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جامعــه  افــزون  روز  تحــوات  شــتاب  پــر  بســتر  در 
بین المللی در حوزه هــای گوناگون و نیروهای حاکم بر 
آنهــا و همچنین تحواتی کــه اتحادیه اروپا در بطن آن 
قــرار گرفته، انگلیس نیز به عنــوان جزئی از جغرافیای 
اروپایــی و بــا ســابقه دیریــن جایــگاه بریتانیــای کبیر با 
اروپــا و نظــام بین الملــل همبســته شــده و پیونــد ایــن 
ســطوح گوناگون تحوات، آینده را برای همه کنشگران 
صحنه های این بازی با لغزندگی روبه رو ساخته است.
دارد،  بیشــتری  لغزندگــی  میــان  ایــن  در  آنچــه 
جایــگاه تــرزا می  اســت کــه بعــد از رفرانــدوم برگزیت 
بــه نخســت وزیری رســید و مأموریــت اصلــی خــود را 
در چارچــوب برگزیــت معرفی کرد و اکنــون بعد از رد و بدل شــدن بیش از 
500 صفحه متون مربوط به توافق با چالش های بسیاری روبه رو شده است. 
لذا آینده ترزا می، بیش از هر کنشــگری در اتحادیه اروپا به مســأله برگزیت 
پیونــد خــورده اســت و لغزندگی جایــگاه آینــده او را در آینده انگلســتان به 

نمایش می گذارد.
مــی  خواهــان آن بــوده اســت که ســنت مــارگارت تاچــری را زنــده کند و 
انگلستان بار دیگر شاهد یک بانوی آهنین دیگر در داونینگ استریت باشد. 
اما امروز او خمیده تر و لغزنده تر از همیشــه در پیچ خطرناک برگزیت قرار 
دارد. چــرا کــه با وجــود تمــام تاش هایی که او در یک ســال گذشــته انجام 
داده و ثمــره آن را روی میــز هیــأت دولــت خــود قــرار داده اســت، در حزب 
محافظه کار و حتی اعضای دولت خود با انتقادهای جدی مواجه است. این 
امر نشــان دهنده آن اســت که در کابینه ترزا می  نوعــی عدم تعادل حاصل 
شــده است و او نتوانسته است، شکاف های موجود در کابینه خود را آنهم با 
وزیــران کلیدی کــه باید در تنظیم این 500 صفحه حضور جدی داشــته و با 

مشارکت آنها این سند تاریخی را آماده کند، به یک توافق معنادار برسد. 
اکنــون او نه تنها انگشــت اتهام وزیــران خود را دارد بلکــه بزودی مورد 
اتهــام ناســیونال- شوونیســت های انگلیســی قــرار می گیــرد کــه اقتصاد و 
آینــده انگلســتان را مقابــل اتحادیه اروپا تضعیف کرده اســت. از همین رو 
ایــن مرحله می تواند بــرای ترزا می  پیچ خطرناکی باشــد که بانوی آهنین 
را در کــوره مــذاب خود آب کنــد. لذا او در روزهــای آینده باید بــرای ایجاد 
فضــای مناســب برای بازگشــت سیســتم درونی خــود به تعادل رســیده و 
وزیران کلیدی خود در کابینه را اقناع کرده یا با چالش آنها دســت و پنجه 
نرم کند. در غیر این صورت با موانع بیشــتری در حوزه های پیرامونی خود 

مواجه می شود. 
مجلس و افکار عمومی می توانند فشارهای زیادی به او وارد کنند و اگر او 
درون کابینه خود نتواند به یک جهت گیری رهبری کننده دست یابد، مجبور 
می شــود خود هم نقش رهبری کننده، هم مدیر و هم اجرا کننده ســندی را 
برعهــده گیــرد که تمــام بار ســنگین آن بــر دوش او قرار خواهــد گرفت و از 
طــرف دیگــر در درون نیــز حمایت های جــدی از او صــورت نخواهد گرفت. 
اما اگر راضی به برپایی رفراندومی دیگر درباره خروج از اتحادیه اروپا شــود 
و گامی رو به عقب بردارد، در مســیر ســقوط قرار می گیرد و قدرت و توانایی 

