشـــانیدن 
سطح یک فلز به وسیله فلز دیگر

 عمودي:
1-  شـــهری در اســـتان تهـــران- علم 

حرکت اجسام
2-  بیخ ریـــواس- یکـــی از بخش های 

اوستا- سازمان فضانوردی امریکا
3-  منطقه ای مسکونی در اسلو- سبز 

مایل به خاکستری- دوباره کاری
4-  محصول مشترک شـــرکت سایپا 
و کیاموتور کره جنوبـــی- نگاه و نظر- 

شمار- غذای بیمار
5-  زنهاری- کزاز- نت میانی

6-  پول ژاپن- فرمانروایان- شـــهری 
نزدیک کاشان

7-  عنصر گواتر- روســـتایی بسیار زیبا 
و سرسبز در استان گلستان- راه رفتن 

کودک
8-  کشـــور دمشـــق- خـــوراک بقـــدر 

حاجت- بهره هوشی
بازیگـــر  عمـــل-  نتیجـــه  کافـــه-    -9

معروف هالیوود
10-  رجز خوانی- هوس آبستن- عدد 

ورزشی
11-  برابـــر- کنایه از کســـی کـــه کردار و 

رفتارش دلپسند نباشد- تله
12-  تاجدار- پسوند شباهت- دریاچه 
بزنگان را در این شهر ببینید- وسیله 

احتیاطی
13-  محل تحصیل- هافبک هجومی 

آث میان- مادر اسحاق
14-  فیلمـــی بـــه کارگردانی مســـعود 
مـــددی- ایـــن کبـــاب غذایـــی برای 
گیاهخواران است - منکر شدن و باور 

نداشتن
نفـــر -  رئیـــس صـــد  و   15-  ســـردار 

علم  اقتصاد
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   افقي:
1 - بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزش های خود- ماه دوم سال

2-  سیماب - یار عذرا- استانی بزرگ در ترکیه
3-  ضد همگرا- آنفلوانزا- از مرغان شکاری

4-  گویشی در کشورمان- خودآرایی- متانت- همان تشک است
5-  اسب آذری- شماره ها- کمک

6-  کوچ نشینان- احساس دشمنی دیرپا- پسوند ساینده
7-  سازی زهی- حق الزحمه- گریز

8-  قلمرو- خالص- باد مایم و نوازشگر
9-  نمایشنامه- میوه ای سرشار از ویتامین- هدف

10- نشان مفعول- جنس نامرغوب- گوهر گرانبها و بی نظیر
11-  پایتخت غنا- قوی جثه- تابلویی از لیختنستاین

12-  واحد فروش گردو- جناح چپ- دختر- رشک بردن
13-  حلوای نوروزی- تدارک دیدن- پایتخت کشور کانادا

14-  پرحرفـــی!- مســـافر ســـرزمین عجایب- حریـــف قطری پرســـپولیس در مرحله 
نیمه نهایی آسیا که مقابل نماینده کشورمان ناکام ماند

15-  توجه به امور ظریف- غذایی کنسروی

 عمودي:
1-  با شـــتاب- بااترین درجه 

علمی
2-  دیـــدار از اماکـــن متبرکه- 
کـــردن-  داری  زنـــده  شـــب 

کوتاه ترین فرم فعل
3-  غـــذای محلی خراســـان 
نـــام  دامـــاد-  یـــار  رضـــوی- 

دخترانه
4-  جوی آب- آن که شغلش 
پختن طعام است- عضو تیم 

فوتبال- دارایی جاری
5-  خواســـت، دعـــوی- شـــاه 

فرانسوی- عدد توحیدی
ناپاک  6-  ســـمت- محکم- 

بودن
فوتبـــال  تیـــم  گنـــدم-    -7
گلـــی  لنـــدن-  توپچی هـــای 

درشت و پربرگ
8-  گابـــی- ضمیـــر متصل 

مخاطب- بارکش دراز!
9-  آبکی- ماشـــین برداشت 
محصوات دانه دار کشاورزی 

- خطاب بی ادبانه
10-  فصل نمایش رنگ ها در 
طبیعت- مرکـــز برنامه ریزی 
و فرماندهی در ارتش- واحد 

والیبال
11-  بله آلمانی- طرد کردن- 

ایالت کندوی زنبورها
12-  نـــه چنـــدان بـــد- طریق 

میانبر- افسانه سرا- تمام
13-  همبـــازی لـــورل- هیزم- 

اکنون
14-  ابزاری در باغبانی- رهاورد 

زمستان- تحریکات شیطانی
15-  خوراک گوشت و سبزیجات 
که از قدیم بخصوص توســـط 
می شده-  طبخ  مادربزرگ ها 

قلمدان مدرسه

جدول 
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 سال بیست وچهارم  شماره 6923
 چهارشنبه  23 آبان 1397
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گشتی در راسته دست دوم فروشی های شرق تهران

زمستان گرم تاناکورا
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زن جـــوان و دختـــر هشـــت ســـاله اش 
ســـبدهای مقابـــل مغـــازه را زیـــر و رو 
می کنند بلکه لباس مناسبی پیدا کنند. 
همه لباس ها هشـــت تا 10 هزار تومان 
قیمـــت دارنـــد. زن زیـــر لـــب غرولنـــد 
می کنـــد که هیچ چیـــز دندانگیری بین 
لباس هـــا پیـــدا نمی شـــود. می پرســـم 
کـــه لباس  از فروشـــگاه هایی  همیشـــه 
دست دوم می فروشند، خرید می کنی؟ 
می گوید: »واا بعضـــی اوقات، اما این 
روزها آنقدر قیمت ها باا رفته که دیگه 
مجبوریم. خودت ببین همه کهنه اند، 
بچـــه ام آبـــرو دارد. نمی خواهم جلوی 
همکاس ها و در و همســـایه مســـخره 
معمـــوًا  زن  شـــود.«  خـــاص  و  عـــام 
کاپشـــن ها و بارانی هـــای خـــودش را از 
این فروشگاه ها می خرد، چون معتقد 
است جنس شان حرف ندارد و بااخره 
خارجی انـــد: »این بارونـــی را ببین تنم 
کردم، 50 هزار تومـــن خریده                                         ام. چهار 
ســـال است پشـــت ســـر هم می پوشم. 
مرگ نـــدارد. ولی لباس بچه ها به درد 
نمی خـــورد« دختربچـــه بـــا  ناامیـــدی 
لباس ها را زیر و رو می کند: »مامان من 
اینها رو دوســـت ندارم.« مرد فروشنده 
داد می زنـــد »خانم چرا تو ســـر جنس 
جنس های  ارزان ترین  اینهـــا  می زنی؟ 
ما هســـتند بیا تو، بقیه کارا رو ببین اون 

موقع اگه تونستی، عیب بذار.«
از  یکـــی  در  و  تهـــران  شـــرق  در 
فروشـــگاه های لبـــاس دســـت دوم یـــا 
همان تاناکورا هســـتم. مرد فروشـــنده 
اول کـــه می فهمـــد خبرنـــگار هســـتم، 

صدایش را باا می برد و می گوید شـــما 
جنس های  بگویـــی  بـــروی  می خواهی 
مـــا قاچاقنـــد و آبروی مـــا را ببری. چرا 
نمی گـــذاری تـــوی این همه مشـــکل و 
بدبختی کاسبی مان را بکنیم! کمی که 
حرف می زنیم، نرم می شـــود و درباره 
توضیـــح  برایـــم  مغـــازه اش  اجنـــاس 
می دهد: »همه جنس ها رو از پاکستان 
می آوریـــم. توی مغـــازه رو ببین چقدر 

لباس مرتب داریم؟«
تـــوی فروشـــگاه چشـــم می گردانم؛ 
ســـمت  یـــک  اســـت.  بـــزرگ  نســـبتاً 
چیده انـــد؛  را  زمســـتانی  لباس هـــای 
پالتوهـــا و کت هـــا بـــه تفکیـــک زنانه و 
مردانـــه. یک ســـو هـــم روی ســـکوهای 
بلند، انـــواع چکمه ؛ از 110 تـــا 180 هزار 
تومان. ســـمت دیگر لباس های مردانه 
و زنانـــه خنک و تابســـتانی که همه جور 
قیمتی دارنـــد. صاحب فروشـــگاه یک 
پالتو برایم می آورد و مارکش را نشـــانم 
می دهـــد: »ببین اصل خارجی اســـت. 
همیـــن را تـــوی پاادیـــوم می دهنـــد 11 
میلیون تومان، ما می دهیم 480 تومن. 
این کارها مشـــتری های خاص خودش 

را دارد.«
تعـــداد  دار  رفتـــن  بـــاا  از  بعـــد 
مشتری های این فروشـــگاه بیشتر شده 
یا کمتر؟ این را از او می پرســـم که آهی 
می کشـــد و می گوید راستش را بخواهی 
هم بیشتر شـــده و هم کمتر: »ما با دار 
خرید می کنیم. قیمت ها تقریباً در این 
چنـــد ماه چهـــار برابـــر شـــده. بنابراین 
قشـــر ضعیف دیگـــه نمی تونند جنس 
خوب بخرنـــد و می روند ســـراغ همون 
ســـبدها که دیدی، دنبـــال جنس ارزون 
می گردند. اما اونهایی که دنبال جنس 

خارجی خوب هســـتند، گرانقیمت جدا 
می کننـــد که تعدادشـــون خیلـــی کمتر 

شده.«
فروشـــنده مـــی رود و یکـــی از همان 
پالتوهای قیمتی را برایم می آورد. یک 
میلیون تومـــان قیمـــت دارد: »ببین با 
آدم حـــرف می زنه.« یـــک پالتوی بلند 
زنانه اســـت با کلی خز و پشـــم دور و بر 
یقـــه. با خـــودم فکـــر می کنم شـــاید در 
خیابان های پاریس پوشیدن این پالتو تا 
حدی آن هم فقط  تا حدی نرمال باشد 
اما اینجا... که فروشـــنده انـــگار فکرم را 
خوانده باشـــد، می گویـــد: »نترس اینها 

مشتری های خودش رو داره.«
 ســـمتی از مغـــازه انـــواع و اقســـام 
رنـــگ وارنـــگ چیده اند. به  کتانی های 
کتانی هـــا نمی آید دســـت دوم باشـــند، 
صاحب مغازه می گوید استوک هستند 

از 180 تا 280 هزار تومان.
وقتی زن و کودکـــش از مغازه خارج 
می شـــوند، مـــرد فروشـــنده روبـــه من 
می گویـــد: »خدایی اش دلـــم برای این 
بچه هـــا می ســـوزه. پس فـــردا عقده ای 
نمی شـــن؟ می بینن دوستاشون می رن 
فروشـــگاه های قشـــنگ خریـــد می کنن 
بعد اینها مجبورن توی این فروشگاه ها 
دنبال لباس اســـتوک بگـــردن. البته ما 
همـــه لباس هامون بد نیســـت ها، ولی 

خب دلم برای بچه ها می سوزه.«
مرد میانسالی که خودش را کارمند 
بانـــک معرفی می کنـــد، می گوید: »واا 
من تـــا قبل این گرانی هـــا پامو توی این 
فروشـــگاه ها نمی گذاشـــتم. ماهـــی دو 
میلیون و 500 تومـــان حقوق می گیرم، 
یک میلیون اجاره می دهم، دیگه برای 
رخـــت و لباس نو چیـــزی می ماند؟ آن 

تاناکوراچی های شرق تهران می گویند کار و کاسبی آنها هم درست مثل 
باقی کسب و کارها از رونق افتاده و مشتری آنها هم نسبت به قبل کمتر 

شده. آنها با اینکه تاکید می کنند از هر قشر، طبقه و گروه سنی خریدار 
دارند اما نمی توانند انکار کنند که به ویژه در فصل زمستان و گرانی ها، 
مشتری های شان کم و بیش آدم هایی هستند که آهی در بساط ندارند

اان چندتایـــی کتانـــی دســـتش مانده 
و آمده تا اگر بشـــود، آب شـــان کند. هر 
چند فروشـــنده هنـــدی می گوید، اصًا 
عاقه ای به خریدشـــان ندارد. خودش 
2 هزار تایی دارد که روی دستش مانده. 
بازار کسب و کارشان این روزها حسابی 
کساد اســـت؛ مثل چند فروشنده دیگر 
می گویـــد کـــه مشـــتری هایش در ایـــن 
مدت حســـابی ریزش داشته و افزایش 
قیمـــت دار روی کار آنها هم بشـــدت 
اثـــر گذاشـــته. اما مـــردی کـــه می گوید 
ســـال ها کارش این بوده، مدعی است 
اصـــل همه ایـــن اجناس از کشـــورهای 
حوزه اروپـــا وارد پاکســـتان می شـــود و 
بعد ســـر از بازارهای مـــرزی ایران مثل 
چابهـــار، ارومیه و مهابـــاد درمی آورد و 
فروشـــنده های تهران هم از این بازارها 

خرید می کنند.
زن جوانی که حســـابی مغازه را زیر 
و رو می کنـــد، می گوید: »مطمئن باش 
هیچ کس از سر دارایی و پولداری نمیاد 
بین این لباس ها بگرده. تا هشتت گرو 
نهت نباشـــه، نمیای بین لباسای کهنه 

مردم دنبال شلوار بگردی.«
زمســـتانی  پلیـــور  چنـــد  زن  یـــک 
دخترانه و پســـرانه جدا کرده؛ هر کدام 
15 هـــزار تومان. چنـــد دختر جوان هم 
با تیپ های مد روز در میان لباس های 
ورزشی جست و جو می کنند. می گویند 
بار اول شـــان اســـت به این فروشگاه ها 
سر می زنند، بس که برندها گران شده.

یـــا  تاناکـــورا  راســـته  صاحبـــان 
می گویند  تهران  شرق  تاناکوراچی های 
کار و کاسبی آنها هم درست مثل باقی 
کســـب و کارها از رونق افتاده و مشتری 
آنها هم نســـبت بـــه قبل کمتر شـــده. 
آنها با اینکه تأکید می کنند از هر قشـــر، 
طبقـــه و گروه ســـنی خریـــدار دارند اما 
نمی توانند انکار کنند که بویژه در فصل 
و گرانی ها، مشتری های شان  زمســـتان 
کـــم و بیش آدم هایی هســـتند که آهی 
در بســـاط ندارند. چند تایی شان تأکید 
می کننـــد، کاش بچه ها را بـــرای خرید 
لبـــاس و کفـــش بـــه ایـــن فروشـــگاه ها 
نیاورنـــد، چون اصًا تأثیـــر خوبی روی 

روحیه و آینده شان ندارد.
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را از پاکســـتان مـــی آورم؛ اصـــل اصـــل 
هســـتند.« بعد هـــم شـــروع می کند به 
تبلیـــغ ادکلن بـــرای خریـــداران. ظاهر 
عطرها مثـــل عطرهای معـــروف بازار 
از همـــه برندهـــای معروف.  هســـتند؛ 
مردی که تازه وارد فروشـــگاه شده، یک 
یـــک عطرها را بو می کنـــد: »برادر من! 
چرا دروغ می گویی؟ اینا همه پر شـــده 
امارات هســـتن، تستر کجا بود؟ تسترها 
اصل سوئیس و فرانســـه هستن.« مرد 
جـــواب می دهـــد: »اصـــل ســـوئیس و 
فرانســـه را باید بـــروی هایپـــر آرژانتین 
2میلیون بخری. با400 هزار و 200 هزار 
کسی به شـــما تستر فرانسه نمی دهد.« 
عینک های آفتابی هم از 90هزار تومان 
تـــا 180 هزار تومان قیمـــت دارند که به 

گفته مرد هندی، اصل اصل هستند.
و  ادکلن هـــا  دربـــاره  کـــه  مـــردی 
برایـــم  می دهـــد،  نظـــر  کیفیت شـــان 
می گویـــد کـــه ســـال ها در کار خریـــد و 
فـــروش لباس های دســـت دوم بوده و 

هم زمســـتون؟ همین هفت حوض برو 
کاپشـــن زیر 500، 600 هـــزار تومن پیدا 
نمی کنی. اینجا دســـت کم بـــا 200هزار 
تومـــن می تونـــی یـــک جنس خـــوب و 
خارجی پیـــدا کنی. خانم همـــه اینها از 
فقر و بدبختی مردمه وگرنه چه کســـی 
دلش می آد لباس دست دوم بخره؟« 
همـــان موقع که مـــرد ایـــن حرف ها را 
فروشـــگاه  وارد  مـــردی  و  زن  می زنـــد، 
می شوند، زن خودش را پرستار معرفی 

می کند: »شوهرم 10 سال آلمان زندگی 
کرده، من رو همیشـــه برای خرید اینجا 
مـــی آره و می گـــه اینـــا جنـــس اصلند. 

مسأله ما اصًا مالی نیست.«
همسرش می دود بین حرف هایش: 
»خانـــم بیا چنـــد تا از این کاپشـــن ها رو 
نشـــونت بدم، اگر تونستی عین اینها رو 
تو بازار پیدا کنی! مرگ ندارن 12 ســـاله 
از آلمـــان برگشـــتم اما همیشـــه از این 

فروشگاه ها خرید می کنم.«

کـــه  چیـــزی  بعـــدی  فروشـــگاه  در 
توجهم را جلب می کند، قفسه ادکلن و 
عینک آفتابی است. فروشنده می گوید 
یعنـــی  تســـتر هســـتند،  ایـــن عطرهـــا 
کـــه در مغازه های  همـــان عطرهایـــی 
عطرفروشـــی معروف، قبـــل از فروش 
بـــه خریـــدار داده می شـــود کـــه بویش 
را تســـت کنـــد. فروشـــنده خـــودش را 
هنـــدی معرفـــی می کنـــد و بـــا لهجـــه 
غلیظـــی می گوید: »همـــه جنس هایم 
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فهم »دیگری«
نگاهی به افق معرفتی عامه طباطبایی
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و  »مــن«  بــه  امــروزه 
حــوزه  در  »دیگــری« 
علوم انســانی و اجتماعی 
مســأله  یــک  به عنــوان 
نگریسته می شود و عامه 
جملــه  از  طباطبایــی 
متفکرانی اســت که در دو 
بعــد »وجودشــناختی« و 
»معرفت شــناختی« به ایــن مســأله پرداخته 
است. ایشان مسیری که در »برهان صدیقین« 
پیــش می گیرنــد، ارتبــاط میان فرهنگــی یــا به 

تعبیری »دیگری« را به تأمل می گذارند.
در  مختلفــی  مباحــث  اســامی،  فلســفه 
خصــوص معنــا ارائه کرده اســت امــا در حوزه 
علوم اجتماعــی در خصوص معنــا دو رویکرد 
وجــود دارد؛ یــک رویکــرد، معنــا را برســاخته 
می بیند و ذاتی مســتقل برای آن قائل نیســت 

کــه مکاتــب مختلفــی در ذیــل ایــن رویکــرد 
قــرار می گیرنــد؛ اغلــب، رویکردهــای نوکانتی 
و فرانکفورتــی ایــن گونــه هســتند. همچنیــن 
رویکردهای ساختارگرایانه، پساساختارگرایانه 
و پسامدرن نیز در این دسته گنجانده می شوند.
ایــن رویکردهــا کــه بیشــتر هــم فرانســوی 
هســتند، موجــب می شــوند معنــا همــواره در 
کنش انسانی شکل گیرد و این ما هستیم که با 
نــوع خوانش مان، کنش دیگــران و حتی کنش 
دیــروز خود را از افق امــروز بازخوانی می کنیم. 
بر این اساس در این فضا، مشکل تنها »هویت 
دیگری« نیست بلکه »هویت خود« نیز هست؛ 
یعنی خود انسان در هر خوانش جدید از خود، 
هویــت اش را بازســازی می کنــد. ایــن رویکــرد 
بــه »مــرگ متــن« منجــر شــده و »مفســر« را 
محــور قرار می دهد. کامًا روشــن اســت پیامد 
ایــن رویکرد در مســأله هویت تنها بــه دیگری 

بــاز نمی گردد، بلکــه هویت خود را نیز شــامل 
می شــود. در ایــن رویکــرد، مــا با چیــزی تحت 

عنوان نسبیت فهم و حقیقت مواجه هستیم.
در مقابــل، رویکــرد دیگــری وجــود دارد که 
بــرای معنــا »ذات« قائل اســت، در کانون این 
و  هوســرل  از  اعــم  پدیدارشناســان،  رویکــرد، 
شــاگردانش قرار می گیرند، این رویکرد بیشــتر 
آلمانی اســت و ما در ایران، بیشتر با آن مواجه 
هستیم. شاید یکی از دایل این مواجهه، ورود 
هانری کربن به ایــران و اثرگذاری افراد دیگری 

همچون مرحوم فردید باشد.
رویکــرد  در  نخســت،  رویکــرد  برخــاف 
بــا  انســان  و  یافتــه  انکشــاف  حقیقــت  دوم 
حقیقت مواجه می شــود و مشــکل آن، بیشــتر 
اســت.  معرفت شــناختی  و  وجودشــناختی 
واقعیــت ایــن اســت کــه همــواره بــه لحــاظ 
وجــودی، انســان از یــک جایــگاه محــدودی با 

حقیقــت مواجه می شــود، یا »افکنده شــده در 
تاریخ« اســت یــا »فرورفته در ســنت« و از یک 
منظر خاص معنا را می یابد و تعدد نظرگاه ها، 
آدمیان را با تعدد معانــی مواجه می کند. این 
محدودیــت منظــر، فهم »دیگری« را مشــکل 
می کند. رســیدن به حقیقت مشترک و امتزاج 
افق هــا، مشــکل این رویکرد اســت و پرسشــی 

جدی است.
مســیری را کــه عامــه طباطبایــی از بعــد 
معرفت شــناختی در برهــان صدیقیــن طــی 
کرده اند، این است که نخستین معرفت انسان 

چیستی مرز فلسفه و سفسطه است.
 وقتی معرفت را ســوبژکتیو و ذهنی در نظر 
می گیریــم تا زمانی کــه به حوزه هــای نوکانتی 
نرسیم، مشکل ارتباطات میان فرهنگی، خود را 
نشان نمی دهد. در کانت، چنین مشکلی وجود 
نــدارد، معرفت متعلق به ذهن فاعل شناســا 

»امید« ترجمان تخیل است؛ خیاِل آنکه می توان 
دیگرگونه زیست! اما این خیال به او یادآور می شود 

که »امکان« هر چیزی حتی فراتر از محدوده های 
عقانی او، وجود دارد و وی را تشویق می کند که برای 

رسیدن بدان »ممکن های فعًا ناممکن« گام بردارد. 
امید در جان آدمی است. اما آن قدر در آن تنیده است 
که مغفول می ماند و گویی اصًا وجود نداشته و ندارد
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تجربه طلبگی من این است که پیچیده ترین و گسترده ترین دانش در میان دانش ها 
اعم از طبیعی و انسانی »دانش الهیات« است. شاهد این قضیه یک مقایسه تاریخی 
است؛ به عنوان مثال، اگر فیزیک ارسطو را قبل از میاد با فیزیک امروز مقایسه کنیم، 
با تغییرات و تحوات بسیاری مواجه خواهیم شد و سرعت تحوات آن خارج از تصور 
اســت. اما اگر همین مقایســه را در خصوص دانش الهیات بــه کار گیریم، درخواهیم 
یافــت کــه مســائل دانــش الهیــات در زمــان ارســطو، امــروز هم عینــاً مطرح اســت؛ 
موضوعاتی همچون، جبر و اختیار، آزادی بشــر، از کجا آمده ام، به کجا می روم و... با 
ایــن حال، نمی توان انکار کرد که مســائل جدیدی هم در مقاطع مختلف در الهیات 

عنوان شده که پیش از آن چندان مطرح نبوده است.
 تقریباً همزمان با عصر ترجمه بود که در دنیای اســام مســائل جدیدی مطرح شــد 
و در قــرون طایی اســامی )قرن چهارم و پنجم( نیــز ادعاهای ملحدین تکانه هایی 
به دانش الهیات وارد کرد. به قول اســتاد شهیدم، مرتضی مطهری، اگر کنکاش های 

امثال امام فخر رازی نبود، ما امروز چنین میراثی را در دانش الهیات نداشتیم.
در گذشــته، علم و فلســفه »الهیات« را با پرســش هایی مواجه کردند اما مسائلی که 
دانش الهیات در عصر ما با آن مواجه است را نه علم و نه فلسفه ایجاد نکرده است؛ 
بلکه این نگاه جدید به انســان اســت که دانش الهیات را با مســائل جدیدی رو به رو 
کرده است. امروز، عصر حق مداری انسان است و دوران تکلیف مداری گذشته است و 
نظریه حقوق بشر از جمله بسترهای این نگاه جدید به انسان است. از این رو، دانش 

الهیات باید به این مباحث بپردازد.
 مرحوم عامه طباطبایی، یکی از هنگامه های دانش الهیات اســت که گاهی با نیش 
قلــم و گاهــی با یک نیم خط مســائل جدیدی را در دانش الهیــات مطرح می کردند. 
نــگاه ایشــان به واقعیت و حقیقت و اینکه هر کســی حق دارد حقیقــت را درک کند، 

نخستین بار از سوی او به عنوان یک بزرگ الهیاتی مطرح شد.
ایشــان برای ادیان دیگر احترام بســیار قائل بودند و در جلســاتی که با کربن داشتند، 
ســید حســین نصر و مرحوم داریوش شــایگان را موظف کرده بودند تا متون مقدس 
ادیان دیگر را از زبان انگلیسی و فرانسه ترجمه کنند. در آن دوره، چنین تاشی برای 
شناخت ادیان دیگر توسط یک عالم الهیاتی بسیار برای ما آموزنده و قابل تأمل بود.
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طبیب دل بیمار ما
»جامعه ناامید« چه سرنوشتی پیدا می کند؟

در زمانه فقدان راه حل ها است که »امید« به کار می آید
از  رســولی  »پانــدورا« 
جانب زئوس برای ابنای 
بشــر بــود کــه جعبــه ای 
دربســته را بــرای آنان به 
ارمغان مــی آورد. زئوس 
به جّد سفارش کرده بود 
کــه دِر ایــن جعبــه نباید 
گشــوده شــود. اما پاندورا 
درگیــر وسوســه شــیطان 
شــد و با گشــودن در جعبه، امکان پخش شدن 
محتــوای آن در جهان را فراهــم آورد. محتوای 
جعبه سراسر فاکت و بدبختی بود و بیماری و 
مرگ و شّر و امثال آن، از جعبه پاندورا بر زمین 
رواج یافت و بهشتی که تا پیش از آن، موجودات 
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و  داشــته  اســتعایی  جنبــه  همــه،  و  اســت 
همــه، معرفــت و حکمــت مشــترکی دارنــد. 
عامــه طباطبایی در برهــان صدیقین عنوان 
می کنــد اینکه واقعیت وجــود دارد، یک گزاره 
سوبژکتیو نیســت و ضرورت صدق آن حملی 
شــایع است. آنچنان نیســت که ما آن را صرفاً 
به عنوان امری درونی درک کنیم و این مسأله 
مورد توجه فیلسوفان قبل از ایشان نیز هست. 
مــرز فلســفه و سفســطه از همیــن جــا )اصل 

واقعیت را پذیرفتن( آغاز می شود.
امــا نــوآوری و توجه عامــه طباطبایی این 
اســت که ایشــان معتقدند این گزاره ضرورت 
ازلیــه دارد نــه ضرورت ذاتیــه. در هر صورت و 
در هر حالتی اصًا امکان تردید در آن در هیچ 
فرضی از فروض نیســت. عامه این استدال 
را به عنــوان یک مقدمه عنــوان می کنند البته 
این بحث را مجــدداً ادامه می دهند. بنابراین 
نخستین امری را که ما می یابیم یک حقیقت 
نامحــدود و بی نهایــت اســت، بــه تعبیــری، 

نخستین یافته ما، حق سبحان است.
درک  بــرای  مقدمــه  ایــن  از  می کوشــم 
انسان ها بهره بگیرم، نخستین حقیقتی که بر 
انســان منکشف می شــود، حقیقتی نامحدود 
بــه تعبیــری، موجــودات زمانمنــد و  اســت. 
محــدود، بــا نخســتین حقیقتــی کــه مواجــه 
می شــوند، ماهیتــی نامحدود دارد. شــناخت 
این مســأله یک امر استعایی و سوبژکتیو هم 
نیســت. این امر مشــترک می تواند سوای بین 
همه انسان ها باشــد و فهم مشترکی است که 
همــه با آن شــروع می کننــد. اگر این گــزاره که 
ضرورت ازلیه دارد پشــتوانه دیگــر گزاره هایی 
که ضــرورت ذاتیه دارد، قرار نگیــرد، ضرورت 
ذاتــی آنها نیز فرو خواهــد ریخت چراکه همه 
شناخت شــان را بــا اتــکا به این حقیقــت آغاز 

می کنند.
انسان یک موجود تاریخی در سنت گذشته 
نیست بلکه در یک افقی قرار دارد که خافت 
الهــی اســت. افــق معرفتــی عامــه، چنیــن 
معرفتی اســت و به نظر می رســد این رویکرد 
می تواند مشــکل معرفت را در قدم نخست و 

فهم »دیگری« را در گام دوم حل کند.

* مکتوب های حاضر، متن ویرایش 
و تلخیص شده »ایران« از سخنرانی 
حجت ااسام دکتر حمید پارسانیا و آیت اه 
مصطفی محقق داماد است که در همایش 
ساانه »یادمان عامه سیدمحمد حسین 
طباطبایی« در تاریخ 21 آبان ماه در محل 
دانشگاه عامه طباطبایی ارائه شد.
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در آن می زیســتند، تبدیــل بــه عرصــه ای برای 
جوان آلودگی ها و زشــتی ها شــد. اما این تمام 
محتوای جعبه نبود؛ در این جعبه چیز دیگری 
نیز بود که انسان به اتکای آن توانست تاکنون در 
برابر جهانی سراســر تاریکی و رنج، تاب آورد و 

زندگی کند و آن چیزی نبود جز »امید«!
ë  چیزی بیش از »عقانیت« برای حل بحران ها

نیاز است
 وضعیت بحران زده در هر جامعه ای معموًا 
ناشــی از عوامــل متعــددی اســت کــه اتفاقــاً 
بحران زدگی مانع از آن اســت که بتــوان آنها را 
در کنار یکدیگر ســر و سامان بخشید. در چنین 
شــرایطی هرگونــه تــاش بــرای حــل بحــران 
از طریــق ارائــه راه حل هــای منطقــی و مبتنــی 

بــر عقانیــت محاســبه گر )در چارچوب هــای 
مرزهای شناخته  شده و موجود(، تنها می تواند 
بخشــی از این عوامل را در برگیــرد. و از آنجا که 
تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر غالباً بسیار پیچیده 
و مبتنــی بــر زیر-عوامــل متعدد دیگر اســت، 
امکان توفیــق در مواجهه با بحــران را تا حدود 
زیادی کاهش می دهد. بر همین اساس، به نظر 
می رســد راه رهایی را بایــد در جای دیگری غیر 
از محاســبه گری و عقانیت استراتژیک یافت. 
البته این بدان معنا نیست که می بایست عقل 
را به کناری نهاد، بلکه بدان معنا است که چیزی 
بیش از صرف »عقانیت« مورد نیاز است. آن 
چیســت در جان آدمی که می تواند از مرزهای 
عقــل فراتر رود و مددرســان آن برای پرداختی 

همه جانبه بــه امــور و ارائه راه حل هــای فراگیر 
باشــد؟ متفکــران عموماً در چنیــن وضعیتی، 
از راه نجاتــی بــه نــام »امید« ســخن می گویند. 
امــا امید چگونــه می تواند چنین ســرمایه ای را 
فراهــم کند که عقــل فرومانــده در کار را دوباره 
به کار اندازد و امکان رها شدن از وضعیت های 

بغرنج را فراهم آورد؟
ë ممکن شدن ناممکن ها

»امید« مبتنی بر ممکن شدن ناممکن ها است. 
اساساً امید در وضعیت ناامیدی است که جلوه 
می کنــد و راهی برای دیگرگونه زیســتن فراهم 
می آورد. امید در ناامیدی، در وضعیتی که عقل 
و محاســبه گری از امــکان ارائــه راه حل و تحقق 
آن بازمی مانــد، در شــرایطی که درهم تنیدگی 

نابسامانی ها تا به حدی است که گشودن کاف 
سردرگم آن ناممکن می نماید، صورتی دیگر از 
امکان را پیش چشم می گشاید که حتی احتمال 
وجود آن نیز در نگاه عقل، چندان جدی نیست.
باور کردنی نیســت که در جعبه ای که خدایان 
یونانــی بنــا بــه انتقــام از انســان، آن را از تمام 
شرارت ها انباشته اند، عنصر غیرشریرانه ای نیز 
موجود باشد که امکان غلبه بر تمامی آن شرور 
را فراهــم آورد؛ امــا »امیــد« ایــن کار را می کند؛ 
به تعبیــری رادیکال تــر، این »امید« اســت که 
حضور»امید« در جعبه آاینده پاندورا را ممکن 
کرده اســت! »امید« مقوله ای هستی شناختی 
اســت. امید در لحظه بودِن آدمی با او اســت و 
بخشــی از پیکره وجودی او را تشکیل می دهد، 
همان گونــه که انســان در اوج تنهایی همواره با 
دیگران اســت و در اوج بی مکانی در این جهان 
اســت. حتی در اوج ناامیدی نیز، انسان امیدوار 
به ناممکن بودن تحقق چیزی است که بتواند 

وضعیتی دیگرگونه را برای او میسر کند.
ë قدرت رؤیای ما 

کجــا  در  انســانی  هستی شــناختی  وجــه  ایــن 
ظهــور می یابد؟ جان انســانی بهره منــد از قوه 
متخیله ای است که آگاهی از چیزها را در نظمی 
منعطف و دگرگونی پذیر، در یک پیکره فراگیر 
تصویــر می کند. به بیــان دیگــر، در این تخیل، 
انســان می توانــد چیزهــا و امــور را بــه هــزاران 
گونــه، در چنــان پیوندی با خــود و دیگر چیزها 
قــرار دهــد که ماحصل هــر یک از ایــن گونه ها، 
شیوه ای از زیستن و جلوه گری جهان باشد. این 
گونه شناســی را نــه ابتدایی اســت و نه انتهایی؛ 
چرا که قوه متخیله بشــری همواره زایاست و از 
همان آغاِز در کنار دیگران بودن انســان )یعنی 
از لحظه انسان بودن(، انبوهی از روابط ممکن 
با »دیگری« را به تصویر می کشــد. این تصاویر 
انباشــته، هرگــز محــدود بــه قــوه متخیله یک 
انسان نیستند و همزمان در قوه متخیله تمامی 
انســان ها در حــال کار اســت و بــه واســطه آن 
است که در نهایت هیچ انسانی نمی تواند یک 
صورت ممکن را بــه تمامی بر دیگر صورت ها 
مســلط نمایــد و آن را چونــان تصویــر نهایــی 
تغییرناپذیــر بــه دیگران القــا کنــد. در واقع، در 
همان لحظه القا، قوه های متخیله متعدد دیگر 
در حال تصویر وضعیت های متفاوتی هستند 
که در تعددشــان، امــکان قوام یابــی نهایی هر 
تصویری را از بین می برند: هر تصویری پیش از 
تمامیت یافتن، در گرمای ظهور تصاویر جدید 

ذوب می شود!
ë امید به آنکه می توان دگرگونه زیست 

»امیــد« ترجمــان تخیــل اســت؛ خیــاِل آنکــه 

می تــوان دیگرگونــه زیســت! امــا این خیــال از 
آنجا کــه صورتی هستی شــناختی دارد همواره 
مرزهای امور جاری انســانی را درمی نوردد و به 
او یادآور می شــود کــه »امکان« هر چیزی حتی 
فراتــر از محدوده هــای عقانــی او، وجــود دارد 
و وی را تشــویق می کنــد که برای رســیدن بدان 
»ممکن هــای فعاً ناممکــن« گام بــردارد و از 
آنجــا که این خیال در فضایــی فراتر از مرزهای 
زمانی و مکانی کنونی بدن انسانی سیر می کند، 
در تصویر ناممکن های ممکن می تواند براحتی 
گره های بسیار سخت را نیز در لحظه ای بگشاید 
و با این کار، عرصه های ناآزموده قدرت وجودی 
انســانی را یادآور شــود و وی را به بالفعل سازی 
این قدرت بالقوه تشجیع نماید. راهی طوانی 
که در مرزهاِی »شناخته شــده« جهان انسانی، 
ســاعت ها، روزهــا، ماه هــا و یا ســال ها به طول 
می انجامــد، در رؤیاپــردازی متخیــل فــرد، در 
کســری از زمان امکان تحقق می یابد. در واقع، 
در ایــن عرصه، مرزها چنان متفــاوت از جهان 
کنونی هســتند که نه می توان تعریفی از مکان 
را بــر آن اعمــال کــرد و نــه زمان! آنجــا عرصه 

ناممکن ترین ممکن هاست!
امــا این مرزنــوردی بنا به وجود انســانی، امری 
بینافردی اســت. نمی توان در عزلــت و یا فارغ 
از جهان، گونه ای دیگر زیســت. بــه بیان دیگر، 
در فهم رؤیای متخیل، انسان ناگزیر از آن است 
که ناممکن بودن را در فهم ممکن های موجود 
دریابــد و تصدیق ممکن بودن یک امر تنها در 
تعامــل با دیگری یا در نســبت با جهان میســر 
اســت. باز هم به بیانی ساده تر: برای دیگرگونه 
بودن، ازم اســت »اینگونه« بودن به فهم آید 
و »اینگونــه« تنهــا در ایــن جهــان و بــا دیگران 

»اینگونه« است!
ë جا«یی که می توان در آن »نیک« زیست« 

اینجاســت کــه امیــد را می تــوان چونــان وجــه 
هستی شناختی زیســت اجتماعی انسان درک 
کرد. تصویر یک جهاِن دیگر کار تخیلی اســت 

کــه مرزهــای امروزین را دریافته باشــد و بتواند 
وضعیت بدیل را چونان وضعیتی ممکن –اما 
متمایــز از محدوده های کنونی- بــرای دیگران 
تثبیت کند. توماس مور، نویسنده کتاب »اتوپیا« 
جهــان اجتماعــی  را تصویر می کند کــه در آن، 
عدالت چونان جوهره هستی شناختی انسان، 
مبنای کنار هم زیســتنی است که امکان تحقق 
بهشت در روی زمین )امر ناممکن در مرزهای 

کنونی( را میسر می کند.
اتوپیای توماس مور، جایی است که در فهم ما 
از »جا« وجــود ندارد و از همین رو »ناکجاآباد« 
اســت؛ اما در قوه متخیله ما صورتی دیگرگون 
از همیــن جایــی اســت که بــر روی آن زیســت 
می کنیــم. او رؤیایــی را پرورانده اســت که عقل 
محاسبه گر آن را ناممکن می انگارد؛ اما پاسخی 
برای بحرانی است که جامعه انسانی را در خود 
فرو برده اســت و به واسطه انبوه عوامل دخیل 
در آن، راهــی بــرای رهایــی از آن نیــز در فهــم 

نمی آید.
در جامعه درگیر در بحران اخاق، بی اعتباری 
ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، سوداندیشی و 
مبارزه برای تسلط بر منابع محدود، هنوز هستی 
انســان در کار اســت و ایــن هســتی قوام یافته از 
عنصری است که به ناممکن ها می پردازد و آن 
»امید« است. این ناممکن ها در رؤیای متخیله 
انســان براحتــی امکان پذیر می شــوند و چنین 
اســت کــه »ناکجاآبــاد« تومــاس مــور در فهم 
میان فردی انســانی مبدل به »جا«یی می شود 

که می توان در آن »نیک« زیست.
در زمانــه فقــدان راه حل هاســت کــه امیــد بــه 
کار می آیــد. در چنین شــرایطی، هــر دیگرگونه 
زیســتنی تنها در خیال میســر است؛ اما همین 
خیال اســت که انســان را در تاش برای بهبود 
شــرایط و ســاختن آینــده ای »نیــک« قــوی و 
مصمم می کند. امید در جان آدمی اســت. اما 
آنقدر در آن تنیده اســت که مغفول می ماند و 

گویی وجود اصاً نداشته و ندارد.
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خشم جایگزین گفت وگو ی 
اجتماعی شده است 

 ブ¨ぃ├ ┖┒ 〞]【┡┐ 

《┵′ブ┈ ┖┒ ‶ジ プブ─┘ブペ 』
 یکــی از بحث انگیز ترین موضوعات اجتماعی تأثیر 
رســانه های اجتماعی بخصوص تلویزیــون بر رفتار 
مخاطبانــش اســت. تلویزیــون در کارکــردی پنهانی 
و ناخواســته قالب هــای خاصــی از ســبک زندگــی و 
الگوی رفتار را در ذهن افراد جامعه شــکل می دهد. 
ایــن قالب های ذهنی بطــور مثال می توانــد افکاری 
مردســاارانه باشــد که در شــکل تســلط مــرد به زن 
در فیلم هــا و ســریال های تلویزیونــی نمایــش داده 
می شود. به عبارتی وقتی در یک مجموعه تلویزیونی 
مردانگــی یا جنســیت مردانه عاملی اســت که ســلطه مرد بر زن و ســایر 
اعضای خانواده را توجیه می کند و بر همین اساس مشاهده می کنیم که 
درخواست های فرزندان نادیده انگاشته شده یا با خشونت و پرخاشگری 
پاســخ داده می شــود، درمی یابیم که این افکار به شــکل خزنده و رسوبی 
ذهن افراد جامعه را به سوی این نکته سوق می دهد که خشونت یکی از 

ابزارهای حل مسأله و کنترل دیگران خواهد بود.
نمایش صحنه های خشن در فیلم های سینمایی بطور ناخودآگاه زمینه 
خشــونت ورزی را در ذهن مخاطبانش شــکل می دهد زیرا حل مســأله با 
شــیوه های خشــونت آمیز نه تنها تمایل به خشــونت را کاهش نمی دهد 
بلکه موجد خشــونت خواهد بود. درواقع مشــاهده خشونت در تلویزیون 
رابطه مستقیم و معنا داری با افزایش خشونت در میان شهروندان خواهد 
داشت. متأسفانه برنامه های اکشن و خشونت آمیز در رسانه های جمعی 
و بخصوص تلویزیون به عنوان تجارتی پر ســود برای تولیدکنندگان فیلم 
درآمده و نمایش این گونه از فیلم ها در تلویزیون به علت پرطرفدار بودن 
و منافع اقتصادیش بسرعت در حال گسترش است بطوری که بر اساس 
پژوهش های به عمل آمده نمایش فیلم های پر مخاطب اکشن خشونت 

را از سطح بزرگسالی به دوره نوجوانی انتقال داده است. 
متأســفانه افرادی که دارای آشــفتگی های هیجانی هستند بدون داشتن 
مهارت های شناختی، ذهنی و اجتماعی بخوبی نمی توانند تفاوت آشکار 
میان واقعیت و خیال پردازی هایی که در تلویزیون نمایش داده می شود را 
تشخیص داده بطوری که همین واقعیت پنداری یکی از عواملی است که 
به گسترش خشونت های بین فردی یا خیابانی در جامعه دامن می زند. 
لذا به این نتیجه الزام آور می رســیم که خشــونت مشــاهده شده از طریق 
تلویزیون یکی از عوامل خشــونت های کامی و فیزیکی در جامعه بوده و 
ادامه این روند پیامدهای جبران ناپذیری را متوجه نسل های آینده خواهد 

کرد.
وقتــی صحنه هــای خشــونت در فیلم هــا در معــرض دیــد خانــواده قرار 
می گیرد، براحتی می توان افزایش خشونت ورزی در جامعه را پیش بینی 
کــرد. نشــان دادن فیلم هایی از قتــل و جنایت و عادی ســازی آن در ذهن 
شــهروندان، باعث خواهد شــد وجدان جمعی حساســیت مطلوب را از 
دست بدهد و به مرور، وقتی شهروندان در معرض مکرر خشونت پراکنی 
قرار می گیرند نوعی اثر حساسیت زدایی ایجاد می شود و افراد به باورهایی 
هدایت می شوند که می توانند به شیوه های آموخته شده به دیگران آسیب 

برسانند.
از منظر یادگیری اجتماعی، پرخاشــگری و خشــونت، صورت آموخته ای 
از رفتــار اجتماعــی اســت به عبــارت دیگر ما شــیوه های مختلف آســیب 
رســاندن بــه دیگــران را یــاد می گیریــم. درســت بــه همــان صــورت کــه 
بســیاری از شــکل های دیگر کنش های اجتماعی را می آموزیم. مشــاهده 
خشــونت در دنیــای واقعی بــه اضافه نمایش خشــونت رســانه ای، یک 
بار ســنگین از وقایع خشــن را ایجاد می کنــد. افرادی که این بــار اضافی را 
تجربه کرده اند، بیشــتر احتمال دارد که از خشــونت برای ایجاد و اســتوار 
 کردن هویتشــان به عنــوان عنصری از یــک گروه ضداجتماعــی و منزوی 

استفاده کنند.

یادداشت
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سعید معدنی جامعه شناس در گفت وگو با »ایران«:

 ┒┗ペ r′ っブペ ピ┖ 〞]【┡┐ ┖ブ′ジ 《┵′ブ┈ ┖┒ q┖ブlぃペ
گزارش »ایران« از پرونده های نزاع و درگیری در دادگاه ها
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گفت و گو با احمد بخارایی ، جامعه شناس 
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مریم رسولیان رئیس انجمن روانپزشکان در گفت و گو با »ایران« عنوان کرد
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گفت وگو با دکتر حسین امامی، پژوهشگر رسانه های نوین:
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این روزها بیشــتر خانواده های ایرانی وقت خودشان را در فضای مجازی سپری می کنند، جوان ترها 
عاقه بســیاری بــه اینســتاگرام و توئیتر دارند و آنهایی که ســن و ســالی دارند بیشــتر در فیس بوک و 
تلگــرام می چرخنــد؛ همین موضوع موجب شــده تا برخی از افراد اعام کنند که ریشــه بســیاری از 
ناهنجاری های جامعه همچون خشونت و پرخاشگری، گسترش فضای مجازی است موضوعی که 
البته دکتر حســین امامی با آن مخالف اســت و در این باره می گوید: اینکــه بخواهید فضای مجازی 
را عامل مهم ترویج خشــونت در جامعه بدانید نوعی ســاده انگاشتن مسأله است و فضای مجازی 
آیینه زندگی روزمره ما اســت و نه ریشــه ناهنجاری ها. در این باره دکتر امامی ، پژوهشــگر رسانه های 

نوین به پرسش های خبرنگار »ایران« پاسخ داده است.

ë  به نظر شــما چرا جامعه خشن تر شــده است و اصًا
قبول دارید که جامعه خشن شده است؟

آســتانه تحمل جامعه بشدت کم شده یا به تعبیری 
جامعه ایران نسبت به قبل پرخاشگر و خشن تر شده 
اســت. این از دو منظر جامعه شناســی و روانشناســی 
اجتماعی قابل بررسی است. از منظر جامعه شناسان 
علل اصلی رفتار پرخاشــگری جامعه، فقر، بیکاری و 
شکاف طبقاتی اســت ولی روان شناسی اجتماعی به 
علل روانی این رفتار می پردازند و عاملی چون ناکامی 
را مطــرح می کنند. البتــه اینها تنها عوامل خشــونت 
جامعــه ایرانی نیســتند بلکه دایل دیگری که ریشــه 
اقتصــادی و اجتماعی دارند بیشــتر نمایان هســتند. 
براســاس آماری که وزارت بهداشت اعام کرده است 
از هر چهار ایرانی یک نفر دچار اختاات روانی است. 
این در شهرهای مختلف متفاوت است؛ مثاً از هر سه 
تهرانی یکی دچار اختال روانی است. پرخاشگری هم 
یکی از عواملی است که بر سامت روان افراد اثر منفی 

می گذارد.
ë نقش فضای مجازی در این خشونت چقدر است؟

همــواره از رســانه ها بــه عنــوان یکــی از عوامــل ایجاد 
خشــونت در جامعه یاد کرده اند. فــارغ از موضوعات 
محتوایــی خشــن که رســانه ها تهیــه می کننــد علت 
دیگری هم دارد که مارشال مک لوهان آن را در نظریه 
امتداد مطرح کرده اســت که »رسانه ها امتداد حواس 
ما هســتند.« یعنــی رادیــو در امتــداد حس شــنوایی، 
تلویزیون و روز نامه هم در امتداد حس بینایی اســت. 
بنابراین رســانه باعث می شود بیشــتر از اخبار اطراف 
مان یا خبرهای دورتر مطلع شــویم. حال این تأثیرها 
می تواند مســتقیم یا غیرمستقیم باشــد. رسانه های 
نویــن همچــون شــبکه های اجتماعــی و پیام رســان 
های موبایلی هم از این قاعده مستنثی نیستند بلکه 
تجمیعی از همه آن رسانه ها هستند که قشر وسیعی 
از این تولیدکنندگان مطالب و خبرهای موجود در آن 
توســط مردم عادی جامعه تهیه و تولید می شود و نه 

الزاماً خبرنگاران رسانه های جمعی.
بــه عنــوان مثــال در همیــن ماجــرای ورود گزینشــی 
تعــدادی از بانــوان بــه اســتادیوم آزادی بــه صــورت 
غیرمســتقیم به مردم خصوصــاً زنان این پیــام داده 
می شود که مشکاتی وجود دارد امثال این موضوع که 
در رسانه یا فضای مجازی به اشتراک گذاشته می شود 

بی تردید باعث خشن تر شدن جامعه می شود.
ë  یعنی فضای مجازی می تواند یــک عامل مهمی در

افزایش خشونت در جامعه مطرح شود؟ چون برخی 
ریشه بسیاری از ناهنجاری های جامعه امروز را در فضای 

مجازی می دانند.
اینکه بخواهیم فضای مجازی را عامل مهم در ترویج 
و افزایــش خشــونت در جامعــه بدانیم نوعی ســاده 
انگاشــتن مســأله اســت، فضای مجازی مقصــر این 
ماجرا نیست. ریشه به عوامل دیگری برمی گردد و نه 
فضای مجازی. مگر فقط ما در کشورمان از شبکه های 
اجتماعی استفاده می کنیم؟ پس چرا دیگر کشورها با 
این پدیده خشونت مانند ما مواجه نیستند؟ آیا بهتر 
نیســت این گونه مقایسه کنیم که نسبت پرخاشگری 
در فضای مجازی در مقایســه با زندگی روزمره چقدر 
است؟ آیا این رفتار خشن در دو محیط یکسان است؟ 
البتــه من ایــن تعبیری را کــه مطرح کردید به شــکل 
دیگری اعتقاد دارم که ریشه بسیاری از ناهنجاری های 
جامعــه امــروز در فضــای مجــازی منعکــس و عیان 
می شــود، یعنی فضای مجازی آیینه زندگــی روزمره 

ماست و نه ریشه ناهنجاری ها.
ë  در خیلی از موارد هم شاهدیم که کامنت های کاربران

در بازخورد آن خبر، تندتر و خشــن تر است. حال آنکه 
ممکن است همان کاربران در زندگی روزمره و ارتباطات 
رو در رو این گونــه خشــن برخورد نکنند چــرا در فضای 

مجازی خشونت بیشتر است؟
ویژگــی اصلی که کاربران می توانند در فضای مجازی 
راحت تــر و بــدون ماحظــه و سانســور حرف خــود را 
بزننــد می توانــد چند دلیــل داشــته باشــد. اول اینکه 
می توانــد هویت کاربران، مجازی و غیرواقعی باشــد. 
دوم اینکه می تواند در جمع ها و گروه هایی که همفکر 
هســتند و خطــری را از بابت پرونده ســازی احســاس 
نمی کنند بیان کنند. ســوم اینکه فاصلــه بین عمل و 
عکس العمــل در شــبکه های اجتماعــی کــم و زمان 
بازخورد سریع اســت. در فضای زندگی روزمره، کسی 
که بخواهد به صراحت کسی را نقد کند ممکن است 
در جمع فرصت اظهارنظر نداشته باشد ولی خصلت 
این شــبکه های اجتماعی این است که تریبون دست 
همه اســت و می توانند آزادانه بنویسند. نکته چهارم 
این اســت که شبکه های اجتماعی مکانی است برای 
تخلیه احساسات و هیجانات و شکایت های زمانه. اگر 
در یک کشــور جهان سومی که آزاد اندیشیدن و حرف 
زدن در آن تبعات داشته باشد معلوم است که مردم 
عصبانیت های زندگی خود را در فضای مجازی تخلیه 

می کنند.

ë  کدام شــبکه اجتماعی بیشــترین تأثیر را روی مردم
داشته است؟

فیــس بــوک، اینســتاگرام وتوئیتــر می تواننــد جــزو 
شــبکه های اجتماعــی باشــند که کاربــران را بیشــتر 
مســتعد پرخاشــگری و خشــونت می کنــد. یکــی از 
دایل آن به نظر من می تواند تب ایک باشد. ایک 
هــا یک غــرور کاذب در فــرد ایجاد می کنــد که گویی 
آنهایــی که شــما را ایــک کرده اند هــوادار، طرفدار یا 
موافق سرســخت شــما هســتند. بنابراین اعتماد به 
نفــس کاذبی ایجاد می کند و موجب خودشــیفتگی 
فراوان می شود و می تواند رفتارهای پرخاشگرانه ای از 

کاربران را به دنبال بیاورد.
دلیل دیگری که این ســه شــبکه اجتماعی مســتعد 
تأثیرگذاری در پرخاشگری و خشونت هستند فضا و 
محیط صمیمی تر این پلتفرم ها است. پس به همان 
اندازه که کسی صمیمانه تر برخورد می کند به همان 
اندازه باید انتظار شــوخی  یا حرف های رکیک تر هم 
داشــته باشــد. البته این را هم عــرض کنم نه تنها در 
پلتفرم ها علت ها فرق می کند بلکه علل خشونت و 
فحاشــی برای شخصیت های مختلف هم متفاوت 
اســت به عنوان مثال علت فحاشــی در صفحه یک 
شــخص سیاســتمدار، می تواند تخریب آن چهره  یا 
رقابت های جناحی باشــد. علت فحاشی در صفحه 

یک هنرپیشه نیز حسادت باشد و...
ë  به نظر شــما چگونه می توان از اینستاگرام و توئیتر

اســتفاده کرد و کمترین آســیب را از منظــر حرف های 
توهین آمیز دید؟

هیچ تضمینی وجود ندارد که از آسیب ها و فحاشی ها 
در شــبکه های اجتماعــی در امــان بــود جــز اینکــه 
خود مــردم پایبند به اصــول اخاقی در شــبکه های 
اجتماعی باشــند. از طرفی دیگــر هم گرچه برخی از 
امکانات تنظیمات مربوط به حریم خصوصی و تأیید 
درخواســت دوســتی در اینســتاگرام وجــود دارد ولی 
در برخی از مــوارد که جنبه عمومی تری دارد امکان 
تنظیمات برای نحوه مشــاهده همگان وجود ندارد. 
به نظرم هرچه شخص درجه محبوبیت یا شهرتش 
بااتــر مــی رود احتمــال مواجه شــدن با فحاشــی ها 
برایش بیشــتر می شــود. تا پیش از بوجود آمدن این 
شبکه های اجتماعی، دسترسی مردم به افراد مشهور 
سخت و غیرممکن بود ولی اکنون براحتی نظرشان 
را در مــورد صحبــت و عکــس آنها به طور مســتقیم 
می نویســند. به هرحال طبیعی است که عکس ها یا 
حرف هایی که با سلیقه و تفکر برخی از اقشار جامعه 

هماهنگ نباشد بیشتر مورد هجمه قرار بگیرد.
ë  در بین شــبکه های اجتماعی کدام بیشتر روی رفتار

جوانان تأثیر گذار است؟
بیشــتر جوانــان ایرانــی وقــت شــان را در تلگــرام و 
اینستاگرام می گذرانند. در ایران تحقیقی انجام نشده 
که به صورت علمی بیان کند کدام شــبکه بیشترین 
تأثیــر مثبت یــا منفی را بر جوانان داشــته اســت. اما 
نتایج یک نظرسنجی در بریتانیا مشخص کرده است 

که اینستاگرام در مقایسه با دیگر شبکه های اجتماعی 
بدترین تأثیر را بر ســامت روانی جوانان داشته است. 
البته این نتیجه را هم برای ایران می شــود تعمیم داد 
که اینســتاگرام بــه دلیل بصری و عکس محــور بودن، 
تأثیــر مخرب بــر ســامت روان جوانــان دارد. با پایش 
تصادفی اینستاگرام فارسی با نکاتی مواجه می شویم 
که جدا از توجه به اکچری و عاقه به تماشای مدل ها و 
زیبارویان، گرایشی عجیب و پیگیرانه به کشف و دست 
انداختن افرادی که به لحاظ روحی متعادل نمی رسند 
و ســوژه کردن تمســخرآلود عــده  دیگــری از کاربران با 

صورت ها و آرایش های اغراق آمیزغلیظ وجود دارد.
ë  اخبــار در شــبکه های اجتماعی چقدر مــی تواند روی

خشونت جامعه تأثیر بگذارد؟
یــک مــورد را دربــاره تأثیــر غیرمســتقیم خبرهــای 
تبعیض آمیز و بی عدالتی بر خشونت جامعه عرض 
کردم. موضوعات دیگری هم که در رسانه ها منعکس 
می شــود می توانــد باعــث خشــونت در جامعه شــود 
همچون فســاد اقتصــادی، محرومیت هــا در مناطق 
فقیرنشــین، رانت هــا، ژن خــوب هــا و مســائلی از این 
قبیل. عاوه بر اینها انعکاس خشــونت در شبکه های 
اجتماعی عمدتاً با محوریت عکس و فیلم های فجیع 
نیز صورت می گیرد. همیشه نیت کسانی که این تصاویر 
را منتشــر می کننــد اطاع رســانی نیســت. از باابردن 
میزان بازدید مطلب گرفتــه تا جذب اعضای جدید و 
کسب درآمد از تبلیغات از اهداف آنهاست. مخاطب 
از روی کنجکاوی و در جریان گرفتن جزئیات یک خبر 
تصاویر و فیلم ها را می بینــد که این روش غیراخاقی 
منجر به مشــوش شــدن ذهن کاربران و در بلندمدت 
عادی شدن این رفتارهای خشن می شود که جامعه را 
نیز پرخاشگرتر و خشن تر می کند. در برخی از افراد هم 
اعتیاد به تماشــای تصاویر و فیلم های خشن را بیشتر 

خواهد کرد.
ë  به نظر می رسد جنس خشونت ها در توئیتر متفاوت با

اینستاگرام و تلگرام است. علت آن را در چه می بینید و 
چکار باید کرد؟

بلی. متأسفانه در توئیتر ترویج خشونت آناین بسیار 
چشمگیر است؛ گرچه در اینستاگرام هم این خشونت 
وجــود دارد ولی همانگونــه که عرض کــردم هدف در 
اینســتاگرام تمســخر کــردن و دســت انداختن اســت 
ولی در توئیتر ما شــاهد اظهــارات نفرت پراکنانه با تم 
سیاســی هســتیم که عمدتاً هدایت شــده بــا تیم های 
محتوایــی امثــال منافقین یــا گروه های معانــد نظام 
صــورت می گیــرد. یعنــی توســط کارمندانــی که فقط 
اســتخدام شــده اند در فضــای توئیتر فعالیــت کنند و 
هدفمنــد در صفحات افراد مشــخص یــا موضوعات 
مشــخص کامنت یا نظــر می گذارنــد. این افــراد برای 
ترویج خشونت و نفرت، از توئیتر سوءاستفاده می کنند. 
در ایــن خصــوص باید دولت ایــران این موضــوع را با 
مدیــران توئیتــر مکاتبه کنــد و اگر هم جــواب نگرفت 
به ســازمان ملل متحد یا مراجع حقوقی بین المللی 
دیگر شکایت کند. چون این اقدام آنها از منظر حقوق 
فناوری و حقوق بین الملل ارتباطات مغایر با صلح و 
امنیت ملی و بین المللی کشورهاست و احتمال اینکه 
ایــن صفحات مســدود شــود، وجــود دارد. بــه هرحال 
ایــن افــراد اخبار جعلی زیادی هــم تولید می کنند و با 
اکانت های مختلف و روبات ها خود را جمعیت زیادی 
نشــان می دهند در حالی که در عالم واقع بسیار اندک 
هســتند ولی با اکانت های جعلی بی شمار. متأسفانه 
امریکا، اســرائیل و عربستان سعودی هم تأمین مالی 
آنهــا را برعهــده گرفته اند. این تحلیل شــخصی بنده 
نیســت بلکــه برپایه مســتندی بوده اســت که شــبکه 
الجزیره و کانال چهار انگلیس گزارشی را منتشر کرده اند 
مبنی بر اینکه 1500 نفر از اعضای سازمان منافقین در 
پایگاه اشــرف در آلبانی روزانه میلیون ها پیام در قالب 
هشتگ های براندازانه با هویت های جعلی تولید و در 

شبکه های مجازی تکثیر می کنند.

اعتقاد دارم که ریشه بسیاری از ناهنجاری های جامعه امروز در 
فضای مجازی منعکس و عیان می شود، یعنی فضای مجازی 

آیینه زندگی روزمره ماست و نه ریشه ناهنجاری ها
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سعید معدنی جامعه شناس در گفت وگو با »ایران«:
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مریم رسولیان رئیس انجمن روانپزشکان در گفت و گو با »ایران« عنوان کرد

 شکایت به جای نزاع 
یک گام نزدیک به گفت وگو     

شــواهد نشان می دهند روز به روز به آمار خشــونت افزوده می شود. در رسانه های 
گروهــی و مجــازی هــر روز اخبــار مختلفی از نــزاع و خشــونت هایی کــه منجر به 
جرح یا حتی قتل می شــوند در حال پخش شــدن اســت و درصــد باایی از مردم 
این روزها با رشــد بی وقفه تکنولوژی از کودک 5 ســاله تا ســالمند 90 ســاله با یک 
کلیــک می تواند از این اخبــار، فقط چند ثانیه پس از وقوع، مطلع شــود. امروز در 
همه جوامع پیشــرفته دنیا به مقوله خشــونت به عنوان معضلی بسیار مهم نگاه 
می شــود. به عنوان مثال چنانچه در ســال 1976 تنها 10 درصد امریکایی ها به این 
پدیــده به عنوان یک معضل نــگاه می کردند در ســال 1982،   90 درصد جامعه به 
این مقوله توجه کردند. رقمی که در کشــور ما هم با آگاهی بخشــی می توان به آن 
دســت پیدا کرد. قطعاً یکــی از راهکار هایی که می تواند آمار باای خشــونت را در 

کشور کاهش دهد، شناخت عوامل ایجاد کننده آن است.

نزاع و درگیری در کوچه و خیابان صحنه ای اســت که هریک از مــا بارها و بارها دیده ایم. 
برخی از ما از کنــار این درگیری ها می گذریم و برخی دیگر ســعی می کنیم با دوربین های 
موبایلمان برای شبکه های مجازی خوراکی دلچسب فراهم کنیم. البته در این میان هم 
کم نیســتند افرادی که با نیت حل و فصل وارد مرافعه شــده و گاهی موفق از این آزمون 
خارج می شــوند و گاهی هم از آســیب آن بی بهره نمی مانند. امــا نکته مهم و قابل تأمل 
این اســت که بخــش اعظمی از این نزاع هــای خیابانی به دایلی بســیار پیــش پا افتاده 
اتفاق می افتد. این درحالی اســت که آشــنایی با دایل ایجاد خشــم در افزایش آســتانه 

تحمل و پیشگیری از بروز خشونت در جامعه بسیار مؤثر است.
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نداشــتند اما این آمار امــروز کامًا برعکس 
شــده و شهرنشــین ها 75 درصد آمــار را به 
خــود اختصــاص می دهنــد. در حالــی کــه 
تنهــا 25 درصــد روســتایی داریم کــه از این 
تعداد هم بخشی به مدد اینترنت از دنیای 
بیرون کامًا مطلع هستند و بیش از گذشته 
احساس محرومیت می کنند، دولت ها باید 
توجه داشته باشند که ناکامی و محرومیت 
اجتماعی ممکن اســت ســبب شــود افراد 
دســت بــه خشــونت بزنند. زیــرا آگاهــی از 
محرومیــت و احســاس ناکامــی اجتماعی 

باعث ابراز خشونت می شود.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه بیــکاری، 
محرومیــت اجتماعی و رشــد شهرنشــینی 
از عمده تریــن دایــل خشــونت اجتماعی 
هســتند، می افزایــد: وقتــی افــراد محــروم 
جامعــه از طریــق سیســتم های مجــازی و 
شــبکه های اطاع رســانی مختلــف متوجه 
می شــوند که فرزنــدان برخی مســئوان در 

خــارج از کشــور در رفــاه کامل و بــا بااترین 
کــه  می کننــد  حــس  و  زندگــی  امکانــات 
به عنوان یک شهروند حتی پایه یک زندگی 
باشــند،  داشــته  نمی تواننــد  را  معمولــی 
بتدریج بــا احســاس ناکامــی و عقده هایی 
کــه در دل دارنــد دســت بــه خشــونت در 
ســطح جامعــه می زنند. با نگاهــی گذرا به 
آمارهــای موجــود، متوجــه می شــویم، در 
20 ســال اخیر طبقــه محــروم افزایش پیدا 
کــرده، این جامعه شــناس بــه دولتمردان 
توصیــه می کند کــه برای پایین آمــدن آمار 
خشونت در جامعه در اولین قدم باید آمار 
بیکاری، بحث محرومیت اجتماعی و رشد 
شهرنشــینی را کاهــش دهند. ایــن روزها با 
باا رفتــن قیمــت دار و هزینه های زندگی 
افــرادی که درآمــد ثابتی دارنــد بتدریج به 
طبقــه محــروم نزدیــک می شــوند، امروزه 
طبقــه متوســط بــه لحــاظ اقتصــادی رو به 
نابــودی اســت و لذا احتمــال دارد در آینده 
شاهد ناکامی ها و ناامیدی ها و در نتیجه آن، 

خشونت های اجتماعی باشیم.
خشونت منجر به قتل

معدنــی دربــاره خشــونت های منجــر بــه 
قتــل به انواع قتل اشــاره می کند، او معتقد 
اســت: همــه قتل ها در نتیجه بــروز هیجان 
نیســتند؛ در واقــع دو نوع قتل وجــود دارد، 
قتل برنامه ریزی شده و قتل هیجانی، قتل 
برنامه ریزی شــده مثــًا قتلی کــه به خاطر 
تســویه حســاب مالی یا دعواهای ریشه دار 
خانوادگــی از قبل و بــا برنامه ریزی طوانی 
مدت انجام می شــود اما قتل های هیجانی 
به دلیــل دعــوا و مرافعه هــای آنــی صورت 

می گیرند و از رنگ و نوع دیگری هستد.
او در ادامه اضافه می کند: در جامعه مدرن 
شــهری در همــه جوامع دنیا معمــواً آمار 

خشــونت های خیابانی باا اســت زیرا افراد 
به خاطر گمنامی و اینکــه در جوامع بزرگ 
ناشناس هستند، راحت تر از جوامع کوچک 
و بعضاً روســتایی بــه زورگیری و خشــونت 
رو می آورنــد و همیــن زورگیری هایی که در 
سطح شهرها رخ می دهد می تواند براحتی 
منجر به قتلی ناخواسته و آنی شود. هر چند 
این قبیل قتل ها هم با روشنگری و مدیریت 
دولتمــردان در امور جامعــه می تواند روند 

کاهشی داشته باشد.
چه باید کرد؟

برخــی جامعه شناســان بــر ایــن باورند که 
جامعــه بــه حال خــود رهــا شــده و متولی 
فرهنگــی بــه صورت خــاص جهــت پایین 
آوردن این حجم باای خشــونت در سطح 
جامعه وجــود ندارد، یا حضــوری کمرنگ 

دارد پس باید فکری جدی کرد.
معدنــی در این زمینه بــا بیان اینکه حضور 
نخبــگان دانشــگاهی و روشــنفکران دینــی 
که تا پیــش از این در جامعه نقش پررنگی 
داشــتند، کمتــر از قبل احســاس می شــود، 
می گویــد: تا 50 ســال پیــش در ایران نقش 
خانــواده و مذهــب در بطن جامعه به طور 
در  می شــد،  احســاس  بیشــتر  محسوســی 
نتیجه بــا پررنگ کردن نقش این گروه های 
تأثیرگذار در جامعه تا اندازه زیادی می توان 
از آمار جرم و خشــونت کاست. همان گونه 
که شــغل تعهد اخاقی مــی آورد به همان 
نســبت هم با آگاهی بخشی می توان ذهن 
جامعــه را در جهــت مثبــت پــرورش داد. 
باابردن باورهای دینی و الگوهای مناسب 
مذهبــی از طریق آگاهی رســانی در ســطح 
عمومــی با اســتفاده از رســانه های جمعی 
و کمک هــای آموزش و پــرورش در کاهش 
آمار خشونت نقش بسزایی دارد.متأسفانه 

زده  هیجــان  جامعــه ای  حاضــر  حــال  در 
هستیم که چشم اندازی بلند مدت نداریم 
و بــدون برنامه ریزی رو به جلو می رویم، در 
کشورهای پیشرفته اخاق مدرن جایگزین 
دین شــده و تعهد اجتماعی به قانون برای 
همزیســتی بیشــتر، پایه گذاری شــده اما در 
ایــران در حال گــذار هســتیم و هنــوز اخاق 
مدنــی حاکم نشــده و متأســفانه با جامعه 
مدرنــی کــه به اخاقیــات هم پایبند باشــد 
فاصلــه داریم. در این بــازه زمانی حاکمان 
کــردن احــزاب و  بــا فعــال  و دولتمــردان 
NGO هــا باید جامعه را به ســمت مدرنیته 
شــدن صحیح پیش ببرند. ورود نخبگان به 
این عرصه ســبب تدوین قوانیــن و قواعدی 
می شــود که با مشــارکت اکثریتی جامعه در 

پایین آمدن خشونت بسیار مؤثر است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه حکومت هــا دائمــاً 
توضیــح  دهنــد،  انجــام  اصاحــات  بایــد 
می دهد: در غرب و کشورهای توسعه یافته، 
ســازمان های اجتماعــی منســجمی وجود 
دارند کــه به صــورت روتیــن و برنامه ریزی 
شــده در حال تدویــن اصاحات اجتماعی 
هســتند؛ در کشــور ما هم این اصاحات در 
حال انجام اســت. یکــی از قدم های مثبت 
و مهــم دولت در روزهــای اخیر ورود بانوان 
به اســتادیوم بود، ذهنیت بطــن جامعه را 
نمی توان با 50 سال پیش ارزیابی کرد، دنیا 
هــر روز در حال تحول و نو شــدن در تمامی 
حوزه ها است، چنانچه نیازسنجی منطقی 
و درست انجام نشود، نمی توان موفق بود. 
با نگاهی درســت و آگاهانــه به مقوله هایی 
چــون فرهنــگ، اخــاق و دین می تــوان به 
بهتریــن شــکل ممکــن در هــر جامعــه ای 
در زمینــه اصاحــات و پاییــن آمــدن آمــار 
خشونت گام های بزرگ و مؤثری برداشت.

طاق و خشونت اســت در همه دنیا در جمعیت 
حاشیه نشین شــیوع بیشــتری دارد و این موضوع 
تنها به کشور ما اختصاص ندارد.این استاد دانشگاه 
در پاســخ بــه این ســؤال که بــرای کاهش خشــم و 
نــزاع و درگیری باید چــه اقدامات اورژانســی و چه 
اقدامــات بلند مدتی صــورت گیــرد، می گوید؟ در 
سطح فرهنگی و نگرشی تفکیک احساس خشم 
از پرخاشــگری و توجه به راه های غیررفتــاری ابراز 
خشم و نارضایتی از جمله بیان کامی نارضایتی 
یــا اعتراض کامــی یکــی از راه های کاهــش نزاع و 

درگیری در بین مردم است.
در سطح مسئوان نیز کاهش تبعیض و نابرابری 
اقتصادی و اجتماعی، تعریف و تنظیم مسیرهای 
اعتراض قانونی و دســتیابی به حق، مســیرهایی 
است که از احساس ظلم و تبعیض کاسته و از بروز 

پرخاشگری جلوگیری می کند.
 افزایش شکایت مردم و تشکیل پرونده شکایت 
خصوصــی در دادگســتری نشــانه تنــش بــاا در 
جامعه است اما از سویی می تواند نشانه این مورد 
هم باشد که افراد به جای درگیری به شکایت روی 
آورده انــد، کــه از این منظر جای امیــدواری وجود 
دارد. شکایت کردن در عوض درگیری و نزاع یک 

رشد فرهنگی محسوب می شود. البته امید است 
که روزی به جای شکایت کردن با گفت و گوی بین 
طرفین دعوا، خودشان مشکل را حل کرده و وارد 

فضای شکایت قانونی نشوند.
نکته مهم و قابل توجه دیگر این است که بسیاری 
از افــراد جامعــه بــا هــر اتفاقی هرچنــد کوچک و 
پیــش پــا افتــاده آمادگــی درگیــری و نــزاع دارند، 
ایــن متخصــص معتقــد اســت، عوامل ســلبی 
مانند کاهش اســترس در زندگــی، تحصیل و کار 
بــرای گروه هــای مختلف مردم منجــر به کاهش 
احســاس محرومیت و خشــم و در نتیجه کاهش 
رفتار پرخاشــگرانه خواهد شد. در سطح اجتماع 
تغییرات در برنامه های یک اجتماع محلی ماننِد 
یک طرفــه کــردن خیابــان، وضع عــوارض برای 
بزرگراه، قوانین تردد، تغییرات در سیاســت های 
اقتصــادی ماننــد قیمــت اجنــاس و مالیــات بــا 
شــفافیت و اطاع رسانی مناســب و از قبل انجام 
شــود، اســترس را در جامعه کاهش خواهــد داد. 
مدیریــت شــهری کاهــش ترافیــک و ازدحــام در 
کاهــش اســترس و خشــم مؤثــر اســت. عوامــل 
ایجابی مانند تأمین احتیاجــات اولیه و مورد نیاز 
مردم، فضای شــهری تمیــز و با طــراوت، فراهم 

کردن فرصت تفریحات متناســب با نیــاز افراد با 
سلیقه های مختلف از عواملی هستند که احساس 
درونــی آرامش و در نتیجه کاهش خشــونت را به 

همراه دارند.
ë  امــا چگونه می تــوان مردم را به ســمت نشــاط

اجتماعی سوق داد؟
به گفته دکتر رسولیان نشاط به معنای سرزندگی، 
شور زندگی، انگیزه برای کار و فعالیت و احساس 
در دست داشتن عنان زندگی است نه صرفاً شاد 
بودن. شرایط اجتماعی که در آن تأمین نیازهای 
اولیــه، احســاس آزادی، حق و قــدرت انتخاب که 
احســاس تعلــق اجتماعی را بــه همــراه خواهد 
داشت می تواند نشاط را به افراد جامعه بازگرداند. 
شرایطی که در آن فرد بتواند استعدادهای بالقوه 
خود را بارور کرده و امید داشــته باشــد که از طریق 
کار و تــاش خــود می توانــد بــه نیازهای مشــروع 
خود برسد. نتیجه کار و تاشش قابل پیش بینی و 
رهگشا خواهد بود. نشاط اجتماعی با تعریف فوق 

نیاز به زیرساخت هایی که ذکر شد، دارد.
ë مداخات فردی به تنهایی کارساز نیست

وی در ادامــه بــه نقش کم رنگ مداخــات فردی 
در مقابل نقش سیاستگذاری های اجتماعی اشاره 

و عنــوان می کنــد: اصــواً وقتــی صحبت از شــیوع 
پرخاشــگری در جامعــه می شــود و نقــش عوامل 
اجتماعی در مقایسه با نقش عوامل فردی پررنگ تر 
اســت، هدایــت مــردم بــه ســمت مراکــز درمانی 
چاره ساز نیســت، در این شرایط مداخات فردی، 
اتاف هزینه و انرژی است و سیاستگذاری های کان 
باید تغییر کند. سرمایه گذاری بر آموزش و پرورش 
و فضــای اجتماعــی بســیار مؤثر تــر از مداخــات 
فــردی خواهد بــود. در چنین شــرایطی افرادی که 
نیاز بــه مداخات فردی دارند حتمــاً وجود دارند، 
اما جامعه خشمگین با اصاح سیاستگذاری های 

اجتماعی اصاح خواهد شد؛ نه مداخات فردی.
رســولیان در پایان می گوید: البته تردیدی نیست 
که عوامل فردی در بروز رفتار پرخاشــگرانه نقش 
دارد و هر خشونتی توسط فردی انجام می شود که 
مسئولیت انجام رفتارش به عهده خودش است. 
در این موارد نیاز به مداخله و آموزش وجود دارد، 
در موارد بســیار کمتری اختال روانپزشکی وجود 
دارد و پرخاشــگری عامتی از یک اختال اســت 
که نیاز به مداخات اختصاصی و درمان دارد. اما 
عوامل اجتماعی در بروز رفتارهای پرخاشــگرانه 

نقش جدی دارد.

یک جامعه شناس در گفت و گو با »ایران« 
افــراد  افــکار  بمبــاران ذهنــی و پرشــدن 
جامعه با اخبار منفی را عاملی در جهت 
افزایش آمار خشونت در جامعه می داند.
ســعید معدنی معتقد اســت: در گذشته 
که رسانه های بســیار کمی وجود داشت و 
اخبار به این سرعت در میان مردم منتشر 
نمی شــد آمارهــای خشــونت هــم کمتــر 
بود. این روزها انواع و اقســام رســانه های 
دیــداری و شــنیداری در کوتاه تریــن زمان 
منتقــل  را  اخبــار  دنیــا  تمــام  از  ممکــن 
می کنند و این خود یک عامل منفی مهم 

است.
بــه گفته این جامعه شــناس یکی دیگر از 
مهم ترین عواملی که می تواند زمینه ساز 
بروز خشــونت در میان قشــر جوان باشــد 
نبــود بــازار کار اســت. ورود بــه جامعــه، 
زمینه ساز نهادینه شدن تعهد اجتماعی 
می شود. اشتغال پیامدهای مثبتی مانند 
تشــکیل خانــواده و حمایــت از اعضــای 
خانــواده را به دنبــال دارد؛ همین امر هم 
ســبب پدید آمــدن حس تعهد می شــود 
اما در جامعه ای که آمار بیکاری باا است 

و میــزان اشــتغال در جوان هــا بــه صفــر 
نزدیــک اســت قطعــاً شــاهد آمــار باای 
خشــونت در آن جامعه خواهیــم بود، بر 
این اساس بیکاری هم از مهم ترین دایل 
بــروز خشــونت در بیــن اعضــای جامعه 

است.
ë خشونت های ناشی از ناکامی و محرومی

افزایــش  ســبب  کــه  عواملــی  ازجملــه 
خشــونت در جامعــه می شــود احســاس 

ناکامی اجتماعی است.
بــه گفته معدنی، در یک جامعه هم فرد 
ناکام وجــود دارد و هم فــرد محروم. این 
دو قشــر با هــم متفاوت هســتند. ممکن 
اســت فــرد محــروم از محرومیــت خــود 
اطاع نداشته باشد. مخصوصاً در گذشته 
به عنوان مثال 50 سال پیش یک روستایی 
از محرومیــت خود اطاع نداشــت. آنجا 
از  محــروم  کــه  می شــود  خطرنــاک  کار 
محرومیــت خــود آگاه باشــد و در نتیجــه 
این محرومیت با ناکامی همراه شود. این 
روزها به مدد وسایل ارتباط جمعی مردم 
از محرومیت خود آگاه شده اند و احساس 
ناکامی اجتماعی می کنند. این ناکامی در 

دکتــر مریم رســولیان روانپزشــک در گفت و گو با 
»ایــران« می گویــد: احســاس خشــم تجربه یک 
هیجان ناخوشایند درونی است که با افکار منفی 
در مــورد حادثــه خــاص و تنــش درونــی همــراه 
اســت. احســاس عصبانیــت ممکــن اســت بــا 
تغییرات فیزیولوژیک مانند طپش قلب، لرزش 
صدا و برافروختگی صورت هم همراه شود. این 
تجربه، یــک تجربه واقعی و همه گیر اســت، اما 
پرخاشــگری اشــاره به نحوه ابراز خشم از طریق 
رفتار یا کام خشــونت آمیز دارد. مانند داد زدن، 
ناســزا گفتن یا درگیری فیزیکی، اوج پرخاشگری 
فیزیکــی آســیب جســمی و مــرگ اســت. وقتی 
این جمله را می شنویم که چون خشمگین بود، 
کتک زد یا ناسزا گفت به این معنی است که بین 
احساس خشم و رفتار پرخاشگرانه تفکیک قائل 

نشده ایم.
بدیهــی اســت که بین تجربه احســاس خشــم و 
پرخاشگری تفاوت وجود دارد و این تفاوت بهتر 
اســت برای همه روشــن باشــد. در برخــی موارد 
رفتار نادرست دیگری را دلیلی برای توجیه رفتار 
خشــونت آمیز تلقــی می کنیم، در حالــی که این 
یک توجیه بیش نیســت و هرکس مسئول رفتار 
خودش اســت و اگر هرکس دلیل رفتار نادرست 
خــود را رفتــار نادرســت دیگــران بدانــد، چرخه 

خشونت و رفتار نادرست ادامه خواهد یافت.
این روانپزشــک در ادامه به علل احساس خشم 
اشاره می کند: احساس خشم علل متعددی دارد 
و موضوعی چند وجهی است، اما اگر به ریشه آن 
توجــه کنیم یکی از مهم تریــن حس های درونی 
که منجر به احســاس خشم می شــود، احساس 
محرومیت، تبعیــض و بی عدالتی اســت. همه 
انســان ها وقتی در معــرض محرومیت یا حس 
تبعیــض قــرار می گیرنــد، هیجــان ناخوشــایند 
خشم به سراغ شان می آید. بی عدالتی هم یک 
نوع محرومیت و تبعیض اســت و افراد نســبت 
به محرومیــت، تبعیض و بی عدالتی احســاس 
خشم می کنند. اما موارد متعدد دیگری از جمله 
مسائل محیط  زیســتی ماننِد ترافیک، آلودگی و 

گرمــای زیاد هوا، عوامل فیزیولوژیک و سرشــتی 
ماننِد گرسنگی، تکانشی بودن و تحریک پذیری، 
عوامل دموگرافیک مانند جوان بودن، مرد بودن، 
تحصیــات پایین، فقــر و عوامل فرهنگی مانند 
پذیرش خشــونت به عنوان یک صفــت مردانه، 
نقش های جنسیتی سختگیرانه و با انعطاف کم 
همه می توانند زمینه ســاز خشــم و پرخاشگری 
خشــونت  می افزایــد:  متخصــص  باشــند.این 
فرهنگــی هــم از دیگر مصادیق بارز و زمینه ســاز 
بــروز انــواع خشــونت های بیــن فــردی اســت. 
باورهــای فرهنگــی در زمینــه پذیرش خشــونت 
به عنــوان یــک ویژگی مثبــت مردانــه و باورهای 
خرافی، از مصادیق بارز خشــونت های فرهنگی 
هســتند. خشــونت  ســاختاری کــه ســاختارهای 
رسمی قانونی و ساختارهای غیرقانونی را شامل 
می شــود و همچنیــن قوانیــن تبعیض آمیــز از 
بارزترین مصادیق این نوع خشــونت ها هستند. 
انــواع  از  فرهنگــی  و  ســاختاری  خشــونت های 

خشونت های اجتماعی محسوب می شوند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا ابراز خشم مساوی 
بــا پرخاشــگری اســت، می گویــد؟ مســلماً خیر. 
انسانی که مهارت های زندگی و هوش اجتماعی 
خوبی دارد، قادر اســت که احســاس خشم خود 
را کنتــرل کرده و این حس مخرب را به یک رفتار 

بســیاری از جوان ها به گونه ای اســت که فرد 
می بینــد خیلــی از همســن و ســال های او از 
بسیاری از امکانات رفاهی برخوردار هستند. 
در حالــی که او حتی یک خــودرو هم ندارد، 
همین عامل می تواند سبب بروز خشم و در 
نهایــت خشــونت در آن جوان شــود و حس 
انتقام گیــری را در او زنــده کنــد. فرد محروم 
وقتی در مکان ها و محله های ثروتمندنشین 
می رود احساس ناکامی اجتماعی بیشتری 
می کنــد و دائمــاً از خــود ســؤال می کند چرا 
او از داشــتن ایــن امکانــات محروم اســت و 
دست آخر به دنبال چرایی محرومیت خود 

می خواهد انتقام بگیرد.
این جامعه شــناس مهاجرت روستاییان به 
شــهرها را حتــی در شــکل گیری انقاب 57 
مؤثــر می داند و می گوید: در ســال های قبل 
از انقــاب مهاجــرت از روســتاها به شــهرها 
آغــاز شــد. افرادی که از روســتاها به شــهرها 
می آینــد بیشــتر در محله های جنوب شــهر 
و محله هــای پاییــن و ارزان قیمــت ســاکن 
می شــوند، آن ســال ها هم به همین شــکل 
بود، روستایی با آمدن به شهر و مستقر شدن 
در محله هــای جنــوب شــهر بعــد از مدتــی 
مناطق باای شــهر را هم به چشــم می دید 
و بیشتر احساس ناکامی ناشی از محرومیت 
می کرد. دقیقاً همین امر یکی از ریشــه های 
نارضایتــی بــود و توانســت در شــکل گیری 
انقاب 57 مؤثر باشــد. نکته اینجاســت که 
روز بــه روز احســاس ناکامــی مــردم بیشــتر 
شــده و آگاهی از محرومیــت هم بااتر رفته 
و افــراد عاوه بر اینکــه تفاوت های بین یک 
روســتایی و شــهری را می بینند، تفاوت های 
بین کشــورها را هم شــدیداً لمس می کنند، 
در ســال 53، چیــزی در حــدود 70 درصــد 
روستایی داشتیم که از محرومیت خود خبر 

سازنده تبدیل کند. ابراز کامی خشم و نارضایتی، 
تاش بــرای رفع عوامل ایجاد کننــده نارضایتی 
و احســاس تبعیض، شــناخت از موقعیت های 
برانگیزاننده خشم و دوری از آنها، مواردی هستند 

که از بروز رفتار پرخاشگرانه جلوگیری می کنند.
دکتــر رســولیان با تأکید بر نقش نیاز هــای مادی 
و اقتصــادی در کاهش آســتانه تحمل و افزایش 
پرخاشگری افراد تصریح می کند: تأمین نیازهای 
اولیــه و فیزیولوژیــک انســان ها شــرط اساســی 
در احســاس آرامــش یــا کنتــرل خشــم اســت. 
سیاســت های اجتماعــی، تأمیــن حداقل هــای 
معیشتی برای همه مردم از اصول اولیه سامت 
روان و رفتار متعارف در جامعه است. همان طور 
که قباً هم اشــاره شــد به هر میزانــی که نگرانی 
از معیشــت روزمــره و نــا امنی اقتصادی بیشــتر 
باشــد، ســامت روان کاهش یافته و در سامت 
روان پاییــن، یکــی از رفتارهــای رایــج، افزایــش 
پرخاشــگری است. تحقیقات نشــان داده اند که 
مشــکل در تأمیــن نیازهــای اساســی زندگی، به 
همراه احساس بی عدالتی و نابرابری در جامعه 
منجــر به مشــکات ســامت روان خواهد شــد، 
اگرچه وضعیت اقتصادی باا مساوی با سامت 
روان خوب نیست و به عبارتی رابطه بین میزان 
درآمد از ســطح پایین تا متوسط با سامت روان 
یــک همبســتگی منفی معنــی دار اســت. اما در 
وضعیــت اقتصــادی بااتــر از حد متوســط این 

همبستگی وجود ندارد.
ســال گذشــته حدود 544 هزار و 470 نفر در کشور 
به علت نزاع به پزشــکی قانونــی مراجعه کردند 
کــه در این میان تهرانی ها با 93 هــزار و 295 مورد 
در صــدر آمــار بودنــد. رکــوردی کــه نه تنهــا جای 
افتخار نــدارد، بلکه نشــان دهنــده واقعیتی تلخ 
اســت. این روانپزشــک عوامل بروز خشــونت در 
کانشــهر تهران را چنین برمی شــمارد: از عوامل 
بروز خشــونت در تهران که یک کانشــهر اســت، 
عوامل محیط زیستی، تبعیض و بی عدالتی بیشتر 
از شــهرهایی بــا جمعیــت کمتر اســت. موضوع 
دیگر افزایش جمعیت حاشیه نشــین در اطراف 
شهرهای بزرگ است. حاشیه نشینی باعث شده 
فــرد به دلیــل جابه جایی زیــاد محل ســکونت با 
محله خود پیوندی برقرار نکرده و احساس تعلق 
و وابستگی به شهر و محله خود نداشته باشد، به 
همین دلیل جایگاه اجتماعی و کنترل های بیرونی 
در او ضعیف اســت. موضوع فقر و بیکاری حس 
محرومیت و بی عدالتی را در این گروه تشدید کرده 
و زمینه ســاز بــروز رفتارهای پرخاشــگرانه خواهد 
بود. آسیب های اجتماعی که فقر، اعتیاد، بیکاری، 
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استان
سال 1396

جمعمردزن

94092519034599آذربایجان شرقی
60481821524263آذربایجان غربی

2821783210653اردبیل
121672558437751اصفهان

82911304921340البرز
93921773216ایام

127130814352بوشهر
327096058693295تهران

233658948230چهارمحال و بختیاری
118918153004خراسان جنوبی
174652961647081خراسان رضوی
208946396728خراسان شمالی

62451653722782خوزستان
266562598924زنجان
1548927884337سمنان

189868248722سیستان و بلوچستان
104222074131163فارس
304167159756قزوین

3604662510232قم
2719733510054کردستان

69331470121634کرمان
44431081615259کرمانشاه

166545136178کهگیلویه و بویراحمد
37767872612502گلستان
66281335119979گیان

2959885011809لرستان
77891494222731مازندران
279357038496مرکزی

174237255467هرمزگان
3685933313018همدان

238545306915یزد
173675370795544470جمع

استان
سال 1397

جمعمردزن
49271265317580آذربایجان شرقی
3162890912071آذربایجان غربی

143643065742اردبیل
67331283619569اصفهان

4775713611911البرز
40610131419ایام

64013922032بوشهر
157822856644348تهران

100631964202چهارمحال و بختیاری
6339781611خراسان جنوبی
83821392822310خراسان رضوی
105423883442خراسان شمالی

273971229861خوزستان
136334024765زنجان
79814042202سمنان

90031114011سیستان و بلوچستان
4267892713194فارس
156233684930قزوین

183233935225قم
140238565258کردستان

3351672210073کرمان
216954407609کرمانشاه

86121773038کهگیلویه و بویراحمد
164539205565گلستان
3398690810306گیان

137149986369لرستان
3676717710853مازندران
138729804367مرکزی

79416162410هرمزگان
197747006677همدان

114320533196یزد
85571180575266146جمع
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گزارش »ایران« از پرونده های نزاع و درگیری در دادگاه ها

╇━╀  ブ─ 〞]【┡┐ 《╉┤ブ┼  j′ブぃپ jぁ

گفت و گو با دکتر احمد بخارایی جامعه شناس 

مدارا نیست
چون گفت و گو نداریم

چهره جامعه ایرانی هر روز خشــن تر می شود. 3 قاضی هم در گفت و گو با »ایران« 
از زنانــی نام می برند که رفتار خشــن تری نســبت به یک دهه گذشــته دارند. آنها با 
خود ســاح ســرد دارند و حتی ممکن است در یک مشــاجره لفظی دست به چاقو 
شــوند! کارشناســان معتقدنــد مصــرف الکل و مــواد مخــدر باعث بــروز این گونه 
خشــونت ها در میان این زنان شــده است. البته، آنها آمار مشــخصی از تعداد این 
زنــان نمی دهند و از پرونده هایی که درگیر آن هســتند صحبــت می کنند. به همین 
خاطر، معلوم نیســت زنانی که پرونده شــان زیر دســت آنها اســت چند درصد از 
زنان جامعه را تشــکیل می دهند. حتی در میان پرونده هــای این 3 قاضی، مواردی 
وجود دارد که به قتل های ناموســی منجر شــده اســت. این کارشناسان خیانت در 
فضــای مجازی را بیش از هر چیــزی عامل مؤثر در این ماجــرا می دانند و می گویند 

یک کامنت یا یک پیامک گاه برخی را به قاتل همسر خود تبدیل می کند.
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می توانــد دامن هــر فردی  را که به درســتی 
در کودکــی تربیت نشــده بگیــرد! به همین 
خاطــر تا در اصول تربیتــی مان تجدید نظر 
نکردیم نباید توقع داشته باشیم آمار نزاع و 

قتل های ناشی از آن کاهش پیدا کند.
ë درگیری زنان به خاطر یک نصیحت

رئیــس شــعبه 6 دادگاه عمومــی شــیراز از 
زنانــی نــام می برد کــه یک نصیحــت و امر 
بــه معــروف و نهــی از منکــر آنهــا را بــا هم 
گاویــز کــرده و باعــث ضــرب و شــتم آنهــا 
شــده اســت:»اندازه تحمل افــراد به قدری 
پاییــن آمده اســت که دیگر تحمل شــنیدن 
یــک نصیحت هــم ندارنــد و شــاهد بودیم 
گاه برخی زنان بر ســر این مسأله باهمدیگر 
درگیر شــده اند.«او به افزایش مصرف مواد 
مخدر و مشــروبات الکلی در میان زنان هم 
اشــاره می کنــد و می افزایــد: مصــرف مــواد 
مخــدر در میــان زنــان طــی ســال های اخیر 
افزایش جدی داشته است و همین موضوع 
باعث شــده تا میزان خشونت در میان آنها 

رشد جدی داشته باشد.
ë  266 هــزار پرونــده نزاع و درگیــری تنها در

5 ماه
پزشــکی  ســوی  از  شــده  منتشــر  آمارهــای 
و  نــزاع  افزایــش  از  حکایــت  نیــز  قانونــی 
ایــن  کــه  درگیــری در کشــور دارد. تاجایــی 
ماهــه   5 در  تنهــا  می دهــد  نشــان  آمارهــا 
نخســت امســال266 هزار نفر به علت نزاع 
و درگیــری راهــی پزشــکی قانونــی شــدند. 
البتــه ایــن همه ماجرا نیســت. کارشناســان 
درگیری هــای  و  نزاع هــا  تعــداد  می گوینــد 
کشــور چنــد برابــر ایــن آمــار اســت. چراکــه 
تعــداد زیــادی از نزاع هــا و درگیری هــا ثبت 
نمی شــوند و پنهــان می ماننــد. دکتر محمد 
ایمــان دوســت، جــرم شــناس و حقوقدان 

هم در گفت و گو بــا »ایران«به پنهانی بودن 
بخش اعظمــی از آمار های نــزاع و درگیری 
در کشــور تأکیــد می کنــد و می گویــد: تعداد 
زیــادی از پرونده هــای نــزاع در دســتگاه ها 
ثبت نمی شــوند. ایــن نزاع هــا تأثیر مخرب 
خــود را در جامعــه بــه جــای می گذارند اما 

تنها ثبت نمی شوند.
ارتــکاب  علــت  مهم تریــن  را  خشــونت  او 
جــرم می داند و تأکید می کنــد: نبود امنیت 
اقتصــادی و فشــارهای روانــی از مهم ترین 
دایلی اســت که باعــث نــزاع و درگیری در 
جامعه شــده اســت. البتــه، از دســت رفتن 
نقــش آرامــش بخشــی در خانواده هــا نیــز 
علــت دیگــری اســت کــه جامعــه ایرانی را 
بــه ســمت خشــونت حرکــت داده اســت. 
به طــوری که پدر و مادرهــای امروزی اغلب 
زمــان خود را بــه بیرون از خانــه اختصاص 
می دهنــد و زمــان کمتری را صــرف تربیت 

درست فرزندان خود می کنند.