خود را با نقدهای جدی مواجه می بیند.
ترزا می  اکنون درگیر گیره ای اســت که یک ســوی آن فشــارهای ناشــی از 
نقد ســند برگزیت قرار دارد و سوی دیگر آن توقعات »ترزا می« ای است که 
رســانه ها وقتی او روی کار آمد با قــرار دادن او در قالب یک بانوی آهنین به 
وجود آوردند و در پیشینه او به سراغ مواردی رفتند که بتواند او را احیا کننده 

تاچریسم در انگلستان معرفی کند. 
تــرزا مــی  اگر بتوانــد از ایــن پیچ خطرنــاک عبــور کــرده و از فرصت های 
موجود در کوره داغ چالش ها استفاده کند و قدرت و قوت خود را به نمایش 
بگذارد، با قدرت بیشــتری ســر بر خواهد آورد و بعد از گذار از این کوره داغ، 
شــاید بتــوان گفت بانوی آهنین دیگری در انگلســتان ظهور کرده اســت. اما 
پرســش آن اســت که آیا ترزا می  می تواند از این کوره داغ و دیگر کوره هایی 

که سر راه او قرار می گیرد، عبور کند و در این کوره آب نشود؟
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تصــادف دلخــراش محــور گــرگان کردکــوی کــه منجــر به 
درگذشــت غمبار و دردناک دو مدیر عالی صدیق، شریف، 
پاک دست، پرتاش و ســختکوش هریک در جایگاه خود، 
زنــده یاد دکتــر نوربخش و زنــده یاد تاج الدین شــد، غمی 
جانــکاه بر دل نشــاند. حقیقت این اســت کــه گویی تقدیر 
برایــن بــود تــا همه چیــز جورشــود تــا در آن لحظــه در آن 
دوراهی باشــیم تا فرشته مرگ آن دو عزیز را دربر گرفته از 
ما برگیرد. توجه به این نکته که تنها ســاعتی قبل از حادثه 
نوربخــش عزیز با چهره ای خندان کلنگ احداث درمانگاه 
تخصصــی علی آباد را بر زمین زده بــود به ما می گوید اگر 
جز با هــدف خدمت به مردم قــدم برداریم زیان خواهیم 
کرد. واقعیت این اســت که ما از لحظه دیگر خود بی خبریم. این دو برادر بزرگوار 

این طور زندگی کردند و برای خدمت سر از پا نشناختند.
سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که بیش از نیمی از مردم ایران به نوعی 
برای تأمین معاش و سایر خدمات با آن در ارتباط هستند. ٧٧ بیمارستان و بیش 
از ۳00 درمانگاه باید مدیریت شود، خدمات بیمه ای که باید ارائه گردد. آن هم در 
شرایط مشکات فعلی. یک ویژگی مهم نوربخش خستگی ناپذیری او بود. هرگز 
در اداره این مجموعه عظیم از خســتگی ننالید.  برای من سخت است که در آغاز 
کار به عنوان وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی چنین سرمایه های مدیریتی عظیمی 
از دست رفتند. اما این حادثه باید برای همه یک درس عبرت باشد. مرگ از رگ 
گردن به ما نزدیک تر اســت و باز گویی این یک حقیقت اســت که فرصت خدمت 
به مردم بســیار اندک اســت. این مردم شایسته خدمت هستند همواره با انقاب 
بوده انــد و همه چیز خود را فدای انقاب کرده اند باید فرصت خدمت را غنیمت 

بشمریم و صادقانه ،امانتدارانه و چشم پاک و دست پاک به آنها خدمت کنیم.
وقتی در ابتدای تصدی مســئولیت از ســازمان تأمین اجتماعــی بازدید کردم 
و بــر ســه جانبه گرایی، اصاحــات ســاختاری در ارکان مثــل احیای شــورای عالی 
تأمین اجتماعــی، بازگشــت بــه الزامــات قانــون نظــام جامــع تأمین اجتماعی و 
یکپارچه ســازی همه توانمندی های حوزه تأمین اجتماعی در کشور و تاش برای 
تأمیــن منابــع کافی برای حل مشــکات اجتماعی کشــور در حوزه هایــی که به ما 
مربوط اســت و مســئولیت داریم تأکید کردم و اشاره داشتم؛ باید در شستا و سایر 
صندوق هــا دارایی هــای غیرمولد خــود را واگذار کنیم و مدیریــت در بنگاه ها را به 
حــد تکالیف وضرورت ها کاهش بدهیم. نوربخش بافاصله پس از پایان جلســه 
در تماسی تلفنی ضمن تشکر از حمایت های صورت گرفته همراهی همه جانبه 
خود را برای پیشــبرد این موارد اعام کرد. گرد آمدن عاشــقانه مردم در گرگان و 
تهران برای بدرقه این دو مدیر عزیز نشان می دهد که خداوند متعال این دوتازه 
درگذشــته ما را دوست دارد. عشق و عاقه زیادی بین او و مجموعه خدمتگزاری 
در ایــران و این شــهید راه خدمت به مردم وجود دارد، این دو عزیز شــب جمعه 
و مصادف با شــب شــهادت امام حسن عســکری)ع( به لقای حق رفتند که همه 
این ها نشانگر فضیلتی است بزرگ و متکی به خدماتی خالصانه و خداپسندانه. 
این دنیا فانی است اگر جز با هدف خدمت به مردم کارکنیم نتیجه نهایی خسران 