ë یک نزاع حداقل، 10 نفر را درگیر می کند
به گفته این جرم شــناس، یک نزاع حداقل 
10 نفــر را درگیر می کند. چراکه وقتی دو نفر 
باهــم درگیــر می شــوند، دو خانــواده، چنــد 
مســئول قضایــی، مــددکار و.. درگیــر ماجرا 

می شوند.
ایمان دوســت بــه نبــود فرهنــگ آپارتمان 
و  می کنــد  اشــاره  هــم  کشــور  در  نشــینی 
آپارتمــان  تعــداد  این کــه  بــا  می گویــد: 
نشــین های کشور روز به روز در حال افزایش 
اســت اما ایــن فرهنــگ در تعداد زیــادی از 
مــردم هنــوز جــا نیفتــاده و در قــوه قضائیه 
تعداد زیادی از پرونده ها به همین موضوع 

اختصاص دارد.
ë برخی زنان ساح سرد حمل می کنند

از  بســیاری  قبــح  این کــه  بــر  تأکیــد  بــا  او 
ناهنجاری هــا در جامعــه از بین رفته اســت 
تأکیــد می کنــد: در حــال حاضر تعــدادی از 
زنان ما با خود ســاح سرد حمل می کنند و 

با دیگران در خیابان درگیر می شــوند. حتی 
شاهد افزایش خشــونت های کامی هم در 
طیف گســترده ای از زنان هســتیم که گاه به 

خشونت های فیزیکی منجر می شود.
ë  افزایــش نزاع بیــن زوجیــن در اثر فضای

مجازی
بر اساس آمار های موجود به طور میانگین 
بیــش از 500 هزار نفر بــرای معاینات نزاع 
به مراکز پزشــکی قانونی در سراســر کشــور 
مراجعــه می کننــد که این رقــم حدود یک 
ســوم از کل معاینــات بالینــی ســاانه را در 
برمی گیرد. رضا جمالی زاده رئیس شــعبه 
238 دادگاه خانواده تهران نیز به افزایش 
نزاع هــای  و  زوجیــن  میــان  در  خیانــت 
ناموسی طی سال های اخیر تأکید می کند و 
می گویــد: خیانت در فضای مجازی باعث 
شــده تا نزاع بین زوجین و درخواست های 
طاق افزایش پیــدا کند. به طوری که حتی 
برخــی از ایــن درگیری هــا منجــر بــه قتــل 

می شود.
او علــت اغلــب نزاع هــای خانوادگــی را کم 
بودن آستانه تحمل زوجین می داند و تأکید 
اقتصــادی،  مشــکات  متأســفانه  می کنــد: 
اجتماعــی، فرهنگــی باعث کاهش آســتانه 
تحمل افراد شــده اســت. بر همین اساس، 
دســت  مشــکلی  کوچک تریــن  بــا  مــردم 
بــه خشــونت می زننــد و بــا یکدیگــر درگیــر 
می شــوند.جمالی زاده بــا تأکیــد بــر این کــه 
60 الــی 70 درصد نزاع ها بــا آزار های زبانی 
شروع می شود و بعد به ضرب و شتم منجر 
نیســت  آنطــور  ادامــه می دهــد:  می شــود، 
کــه نــزاع و قتل هــا تنهــا در افراد ســابقه دار 
ایجاد شــود بلکه جنون آنی باعث می شــود 
تا فردی که هیچ ســابقه کیفری ندارد راهی 

زندان شود.

فرهنــگ برمی گــردد کــه جنبه ارزشــی و 
اعتقــادی دارد. فرهنــگ مــا در حقیقت 
آمیزه ای از فرهنگ عامه و ارزشی است. 
مشــکل عمده ما هــم از همین فرهنگ 
نظــر  از  کــه  می گیــرد  نشــأت  ارزشــی 
مفهومــی بــا دو ویژگــی، منظومه فکری 
مــا را شــکل می دهد و زبــان و رفتار ما را 

به سمت خشونت می برد. 
نیســتیم  انتقــاد  خــود  مــا  اینکــه  اول 
یعنــی عــادت کرده ایــم کــه بــه دیگران 
کنترلــی  رفتــار  بــه  دوم  و  کنیــم  انتقــاد 
کــه مــدام می خواهیــم  مــا برمی گــردد 
دیگــران را کنتــرل کنیــم. ایــن دو بخش 
بســیار مهم هســتند و ماننــد یک اصل، 
منظومــه فکری ما را در برگرفته و از نظر 
تاریخــی و فرهنگــی، تار و پود  ذهن ما را 
تشــکیل می دهد. متأسفانه این دو منبع 
مســیر غلطــی را  تعریــف می کننــد و ما 
برای رســیدن بــه هدف به ناچار دســت 
به خشــونت می زنیم، چون نمی توانیم 

عقانی رفتار کنیم. 
متأســفانه نظام سیاســی ما هم برگرفته 
از همیــن فرهنگ اســت و ایــن فرهنگ 
در شــکل ســاختاری، مرتــب بازتولیــد و 

بازتعریف می شود.
ë  یعنی مدیران و مسئوان هم دچار این

نوع خشونت پنهان هستند؟
وقتی مسئولی به جای اینکه نواقص کار 
خــودش را ببیند و عیب را در درون خود 
جســت و جو کنــد، به دنبــال یــک عامــل 
بیرونــی اســت و دیگران را مــدام مقصر 

جلــوه می دهــد و بــه نوعــی می خواهــد 
همه را کنترل کند و نقش کنترلی داشته 
باشــد، یعنــی از همیــن فرهنــگ پیروی 
می کنــد. ببینیــد هرکــس کــه دســت بــه 
رفتار خشــونت آمیز می زند، یک خشــم 

فروخفته دارد.
ë  خب چرا این خشــم فرصت بروز پیدا

نکرده و جمع شده است؟
وقتــی فــردی در گذشــته تــوان مقابلــه 
بــه اجبــار خشــم خــود را در  نداشــته و 
مقابل دیگران نگه داشــته اســت، وقتی 
بــه قــدرت و موقعیت می رســد، شــروع 
بــه تخلیــه خشــم خــود می کنــد. شــما 
می بینیــد کــه مــردان در مقابــل زنان به 
شکل های مختلف خشونت خود را ابراز 
می کننــد. ایــن درواقــع خشــم فروخفته 

تاریخی دو جنس تلقی می شود.
ë  آیــا وقتــی مســئولی آشــکارا رودرروی

مــردم دروغ می گویــد یــا ســعی می کنــد 
دیگــران را بــه دروغگویــی متهــم کنــد و 
بــه آنهــا برچســب بزنــد، هــم در تولیــد 

خشونت پنهان در جامعه نقش دارد؟
رابطــه تنگاتنگــی بین خشــونت ورزی و 
دروغگویــی وجود دارد. اگر بپرســید چه 
افــرادی دســت بــه خشــونت می زننــد؟ 
پاســخ روشن اســت. کســانی که مستعد 
دروغ گفتن هســتند چــون نمی توانند از 
عقلشــان درست اســتفاده کرده و حرف 
راســت را بیــان کننــد، پــس متوســل بــه 
هدفشــان  بــه  تــا  می شــوند  کذب گویــی 
برســند. ایــن فــرد وقتی یک مقــدار جلو 

مــی رود، چــون می ترســد طــرف مقابل 
متوجــه دروغ هایــش بشــود، دســت بــه 
در  می زنــد.  هــم  خشــونت آمیز  رفتــار 
عالم سیاســت هــم اگر در ســطح کان، 
ورز  خشــونت  مــا  بــزرگان  و  مدیــران 
بودنــد، بدانیــد کــه قبــل از آن دروغگــو 
بوده اند. اینها باهم یک رابطه فلسفی و 
عقانی دارند. خشــونت ایه های زیادی 
دارد. فحاشــی و جنــگ آخریــن مرحله 

خشونت است. 
رفتارهــای  البتــه  ورز،  خشــونت  افــراد 
تناقض آمیز زیادی دارند. یعنی به زبان 
می گویند مــا معتقد به آزادی هســتیم، 
محــدود  را  دیگــران  آزادی  عمــًا  ولــی 
می کننــد. ایــن افــراد مســتعد خشــونت 
ورزی مــی شــوند، چــون بایــد رفتارهای 
تناقض آمیز خودشان را به نوعی توجیه 
کنند و برای این کار دست به تحقیر شما 

می زنند.
ë  این خشــونت ذاتی است یا اکتسابی؟

قــدرت  مســند  بــر  وقتــی  فــردی  مثــًا 
می نشیند دچار این خشم می شود؟

بخشــی از خشــونت در طبیعــت انســان 
اســت، امــا مــا اینجــا از خشــونت ارادی 
صحبــت می کنیــم کــه از قــدرت ناشــی 
می شــود. وقتی یک فرد عادی خشونت 
مــی ورزد، ایــن یــک خشــونت درجــه 2 

محسوب می شود. 
امــا خشــونت ورزی در مقابل خشــونت 
اولیــه، خشــونت درجــه یــک محســوب 
می شــود یعنی در سطح کان، اگر نظام 

سیاســی مــا در مقابــل رفتــار تنــد یــک 
شــهروند که پرسشگر اســت، با خشونت 
جــواب بدهد، شــهروند یــاد می گیرد که 
رفتــار خشــونت آمیز بروز بدهــد. در این 
چرخــه در یــک رابطــه رفت و برگشــتی 
دروغ،  سیاســتمداران،  و  مــردم  میــان 
سیاســت و خشــونت قوی تر و ریشه ای تر 

بازتولید می شود.
ë  وضعیت مــا از نظر خشــونت درحال

حاضر چگونه است؟
خشــونت امروز در جامعه مــا تبدیل به 
یک مســأله شده اســت. آســتانه تحمل 
مــردم و مــدارای اجتماعــی پایین آمده 
باهــم  نمی تواننــد  افــراد  چــون  اســت، 
خــرد  ســطح  در  چــه  کننــد.  گفت و گــو 
)دعوای دو راننده(، چه در ســطح میانه 
کان  ســطح  در  چــه  و  هــا(  )ورزشــگاه 

)میان سیاستمداران(. 
ببینیــد مــا چقــدر می توانیــم رفتارهــای 
همدیگر را تحمل کنیم، حتی در ســطح 
کشــورها  تحمــل  آســتانه  هــم  جهانــی 
پاییــن آمده اســت. مــا متأســفانه دچار 
غــده بدخیمــی هســتیم که دیگــر حتی 
قابل جراحی هم نیســت. این وضعیت 
از ضعــف فرهنگــی شــروع و در نظــام 
اجتماعــی مــا تقویت شــده اســت. نکته 
اینجاســت که در چرخه خشونت، فاعل 
بیشــتر از دیگران فاســد می شــود، یعنی 
اگر ما رفتار خشونت آمیز داشته باشیم، 
بیــش از ســایرینی کــه آســیب می بینند، 

خودمان آسیب می بینیم.

رئیــس شــعبه 6 دادگاه  فیــروز درخــش 
عمومــی شــیراز در گفت و گــو بــا »ایران«، 
بــه افزایــش پرونده هــای نــزاع ناموســی 
و اخاقــی تأکیــد می کنــد و معتقد اســت 
و  مذهبــی  باورهــای  شــدن  کمرنــگ 
نزاع هــا  ایــن  اصلــی  عامــل  بدحجابــی 
اســت. او درایــن بــاره توضیــح بیشــتری 
اخیــر  ســال   7 الــی   6 می دهد:»طــی 
بدحجابی در طیفی از زنان افزایش یافته 
اســت. همیــن مســأله باعث می شــود تا 
زمانــی که آنها با خانواده های خود بیرون 
بروند با متلــک و اهانت دیگران مواجه و 

با یکدیگر درگیر شوند.«
شــیراز  عمومــی  دادگاه   6 شــعبه  رئیــس 
می گوید: نزاع های ناموسی طی سال های 
اخیــر چنــد برابــر شــده کــه برخــی از آنها 
حتی منجر به قتل می شــود. او البته نقش 
بــروز  در  بیــکاری  و  اقتصــادی  مســائل 
نمی دانــد  بی تأثیــر  را  خشــن  رفتار هــای 
بــه  روســتاها  از  مهاجــرت  می افزایــد:  و 
شــهر و ســرازیر شــدن جمعیــت در کان 
شــهر ها باعــث شــده تــا مــردم مختلف با 

فرهنگ های مختلف کنار هم زندگی کنند. 
همیــن موضــوع خــود به خود خشــونت و 

درگیری را در جامعه افزایش می دهد.
درخش معتقد اســت نزاع و درگیری تنها 
مربــوط بــه افــراد ســابقه دار نیســت بلکه 
تعداد زیادی از قتل های نزاع ها را افرادی 
انجــام می دهنــد کــه پیــش از ایــن هیــچ 
جرمی مرتکب نشــده بودنــد. به طوری که 
وارد یــک نــزاع می شــوند و بــدون این کــه 
بــه کشــتن فــرد داشــته باشــند  تصمیــم 
دســت بــه قتــل می زنند.درخــش راهــکار 
کاهش تنش و خشونت در جامعه را ورود 
روانــکاوان و روانشناســان به ایــن موضوع 
کارشناســان  می گویــد:  و  می کنــد  عنــوان 
مربوطه باید به صورت ریشه ای موضوع را 
حل کنند. چراکه افزایش خشــونت باعث 
آســیب های  از  گســترده ای  طیــف  ایجــاد 

اجتماعی می شود.
شــیراز  عمومــی  دادگاه   6 شــعبه  رئیــس 
اگرچه اعتقاد دارد که مجازات های تعیین 
شده برای نزاع و درگیری به درستی توسط 
قانون گذار تعیین شــده اما اعتقاد دارد که 

ë  بهتر اســت در ابتدا به سراغ این مسأله
برویم که اساســاً خشونت چگونه تعریف 
می شود، یعنی اگر فقط کسی فحاشی کرد 
یا بد کام بود، اســمش خشونت است؟ 
یا نه خشونت ایه های پنهان دیگری هم 

دارد...
خشونت چه از نظر کامی و چه از لحاظ 
رفتــاری، از 4 زاویــه قابل تأمــل و تحلیل 
را  هدفــی  چــه  فــرد  اینکــه  اول  اســت. 
دنبــال می کنــد، دوم، روش او برای بروز 
خشونت چیست، ســوم به علت و ریشه 
خشــونت بر می گــردد و در نهایت اینکه 
ایــن خشــونت در چــه قالبــی بــروز کرده 
و پوشــش داده می شــود، ایــن 4 عامــل 
موجب می شــود تــا بتوانیم خشــونت را 
بشناســیم و ســپس آن را تحلیــل کنیــم 
کــه چــرا ایــن اتفــاق افتــاده اســت. مثًا 
در خشــونت کامــی ممکن اســت ما به 
فــردی بگوییم چقدر بی مصرف اســت. 
همین لغت، مصداق یک نوع خشونت 
و آزار زبانی است. در اینجا هدف، تحقیر 
طرف مقابل اســت و روش فــرد، حمله 
بــه احساســات فــرد از طریــق خشــونت 
زبانی اســت، اما آنچه مهم اســت ریشه 
اگــر  طبیعتــًا  اســت.  خشــونت  علــت  و 
نتوانیــم علت هــا را تشــخیص دهیم به 
درمان هــم نمی رسیم.ریشــه خشــونت 
درواقــع بــه حقارت هــای پنهانــی که در 
افراد وجود دارد، بر می گردد. در ســطح 
خــرد، فرد ممکن اســت که به خشــونت 
کامی متوســل شــود اما در سطح کان، 

در  و  می شــود  حقــارت  دچــار  جامعــه 
همین نقطه، خشــونت وسیع می شود و 
از ســوی افراد زیادی در سطوح مختلف 

بروز می کند.
ë  وقتــی می گوییم خشــونت را پوشــش

می دهیم، منظورمان چیست؟
شــما  وقتــی  کامــی  خشــونت  در  مثــًا 
فــرد مقابــل  اعتــراض می کنیــد، چــون 
می خواهد رفتارش را بزک کند یا پوشش 
دهد، آن را به نوعی رد می کند، درحالی 
که خشونت اثر خودش را گذاشته است. 
خــب اگــر از ســوی تعــداد کمــی باشــد، 
چنــدان قابل اعتنا نیســت، اما زمانی که 
گسترده شــد، قضیه فرق می کند. ببینید 
خشــونت کامی از شکل حداقلی پنهان 
تا حداکثری ممکن اســت بروز کند که از 
شــوخی و تحقیر گرفته تا فحاشــی تغییر 

برخــی از این مجازات ها بازدارندگی کافی را 
برای جلوگیری از وقوع ضرب و شتم ندارد.

 614 مــاده  اســاس  بــر  می دهــد:  ادامــه  او 
قانــون مجــازات اســامی، هرکس عمــداً به 
دیگــری جرح یا ضربــی وارد آورد که موجب 
نقصــان یا شکســتن یا از کار افتــادن عضوی 
یــا  دائمــی  به مــرض  منتهــی  یــا  اعضــا  از 
فقــدان یــا نقص یکــی از حواس یــا منافع یا 
زوال عقل مجنی علیــه شــود در مــواردی که 
قصاص امکان نداشــته باشــد چنانچه اقدام 
وی موجــب اخال در نظم و امنیت جامعه 
دیگــران شــود بــه دو تــا پنــج ســال حبــس 

محکوم خواهد شد.
درخــش تخفیــف در مجــازات افــرادی کــه 
دســت به خشــونت و نــزاع می زننــد را یکی 
از عوامــل تکرار جــرم می داند و می گوید: در 
برخــی از موارد شــاهد تخفیــف در مجازات 
ایــن افــراد هم هســتیم کــه این موضــوع در 
برخــی از موارد باعــث ارتکاب دوبــاره جرم 
می شــود. البتــه منظــور مــن این نیســت که 
تخفیف در مجازات برای افراد اعمال نشود 
امــا خب برخی افــراد هم از ایــن تخفیف ها 

سوء استفاده می کنند.
نقش فضــای مجازی و تماشــای ویدئوهای 
خشــونت آمیز یکی از مهم ترین عللی است 
کــه به گفتــه رئیس شــعبه 6 دادگاه عمومی 
شــیراز باعــث افزایــش درگیری و نــزاع بین 
مردم شــده است. او نســبت به این موضوع 
اظهار تأســف می کند و می گوید: اســتفاده از 
گوشــی های هوشــمند بــه کودکان دبســتانی 
هم رسیده است. تماشــای رفتارهای خشن 
یکی از مهم ترین دایل نزاع هایی اســت که 

روزانه می بینیم.
درخــش، نزاع و قتل را تنها منحصر به افراد 
ســابقه دار نمی دانــد و می گوید این معضل 

شــکل می دهــد. مثــًا خشــونت کامــی 
در قالــب فحاشــی، همان چیزی اســت 
کــه در اســتادیوم های ورزشــی مشــاهده 
جمــع  دورهــم  افــراد  وقتــی  می کنیــد. 
بــروز  را  واقعی شــان  خــود  می شــوند، 
می دهنــد. در ایــن وضعیــت کــه افــراد 
تحت رفتار جمعی تــوده ای قرار دارند، 
را  فرهنــگ  یــک  بــروز  می تــوان  کامــًا 
تشــخیص داد، چون افراد رها و خاص 
هســتند و خــود اتو کشیده شــان را نشــان 
نمی دهند. این رفتار اما وقتی بســرعت 
هیجانــی می شــود، بــه فحاشــی تغییــر 
شــکل می دهــد. ایــن سلســله مراتب را 
می تــوان در خشــونت رفتــاری هم دید. 
ما در جامعه شناســی البته ســراغ شکل 
حداکثــری و فراگیــر آن می رویــم کــه به 

یک ساختار تبدیل شده است.
ë  سیاستمداران و مســئوان در گسترش

خشونت چه نقشی دارند؟
سیاســتمداران،  ایــن  جامعــه  در  خــب 
مقامــات مســئول و مدیــران هســتند که 
ساختارها را تقویت یا تضعیف می کنند 
و در حقیقــت توان و قدرت ایجاد تغییر 
ســاختاری را دارنــد. اگــر خود ایــن افراد 
تحت ساختارهای باقی مانده از گذشته 
باشند، طبیعتًا انتظاری از مردم نیست. 
مــا ایــن موضــوع را باید در ســطح کان 

بحث کنیم.
ë  ریشــه بپرســم  کــه  باشــد  بهتــر  شــاید 

آیا  چیســت؟  حاضر  درحــال  خشــونت 
سیاســتمداران بــا ادبیات و لحنــی که در 
پیــش می گیرنــد در تولیــد خشــونت در 

تأثیرگذارند؟ جامعه 
ریشــه خشــونت در جامعــه مــا دو منبع 
پنهانــی دارد.اول بحــث فرهنــگ عامــه 
خایــق  می گوییــم  مثــًا  اســت.  مــردم 
هرچــه ایــق! اصــل ایــن ضــرب المثل 
درســت اســت اما ما وقتــی می خواهیم 
کنیــم  تمســخر  یــا  تحقیــر  را  دیگــران 
ایــن  کــه  می کنیــم  اســتفاده  آن  از 
یــا  اســت.  کامــی  خشــونت  نــوع  یــک 
طنز هایــی کــه دربــاره اقوام می ســازیم، 
هســتند.  پنهــان  خشــونت های  همــان 
متأســفانه مــا از لحاظ فرهنگی بشــدت 
آسیب پذیریم که این یک ریشه تاریخی 
از  بــه بخــش خاصــی  دارد. منبــع دوم 
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مــا جامعه خشــمگینی هســتیم؟! شــما بــه این ســؤال چه پاســخی می دهیــد؟ اگر 
جوابتان مثبت اســت، ســهم خودتــان را در تولید این خشــم تا چه انــدازه پررنگ 
می بینید؟ در مقابل چه میزان سهم برای سیاستمداران، مدیران و مسئوانی قائلید 
که هر روز صدا و رفتارشــان از رسانه های مجازی و واقعی پخش و باز پخش می شود! 
آیا وقتی حرف ها و نقطه نظرات آنها را از شــبکه های مختلف می شنوید، احساستان 
تغییر می کند؟ یا وقتی وعده ای می شــنوید که سال هاســت از زمان اجرایش گذشته 
یا اظهاراتی که حقیقت در آن بی معنی اســت، دچار خشم نمی شوید؟! دکتر احمد 
بخارایی جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه در واقع با تشریح علل خشــم در جامعه 
ایران، به این سؤال پاسخ می دهد که تا چه اندازه رفتارها، اظهارات و کنش مسئوان 
درتولید و بازتولید خشم در جامعه نقش دارد. پیش از این البته باید پرسید که اساساً 
آیا جامعه ایران، جامعه خشــمگینی محسوب می شــود یا خیر؟ اگرچه به گفته این 

استاد، جامعه ایران از این نظر در شرایط خوبی به سر نمی برد!
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ë چیزی به عنوان فرهنگ عذرخواهی در کشور نداریم
و حقوقــدان  ایمــان دوســت، جــرم شــناس  دکتــر محمــد 
می گویــد: ایــن روزهــا مــردم کمتــر از یکدیگــر عــذر خواهی 
می کننــد و بــه جــای آن ترجیــح می دهنــد با یکدیگــر گاویــز شــوند. تاجایی که 
درخش معتقد است چیزی به عنوان فرهنگ عذرخواهی هنوز در بین ایرانی ها 
جایــی نــدارد. این کارشــناس قضایی می افزاید  که این فرهنــگ نه تنها در میان 
مــردم عــادی جایی نــدارد بلکــه در میان مســئولین هــم کاربردی نــدارد. حتی 
زوجین هم دیگر مانند ســابق بــا آرامش با یکدیگر گفت و گــو نمی کنند و حقوق 

خود را با صدای بلند، دعوا، ضرب و شتم و حتی قتل مطالبه می کنند.
اختــاف طبقاتــی در جامعــه یکی دیگر از دایلی اســت کــه به آمارهــای نزاع و 
درگیری دامن زده اســت. تاجایی که ایمان دوست، عمیق شدن فاصله طبقاتی 
را یکی از مهم ترین دایل نزاع و درگیری ها می داند و می گوید: امروزه ما شــاهد 
اخبــار زیــادی از رانت هــا و فســاد ها در کشــور هســتیم اما اخبــار زیــادی در مورد 
برخورد با این مفاسد منتشر نمی کنیم و در مردم احساس خشم تولید می کنیم. 
نــه آن کــه برخوردی نشــود بلکه این اخبــار اغلب پخش نمی شــود. به طور مثال 

حقوق های نجومی را منتشر می کنیم اما برخورد با متخلفان را نه!
او، ورود دستگاه قضایی به پرونده های نزاع و درگیری را به تنهایی کافی نمی داند 
و معتقد است دستگاه های دیگر هم باید برای کاهش این معضل دست به کار 
شوند. چراکه موضوع آنقدر پیچیده و وخیم است که رسیدگی به آن تنها با ورود 

دستگاه قضایی حل نمی شود.

بــــرش
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در دهه هــای اخیــر رونــد تحــوات در ایران، بــه صورتی 
اســت کــه گروه هــای اجتماعــی جدیــد بویــژه زنــان در 
محــور و مرکزیت تغییر قرار گرفته انــد. یعنی گروه های 
جدیــدی در مدخلیــت جامعــه ســر برمی آورنــد کــه تا 
دیروز، ســهم کمی در مشارکت اجتماعی داشته اند. اما 
ایــن تحوات، طرح جدیدی از زندگی را رقم نمی زنند و 
دوباره به همان شیوه و اسلوب هایی که پیشتر در جامعه 
رواج داشــته اســت، می پیوندنــد. اینهــا در آمارهایی که 
درخصــوص خشــونت و نــزاع وجــود دارد، خودنمایــی 

می کنند.
گمان بر این اســت که معلولین، ســالمندان، زنان، نوجوانان و ســایر قشرهایی 
که در گذشته سهم کمتری برای مشارکت آنان در ساماندهی خود داشته اند، با 
ورود و مداخله در جامعه، اسلوب ها و طرح واره های اجتماعی را به هم بریزند 
و حیات نوع انسان را ارتقا بخشند. اما متأسفانه این وضعیت تحقق نمی یابد، 
چرا که ورود این قشــرها، نه بر اســاس جنبش خودمرجع در جامعه، که بیشتر 
بر اساس پیگیری های نخبگان این گروه ها و نهادهای حمایتی برای ساماندهی 

اوضاع این قشرها صورت گرفته است.
ایــن که آمارهــا نشــان از وقوع پرشــمار نزاع هایی توســط زنان می دهــد، دقیقاً 
بــر چنیــن وضعیتــی صحه می گــذارد، یعنــی اگــر در جامعــه مــا، تخاصم در 
برخوردهــای انســانی احتمال بیشــتری نســبت به دوســتی دارد، ایــن یقیناً در 
گروه هــای جدیدی کــه وارد عرصه های مختلف روابط اجتماعی می شــوند نیز 
صادق اســت. در واقــع، نهادینه بودن »دافعه« نســبت به »جاذبــه« در روابط 
کوتاه مدت جامعه ما، موجب می شود که هر گروه جدید از هر جنس و سنخی، 

در این نوع از برخوردها مشارکت گزینند.
در شــهرهای مــا، به جای دوســتی و مودت کــه آرزوی تاریخی برای برســاختن 
جامعه شاد و آرام است، غریبگی، نهادینه تر و سازمان یافته تر است و سازه های 
انســانی به جای آن که برنامه هایی برای دور همنشــینی و خلق روابط ســازنده 
داشته باشند، بیشتر بر دوری و گذرا بودن مردم در خیابان ها و معابر دارند. چرا 
که شهرها به دلیل فرهنگ مهاجرنشین و سوداگرانه آن، خود یک غریبگی ذاتی 

یا »دافعه« و دشمنی مزمن دارند، یعنی روابط سازمان یافته مبتنی بر اعتماد و 
همبستگی که در مناطق روستایی بود، در شهرها شکل نگرفته است. به همین 
دلیل »اعتماد« که شــاخص اصلی پیوندهای اجتماعی ســازنده اســت، پایین 
بــوده و در برخوردهــای متحمل »ریســک«، به جای همــکاری، طرفین دعوی 
از قــدرت وجودی خود برای کاهش هزینه طرف خودی اســتفاده می کند که به 

صورت خشونت و نزاع پدیدار می شود.
اگــر در جمع مردانه، چنین وضعیتی برقرار اســت، یعنی حدی از خشــونت از 
دیرباز متداول شده است، دلیل آن، سازه های انسانی دارای هزینه و فاقد اعتماد 
رایج شــهرها بوده که بدون تغییر خاصی در وضع رایج آن، با ارتقای مشارکت 
اجتماعــی زنــان، روز به روز بر دامنــه تعامات اجتماعی افزوده می شــوند. در 
حالی که سازه های انسانی، مانند میادین و خیابان هایی که مردم تردد می کنند 
و گاه به صورت کوتاه مرتبط می شوند، محفل ها و گروه هایی مانند دانشگاه ها و 
شرکت هایی که اعضای جامعه در جریان تحصیل و کار مشارکت دارند و...، به 
همان سان که از دیرباز وجود دارد باقی مانده و زنان تنها به عنوان بهره مندان 
جدید در فرهنگ ســازمانی آن ادغام می شوند. از این رو علی رغم پیشینه بهتر 
صلح و اعتماد در میان زنان وجود دارد، جای کمی برای بهبود روابط و ارتقای 

مشارکت اجتماعی وجود دارد.
البته در این میان، اجتماعات مردانه در شــهر، امن تر و ســازمان یافته تر است و 
به دلیل محرومیت از برخی امکانات شــهری میزان مخاطره و حفظ ســامتی 
برای زنان بیشــتر نیز می باشــد. محیط های سازمانی، خدماتی و تجاری عمدتاً 
مردانه اند و زنان می توانند یک اضطراب محیطی مزمن را در طول روز تحمل 
کنند و همین می تواند میزان تحمل ناامنی و ریسک مخاطره را در آنان باا ببرد. 
از ســویی، هنوز هم که هنوز اســت، توجه جامعه به نادیده گرفتن زنان بیشــتر 
اســت و در تنش ها و مداخات انســانی، به زعم احترام زیــادی که عمدتاً برای 

زنان وجود دارد، ممکن است کفه ترازوی تعارضات به ضرر آنان باشد.
در واقــع ایــن امر طبیعی اســت که آمــار نزاع، خودکشــی، اعتیاد و... که پیشــتر 
اختصاص به دنیای مردانه داشت، امروز عکسی در میدان زنانه نیز بیندازد و در 
کنار کمپ ها، ندامتگاه ها و... ویژه مردان، برنامه ریزان مدام دم از نیازمندی های 
تازه به تخصیص اعتبارات و اعطای امتیازات مراکزی با برچسب بانوان بزنند. 
در ســال های اخیر، خودکشــی خیابانــی، نزاع های بین فردی، اعتیــاد و زندانی 
شدن زنان اگرچه نشان از ورود زنان به عرصه های تعامات اجتماعی می دهد، 
اما از ســوی دیگری، مشــخص کننده آن است که این گروه، بدیلی برای جامعه 

ناسالم پیشین نیست.
از ایــن رو، مفاهیمــی چــون کیفیــت زندگــی و ســامت، کــه نشــاندهنده روابط 
مطلوب و سازنده در جامعه اند، ارتباطی با پارامترهای سن و جنس نیافته، چه 
بسا در گروه هایی که پیشینه هایی از فاجعه، انقیاد و طرداجتماعی را داشته اند، 
یک خط ســیر تاریخی از ترومــا، فقدان و ناکامی در طول زمان محتمل اســت. 
در واقــع، تــا زمانی کــه اتوپیا و عاملیت از ســوی گروه های اجتماعی طرد شــده  
پیشین برای شکل بخشیدن به سازماندهی و مشارکت اجتماعی شکل نگیرد، 
برســاختن اعتمــاد، مطلوبیت و ســامتی با دشــواری همــراه بوده و ما شــاهد 
پیوستن گروه های جدیدی چون زنان به آمارهای رایج از آسیب های اجتماعی 

اعم از اعتیاد، بزه و خشونت خواهیم بود.
لــذا ایــن که بــا ورود زنــان بــه عرصه های علمــی، سیاســی و اقتصــادی امکان 
جدیــدی به وقوع می پیونــدد، نمی تواند ماک تحوات بهبود کیفیت زندگی و 
ارتقای سامتی باشد. ضرورت این موضوع، به جنبش های فرهنگی درونزایی 
بر می گــردد کــه گروه هایــی چون زنــان می تواننــد در فرآیند تلفیق بــا جامعه و 
شکل دهی به امکان های جدید تحقق خویشتِن خود در جامعه خلق کنند. اما 
این قبیل تحوات در جامعه ما چندان ممکن و میســر نبــوده، بالعوض، ورود 
گروه هــای اجتماعی بیشــتر به دلیل یک ســری مهندســی های اجتماعی فاقد 
حس و روح برای تحقق شــاخص های مدنی صورت می گیرد که صرفاً مد نظر 

برنامه ریزها بوده است.
برای همین، زنان به عنوان یک چشم انداز حیاتی، نیازمند بدیلی نظری برای 
ســازماندهی و مشــارکت اجتماعی داشــته و این در صورتی محقق اســت که از 
ســوی این گروه، یک ســری تعامــات و هم افزایی های فکــری و فرهنگی برای 
مشــارکت اجتماعی وجود داشته باشــد. این امر اگرچه به لحاظ تاریخ طوانی 
تاش زنان در مشارکت اجتماعی میسر است، اما به سبب ضعف ساختارهای 
سیاسی جامعه اعم از مسائل مربوط به ضعف احزاب، بنیه ناقص فرهنگی و 
نوباوگی سازمان های مدنی میسر نخواهد بود، مگر این که عرصه های فعالیت و 
خلق اشتراکات فرهنگی برای شکل دادن به تحوات بسا بیش از این که هست 

گشوده شود.
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 تاش همگانی 
برای توقف چرخه خشونت

فاطمه هادی روانپزشک در گفت وگو با  »ایران « تأکید کرد:

کافی است کمی دقیق تر به اطراف خود توجه کنیم تا شاهد درگیری کامی یا فیزیکی 
افراد مختلف جامعه باشــیم. فرقی ندارد کجا باشــیم داخل مترو، پــارک، خیابان یا 
حتی گوشه حیاط یک مدرسه، انگار ویروس خشونت بسیاری از افراد جامعه را درگیر 
کرده است. پیر و جوان نمی شناسد حتی کودکان هم از شر این ویروس موذی در امان 
نمانده اند. کــودکان امروزی دیگر مانند پدر و مادرشــان مامان بازی نمی کنند، منچ و 
گل یا پوچ هم خنده دار است برایشان، اما در عوض تا دلتان بخواهد اسباب بازی های 
خشــن و نابود کننــده در اتاق هایشــان پیــدا می شــود. البته ماجــرا که بــه اینجا ختم 
نمی شود در یک فوتبال ساده یا حتی بازی های دخترانه مدام با خشونت های رفتاری 
کودکان مواجه می شویم. درگیری هایی که گاهی به برخورد فیزیکی هم ختم می شود. 
وساطت پدر و مادر یا مربی و معلم هم معمواً کارساز نیست و کودکان مدام به دنبال 
راهی برای تافی می گردند. افزایش خشونت در میان کودکان واقعیتی تلخ و زخمی 

دردناک است که باید قبل از ناسور شدن فکری برایش کرد.

دکتــر فاطمــه هــادی عضــو هیــأت علمی 
گروه روانپزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی 
ایــران دربــاره دایــل بــروز خشــونت بــه 
دلیــل  هیــچ  می گویــد:  چنیــن  »ایــران« 
منفــردی بــرای خشــونت یــا افزایــش آن 
وجــود نــدارد بلکــه دایــل متعــددی در 
این زمینه نقش دارنــد. مطالعات زیادی 
برای علت یابی بروز خشونت انجام شده 
کــه نشــان می دهــد دایــل بیولوژیــک در 
یــک فرد، نــوع روابط حاکــم در بین افراد 
و همچنیــن نقــش جامعــه، در بــروز این 
پدیــده مؤثــر اســت. وی در توضیــح ایــن 
دایــل بیان می کنــد: از میان دایل فردی 
بــروز خشــونت، می تــوان بــه تحصیــات 
کمتــر در یک فرد، مصرف مواد، تکانشــی 
بــودن فــرد و... اشــاره کرد. امــا روابط بین 
و  جامعــه  یــک  فرهنــگ  از  متأثــر  افــراد 
افــراد دریافــت  کــه  آموزش هایــی اســت 
الگو بــرداری  نقــش  همچنیــن  می کننــد، 
از رفتارهــای ســایرین بســیار  یادگیــری  و 
مهم اســت.  نقــش جامعه هم که بســیار 
مهم و در عین حال بســیار پیچیده است. 
مواردی چــون قابل قبول بــودن فرهنگی 
رفتارهــای خشــونت آمیز به عنــوان راهــی 
برای حل و فصل تعارضات، هنجارهایی 
کــه از حــق والدیــن در اســتفاده از راه  های 
تربیتی خشــونت آمیز برای کــودکان دفاع 
می کند، هنجارهایی برای توجیه خشونت 
همســران علیــه یکدیگــر، از عللــی اســت 
کــه چرخــه تولیــد و بــاز تولید خشــونت را 

همواره فعال نگاه می دارد.
ë مدل علت شناسی خشونت   

به گفته این اســتاد دانشــگاه، ســازمان 
خشــونت   )WHO(جهانــی بهداشــت 
»اســتفاده  می کنــد:  تعریــف  چنیــن  را 
عمــدی واقعــی یــا تهدید آمیــز از زور یــا 
قــدرت جســمی، علیه خــود یا دیگــری یا 
علیه یــک گروه یــا جامعــه دیگرکه منجر 
بــه صدمه، مــرگ، آســیب روانــی، نقص 
رشــد یا محرومیت شــود )یا متعاقب این 
اعمــال، احتمال آســیب دیدن بســیار باا 
باشــد(« خشــونت نامیــده می شــود. وی 
در ادامه به تقســیم بندی خشــونت اشاره 
کــرده تأکید می کند: فرد مرتکب شــونده، 
ماهیــت عمــل خشــونت آمیز و محیطــی 
می شــود  انجــام  آن  در  خشــونت  کــه 
خشــونت  تقســیم بندی  شــاخص های 
اســت. همچنین خشــونت از نظر ماهیت 
هــم بــه انــواع فیزیکــی، جنســی، روانــی، 
بی توجهــی  یــا  محروم ســازی  و  عاطفــی 

تقسیم می شود.
ë  بــر آن  تأثیــر  و  خانــواده  در  خشــونت 

کودکان
 اما آنچه بســیار مهم اســت خشــونت 
صاحبنظــران  اســت.  کــودکان  میــان  در 
معتقدنــد خشــونت در خانــواده یکــی از 
مهم ترین و تأثیر گذارترین عوامل بر بروز 

این پدیده در کودکان است.
دکتر هــادی بــا تأکید بر اهمیــت رفتار 
کــودکان  بــا  خانــواده  اعضــای  و  والدیــن 
خاطرنشان می کند: بســیاری از کودکان یا 
شاهد انواعی از رفتار خشونت بار بوده اند 
یــا خــود، مــورد خشــونت واقــع شــده اند. 
مواجهــه کودکان با خشــونت نه تنها روی 
سامت و امنیت جسمانی کودک اثر دارد 
بلکــه بر ســامت روانــی و توانمندی های 
و  اجتماعــی  روابــط  کــودک،  انطباقــی 
موفقیت هــای تحصیلــی وی نیــز اثر گذار 
خواهد بود. متأســفانه اثرات خشــونت بر 
کــودکان نه تنها یکــی از مهم ترین عوامل 
ایجاد اختاات رفتاری در کودکان اســت، 
بلکه دیدگاه کودکان را نسبت به خودشان 
و جهان پیرامون شــان تغییــر خواهد داد. 

بــه عبارت دیگــر می توان گفت خشــونت 
معنــای زندگــی، انتظارات از خوشــبختی 
در آینــده و هدف زندگی را در این کودکان 
دگرگــون خواهد کرد و رشــد اخاقی شــان 
را تحت تأثیــر قرار خواهــد داد. وی ادامه 
خشــونت  مــورد  کــه  کودکانــی  می دهــد: 
واقع می شــوند یا شــاهد رفتار های خشــن 
والدیــن یــا جامعه اطرافشــان هســتند به 
احتمــال بیشــتری در آینده بــه رفتار های 
خشــونت بــار دســت خواهنــد زد. کودکی 
کــه کتک می خورد، می آموزد که در روابط 
بیــن فردی انجام رفتار خشــن و پذیرفتن 
رفتــار خشــن یــک امــر عــادی و طبیعــی 
اســت و این آموختــه را در ناخودآگاه خود 
حفــظ می کنــد. یادمان باشــد کــه دیدگاه 
انسان ها نسبت به خودشــان و انسان ها و 
دنیــای اطرافشــان ریشــه در همین روابط 
ابتدایی خانوادگی در دوران کودکی دارد و 
جهان بینی کودک از همین دوران ساخته 

خواهد شد.
حقیقت این است که تک تک کلماتی 
کــه والدیــن بیان می کننــد بــر روح و روان 

کــودک تأثیــر می گــذارد تا جایــی که حتی 
کودکی کــه از طرف والدین طرد می شــود 
مثــًا مــادری کــه بــرای تنبیــه، کــودک را 
تهدید می کند که »دیگر مادرش نیست« 
داشــت«،  نخواهــد  دوســتش  »دیگــر  یــا 
بتدریج درمانده می شود و احتمال ایجاد 
اضطراب و افسردگی در وی بیشتر از سایر 
کــودکان خواهــد بــود. درک چنین کودکی 
از دنیای پیرامون به این صورت اســت که 
دنیا جای امنی نیست و درکش از خودش 
ایــن خواهد بــود که به انــدازه کافی ارزش 
نداشــته کــه در امنیــت و ســامت زندگی 
کنــد. ایــن اســتاد دانشــگاه علوم پزشــکی 
کــودکان  اینکــه  احتمــال  اســت،  معتقــد 
خشــمگین مجــدداً در معرض خشــونت 
از ســوی جامعــه قــرار گیرنــد در مقایســه 
با ســایر کودکان بیشــتر اســت و متأسفانه 
چرخــه خشــونت بــاز هــم ادامــه خواهــد 

یافت.
ë چطور خشم کودکم را کنترل کنم؟ 

در اینجــا ایــن ســؤال به ذهن می رســد 
کــه چه راهکار هایی برای کنترل خشــم در 
کــودکان و نوجوانــان وجــود دارد و چگونه 
می توان آینده سازان جامعه را از گرفتاری 
در دام هیوای خشــونت نجــات داد، چرا 
که نجات هر فرد به معنای نجات جامعه 

خواهد بود.
دکتــر هــادی تأکید می کند کــه کودکان 
بایــد راه هــای کنتــرل خشــم را بیاموزنــد 
و  والدیــن  خشــم  کنتــرل  راســتا  ایــن  در 
بزرگســاان در کنترل خشم کودکان بسیار 
اظهــار  بــاره  ایــن  در  وی  دارد.  اهمیــت 
می کنــد: کودکان بــا دیدن یــاد می گیرند، 
کنتــرل خشــم در والدین از اصــول مهم و 
اولیه در آموزش کنترل خشــم در کودکان 
اســت. والدیــن بــرای آموزش هــر صفت 

تند تر می زند، عضاتش ســفت می شود، 
می فشــارد،  هــم  بــه  را  دندان هایــش 
دســت هایش را مشــت می کند و دلش به 
هم می پیچد دچار عصبانیت شــده است 
بنابرایــن والدین باید کودک خود را با این 

نشانه ها آشنا کنند.
ë با کودک علیه عصبانیت متحد شوید   

 وی بــه والدیــن توصیه می کنــد: برای 
عصبانیــت نامــی انتخــاب کنیــد و ســعی 
کنیــد بــا همدیگــر تصویــرش را بکشــید. 
بگذاریــد کــودک تصویر را رنــگ کند. مثًا 
تصویر یک آتشفشــان یا یک هیوا که قرار 
اســت بعــداً با کمــک یکدیگــر منفجرش 
کنید. در کودکان بزرگتر می  توان از نوشتن 
او  جســت.  بهــره  احساســات  مــورد  در 
می تواند دفتری داشــته باشــد تــا در مورد 
احساســاتش بنویســد. از دیگر راه ها برای 
بهتــر حس هــا حــرف زدن در  شناســایی 
مــورد آنهاســت. خــود والدیــن می توانند 
در مــورد احساساتشــان بــا کــودک حــرف 
بزنند تا او هم یاد بگیرد که اوًا احساسات 
آنهــا  تفــاوت  اینکــه  دیگــر  و  چگونه انــد 
چیســت و چطور می شود آن را به طریقی 

غیر مخرب بیان کرد.
دکتــر هادی همچنین از راه های کنترل 
خشــم می گویــد: ســعی کنیــد بــه کــودک 
بیاموزیــد که محرک های ایجاد خشــم در 
خــودش را شناســایی کند و ســپس با هم 
حرف بزنیــد که چه کارهایی بــرای کنترل 
آن می تــوان انجــام داد. مثــًا می تــوان تا 
10 شمرد، از آن موقعیت دور شد، تنفس 
آرام و آهســته را تمریــن کرد، دســت ها را 
مشت کرد و سپس باز کرد و این حرکت را 
چندیــن بار تکرار کرد تا تنش عضات کم 
شــود، به محــل مخصوص آرامــش برود 
تــا آرام شــود یــا اینکه بــا فــردی مطمئن 
حــرف بزنــد. وی خاطرنشــان می کند: در 
ابتدای ایــن تمرین ها می توانید به کودک 
کمــک کنیــد تــا عایــم خشــم را در خــود 
شناســایی کــرده و ســپس او را یــاری داده 
تــا یکی از این راه هــا را امتحان کند. هرگاه 
در انجام تمرین ها موفق شــد او را تشویق 
کنید. یادتان باشــد که هر قــدم کوچکی را 
ســتایش کنید. تشــویق، تشــویق و تشویق، 

رمز تغییر رفتار کودکان است.
را  مســأله  حــل  مهــارت  کــودک  بــه 
آمــوزش دهیــد تــا در هنــگام مواجهــه با 
مشــکات، به جای عصبانیت، با استفاده 

از این مهارت مشکات را حل کند.
تمرین هــای  از  می توانیــم  همچنیــن 
کاهــش  بــرای  سازی)ریلکسیشــن(  آرام 
سطح کلی تنش در کودکان استفاده کنیم 
و روش آن را بــه کــودک آمــوزش دهیــم. 
بــا  تنــش  ســطح  کــودکان  از  بعضــی  در 
ورزش هایی دیگر مثــل ورزش های رزمی 
پاییــن می آید و می توان بســته به تمایل و 
اثربخشــی روش از هر کــدام از موارد فوق 

برای کودک بهره گرفت.
پرخاشــگرانه  رفتــار  از  مــوردی  اگــر 
خصــوص  در  خانــواده  قوانیــن  داد،  رخ 
عصبانیــت را بــه کــودک یــادآوری کنیــد، 
اینکه در هنگام عصبانیت داد نمی زنیم، 
نــدارد  و کســی حــق  فحــش نمی دهیــم 
دیگــری را بزنــد و در صــورت تکــرار ایــن 
عمــل بایــد عواقــب و تنبیــه آن را تحمل 
کند. مثًا برای مدتی رو به دیوار بایستد یا 
در اتاقــش تنها بماند و به کارش فکر کند. 
عواقب یعنی همــان تنبیه باید بافاصله 
شــود.  انجــام  نامناســب  رفتــار  از  پــس 
همان طــور که تشــویق  نیز بایــد بافاصله 

پس از رفتار مثبت اجرا شود.
ë  چطــور بــه نوجوانم در کنترل خشــمش  

کمک کنم؟

کنتــرل عصبانیــت در نوجوانــان هــم 
از مهارت هایــی اســت که همــه نوجوانان 
باید بــه آن مجهز باشــند. دکتــر هادی به 
نکات مهمی برای کســب مهــارت کنترل 
خشم در نوجوانان اشاره می کند که بسیار 

راهگشا هستند.
به گفتــه دکتر هادی والدین باید الگوی 
بــرای نوجوانــان  مناســب کنتــرل خشــم 
باشــند. والدیــن باید بفهمند پشــت رفتار 
پرخاشــگرانه نوجوان شــان چیســت؟ چه 
موضوعــی محــرک این خشم هاســت؟ و 
در مورد تفاوت حس خشــم و ابراز خشم 
و پرخاشگری بحث کنند و تفاوت آن را به 

نوجوان آموزش دهند.
می کنــد:  تأکیــد  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
برای ابــراز خشــم در خانواده تــان قوانین 
محکمــی داشــته باشــید و خودتــان هــم 
از ایــن قوانیــن تبعیــت کنیــد. قوانیــن را 
و مشــخص  کنیــد  یــادآوری  نوجــوان  بــه 
کنیــد در صورتــی کــه ایــن قوانین بشــکند 
چــه عواقبی را بایــد تحمل کنــد. در مورد 
رعایــت قوانین پافشــاری کنید و از موضع 
خود کوتــاه نیاییــد. عایم هشــدار دهنده 
وقوع حس خشم را با هم مرور کنید. مثًا 
قبل از اینکه از خشــم منفجر شــود اغلب 
ســردرد می گیــرد؟ یــا شــروع به فشــردن 
دســت ها می کنــد؟ این عایم را بشناســد 
و ســریعاً بــرای آرام ســازی کاری کنــد. بــه 
نوجــوان آمــوزش دهیــد در زمان  هایی که 
با احســاس خشــمش دســت و پنجه نرم 
می کنــد خــودش را از محیــط دور کنــد تــا 
بهتــر بتوانــد احساســش را مدیریــت کند 
و در صورتیکــه بحــث در خانــه باا گرفت 
همــه اعضــای خانــواده به این دور شــدن 
موقتی باور داشته و متعهد باشند و اجازه 
دهنــد فــرد عصبانی مــدت کوتاهــی مثًا 
یک ربع ســاعت با خــودش خلوت کند تا 
بتواند افکار و احساســاتش را جمع و جور 
کــرده و بــرای ادامــه صحبــت با ســایرین 

آماده شود.
ë  را منــدی )قاطعیــت(  جــرأت  مهــارت    

آموزش دهید
وی ادامــه می دهد: روش های منطقی 
بــرای کنــار آمــدن بــا حــس خشــم را بــه 
نوجــوان آموزش دهید. نوشــتن، نقاشــی 
کــردن، قدم زدن و ورزش کردن نمونه ای 
از ایــن روش هــا اســت. در مــورد بهتریــن 
روش مناســب برای کنار آمدن با خشم با 

نوجوانتان حرف بزنید.
ë مهارت حل مسأله را آموزش دهید  

دکتــر هــادی تأکیــد می کنــد: به جــای 
انتقــاد از رفتارهــای منفی، ســعی کنید از 
تحسین رفتارهای مثبت نوجوان استفاده 
کنید. به هیچ وجه به رفتارهای بد و زننده 
توجه نشــان ندهید تا بتدریج این رفتارها 
هنــگام  در  عــوض  در  شــوند.  خامــوش 
مواجهه با رفتار های مثبت تشویق کنید تا 

رفتار مجدداً تکرار شود.
ســعی کنید با نوجوانتان رابطه مثبتی 
داشــته باشــید. انتظــار داشــته باشــید کــه 
اوایل تاشــتان شــما را از خودش دور کند 
ولــی ناامیــد نشــوید و تاش کنید. ســعی 
نوجوان تــان  چشــم های  از  را  دنیــا  کنیــد 
ببینیــد تــا بتوانیــد او را بهتــر درک کنیــد. 
در کنــارش باشــید، بــا او حــرف بزنیــد و 
ســعی کنید کامــًا به او گــوش دهید اما او 
را قضــاوت نکنیــد و هرگــز او را نصیحــت 
نکنید. نتایج این ارتباط ســاده و همدانه 
در بهبــود رابطــه با نوجــوان، بســیار مؤثر 
اســت. وی در خاتمــه توصیــه می کند: در 
صورتی  که رفتار های پرخاشــگرانه شــدید 
و غیــر قابــل کنتــرل اســت حتمــاً بــا یــک 

روانپزشک مشورت کنید.

اخاقی بایــد ابتدا خود واجــد آن صفات 
باشند تا کودک شان نیز آن را بیاموزد.

عصبانیــت  کــه  اســت  ایــن  حقیقــت 
احساسی طبیعی است که هر فردی آن را 
تجربه می کند، اما انســان ها ممکن است 
در مقابل این حس، واکنش های متفاوتی 
داشــته باشند. ابراز خشــم و عصبانیت با 
رفتار پرخاشــگرانه، ابراز نکردن احساس 
خشــم، آرام کردن و کنترل حس خشــم و 
سپس بیان آن در صورت لزوم به شیوه ای 
سالم نمونه های متفاوتی از واکنش افراد 
در هنــگام تجربه حس عصبانیت اســت. 
وی توصیه می کند: در نخستین گام سعی 
کنید در موقعیت هــای مختلف، در مورد 
ایــن حــس و انتخاب هایــی که هرکــدام از 
مــا در مقابــل آن داریــم بــا کــودک خــود 
صحبــت کنیــد. بــه او بیاموزیــد در مقابل 
احساســاتش منفعــل نیســت و می تواند 
انتخــاب کند و یاد بگیــرد که چطور با آنها 

برخورد و کنترل شان کند.
ë  ســعی کنیــد بفهمیــد کــه چــرا کــودک  

عصبانی است؟

در  عصبانیــت  دایــل  هــادی  دکتــر 
تعریــف  چنیــن  را  نوجوانــان  و  کــودکان 
مشــاهده  کــودک  کــه  هنگامــی  می کنــد: 
می کنــد اعضــای خانــواده اش عصبانــی 
هســتند، یــا زمانی که تحت قلدری کســی 
قــرار می گیــرد یــا اگــر کــودک در رابطه با 
دوستانش یا خواهر و برادرها دچار مشکل 
شــود مســتعد خشــم زیادتری می شــود. 
البتــه نبایــد مشــکات درســی و تغییرات 
هورمونی نوجوانی را هم به عنوان عوامل 
مســتعد کننده بــرای بــروز خشــم نادیده 
گرفت. از این رو باید تاش کنید به کودک 
آموزش دهید تا فرق بین احساس خشم 
و رفتار عصبانی- پرخاشــگرانه را بفهمد. 
حــس  بپذیــرد  و  شــود  متوجــه  بایــد  او 
خشــم، حســی طبیعی اســت. بــه عبارت 
دیگــر هنگامــی کــه از ســوی فــردی مورد 
آزار قــرار می گیریــم، دچــار حس طبیعی 
خشــم می شــویم ولی الزامــاً نبایــد رفتار 
پرخاشــگرانه داشته باشیم و می توان این 
حــس را کنتــرل و بــه طریــق ســالم آن را 
بیان کرد. برای مثــال کودک باید بیاموزد 
هنــگام عصبانیــت به جــای اینکــه او هم 
سعی کند دیگری را آزار دهد یا کتک بزند 
می تواند بگوید که عصبانی اســت و اجازه 
نمی دهد کســی او را اذیت کند. وی تأکید 
می کنــد: آمــوزش احساســات و یادگیــری 
تفــاوت آنها بــا یکدیگر از اصــول آموزش 
کنترل احساســات در کودکان است. برای 
اینکه این مهــارت را به کودکتان بیاموزید 
سعی کنید از نشانه هایی که از ایجاد حس 
عصبانیت خبر می دهند استفاده کنید. او 
با شــناخت ایــن نشــانه ها می تواند حس 
عصبانیت را بشناسد. به گفته عضو هیأت 
علمی گروه روانپزشــکی، دانشــگاه علوم 
پزشــکی ایــران، هنگامی که قلــب کودک 

کودکان با دیدن یاد می گیرند، کنترل خشم 
در والدین از اصول مهم و اولیه در آموزش 
کنترل خشم در کودکان است. والدین برای 

آموزش هر صفت اخاقی باید ابتدا خود 
واجد آن صفات باشند تا کودک شان نیز آن 

را بیاموزد
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نگاهی به نمایشگاه آناین بهزاد شیشه گران  با عنوان »سیاه، سفید، خاکستری«

مجموعه سیاه، سفید، خاکستری یکی از آن بزنگاه هایی است که نقاش 
نتوانسته خود را مجاب به احضار و اظهار رنگ کند. این مجموعه انتزاعی 

مورد بحث را می توان درست نقطه مقابل مجموعه ای دیگر از آثار انتزاعی 
و رنگی هنرمند در سال های اخیر قرار داد که در آنها نیز تقریباً همین رفتار 

را با بوم شاهدیم؛ منتها با نغماتی گشوده و گسترده از رنگ

بهــزاد شیشــه گران بارهــا و بــه انحــای 1 
هنرمنــدی  کــه  داده  نشــان  مختلــف 
آرمان گرا، ملتزم و در معنای فلسفی کلمه 
پروبلماتیک )مسأله مند( است و همواره در 
ارتباط مؤثر با واقعیت و جامعه می آفریند. 
از جمله کارهای درخوری که شیشه گران در 
سال های اخیر انجام داده، پیوستن آگاهانه 
بــه شــبکه های اجتماعــی مجــازی، در پی 
درک عمیق تحوات چشمگیری است که 
در زندگی بشــر و در تعامل بــا فناوری های 
رســانه ای-  شــبکه ای امروز به وجــود آمده 
اســت. فناوری هایــی کــه هنــر را نیــز مثــل 
خیلی چیزهای دیگر در سویه کاربردی اش 
»همگانــی« و در جوهــر اندیشــه گانی اش 
همچنــان وابســته بــه ادراک اقلیتی پیگیر 
نگه داشته اند و درعین حال، مشخصه کلی 
آنها کاستن یا افزودن مداوم بر این فاصله 
بــه ظاهر ناپیمودنی میان وجوه همگانی و 
اندیشه گانی هنر است. گرایش شیشه گران 
بــه شــبکه های اجتماعــی مجــازی باعــث 
شــده وی در چند سال اخیر هشــت دوره از 
آخرین آثارش را به جای عرضه در فضای 
گالــری، به  طــور آنایــن در معــرض دید و 
داوری دیگران قرار دهد. در آخرین ایستگاه 
از ایــن حرکــت پیشــرو، نمایشــگاه آنایــن 
»ســیاه، ســفید، خاکســتری« را شــاهدیم، 
که مجموعــه ای از آثار انتزاعــی و تک رنگ 

هنرمند را در بر می گیرد.
شــاید تا یکی دو دهه پیش تصور اینکه 
هنرمنــد، اثر هنــری، مخاطب، منتقــد و... 
در فضایــی بی زمــان و بی مــکان گــرد هــم 
بیاینــد و تبدیل بــه جزئی از جریــان زنده و 
بالنده شبکه های اجتماعی مجازی بشوند، 

تصــوری سراســر دور از ذهــن بــه حســاب 
می آمد. شــبکه های اجتماعی مجازی، در 
اصــل رســانه هایی  هســتند ساختارشــکن، 
چند سویه، مرکز گریز و تعاملی، که با ترکیب  
امکانــات صوتــی، تصویــری و نوشــتاری، 
معجونی از اطاعات را با هزینه بسیار اندک 
و در فضایی سیال، بدون سلسله مراتب و به 
دور از فاصله های زمانی و مکانی به نمایش 
می گذارند. دسترسی همگانی به شبکه های 
اجتماعی مجازی در کنار دیگر قابلیت های 
این فضای رســانه ای- شبکه ای، همچنین 
ارتباطات جدیــدی را رقم زده اســت. یکی 
از ایــن گونه هــای ارتباطــی جدیــد، تحــول 
در عرضــه و نمایــش آثــار هنــری و شــیوه 
تعامــل پویــای مخاطــب بــا آفرینش های 
هنری اســت. در این فضــای جدید، قطعاً 
هنرمند کــه به قول آرنولد هاوزر »همیشــه 
روی ســخن با معاصــران خــود را دارد« به 
بازتعریف رابطه خود با مخاطب، جامعه 
و حتــی جهــان می پــردازد و بی تردید آنکه 
اندیشه های اجتماعی و فرهنگی بزرگ تری 
دارد، گام هــای بلندتــری بــرای تکوین این 
رابطه جدیــد برمی دارد و مجدانــه، هم در 
بازتــاب متعهدانــه وقایع جــاری جامعه و 
جهــان می کوشــد و هــم در تأثیرگــذاری بر 

جمعیت هدف.
این هــا همگی نــکات مهمی اســت که 
از نگاه تیزبین شیشــه گران به دور نمانده و 
آن را در مانیفستی که بر نمایشگاه  مجازی 
اخیر خود نوشــته چنین بازگو کرده اســت: 
»باظهــور شــبکه های عظیــم اجتماعی از 
چند سال پیش مجالی یافتم تا از این پدیده 
شگفت انگیز بدون محدودیت های حاکم 
بر دیگر رســانه ها، آثــارم را در هر موقعیتی 
از شــبانه روز بــا مخاطبــان وســیع تری بــه 
اشــتراک بگــذارم. فضــای مجــازی به من 
کمک می کند تا در لحظه نسبت به مسائل 
پیرامونــم واکنــش نشــان بدهــم، ... تا این 
حقیقــت ناامید کننــده و ناهنجــار ترافیک 
تهــران را تــا حــدود زیادی بــرای مخاطبان 

است و غیاب رنگ به ظاهر چیزی به بیننده 
نمی گوید، اما اشاره به جای خالی تمام آن 
چیزهایی می کند، که یا بوده اند یا می توانند 
باشند. این حقیقت بیش از هر چیز از آنجا 
ناشی می شود که در نقاشی، هستی و رنگ 

اشیا یکی اســت و برخاف طبیعت اشیای 
واقعــی، با حــذف رنگ چیــزی از آن اشــیا 
برای دیدن و دیده  شــدن باقی نمی ماند. و 
اما در مقام مقایسه، شاید مهم ترین ویژگی 
نقاشی های انتزاعی نسبت به نقاشی های 

واقع گــرا، تکیــه بر تجارب شــخصی نقاش 
و تــاش بــرای تجسم بخشــیدن بدان هــا 
باشــد. همین حقیقت، بیننده را به کاوش 
در منابع ناشناخته ای وامی دارد که اثر آنها 
را روی بوم می بیند. با شــناختی که از التزام 

خود تســهیل کنــم، ... تــا بــدون تعطیلی، 
فراتر از مرز های جغرافیایی از این دشواری 
عظیم عبور کنم و اثر خود را در یک ثانیه با 
صدها و بلکه هزاران نفر در سراسر جهان به 

اشتراک بگذارم.«

نقاشــی های بهزاد شیشه گران حتی در 2   
واقع گرا ترین حالت و مضمون، همیشه 
گوشه چشــمی به انتــزاع داشــته اند و اگر نه 
انتزاع مطلق، تا حــد ترک و تجرید بصری 
موضــوع پیــش رفته اند. ایــن کار را هنرمند 
همــواره با تقلیــل رنگ، با درهم شکســتن 
فرم و فیگور، یا حتی با ســتردن بســیاری از 
عناصر صوری و افزودن آرایه هایی انتزاعی 
از رنــگ و شــکل، تجلــی و تداوم بخشــیده 
اســت. آن قدر کــه حتــی تک چهره های به 
یادماندنــی وی از نــام آوران علم و فرهنگ 
و هنــر نیز، هیــچ گاه با خــود و در خود تمام 
نشــده اند، یــا در زمینــه ای یکســر انتزاعــی 
ظهور یافته اند یا در اشــاره هایی اکسپرســیو 
از مرز های مشــخص و مألوف چهره نگاری 
فراتر رفته اند. ایــن انتزاعی گری در کار های 
شیشــه گران، اما همیشــه رنگــی از ماهیت 
موضــوع نیــز بــه خــود گرفتــه اســت. برای 
مثال در آثاری که هنرمند برای زلزله ســال 
96 کرمانشــاه آفریده، مخاطب بیش از هر 
چیزی شاهد مکالمه  ای خاق و چشمگیر 
میــان موضوع )زلزله(، رســانه )نقاشــی( و 
فرم هــای رنگــی منتــزع اســت. مکالمه ای 
که، ضمن تأثیرگــذاری عاطفی بر بیننده و 
بازنمایی آواری از ســطوح رنگی فروریخته، 
در نهایــت به ســود رســانه و به ســیاق فکر 
هنرمنــد پایــان می  گیــرد. از ایــن منــزل که 
بگذریــم، بــه رنــگ و نقش بنیادیــن آن در 
کار هــای شیشــه گران می رســیم. رنگــی که 
مهم ترین ساخت مایه نقاش برای آفرینش 
هنری اســت و فرآیند دیدن و اندیشیدن در 
نقاشی و آنگاه آگاهی بیننده با آن یکپارچه 
می شــود. هنگامی که از رنگ در دنیای این 
هنرمند حرف می زنیم، بدون شــک اشاره 

بــه تمهیــدی در تمامیت آثــار وی داریم. و 
این حتی آثار تک رنگ یا سیاه و سفید را هم 
در بــر می گیرد. این را تصویر کلی یک عمر 

فعالیت شیشه گران به ما می گوید. 
آن  و  رنــگ  بــه  همــواره  کــه  تصویــری 
 هــم رنگ هــای تنــد، تابنــاک و تأثیرگــذار 
رکــن  ایــن  رنــگ،  ایــن  اســت.  آغشــته 
بنیــادی و هســتی بخش نقاشــی بــه گفتــه 
داوینچــی، همچنان که در نمایشــگاه اخیر 
شیشه گران»ســیاه، ســفید، خاکستری« نیز 
می بینیم، زمانی تن به غیاب و احیاناً تبعید 
می دهــد، که گویا چاره ای بــرای هنرمند در 
مواجهه و مکالمه با موضوع نمانده باشد. 
به عبارتی مجموعه سیاه، سفید، خاکستری 
یکــی از آن بزنگاه هایــی اســت کــه نقــاش 
نتوانســته خود را مجاب بــه احضار و اظهار 
رنگ کند. این مجموعه انتزاعی مورد بحث 
را می توان درست نقطه مقابل مجموعه ای 
دیگــر از آثــار انتزاعــی و رنگــی هنرمنــد در 
سال های اخیر قرار داد که در آنها نیز تقریباً 
همیــن رفتــار را بــا بــوم شــاهدیم؛ منتها با 
نغماتی گشوده و گسترده از رنگ. از همین 
رو هم هســت که در مجموعه سیاه، سفید، 
خاکستری به نظر می رسد نقاش با علم به 
اینکه مخاطب، این آثار بی رنگ را سرانجام 
به ســرنمون های رنگی  ارجــاع می دهد، به 
عمــد رنگ را تبدیل به امر غایب می کند تا 
بدین ترتیــب اهمیت انکارناپذیــر آن را در 
آثارش دوچندان ســازد و به بیننــده یادآور 
شــود که رنگ افزونه ای بر نقاشــی  نیست، 
بلکه این نقاشی است که هستی و حیات از 

رنگ می یابد. 
ایــن گونــه، وی هــم زمینــه برقــراری یــک 
مکالمه درونی میان آثارش را فراهم می کند 
و هم به مقاصد دیگری می پردازد که احیاناً 
در ذهــن دارد. به بیــان دیگر این مجموعه 
بیــش از آنکه از بی رنگی بــه بیننده بگوید، 
از غیــاب و غربــت آگاهانــه رنگ بــه او خبر 
می دهــد. بی تردید بین نیســتی و ناپدیدی 
)عــدم و غیاب( رنگ، فرق و فاصله بســیار 

شیشــه گران به آرمان هــای بلند اجتماعی 
نیســت  هنرمنــدی  او  می دانیــم  داریــم، 
کــه بــدون حوالت بــه واقعیت  اثــری خلق 
کند. اینجاســت که باید به شــناخت خود از 
واقعیتی که هنرمند در آگاهی خود زیسته 
اعتمــاد کنیــم و چنیــن بینگاریــم کــه این 
آثــار انتزاعی در اصل نمایشــگر چیزی جز 
همان واقعیت نیستند و اینجا تنها پوسته 
اعیان و اشــیای واقعی را دریده اند تا نشان 
دهنــد که آنهــا چگونه شــکل گرفته اند. در 
مجموعــه ســیاه، ســفید، خاکســتری، نوع 
اجــرای نقاش نیز کمک بزرگــی به بیننده 
می کنــد. بویژه آنجا کــه مدیاهای مختلف 
بــه هــم می آمیزند تــا اثــری واحــد را رقم 
بزنند. میکس مدیا در نقاشی، به شکلی که 
امروزه می شناسیم، دستاورد مدرنی برای 
محــاکات دنیای درونی و بیرونی به شــمار 
مــی رود. از ایــن فرصــت در نقاشــی وقتی 
استفاده می شود که سطوح هموار رنگ به 
تنهایی نمی تواند ایــده چندوجهی نقاش 
را بــه فعلیــت برســاند. به عبارتــی نقاش 
بــا ترکیب مواد می کوشــد تا بــه دیالکتیک 
نقاشــی با دیگــر مدیوم های هنری پاســخ 
بگویــد. در مجموعه اخیر شیشــه گران نیز 
این دیالکتیک ابتدا به گفت و گوی هنرمند 
بــا آثــار خــودش بــدل می شــود و بعــد به 
ترکیــب تجــارب مختلــف وی در زمینــه 
نقاشــی، هنر دیجیتال، گرافیک، عکاسی و 

حتی مجسمه سازی می انجامد.
و ســرانجام بــرای آنکــه ســخن دربــاره 
مجموعه آناین ســیاه، ســفید، خاکستری 
را بــه پایان برده باشــیم، بایســته اســت به 
نکته زیباشناختی دیگری اشــاره شود و آن 
فضاهــای منفی و تهی آثــار این مجموعه 
است. این فضاهای منفی که به نظر بیشتر 
پوشــاننده می آیند تا گشــاینده و از کشیدن 
کاردک بــه توده های رنگ ســفید، ســیاه یا 
ترکیبــی از آنها بــه وجود آمده انــد، در نگاه 
یــادآور  را  فیگور هایــی  و  فرم هــا  نخســت 
می شوند که ظهور آزادانه آنها را در کارهای 
پیشــین نقاش بســیار دیده ایم. گذشــته از 
این برداشــت نوعــی، که فــرض نامعقول 
رجــوع بــه نیــت نقــاش را می طلبــد، این 
ســطوح خالی، اما جســمانی رنگ، بیشتر 
ثبت دقایقی از یک آگاهی زیســته ذهنی را 
می نمایانند کــه در آن رنگ هــای بی رنگ 
و نامتعلــق، هــر آن دگرگــون می شــوند و 

صیرورت پیوسته جهان را بازگو می کنند.

s〈プ┒‶┡ └‶┎¨
منتقد
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نوشـــتن را دوســـت داریـــد؟ تـــا بـــه حـــال داســـتان 
نوشـــته اید؟ دلتان می خواهد نوشـــته تان در روزنامه 
چاپ شـــود؟ اگر این طور اســـت، می توانیـــد برای ما 
بنویســـید. از هرچه دلتـــان می خواهـــد. می توانید از خانه، محله و شـــهر 
خودتان بنویســـید. از مدرسه، پارک، دوستان و بازی هایتان. از آرزوهایتان 
برایمـــان بنویســـید. می توانیـــد داســـتان های تخیلی یا واقعی بنویســـید. 
نوشته هایتان را همراه با یک عکس از خودتان برای ما به آدرس روزنامه 

بفرستید تا آنها را با اسم خودتان در این صفحه چاپ کنیم.

رو در رو

《ボぁ┍ぁ『 を j┗ぁl 】┒╂┩

ــاد و محمد و سعید، سه دوست همکاسی تصمیم  ــ ــــمت قبل خواندیم که فرش در قس
می گیرند وارد خانه متروکه  محله شان شوند که مال دکتر جوانی بوده که می گفتند زنش 
ــرگردان است چون هربار خانواده ای در خانه  ــ ــانده. انگار روح زن در خانه س ــ را به قتل رس
ــــدند، خانه آتش می گرفته. خانه سال هاست خالی است و بعضی شب ها  ساکن می ش
صداهای عجیبی از داخل آن شنیده می شود. آن روز سعید از روی دیوار، به حیاط می پرد 
ــد، مقابل چشمش سگ بزرگی را می بیند. سگ راهش  ــ اما وقتی پایش به زمین می رس
ــود. آنها به ورودی ساختمان می رسند  ــ را می گیرد و می رود. محمد هم وارد حیاط می ش
ــــت. سگ دوباره ظاهر می شود و با دنبال کردن او به دری مخفی پشت  که درش قفل اس
ساختمان می رسند و داخل می شوند. با مشاهده چوب های سوخته که گرم است و وسایل 
اتاق، متوجه می شوند کسی در خانه بوده. بچه ها از آن طرف دیوار صدایی می شنوند. اتاق 

راهی به داخل ساختمان ندارد. کلمات واضح به گوش می رسد. بچه ها فریادکشان فرار 
می کنند. فرشاد آن طرف دیوار منتظرشان است. هرچه دیده اند برایش تعریف می کنند. 

فرشاد می گوید خودم فردا شب تنهایی وارد خانه می شوم و حاا ادامه داستان.
فرشاد و محمد، سعید را که مچ پایش در اثر پریدن از دیوار آسیب دیده به خانه می رسانند 
و بعد از هم خداحافظی می کنند و هرکس سمت خانه خودش می رود. آن شب فکرهای 
مختلفی به ذهن بچه ها می رسد. محمد و سعید به اتفاقاتی که آن روز در خانه متروکه 

افتاده فکر می کنند و فرشاد کنجکاو است خودش هرچه زودتر وارد خانه شود.
روز بعد وقتی فرشاد و محمد می بینند سعید غایب است، متوجه می شوند حتماً مشکل 
ــه اتفاق دیروز  ــ ــه هیچ حرفی راجع ب ــ ــای او پیش آمده. آنها در مدرس ــ ــــدی برای مچ پ ج
نمی زنند، حتی وقتی با هم تنها هستند هم جرأت نمی کنند چیزی بگویند. بعد از تعطیل 
شدن مدرسه، فرصتی پیدا می کنند تا در مورد وقایع پیش آمده با هم حرف بزنند. محمد 
می گوید:»بهتره بریم و سراغ سعید رو بگیریم. ببینیم حالش چطوره.« فرشاد با تردید 
شانه ها را باا می اندازد:»اگه چیزی به پدر و مادرش گفته باشه چی؟! ممکنه فکر کنن ما 

مقصریم. اصاً از کجا معلوم چیزی به مدرسه نگفته باشن؟!«

محمد می گوید:»اگه همچین چیزی بود صدامون می کردن و توضیح می خواستن. فکر 
نمی کنم چیزی گفته باشه.«

ــا را به داخل  ــ ــــعید آنه ــــعید بروند. مادر س بچه ها بااخره تصمیم می گیرند دِر خانه س
ــــیب دیده و آن  ــــعید آس خانه دعوت می کند. همان طور که حدس می زدند، مچ پای س
ــــعید  ــاره، به بچه ها می فهماَند که چیزی نگویند. مادر س ــ ــــعید با اش ــته اند. س ــ را آتل بس
ــیدین که اومدین بچه ها. سعید گفته که پاش توی فوتبال  ــ می گوید:»خیلی زحمت کش
آسیب دیده و شما کمکش کردین تا اومده خونه. ای کاش همونجا صبر می کردین و ما رو 
خبر می کردین.« بچه ها نفس راحتی می کشند، خصوصاً فرشاد که تصمیم دارد هرطور 
شده شب وارد خانه شود و اگر دیگران از رازشان اطاع پیدا کنند، دیگر نمی شود این کار 
را بکند. بچه ها کمی پیش سعید می مانند. موقع رفتن، سعید آرام و طوری که مادرش 
ــود، می گوید:»یه وقت به سرتون نزنه برید اونجاها. وایسین من خوب شم با  ــ متوجه نش
هم بریم.« محمد و فرشاد به هم نگاه می کنند و چیزی نمی گویند. خداحافظی می کنند 
و از خانه بیرون می آیند. محمد می گوید:»حاا واقعاً می خوای بری توی خونه؟!« فرشاد 
که قیافه اش مصمم به نظر می رسد، سرش را تکان می دهد و جواب می دهد:»آره حتماً 

می رم. همین امشب. تو نمیای؟!« محمد ِمن و ِمن می کند:»نمی دونم. باهات تا اونجا 
که میام ولی من که می گم ولش کن، نرو.« اما فرشاد تصمیمش را گرفته.

شب، بچه ها به بهانه ای از خانه بیرون می زنند. دِم در خانه قرار گذاشته اند. کوچه خلوت 
ــد. خانه تاریک تاریک است. هیچ نوری از بیرون دیده  ــ ــــت و صدایی به گوش نمی رس اس

نمی شود. محمد می گوید:»اصاً توی این تاریکی نمی شه رفت داخل!«
فرشاد چراغ قوه کوچکی را از زیر پیراهنش بیرون می آوَرد و آن را به محمد نشان می دهد.
محمد قاب می گیرد تا فرشاد از دیوار باا برود. فرشاد خودش را به زحمت باا می کشاَند 
ــــن می کند تا نگاهی به اطراف بیندازد.  و بعد آرام داخل حیاط می پرد. چراغ قوه را روش
چیزی جز شاخه های درهم تنیده دیده نمی شود. باید سمت ساختمان برود. چند قدم 
که برمی دارد، صدایی به گوشش می رسد. چراغ قوه را این طرف و آن طرف می چرخاَند. 
چیزی نیست. نفس راحتی می کشد. ناگهان چراغ قوه از دستش می افتد. خم می شود تا 
آن را از زمین بردارد. دستی زودتر از دست فرشاد به چراغ قوه می رسد و آن را برمی دارد. 

سایه ای سیاه مقابل او ایستاده است.
ادامه دارد...
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از راهرو صدای پا آمد. پویان ســـریع چراغ موبایلش را خاموش کرد 
و کتاب را گذاشـــت زیر بالـــش و خوابید. مادرش در اتـــاق را باز کرد 
و نگاهـــی به پویـــان انداخت و رفت. تـــا صدای پاها دور شـــد پویان 
قبل از شـــام اینقدر غرق داســـتان شـــده بود که نفهمید پدربزرگ نشسته کنارش و شـــام بروند خانه مادربزرگ و پدربزرگ. پویان کتابش را گذاشـــت در کیفش و برد. خونـــدن خوبه و یار مهربانـــه و از این حرفا. پس ولم کنین!« شـــب قـــرار بود برای دستشـــون باشـــه؟ خب من کتاب می خونـــم! همه جا هم که تبلیـــغ می کنن کتاب می کـــرد می گفت:»مگـــه نمی گین خوب نیســـت بچه هـــا همش موبایـــل و تبلت وســـط فیلم دیدن و فوتبال نگاه کردن کتاب از دستش نمی افتاد. تا کسی اعتراض پویـــان هم بازی کند و با هم کل کل کنند. اما این هم فایده نداشـــت. در میهمانی، مســـخره اش می کرد و با هیجـــان از بازی های جدید موبایل تعریف می کرد شـــاید مدرســـه هم توی جامیز کتـــاب باز می کرد و می خواند. دوســـتش مهرســـام گاهی هر شـــبش بود؛ تا ســـاعت یک و دو شـــب بیدار می ماند و کتـــاب می خواند. تازه در دوبـــاره چراغ را روشـــن کرد و کتاب را دســـتش گرفت و غرق شـــد در قصه. این کار 

که خیره به پویان نگاه می کرد. راستی می دانید به کسانی که خیلی کتاب می خوانند، میان صفحه ای که می خواند و کتاب را بست و شروع کرد به حرف زدن با مادربزرگ هرچیزی حدی داره.« پویان خندید. نگاهی به کتابش انداخت. نشـــانه را گذاشـــت مهمونـــی. حاا من حـــرف خانم جانم رو به تو می زنم؛ پســـر هـــرکاری جایی داره. اما توی ســـاعتای بیکاری. وقتی قرار نبود با دوســـتام بازی کنم و حرف بزنم یا برم شدم. اولش انگار غریبه بودم اما بعد همه چیز شد مثل قبل. بازم کتاب می خوندم هرچیزی حدی داره. یه روز عصر کتاب نخوندم و رفتم توی کوچه و قاطی بازی بقیه باهـــام حرف نمی زدن. خانم جانم همون روزا بهم گفت پســـر هرکاری جایی داره. چند وقت که گذشت دیدم چقدر کم با بقیه حرف می زنم. دوستام توی کوچه زیاد بودم کتـــاب کرایه می کردم و می خوندم. وقتـــی راه می رفتم هم کتاب می خوندم. و داســـتان را برایش تعریف کـــرد. پدربزرگ گفت:»به خودم رفتی. هم ســـن تو که لبخنـــد زد. پدربزرگ گفت:»داســـتان کتابت چیه؟« او هم گفـــت: »خیلی باحاله« به صفحه ای که می خواند نگاه می کند. بااخره حواســـش جمع شد و به پدربزرگ 
کرِم کتاب می گویند؟  

روزی از بچه ها خواســـتم هرکس درباره کتاب هایی که 
برای مطالعـــه به آنها می دهم، یک صفحه بنویســـد. 
به آنها گفتم به بهترین نوشته جایزه می دهم و جایزه 
اذیت می کند.« از اینکه این پســـر خودش کفش های پاره و کهنه داشـــت و که وقتی ســـِر کار می رود، کفشـــش پاره اســـت. سیمان و ماســـه پاهایش را داد:»کفش را برای خودم نمی خواهم. بابام کارگر است. خیلی وقت است به من جایزه بدهید؟«  پرســـیدم:»چرا کفش بـــزرگ می خواهی؟« جواب اســـت، گفت: »حاج آقا اگر من جایزه را ببرم، می شود یک کفش بزرگ تر هم یـــک جفت کفش اســـت. یکی از پســـربچه ها که کاس دوم دبســـتان 

آنقدر به فکر پدرش بود، اشک در چشمانم جمع شد.

┘ゅ‒┘〞 [┛┘  ̂】〞 ボ┛ 【┞ゃポ┍

کودکانه

¥ぁ┅ ،o『┛ ،】┪╅
┓ブi〈 r┗┕ズ ╈ぅ┵プ‶┝ブ

کهگیلویه و بویراحمد استانی است در جنوب غربی 
ایران؛ استانی سر سبز که جنگل های بلوط زیبا دارد و 

کودکانی که عاشق قصه اند. من اسماعیل آذری نژاد 
هستم. بیشتر از 5 سال است برای کودکان 60 روستا 
کتاب قصـــه می برم تا آنـــان با یار مهربان دوســـت 

باشند و در این ســـال ها چقدر دوستان خوبی شدند. 
کودکان روســـتایی هر روز عصر کـــه از چوپانی در کوه 
برمی گردنـــد، زیر درختـــان بلوط جمع می شـــوند و 

باهم قصه می خوانند، نقاشـــی می کشـــند و در مورد 
کتاب هایی که خوانده اند با هم حرف می زنند. اینجا قصه بچه ها را برایتان می نویسم. 

هر هفته یک قصه کوتاه از بچه های روستایی کهگیلویه و بویراحمد بخوانید.

]‶┺〈 ポ╅ヂ ┃ボ├┱ポ┕
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چنـــد وقت پیش در یکی از کاس هایـــم قرار بود بچه ها 
یـــک نمایش بازی کنند. تصمیم گرفتـــم به جای اینکه 
من گروه ها و نقش هایشان را انتخاب کنم، این اختیار را 
به خودشان بدهم. در واقع تمام اختیار را به خودشان بدهم. یادم می آید که 

اولش، همه شاکی بودند و می گفتند: »آقا، نمی شه خودتون انتخاب کنین؟«
ماژیک را روی میز گذاشتم و گفتم:»خودتان یک نفر از خودتان را انتخاب کنید 
که منشی باشد و کارها را هماهنگی کند. بعدش خودتان گروه های چهار نفره 
تشـــکیل دهید و نقش های تان را هم خودتان انتخاب کنید و بعد از 10 دقیقه 

باید بیایید و اجرا کنید.«
سکوت کردم و در گوشه ای از کاس ایستادم و دانش آموزهایم را تماشا کردم. 
اولش، با هم کنار نمی آمدند و این دقیقاً همان چیزی بود که من می خواستم 

روی آن کار کنم؛»همکاری«
در کمتر از 2 دقیقه، خودشان کسی را به عنوان منشی انتخاب کردند و بعد، در 
گروه های چهار نفره، آن نمایش را تمرین کردند و وقتی زمان شان تمام شد، 
روی صندلی اضافه ای که در کاس بود نشستم و صبر کردم تا نمایش را اجرا 
کنند. خیلی لذت بردم. چون می دیدم که چطور تاش می کنند تا بهترین شان 
را ارائه کنند. وقتی همه گروه ها اجرا کردند، یکی از دانش آموزهایم گفت: »آقا، 
ــد از آن روز، در همه   ــ ــته بود.« بع ــ ــا اان هیچ کس این قدر به ما احترام نگذاش ــ ت
ــــن روش را به کار بردم و باز هم می دیدم همان دانش آموزهایی  کاس هایم ای
ــــون هیچ وقت،  ــه کاری باید انجام بدهند، چ ــ ــتند چ ــ ــه گاهی واقعاً نمی دانس ــ  ک
هیچ  کس، این همه اختیار را به آنها نداده بود، چقدر خوب عمل کردند و نشان 

دادند که از عهده  هر کاری برمی آیند.  
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نادیا مانتو و شـــلوار صورتی پوشیده و مقنعه به همان رنگ سرش 
اســـت. نادیا کاس پنجم اســـت. وقتی 7 ســـاله بـــوده، قالیبافی را 
از مادرش یاد گرفته و حاا حســـابی وارد شده اســـت. نادیا همراه 
مـــادرش و دیگر زن ها و دخترها توی کارگاه قالیبافـــی کار می کند. آنها همگی اهل 
روســـتایی در سیســـتان و بلوچستان هســـتند. اسم روستایشـــان »محمد شاهکرم« 
اســـت. کارگاه قالیبافی ُپـــر از رنگ و نقش اســـت. در کارگاه دخترهایی کار می کنند 
که همســـن نادیا هســـتند. بعضی ها حتی کوچکتر از نادیا، مثل محدثه که 7 ساله 
است و سارا و نجمه که 9 سالشان است. نادیا بعد از تعطیل شدن مدرسه به کارگاه 
می آید و کار می کند، برای همین هم لباس مدرســـه تنش اســـت اما همه دخترها 
این طور نیستند. بعضی هایشان مثل سارا اصًا مدرسه نمی روند. آنها از اول شروع 
به کار می کنند چون باید کمک خرج خانواده هایشـــان باشند. پدرهایشان کشاورز و 
دامدار بوده اند اما حاا خشکســـالی شده و هیچ بارانی نمی بارد، برای همین دیگر 
بیکار شده اند. دخترها دلشان می خواهد کار کنند و درآمد داشته باشند، هرچند که 
درآمدشـــان خیلی کم است. بعضی هایشـــان می گویند اصًا دوست ندارند درس 
بخواننـــد اما نادیا درس خواندن را دوســـت دارد و نمی خواهد مدرســـه را ول کند. 
او می خواهد معلم بشـــود. پس می داند باید درســـش را ادامه بدهد. می گوید:»تا 

هروقت بتوانم درس می خوانم.«
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پژوهشــگران دانشگاه 
»ماساچوست« موفق 
بــه ابــداع باتری هــای 
هماننــد  کــه  شــده اند  پارچــه ای  شــبه  
خازن های فوق ســبک در لبــاس بیماران 
بــه منظور نظــارت دقیق تــر بــه کار گرفته 
می شود. به گزارش ایسنا به نقل از ساینس 
دیلــی، مهندســان شــیمی مواد مؤسســه 
فناوری امهرســت)Amherst( از دانشگاه 
ماساچوســت یــک باتــری شــبه پارچه ای 
لباس هــا  روی  می توانــد  کــه  ســاخته اند 
دوخته شــود. ایــن پارچه هــا می توانند در 
کنتــرل حرکت بیمــار و حــرکات مفصلی 

در طول درمان فیزیوتراپی کمک کند و به 
تیم های پزشــکی دقت بیشــتری در مورد 
بهبود وضعیت بیمار بدهد. شــیمیدانان 
دانشــگاه ماساچوســت به رهبری »تریشا 
اندرو« این سیستم شــارژ انقابی را ابداع 
کرده انــد. انــدرو و تیمــش از یــک میکــرو 
ابرخــازن بــرای ذخیــره انــرژی اســتفاده 
کردنــد که در نخ هــا تعبیه می شــود. آنها 
همچنیــن از یک تکنیک دوخت منحصر 
به فرد برای ایجاد یک شبکه انعطاف پذیر 
از الکترودهــا روی پارچه اســتفاده کردند. 
ایــن تیم در مطالعات اولیه متوجه شــده 
است که ابرخازن ها مناسب ترین نامزدها 

بــرای مدارهای ذخیره ســازی قابل شــارژ 
هســتند. علت این امر نیــز به دلیل تراکم 
قــدرت ذاتــی بااتر در ابرخازن ها نســبت 
به باتری های اســتاندارد اســت. انــدرو در 
توضیــح فنــاوری جدید گفــت: باتری ها و 
سایر انواع ذخیره سازهای شارژی هنوز هم 
اجزای محدودکننــده ای برای بســیاری از 
فناوری های قابل حمل، پوشیدنی و قابل 
انعطاف هســتند. اغلب این دســتگاه ها، 
بیش از حد بزرگ، سنگین و غیر منعطف 
هســتند. اندرو گفت: ما با اســتفاده از این 
مقاله نشــان می دهیــم کــه می توانیم به 
معنــای واقعــی کلمه، یــک الگوی شــارژ 

باتــری را روی هــر لباســی بــا اســتفاده از 
نخ های پوشــش داده شــده با بخار تعبیه 
کنیــم. انــدرو و تیمــش نشــان دادنــد کــه 
فرآیند پوشــش بخــار خاص آنهــا، منجر 
به ایجــاد پلیمرهای رســانای متخلخل و 

نخ های ضخیم می شود. 

ایــن روزهــا یک گوشــی هوشــمند می تواند 
نقش دوربین های عکاســی را برای کاربران 
ایفــا کند. تنها کافی اســت گوشــی شــما به 
اپلیکیشن هایی ویژه از جمله StoryZمجهز 
شــود تا بتوانید براحتی عکس هایتــان را به 

ویدئو و گیف تبدیل کنید.
ایــن اپ درواقع یــک راهکار خاقانــه برای 
افــزودن افکت های متحرک به عکس های 
شماست تا عکس ها حرفه ای تر و جذاب تر 
شــوند. به عنوان مثال اگر با صعود از کوه به 
یک آبشار رسیده اید، در جنگل قدم زده اید 
یا کنار دریا یک عکس دوست داشتنی دارید 

می توانید با افزودن حرکت آب، تاب خوردن 
درختان جنگل یــا حرکت موج های آب، به 
عکس های خود روحی تازه ببخشــید و آنها 
را کاماً زنده کنید. اما چگونه؟ برای ویرایش 
عکــس روی دکمــه)+( در نــوار ابــزار پایینی 
این اپلیکیشــن کلیک کنید و برای متحرک 
کردن عکس ســراغ گزینه Ripple یا حرکت 
موجی بروید. حاا باید پس از انتخاب اندازه 
عکــس، با اســتفاده از فلش ها و نقــاط آبی 
رنگ، بخش هایی از عکس را که می خواهید 
متحرک باشند انتخاب کنید. حال اگر در این 
میان عاقه ای ندارید برخی بخش ها هیچ 
حرکتی داشــته باشــند تا عکس طبیعی تر 
شود، سراغ گزینه Stabilize بروید و با کمک 
آن، قسمت های مورد نظرتان را ایستا کنید. 

اگر هم در این مسیر اشتباه کردید از ابزار پاک 
کن بهره بگیرید. این اپلیکیشن همچنین با 
کمک گزینه Motion  به شما اجازه می دهد 
که ویدئوها را به عکس هایتان اضافه کنید. 
بــه ایــن منظور هــم ابتــدا عکس دلخــواه و 
اندازه آن را مشــخص کنید و پس از انتخاب 
ویدئوی مورد نظرتان از گالری، برای ترکیب 
عکــس و ویدئو، از قلم جادویی اپلیکیشــن 
StoryZ بهــره بگیریــد. می توانید درنهایت 
آثــار خود را از طریق گزینه Events به داوری 
بگذارید تا اگر مورد تأیید هیــأت داوران قرار 
گرفت عکس شما هم قابل مشاهده توسط 
دیگــر کاربــران باشــد. ایــن اپ را می توانید 
از فروشــگاه های گــوگل یا اپ اســتور به طور 

رایگان بارگذاری کنید.

در دو سال گذشته واحد تحقیق و توسعه علی بابا با ارزشی 
بالغ بر ۱۵ میلیارد دار روی بهینه سازی تجربه کاربری تلفن 
همراه برای افراد نابینا تمرکــز کرده و اخیراً آنها با همکاری 
دانشــگاه چینی Tsinghua به نتایج قابل توجهی دســت پیدا کرده اند. به گزارش 
 Smart دیجیاتو، دســتاورد جدید چینی ها شــامل یک صفحه ســیلیکونی به نــام
Touch اســت که روی نمایشــگر تلفن همراه قرار می گیرد. این صفحه دارای سه 
کلید کوچک حساس به فشار است که برای دستورات پرکاربرد مثل بازگشت، منو و 
OK سفارشی سازی می شوند. کاربر برای وارد کردن هر دستور باید دوبار هر کلید را 
سفارش دهد. یکی از کاربران نابینا به نام »لی منگکی« پس از آزمایش این صفحه 
خرید با آن را بســیار آســانتر می داند. استفاده از این صفحه شبیه به تگ، ریسک 
کلیک اشــتباه و نیاز به اجرای دستورات پیچیده روی نمایشگر را کاهش می دهد.

Smart Touchایــن ابــزار نه تنها دســتورات لمســی را درک می کند بلکــه کاربر با 
نزدیک کردن موبایل به گوش خود می تواند متون و توضیحات نمایش داده روی 
صفحه را نیز بشنود. فناوری پشت این صفحه سیلیکونی رابط بین ماشین و انسان 

است که امکان اجرای دستورات صوتی را نیز فراهم می کند.
Smart Touch فعاً با دو اپلیکیشــن پرکاربرد علی بابا ســازگاری دارد که شــامل 
مارکت پلیس Taobao و پلتفرم پرداخت Alipay است. این کلیدها هنگام تغییر 

اپلیکیشن به صورت خودکار با دستورات جدید سازگار می شوند.
نکته ای که توســعه و بهینه ســازی این صفحات را با مشــکل مواجه کرده محدود 
بــودن جامعــه تحقیقاتی افراد نابیناســت. علی بابا راه حل غلبه بر این مشــکل 
را ســازگار ساختن آن با اپلیکیشن های محبوب می داند که به استفاده گسترده از 
Smart Touch منجــر خواهــد شــد. مهم ترین مزیت این صفحات هزینه بســیار 
پایین تولید اســت که برای هر واحد برابر ۳.۶ ســنت است. کمپانی سازنده قصد 

عرضه انبوه این صفحات در اوایل سال ۲۰۱۹ را دارد.
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گــوگل نســخه ای از اندرویــد خــود بــه  نــام »کیــو« / Android Q را مخصــوص 
توسعه دهندگان نرم افزاری عرضه کرده است.به گزارش خبرآناین، این نسخه از 
اندروید مخصوص گوشی ها و تبلت های انعطاف پذیر و تاشو ساخته  شده است تا 
بتوان به کارایی های تعریف شده براحتی دست  یافت.  این اولین بار است که گوگل 
دربــاره اندروید کیو صحبــت می کند و ظاهراً منهای سامســونگ که دو محصول 
گلکسی اف و ایکس خود را به صورت مقدماتی رونمایی کرد، چند کمپانی دیگر 
هم در حال ســاخت گوشــی های تاشــو هســتند و به همیــن دلیل نیــاز به عرضه 
نســخه مخصوص اندروید احساس می شــود. اندروید کیو زمانی که کاربر در حال 
تماشای ویدئویی است و ناگهان تصمیم می گیرد که گوشی خود را تا کند، بخوبی 
نمایان می شود. طراحی نسخه مخصوص هنگام باز و بسته کردن گوشی به دلیل 
نمایشــگرهای تعریف  شده، می تواند منجر به باتری خوری شود، اما اندروید کیو 
طوری طراحی  شده است تا جلوی باتری خوری گرفته شود.همچنین دیدن ویدئو 
هنگام باز و بســته شدن، بدون تأخیر قابلیت دیگری از اندروید کیو است. به گفته 
گوگل، ذخیره خودکار عمر باتری نیز روی گوشی تاشو و اندروید کیو تعریف  شده 
اســت.قابلیت دیگر اجرای ۳ اپلیکیشــن در ســه ناحیه تعریف  شــده روی گوشی 

است تا کاربر با مراجعه به هر قسمت، اپلیکیشن مخصوص را اجرا کند.
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هک شــدن ســیم کارت برای بســیاری از کاربران عبارتی ناشناخته است. یعنی با 
وجود اینکه روزانه صدها نفر با این مشکل رو به رو می شوند اما مطلع نیستند که 
دقیقاً چگونه این با به سرشــان نازل شــده اســت.به گزارش انتخاب، هک شدن 
سیم کارت را می توان حل کرد اما شاید با کمی هوشیاری اساساً از ابتدا بتوان با هک 
شدن سیم کارت مقابله کرد.بارها و بارها گفته شده که هکرها برای هک سیم کارت 
یا محتویات تلفن همراه شما آماده هستند. بنابراین از کاربران درخواست می شود 
گوشی های هوشــمند خود را از تکنیک های رایج هکرها حفاظت کنند. نخستین 
گام ها برای حفاظت از این سیستم هوشمند در برابر هکرها شامل موارد زیر است:

- تلفن همراه خود را به هر وای فای و اینترنت عمومی متصل نکنید.
- پیام های مشکوک را چه در صندوق ایمیل، چه در شبکه های اجتماعی و حتی 

در قالب اس ام اس باز نکنید.
-  اطاعات شخصی خود مثل شماره تماس، آدرس سکونت و... را در شبکه های 

اجتماعی یا درگاه های اینترنتی نا امن بارگذاری نکنید.
- اگر پیغامی مبنی بر آپدیت شــدن، غیرفعال شــدن و مواردی مشــابه در مورد 
ســیم کارت خود دریافت کردید بسرعت به پیشــخوان های مرتبط با سیم کارت 

خود مراجعه کرده و وضعیت سیم کارتتان را ارزیابی کنید.
-  اگــر شــماره تلفــن همــراه بــه درگاه هــای بانکی شــما مرتبط اســت بســرعت 

حساب های خود را مسدود کنید.
- برای شبکه های اجتماعی خود رمزهای مشترک نگذارید.