عظیم و غیر قابل جبرانی براى همه ماخواهد داشت.

Ŷ  عملکرد خوب شــهردار ازنا / یک مخاطب: آیا وظیفه شورای 
شــهرها فقط عزل و نصب شــهردار اســت و آیا نباید به صورت 
کارشناســی بر رفتار و عملکرد شــهردار نظارت داشــته باشــند؟ 
شــهردار شهرســتان ازنــا عملکرد بســیار مثبتی داشــته اســت و از دیــد مردم یک 
شــهردار وظیفه شــناس و خوب اســت ولی به خاطر اختاف نظر آن هم جزئی با 

شورای شهر عزل شده است.

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
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در پی اظهار نظر آقای رئیس جمهور درباره حضور زنان 
در ورزشگاه ها، دو واکنش در نقد آن ابراز شد. ابتدا یکی 
از مراجــع محترم قم متذکر شــدند: »امیدواریم دولت 
ســر مــردم را به حضــور زنان در ورزشــگاه ها گــرم نکند 
بلکه واقعیت هــا را ببیند.« و ســپس رئیس کل محترم 
دادگستری استان تهران نسبت به این مسأله واکنش نشان داد و چنین گفتند: 
»امروز موضوع ورود بانوان به ورزشــگاه مســأله مهم یا مشــکلی از مشــکات 
مردم نیســت که رئیس جمهوری یا وزیر به آن بپردازند. اگر امروز گوشــه ای از 
ورزشگاه را به بانوان اختصاص داده ایم که مبادا فدراسیون فوتبال تعلیق شود 
فردا می گویند زن و مرد باید در کنار هم فوتبال تماشــا کنند؛ حتماً بعداً اظهار 

می دارند که زنان بدون حجاب باید در استادیوم حضور یابند.«
واقعیت این اســت که این موضوع مثل بســیاری از موضوعات دیگر است، 
هرچند به لحاظ اهمیت در مقایســه با فقر، بیکاری، فســاد و تداخل وظایف و 
بی توجهی به حاکمیت قانون و عدالت و... در اولویت نیســت و طبیعی اســت 
به همین علت نیز در حد و اندازه خودش به آن پرداخته می شود. ولی به نظر 
می رسد که واکنش نشان دادن در برابر آن، بیش از آنکه ناشی از اهمیت مسأله 
نزد دولت باشــد، ناشــی از اهمیت مســأله نزد دیگران اســت. در واقع متقابًا 
می توان گفت که ما مسائل بسیار مهم تری در جامعه داریم، لذا مانع از حضور 
زنان در ورزشــگاه ها نشــوید و اجازه دهید که این مســأله کوچک به یک مسأله 
مهم تبدیل نشود. بنابراین دولت است که باید مدعی بزرگ کردن یک مسأله 