- سیم کارت خود را حتی به دوستانتان قرض ندهید.
- روی لینک های مشکوک کلیک نکنید.

اگر ســیم کارتتان هک شــده باشد احتمااً مشکاتی مثل عدم دسترسی شما به 
اپراتورتان، سوء اســتفاده از ســیم کارت های شــما، کاهبرداری با اطاعات شــما 
و مــواردی مشــابه را شــاهد خواهیم بود. بهتر اســت به محض مشــاهده عائم 
مشکوک در خصوص تلفن همراه خود هر چه سریع تر به دفتر خدمات مشترکان 

مراجعه کرده و عائم را بررسی کنید.
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یکــی از دغدغه های وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، ایجاد 
فضایی بهتر برای کودکان در اینترنت اســت. در همین راستا 
وی در چند روز گذشــته چندین توئیت در این زمینه منتشــر 
کــرده اســت و در آخریــن مورد، بر لزوم مشــارکت عمومــی برای برنامــه کودک و 
اینترنــت تأکید کرد. به گزارش »ایــران«، محمد جواد آذری جهرمــی در تازه ترین 
توئیت خود نوشــت: »نتایج دو نظرســنجی اخیر شــگفت آور نیســت؟ آیا تاکنون 
شایسته استعداد باای کودکانمان، کار کرده ایم؟ افسوس که به جای تهیه برنامه 
کارآمد برای کودکان نسل جدید، راهکارهای فعلی تنها سیم کارت # ممنوع کن و 
#فیلتر کن بوده است. برنامه # کودک - و- اینترنت مشارکت عمومی می خواهد.«

گفتنی است پیش از این دو نظرسنجی توئیتری از سوی وزیر ارتباطات منتشر شد 
کــه در توئیت نخســت، کاربــران از بین چهار گزینه خانه و مدرســه، صدا و ســیما، 
تولیدکنندگان مستقل داخلی و تولید کنندگان بین المللی، نهاد موفق تر در تولید 
محتواهایی که ذهن کودکان را با خود درگیر می کند ، انتخاب کردند. توئیت بعدی 
نیــز به میزان اطاع والدین از نرم افزارهای نظارت بر اســتفاده کودکان از اینترنت 
اشــاره داشت. نتیجه این نظرسنجی ها نشــان داد که بیشتر کاربران تولیدکنندگان 
بین المللی را نهاد موفق می دانند و تنها 8 درصد والدین با نرم افزارهای نظارت 

بر استفاده کودکان از اینترنت آشنایی دارند.

اســباب بازی هوشــمندی بــرای کــودکان 4 تا7 ســال طراحی و 
ساخته شده است که دروس ریاضی را همانند یک معلم توانا 
به آنها آموزش می دهد. این قورباغه هوشــمند با قابلیت ســه 
گانه در تعاملی دوســتانه، ســؤاات کودک را پاســخ داده و وی را در صورت تمرین 
صحیح تشویق می کند. به گزارش »ایران آناین«، به همین دلیل محققان انگلیسی 
بــا تأکید بــر آموزش صحیح به کــودکان از طریق بازی های تعاملی، اســباب بازی 
هوشــمندی با نام )قورباغه سبز( طراحی و ساخته اند تا ضمن تعامل دوستانه با 
کودک، ریاضی را به کودک آموزش بدهد. این قورباغه ســبز بســیار جذاب، عاوه 
بر یک دوست تعاملی با کودک، یک معلم ریاضی و همچنین یک اسپیکر برای 
گوش دادن به موســیقی دلخواه کودک اســت. با نصب اپلیکیشن مخصوص این 

اسباب بازی بر تبلت کودک می توان آموزش را آغاز کرد. 
این اپلیکیشن از طریق بلوتوث با قورباغه هوشمند هماهنگ شده و با آغاز تمرین ها، 
با کودک همراه می شود. در هر مرحله کودک از قورباغه هوشمند سؤااتی از جمله 
درست است یا خیر را پرسیده و این سیستم هوشمند نیز پاسخ می دهد. در صورت 
حل صحیح تمرین ها این سیستم هوشمند شروع به آواز خواندن کرده و کودک را 
با رقص و دســت زدن تشــویق می کند. درس ریاضی این سیستم از برنامه درسی 
بریتانیا اقتباس شده و هر یک از مراحل توسط متخصصان متبحر طراحی و ساخته 
شده است. این سیستم همچنین همانند یک اسپیکر، موسیقی دلخواه کودک را 
پخش کرده و فضایی شاد و دوستانه برای وی ایجاد می کند. این قورباغه هوشمند 

در سایت کیک استارتر با قیمتی برابر 5۹ دار پیش فروش می شود.

از  حمایــت  و  نــوآوری  دفتــر  مدیــرکل 
ســرمایه گذاری وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطاعات اخیــراً از رفــع چالش های پیش 
روی صــادرات حــوزه فــاوا با تدوین بســته 
حمایتــی خبــر داد. در پی اعــام این خبر، 
احمدیــان«  »حمیدرضــا  بــا  »ایــران« 
دربــاره ایــن بســته حمایتــی و چگونگــی 
رفــع چالش هــای حوزه صــادرات فــاوا به 

گفت و گو نشسته است که می خوانید.
ë  چــه عواملــی موجــب شــد کــه بســته

حمایتی صادرات حوزه فاوا تدوین شود؟
یکی از بخش هایی کــه در صادرات به 
آن توجــه نشــده، حــوزه ICT اســت و این 
در حالــی اســت که کشــور پتانســیل کافی 
در زمینــه صــادرات فــاوا بخصــوص در 
حــوزه نرم افــزار و خدمــات را دارد ولی با 
چالش های بزرگی همچون نبود چارچوب 
و برنامه هــای مــدون، نبــود آموزش های 
تخصصی بــرای ورود جوانان به بازارهای 
بین المللی و... رنج می برد. فعاان بخش 
خصوصی انتظار داشتند تا دولت با ورود 
مؤثر خود چالش های پیش روی صادرات 
حوزه فاوا را رفع کند تا بتوانند در بازارهای 
بین المللی حضور یابند. بر همین اساس 
برای رفع چالش ها، وزارت ارتباطات بسته 
حمایــت از صــادرات فــاوا را بــا همکاری 
فعاان بخــش خصوصــی )اعــم از اتاق 
بازرگانــی ایــران، ســازمان نظــام صنفی، 
)ســازمان  دولتــی  بخــش  و  انجمن هــا( 
توسعه تجارت و معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری( تدوین کرد. این بسته 
بعد از تدوین به تصویب کمیته کارشناسی 
توســعه صادرات غیرنفتی رسید و اکنون 
به عنوان یک ســند راهبردی و یک نقشــه 

راه کان حوزه صادرات فاوا مطرح است.
ë  این بسته حمایتی دقیقاً چه مشکاتی را

از مسیر صادرات فاوا رفع خواهد کرد؟
طبــق این ســند ابتدا مشــکات پیش 
بازارهــای  در  حضــور  و  صــادرات  روی 
بین المللــی فــاوا شناســایی می شــود تــا 
چالش هــا بــرای ورود محصــوات فاوا به 
بازارهــای بین المللی بــه حداقل ممکن 
برسد و به نوعی با تدوین و طراحی بسته 
حمایتی فاوا به دنبال ارائه تصویری کان 
و ترســیم خط مشی ها هســتیم تا ضمن 
شناســایی چالش هــا و ارائــه راهبردهــای 

متناظــر، بــا کمــک بخش هــای دولتــی 
مســئول و با محوریــت بخش خصوصی 
زمانبنــدی  رعایــت اصولــی همچــون  و 
مناسب، برنامه های تدوین شده را اجرایی 
کنیم و بتوانیــم وارد بازارهای بین المللی 

شویم.
ë  طبــق بســته حمایتــی، وظیفــه وزارت

ارتباطات در صادرات حوزه فاوا چیست؟
بــزرگ  در  ازم  برنامه هــای  تدویــن 
شــدن فضــای کســب وکار بخــش فــاوا، 
تحرک بخشــی مناســب بــازار، اتصال به 
بازارهای بین المللی، حداکثر اســتفاده از 
ظرفیت های موجود در کشور و حضور مؤثر 
در منطقه از جمله اهداف و وظایف وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات اســت. امروز 
همه کشــورها در فضای رقابتــی به دنبال 
بهره برداری حداکثــری در حوزه صادرات 
فاوا هستند و تحقق چنین اهدافی نیازمند 
وجود مدل اجرایی و به تبع آن برنامه های 
مؤثر و دقیق است و قطعاً توان این راهبری 
در مجموعــه وزارت ارتباطات وجود دارد. 
امــر صــادرات فــاوا نیازمند یــک رگواتور 
تخصصی بوده و طبیعی اســت که وزارت 
ارتباطــات دارای چنیــن تخصصی اســت 
بــه همین دلیــل این وظیفــه برعهده این 
وزارتخانــه قــرار دارد. البتــه تأکید می کنم 
که بخش دولتی به دنبال ایجاد بسترهای 
مناســب و تســهیل گری در امــر صــادرات 
حــوزه فاوا اســت و بعــد از تدویــن برنامه 
اجرایی کارها به دســت بخش خصوصی 

سپرده می شود.
ë  طبق گفته شما قرار نیست که دولت در

بخش های اجرایی ورود کنــد از این رو این 
سؤال مطرح است که چگونه این طرح ها 
و برنامه هــا شــکل اجرایی به خــود خواهد 

گرفت؟
بله باز هم می گویم دولت قرار نیست 
متولــی انجام امــور باشــد. دولت معتقد 
است باید بخش خصوصی متولی اجرای 
ابعــاد  در  صــادرات  حــوزه  برنامه هــای 
مختلف باشــد. دولــت فقــط می خواهد 
بازارهــای  بــه  ورود  بــرای  را  ازم  بســتر 
بین المللــی بــا اولویت قــرار دادن بخش 
نرم افزار و خدمات فراهم کند، چرا که در 
بیشــتر حوزه های صادراتی دولت مجری 
نیســت و تنهــا در فرآیند صــادرات نقش 
دارد. امــا باید گفت بخش فاوا متفاوت از 
دیگر بخش های صادراتی است و باید در 
ایــن بخش شــاهد اقدام هــای متفاوتی از 

ســوی دولــت باشــیم. به عنــوان نمونــه 
حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات به 
نهــادی با ماهیت تســهیل گری یا مجری 
فنــی نیــاز دارد تــا بخش خصوصــی را به 
ســمت صادرات و بازار هــای بین المللی 
هدایــت کنــد. به عنــوان مثــال در زمینــه 
آمــوزش بخش هــای زیــادی در بخــش 
خصوصی وجود دارند که می توانند برای 
حضور در بازارهای بین المللی به جوانان 
آموزش هــای ازم را ارائــه دهند بنابراین 
آموزشــی  بخش هــای  ایــن  بــه  جوانــان 
معرفی خواهند شــد تا آموزش های ازم 
و متناسب با حضور محصول در بازار های 

بین المللی را فرا بگیرند.
ë  وزارت ارتباطــات در خصــوص اجرایی

کــردن ایــن بســته حمایتــی تاکنــون چــه 
اقدام هایی انجام داده است؟

اولیــن اقدامــی کــه وزارت ارتباطــات 
و  تجــارت  توســعه  ســازمان  کمــک  بــا 
بخش های خصوصی انجام داده تدوین 
آییــن نامه ای بــرای حمایــت از صادرات 
نــرم افــزار و خدمــات اســت. طبــق ایــن 
آیین نامه وظایف تمام بخش های دولتی 
در جهــت کمک به صــادرات حــوزه نرم 
افزار و خدمات تعریف و پیش بینی شده 
است. البته در بســته حمایت از صادرات 
فــاوا به مقوله هــای دیگر حوزه صــادرات 
مانند ســخت افزار و... نیز پرداخته شــده 
است ولی از آنجایی که اجرایی کردن آنها 
و دیگر بخش های صنعت فــاوا زمانبرتر 
است بنابراین بخش نرم افزار و خدمات 
به دلیل دارا بودن ظرفیت و پتانســیل باا 
و داشــتن نیروهــای متخصــص در حوزه 
فنــاوری اطاعــات )IT( در اولویــت قــرار 
گرفته اســت تا بتوان از این پتانسیل برای 
ورود به بازارهای بین المللی استفاده کرد.

ë  حــوزه کارشناســان  و  فعــاان  به گفتــه 

فاوا در کشــور نــگاه صادراتی بــه این حوزه 
وجود نــدارد و تولیدکنندگان محصوات 
نرم افزاری و خدماتی بیشــتر بازار داخل را 
مدنظر قرار می دهند و این خود ســد راهی 
برای ورود به بازارهای بین المللی است. آیا 
تغییر این دیدگاه در بسته حمایتی فاوا دیده 

شده است؟
ما در یک اکوسیستم کارآفرینی هستیم 
پارامترهــای  اکوسیســتم  ایــن  در  بایــد  و 
اقتصاد جدیــد را وارد کنیم. اقتصاد امروز 
دنیا، مفاهیمی همچون اقتصاد اشتراکی، 
اقتصاد پلتفرمی را درک می کند که هریک 
دارای اســتانداردهای مختــص بــه خــود 
اســت. در این اکوسیســتم نیاز داخلی نیز 
دیده می شــود بنابراین ممکن است یک 
تقاضــا مطابق با بازار داخلی تولید شــود. 
از ســوی دیگــر برای اینکه محصولــی وارد 
بازارهای بین المللی شود باید پارامترهایی 
ماننــد اســتانداردهای فنــی، ســطح نیاز و 
مــدل ورود بــه بــازار جهانــی و... در تولیــد 
محصول مناســب با صادرات دیده شــود 
که در این بســته نیز قطعاً به این موضوع 
توجه شده است. نیروهای انسانی کشور ما 
دارای توان فنی و مهندسی خوبی هستند 
و قابلیت حضور در بازارهای بین المللی را 
در تولید نرم افزار و خدمات دارند ولی باید 
در شناسایی فرصت های ورود به بازارهای 
و  دانــش  ســطح  ارتقــای  و  بین المللــی 
کیفیت خروجی های مــورد انتظار به آنها 
کمــک کنیم تا با نگاه به بــازار بین المللی 
محصوات خود را تولید کرده و به سمت 

بازارهای بین المللی هدایت شوند.
ë  وقتی بحــث حمایتی به میــان می آید 

همیشه حمایت مالی مدنظر قرار می گیرد. 
آیا این بسته حمایتی، کمک های مالی را نیز 

شامل می شود؟
یکی از ابتدایی ترین اقدامات، حمایت 

مالــی اســت و ایــن موضوع در این بســته 
نیــز پیش بینی شــده اســت امــا واقعیت 
ایــن اســت که مســائل مالی حداقــل نیاز 
شرکت ها است و آنها بیشتر به دنبال ایجاد 
و حفظ بازار بین المللی خود، درخواست 
مطالعات بازار و شــرکت در نمایشگاه ها 
بــرای به دســت آوردن بازار هســتند. مثًا 
در  می خواهــد  می کنــد  اعــام  شــرکتی 
نمایشگاهی تخصصی با هدف به دست 
آوردن بازار شــرکت کند. در همین راســتا 
علمــی  معاونــت  همچــون  نهادهایــی 
وزارت  و  جمهــوری  ریاســت  فنــاوری  و 
ارتباطــات از محــل وجوه اداره شــده به او 
کمک می کنند و تمهیداتی برای تشــویق 
بابت موفقیت در بازار نیز پیش بینی شده 
اســت. ولی موضــوع مهــم مکانیزم های 
اگــر  بنابرایــن  اســت.  بــازار  در  پایــداری 
شــرکتی به صــورت پایــدار در بــازار بماند 
می تواند برای توســعه بــازار و محصول از 
ظرفیت های موجــود در وزارت ارتباطات 
با مراجعــه به پرتال دبیرخانــه وام وجوه 
اداره شــده از وام هــای کــم بهره اســتفاده 
کند. البتــه باید گفت در ارائــه وام حداقل 
و حداکثــر مبلــغ دیده نشــده اســت چون 
تزریــق مالــی در چارچوب هــای ریالــی را 
منطقــی نمی دانــد و معتقدیــم ایــن کار 
موجب می شــود تا اهــداف و برنامه های 

شرکت مربوطه به فراموشی سپرده شود.
ë  طرح های زیادی در کشور نوشته می شود

اما مهم بحث عملیاتی کردن آن اســت. 
فکــر می کنید چه زمانی این بســته شــکل 

اجرایی به خود بگیرد؟
اکنون این بسته با انجام دو اقدام مهم 
که متأسفانه فعاً از نام بردن آن معذورم 
به نوعی کارهای اجرایی آن شــروع شده و 
شــکل اجرایی به خود گرفته است. با این 
حــال به دســتور وزیر برنامه هــای اجرایی 

مرتبط با توســعه صادرات فــاوا در وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات ســرعت 
گرفتــه، چــرا کــه یــک پــروژه راهبــردی و 
اولویت دار است. قطعاً برخی از اقدامات 
ممکن اســت با خللی مواجه شود که این 
امر به نو بودن موضوع توســعه صادرات 
فــاوا برمی گــردد. آنچه اهمیــت دارد این 
اســت که یک وفاق خــوب در بخش های 
دولتــی و غیــر دولتــی بــرای اجــرای آن 
وجــود دارد. ما اگــر 5۰ درصد راهبردهای 
پیش بینی شده این بسته را اجرایی کنیم 
شــاهد یک دوره جدید در زمینه صادرات 
بین المللــی آن  بازارهــای  و  فــاوا  حــوزه 
خواهیم بود. البته موضوع توسعه فضای 
فری لنسری)برنامه نویســی آزاد( در بعد 
ملی و بین المللی نیز بسیار حائزاهمیت 
اســت و اگر عملیاتی شــود کمک شایانی 
بــه مقوله توســعه صــادرات فــاوا خواهد 
کرد. به هرحال ما قشرعظیمی از جوانان 
تحصیلکرده، با اســتعداد و عاقه مند در 
کشــور داریم که آماده حضــور در بازار فاوا 
هستند. یکی از مؤثرترین و راهبردی ترین 
اقدامات نیز توســعه فضای فری لنسری 
کاری  و  کســب  فضــای  توســعه  اســت. 
پلتفرمــی زمینه اتصال و حضــور جوانان 
را در ایــن بــازار فراهــم مــی آورد و نه تنها 
باعث افزایش جذب نیروی کار، بلکه خود 
عامل مؤثــری بــرای حضــور در بازارهای 
بین المللی می شــود. برنامه نویســی آزاد 
یکی از مهم ترین موضوعات ایجاد کسب 
و کار و توسعه بازار در دنیا است و ما نیز در 
کشــور تجربه مثبتی در این زمینــه داریم. 
در بســته صادرات فاوا یکــی از مهمترین 
و  منطقــه ای  همکاری هــای  راهبردهــا 
بین المللی است که ظرفیت بسیار مثبتی 
در بخش های مختلف فاوا در کشور برای 

آن وجود دارد.

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات  در گفت و گو با »ایران«: 

با بسته حمایتی»فاوا« ورود به بازارهای بین المللی میسر می شود

خـــبر

هکرهــا با نفوذ به نســخه ۱۲.۱ سیســتم 
از  یکــی  توانســتند  اس  او  ای  عامــل  
اپــل  تولیــدی  جدیدتریــن گوشــی های 
یعنــی آیفــون ایکس اس مکــس را هم 

هک کنند.
بــه گــزارش مهــر، نفــوذ بــه مدل هــای 
بــه روز  آیفــون روز  جدیــد گوشــی های 
دشــوارتر می شــود، زیرا اپل بر امکانات 
امنیتــی آنهــا می افزایــد. امــا ایــن بدان 
معنا نیســت کــه هکرهــا نتواننــد راهی 

برای کنترل آنها بیابند.
امنیتــی شــرکت  لیانــگ چــن محقــق 
Tencent KeenLab در حســاب کاربری 
توئیتر خود تأیید کرده که موفق به هک 
کردن یا Jailbreak گوشــی آیفون ایکس 
اس مکــس شــده اســت. البتــه وی بــه 
جزئیات فنی این رویداد و اینکه چگونه 
توانســته به سیســتم عامل مذکور نفوذ 

کند، اشاره ای نکرده است.
تــا بــه امــروز هکرهایــی کــه به سیســتم 

عامل هــای شــرکت اپــل نفــوذ کــرده و 
آنهــا را هــک یا جیــل بریــک می کردند 
کدهای مربوطه را منتشر کرده و به دیگر 
کاربــران امــکان می دادند تــا آنها هم از 
کدهــای مذکور اســتفاده کننــد. این امر 
نصــب برنامه هایــی که مــورد تأیید اپل 
نیســتند، دســتکاری آیفون و استفاده از 
آن در انواع شبکه مخابراتی را که با اپل 
قرارداد ندارند ممکن می کند، اما فعًا 
کدهــای جیــل بریــک iOS۱۲.۱ منتشــر 

نشــده و مشــخص نیســت کــه آیــا ایــن 
کدها در دســترس عموم قرار می گیرند 

یا خیر.
برگــزاری  اســت چــن در جریــان  قــرار 
کنفرانــس POC ۲۰۱8 در کــره جنوبــی 
اطاعــات بیشــتری در این زمینــه ارائه 
کنــد. کنفرانــس مذکور از ســال ۲۰۰۶ به 
طــور مرتب برگــزار می شــود و هکرها و 
متخصصان امنیتــی کره جنوبی متولی 

آن هستند.

ピ r┠【o [ぁ┗─┓ぁ┓┈ 《ペ ブ》┗l》 └【┽]پ╇

 ┓ぁ┗┐ q┘ブ├ ‶ブ├ジ ╆ブボ]┒ 《ペ ブペブペ r╉┴
‶ブぁブ〈ぃペブ] r━]┗━〈ぁピ

┓〈¨┠【》 《┸ブペ┖【╀ ブペ r┨ブぁ┖ q┗ぃo┒ブぁ

فناورانه

آن سوی خبر

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

s╊ぅ╊┉ ブ┘│ぅ¨
┗プq〈┘ポ┑

o
 ̈┚ぅ

p :┴
ポ〉¨

S
to
ry
z :┴

ポ〉¨

g
a
d
g
et
fl
o
w

 :┴
ポ〉¨

g
ru
p
p
e.
d
e :┴

ポ〉¨

s╁┓プ┥ ]┝】┝
┗プq〈┘ポ┑

┓ぁ┘ブ┝ペ i┗┍━′ qブ》 ┛l┴

تاپ اپ

از نــوع 
دیــــگر

 سال بیست وچهارم  شماره 6923
 چهارشنبه   23 آبان 1397

┓┠ ┲ピ┓ペピ qピ 《e┖ブپ 《ボ┠ q┗─ブペ



 سال بیست و چهارم  شماره 6923
 چهارشنبه   23 آبان 1397

www. i ran-newspaper.com

تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021

 《━┼┖ ┒ブペ ┗ペ qブ》』┘┖ジ
قسمت چهل ونهم/نیم روزی در شهریور سال 57 
خیابان های تهران صحنه تظاهرات مردمی شده 
بــود و در میــان همهمه هــا و غریو بلنــد گروه های 
مردمــی طنیــن صــدای شــیلک رگبــار گلوله ها از 
سراســر شــهر به گوش می رســید و در فضای تیره 
شــهر بوی بــاروت گداختــه ناشــی از تیراندازی ها 

می پراکند.
یادآوری فاجعــه خونین میدان ژالــه تهران برای 
مــردم کــه چنــد روز پیــش در یــورش نظامیــان 
مســلح اتفاق افتاده بود، روز به روز داغ دل شان را 
در سینه عمیق تر می کرد و دامنه تظاهرات مردمی گسترده تر می شد و 

مقابله مسلحانه نظامیان را شدت می بخشید. 
بــه  امامــی  شــریف  مهنــدس  خونبــار  و  پرالتهــاب  روزهــای  آن  در 

نخست وزیری رسیده بود. 
از ســوی دیگــر ســپهبد اویســی فرمانــدار نظامــی در مقابله با خشــم و 

خروش شهروندان شیوه ای متضاد با او را داشت. 
رژیــم در این اندیشــه کــه برای پایــان دادن به تظاهــرات وعده صلح و 
آشــتی دولتی شاید به کار آید یا مقابله قهر آمیز نظامی به عبارتی دیگر 
شــریف امامی به شــیوه معاویه که در برابر ســپاه علی)ع( قرآن مجید 
را بر ســر نیزه قرار داده بود با لوح آشــتی ملی در دســت، پای به میدان 
گذاشــته بود تا با وعده صلح و آزادی روند رو به گســترش خروش ملی 

را در کشور فرو بنشاند.
از ســوی دیگر به فرمان شــاه ژنرال اویســی با چکمه قدرت ســرکوبگر و 

شمشیر آخته درد است. 
پــای در میــدان گذاشــته بــود تا با شــیوه قهر آمیــز تظاهــرات مردمی را 
ســرکوب کند و به قلع و قمع مبارزان بپــردازد اما در این میان مردم نه 
وعده صلح و آشــتی شــریف امامی را باور داشــتند و نه از توپ و تفنگ 

ژنرال شمشیر آخته در دست واهمه ای به دل داشتند. 
شــریف امامی برای فرو نشــاندن خشــم و خــروش مردمــی روزنامه ها 
را عامــل گســترش تظاهرات می دانســت و بــا وعده آزادی قلــم و رفع 
سانســور تصمیم داشــت با طرح ایحه مقررات برای کنترل روزنامه ها 
مانــع انتشــار خبرهای مربوط به گســترش تظاهرات در شــهرها شــود. 
چون می دید با انتشــار آزادانه خبرهــای مربوط به جنبش های مردمی 
در نقــاط مختلف کشــور ســبب گســترش هــر چه بیشــتر تظاهــرات در 

سراسر کشور می شود.
آن روز غــام سرگشــته و بی هــدف میــان عــده ای تماشــاگر در مقابــل 
از  جمعــی  تظاهــرات  بــه  نگاهــش  و  بــود  ایســتاده  تهــران  دانشــگاه 

دانشجویان بود. 
شــب پیش دوســتانش طبق قــرار از فراز دیــوار به داخل بــاغ مهندس 
قابی فرود آمده و او را از آن ســالن خالی و متروک و پســربچه را از یک 

انباری نجات داده بودند. 
غام در این سرگشــتگی با خودش می اندیشید که چگونه باید به خاطر 
اعمال سیاه گذشته اش از خود تقاص پس بگیرد آیا می تواند به جبران 

آن زندگی سراسر تباهی و گناه آلود به شرافت انسانی برسد؟ 
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داستانک
بــه  درنــده  حیــوان  یــک  حملــه 
کــودک هفت ســاله در میبــد جان 
وی را گرفت.ایــن پســربچه هفــت 
ســاله از اتبــاع خارجــی بــود که در 
میبــد  شــهر  آبــاد  افغــان  منطقــه 
حیــوان  یــک  حملــه  مــورد  یــزد 
 - گرفــت.   حمیــد رشــیدی  قــرار 
مســئول مرکز فوریت های پزشــکی 
ســاعت  گفــت:  ایرنــا  بــه   -  میبــد 
35 و 17 دقیقــه دوشــنبه از ســوی 

روبــه روی  مرغداری هــای  از  یکــی 
شــرکت گرانــول در جاده ندوشــن 
بــا اورژانــس تماس گرفتــه و مرگ 
کودکــی بــر اثــر حملــه یــک قاده 

سگ گزارش شد.
این کودک هفت ساله به  نام نسیم، 
قبل از رســیدن به بیمارســتان امام 
جعفــر صــادق)ع( به دلیل شــدت 
شــاهرگ  ناحیــه  در  وارده  آســیب 

گردن و سر جان باخت.

وی تصریــح کرد: بــا توجه به اینکه 
مأمــوران اورژانــس، حیوانــی را در 
محــل حادثه ندیده اند و از آنجا که 
معاینات پزشــکی نشــان می دهد، 
را در هنــگام  کــودک  کــه  حیوانــی 
مــورد  اقوامــش  خانــه  بــه  رفتــن 
حمله قــرار داده، نمی تواند ســگ 
باشــد و احتمــاًا گرگ بوده اســت؛ 
زمینــه  ایــن  در  بیشــتر  تحقیقــات 

ادامه دارد. 

7 ساله با حمله حیوان درنده مرگ پسر 
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3 مــرد نقــاب دار بــا هجوم شــبانه 
به یــک ویا در منطقه تهراندشــت 
کــردان در کمتــر از 20 دقیقــه پــس 
از تهدیــد و ضرب و شــتم ســاکنان، 
پول و اشــیای گرانقیمت را ســرقت 

کردند.
حدود نیمه شــب جمعه 11 آبان 
ســاکنان ایــن ویــا در حال تماشــای 
تلویزیون بودند که صدای مشکوکی 
از داخــل حیــاط به گوش رســید. زن 
جوان برای سرکشــی بــه حیاط رفت 
اما به محض باز کردن در ساختمان 
ناگهــان بــا 3 مرد نقاب پــوش رو به 
رو شــد که بــا تهدیــد قمــه و چاقو او 
را بــه داخــل ویا هــل دادنــد و وارد 

ساختمان شدند.
زن جوان در تشریح این ماجرا به 
خبرنگار گروه حوادث »ایران« گفت: 
همراه دختر نوجوان و خواهرزاده ام 
نشســته بودیــم کــه صــدای عجیبی 
شــنیدم. قصــد داشــتم وارد حیــاط 
بشــوم که ناگهان 3 مرد قوی هیکل 

که نقاب به صورت داشــتند با تهدید 
قمه و ترســاندن، مــن را وادار کردند 
بشــدت  بــروم.  ویــا  داخــل  بــه  تــا 
وحشــت کرده بودم ،می ترسیدم به 
ما آســیب بزننــد، در همیــن هنگام 
بلنــد  صــدای  بــا  ســارقان  از  یکــی 
فریــاد زد که اگر با مــا همکاری کنید 
آســیبی به هیچ کــس نمی رســانیم، 
اشــیای  و  پــول  به دنبــال  فقــط  مــا 
قیمتــی هســتیم. بــه همیــن خاطــر 
هرچــه می گفتنــد گــوش می کردم و 
به دختــرم و خواهرزاده ام هم گفتم 
بگذارید هرچــه می خواهند بردارند 

و بروند.
از  پــس  گفــت:  ادامــه  در  وی 
احســاس  کــه  ســارقان  دقایقــی، 
می کردند ممکن است خواهرزاده ام 
مانــع  اســت  ســاله   30 پســری  کــه 
کارشــان شــود او را بــه داخــل اتاقی 
بردنــد و دســت ها و چشــم هایش را 
بســتند تــا بتوانند بــا خیالی آســوده 
و  ســرعت  بــا  آنهــا  کننــد.  ســرقت 
بــدون هیــچ ماحظــه ای اتاق هــا و 
امــکان  کــه  را  از ویــا  قســمت هایی 
گرانبهــا  می دادنــد،  اشــیای  وجــود 
 4 توانســتند  نهایــت  در  و  گشــتند 

 500 نقــد،  پــول  تومــان  میلیــون 
و  ســوئد  کــرون   1000 امریــکا،  دار 
ســاعت های مــا را به ســرقت ببرند. 
در ادامــه هم به ســراغ دوربین های 
مداربســته ویــا رفتنــد و عــاوه بــر 
دوربین هــا، حافظــه آن را نیــز جمع 
کردنــد تــا هیــچ ردی از خــود باقــی 
نگذارنــد. پس از آنکه کارشــان تمام 

شــد یکی از آنها کــه احتمال می داد 
پــس از فرارشــان ما آنهــا را تعقیب 
کنیــم ســوئیچ خــودرو گرانقیمتم را 
گرفــت و گفــت کــه ســوئیچ خــودرو 
جــای  در  کــردان  کمربنــدی  در  را 
مشــخصی می گذاریم، نیم ســاعت 
بعــد می توانیــد به آنجــا بروید و آن 

را بردارید.

این مالباخته اضافه کرد: با اینکه 
از زمان ورود این سارقان نقاب پوش 
بــه ویا و خروج شــان یک ربــع تا 20 
دقیقه طول کشــید اما برای ما زمان 
به کندی ســپری می شــد و هر لحظه 
فکر می کردیم که آنها ممکن اســت 
برای رسیدن به پول و اشیای گرانبها 
آســیب جانی به ما بزننــد به همین 

خاطر پس از فرارشان دقایق زیادی 
همه ما در شــوک، ترس و اضطراب 
بودیــم تــا اینکه به خودمــان آمدیم 
و دیدیــم که چه اتفاقــی افتاده ،بعد 
از آن بســرعت بــه کانتــری منطقه 

رفتیم و موضوع را گزارش کردیم.
وی بــا بیــان اینکــه پــس از ایــن 
حادثــه موضوع را بــه پلیس گزارش 
طــرح  از  پــس  داد:  ادامــه  کردیــم، 
شــکایت، مأموران پلیــس به ویای 
ما آمدند و محل را مورد بررسی قرار 
دادند و عنوان کردند که پیش از این 
هــم در ایــن منطقه ســرقت صورت 
گرفتــه اســت. مأموران گفتنــد که ما 
فرصــت بررســی ســایر دوربین های 
موجــود در محــل را نداریــم و فقــط 
با صدور مجوز بررســی دوربین های 
منطقــه کار بررســی دوربین هــا را به 

خود ما واگذار کردند.
و  حملــه  گفــت:  پایــان  در  وی 
یورش این ســارقان بــه داخل ویای 
ما آنقدر برای مان سنگین و هولناک 
بــود که مــا پــس از آن جــرأت رفتن 
بــه داخــل ویــا را نداریــم در حالــی 
کــه تأمین امنیــت منطقه بــر عهده 

نهادهای انتظامی است.
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دختر خرم آبادی بر اثر سقوط در چاهک 
ســاختمان های  از  یکــی  در  آسانســور 

مسکن مهر جان خود را از دست داد. 
حمیــد علیرضایــی، رئیــس ســازمان 
آبــاد  خــرم  شــهرداری  آتش نشــانی 
بــه باشــگاه خبرنــگاران جــوان گفــت: 
حدود ســاعت 5 عصر دوشنبه خبری 
مبنــی بــر ســقوط یک نفــر از ســاکنان 
بلــوک D33 خیابــان مهر شــش، فاز 
یکم مســکن مهر کمالونــد در چاهک 

رســید.  آتش نشــانی  بــه  آسانســور 
از  پــس  تیم هــای عملیاتــی ســازمان 
رسیدن به محل ســریع اقدامات ازم 
را برای خارج کردن جسد دختر جوان 

از چاهک آسانسور انجام دادند. 
ایــن خانــم 2۸ ســاله از طبقــه ســوم در 
در  و  کــرده  ســقوط  آسانســور  چاهــک 
دم جــان باخته بــود. مرضیــه قنبریان، 
مدیرکل اســتاندارد لرســتان با اشــاره به 
ایــن حادثــه گفت: مــا کارشناســان خود 

را بــرای بررســی علــت حادثــه اعــزام 
کرده ایــم. ما بارها در جلســات مختلف 
در رابطــه با آسانســورهای مســکن مهر 
هشدار داده ایم، متأسفانه در این زمینه 
اقدامی صورت نمی گیرد. چرا که تعداد 
آسانســورها زیاد اســت، به برخی از آنها 
پروانــه داده ایــم و به برخی دیگــر نداده 
ایم، باید کارشــناس وضعیت را بررسی 
کند و ســپس در این زمینه اطاع رسانی 

خواهیم کرد.

آسانسور مسکن مهر  سقوط مرگبار دختر جوان در چاهک 
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نقاشی قهرمانان 
جنگ در ساحل 

بریتانیا
صدمیــن  گرامیداشــت  پــی  در 
ســالگرد قهرمانان جنگ جهانی 
مشــهور  قهرمانــان  تصویــر  اول 
ســاحلی  شــن های  بــر  جنگــی 

بریتانیا طراحی شد.
بــه گــزارش میــرر، صدهــا نفــر با 
»کورنــوال«  درســاحل  حضــور 
ایــن  تماشــای  بــرای  بریتانیــا 

طراحی های زیبا جمع شدند.
این تصاویــر لحظــه خداحافظی 
مردان و زنان سرباز جنگ جهانی 
از  بســیاری  و  می کــرد  تداعــی  را 
مردم این لحظه را بسیار منحصر 

به فرد دانستند. 

کشتن جغد برای جذب زنان
 مرد هندی براساس یک افسانه جادوگری قدیمی جغدها را 

می کشت تا بین زنان از جذابیت بیشتری برخوردار شود.
بــه گزارش دهلــی نیوز، این مــرد که خود متأهل و دارای ســه 
فرزند بوده همچنان به دنبال مجذوب کردن زنان بوده است.

راننــده کامیــون 40 ســاله به جــرم اســتفاده از جادوی ســیاه و 
خرافه گــری و کشــتن جغدهــا توســط مأموران پلیــس دهلی 

بازداشت شده است.
گزارش های پلیس نشان می دهد که این مرد ناخن های جغد 
را کنده و بر کبد و کلیه های خود کشیده تا با استفاده از جادوی 

سیاه هر زمان زنی به وی نگاه می کند مجذوبش شود. 
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با مجسمه ژاپنی  ازدواج مرد 
مرد ژاپنی با مجسمه هولوگرامی خود ازدواج کرد. به گزارش اکسپرس، 
ازدواج »آکیهیــو کانــدو« با هولوگرامش مادر و اعضای خانــواده اش را 
شــوکه کرد. در پی این ازدواج عجیب هیچ یک از اعضای خانواده این 
مرد جوان ژاپنی در مراسم عروسی اش شرکت نکردند. هولوگرام این 
مــرد کــه درون دســتگاهی 2۸00 داری قــرار دارد در روز عروســی اش 
لبــاس عروس بر تن کرده و با این مرد جوان پیمان زناشــویی بســت. 
گفتنی اســت »آکیهیو« با عروســکی شــبیه به هولوگرامــش به جواهر 

فروشی رفته و حتی حلقه ازدواج نیز برایش خریده است.
شرکت »گیت باکس« تولید کننده هولوگرام »میکو« گواهی ازدواج این 

زوج عجیب را صادر کرده و برایشان پیام تبریک نیز فرستاده است.

انتظار صاحب مرده سگ وفادار در 
سگ وفادار که دو ماه قبل صاحبش را در یک تصادف از دست داده 

است هر روز کنار جاده منتظر می ماند تا او برگردد.
به گزارش اکسپرس، صاحب این سگ در تصادف جاده ای در چین 

جان خود را از دست داد.
سگ ها همواره به وفاداری شهرت جهانی دارند و این نخستین باری 
نیســت که یک سگ وفاداری خود را به صاحبش حتی پس از مرگ 

به شکل باورنکردنی نشان می دهد.
یک راننده به خبرنگار بی بی ســی گفت: »مدت دو ماه اســت که این 
سگ هر روز در محل تصادف حاضر می شود و در غم از دست دادن 

صاحبش غمگین است و نمی تواند مرگش را باورکند.« 

 شنای کرم 10 متری 
در آب های نیوزیلند

دو غواص حرفه ای از شــنای یک کرم غول پیکــر دریایی به طول 10 متر 
عکس های باورنکردنی گرفتند.

 به گــزارش میرر، »اســتیوهاتاوی« 56 ســاله بــه همراه »انــدرو واتل« 
48 ســاله دو غواصــی بودنــد کــه با دیــدن این کرم ســفید غــول پیکر 

شگفت زده شدند.
آنها می گویند که برای فیلمبــرداری از جزیره در حال غواصی بودند که 
به صورت تصادفی با این کرم عجیب روبه رو شــدند و اگر با چشــمان 
خودشان نمی دیدند نمی توانستند باور کنند که چنین موجودی وجود 

داشته است. 

[ブ┘
ぃブ

 [ブ
 [ブ

 s┝

A
P

دوخت لباس با  زباله 
از  اســتفاده  بــا  طــراح و هنرمنــد روس 
قطعات زباله های بی مصرف لباس های 

عجیبی طراحی کرده است.
به گــزارش وایــرد، »آرتــور بــرازه« طراح 
و عاقه منــد محیــط زیســت لباس های 
بــه  »کورســک«  شــهر  در  را  عجیبــش 
نمایش عمــوم درآورد. ایــن طراح بیان 

کرد که »زباله ها گنجینه او هستند.«
»آرتــور« زباله هــا را از اطــراف خانــه اش 
پیــدا کرده و از پاســتیک ها و قوطی های 
لباس هــای  بطری هــا  و  آلومینیومــی 

رنگینی طراحی کرده است.
وی معتقد است با توجه به داشته هایش 
هرگز دچار کمبود مــواد اولیه برای تهیه 

لباس هایش نخواهد شد.  

غرق شــدن یــک قایق حامل مهاجــران در 
ســواحل ازمیــر، واقــع در غــرب ترکیــه پنج 

کشته و تعدادی ناپدید برجا گذاشت.
به گزارش یورونیوز، گارد ســاحلی ترکیه روز 
دوشــنبه با اعام این خبر تأکید کرد که ســه 
نفر از کشته شــدگان کودک بودند و پنج نفر 

نیز در پی این حادثه ناپدید شده اند.
گفتــه می شــود کــه ایــن قایــق 15 مهاجــر 
آنهــا  از  نفــر  یــک  کــه  می کــرد  حمــل  را 
ایرانــی و بقیــه افغــان بوده انــد. ســه نفــر از 

حادثه دیدگان توسط مأموران گارد ساحلی 
ترکیه و با کمک قایق های ماهیگیری محلی 

نجات یافته اند.
براســاس این گــزارش دو نفــر از مهاجرانی 
که ســوار بر ایــن قایق بوده اند موفق شــدند 
با شنا کردن خود را به ساحل برسانند. گارد 
ساحلی ترکیه همچنین اعام کرد عملیات 
جســت و جو بــرای یافتن افراد ناپدید شــده 

همچنان ادامه دارد.
 از سوی دیگر خبرگزاری آناتولی در گزارشی 

غیرقانونــی  مهاجــر   37 کــه  کــرد  اعــام 
و  افغــان  ایرانــی، عراقــی،  بــا ملیت هــای 
پاکســتانی در حالــی که تــاش می کردند با 
گذر از ترکیه خود را به اروپا برســانند، توسط 

مأموران این کشور دستگیر شده اند.
بــر اســاس ایــن گــزارش 21 مهاجــر دیگر از 
کشــورهای ســوریه، فلسطین و ســومالی در 
حالی که سوار بر قایق در حال ترک آب های 
ترکیه به مقصد اروپا بودند در جنوب غرب 

این کشور دستگیر شده اند.

آمار کشــته شــدگان آتش ســوزی کالیفرنیا به 42 
نفر افزایش یافــت. به گزارش دیلی میل، گفتنی 
اســت با توجه به میزان آســیب های وارده امکان 
افزایش بیشــتر قربانیــان وجــود دارد. در پی این 
حادثــه هــزاران نفــر در کالیفرنیا مجبــور به ترک 
خانه هایشان شده و به پناهگاه منتقل شدند اما 
تاکنــون 23۸ نفــر در ایــن منطقه ناپدید شــده و 

عملیات یافتن آنها ادامه دارد.
گســترش آتش سوزی در ایالت کالیفرنیا شماری 
از خانه هــا را ویــران کرده اســت و مقامات امریکا 
دســتور تخلیه شــهر »مالیبو« را نیز صادر کردند.  
آتش نشــانی لس آنجلــس در پیامــی توئیتــری 
نوشــت، ایــن آتش ســوزی بــه ســمت اقیانــوس 
در حــال پیشــروی اســت و آن را تهدیــدی جدی 
بــرای منطقه خواند. این آتش ســوزی پنجشــنبه 
گذشته در شــمال غرب شــهر لس آنجلس آغاز 
شــد و به ســمت جنوب آن گســترش یافت و در 
ســاعات اولیه روز جمعه گذشــته به بزرگــراه 101 
امریکا و ســپس به کوه های ســانتامونیکا رســید. 
»دونالــد ترامــپ« رئیــس جمهــوری امریــکا در 
توئیتر مقامات کالیفرنیا را مقصر آتش سوزی ها و 
افزایش تلفات و خســارات قلمداد کرد و نوشت، 
هیچ دلیلی برای آتش سوزی های گسترده، مرگبار 
و پرهزینــه در کالیفرنیــا بــه غیر از ســوء مدیریت 

جنگل ها وجود ندارد.

 افزایش قربانیان 
آتش سوزی کالیفرنیا

واژگونی قایق مهاجران در ترکیه
تصادف خونین در کراچی

تصادف و واژگونی اتوبوسی در جاده کراچی پاکستان 7 کشته 
و ده هــا زخمــی برجا گذاشــت. به گــزارش دنیا نیــوز، علت 
تصــادف اتوبوس ســرعت باای خــودرو بوده اســت. در پی 
این حادثه امدادگران مســافران زخمــی اتوبوس را به مرکز 
درمانی »کوت قاضی« منتقل کردند. آخرین آمارها نشــان 
می دهد که قربانیان این حادثه 7 کشته و 25 زخمی بوده اند.

مراسم عجیب هندی ها
طبــق یــک مراســم مذهبــی هــر ســال 
گروهــی از مردان هندی روی زمین دراز 
کشــیده و اجازه می دهند تا گاوها از روی 

بدن شان یورتمه بروند.
به گــزارش دیلی میل، پیــروان مذهبی 
ایــن فرقه بر این باورند که عبور گاوهای 
گرســنه از روی بدن شان سبب می شود 
تا ثروت و رفاه بیشــتری به زندگی شــان 

روی آورد.
این فرقه در ایالت مادایا پرداش زندگی 
می کنند و هر ســال گاوها درحالی که بر 
سر و گردن شان گل آویخته شده از روی 

مردم عبور می کنند.
هر گاو وزنی معادل 137 کیلوگرم دارد.
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بردسکنی     آموز  پسر دانش  اهدای عضو 
گروه حوادث: زهــره صفاری/ یکی از دانش آموزان مدرســه 
حــاج مؤمن بردســکن که در ســانحه رانندگی روز یکشــنبه 
دچار مرگ مغزی شده بود برای اهدای اعضای بدنش به 
بیمارستان مشهد منتقل شد.به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، »محمدمهدی 
احمدی« که در کاس چهارم دبستان درس می خواند ظهر یکشنبه 20 آبان پس 
از تعطیلی مدرسه با سه تن از دوستانش در حال عبور از خیابان بود که در بـــــلوار 
13 آبان از سوی راننده خودروی وانت پیکان زیر گرفته شد. در این حادثه دو نفر از 
دانش آموزان جان باختند و محمد مهدی نیز دچار مرگ مغزی شد. نفر چهارم 

نیز حالش وخیم بوده و در بیمارستان بستری است.
ذبیحــی، مدیر بیمارســتان ولیعصر شهرســتان بردســکن بــه خبرنــگار »ایران« 
گفــت: »متأســفانه از 4 دانش آمــوز آســیب دیده، دو نفــر در ســاعات اولیه جان 
باختند. »محمدمهدی« که مرگ مغزی شــده بود، شــامگاه دوشنبه با رضایت 
خانواده اش برای اهدای اعضا به بیمارستان مشهد منتقل شد و حال »مهدی« 

در بیمارستان سبزوار وخیم گزارش شده است.«
راننده وانت سرعت باایی داشت

صابری، عضو شــورای شــهر بردسکن-خراســان رضوی- نیز دربــاره این حادثه 
گفت: »آن طور که بررســی ها نشــان داده اســت راننده وانت متخلف برای اینکه 
بتواند با ســرعت از یک کامیون سبقت بگیرد بر ســرعت خود افزوده و ناگهان با 
این دانش آموزان برخورد کرده است. موضوع این حادثه مشکل ترافیکی نبوده 
اما دانش آموزان، قربانی سرعت زیاد راننده وانت شده اند، اما در هر حال در این 
مورد نیز اگر شورای ترافیکی شهر تصمیمی بگیرند، شورای شهر و شهرداری آن 

را پیگیری می کنند.«
مدارس، پلیس مدرسه را جدی بگیرند

ســرهنگ نادر رحمانی، رئیــس مرکز اطاعات و کنترل ترافیــک پلیس راهور به 
خبرنگار »ایران« گفت: »قبل از شروع سال تحصیلی، پلیس راهور هماهنگی هایی 
بــا شــهرداری، آموزش و پرورش و تاکســیرانی در زمینه های مختلــف دارد. یکی 
از این موضوعات به کارگیری پلیس مدرســه اســت. براســاس قانــون، رانندگانی 
کــه قصد عبــور از مقابل مــدارس را دارند موظــف به پیروی از دســتورات پلیس 
مدرســه هستند و تخلف از دســتورات آنها جریمه دارد. هر مدرسه موظف است 
برای ســهولت تردد دانش آموزان پلیس مدرســه داشته باشــد. این افراد از میان 
دانش آموزان مقاطع بااتر انتخاب می شــوند و بســیاری از مدارس آن را اجرایی 
کرده اند. پلیس راهور عاوه بر این موضوع، تمهیدات ترافیکی مانند خط کشی، 
عائم هشــداری بویژه در مدارس حاشیه جاده را پیگیری می کند و در این زمینه 
با شــهرداری ها همکاری دارد. همچنین افســران پلیس در طول ســال تحصیلی 
نیز در مدارس حاضر شــده و حضوری به دانش آموزان آموزش های ازم را ارائه 
می کننــد.« وی افــزود: »درخواســت مؤکد مــا از متصدیان مدارس این اســت که 
موضوع پلیس مدرسه را جدی بگیرند. عاوه بر این در مواقع تعطیلی مدارس، 
آموزش های ترافیکی و برنامه های فوق تحصیلی گنجانده شــود تا درباره حفظ 
جــان دانش آموزان در عرصه ترافیــک آموزش ازم را ببینند. پلیس نیز آمادگی 
ازم را برای همکاری در تمامی مقاطع دارد. به رانندگان توصیه می کنیم هنگام 
عبــور از مقابل مدارس بخصوص در ســاعات صبح و بعدازظهــر که زمان رفت 
و آمد دانش آموزان اســت بیشــتر مراقب باشند و نکات ایمنی را رعایت کنند. به 
والدین نیز توصیه می کنیم خودشان الگوی مناسبی برای دانش آموزان باشند تا 
شــاهد حوادث کمتری باشــیم. مراکز درمانی نیز در نقشه ترافیکی پلیس، مراکز 
خاص به شــمار می روند و به همین دلیل تابلوی ترافیکی مانند توقف ممنوع و 

مطلقاً ممنوع و بوق زدن ممنوع گذاشته می شود.«

اخبــــار

به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، سردار حسین 
رحیمی در حاشــیه هجدهمین طرح رعد پلیس 
پیشــگیری پایتخــت در جمــع خبرنــگاران درباره 
جزئیــات ایــن مرحله اظهــار کرد: در 48 ســاعت 
گذشــته با همکاری پلیــس مبارزه با مــواد مخدر 
و پلیــس پیشــگیری اقدامــات همه جانبــه بــرای 
برخورد با قاچاقچیان، سارقان و مالخران به اجرا 
درآمــد. رحیمــی با بیان اینکــه 55 درصــد از این 
سارقان برای نخستین بار بازداشت شدند، گفت: 
45 درصد از این افراد نیز دارای سابقه قبلی بودند 
که 4 قبضه ساح جنگی و 40 قبضه ساح سرد از 
آنهــا کشــف و ضبط شــد.رئیس پلیــس پایتخت 
دربــاره کشــفیات پلیس مبــارزه با مــواد مخدر در 
این مرحله از طرح گفت: طی 48 ساعت گذشته 
275 خرده فــروش بازداشــت و 80 کیلوگرم انواع 
مواد مخدر از آنها کشــف شــد. همچنیــن دو باند 
قاچاق مواد مخدر نیز متاشی شدند، در یک ماه 
گذشــته نیز مقدار یک ُتــن و 223 کیلوگــرم انواع 
مواد مخدر از 8 باند کشف و 50 قاچاقچی در این 
طرح دســتگیر شــدند.وی به کشــفیات پلیس در 
حوزه قاچاق کاا در این مرحله از طرح اشاره کرد 
و گفــت: حــدود 55 هزارتن کاای قاچــاق در این 
مرحله از طرح به دست آمد، 20 نفر در این رابطه 
دســتگیر شــدند و حــدود 9 میلیارد تومــان ارزش 

کاای قاچاق کشف شده بود.
جاسازی های جنجالی/ مأمــوران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر پایتخت سه کیلو حشیش که داخل 
دو هاون جاسازی شده بود و همچنین یک کیف و 
کوله که داخل شان شیشه و هروئین خوابانده شده 

بود تا به این طریق مواد را قاچاق کنند، ســاعت و 
قلمدانی که تریاک داخل آن جاســازی شــده بود 
ومقدار زیادی تریاک و شیشــه را که داخل پاشــنه 

کفش و کتانی  مخفی شده بود کشف کردند.
وقتی   مهره های مار و ســکه های ساســانی/ 
مأمــوران پلیــس از حفاری های غیرمجــاز مردی 
در جاده لواسان با خبر شدند، بافاصله اقدامات 
خود را برای شناسایی و دستگیری وی آغاز کردند. 
بدین ترتیب با شناسایی مخفیگاه متهم 40 ساله، 
مأموران کانتری 166 لواسانات او را دستگیر کرده 
و در بازرسی از مخفیگاهش دو سکه قدیمی دوره 
ساسانی، سه مهره مار و کوزه ای متعلق به هزار و 
400 سال قبل کشف کردند. مهره های ماری که به 
گفتــه خود مرد گنــج یاب قیمت هر کــدام از آنها 
بیش از یکصــد میلیون تومان اســت. با این حال 
قیمت اصلی این ســکه ها و مهره هــای مار و کوزه 
ســفالی را کارشناســان میراث فرهنگی می توانند 
تخمین بزنند. او این عتیقه ها را از روی نقشه ای که 
مدتی قبل به دســت آورده بود کشــف کرد و قصد 

فروش آنها را داشت که به دام افتاد. متهم جوان 
قبــل از ایــن نیز به اتهام ســرقت یک قاده ســگ 
مینیاتوری سفیــــــــــد و گرانقیمت از خانه ویایی 

بازداشت شده بود.
سرقت سریالی از مزون ها/  سه بچه محل و رفیق 
طراحان سرقت از مزون ها بودند. یکی از متهمان 
می گوید: همدســتم ســوار برماشــین در محدوده 
شــهرری در حــال پرســه زدن بــود کــه مأمــوران 
کانتری 131 شــهرری به او مشکوک شدند. وقتی 
داخل خودرواش لباس های سرقتی مزون را پیدا 
کردند، به دروغ به مأموران گفت که تمام لباس ها 
را 70 هــزار تومــان از من خریداری کرده اســت. با 

دستگیری همدستم من نیز بازداشت شدم.
چطــوری ســرقت را انجــام می دادیــد؟ هــر کدام 
از  ایــن ســرقت داشــتیم. یکــی  یــک نقشــی در 
همدســتانمان که متواری است مغازه های مزون 
را شناســایی می کــرد. مــن متخصــص تخریــب 
در مغازه هــا و ســرقت از آنهــا بودم و بــرای اینکه 
شناســایی نشــویم دوربین مداربســته مغازه ها را 

نیز ســرقت می کردیم. سومین عضو گروه هم کار 
فروش لباس های مزون را به عهده داشت.

دستگیری دیجی و دختر هنرپیشه/ در میهمانی 
باهم دوست شــده اند، پسر جوان خواننده دیجی 
و دختــر جــوان هــم در آرزوی بازیگــری بــود. وجه 
مشترک هر دوی آنها سابقه کیفری بود که داشتند.
نقشــه تان چه بود؟ مــن در تلگرام و اینســتاگرام و 
گاهی اوقات هم در خیابان با پســرهایی که وضع 
مالی خوبی دارند دوست می شدم. بعد از مدتی 
به خانه شان دعوت می شدم و در فرصتی مناسب 
یا همدستم وارد خانه می شد یا اینکه من کلید را 
برمی داشــتم و بعد وارد خانه می شــدیم. بعد از 
ورود بــه خانه با تهدید، صاحب خانــه را در اتاقی 
حبــس می کردیــم و بــا همدســتی پســر جــــــوان 

سرقت هایمان را انجام می دادیم.
چطور پسرها به تو اعتماد می کردند؟/  با دو تا عکس زیبا 
که روی پروفایلم گذاشته بودم جلب توجه می کردم و 

بعد هم به آنها می گفتم که هنرپیشه هستم.
سابقه داری؟ بله، من دو سال در کانون اصاح و تربیت 

بودم و پسر جوان همدستم دو سال حبس داشت.
دو دوســت، مردانی  50 هزار تومانی های جعلی/ 
هستند که اسکناس های جعلی را وارد بازار می کردند. 
متهمانی که مدعی هستند به خاطر طلب شان این 

اسکناس های جعلی را وارد بازار کرده اند.
نــه،  می کردیــد؟/  جعــل  شــما  را  اســکناس ها 
فقــط توزیعــش دســت مــا بــود. از یــک نفــر پول 
می خواستیم بدهی اش را با اسکناس جعلی داد، 
اما خیلی زود متوجه شدیم که اسکناس ها جعلی 
اســت. او هم گفت که اســکناس ها را برایش وارد 

بازار کنیم.
چقدر اســکناس ها را می خریدید؟/ تراول 50 هزار 
تومانــی را 12 هــزار تومــان می خریدیــم و هر یک 
میلیــون تومان اســکناس 10 هزار تومانــی را 350 

هزار تومان خرید می کردیم.
تخریب خودروها به خاطر 800 هزار تومان

رشــته  در  اســتانی  مــدال  اســت،  ورزشــکار 
کیک بوکســینگ دارد. بــه خاطر بدهــی 800 هزار 

تومانی با قمه ای 6 ماشین را تخریب کرد.
چــرا ایــن کار را انجــام دادی؟/ مــن در نمایشــگاه 
هــم  دوســتانم  از  یکــی  و  می کنــم  کار  خــودرو 
نمایشگاه دار بود. چند وقت قبل 800 هزار تومان 
از مــن قرض گرفت اما پولم را نمــی داد. با او قرار 
گذاشــتم امــا ســر قــرار نیامــد، من هــم عصبانی 
شــدم. خانــه اش را بلد نبــودم فقــط خیابانش را 
می دانســتم بعد شــروع بــه تخریــب خودروهای 
مدل باایی کــردم که داخل کوچه پارک بود. فکر 
می کردم که مال همان کســی است که از من پول 

قرض گرفته بود.

بازداشت دختر هنرپیشه و پسر خواننده در 
طرح رعد پلیس گروه حوادث- مرجان همایونی/ 1484 متهم در طرح رعد 18 پلیس به دام مردان قانون افتادند، قاچاقچیان ســاح و سکه و مواد 

مخدر، ســارقان حرفه ای که از مزون لباس های زنانه سرقت می کردند، پسر جوانی که به خاطر انتقامگیری 6 خودروی مدل باا را 
تخریب کرده بود و صدها متهم دیگر که هر کدام کلکسیونی از جرایم را در پرونده خود دارند.



  »هادی تمهیدی«، فرماندار پاکدشــت اعام کرد: اسناد 
مالکیت ساکنان »شریف آباد« این شهرستان در مراسمی 
بــه مــردم ایــن شــهر اهــدا شــد و بــزودی اســناد مالکیــت 

شهروندان »فرون آباد« نیز تحویل داده می شود.
  10روســتای خراســان جنوبی برای اجرای طرح روســتای بــدون بیکار انتخاب 
شــده که در این روســتاها به افراد جویای کار تســهیات قرض الحسنه پرداخت 

می شود تا کسب و کاری در روستا مانند پرورش شتر مرغ راه بیندازند.
  »مرتضــی آبــدار«، مدیــرکل میــراث  فرهنگــی، صنایع  دســتی و گردشــگری 

آذربایجان  شرقی از رشد امسال ورود گردشگران خارجی به استان خبر داد.
  »صــادق خــدادادی«، فرمانــدار ثــاث باباجانــی از اتمام عملیــات تعمیر و 
بازسازی 10 هزار و 294 واحد آسیب دیده از زلزله این شهرستان استان کرمانشاه 

خبرداد.
  »ایــرج حیدریــان«، مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان ســمنان گفت: 
تدوین و نهایی شــدن سند توسعه آب ســمنان عاملی شد که طرح های انتقال 
بین حوضه ای آب در استان، از جمله انتقال آب دریای خزر توجیه پذیری داشته 

باشد.
  »رضا علیزاده«، نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شــورای اســامی 
گفت: سد »حاجیار« با هدف تأمین بخش مهمی از آب شهرستان ورزقان در 

دست اجراست و بزودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

 r┸ブペ 〝っ【┥┍′ ‶ブ》ピ【┐ ブپ』┖ピ 《ぁ┒ブ┍─ピ
q┙k┗′ ‶ブ━├ピ

گــروه ایــران زمین/   محصــوات باغی اســتان مرکزی چون 
کشــمش و پســته مســتقیماً به اتحادیه اروپا از جمله کشــور 

آلمان صادر می شود.
»مجیــد آنجفــی« رئیس جهــاد کشــاورزی اســتان مرکزی با اشــاره به اینکــه انار 
ایــن اســتان نیز به کشــورهای کره جنوبی، ژاپن، حاشــیه خلیج فــارس و برخی از 
کشورهای اروپایی صادر می شود، افزود:۴۵0 هزار تن محصوات باغی در استان 
تولید می شــود که عمــده این تولیدات مازاد بر نیاز اســت کــه در رده محصوات 
صادراتــی قرار می گیرد. گفتنی اســت، اســتان مرکزی حدود 3 میلیــون تن انواع 
محصوات کشــاورزی ازجمله محصوات لبنی، گوشت مرغ و محصوات دامی 

را تولید می کند.

 r╉′ 《┵├【─ ┾』┓〈┤ 〞ぁブ¨┌ 

‶ブo┙′┗》 q┖ピ┒┙ぃ┑ペジ qブ》 ┊┗┬ qピ┗┈ピ ┘ピ
200 طرح آبخیزداری در هرمزگان تا پایان امســال با حمایت صندوق توســعه 
ملی اجرایی می شــود. به گــزارش ایرنا، »فریــدون همتی«، اســتاندار هرمزگان 
اظهار داشت: اجرای این طرح های چند منظوره آبخیزداری موجب تأمین آب 
شــرب بخصوص در روستاها و همچنین تغذیه دشــت های استان خواهد شد. 
نیمــی از اعتبــار مورد نیاز بــرای اجرای این طرح ها از منابع اســتانی و نیم دیگر 
آن از محل اعتبار صندوق توسعه ملی تأمین می شود. همتی خاطرنشان کرد: 
اجــرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری راهکار مؤثری در راســتای کنترل و 

مدیریت مناسب منابع آب در هرمزگان است.

┒┙ぁ ‶ブ━├ピ r━├┒ ┳ぁブ〈┤ 〉ブp┡ぁブ¨] q┖ピ┙o┗ペ
یزد - خبرنگار »ایران«-  یازدهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و دومین 
نمایشــگاه تخصصــی زیلــو، حصیر و زیراندازهای ســنتی اســتان یــزد در محل 

نمایشگاه های دائمی استان در حال برگزاری است.
»محمدرضــا دهقــان مهرجــردی«، معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان یزد با اشاره به اینکه این نمایشگاه 
از دیروز )سه شــنبه( شــروع شــده و تا 26 آبــان ماه ادامــه دارد، افــزود: برای هر 
اســتان در این نمایشــگاه، 2 غرفه رایگان به همراه اسکان برای بخش بازرگانی 
و تخصصی در نظر گرفته شده است. برای هر شهر و روستای ملی و جهانی در 
حوزه صنایع دستی هم غرفه و اسکان رایگان تدارک دیده شده است. وی تعداد 
غرفه های این نمایشــگاه را 205غرفه عنوان کرد و افزود: امســال عاوه بر زیلو، 
حصیر و زیراندازهای سنتی مشبک، معرق چوب، البسه محلی، تراش شیشه، 
تولیــدات چرم، نمد، چهل تکه دوزی، خراطی و زیورآات عرضه می شــود. در 

این نمایشگاه محصوات صنایع دستی با تخفیف ویژه عرضه می شود.

┘┗ボ╈ピ ‶ブ━├ピ qブ━├』┖ 9۰ 《ペ r]ブ├┖┘ブo
گروه ایران زمین/  50 روســتا در جاده کرج - چالوس و 30 روســتا در شهرستان 

طالقان استان البرز تا سال آینده از گاز طبیعی بهره مند می شوند.
»غفــور قاســمپور« مدیــرکل دفتر امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری البرز 
گفت: گازرسانی به روستاهای واقع در جاده کرج - چالوس با مشکل حریم راه 
مواجه بود که با پیگیری های انجام شده این مانع برطرف شده است. وی اعتبار 
موردنیاز گازرســانی به روســتاهای جاده کرج - چالوس و شهرســتان طالقان را 
1۵0 میلیارد تومان اعام کرد و گفت: ۵0 درصد این اعتبار در اختیار شرکت گاز 

استان قرار داده  شده است.

‶ピ┓¨》 ┖┒ r]ピ┗ぁピ ┗ぁブ┡┴ 』 ╊ピ【╀ピ 〉ブp┡ぁブ¨] rぁブپ┗ペ
گروه ایران زمین/   جشنواره ملی اقوام و عشایر ایرانی در نمایشگاه بین المللی 

همدان آغاز و تا 27 آبان ماه ادامه دارد.
این جشــنواره در 20۵غرفه با حضور 91شرکت کننده از استان های مختلف و با 
هدف عرضه محصوات و ســوغات استان ها برپا شــده و زندگی در سیاه چادر، 
موســیقی محلــی و غرفه های متنــوع از بخش هــای مختلف آن اســت. گفتنی 
اســت، نمایشگاه جشــنواره ملی اقوام و عشایر ایرانی از ســاعت 1۵تا21 پذیرای 

بازدید کنندگان است.

┗『┡¨パブ╀ ┖┒ 〝ブボk┗′ [─ 17۰ q┘ブ├ 〉┗ぃ┐└
گــروه ایــران زمیــن/   امســال 320 هزار تــن مرکبــات از قائمشــهر در مازندران 
برداشت شده که 175 هزار تن آن در انبارهای این شهرستان ذخیره سازی شده 
است. »مجید جعفری«، مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر با اشاره به اینکه 15هزار 
و 200 هکتــار باغ مرکبات دراین شهرســتان وجــود دارد، تصریح کرد: 150واحد 
سورتینگ و بسته بندی مرکبات در این شهر فعال است که در این واحدها برای 
300 نفر به طورمستقیم و برای یکهزار و 500 نفر دیگر نیز به طورغیر مستقیم 

شغل ایجاد شده است.

‶ブ′┗k ┖┒ q┒┗p′【ペ 〉ブp━′ブ╀ピ 3۰۰ q┘ピ┓]ピ 〉ピ┖
گــروه ایران زمین/   تاکنون 300 اقامتگاه بومگردی در اســتان کرمان راه اندازی 

شده است.
»غامرضا فرخی«، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
کرمان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال 108 اقامتگاه بومگردی راه اندازی شده، 
اظهارداشت: مهم ترین مزایای راه اندازی این اقامتگاه ها افزایش مدت اقامت 
گردشــگران در روســتاها، بازدید از آثار و جاذبه های گردشــگری و خرید صنایع 
دســتی و همچنین غذاهای ســنتی آن منطقه است. وی با بیان اینکه بیشترین 
تعداد اقامتگاه های بومگردی اســتان در بخش شــهداد، بافــت و جیرفت قرار 
دارد، گفت: استانداردســازی این اقامتگاه ها از اولویت های این اداره کل اســت. 
در این راســتا تاکنون 180 اقامتگاه مورد بازدید قرار گرفته اســت. فرخی با اشاره 
بــه باا بــردن کیفیت ارائه خدمــات در اقامتگاه هــای بومگــردی، تصریح کرد: 
خوشبختانه در 2 سال اخیر بیش از 40 ساعت کاس آموزشی برای مدیران این 
اقامتگاه ها برپا شده که تأثیر بسزایی در نحوه ارائه خدمات به گردشگران بویژه 

گردشگران خارجی داشته است.
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اخبـــار

باغستان یکهزار ساله قزوین قربانی ساخت پل

یکــی از ویژگی هــای بــارز شــهر قزویــن 
باغ هایی با قدمت یکهزار ساله است که 
دور تــا دور این شــهر را احاطــه کرده و به 
»باغســتان ســنتی« معروف اســت. این 
باغســتان کــه در گذشــته نه چنــدان دور 
حدود 5 هزار هکتار وســعت داشــت، با 
بی توجهی به 2 هزار و 500 هکتار تقلیل 
یافتــه و همیــن مقــدار نیــز در معــرض 
نابــودی قرار دارد. در حال حاضر اجرای 
طــرح پل امام رضــا)ع( که از وســط این 
باغســتان عبور می کند، باعــث تخریب 
بخشــی از آن خواهد شد و همین مسأله 
گایــه فعــاان محیط زیســت را در پــی 
داشــته، بــه طوری کــه این افــراد تاکنون 
بارها برای نشــان دادن اعتراض خود در 
مقابل این پل، زنجیره انســانی تشــکیل 

داده اند.
ë  نبایــد پروژه های عمرانــی داخل باغ ها

اجرا شود
عمرانــی  معــاون  فرخــزاد  علــی 
اســتاندار قزویــن در ایــن خصــوص در 
گفت و گــو بــا »ایــران« با اشــاره بــه اینکه 
این پل به پشــتوانه طرح جامع ترافیک 
شــهر در مراجع اســتانی و ملی تصویب 
شــده و شــهرداری تاکنــون 200 میلیــارد 
تومــان بــرای اجــرای آن هزینه کــرده تا 
بــه باغســتان رســیده، اظهار داشــت: در 
حــال حاضــر این پــروژه متوقف شــده و 
هیــچ اقدامــی در ایــن خصــوص انجام 
نمی شود تا به یک نتیجه و اجماع واحد 
در نهادهــای تصمیــم گیــر اســتان و بــا 
مشورت سازمان های غیردولتی برسیم. 
وی افــزود: اعتقــاد داریم کــه پروژه های 

عمرانی نباید داخل باغ ها اجرا شود.
چنــدی پیش طرحــی از جانــب این 
ایجــاد  بــر  مســئول در رســانه ها مبنــی 
از  500هکتــار  ازای  بــه  بــاغ  100هکتــار 
باغ هــای ســنتی مطــرح شــد کــه مــورد 
انتقــادات زیــادی نیــز قــرار گرفــت، امــا 
فرخــزاد با بیــان اینکــه برخی رســانه ها 
این موضــوع را وارونه انعکاس داده اند، 
گفت: برداشــتی که از صحبــت هایم در 
ایــن زمینــه شــده غیرکارشناســانه بــود. 

اینکه به جای 500هکتار باغ های ســنتی 
100هکتار در ضلع شــمالی اتوبان ایجاد 
کنیــم نه شــدنی و نه کارشناســی اســت. 
صحبتم این بود کــه 100هکتار از اراضی 
بایر شــمال اتوبان را بــرای تأمین منابع 
باغســتان  از  500هکتــار  احیــای  مالــی 
جنــوب شــهر اســتفاده کنیــم. هم اکنون 
2هــزار و 500 هکتــار از اراضی باغســتان 
باقی مانده که 500هکتار آن در معرض 
ایــن قســمت در  از بیــن رفتــن اســت. 
حاشــیه بلوارهاســت که قابلیــت تغییر 
کاربــری در آنهــا وجــود دارد. حرفم این 
بود که مــا 100هکتار را به صورت تهاتری 
واگذار کنیم تــا آن 500هکتار از مالکیت 
شــخصی خــارج شــود و تحــت مالکیت 
دولت درآید. این مسأله در حد پیشنهاد 

بود که برخی برداشت اشتباه داشتند.
ë باغستان در حال از بین رفتن است

وی افــزود: باغســتان روز بــه روز در 
حــال از بیــن رفتــن اســت و مالکیت آن 
با مردم اســت و به اجبــار نمی توانیم به 
مالــکان بگوییم باغ هــا را آبیاری، هرس 
را  کار  ایــن  و برخــی  کننــد  و سمپاشــی 
عمــداً نمی کنند و برخی حتــی درختان 
را آتــش می زننــد چــون انگیــزه ای برای 
بهره برداری ندارنــد؛ بنابراین باید برای 
آن چاره ای بیندیشــیم. حفظ باغســتان 
ســنتی تنها بــا شــعار محقق نمی شــود 
و بایــد اقدام هــای عملــی و منافع تمام 
گروه هــا اعــم از باغداران و شــهر در نظر 
گرفتــه شــود و یــک اقــدام همــه جانبــه 

صورت گیرد.
ë  باغســتان از  حمایــت  بــرای  طرحــی 

نداریم
امــا در این میان، شکوه کرمانشاهانی 
از فعــاان محیــط زیســت و عضــو یکی 
از ســازمان های غیردولتــی کــه دغدغــه 
زیــادی بــرای حفــظ و نجــات باغســتان 
بــاای  اراضــی  موضــوع  گفــت:  دارد، 
اتوبان، خود جــای بحث جداگانه دارد و 
بــه آن ورود نمی کنم، اما مســأله تملک 
500 هکتــار از باغســتان و معاوضــه آن 
بــا زمینــی در هــر جــای دیگــر بــه نظرم 
بــه دایــل متعــدد تیــر خاص بــر پیکر 
باغســتان اســت. بیش از 15 ســال است 
که شهرداری برای باغستان مشاور گرفته 

و پــس از ایــن زمــان طوانــی مســئوان 
می گوینــد کــه طرحــی بــرای حمایت از 
باغســتان نداریــم. تاکنــون حتــی بــرای 
یک محل از باغســتان به صورت پایلوت 
هیــچ طــرح احیایی پیاده نشــده اســت. 
حاا ســؤال اینجاست که این 500 هکتار 
از باغســتان که در معرض نابودی است 
با کــدام طرح قراراســت احیا شــود و اگر 
چنیــن طرحــی وجــود دارد چــرا همین 
حــاا و با حضور باغدار اجرا نمی شــود؟ 
حتــی در جلســه ای که بــا آقــای فرخزاد 
داشتیم، وی صراحتاً گفت که هنوز هیچ 
طرح و ایده ای در این زمینه وجود ندارد.

ë  مهم تریــن ســتون باغســتان، باغــدار
است

وی افــزود: مســأله دوم و مهــم ایــن 
اســت کــه پیــش از ارائه هر طرحــی باید 
باغســتان را به عنــوان یــک موجودیــت 
چندبعدی و پیچیــده که بیش از یکهزار 
ســال در همــه شــرایط و احــوال پایــدار 
فضــای  باغســتان  بشناســیم.  مانــده، 
ســبز نیســت، حتــی بــاغ کشــاورزی هم 
نیســت، باغســتان مجموعه ای متشکل 
از المان هایــی اســت که در پیونــد با هم 
آن را ســاخته اند و در پیونــد با شــهر یک 
اکوسیســتم پایــدار را شــکل داده اســت. 

باغســتان ســازه ای انســانی اســت کــه از 
طرفی محور و ستون اکوسیستم انسانی 
از طــرف  و  قزویــن محســوب می شــود 
دیگر، خود بر ســتون هایی اســتوار است 
کــه از محیــط و مشــخصه های طبیعــی 
منطقــه اش ناشــی شــده و تخریــب یــا 
تزلــزل هریک از این ســتون ها پیکــر او را 
فــرو خواهــد ریخــت. مهم ترین ســتون 
باغســتان، باغدار اســت. سامانه تقسیم 
آب باغســتان )که در فهرســت آثار ملی 
ثبت هم شــده است(، ســامانه اشتراکی 
بــاغ، مدیریــت محــل، آب،  نگهــداری 
رســوم و فرهنــگ باغــداری و.... همه بر 
محور حضــور و مالکیــت باغدار اســتوار 
اســت و نمی توانیــم باغــدار را حــذف و 
باغستان سنتی و تاریخی را حفظ کنیم. 
راه نجــات و احیــای باغســتان حمایــت 
از باغــدار اســت و به جز باغــدار با حفظ 
ساختار پایدار باغستان هر اقدام دیگری 

موجب فروپاشی باغستان خواهد شد.
ë نقش بازدارندگی میراث فرهنگی

یکــی دیگــر از ســازمان های متولــی 
حفاظــت از باغســتان، ســازمان میراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســت کــه ایــن فعــال محیــط زیســت 
داشــت:  اظهــار  ســازمان،  ایــن  دربــاره 

ســازمان میراث فرهنگــی تاکنون نقش 
بازدارندگــی خــود را ایفــا کــرده و جلوی 
از  حاصــل  تخریب هــای  از  بخشــی 
طرح هــای توســعه را گرفته اســت. ثبت 
منظر فرهنگی باغســتان و ثبت سامانه 
بومــی تقســیم آب آن در فهرســت آثار 
ملی اقــدام خوبی بود و ادامــه این روند 
تــا ثبت جهانی هم اقدامی اســت که در 
حــال پیگیــری اســت و می تواند موجب 
کمک های بین المللی و رونق باغســتان 
شــود، امــا بدیهی اســت که کار بــه اینجا 
ختــم نمی شــود و بعد از ثبــت، ضوابط 
و طرح هــای حفاظت و احیا ازم اســت 
کــه تاکنــون در ایــن زمینــه کاری انجــام 
نشده اســت. کرمانشاهانی درباره توقف 
فــاز دوم پــل امــام رضــا)ع( بیــان کــرد: 
فــاز دوم این طــرح پــس از پیگیری های 
مستمر انجمن »توسعه حیات شهر« که 
منجر بــه حضور و ارائه گــزارش انجمن 
در جلســه شــورای عالــی شهرســازی و 
معمــاری شــد، متوقــف گردیــد. طبــق 
مصوبــه اخیر این شــورا، نه تنهــا این پل 
بلکه باقــی رینگ ماشــین رو پیش بینی 
شــده در طــرح جامــع ترافیــک، مغایــر 
با مصوبــات قبلــی شــورایعالی ارزیابی 
شــده و عملیــات اجرایــی در باغســتان 

متوقف شده است. البته تصمیم نهایی 
در ایــن مــورد در کمیتــه فنــی و پــس از 
دریافت گزارش اســتان انجام می شــود 
کــه امیدواریــم منجــر بــه توقــف کامــل 
پــروژه و حفظ باغســتان بشــود. تنها فاز 
دوم پل امــام رضا)ع( حداقل 60 هکتار 
از باغســتان را نابــود خواهد کــرد. انتقال 
درختان نیز حرفی کامًا غیرکارشناســی 
از  نبــود شــناخت حداقلــی  از  ناشــی  و 
باغســتان و درختان آن و سامانه آبیاری 
آن اســت؛ چــرا کــه به گــواه کارشناســان 
درختــان  انتقــال  مجــرب،  باغــداران  و 
پســته بــا قدمتــی بیــش از 200 ســال که 
ریشــه عمودی دارند، غیرممکن است. 
اساســاً دستکاری سامانه باغستان منجر 
بــه نابــودی درختــان می شــود و درخت 
نخواهــد  مانــدن  زنــده  بــرای  شانســی 

داشت.
ë  افزایش 8 درجه ای دمای هوا با نابودی

باغستان
چندی پیش »ســیده منیره قوامی«، 
عضو شــورای شــهر قزوین نیز در جلسه 
ایــن شــورا در خصوص احــداث پل امام 
بــود: مشــاورانی کــه در  رضــا)ع( گفتــه 
احداث این پل نقش داشته اند بر اشتباه 
بــودن ایــن پــل واقــف بودنــد؛ امــا چون 
شــهرداری خواســتار احداث این پل بود 
آن را طراحــی کرده اند. یکی از توجیهات 
احــداث پــل امــام رضــا)ع( ایــن اســت 
کــه بــرای جلوگیــری از تخریــب باغ های 
ســنتی مجبور بوده انــد کــه در این محل 
پــل احداث کننــد که نقــش کمربندی را 
ایفــا کند در صورتــی که اگــر کمربندی را 
در پشــت باغ هــا ایجــاد می کردند شــاید 
هزینــه به یــک دهم کاهــش می یافت و 
یک کمربندی به معنای واقعی را شاهد 
بودیم. وی با بیان اینکه باغستان ها دمای 
هوای اســتان را متعــادل می کنند، ادامه 
داد: بــا از بیــن رفتــن درختان باغســتان 
دمــای هــوای اســتان حداقــل 8 درجــه 
افزایــش می یابــد. باغســتان های شــهر 
قزویــن نقش یک ریــه را برعهده دارند و 
سبب می شوند مقدار آاینده ها در سطح 
شــهر کاهش یافته و استان قزوین مانند 
دیگر استان های پرجمعیت کشور تبدیل 

به استان آلوده ای نشود.

طــرح  قالــب  در  قــم   - تهــران  آزادراه 
بهســازی، نگهــداری و بهره بــرداری بــا 
هــدف ارتقــای ســطح فنــی و ایمنــی و 
افزایش خدمات جــاده ای برای کاربران 

به بخش خصوصی واگذار می شود.
به  گــزارش ایرنا، »محمدرضا زمانیان«، 
مدیــرکل دفتــر نظــارت بر بهره بــرداری 
آزادراه هــا گفت: با هدف ارتقای ســطح 
کیفی، فنــی و ایمنــی آزادراه های دولتی 
موجــود و همچنیــن به دلیــل محــدود 

بــودن منابع اعتبــاری دولــت، وزارت راه 
و شهرســازی براســاس قانــون ســاخت 
پروژه هــای عمرانی بخــش راه و ترابری 
از طریق مشــارکت بانک ها و سایر منابع 
مالــی و پولــی کشــور، واگــذاری بیــش از 
طــرح  قالــب  در  را  دولتــی  13آزادراه 
بهســازی، نگهــداری و بهره بــرداری در 

دستور کار خود قرار داده است.
فراخــوان  زمینــه  ایــن  در  افــزود:  وی 
شناسایی سرمایه گذار تأمین مالی برای 

آزادراه تهــران - قــم به عنــوان یکــی از 
آزادراه هــای دولتی انجام شــده و پس از 
طی تشریفات اداری، تفاهمنامه تأمین 
منابــع مالــی بــه میــزان 2 هــزار میلیارد 
ریال بــا ســرمایه گذار منتخــب تنظیم و 
مبادله شد. وی ادامه داد: انتظار می رود 
بــا توجه بــه مصوبــه اخذ شــده از هیأت 
وزیــران در این خصوص، تــا 2 ماه آینده 
قرارداد مشــارکت نیــز تنظیــم و مبادله 
شود. زمانیان به اهداف اجرای این طرح 

اشــاره کــرد و گفت: ایــن اقدام بــا هدف 
افزایــش درآمــد آزادراه هــای دولتی و به 
مــوازات آن، تأمیــن منابــع مالــی بــرای 
ارتقای فنی و ایمنی و همچنین افزایش 
ســطح خدمات جــاده ای بــرای کاربران 
و اســتفاده کنندگان از آزادراه هــا اجرایــی 
می شــود. وی همچنیــن دربــاره فرآینــد 
واگــذاری آزادراه هــای دولتــی بــه بخش 
خصوصــی تصریح کــرد: پــس از انجام 
مطالعات بهســازی و شناسایی نیازهای 

فنــی و ایمنــی آزادراه هــا و تعیین مبالغ 
اعتبــاری مورد لزوم، فرآیند شناســایی و 

انتخاب سرمایه گذار انجام می شود.
وی درخصــوص طــول دوره مشــارکت و 
مدت زمان در اختیار گذاشتن آزادراه های 
دولتی به بخــش خصوصی توضیح داد: 
بهره برداری و نگهداری آزادراه ها تا زمان 
اولیــه  مســتهلک شــدن ســرمایه گذاری 
بــه همراه ســود مصوب در اختیــار طرف 

مشارکت کننده خواهد بود.
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عضو شورای شهر قزوین: باغستان های این شهر نقش یک ریه را برعهده دارند و باعث کاهش آاینده ها می شوند
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کشــت گردو در شــهمیرزاد در اســتان سمنان ســابقه دیرینه 
دارد و درختان یکهزار ســاله در ایــن مناطق گواه بر این گفته 
اســت، اما اکنون این درختان بر اثر سرمازدگی سال گذشته و 

یخبندان بهار امسال دچار خسارت های زیادی شدند.
به گزارش ایرنا، »حسین معینی«، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی مهدیشهر 
گفــت: دولــت اســتمهال تســهیات بــرای کشــاورزان خســارت دیــده از ســرما و 
خشکســالی را تصویب کرده و براســاس این مصوبه ســود پول و دیرکرد مشمول 
بخشــودگی می شــود، امــا بانک ها از اجــرای این قانــون امتناع می کننــد. نامه ای 
از ســوی نظام صنفی کشــاورزان هــم به وزارت کشــور درباره اجرایی نشــدن این 

مصوبه ارسال شده، اما هنوز پاسخی به آن داده نشده است.
وی اظهــار داشــت: کشــاورزان در بحــث بیمــه و دریافــت غرامــت خشکســالی و 
سرمازدگی باغ ها دچار مشکل هستند و بیمه به بهانه نبود مدیریت صحیح باغ 

25 درصد از میزان غرامت پرداختی را کاهش می دهد.
معینــی تصریــح کــرد: بیمــه گر هزینــه بیمــه را از دولت و کشــاورز به طــور کامل 
دریافت می کند، اما هنگام پرداخت خسارت به عناوین مختلف سقف پرداختی 

را کاهش داده و 60 درصد خسارت آن راهم بعد از دو سال پرداخت می کند.
»علی ســعیدی« یکی از کشاورزان مهدیشهری نیز گفت: اجرای قانون استمهال 
تســهیات مطالبــه ای از بانک هاســت، چــرا که قانون به وســیله دولــت تصویب 
شــده، امــا بانک هــا در اجرای درســت این قانــون اقــدام نمی کنند. زمانــی که به 
بانک ها مراجعه و درخواســت اســتمهال می کنیم، عنوان می کنند با قانون کاری 

نداشته و آیین نامه های داخلی خود را اجرا می کنند.
بحــث اســتمهال بدهــی کشــاورزان یکــی از چالــش های همیشــگی پیــش روی 

بهره برداران کشاورزی است.

گزارش 
خـــبری
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گزارش 
مـــصور

و  کردســتان  در  ثــروت  ایجــاد  بــرای 
کشــاورزی،  برنامه هــای  در  بازنگــری 
در  را  مختلفــی  برنامه هــای  دولــت 
تبدیــل  کــه  داده  قــرار  کار  دســتور 
اراضــی دیــم بــه آبــی از جملــه ایــن 

ایــن راســتا دولــت  برنامه هاســت. در 
ایجــاد 200 هــزار هکتــار اراضــی آبــی 
جدیــد در کردســتان را در برنامه هــای 

خود قرار داده است.
به گــزارش ایرنــا، »حســین فیــروزی«، 

اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
داشــت:  اظهــار  کردســتان  اســتاندار 
افزایــش  بــرای  مناســب  تخصیــص 
میلیــارد   5 از  کشــاورزی  بهــره وری 
مترمکعــب آب قابــل ذخیره شــده در 

پشــت ســدهای اســتان مطالبــه شــده 
چــرا که در صــورت تحقــق نیافتن این 
برنامه هــای  و  اهــداف  خواســته ها، 
اقتصــاد مقاومتــی در حوزه کشــاورزی 
کردســتان شــاهد کوچک ترین تحققی 

نخواهیم بود.
وی یادآور شــد: در این زمینه شناسایی 
و معرفی 227 هــزار هکتار زمین قابل 
کشــت و حاصلخیز اســتان که قابلیت 
حداقــل  بــا  آب  تأمیــن  و  تخصیــص 

هزینــه را دارد، بــه وزارت نیــرو بــرای 
تخصیص آب انجام شــده که می توان 
بــا تبدیــل ایــن اراضــی دیــم بــه آبی، 
میزان اراضی آبی استان را از 11 درصد 

فعلی به 30 درصد رساند.

‶ブ━├┒┗k ┖┒ ┓ぁ┓┈ rペジ r┨ピ┖ピ ┖ブ━l》 ┖ピ┙》 2۰۰ ┒ブ┉ぁピ

 سال بیست وچهارم  شماره 6923
 چهارشنبه  23 آبان 1397



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست و چهارم  شماره 6923
 چهار شنبه   23 آبان 1397

»ظرفیت هــا و چالش های بین نســلی«، 
عنــوان نشســتی بــود کــه صبح دیــروز با 
شناســان  جامعــه  از  تعــدادی  حضــور 
پژوهشــکده  در  رســانه  کارشناســان  و 
مطالعــات فرهنگــی و ارتباطــات برگزار 
شــد. بــه گــزارش »ایــران« ، در ابتــدای 
ایــن نشســت »هــادی خانیکی«، اســتاد 
دانشــگاه عامه طباطبایی بــه تغییرات 
گسترده جامعه طی سال های اخیر اشاره 
کــرد و گفــت: بــرای بررســی گفت و گوی 
بیــن نســل ها در ایران باید به این ســؤال 
پاســخ داد که آیا طرفین این گفت و گو ها 
برابــر هســتند و یکدیگــر را بــه رســمیت 
می شناســند؟ در پاســخ این ســؤال باید 
گفت خیر. به طور مثــال والدین دائم به 
فرزنــدان خود گوشــزد می کننــد که ما به 
این شکل درس نخواندیم و دائم تاش 

می کنند این تفاوت ها را پررنگ کنند.
ایــن اســتاد رســانه ادامــه داد: نســل 
جدید معتقد اســت نســل های گذشــته 
بــرای  تنهــا  و  هســتند  خودراضــی  از 
داشــته های خــود ارزش قائل می شــوند 
و هیــچ اعتنایی به نســل جدیــد ندارند. 
همین دایل باعث می شود  این نسل ها 
به درســتی نتواننــد با یکدیگــر گفت و گو 
کننــد.وی در پاســخ به این ســؤال که چرا 
گفت و گوی میان نســلی در ایران دشــوار 
اســت، گفت: عــدم وجود طرفیــن برابر 

و نداشــتن دغدغه مشترک از مشکاتی 
گفت و گــوی  شــده   باعــث  کــه  اســت 

میان نسلی در ایران مشکل شود.
به گفته خانیکی، بر اساس تحقیقات 
می تــوان چند علــت را از دایــل کاهش 
دانســت.  میان نســلی  گــوی  و  گفــت 
نخســت اینکــه میــزان رضایــت جوانان 
ایرانــی از زندگــی و احســاس آزادی در 
آنهــا پایین تــر از کشــورهای دیگر اســت. 
دوم آنکــه شــبکه های اجتماعی جوانان 
بــا واقعیت هــای وجــودی آنهــا یکســان 
نیســتند.وی گفت: همچنین، تحقیقات 
نشان می دهد دغدغه های اقتصادی در 
میان جوانان نســبت به کشــور های دیگر 
بااتراســت.همچنین، جوانــان درحالی 

که حساســیت باایی نســبت به مســائل 
سیاسی دارند به نهاد های رسمی کشور و 

گروه های مرجع بی اعتماد هستند.
تغییــرات  درک  رســانه  اســتاد  ایــن 
ایجاد شــده از ســوی نســل های گذشــته 
را مهم تریــن راهــکار وضعیــت موجــود 
دانســت و گفت: مســئوان تنها رهنمود 
ندارنــد.  گــوش شــنوایی  امــا  می دهنــد 
نسل های گذشــته هم تغییرات گسترده 
نسل های جدید را نمی پذیرند. بنابراین، 
ابتــدا بایــد ایــن چالش هــا را حل کــرد تا 
گفت و گــو در جامعــه افزایش پیــدا کند.

افــزود: فضــای خانواده هــا  ادامــه  او در 
پس از اتفاقات 88، آرام تر شــده اســت. 
به طــوری کــه دیگر اعضــای خانــواده به 

علت تفــاوت در عقاید بــا یکدیگر کمتر 
مجادله می کنند اما این به تنهایی کافی 
نیست و همین شــرایط باید در مدرسه، 
سازمان های مردم نهاد و جامعه فراهم 
شــود.خانیکی بــا اشــاره به اینکــه پدیده 
جوانــی را می توان هم فرصت دانســت 
و هم تهدید، گفت: متأسفانه نتوانستیم 
بــه درســتی از فرصــت جوانی اســتفاده 
کنیم. در این زمان، نهادهای اجرایی نیز 
تنها به تخلیه شــدن انــرژی جوانان فکر 
می کننــد و تــاش می کنند با فرســتادن 
آنها به اســتادیوم، کمک به زلزله زدگان 

و... این انرژی را تخلیه کنند.
ë نسل جدید با خود صادق تر است

هیــأت  عضــو  رحمانــی«،  »جبــار 

علمی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی 
و اجتماعــی وزارت علــوم، تحقیقــات و 
فنــاوری نیــز بــه اتهام هایــی که از ســوی 
نســل های قدیمــی بــه دهه هــای جدید 
و  کــرد  اشــاره  می شــود  داده  نســبت 
نســل های  ســوی  از  اتهام هایــی  گفــت: 
گذشــته به نســل های جدید نسبت داده 
می شــود. اینکه آنها خوشــگذران هستند 
و مســئولیت پذیر نیستند اما واقعیت آن 
است که نسل جدید نسبت به نسل های 
گذشته با خود صادق تر است.وی افزود: 
در خانواده هــای مــا اغلــب دعــوا و نــزاع 
بــر ســر قــدرت اســت. بــه همیــن خاطر 
دعــوای آنها اغلب به نزاع بر ســر قدرت 
برمی گردد.رحمانــی  اقتــدار  پذیــرش  و 

با اشــاره بــه اینکه در حــال حاضر الگوی 
اصلــی روابــط خانــواده بر اســاس رابطه 
عمودی و بر اساس قدرت شکل گرفته و 
کمتر در آنها رابطه افقی و همدانه دیده 
می شــود، گفــت: نمی تــوان گفــت که در 
خانواده های ایرانی گفت و گو اصًا وجود 
ندارد.گفت و گو وجود دارد منتهی میزان 
آن کــم اســت.این انسان شــناس معتقد 
از  اغلــب  ایرانــی  خانواده هــای  اســت، 
مهارت های گفت و گو برخوردار نیستند و 
برای یادگرفتن این مهارت ها ازم اســت 

از خودخواهی های خود کم کنند.
ë  نســل جدید هنوز زیر ســایه نســل های

گذشته زندگی می کند
»سمیه توحیدلو«، عضو هیأت علمی 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
طبقه بنــدی  در  گفــت:  نیــز  فرهنگــی 
انقــاب و جنــگ  بین نســل ها موضــوع 
از تمــام مســائل پــر رنگ تــر از مســائل 
دیگــر اســت و هنــوز این دو اتفــاق معیار 
طبقه بنــدی نســل ها اســت.وی با اشــاره 
به اینکــه ازم اســت افق دید نســل های 
مختلــف بــه یکدیگــر نزدیــک شــود تــا 
گفت و گو بین نسل ها تقویت شود، افزود: 
نزدیــک به 70 درصد از جمعیت کشــور 
مــا را نســل جدید تشــکیل می دهند این 
درحالی اســت که ایــن جمعیت هنوز در 
سایه نسل قدیمی تر خود زندگی می کند.

در نشست ظرفیت ها و چالش های بین نسلی مطرح شد

نسلجدیدهنوززیرسایهنسلهایگذشتهزندگیمیکند
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زلزله کرمانشــاه به گفته اســتاندار تا به امروز نزدیک به 11 هزار 
میلیــارد تومــان بــرای دولت هزینه داشــته اســت. »هوشــنگ 
بازونــد« از افزایــش هزینه ها خبــر داد و گفت:»بــه زلزله زدگان 
کمــک باعوض شــده. همچنین یــک هــزار و 241 میلیــارد تومان به زیرســاخت ها 
خســارت وارد آمــد.« »ایرج حریرچی« قائم مقام وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی هم در پاسخ به اخباری که از خودکشی برخی از زلزله زده ها به گوش می رسد 
از کاهــش 5 درصــدی خودکشــی در کرمانشــاه خبــر داد و آن را نتیجه فعالیت های 
بهداشــت روانی در میان زلزله زدگان دانســت.به گزارش »ایران« استاندار کرمانشاه 
گفت:»در زلزله کرمانشاه ۹ شهر، 2۳ شهرستان، 1۹ بخش و ۵1 دهستان تحت تأثیر 
زلزله آسیب دیدند.« به گفته بازوند برای اولین بار بود که یک زلزله در وسعتی به این 
بزرگی ثبت می شد و بعد از آن زلزله بزرگ مردم این شهرها ۵ هزار و ۴۳۵ پس زلزله 
را تجربه کردند. او گفت: »این پس لرزه ها کار ما را در بحث بازسازی سخت می کرد، 
زیرا مردم اعتماد نمی کردند در خانه های خود باشــند و ما مجبور بودیم مردم را در 
کانکس ها مستقر کنیم.«بازوند از افزایش 45 درصدی دبی سفره های زیر زمینی آب 
به دلیل وسعت زمین لرزه خبر داد و گفت:»روستاها با مشکل گل آلودی آب مواجه 

شدند که با همکاری وزارت نیرو این مشکل بافاصله حل شد.«
بازونــد گفت:»یــک مــاه درگیر اســکان اضطــراری بودیــم و ۹4 هزار چادر هـــــــــال 
احمر و 10 هزار و 500 چادر نیز با کمک مردم توزیع شــد.« اســتاندار کرمانشاه تعداد 
کانکس های توزیع شــده بین مــردم در دو ماه اولیه حادثــه را 18 هزار و 800 کانکس 
عنوان کرد و گفت:»از این تعداد 5 هزار کانکس توسط مردم و 1۳ هزار کانکس توسط 
دولت توزیع شد.«او مجموع تسهیات به هر خانوار زلزله زده های شــــــــــــــــــــهری را 

66 میلیون و تسهیات هر خانوار روستایی را 45 میلیون اعام کرد.
به گفته او در زمین لرزه کرمانشاه 104 هزار واحد مسکونی تخریب شد و خسارت دید 
که از این تعداد، 68 هزار واحد تعمیراتی بود. 5۹ هزار نفر برای دریافت تســهیات 
در بانک ثبت نام کردند که کارهایشان در حال انجام است.او تعداد جایگاه های دام 
تخریب شده را 1۳ هزار رأس عنوان کرد و گفت:»18 هزار دام تلف شد. دولت به ازای 
هر دام تلف شده 600 هزار تومان و به ازای هر دام سنگین ۳ میلیون تومان پرداخت 
کرد.«»ایــرج حریرچی« قائم مقام وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی هم از 
توزیع ۹0 میلیارد تومان داروی رایگان بین زلزله زده ها خبر داد و گفت:»این کمک ها 
خارج از فعالیت بیمارستان ها بوده است.«او گفت:»در این زمین لرزه، 6 بیمارستان 
سیار در کمتر از 15 ساعت مستقر شد و 2 هزار و 8۹۳ بستری در بیمارستان های استان 
داشتیم. تنها 428 بیمار به بیمارســتان های خارج از استان اعزام کردیم. یک هزار و 
۹80 عمل جراحی در کمتر از ســه روز انجام شــد و در این زمین لرزه 100 عمل پیوند 
عضو موفق داشــتیم.«او گفت:»در زمین لرزه کرمانشــاه، 1۹0 باب واحد بهداشــت و 
درمانی آســیب دید که همه اینها تا خرداد امســال کاماً ترمیم شدند. همچنین 45 

مرکز سامت از نو ساخته شد که ۳0 واحد تا کنون افتتاح شده است.«
 »علیرضــا تابش« رئیس ســازمان مســکن و شهرســازی با بیــان این کــه در زمین لرزه 
کرمانشــاه بیش از 104 هزار واحد مســکونی تخریب و آســیب دیدند گفــت: تا آخرین 
بازسازی واحدهای مسکونی  درکنار زلزله زدگان هستیم.تابش گفت:»در بخش احداثی، 
۹ هزار واحد شهری و 25 هزار واحد نیز روستایی است که واحدهای روستایی تقریباً باای 
۹0 درصد و شــهری ها 67 الی 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.«تابش گفت: 
اگر کمبودی هست متوجه ماست و اگر گایه ای هم هست، یک بخشی طبیعی و یک 
بخشی بزرگ نمایی است. باید توجه داشت که هزینه سه هزار میلیارد تومانی در یک 

سرزمین محدود در قالب 100 هزار پروژه کار بسیار سختی است.

به گفته هیأت کوهنوری، بخشــنامه ای به این هیأت اباغ شــده 
مبنــی بر ایــن که، اجازه همســر زنان متأهــل و اجــازه ولی زنان 
مجرد و زیر 20 ســال برای شرکت در برنامه های طبیعت گردی 
و کوهنــوردی الزامــی اســت.به گزارش ایرنــا، بخشــنامه ای در 
تاریخ 1۳ آبان سال جاری به باشگاه های کوهنوردی اباغ شده 
است و در آن آمده است: »گسترش روزافزون فعالیت های به 
اصطاح ورزشی با عناوین تورهای طبیعت گردی، کوه پیمایی 
و... به صورت مختلط که با برنامه های هدفمند یا کسب درآمد 
نامشروع نسبت به ترویج بی بند و باری اخاقی، کشف حجاب 

بانــوان و رواج بی حیایی و بی قیدی و... صورت می گیرد، منجر 
بــه ارتباطات غیراخاقی و نامشــروع مــردان و زنــان گردیده و 
فرهنگ و ریشـــــــــــــــــه اصیل ایران اسامی و بنیان خانواده ها را 

هدف قرار داده است.«
در بند دوم این بخشــنامه اعام شده: »در جهت رعایت ماده 
1105 قانــون مدنــی و نیز فتاوای علمای دیــن، برای صیانت از 
بنیان و اساس خانواده ها، اجازه همسر برای شرکت خانم های 
متأهل و اجازه ولی قهری برای خانم های مجرد و نوجوانان تا 

سن 20 سال الزامی است.«

خبر
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اولیــن مرحله اجرای »طرح حمایت غذایی از اقشــار کم  درآمد 
جامعــه«، توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از تاریخ 

دوشنبه 21 آبان ماه 1۳۹7 عملیاتی شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرحله 
اول این طرح شــامل مددجویان و مشــمولین کمیته امداد امام 
خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور است؛ دراین طرح به ازای 
هر خانوار و برحســب بعد خانوار از 100 تا ۳00 هزار تومان، کارت 
یارانه سرپرست خانوار شارژ خواهد شد. این خانوارها می توانند با 
مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد طرح، اقدام به خرید اقام 

متنوع مواد غذایی مورد نیاز خود نمایند.بنابراین گزارش کااهای 
هدف این طرح شــامل مواد غذایی نظیر گوشــت، مــرغ، برنج، 
حبوبات، روغن و ســایر مواد خوراکی موردنیاز خانوارهاســت که 
سرپرستان خانوار با مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد طرح، 
می توانند اقدام به خرید این کااها نمایند.همچنین براین اساس 
فهرست فروشــگاه های طرف قرارداد طرح عبارتند از: فروشگاه 
رفــاه، فروشــگاه اتــکا، فروشــگاه افق کــوروش، فروشــگاه هفت، 
فروشگاه امکان، فروشگاه اسکاد، فروشگاه فرهنگیان، فروشگاه 

جانبو، تعاونی مصرف محلی، تعاونی روستایی کشور.
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  هیل: جان برنان، رئیس سابق سیا گفت، دلتنگ روزهایی 
است که رؤسای جمهوری امریکا مورد احترام بودند.

  شــرق ااوسط: نیروهای ســوریه دموکراتیک که عملیات 
خود را برای پاکسازی آخرین منطقه تحت کنترل داعش در شرق رود فرات از 

سر گرفته اند، در تدارک عملیات زمینی هستند.
  خبرگزاری آلمان: هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان از چین خواســت در 

مورد مناقشه حقوق بشری مربوط به مسلمانان اویغور شفاف باشد.
  آناتولــی: ینــس اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتــو اعام کــرد: امنیــت اروپا بدون 

مشارکت کشورهای کلیدی مانند ترکیه امکان پذیر نیست.
  قــدس العربــی: »توفیق العونی«، ســردبیر روزنامه »الحریــه« تونس اعام 
کــرد، روز 23 اکتبــر مقامات عربســتان در ســفارت این کشــور در تونــس وی را 

به دلیل سؤال درباره خاشقجی، در داخل مقر سفارت حبس کردند.
  وال اســتریت ژورنــال: دولــت ترامپ در حال بررســی درخواســت از دولت 

افغانستان برای تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.
  فایننشــال تایمز: وادیمیر چیژوف، فرســتاده روســیه در اتحادیه اروپا گفت، 
امریــکا با اســتقرار ســامانه های موشــکی خود در اروپــا خطر بــروز رویدادهای 

دراماتیک را افزایش می دهد.
  اکسپرس: دومنیک دوویلپن نخست وزیر سابق فرانسه هشدار داد: انتخابات 
پارلمانــی اروپــا می تواند تبدیل به کاتالیزور شــده و ســپر با کــردن افراطی ها 

همدلی رأی دهندگان را نسبت به آنها برانگیزد.
  زوددویچه ســایتونگ: اورزا فون در این، وزیر دفاع آلمان بر لزوم حمایت 

کشورهای اروپایی در جهت تحقق تأسیس ارتش اروپایی تأکید کرد.

دوخط خبر

اکثــر دولت هــای عربــی ای کــه امــروز 
در منطقــه وجــود دارنــد، همزمــان با 
رژیم صهیونیســت ها موجودیت پیدا 
کردنــد. بــا پایــان جنــگ جهانــی اول، 
دولــت عثمانــی که نتوانســته بــود در 
جنــگ پیروز شــود و تســلیم شکســت 
شــده بــود، حاکمیــت بــر بســیاری از 
کشــورهای منطقــه را از دســت داد و 
این کشــورها با استفاده از این شکست 
توانســتند حکومت خود را ایجاد کنند. 
آن زمان حاکمان این کشورها پذیرفتند موجودیت اسرائیل 
را قبــول کنند و به دلیل تأمین امنیت خود با اســتعمار کنار 
بیاینــد. حاکمــان کشــورهای عربــی از همــان ابتدا بــا رژیم 
صهیونیســتی هماهنگ و مزدوران طرح های غربی بودند. 
پذیرش استعمار در ابتدا پنهانی بود اما همان طور که امروز 
شاهدش هستیم، ارتباط با رژیم صهیونیستی آشکار شده و 

دیگر هیچ تاشی برای پنهان ماندن همکاری ها نمی شود. 
حاا کشورهای عربی علناً نشان می دهند با اسرائیل روابط 
خوبی دارند و بابت آن شرمســاری ندارند. مردم کشورهای 
عربی اگرچه سکوت کرده اند، اما با برادران فلسطینی خود 
همدلــی دارنــد و در جبهه اســتعمار قــرار نمی گیرند. آنها 
قلباً از اینکه حاکمانشــان علیه مردم فلسطین ایستاده اند 
ناراحــت هســتند. به رغــم اجماعــی کــه در منطقــه تحت 
حمایت از استعمار شکل گرفته، ملت فلسطین و جنبش 
مقاومــت همچنان زنده  هســتند. هر تاشــی که در منطقه 
صــورت می گیــرد، روح عدالت جــوی و حق طلــب مــردم 
فلســطین را هوشــیارتر می کند. جهان باید بدانــد، با وجود 
تازیانه های استعمار، محور مقاومت آماده مبارزه و حمایت 
از حقوق مردم فلسطین است و اگر جبهه جوانان فلسطینی 
تنها مانده، مقاومت همچنان پشت مردم فلسطین است. 
پایگاه اصلی مقاومت حاضر است و برای حمایت از مردم 

فلسطین از همیشه آماده تر است.

[ぃ┭┝╉┼ ╊┒┗′ r╉┤ピ r′ブ┌ ،〞′』ブ╁′

تجاوز به ســرزمین و حق مردم فلســطین 
دیگــر اســباب نگرانــی رهبران کشــورهای 
عربی نمی شــود. نشــانه اش هــم آنکه در 
تــازه  ترین اقــدام رژیم صهیونیســتی طی 
کمتر از 24 ساعت دست کم 10 فلسطینی 
شهید شــدند، یک عملیات کماندویی در 
قلب غزه اجرا شد، یکی از رهبران جنبش 
مقاومت به شــهادت رســید، در گوشــه ای 
دیگــر، گروهــی تــاش کردنــد دســت بــه 
ربایــش و تــرور بزننــد و مقرهــای متعدد 
بــاران  نــوار غــزه هــدف  امدادرســانی در 
موشک های صهیونیست ها شد، اما هیچ 
یک از همسایگان عربی فلسطین، نه تنها 
کوچک ترین واکنشی نشــان ندادند، بلکه 
قطر تهدید کــرد که »اگر مردم فلســطین 
به درگیــری پایان ندهنــد، کمک هایش را 
بــه حمــاس قطــع خواهــد کرد.« ســکوت 
کشــورهای عربی برای ناظران بیانگر یک 
چیز است، آنها مصرانه به ریسیدن کاف 
»عادی سازی روابط با اسرائیل« مشغولند.

صــدای  تنهــا  الجزیــره،  به گــزارش 
اعتراض آمیــزی کــه از همســایگان مردم 
فلســطین به پــا خاســت صــدای جنبش 
حــزب اه لبنــان و انصاراه یمــن بود که 
تجاوزهای اسرائیل به فلسطین را محکوم 
کردنــد. حــزب اه اعــام کــرد: »نیروهای 
مقاومت درســی به دشمن دادند که آنان 
را بــه فکــر کــردن قبــل از انجــام هــر گونه 
تجــاوزی وا مــی دارد. مــا تجــاوز ادامــه دار 
صهیونیســت ها به نوار غزه و ترور شنیعی 
که توسط نیروهای اشغالگر صورت گرفت، 

را محکوم می کنیم.«
به گزارش میدل ایســت آی، اندکی پس 
از اعــام بیت المقدس به عنــوان پایتخت 
اســرائیل، فشارها علیه فلسطینی ها بیشتر 
شــد امــا واکنش همســایگان عربــی اش به 
فجایعــی که علیه مــردم نوار غــزه صورت 
می گرفــت، کمتــر و کمتــر شــده اســت. اگر 
واکنش هــا را معیــار ســنجش حساســیت 
این کشــورها نســبت به موضوع فلســطین 
در نظــر بگیریم، بدرســتی می تــوان نتیجه 
گرفــت، فلســطین دیگــر بــرای کشــورهای 

عربــی اولویت نیســت. دیگر در کشــورهای 
عربی و اکثریت مسلمان، شاهد تظاهرات 
و اعتراضــات کوبنده علیــه اقدامات امریکا 
و اســرائیل در فلســطین نیســتیم. با توجه 
بــه تصمیم دونالــد ترامپ مبنــی بر ایجاد 
برقــراری روابط دوســتانه میان کشــورهای 
عربــی و اســرائیل، آنچــه امــروز شــاهدش 
هستیم این است که این طرح تا حد زیادی 
موفق بوده است. نخستین نشانه آن را باید 
در کنفرانس ســازمان اسامی در استانبول 
جســت کــه اندکــی پــس از انتقال ســفارت 
امریکا از تل آویو به قدس برگزار شد. در این 
کنفرانس که درباره بررسی عواقب و جوانب 
تصمیــم دونالــد ترامپ بــود، از 57 کشــور 
عضو، تنها 16 کشور شرکت کردند. دبیرکل 
ایــن کنفرانــس در واکنــش بــه بی توجهــی 
اعضا نســبت به آن گفت: »بیت المقدس 
و  عربــی  کشــورهای  تمــام  اولویــت  بایــد 
مسلمان باشــد، اما پاسخ آنها حیرت انگیز 
است. پشت جوانان فلسطینی خالی شده 

است و این برای ما بسیار دردناک است.«
پــس از ورود ترامــپ بــه کاخ ســفید، او 
با ســپردن مأموریت اجرا کردن »معامله 
قرن« به داماد خود  تصمیم داشت روابط 
میان فلسطین و اسرائیل را بهبود ببخشد، 
امــا در پــی ضرباتــی کــه بــر پیکــر زخمی 
فلسطین فرود آورد، مقام های فلسطینی 
اعــام کردنــد امریــکا »دیگــر صاحیــت 
برقراری صلح را ندارد«. در چنین شرایطی 
کشــورهای عربی خــود وارد میدان شــدند 
و بــدون فوت وقت به ســوی عادی ســازی 
روابــط شــان با رژیــم صهیونیســتی حتی 
بــدون حضــور فلســطین خیز برداشــتند. 
برابــر  در  عربــی  کشــورهای  بی عملــی 
صهیونیســتی،  رژیــم  مکــرر  تجاوزهــای 
علت دیگــری هــم دارد: شــکافی که پس 
از بهــار عربــی در بدنــه روابــط آنهــا ایجاد 
شــد، باعث چند دســتگی آنها در مســائل 
مختلــف جهان عرب شــد کــه حمایت از 
گروه های مختلف فلســطینی از آن جمله 
اســت. اکنون اجماع نظر کشورهای عربی 
دربــاره فلســطین از میــان رفتــه اســت و 
ســکوت مطمئن ترین و امن ترین واکنش 
به اقدامات رژیم صهیونیستی و امریکا در 

فلسطین است.

ë  رقابت کشــورهای عربی بر سر دوستی با
اسرائیل

آرون دیویــد میلر، کارشــناس مســائل 
اســت:  نوشــته  آتانتیــک  در  خاورمیانــه 
»بنیامیــن نتانیاهــو با وجود پرونده فســاد 
مالی همسر، چالش های مربوط به مشاور 
امنیت ملــی و رئیــس موســاد، هرطور که 
بــود ســفری بــه عمــان کرد تــا با ســلطان 
قابــوس دیــدار کنــد و دربــاره مســائلی که 
همه می دانیم چیست، با او گفت و گو کند. 
ماهیــت دیدارهــا و صلحی که بــه وضوح 
می تــوان دیــد، سرشــار از تضــاد اســت. از 
آخرین روند صلح واقعی میان کشورهای 
اعراب و اســرائیل در دهه 90 میادی، این 
جدی ترین سازشــی اســت که پشــت پرده 
صــورت می گیــرد. اما فلســطین کــه خود 
هســته اصلی این محور باید باشــد، در آن 
حضور نــدارد. نتانیاهو به دنبال گســترش 
این نگرش در جهان اســت که فلســطین 
باعــث خصومــت و دشــمنی اســرائیل و 
کشــورهای عربی اســت و بدون این کشــور 
هم می شــود با کشــورهای عربی به صلح 
رسید. البته شاید کشورهای عربی همچنان 
با اسرائیل مخالف باشند اما قطعاً رهبران 
عــرب دیگر چنین نظــری ندارنــد. از قطر 
و عربســتان گرفتــه تــا عمــان و مصــر کــه 
حتــی مأموریت پیــدا کرده انــد، مقام های 
فلسطینی را بر ســر میز مذاکره با اسرائیل 
بنشانند، بر ســر دوستی با اسرائیل ماراتن 
گذاشــته اند. نتانیاهــو اخیــراً خطــاب بــه 
کنســت، پارلمان اســرائیل، گفت: »رابطه 
میــان کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس و 
اســرائیل صمیمانه تــر از چیزی اســت که 
دیگران فکر می کنند« تا پرده از این بردارد 
کــه از مدت ها پیش اراده ای در کشــورهای 
عربی برای صلح با اسرائیل صورت گرفته 
بود. ســفر وزیر فرهنگ و ورزش اســرائیل، 
کابینــه  چهره هــای  تندروتریــن  از  یکــی 
نتانیاهو علیه فلسطینی ها، به ابوظبی نیز 
نشــان از آن دارد که این تغییرات سیاسی 
هــم می تــوان  ورزشــی  در دیپلماســی  را 
دید. این رویدادها میوه سیاســت  خارجی 
جــارد  همــکاری  بــا  کــه  اســت  اســرائیل 
کوشــنر قدم به قدم بــه فصل باردهی اش 
نزدیک شــد. حاا کابینه اسرائیل با کمک 
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گاردین )انگلیس(:
زمان بســرعت در حال سپری شدن 
بــرای ترزا مــی و طرح هــای برگزیتی 
اوست. مذاکرات او با پارلمان تاکنون 
بــه نتیجــه نرســیده و حــزب کارگــر 
نیــز روز بــه روز فشــارهایش را درباره 

برگزیت شدیدتر می کند.

فرانکفورتر آلگماینه )آلمان(:
 آنگا مــرکل در نشســتی به مناســبت 
100 ســالگی حــق رأی زنــان آلمانــی، 
زنــان  پررنگ تــر  حضــور  خواهــان 
ابــراز  و  شــد  سیاســی  عرصه هــای  در 
امیــدواری کــرد شــمار زنــان پارلمــان 

آلمان بیشتر شود.

لس آنجلس تایمز )امریکا(:
دونالــد ترامــپ کــه پیشــتر مدعی 
آرای  شــمارش  در  بــود،  شــده 
انتخاباتــی ایالــت فلوریــدا تقلب 
شده، دستور توقف این بازشماری 
را صــادر کــرد اما همچنــان اصرار 

کرد: ما برنده فلوریدا بودیم.

تنهایی غزه
سکوت معنادار کشورهای عربی دربرابر تجاوزهای مکرر  رژیم صهیونیستی

طرح عادی سازی روابط کشورهای عربی و اسرائیل با جدیت در مسیر اجرا ست
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یادتــان هســت دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری امریــکا چــه 
زمانی گفت، او و کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی عاشــق هم 
شــده اند؟ بلــه؛ 29 ســپتامبر یعنی حدود یک مــاه و نیم قبل در 
یــک ســخنرانی انتخاباتی بود که ترامپ گفــت: »او ]کیم[ برایم 
نامه هــای زیبــا می نویســد. آنها نامه های محشــری هســتند. ما 
عاشق هم شــدیم.« اما اان به نظر می رسد میانه شان شکرآب 
شــده و آنها دیگر با هم حرف هم نمی زنند. در عوض، امریکا و 
کره شمالی به هم خیره شده اند و منتظر هستند ببینند کدامیک 
چشــمک اول را می زند یا حرکتی می کند و البته به نظر می رسد 

هیچ کدام تمایلی به تسلیم شدن و کوتاه آمدن ندارد.
مذاکراتــی که قرار بود با هدف زمینه ســازی دیدار دوم دو رهبــر )ترامپ و کیم( این 
هفته بین کیم یونگ چول، مشاور عالی رهبر کره شمالی و مایک پمپئو، وزیر خارجه 
امریکا در نیویورک انجام شــود، اتفاق نیفتاد زیــرا وزارت خارجه امریکا دریافت که 
مقامات پیونگ یانگ طبق برنامه سوار هواپیما نشده اند. خط دیپلماتیکی که امریکا 
در پیش گرفته این گونه اســت که برای این مذاکرات دوباره برنامه ریزی خواهد شد 
و آقای ترامپ هم گفته است او از سیر تحوات »بسیار خرسند« است و تا زمانی که 
تحریم ها علیه کره شــمالی به قوت خود باقی اســت، او »هیچ عجله ای« ندارد. در 
کره جنوبی، متحد امریکا نیز مقامات سئول به خبرنگاران گفته اند خیلی لغو شدن 
دیــدار دو مقام کره شــمالی و امریکا در نیویورک را برجســته نکننــد اما مقاماتی در 
وزارت خارجه این کشور »ناامیدی« خود را از این اتفاق به زبان آورده اند. در چنین 
شرایطی این حس به انسان دست می دهد که هم فرصت گفت و گوها و هم فرصت 

رفع بحران کره شمالی ممکن است در حال از دست رفتن باشد.
حتی در ســطوح پایین تر، استفان بیگان، نماینده ویژه جدید امریکا در کره شمالی 
بیش از دو ماه اســت که کار خود را آغاز کرده اما هنوز با همتای خود در کره شــمالی 
یعنی چویی سان هوئی، معاون وزیر خارجه دیدار نکرده است. ریشه این »گریزانی 
از یکدیگــر« در این مســأله اســت که کره شــمالی و امریکا هرگز واقعــاً درباره غایت 
»خلع ســاح هســته ای« توافق نکرده اند. پیونگ یانگ از همان ابتدا شفاف گفت، 
خلع ســاح هســته ای را یکجانبه انجام نمی دهد و خواســتار خلع ســاح هســته ای 

مرحله به مرحله و تعهد دوجانبه است.
شــاید هــر دو طــرف این گونه محاســبه کرده اند کــه می توانند به ســادگی »اتاف 
وقــت« کننــد و بگذارنــد زمان بگــذرد بــدون آنکــه کاری بکنند. امریــکا می تواند 
تحریم ها را تا زمانی که کره شمالی گام های بیشتری برنداشته حفظ کند و پیونگ 
یانگ می تواند به هشدارهای هسته ای خود ادامه دهد و در عین حال روابط دیگر 

خود را گسترش دهد.
ë منبع: بی بی سی
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در شروع ریاستم در اف بی آی دستور دادم یک دوره آموزشی جدید در آکادمی 
آموزشــی آن در شهرکوانتیکوی ایالت ویرجینیا طراحی شود و از همه مأموران و 
تحلیلگراِن در حال آموزش خواستم تاریخچه تعامات اف بی آی با لوترکینگ را 
مطالعه کنند تا بدانند چگونه یک مأموریت ضداطاعاتی مشروع برای مقابله با 
نفوذ و خرابکاری ضددولتی کمونیست ها، بتدریج به یک کارزار شریرانه و بدون 
نظــارِت آزار و اذیــت و حمــات فراقانونــی به یــک رهبر مدافع حقــوق مدنی و 
دیگران تبدیل شد. من از آنها خواستم به خاطر داشته باشند که چگونه آدم هایی 
کــه نیت خیر داشــتند، به بیراهه رفتند. من خواســتم آنها بداننــد که چگونه اف 
بی آی نامه تهدید آمیز برای لوترکینگ می فرســتاد و حتی به او پیشنهاد می داد 
که بهتر اســت خودکشــی کند. من از نیروهای جوان اف بی آی خواســتم با دقت 
به تاریخچه این ســازمان نگاه کنند، از بنای یادبوِد الهام بخش و باشکوه مارتین 
لوترکینگ در واشــنگتن دی ســی دیدن کنند و درباره جمات او که برخی از آنها 
بر روی سنگ های این بنای یادبود نقش بسته است و همچنین درباره ارزش ها و 
مسئولیت های ما در اف بی آی برای بهترشدن، تأمل و تفکر کنند. بخش آموزشی 
اف بی آی، این دوره آموزشی را طراحی و ارائه کرد و همه نیروهای جدید موظف 
شدند این دوره را که دربرگیرنده تاریخچه ای دردناک بود، بگذرانند و دوره خود 
را با بازدید از بنای یادبود لوترکینگ به پایان برسانند. آنها هنگام حضور در محل 
بنای یادبود، یکی از نقل قول های لوترکینگ را که بر دیوار نقش بسته بود – نظیر 
»بی عدالتی در هر جا تهدیدی اســت علیه عدالت در همه جا« یا »عیار واقعی 
انســان در مقاطع چالشــی و جنجالی مشــخص می شــود، نه در مواقع راحتی و 
آســایش« - انتخاب می کردند و تحقیقی مقایســه ای را میان سخنان لوترکینگ 
و ارزش های اف بی آی می نوشتند. این دوره به کارآموزان نمی گفت چگونه فکر 
کنند، بلکه فقط به آنها می آموخت که باید درباره تاریخ و ارزش های ســازمانی 
تأمل کنند. آخرین بار که سراغ گرفتم، این دوره همچنان یکی از بخش های مهم 

و سطح باای آموزش های چند هفته ای در کوانتیکو بود.
برای انتقال این پیام به داخل تشــکیات اف بی آی، یک نســخه از یادداشــت 
اکتبــر 1963 جــی اِدگار هــوور رئیــس وقــت اف بی آی بــه »رابــرت اف. کندی« 
دادســتان کل امریکا را به دســت آوردم که در آن مجوز اعمال نظارت و شــنود 
الکترونیکی علیه دکتر لوترکینگ درخواست شده بود. در انتهای این یادداشت 
یک صفحه ای که فقط حاوی پنج جمله بود، امضای کندی به چشم می خورد 
که مجوز نامحدودی را از نظر زمانی و مکانی برای شنود و کنترل فعالیت های 

لوترکینگ صادر کرده بود.
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رئیس جمهور که همه او را از متمرکز کردن خشــمش روی مولر بازداشــته بودند، 

توجه خود را به سشنز معطوف کرد.
سشــنز – »بوریــگارد« – از همپیمانان بنــن بود و در ماه های مــه و ژوئن کنایه های 
تقریباً روزانه رئیس جمهور به دادستان کل – عاوه بر اخاص و اراده اش، ترامپ 
انتقاد های نیشداری از قیافه، صدا و طرز لباس پوشیدنش می کرد – اخبار خوشایند 
غیرمنتظره ای به گروه ضد بنن در کاخ سفید ارائه می داد. آنها استدال می کردند 
که اگر معاون اصلی بنن را مقصر و عامل همه وقایع ناخوشایند در زندگی ترامپ 
بدانند بنن نمی تواند واقعاً در رأس امور باشــد. طبق معمول همیشــه، احترام یا 
ســرزنش ترامپ از افراد مســری بود. اگر شــما مورد تأیید بودید در آن صورت هر 
آنچــه یــا هر آن کس که به شــما ربط پیدا می کــرد هم مورد تأیید بــود و اگر چنین 
موقعیتــی نداشــتید، در آن صورت هرچیزی که به شــما مربوط می شــد ســّمی و 
مهلک بود. سبعیت نارضایتی ترامپ هر روز بیشتر می شد. سشنز، مردی کوچک 
اندام با قیافه شبیه شخصیت کارتونی آقای ماگو و لهجه جنوبی قدیمی، همواره 
بشــدت مورد تمسخر رئیس جمهور قرار می گرفت که تصویری نیشدار از ضعف 
ذهنی و جسمی او ترسیم می کرد. زخم زبان از دفتر رئیس جمهور به بیرون ساطع 

می شد. وقتی از کنار دفتر رد می شدی می توانستی آن را بشنوی.
تاش های بنن برای آرام کردن رئیس جمهور با حرف – یادآور شدن مشکاتی که 
برای تأیید یک دادستان دیگر خواهند داشت، همچنین اهمیت سشنز برای پایگاه 
محافظه کاران افراطی و وفاداری ای که سشــنز در طول مبارزات انتخاباتی ترامپ 
نشان داده بود – نتیجه عکس داد. این حرف ها منجربه دور دیگری از بی احترامی 

ترامپ نسبت به بنن شد که رضایت گروه مخالف بنن را دربر داشت.
با نزدیک شــدن زمان شــهادت جیمز کومی در جلســه کمیته اطاعاتی سنا – که 
قرار بود در 8 ژوئن یعنی دوازده روز بعد از بازگشــت رئیس جمهور و همراهان از 
ســفر طوانی به خاورمیانه و اروپا تشــکیل شود – در میان کارکنان ارشد کاخ سفید 

کندوکاوی آشکار در مورد انگیزه های ترامپ و وضعیت ذهنی او شروع شد.
به نظر می رسید سؤالی واضح این کندوکاو را تحریک کرده است: چرا ترامپ همان 
روزهــای اول کار خود کومی را اخراج نکرده یعنی زمانی که چنین اقدامی احتماًا 
بــه عنوان یک تغییر طبیعی محافظان دســتگاه دیده می شــد کــه ارتباطی هم با 
تحقیقات مربوط به روســیه نداشت؟ پاســخ های چند پهلوی متعددی برای این 
سؤال وجود داشت: عدم سازماندهی عمومی، جریان سریع وقایع، و حّس واقعی 

بیگناهی و سادگی نسبت به اتهامات مربوط به روسیه.

 قسمت 

213

╋┡┐ 』 ┟─ジ 
┒┖ ピ┗─ ┓ぃ┽├ ┎ブk′پ

همســایگان عربی اش به آنچه از مدت ها 
پیش در سر داشته رسیده است: فلسطین 
اهمیتش را برای رهبران کشــورهای عربی 
از دســت داده اســت. آنجا که وزیر خارجه 
عمان زبان کشــورهای عربی شــد و گفت: 
»اسرائیل دولتی حاضر در منطقه است و 
مــا همه ایــن را می دانیم و جهان هم باید 
از این واقعیت آگاه باشد« لحظه ای بود که 
نتانیاهو با خرســندی لبخنــدی زد و نفس 

راحتی کشید.«
جسیسون لمون نیز در مجله نیوزویک 
بــا  اســرائیل  روابــط  چشــم انداز  دربــاره 
کشــورهای عربی نوشته است: »گزارش ها 
نشــان می دهــد بــه غیــر از ایــران، تمــام 
کشــورهای حوزه خلیج فارس در تاشــند 

روابــط خــود را با اســرائیل بهبود بخشــند 
آغــاز  را  اطاعاتی شــان  همکاری هــای  و 
کرده اند. اگرچه احتمااً مردم این کشورها 
بــا این سیاســت موافــق نیســتند، اما عزم 
رهبــران شــان بــرای عادی ســازی روابــط 

جدی است.«
ë شب خونبار غزه

در  خورشــید  غــروب  بــا  دوشــنبه  روز 
آســمان غزه، باران موشــک بر ســر مردم 
فلســطین آغاز شــد و به گــزارش الجزیره، 
چهار فلسطینی کشــته و ده ها نفر زخمی 
شــدند. پس از آن نیروهــای مقاومت وارد 
عمــل شــدند و بیــش از 400 موشــک بــا 
بردهای مختلف به ســمت شــهرک های 
صهیونیست نشین شلیک کردند که باعث 

ایجاد رعب و وحشت در میان اسرائیلی ها 
و فرار نزدیک به 75 هزار نفر به پناهگاه ها 
شد و براساس گزارش منابع صهیونیستی، 
یکی از شــهروندان اراضی اشــغالی کشته 
شــده اســت. از ســال 2014 تاکنــون، ایــن 
خشــونت بارترین درگیری میان فلسطین 
و اســرائیل است. در حمله اسرائیل به نوار 
غزه، نهادهای خدمات رسان و ساختمان 
شــبکه ماهــواره ای ااقصــی در غــرب نوار 
غزه بمباران شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل 
ســازمان ملــل در واکنش بــه این حمات 
گفت: »تحــوات اخیــر در نوار غزه بســیار 
نگران کننده و فاجعه ای غیر قابل توصیف 
هســتند. مــا خواهــان توقــف فــوری ایــن 

خشونت ها هستیم.«
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روز دوشــنبه ســازمان عفو بین الملل یکی 
از معتبرتریــن جوایــز حقوق بشــری خود 
موســوم بــه »جایــزه ســفیر وجــدان« را از 
خانم آنگ ســان ســوچی، رهبر دوفاکتوی 
میانمــار پس گرفت و اعام کرد، این کار را 
به خاطر »خیانت شرم آور« خانم سوچی 
بــه ارزش هایی که او زمانی به آنها متعهد 
بــود، می کنــد. در همیــن حــال اتحادیــه 
کشورهای جنوب شرق آسیا )آ سه آن( نیز 
اعام کرد، قصد دارد در پیش نویس بیانیه 
پایانی نشســت مشترک روز سه شنبه خود 
)دیروز( موضعی شدیدتر در قبال میانمار 
اتخاذ کند و خواهان مسئولیت پذیری این 
کشور در قبال مسلمانان روهینگیایی شود.

به گــزارش ســایت روزنامــه انگلیســی 
گاردیــن، در ســال 2009 هنگامی که خانم 
آنــگ ســان ســوچی محبــوب بــه خاطــر 
فعالیت های حقوق بشری اش در میانمار 

در حبــس خانگــی بــود و دور از همســر و 
فرزندانــش زندگی می کرد، ســازمان عفو 
بین الملل یکــی از معتبرترین جوایز خود 
به نام جایزه »ســفیر وجدان« را به او اعطا 
کــرد اما 9 ســال بعد و در روز دوشــنبه عفو 
بین الملل تصمیم گرفــت با پس گرفتن 
ایــن جایــزه از آنــگ ســان ســوچی ای کــه 
دیگر اهمیتی به حقوق بشر نمی دهد، به 
جمع دیگر نهادها و سازمان هایی بپیوندد 
که به اتفاق های حقوق بشــری یک ســال 
اخیــر میانمــار بویــژه آوارگــی مســلمانان 

روهینگیایی واکنش نشان داده اند.
پیش از ایــن، موزه هولوکاســت امریکا 
جایــزه »ویســل« خــود را از ســوچی پــس 
گرفته بود و آکســفورد، گلسگو، ادینبرگ و 
نیوکاســل نیز جایزه »آزادی شــهر« خود را 
از او پس گرفته بودند. کشور کانادا نیز حق 
شهروندی افتخاری خود به خانم سوچی 

را لغو کرده است.
»کومی نیــادو«، دبیرکل ســازمان عفو 
بین الملــل در نامــه ای خطــاب بــه آنــگ 

سان ســوچی ضمن ابراز ناامیدی از اینکه 
سوچی از اقتدار و اختیار سیاسی و اخاقی 
خود برای حراســت از حقوق بشر، عدالت 
یا برابری در میانمار استفاده نکرده است، 
به بی اعتنایی آشکار وی نسبت به جنایات 
و  کــرد  اشــاره  میانمــار  ارتــش  وحشــیانه 
گفت: به عنوان سفیر وجدان سازمان عفو 
بین الملــل، ما انتظار داشــتیم که شــما با 
بکار بردن اقتدار اخاقی خود به اعتراض 
علیــه بی عدالتــی در هرجایــی کــه شــاهد 
آن هســتید، ادامه دهید... امروز ما عمیقاً 
مأیوس شدیم که شما ]آنگ سان سوچی[ 
دیگر سمبل امید، شجاعت و دفاع پایدار از 

حقوق بشر نیستید.«
خبرگزاری رویترز نیز دیروز در گزارشی 
پایــان  در  دارد  قصــد  آن  ســه  آ  نوشــت، 
نشست خود بیانیه مشترکی علیه مسائل 
حقــوق بشــری میانمــار صــادر و مواضــع 
تندتــری در این بــاره بگیرد. آســه آن بارها 
نسبت به وضعیت استان مسلمان نشین 

راخین میانمار ابراز نگرانی کرده است.

این اتفاق ها در حالیست که این روزها 
پناهجویــان روهینگیایــی که بیــش از یک 
ســال اســت در خاک کشور همســایه آواره 
انــد؛ نگــران بازگردانده شــدن اجبــاری به 
میانمار هســتند و بــرای اینکه بــه میانمار 
در  پناهجویــی  کمپ هــای  از  برنگردنــد 
بنگادش فرار می کنند. دو کشــور میانمار 
از 4  بیــش  توافــق کرده انــد  بنــگادش  و 
هــزار پناهجوی روهینگیایــی را به میانمار 

برگردانند.
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تایمــز  نیویــورک  روزنامــه   / جهــان  گــروه 
بامداد دیروز سه شــنبه در گزارشــی به نقل 
از ســه مقــام آگاه، از وجود یک فایل صوتی 
متعلق بــه »ماهــر عبدالعزیز مطــرب« از 
مظنونان پرونده قتل »جمال خاشقجی«، 
روزنامه نــگار منتقــد ســعودی خبــر داد که 
می تواند یکــی از معتبرترین اســناد درباره 
دســت داشــتن محمد بن ســلمان در این 
قتــل سیاســی بــه شــمار رود. در ایــن فایل 
صوتــی مطرب پــس از قتل خاشــقجی در 

تمــاس تلفنی با فردی که گمــان می رود از 
دستیاران بن سلمان بوده باشد، به او گفته 

بود، »به رئیست بگو کار انجام شد.«
به نوشته نیویورک تایمز، در جریان سفر 
»جینا هاســپل«، رئیس ســازمان اطاعات 
امریکا )سیا( به ترکیه، مقام های اطاعاتی 
ترکیــه ایــن فایــل صوتــی را بــرای هاســپل 
پخــش کــرده و متن مکالمــه را در اختیار او 
گذاشته بودند اما حاضر به ارائه اصل فایل 
صوتی به او نشــده بودند. بــا وجود مدارک 

غیرقابل انکار از نقش مقام های عالی رتبه 
ســعودی در قتل ایــن روزنامه نــگار، دولت 
امریــکا تاکنــون موضــع صریحــی در ایــن 
ارتبــاط اتخــاذ نکــرده و حاضر بــه محکوم 
کــردن ریاض نشــده اســت. ایــن   در حالی 
اســت کــه   در داخل عربســتان نیــز اوضاع 
چنــدان بر وفــق مــراد ولیعهد جــاه طلب 
نیست. روزنامه فایننشال تایمز در این باره 
نوشــت، بعــد از پرونده جمال خاشــقجی، 
در داخــل خاندان حاکــم تاش هایی برای 

بــن  اختیــارات محمــد  و  قــدرت  کاهــش 
ســلمان وجود دارد. این در حالی اســت که 
حمایــت امریکا از بن ســلمان ادامــه دارد. 
دیــروز جــان بولتــون، مشــاور امنیــت ملی 
امریــکا تأکید کرد که نــوار صوتی مربوط به 
قتل جمال خاشــقجی، اشــاره ای به دست 
داشتن محمد بن سلمان در قتل وی ندارد. 
همچنین مخالفان عربستانی خواستار اداره 
کشور توسط شاهزاده احمد بن عبدالعزیز، 

برادر پادشاه کنونی شدند.
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)ブぃ]ブپ├ピ( 〝┖【پ├ピ
تیتر »مســی برتــر« عنوان مطلبی اســت که 
این نشــریه پیرامــون دســتاوردهای کم نظیر 
لیونل مســی در زمینه گلزنی در لیگ فوتبال 
اســپانیا برجــای نهاده و کســب عنــوان آقای 
گلی )موســوم به پیپیچــی( را برای او بیشــتر 
از ســایرین امکانپذیر ساخته است. بازگشت 
یــوردی البا به اردوی ملی اســپانیا که توســط 
لوئیس انریکه، ســرمربی این کشــور صورت 

پذیرفته، دیگر خبر اسپورت است.

 )ブぃ╈ブ━ぁピ( 〝┖【پ├ピ 【─【─
کســب عنوان مربی برتر ســال فوتبال ایتالیا 
توسط ماسیملیانو الگری از یوونتوس به تیتر 
و  گــزارش نخســت این نشــریه تبدیل شــده 
و قهرمانی هــای پر تعداد این تیــم در ایتالیا 
طی ســال های اخیر، ســندی بــر این گزینش 
است. آخرین فراز و فرودها در کار اینترمیان 
نیز دیگر مطلب عمده توتو اسپورت را شکل 
داده و اظهارنظر چند کارشــناس در این باب 

آمده است.

 )╆ブ┹─┗پ( 【o【┈』ピ
باشــگاه  ســابق  رئیــس  شــدن  متهــم 
اســپورتینگ لیســبون به 56 فقــره تخلف 
و جــرم و آغــاز پیگــرد قانونــی او، صفحــه 
اول ایــن نشــریه را تحــت تأثیــر خــود قرار 
از آخریــن  اوجوگــو گزارشــی  اســت.  داده 
وضعیــت پورتو در صحنه لیــگ پرتغال و 
لیگ قهرمانان اروپا را هم به رشــته تحریر 
کشانده و از سوندادو، ستاره جدید این تیم 

نقل قول هایی را آورده است.

‶ピ┗ぁピ ╆ブボ─【┼ ╋ぁ┗┍─ 《ペ AFC ┓ぁ┓『─
کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه ای قویاً از فدراسیون فوتبال 
خواســت اســتقال خــود را حفــظ کنــد. ایــن بیانیه اشــاره به 
ماجــرای منع به کارگیری بازنشــتگان دارد که در بخشــی از آن 
آمده: »با توجه به اینکه قانونی توسط مجلس شورای اسامی به تصویب رسیده 
و فدراسیون فوتبال را به عنوان یک نهاد غیردولتی معرفی و پرسنل بازنشسته 
آن را ممنوع الکار دانســته، کنفدراسیون فوتبال آسیا به مسائل فعلی مربوط به 
فدراســیون فوتبال جمهوری اســامی ایران نظارت می کند. فدراســیون فوتبال 
ایــران قطعــاً یک نهاد غیردولتی اســت و تمــام اعضای آن باید بــدون نظارت 
نهاد سوم یا دولت و مجلس به کار خود ادامه دهند. کنفدراسیون فوتبال آسیا با 
فدراسیون فوتبال ایران که در ماه مه سال 2016 و بدون دخالت نیروهای خارج 
از فوتبال انتخاب شده، همکاری کامل دارد. کنفدراسیون فوتبال آسیا هیچ گونه 
اغماضی در مورد دخالت های نهادهای بیرونی در مورد اعضای خود نداشته و 
امیدوار است در فاصله 2 ماه مانده به آغاز جام ملت های آسیا 2019، فدراسیون 

فوتبال قادر به حفظ استقال خود بوده و مشمول تحریم نشود.«

r╉′ ╋ぃ─ ┘』┗ぁ┒ [ぁ┗¨─ ┖┒ 《]ブl╈ブ′ q┘ブペ ┗ペ ┓ぃkゾ─
تمرین دیروز تیم ملی فوتبال در شرایطی انجام شد که کارلوس کی روش تأکید زیادی 
روی حفــظ تــوپ و اجرای بــازی مالکانه داشــت. در این تمرین که در زمین شــماره 2 
آکادمــی ملی فوتبال انجــام پذیرفت، یک بار دیگر برنامه مصاحبه های اعام شــده 
نفرات تیم ملی که قرار بود شامل رضایی، انصاری فرد و طارمی شود، به اجرا درنیامد. 
در تمرین دیروز 21 بازیکن حاضر بودند ولی خبری از آزمون، قدوس و محرمی نشد. 
پیش از آغاز تمرین، کری خوانی بین چند ملی پوش و اعضای کادر فنی بر سر دقت در 
زدن ضربات وجود داشــت ولی حقیقت امر این است که هیچ بازیکنی قادر به انجام 
کارهای تعیین شــده در این قسمت نشــد. پس از 3 دور دویدن ملی پوشان در زمین و 
تقسیم شدن بازیکنان به دو گروه سبز و نارنجی، تمرینات در زمینی با 6 دروازه کوچک 
به جریان افتاد و کی روش از هر دو گروه خواست که قبل از واگذاری توپ حداقل 10 بار 
توپ را بین خود به طور ســالم رد و بدل کنند. اجرای تاکتیک های در نظر گرفته شــده 
بــرای دیدار فردا مقابل ترینیــداد، از دیگر بخش های تمرین دیروز ملی پوشــان بود و 
ایــن در حالــی بود که مصدومان تیم ملی دور از تمرینــات گروهی به حرکات آمادگی 
جســمانی پرداختنــد. بیرانوند هم در تمرین دیروز آســیب دید و بــه همین خاطر 20 

دقیقه بعد از شروع تمرین، زمین را ترک کرد ولی مشکل او جدی نیست.

‶っ【╉┵′ rl├ピ r]ブ『┈ ╊ブ┈ ┖┒ ┗『╉k qあ┬
نخستین دوره مسابقات جام جهانی پاراآلپاین با حضور 9 کشور در پیست اسکی 
دبی در رشته مارپیچ کوچک برگزار شد و صادق کلهر با ثبت زمان یک ساعت و 
19 دقیقه و 12 ثانیه به مدال طای این ماده دســت یافت و جواد ســولقانی دیگر 
نماینده ایران با ثبت زمان یک ســاعت و 36 دقیقه و 75 ثانیه در جایگاه ســوم 
ایســتاد. همچنین صادق کلهر روز دوشنبه نیز در رقابت های پاراآلپاین به مدال 

نقره دست یافته بود. این رقابت ها امروز )چهارشنبه( به پایان می رسد.

jぃپ¨╈ピ rペブ┑━]ピ ┖┒ 〞┝ぃ╈ブボ─【┼ ‶ピ【]ブペ ┒【┵┤
تیم ملی فوتبال بانوان بزرگسال ایران با تساوی 1-1 برابر هنگ کنگ به عنوان تیم 
نخست گروه خود به دور دوم پیکارهای انتخابی المپیک 2020 توکیو صعود کرد. 
گل ایران را هاجر دباغی در نیمه دوم به ثمر رساند و پیش از این دیدار، ایران تیم 
لبنان را با به ثمر رســاندن 8 گل ناکام کرده بود و همان نتیجه ســبب صدرنشینی 

بانوان ایران شد. در مرحله بعدی 12 تیم در سه گروه به رقابت خواهند پرداخت.

!‶ピ【]ブペ ╆ブペ┓〈》 r╉′ ╋ぃ─ [ぁ┗¨─ ┖┒ ┻╁├ ┘ピ プジ ‶┒┗k 《le
مرحلــه پنجــم اردوهای تیــم ملی هندبــال بانوان بــرای حضور در مســابقات 
قهرمانی آسیا در حالی با حضور 22 بازیکن در تاار فدراسیون هندبال در حال 
برگزاری اســت که در حین تمرینات تیم ملی باران شــدیدی شــروع به باریدن 
کرد. زمانی که ملی پوشان در نیمه زمین در حال تمرین بودند آب از سقف تاار 
هندبال چکه کرد و باعث شــد که ملی پوشــان با اجــازه مربی نیمه زمین خود 
را تغییر دهند. مســئوان فدراسیون مجبور شــدند از سطل آشغال برای جمع 

نشدن آب در سالن استفاده کنند.

‶ピ┗『─ ┖┒ ┗]【ぁh╈ 12 ブペ ┒ピ┓ぃ〈ぁ┗─
در تیــم ملــی فوتبــال ترینیداد که پنجشــنبه در مســابقه ای دوســتانه در تهران 
روبــه روی تیــم ملــی ایــران قــرار می گیــرد، 12 لژیونــر دیــده می شــوند. آنها در 
جدیدترین رده بندی فیفا در رتبه 99 قرار گرفته اند و در دو دیدار آخرشان مقابل 

آسیایی ها، امارات را برده و به تایلند باخته اند.

!┓]┗┑ペ 〞ぃ╉ペ ‶ブ┠┒【┐ ╆ブボ━l┝ペ ‶ピ【┈【] ‶ブ┠【پ r╉′
مشــکات مالی فدارســیون بســکتبال به جایی رســیده که این فدراسیون حتی 
توانایــی پرداخت هزینه های روزانه خود را نیز نــدارد. در جدیدترین اتفاق قرار 
اســت اردوی تیم ملی نوجوانان ایران با هماهنگی مســئوان ورزشی کیش در 
این جزیره برگزار شــود اما بازیکنان دعوت شــده باید خود هزینه بلیت شــان را 

پرداخت کنند و راهی کیش شوند.

‶ブ┠【پ r╉′ プブ┥━┴ピ ブペ ‶ブぃペ┗′ rぁ【┝¨》
در پی امتناع ملی پوشــان فوتبال ایران از صحبت با رســانه ها و غیرفعال کردن 
صفحات اجتماعی شان و همسویی کارلوس کی روش با آنها، دو تن از اعضای 
کادر فنــی تیــم ملــی نیز بــا انتشــار تصویــری بــا عنــوان »Out of Service« در 

صفحات اجتماعی شان، در اعتصاب مورد بحث شریک شدند.

╋ぁ【┠ r′ ブぃ├ジ ‶ブ′┗『╀ ┓┵ペ ╇┥┼ :〉┒ピ┘ ╇ぃ╉┐
شجاع خلیل زاده، مدافع پرسپولیس گفت تمرینات دو سال اخیر کمک خواهد 
کرد تا این تیم فصل آینده عنوان قهرمانی فوتبال باشگاه های آسیا را به دست 
بیــاورد. وی در مــورد عــدم حضورش در تیــم ملی ایران هم گفــت: ابد آنقدر 

خوب نیستم که دعوت شوم.

〞├ピ ブ′ r╉┤ピ ┻ぁ┗┌ ┾ピ┗┴ :┖ブf]ピ┗k
زاتکو کرانچار، سرمربی کروات تیم ملی امید فوتبال ایران با اشاره به قرعه کشی 
مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی امیدهای آسیا گفت:گروه آسانی وجود ندارد 
و شاگردانش باید مهیای سخت ترین پیکارها باشند. با این حال، وی متذکر شد که 

در بین سه حریف ایران )عراق، یمن و ترکمنستان(، عراق از بقیه قوی تر است.

q┘ブ├ [ぃ┠ブ′ ‶ブペ┙ぃ′ rぁピ┒ ‶ピ┒┗oブ┠
در ادامه هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال از ساعت 15 امروز، سایپا 
و ماشــین ســازی در تهران به مصاف هــم می روند. هر دو تیــم در 4 بازی اخیر 
خــود در لیــگ برتر بــه پیروزی نرســیده اند وبه دنبال پیروزی هســتند. ســایپا و 
ماشین سازی در لیگ شانزدهم 2 بار به مصاف هم رفتند که در دیدار رفت در 
تبریز با تساوی 3 بر 3 به پایان رسید اما در بازی برگشت سایپا یک بر صفر برد. 
ماشــین سازی هفته قبل با استقال به تساوی بدون گل رسید و شاگردان علی 

دایی هم 3 بر صفر مغلوب سپاهان شدند.

〝っブ╁━]ピ 』 ╇╁] 〝ブ┵ぁブ┠ 〉┖ブペ┖┒ ╆あ╁━├ピ 〉ブp┠ブペ 《ぃ┴あ┬ピ
در پی پخش شدن شایعات مختلف درخصوص جذب نفرات خارجی جدید 
به تیم فوتبال اســتقال تهران، این باشــگاه با انتشار اطاعیه ای، متذکر شد که 
هرگونه کوششی در این زمینه فقط با هماهنگی کادر فنی و سران باشگاه صورت 
خواهد پذیرفت و مذاکرات با نفرات جدید مورد نظر هم تنها توســط باشــگاه 
انجام خواهد شد و هر چیز دیگری خارج از این روند، شایعه سازی صرف است.

اخبـــــار
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دولت برای ما در فینال بازی کرد یا بازیکنان؟

╋ぁ』┖ r′ ‶ブlぃپ ┺ブ┥′ 《ペ ブ》 《╈ブ├1۷ ┗ぁ┘ ブペ :【l]ピ┗ペ
طبق اعام ســازمان لیگ، پرســپولیس 
بازی هــای  از  یکــی  در  آبــان   28 بایــد 
عقب افتاده اش در لیگ برتر به مصاف 
پیــکان بــرود. ایــن در حالــی اســت کــه 
این تیــم، به دلیــل مصدومیت محمد 
 انصــاری و حســین ماهینــی و حضــور 
7 بازیکن در تیم های ملی بزرگســاان، 
امیــد و تیــم ملــی عــراق، ایــن تیــم از 
کمبــود بازیکــن رنــج می بــرد و در ایــن 
شــرایط برانکو اعام کرده بود که بدون 
ملی پوشــان خــود )علیرضــا بیرانوند و 
احمــد نوراللهــی( بــه میدان نمــی رود 
ولــی ســعید فتاحــی، مســئول کمیتــه 
مســابقات ســازمان لیــگ اعــام کــرد 
کــه پرسپولیســی ها توافــق کــرده بودند 
بدون ملی پوشــان خود هم بعد از لیگ 

قهرمانان آسیا بازی کنند.
در ایــن میــان روز گذشــته هــم فــارس 
خبــر داد که توافق شــده تا ملی پوشــان 

پرسپولیس به این تیم پس داده شوند. 
بــرای بــازی با پیــکان و با نظــر کرانچار، 
قرار است ۴ ملی پوش امید پرسپولیس 
به تمرینات این تیم بازگردند. نوراللهی 
و بیرانونــد هم قرار اســت بــرای بازی با 
ذوب  آهن و ســپاهان از اردوی تیم ملی 
جدا شــوند و بــه تمرینات پرســپولیس 
نظــر  هــم  کــی روش  و  شــوند  اضافــه 
مثبــت خــود را در این باره اعــام کرده. 
با این حال، برانکو ایوانکوویچ سرمربی 
پرسپولیس که در کرواسی به سر می برد، 
در گفت وگوی بلند خود با فارس، از این 

شرایط انتقاد کرده است.
برانکــو دربــاره اینکه در فضــای مجازی 
و برخــی مصاحبه هــا، برخی هــا مدعی 
هستند که پرسپولیس تیم دولتی است 
و حمایت هــای ویــژه و خاصــی از ایــن 
تیم می شود، چنین واکنشی داشت: »از 
شما یک ســؤال می پرســم، آیا در لیگ 

قهرمانان آسیا، دولت برای پرسپولیس 
بــازی کــرد یــا بازیکنانــش؟! در مرحله 
یک هشــتم نهایی، یک چهــارم نهایی، 
نیمه نهایــی و فینــال دولتمــردان برای 
پرســپولیس بازی کردند یــا بازیکنان؟! 
حتــی در لیگ قهرمانان آســیا هم مثل 
لیگ برتر داوری ها به ضرر ما بود و داور 
چینی بازی رفت فینال یک پنالتی برای 
ما نگرفت و گل آفساید کاشیما را تأیید 
کــرد. حتی در بازی برگشــت هــم که در 
ورزشــگاه آزادی انجــام شــد، داوری بــه 
ضرر مــا بود، حاا شــما به مــن بگویید 
که آیا دولت به ما کمک کرده؟ در لیگ 
ایــران اگر بررســی کنید، هیــچ تیمی به 
انــدازه مــا از داوری ضرر نکــرده. مقابل 
ســایپا گل آفســاید خوردیم و در 3 سال 
اخیــر بارها اشــتباهات داوری علیه تیم 
ما بود اما من باز هم از شــما می پرســم 
کــه آیا با این شــرایط دولت به ما کمک 

کرده اســت؟ نمی دانم چطور برخی ها 
ادعا می کنند که دولت به ما کمک کرده 

و برایم این مسأله جای سؤال است.«
پرســپولیس  منتقــدان  اینکــه  بــه  وی 
می گوینــد چــرا برنامه هــای تلویزیونــی 
هــم  بــوده  متمرکــز  پرســپولیس  روی 
ایــن پاســخ را داد: »وقتــی پرســپولیس 

به فینال آســیا رســید و بــازی مهمی در 
پیــش دارد، توقــع داریــد به جــای بازی 
پرســپولیس و کاشــیما، تلویزیــون بازی 
اکسین البرز و گل گهر را پخش کند؟ من 

واقعاً این حرف ها را نمی فهمم!«
برانکو درخصوص اینکه از پرســپولیس 
خواســته شــده که بدون ملی پوشــانش 

در لیــگ بــه میــدان بــرود، گفــت: »مــا 
دهیــم  انجــام  نمی توانیــم  را  کار  ایــن 
چــرا که انگار گنــاه کرده ایم که به عنوان 
نماینــده ایــران به فینــال آســیا رفتیم! 
طبعــاً نمی خواهیم زیر بــار این برنامه 
برویم. اگر قوانین فیفا اجازه می دهد که 
در فیفــا دی بازی کنیــم، بازی می کنیم 
اما آنهــا چطور فکر کردند کــه در غیاب 
ملی پوشان مان و در فیفادی می توانیم 
به میــدان برویــم؟ ما بــدون 10 بازیکن 
بــازی خواهیــم کرد اگــر قوانیــن بگوید. 
ضمــن اینکــه مــن اان ایران نیســتم و 
چطــور یــک روز قبــل از بــازی مهــم بــا 
پیکان می توانــم به تهران بیایم تا بازی 
کنیم؟ اما اگر قرار بر این اســت که بازی 
انجام شــود و رســمی نباشــد، بــا همان 
زیر 17 ســاله ها بازی می کنیم و من هم 
یکشنبه به ایران برمی گردم تا آماده این 

بازی شویم.«

اختاف ها تأثیر خود را روی »90« گذاشته است
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سلطانی فر از واگذاری مجدد سرخابی ها تا پایان سال خبر داد
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برنامــه »90« در حالــی دوشــنبه شــب 
روی آنتن رفت که کامًا مشــخص بود 
اختاف نظر علی فروغی مدیر شــبکه 
3 ســیما و عــادل فردوســی پور، تأثیــر 
منفی خــود را روی این برنامه پربیننده 
گذاشــته اســت. در برنامــه ایــن هفتــه 
که اکثــر آیتم هــای آن مربوط بــه بازی 
پرســپولیس و کاشــیما آنتلرز در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا بود، هیچ تصویر یا 
آیتمی از حضــور بانوان در این بازی که 
بازتاب بسیار زیادی در جامعه داشت، 
نمایش داده نشد و فردوسی پور پس از 
گذشــت بیش از یک ســاعت از برنامه، 
در جملــه ای کوتاه صرفاً بــه گفتن این 
جملــه بســنده کــرد کــه بانوان هــم به 
ورزشــگاه آمده بودند و ابــراز امیدواری 
کرد که بســتر مناسب مهیا شــود تا این 

حضور ادامه یابد!
نکتــه عجیب اینکه لوگوی »شــبکه 3« 
گزارشــگران  میکروفــن  روی  بــه  هــم 
برنامــه »90« اضافــه شــده تــا هــر دو 

لوگــو وجود داشــته باشــد و بــه عبارتی 
میکروفــن تنهــا با لوگــو »90« نباشــد و 
از انحصــار برنامــه عــادل خارج  شــود. 
چــه بســا در گزارش های پخش شــده، 
میکروفن توســط گزارشگران به شکلی 
گرفته می شــود که بیشــتر لوگو شبکه 3 

دیده شود.
در این برنامه فردوسی پور قصد داشت 
مصاحبــه اختصاصــی اش بــا جیانــی 
اینفانتینــو رئیــس فیفا را پخــش کند و 
حتــی تبلیــغ آن را هم کرد ولــی گویا به 
دلیل اینکه اینفانتینــو در این مصاحبه 
ایــران را دربــاره اســتعفای مهــدی تاج 
رئیــس فدراســیون فوتبــال بــه خاطــر 

قانــون بازنشســتگی تهدید بــه تعلیق 
کــرده، بــه همیــن خاطر مجــوز پخش 
نگرفت و رایزنی ها هم برای پخش آن 
جواب نداد تا عــادل وعده پخش آن را 

در آینده بدهد.
نکتــه جالــب دیگــری کــه در برنامــه 
این هفته وجود داشــت، ایــن بود که 
فردوســی پور چنــد بــار تأکید کــرد که 
هفته آینده برنامه اش ساعت 22:15 
آغــاز خواهد شــد و یک ســاعت بعد 
یعنــی 23:15 بــه پایــان می رســد تــا 
بــازی لیــگ ملت هــای اروپــا از آنتن 
شبکه سوم سیما پخش شود. این در 
حالی است که عادل در گذشته برای 
چند دقیقه بیشــتر پخش برنامه اش 
رایزنی می کرد و یکی از دایل پخش 
نشــدن »90« در هفته هــای پیــش به 
خاطــر همین لیــگ ملت هــای اروپا 
بــود  نپذیرفتــه  فردوســی پور  و  بــود 
برنامــه اش بعد از فوتبــال روی آنتن 

برود!

مسعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان 
در حاشــیه افتتــاح فــواد آرنــا )ورزشــگاه 
اختصاصی فواد خوزســتان( که با حضور 
اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیــس 
جمهوری در اهواز برگزار شــد، در گفت وگو 
بــا پایــگاه خبــری وزارت ورزش و جوانــان، 
دربــاره ایــن پــروژه چنیــن صحبــت کــرد: 
»خــدا را شــاکریم که پــروژه ای شــیک و در 
کاس جهانی را توانستیم در شهر اهواز به 
بهره برداری برســانیم. عاوه بر این، وجود 
استادیوم ثامن مشهد در کنار استادیوم های 
غدیــر، یادگار امام، پــارس و نقش جهان و 
امام رضا )ع( شــرایطی را برای ما به وجود 
می آورد که می توانیم میزبانی مســابقات 
بین المللی بخصوص جام ملت های آسیا 
را کسب کنیم. تقاضای میزبانی برای جام 
ملت هــای 2023 را داده ایم و امیدواریم با 
توجه به اســتادیوم های خوبی که در نقاط 
مختلــف کشــور داریــم، بتوانیــم میزبانی 
رویدادهــای بین المللــی را بگیریــم.« وی 
ادامــه داد: »فکر می کنم فرصت خوبی در 

مناطق آزاد کیش، قشم و اروند برای برپایی 
اردوهای تیم های بزرگ پیش از آغاز جام 
جهانی 2022 در اختیار داریم.« سلطانی فر 
دربــاره پرداخــت بدهی هــای دو باشــگاه 
استقال و پرسپولیس گفت: »خوشبختانه 
تمام بدهی اشــخاص حقیقــی و حقوقی 
هــر دو باشــگاه تعیین تکلیــف و پرداخت 
شــده و در بخش بدهی هــای مالیاتی هم 
با شفافیت و طی شدن مراحل قانونی، به 
سرعت بدهی ها و جرایم سنگین مالیاتی 
برجای مانده از سوء مدیریت های حداقل 
20 سال گذشته در حال حل و فصل شدن 
اســت. خوشــبختانه قرارداد حامــی مالی 
استقال و پرسپولیس تا سال 1399 برقرار 

اســت و هیچ مشــکل مالی ایــن دو تیم پر 
طرفــدار را تهدیــد نمی کند.« وزیــر ورزش 
و جوانــان دربــاره خصوصــی شــدن و وارد 
شدن این  دو تیم به ساز و کار واگذاری گفت: 
»در حال برنامه ریزی هستیم و امیدواریم 
بــا موافقــت دولــت تــا پایــان ســال مجوز 
واگذاری دو باشــگاه استقال و پرسپولیس 
را بگیریم. موافقت ها را هم در کمیســیون 
تخصصی اقتصاد و هم در کمیته اقتصاد 
دولت گرفته ایم و در حال راهیابی به جلسه 
دولــت هســتیم و در مرحلــه نوبت شــدن 
در دولت قــرار دارد.« اســحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهوری هم  در حاشیه 
ایــن مراســم، بــا قدردانــی از اقــدام فــواد 
خوزستان جهت احداث ورزشگاه 30 هزار 
نفری و سرمایه گذاری 150 میلیارد تومانی 
بــرای احــداث این ورزشــگاه گفت: »ســایر 
واحدهای تولیدی و صنعتی نیز که از امکان 
سرمایه گذاری برخوردار هستند، نسبت به 
احــداث اماکن ورزشــی و توجه به مســائل 

رفاهی مردم اقدام کنند.«
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ë  مسابقات جهانی با اتفاق های خوبی
بــرای تو همــراه بود. در ایــن خصوص 

صحبت می کنی؟
اگــر اشــتباه نکنم، امســال حــدود 100 
تیــم در ایــن رقابت هــا شــرکت کــرده 
بودند. اکثرشــان هــم با وزنه بــرداران 
پرامیدی آمده بودنــد و قدرت زیادی 
داشــتند ولی ما هم بــه لحاظ فردی و 
هــم به لحاظ تیمی، توانســتیم نتیجه 

خوبی بگیریم.
ë  طــای مــدال  بــه  کــه  هــم  خــودت 

دوضرب و برنز مجموع رسیدی.
بله خوشبختانه توانستم به مدال های 

خوبــی برســم. ســال اولــی بود کــه در 
تیم ملی بزرگســاان حضور داشــتم و 

توانستم به موفقیت برسم.
ë  فکــر می کــردی کــه در اولیــن میدان

جهانی ات بتوانی بدرخشی؟
مــن بــرای کســب مــدال طــا بــه این 
رقابت ها رفته بودم. چــون وزنه هایی 
که در تمرینات زده بودم نیز، بیشتر از 
زمان مســابقات بود ولی کتفم آسیب 
دید و باعث شــد تا وزنه هــای کمتری 

را بزنم.
ë  رقابتی که با علی  هاشــمی در دســته

102 کیلوگرم داشتی، چطور بود؟

عملکرد بهتری داشته باشی؟
ان شــاءاه. مــن در دســته 96 کیلــو و 
یــک وزن پایین تر بودم کــه برای این 
رقابت هــا به 102 کیلو آمدم و به امید 
خدا ســال بعد هــم در 102 کیلو وزنه 
می زنم تا هم طا بگیرم و هم رکورد 
خوبــی را از خــودم به جا بگــذارم اما 

بــرای المپیــک بــه 109 کیلــو خواهم 
رفــت. البتــه حضــور در المپیک هم 
ســخت اســت.  چــون ســهمیه ایران 
2 نفر اســت ولــی تمریــن می کنیم تا 

ببینیم خدا چه می خواهد.
ë  بعد چه شد که به رشــته وزنه برداری

عاقه مند شدی؟

تقریباً 10 ســال اســت که در این رشــته 
وزنه بــردار  پــدرم  می کنــم.  فعالیــت 
هــم  ملــی  تیــم  در  مربــی ام  و  بــوده 

هست.
ë پارتی بازی که برایت نکرده؟

)می خندد( نه اصًا!
ë  درباره مدال های طای سهراب مرادی

و رکوردهایــی کــه شکســت چــه نظری 
داری؟

ســهراب بهترین وزنه بــردار و کاپیتان 
تیــم ملــی اســت. او مدال های بســیار 
بــا ارزشــی را گرفــت و توانســت رکورد 
دنیــا را بزنــد و در کل عملکــرد خیــره 

کننده ای داشته باشد.
ë  ســال گذشــته تیم ملی بــه قهرمانی

جهــان رســید ولی امســال ســوم شــد. 
عملکرد تیم ملــی را در مجموع چطور 

دیدی؟
مــا امســال بــه خاطــر مشــکاتی کــه 
داشــتیم، تیم مــان بــه صــورت کامل 
در مســابقات جهانــی شــرکت نکرد و 
با 8 نفر در مســابقات جهانی شــرکت 
کردیــم ولــی بــا ایــن حــال عملکــرد 
خوبی داشــتیم و توانســتیم بر سکوی 
ســوم جهــان قــرار بگیریــم. مــا اگــر با 
نفــرات کامــل می رفتیم، صــد درصد 
بیــن  ایــن  در  می شــد.  اول  تیم مــان 
فدراسیون هم جوانگرایی انجام داد و 
در ســال های آینده تیم فوق العاده ای 

خواهیم داشت.
ë  ایــن فامیلــی ات هــم خیلــی شــبیه

علیرضــا بیرانوند دروازه بــان تیم ملی 
فوتبال و پرسپولیس است!

مــا هــم بیرانوند هســتیم امــا فامیلی 
من را ثبت احوال اشــتباه نوشــته و به 
جای نون »ل« خورده و بیرالوند شده 
اســت. مــن و علیرضــا از یــک طایفــه 

هستیم.

 بیرالوند: فرقی نمی کرد 
خودم طا بگیرم یا علی  هاشمی

گفت وگوی »ایران« با ستاره جدید وزنه برداری در مسابقات جهانی

ثبت احوال اشتباه کرده وگرنه فامیلی من هم بیرانوند است و با علیرضا بیرانوند هم طایفه ام

مســابقات وزنه بــرداری قهرمانی جهــان در ترکمنســتان در حالی برگزار شــد که 3 
مــدال آور ایــران در ایــن رقابت ها، ســهراب مرادی، علی  هاشــمی و رضــا بیرالوند 
بودنــد. بیرالوند کــه اولین حضور خــود در مســابقات جهانی را تجربــه می کرد، در 
دســته 102 کیلوگــرم روی تخته رفــت و در یک ضرب با مهار وزنــه  175 کیلوگرمی و 
کســب عنوان چهارمی به کار خود پایان داد. امــا او در دوضرب موفق به مهار وزنه 
218 کیلوگرمی شد و تمام رقبایش را پشت سرگذاشت و به عنوان قهرمانی و مدال 
طا رســید. بدین ترتیب بیرالوند در مجموع با 393 کیلوگــرم مدال برنز گرفت تا 
حضــوری موفق در این رقابت ها داشــته باشــد. خبرنگار »ایــران« گفت وگویی با 
ایــن وزنه بردار 22 ســاله که با ادامه همیــن روند می تواند یکــی از امیدهای ایران در 

المپیک باشد، انجام داده است.

خیلی خوب بود. علی وزنه های خوبی 
کــه طــا  و مــن فقــط خوشــحالم  زد 

دست ایران ماند.
ë  آن موقــع دوســت داشــتی خــودت

وزنه های بااتری بزنی یا  هاشمی؟
خــب بــه هــر کســی بگویــی شــخص 
خــودش را در نظــر می گیرد امــا برای 
من فرقی نداشت. من دوست داشتم 
هم علی و هم خودم روی سکو برویم 
که خدا را شکر این اتفاق افتاد و هر دو 

به موفقیت رسیدیم.
ë  دربــاره وزنه هایی کــه در یک ضرب و

دوضرب زدی، چه نظری داری؟
مــن در یــک ضــرب بــا وزنه هــای کم 
شــروع کــردم. آن هــم بــه خاطــر این 
کــه یکــی از ماهیچه هــای کتفــم پــاره 
اســت و زیر وزنه خالی می کــرد وگرنه 
در تمرینــات 190 کیلــو را در یکضــرب 
مــی زدم امــا خدا را شــکر کتفــم در دو 
ضــرب درد نگرفــت و توانســتم طــا 

بگیرم.
ë  ،حاا با این شــروع خوبی که داشتی

فکــر می کنی کــه در مســابقات جهانی 
ســال آینــده و مهم تــر در المپیک 2020 
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امام موسی کاظم علیه السام:

َمن َلم یِجد ِلاساَءِة َمَضّضا َلم یکن ِعنَدُه 

ِلِاحساِن َموقٌع؛

کســی که مــزه رنج و ســختی را نچشــیده، 
نیکی و احسان نزد او جایگاهی ندارد.
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ابرهای مهربان پاییزی 』r┗プ┦〈ブ s〈プنــــگاره

اهالــی ســینما می گویند ابــر قهرمان هــا می آیند 
و می رونــد، ولــی اســتن لی خالق بســیاری از این 
ابرقهرمان های سرشــناس، موجــودی جاودانی 
و همیشــگی است؛ اما اســتن لی دیروز و در سن 95 سالگی درگذشت. 
دخترش در مصاحبه ای می گوید پدرش از بهترین و سالم ترین آدم ها 
بود و کســی تصور نمی کرد او به این زودی چشــم از جهان فرو ببندد. 
نــام واقعی او »اســتنلی مارتین لیبــر« )Stanley Martin Lieber( بود 
ولــی اســم مســتعار Stan Lee را برای خــود انتخاب کرد. اســتن لی به 
همــراه برخی از بهتریــن طراحان تاریخ توانســت در دهه 60 میادی 
بســیاری از قهرمانــان مــارول را همچــون مــرد عنکبوتی، مــرد آهنی، 
چهار شگفت انگیز، دکتر استرنج، مردان ایکس، گروه اونجرز، هالک، 
دردویــل و... را خلــق کند. گفته می شــود بزرگ ترین دســتاورد او برای 
دنیــای کمیک بوک این بــود که برای اولین بــار در تاریخ کاری کرد که 

شخصیت های کمیک بوک از حالت تک بعدی خارج شوند. تا قبل از 
استن لی، قهرمانان دنیای کمیک از حالتی تک بعدی رنج می بردند 
و انــگار همگی یک شــخصیت پردازی یکســان داشــتند. اما اســتن لی 
بــا فاصلــه گرفتن از کلیشــه های دنیای کمیــک بوک، بــه آنها عمق و 
پیچیدگی های شخصیتی داد و باعث شد تا خوانندگان دنیای کمیک 
با این شــخصیت ها همذات پنــداری کنند و بتوانند خودشــان را جای 
آنها بگذارند. اوایل دهه 60 میادی و زمانی که اطلس به مارول تغییر 
نــام داده بــود و مــارول هم با قهرمان هــای جدیدش کــواک می کرد 
اســتن لی تقریباً تمام کمیک های مارول را می نوشت. بنابراین آنقدر 
ســرش شــلوغ بود که گاهــی اوقات جزئیــات مربوط به شــخصیت ها 
را از یــاد می بــرد. خودش همیشــه اعتراف داشــت کــه حافظه خیلی 
خرابــی دارد و بــه همین دلیل هم ســعی می کرده تا اغلــب اوقات در 
نام گذاری ها از جناســی اســتقاده کند که حرف اول تمام اســامی یکی 

 Matt یا اسم دردویل Peter Parker باشد است. مثًا اسم اسپایدرمن
Murdock اســت و اســم دکتر اســترنج Stephen Strange اســت و.... 
یعنی نام و نام خانوادگی شــان با یک حرف یکســان شــروع می شد تا 

استن لی آنها را فراموش نکند اما باز هم فراموش می کرد.

»استن لی« خالق  ابرقهرمان های کمیک استریپ درگذشت

r]┓┡] ╊ブ¨─ 《ペ【┉┴ピ 〉ピ┖ ‶ブぁブپ 

عبداه کوثری هفتاد و دو ساله شد

مترجمی خاق و شاعری خوش ذوق
عبــداه  »ایــران«: 
بیســت  کوثــری، 
آبان مــاه  دوم  و 
در  پنــج  و  بیســت  و  ســیصد  و  یکهــزار 
همــدان بــه دنیــا آمــد. در رشــته اقتصــاد 
در دانشــگاه ملــی ســابق تحصیــل کــرد، 
زبــان  بــا  مأنــوس  جوانــی  ســال های  از 
ســال های  نخســتین  و  بــود  انگلیســی 
جوانــی بــه شــاعری پرداخــت و در دهــه 
پنجــاه نخســتین مجموعــه شــعرش را با 
عنوان »از پنجره به شــهر هرم ها«، منتشر 
کــرد امــا در ســال های بعــد بــه ترجمــه 
روی آورد. بــه قلــم ایــن شــاعر و مترجــم 
کتاب های متعددی منتشــر شــده است از 
آن جمله می توان اشــاره کرد به، »نبرد«، 
»کنستانســیا«، »زندانــی اس لومــاس«، 
»پوســت انداختن«، »خودم با دیگران«، 
»گرینگــوی پیــر«، »آئورا« از آثــار کارلوس 
فوئنتس، »کینکاس بوربا« نوشته ماشادو 
د آسیس، »استاد شیشه ای« نوشته میگل 
ســروانتس، »مــرگ در آنــد«، »گفت و گــو 
در کاتدرال«، »جنگ آخرالزمان«، »ســور 
بز«، از نوشته های ماریو بارگاس یوسا و...

تولــد  پیامکــی،  بــا 
کوثــری  عبــداه 
و  گفتــم  تبریــک  را 
برایــش نوشــتم؛ به 
ایــن جهــان خــوش 
آمدیــد و چــه خوب 
اســت، کــه هســتید.
بــا خودم فکــر می کردم اگر عبــداه کوثری 
ایــن همــه  نبــود چــه کســی می خواســت 
کتاب هــای خــوب را بــه زیبایــی و باغــت 
و خاقیــت بــه فارســی برگردانــد؟! آیــا اگر 
عبداه کوثری رمان های خاق و خواندنی 
بــه فارســی  را  امریــکای اتیــن  ادبیــات  از 
ترجمه نمی کرد، دیگرانی می توانستند این 
بــار بر زمین مانده را بردارند؟! بی شــک اگر 
عبداه کوثری نبــود، جهان ایرانی وجودی 
مهــم را کــم داشــت.بیش از بیســت ســال 
است با این مترجم زبده و انسان شریف در 
پیوند و دوستی و معاشرت هستم و معموًا 
و  دوســتانه  دیدار هــای  آگاه،  انتشــارات  در 
می دیدیــم  را  هــم  شــبانه  دورهمی هــای 

و می بینیــم و بــا دوســتان مشــترکی ماننــد 
حسین حســین خانی، نصراه کسائیان و... 
از کار و احوال و گاه بی گاه هم سیاست سخن 
می گفتیــم و می گوییــم. مــن ترجمه هــای 
ایشــان، از آثــار ادبیــات امریــکای اتیــن را 
خوانده ام و بسیار دوســت دارم و از آنجایی 
که بســیار خوش ذوق است و درک درستی 
ترجمه هــای  دارد،  فارســی  زبــان  و  نثــر  از 
خواندنــی را پیش روی مخاطــب می گذارد 
و به دلیل اینکه شاعر است و نگاه و جهانی 
شاعرانه دارد، بازتاب این نثر و نگاه شاعرانه 
را می تــوان در ترجمه هایــش دیــد. او آثــار 
درخــور و نویســندگان مهمــی را بــه ادبیات 
فارســی و مخاطب های رمان و داســتان در 
ایران معرفی کرده ســت و کوشیده تا آثاری 
را انتخــاب کنــد کــه بــه وضعیت و زیســت 
امروز ایران نزدیک باشد. از سویی او انسانی 
مهربــان و خوش مشــرب اســت، همــه این 
ویژگی هــا از او چهره هایــی متمایز ســاخت 
اســت. برایــش آرزوی تندرســتی و شــادی 

دارم.

آشـــــنایی  نخستین 
مـــــن بـــــا عبـــداه 
بـــــــــــــه  کوثـــــــــری 
و  یکهــــــزار  ســــــال  
شــصت  و  ســیصد 
ســی  بازمی گــــردد، 
و هفــت ســال از آن 
نخســتین دیدار ها و آشــنایی مــا می گذرد.
خاطرم هست در آن سال ها نخستین اثری 

کــه از ایشــان چــاپ کردیم یــک مجموعه 
شعر بود. او از شعرای خوش ذوق و خاق 
ارادتمنــدان  از  و  فارســی  مــدرن  ادبیــات 
احمد شــاملو بود. بسیار خوش قریحه بود 
و خاقانــه شــعر می نوشــت. چنــد زمانی 
در زمینــه ویرایش آثــار و کتاب های عرصه 
اقتصادی مشــغول شــد و با توجه به درک 
دقیق از نثر فارســی در ویراســت آثار بسیار 
خوب عمل می کرد. در همه ایام شــاعری 
و ویرایش به رمان عشــق می ورزید و بسیار 
می خوانــد و زبان انگلیســی هــم به خوبی 
می دانست و پس از چندی به ترجمه روی 
آورد و خاطــرم هســت مــا کتــاب »آنتــوان 
بلوایــه« نوشــته پــل نیــزان را بــا ترجمــه 
عبــداه کوثری منتشــر کردیم. ایــن اثر در 
آن روزگار بســیار معــروف شــده بــود و ژان 
پل سارتر هم نقد مفصل بر این اثر نوشته 
بــود. از آن ســال ها تا امروز ایــن همکاری و 
دوســتی صمیمانه ادامه یافته است و من 
از دوســتی با عبــداه کوثری عزیــز افتخار 
بســیار  اشــراف  ایــام  گــذر  در  او  می کنــم. 
خوبی بر ادبیــات امریکای اتین پیدا کرده 
اســت و بی شــک بررســی ادبیات امریکای 
اتین در ایــران بدون توجــه به تاش های 
عبــداه کوثــری اعتبــاری ندارد. عــاوه بر 
عمــری فعالیــت این مترجم پیشکســوت 
و  صمیمــی  و  شــریف  انســان  بــزرگ،  و 
مهربــان و بی  آایش اســت. برای دوســت 
دارم.  شــادی  و  تندرســتی  آرزوی  عزیــزم 
عبــداه کوثــری عزیزم تولدت بــر همه ما 

دوستداران فرهنگ و هنر ایران مبارک.

خبــر دیگــری از اســتان خراســان رضوی 
بخصــوص  و  اجتماعــی  شــبکه های 
توئیتــر را بــه واکنــش واداشــت. خبر این 
بود:»هیــأت کوهنوردی خراســان رضوی 
در بخشــنامه ای بــه باشــگاه های اســتان 
اعام کــرد که اجازه همســر زنان متأهل 
و اجــازه ولــی زنان مجــرد و زیر ۲0 ســال 
برای شرکت در برنامه های طبیعت گردی و کوه نوردی الزامی 
اســت.« همیشــه خبرهای مربوط به این استان و شهر مشهد 
بخصــوص خبرهایــی که نشــان می دهــد این اســتان قوانینی 
متفاوت از قوانین استان های دیگر کشور در نظر گرفته بازتاب 
زیــادی دارد و کاربــران بــا تعجب و شــوخی و طنــز درباره اش 
می نویســند. البتــه خیلی ها هم هســتن که بــا ناراحتی و حتی 

عصبانیت درباره این چیزها می نویسند.
بعد از اینکه بارها این خبر بازنشــر شــد، بسیاری از زنان در 
شبکه های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند:»از این به بعد 
در کنــار حقوق دیگه باید برای گرفتن حق حضور در طبیعت 
هم تاش کنیم!«، »گویا در شــروط ضمن عقد زین پس زنان 
ساکن مشهد باید این رو هم بنویسند: حق کوهنوردی!«، »حق 
کوهنــوردی و طبیعــت گردی! قــدم بعدی حق حیاتــه!«، »از 
مــردای متاهــل هم اجازه همســر می خواد هیــأت کوهنوردی 
مشــهد؟« امــا فقــط زنان نبودنــد که بــه این مســأله اعتراض 
کردند یا درباره اش نوشــتند. مثل کاربری که نوشــت:»به خدا 
اونجا ایران نیســت. دیگه کًا مســتقل شــدن« یا ایــن کاربر که 
توئیــت زد: »احتمــااً تــا چند وقــت دیگــه رضایت نامه کتبی 
خانم ها برای خروج از منزل، ورود به حرم امام رضا، پاساژها 
و بازارهــای مشــهد هم ضــروری اســت.« مهناز افشــار بازیگر 
ســینما که در توئیتر هم صفحه دارد توئیت زد:»از مشهد خبر 
رســیده زنان زیر ۲0ســال باید از شــوهر یا ولی خودشــون برای 
حضور در برنامه های کوهنــوردی اجازه بگیرن. وضع این جور 
قوانین نه تنها باعث محدودیت نمی شه بلکه باعث ایستادن 
و گرفتن حقی است که شما آن را بازیچه نگاه ضدزن خودتون 

قراردادید. برای همیشه نمی توانید زنان را محدود کنید.«
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خبر روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

چهـــره

هومن ســیدی مدتی اســت به توئیتر 
هم آمده اســت. ابتــدا فقط تبلیغات 
»مغزهــای  یعنــی  جدیــدش  فیلــم 
کوچــک زنــگ زده« را در ایــن صفحــه می گذاشــت اما 
دیــروز صبــح توئیتــی زد که باعث شــد ســیل کامنت و 
توئیت به سمتش سرازیر شود. او یک عکس از خودش 
توئیــت کرد و در شــرحش نوشــت: »آدم هــای باهوش 
همیشــه دیگــران را بــه صادقانــه رفتــار کــردن ترغیب 
می کنند. ه.س« منظورش از »ه.س« هم هومن سیدی 
بود. فضای شــبکه های اجتماعی با هم متفاوت اســت 
و چنیــن کاری در اینســتاگرام اتفــاق خــاص و عجیبــی 
محســوب نمی شــود اما در توئیتر طوفان ایجاد می کند 
چــون کســی عادت بــه ایــن کارها نــدارد. ضمــن اینکه 
توئیتری هــا معمواً با ســلبریتی هایی که به این شــبکه 

اجتماعی می آیند زیاد مهربان نیستند.
»مشکل از جایی شروع می شود که همه فکر می کنند 
باهوش هســتند. م.ق«، »حاا مخفف اسم خودتو اون 
زیر نمی نوشــتی ام ما می فهمیدیم این جمله رو نیچه 
نگفته«، »هوگو سانچز؟«، »چرا اینستاگراما رو می ریزی 
تــو توئیتــرا؟«، »روز اول که اومدم توئیتر هومن ســیدی 
رو فالــو کــرده بــودم خب؟ بعد یــه روز دیــدم یه جمله  
مســخره  بی معنــی نوشــته زیرش هــم گذاشــته ه.س. 
خــب طبیعتــاً آنفالو کــردم و جلوی خودمــو گرفتم که 
کوت و مســخره اش نکنم اما این جمله  اخیرش با اون 
عکس با اون ه.س زیرش واقعاً غیر قابل چشم پوشــی 
و زننده ســت.« تنها تعدادی از توئیت ها و کامنت هایی 
بود که درباره هومن ســیدی و برایش نوشــته شد. البته 
بعضی کاربرها هــم از او حمایت می کردند:»امروز 30 
تــا توئیــت تخریب کوت شــده رو توئیت هومن ســیدی 
خوندم عزیزم، شما جمات فاخر خودتو بنویس. بذار 

هومن سیدی هم ماست خودشو بخوره«

چهره روز
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مرتضــی هم ماننــد هنرمنــدان دیگر، 
از احساســات ویــژه ای برخــوردار بود و 
شــاید همین احساسات خالصش بود 
که باعث شــده بود در دل بســیاری جا 
بــاز کند. رفتــن او هنــوز برای مــا کهنه 
نشــده اســت و اگر نبود همدلی و یاری 
دوســتداران و همکارانــش واقعــاً این 
فراق برای ما بیش از اینها سخت بود. 
من این فرصت را غنیمت می شمارم 
و از همه این بزرگان که شــریک غم ما 

در این چند سال بودند تشکر می کنم. 
در این بین  حاشیه هایی نیز وجود داشت که اصوًا همیشه 
در زندگــی هنرمندان و چهره های سرشــناس این حاشــیه ها 
وجــود دارد و گریــزی از آنهــا نیســت. اخــاق و مهربانی های 

ذاتی مرتضی این فراق را برای ما سهمگین تر کرد. 
مــادرش هنــوز هم هر وقــت صدای مرتضــی را از رادیو یا 
تلویزیون می شنود آرام آرام اشک می ریزد و من هم چاره ای 
نــدارم جز دلــداری دادنــش. طی چنــد مدت اخیر بســیاری 
بــا مــن تمــاس گرفتند و جویــای اطاعاتــی دربــاره برگزاری 

مراسم چهارمین سال درگذشت او شدند. 
مــا این طــور صــاح  دیدیــم هزینــه ای را که برای مراســم 
چهارمیــن ســال درنظــر گرفته ایم به امــور خیریه اختصاص 
بدهیــم و این طــور مطمئن هســتیم روح مرتضــی عزیز از ما 
شــادمان تر و راضی تر خواهد بود. دوســتان نزدیــک او مانند 
آقــای علــی لهراســبی و محمدرضــا گلــزار همیشــه جویــای 

احوال ما هستند و مثل پسران من جای مرتضی را برای ما پر 
می کنند و مهربانی ها نشــان می دهد که مرتضی با ســعادت 

زندگی کرد و با سعادت رفت. 
نکتــه ای دیگر که شــاید گفتنش ازم به نظر می رســد این 
اســت که آلبوم »اســمش عشــقه« آخرین آلبومی بــود که از 

مرتضی منتشر شد و مدعی حقوقی نیز نداشت. 
در واقــع مرتضــی بــرای این آلبوم بــا هیچ فرد و شــرکتی 
قــراردادی نبســته و آن را نفروختــه بــود و طبیعتــاً مالک آن 
وراث آن بودنــد کــه مــا نیــز آن را منتشــر کردیم. غیــر از آن؛ 
آنچنــان قطعات زیــادی از او به جا نمانــده که در حجم یک 

آلبوم جا بگیرد. 
از طرفی مرتضی برای حدود 150 خواننده آهنگ ساخته 
کــه اگر این قطعات را در اختیار ما قرار بدهند می توانیم یک 

آلبوم به یاد مرتضی منتشر کنیم.

چهارسال از مرگ مرتضی پاشایی گذشت
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محمــد طلوعــی، دبیــر ســومین دوره 
جایــزه داســتان تهران بــا بیــان اینکه 
در ســومین دوره جایزه داستان تهران 
1089 اثر به دبیرخانه ارســال شــد که در نهایت 50 اثر به 
مرحله دوم راه پیدا کردند، گفت: اختتامیه سومین دوره 
جایزه داســتان تهــران ۲6 آبان ماه در مدرســه دارالفنون 

برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی ســومین دوره جایزه داستان 
تهران، طلوعی ادامه داد: از این 50 اثر ســه نفر به عنوان 

نفرات اول تا ســوم معرفی می شــوند و 
از 5 نفــر قدردانــی می شــود. به گفتــه او 
بــا توجه به اهمیــت منطقه 1۲ به عنوان 
یکــی از مناطق تاریخی شــهر تهران، دو 
جایزه ویژه این منطقه به داســتان هایی 
بــا محوریــت »قلــب طهــران« از ســوی 

شهردار منطقه اهدا می شود. 
دبیــر ســومین دوره جایــزه داســتان 
تهــران بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن جایــزه 
آن  و قصــد  اســت  تهــران  بــه  متعلــق 
معرفــی بخش هــای مختلــف تهــران و 

محــل برگــزاری اختتامیــه ایــن دوره مدرســه دارالفنــون 
انتخاب شــده است، گفت: دوره اول در برج میاد و دوره 
دوم در دانشــگاه تهران برگزار شــد که از مکان های مهم 

شهر تهران هستند. 
دوره  ســومین  برگــزاری  ایــده  داد:  ادامــه  طلوعــی 
ایــن جایــزه در مدرســه دارالفنــون ایــده مشــترک تیــم 
ایــن  برگزارکننــده جایــزه و شــهرداری منطقــه 1۲ بــود. 
مدرســه محیطــی خاطره انگیــز و فرهنگــی  بــرای تهــران 
اســت کــه امســال پذیــرای نویســندگان و اهــل فرهنــگ 
بــود. نویســنده کتــاب »هفــت  خواهــد 
گنبــد« درمــورد 50 نفری کــه به مرحله 
دوم راه پیــدا کرده اند، گفت: این تعداد 
نامــزد برای جایزه ای کــه 10برنده دارد، 
زیاد نیست و با توجه به اینکه یک پنجم 
آنهــا برنــده هســتند، بــه لحاظ نســبت 
بیــن برندگان و نامزدهای نهایی تعداد 
مناسبی اســت. به گفته محمد طلوعی 
ســومین دوره ایــن جایــزه بــا همــکاری 
مؤسسه همشــهری و شهرداری منطقه 

1۲ برگزار خواهد شد.

خبر آخـر

چقدر برای »فرهنگ« مان خرج می کنیم؟

╋╉╀ 』 ピ┕┸ n〈┈
مــا ایرانی هــا در ســال چقــدر برای 
امــور فرهنگــی هزینــه می کنیــم؟ 
هزینه هایــی کــه نــه بخــش مــادی 
)مغز(مــا  روح  بــا  کــه  )شــکم(، 

سروکار دارد.
قیمت هــا  وقتــی  همیشــه  امــا 
همیــن  مــی رود  بــاا  هزینه هــا  و 
بخش هــا اولیــن قربانــی هســتند. 
خانوارهــا برای اینکه خرج شــان با 
دخل شــان هماهنگ شــود اول به 
ســراغ حذف هزینه هایی می روند که به نظــر آنها تأثیری 
در زندگی شــان ندارد. بنابراین خورد و خوراک و مســکن 
در بــاای ســبد هزینه ها باقــی می ماند و امــور فرهنگی و 

تفریح کم یا به کل حذف می شود.
برای اینکه دقیقاً بدانیم برای چه چیزی چقدر هزینه 
می کنیم، ســراغ آمارهای رسمی بانک مرکزی می رویم. 
براســاس تازه تریــن گزارشــی کــه ایــن بانــک از بودجه یا 
درآمــد و هزینه خانوار در ســال 96 منتشــر کــرده، درآمد 
یک خانوار شهری در سال گذشته ۴3 میلیون و 9۲۷ هزار 
تومــان و هزینه نیز ۴۲ میلیــون و 130 هزار تومان بوده که 
درآمدها 1۲ درصد و مخارج هم ۷.۲ درصد بیشــتر شده 

است.
امــا از میــان ایــن اعــداد و ارقام ســهم امــور فرهنگی 
چقدر است؟ در گزارش های رسمی هزینه های خانوار به 
1۲ گــروه از خوراکی، پوشــاک و مســکن گرفتــه تا تحصیل 
و امور فرهنگی و حمل و نقل تقســیم شــده اســت. وقتی 
سهم این گروه ها را درکل هزینه یک خانوار نگاه می کنیم 
کمترین آن به تحصیل و سپس به امور فرهنگی و تفریح 
اختصــاص دارد. 35.5 درصــد کل درآمــد یــک خانــوار 
را مســکن، آب و بــرق می بلعــد و ۲3.5 درصــد را هــم 
خوراکــی و آشــامیدنی. ولــی همه ســهم تحصیــل و امور 
فرهنگــی بــه ترتیــب 1.8 و 1.9 درصــد اســت کــه حتی از 
هزینه ای که ســاانه برای رســتوران می دهیم )یعنی ۲.1 
درصــد( کمتــر اســت. در این فهرســت همــه هزینه های 

دســته بندی شــده ســهم بااتــری از ایــن دو بخش مهم 
زندگــی ما دارند، حتی پوشــاک و کفش هم 4.۲ درصد از 

کل هزینه ها را دراختیار دارد.
درواقــع خانوارهــای ایرانــی از 4۲ میلیــون و 130 هزار 
کــه درکل ســال گذشــته خــرج کرده انــد، 803  تومانــی 
هــزار تومــان را صــرف امــور فرهنگــی و تفریــح کرده اند. 
هزینه هایــی کــه بــه ســینما و تئاتــر، خریــد کتاب و ســایر 
فعالیت هــای فرهنگــی مربوط می شــود، البته عددی که 
بانک مرکزی محاســبه کــرده تنها به خانوارهای شــهری 
و آن هــم به صــورت متوســط اختصــاص دارد که نشــان 
می دهد ممکن اســت این هزینــه برای برخی از خانوارها 
بــه صفــر برســد. بــرای تحصیل هــم خانوارهای شــهری 
ایــران در طــول ســال گذشــته ۷59 هــزار تومــان خــرج 

کرده اند.
نگاهــی بــه هزینه هایــی کــه در 10 ســال گذشــته برای 
امــور فرهنگــی کرده ایــم نشــان می دهــد که ســهم آن با 
وجود افزایش هزینه ها از ســبد هزینه ها کمتر شده است. 
در ســال 8۷ هزینــه ســاانه ایــن بخــش بــرای خانوارهــا 
۲8۲ هزار تومان بوده که ۲.4 درصد درکل هزینه ها سهم 
داشــته اســت. در ســال 88 این عدد به 345 هزار تومان 
معــادل ۲.۷ درصــد و در ســال 89 بــه 395 هــزار تومان 
برابر با ۲.8 درصد رســیده است. اما از سال 91 با وجودی 
کــه هزینه های امــور فرهنگی به 506 هزار تومان رســیده 
سهم آن به ۲.3 درصد کاهش یافته است؛ سهمی که در 
سال 95 از ۷64 هزار تومان هم گذشته ولی تنها ۲ درصد 

هزینه ها را شامل شده است.
ایــن اعداد و روند گویای آن اســت که در یک دهه اخیر 
هرچه قیمت ها باا رفته و فشار هزینه ها بیشتر شده است، 
مردم سعی کرده اند درابتدا هزینه های ضروری خود مانند 
خوراک و مسکن را تأمین کنند و فرهنگ را در ته فهرست 
خود گذاشــته اند. تازه ترین آمار بانــک مرکزی از تورم مهر 
ماه امســال هم نشــان می دهد کــه هزینه امــور فرهنگی و 
تفریح برای مردم نسبت به ماه شهریور ۷ درصد و نسبت 

به مهر 96 برابر با 80 درصد بیشتر شده است.
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