عادی از سوی منتقدان باشد و نه برعکس.
البتــه از یک زاویه دیگر هم می توان به مســأله نگاه کــرد و اتفاقاً از این زاویه 
منع ورود زنان به ورزشگاه خیلی هم مهم است. بهتر است بگوییم که نرفتن 
زنان به ورزشــگاه به خودی خود اهمیت ندارد. حتی اگر مردان هم نتوانند به 
ورزشــگاه برونــد، اتفاق مهمی رخ نخواهــد داد. اصًا کل فوتبــال و ورزش هم 
تعطیل گردد در مقایسه با بیکاری و تورم و فساد و تبعیض چیز مهمی نخواهد 
بود. ولی اگر منع مزبور از حیث نقش حقوق شــهروندی باشــد، قضیه به کلی 
متفاوت خواهد شــد. اگر کســی مــا را از انجام کاری که هیچ منــع قانونی ندارد، 
بــازدارد ولی این کار اصًا هم مهم نباشــد، به مــا برمی خورد، نه به دلیل مهم 
بودن آن کار بلکه به دلیل نقض حقوق حقه ما. اگر کسی بخواهد اموال ما را به 
ناحق و با زور بگیرد، چه کم باشــد و چه زیاد، به یک اندازه می توانیم ناراحت 
شویم. نه به دلیل این که کم و زیاد برای ما فرقی ندارد، بلکه به این علت که کم 
و زیاد بودن مال در برابر اصل تعرض موضوع مهمی نیست. بنابراین مسأله 
حضــور زنان در ورزشــگاه ها را باید از این زاویه دیــد. اگر این ممنوعیت قانونی 
است، پس در هر شرایطی باید اجرا شود، و اگر سلیقه ای است، در این صورت 
بیش از همه ریاست محترم دادگستری تهران باید مدعی اجرای قانون و پرهیز 

از اعمال هر گونه سلیقه ای در خصوص حقوق افراد شوند.
نکتــه مهــم دیگــری کــه در ســخنان اخیــر وجــود دارد، احتمــال گســترش 
خواســته های فدراســیون جهانی فوتبال از ایران اســت. اول اینکه این استدال 
حقوقی نیســت. مســأله امروز ما حضور بانوان در ورزشــگاه اســت. اگر مطابق 
قانون می توانند حضور پیدا کنند، چرا تا کنون جلوی آن گرفته شــده اســت؟ و 
اگر این حضور مطابق قانون نیست، چرا در موارد اخیر اجازه حضور داده شده 
است؟ با توجه به سخنان اخیر آقای رئیس کل، به نظر می رسد که این حضور 
تــا ایــن مرحله قانونی بوده اســت. پس باید روشــن کرد که چه کســانی و با چه 

اجازه ای، از حضورهای قبلی ممانعت به عمل آوردند؟
بــه عــاوه فرض کنیــم که در آینده چنین درخواســت هایی از ســوی فیفا شــود. 
مشــکلی نیســت می توانیم هــر تصمیمی خواســتیم بگیریــم. اگر مانــدن در فیفا 
برایمــان مهم بود شــرط هایی که اهمیتــی کمتــر دارد را می پذیریم و اگر شــرط ها 
اهمیت بیشتری داشت از فیفا بیرون می آییم. به عاوه این طور نیست که آنان هر 
شرطی را بگذارند. اتفاقاً در این مورد خاص سؤال می کنند شما که به لحاظ حقوقی 
و قانونی چنین منعی ندارید چرا مانع از حضور زنان می شوید؟ به نظرم هیچ مقام 

مســئولی قادر به پاســخ دادن به این سؤال نیست، 
ادامه در صفحه 2زیرا باید چیزهایی را گفت که خوشایند نیست.

rぁ【┡╈【پ 《┸┓┸┒ 』 ┻ぁ┗┰ ┗━k┒
داســتان پولشــویی در کشــورمان هنوز به ســامان نرسیده است. 
برخی مفهوم پولشویی را متوجه نشده و تصور دارند این داستان 
مربوط به غرب اســت و احیاناً از تبعات تحریم ها. در حالی که 
هــر پولی کــه به عنــوان درآمد فردی یا ســازمانی وارد سیســتم 
محاسبات کشور شــده و ثبت و ضبط نشود، پولشویی محسوب 
می شــود. زیرا اواً منشــأ تولید آن ممکن است غیرقانونی باشد 
کــه عموماً این طور اســت و ثانیاً مالیات یا عــوارض مربوطه که 
باید به خزانه عمومی واریز شــود، اصواً پرداخت نمی  شود. در 
سطح جهان بیش از 15 سال است که این مقوله آنچنان جدی 
گرفته شده که اجازه هیچ تراکنش مالی غیرشفاف را نمی دهد. 
زیرا پولشــویی باعث تضعیف یا متاشی شدن اقتصاد کشورها 
می گــردد و از نظــر بین المللی هم می توانــد در جاهایی به کار گرفته شــود که امنیت 
بین الملــل یــا امنیــت برخی از کشــورهای جهــان را به مخاطــره انــدازد. نگرانی  های 
فوق باعث شــده در ســه دهه گذشته کنوانســیون هایی تنظیم شود که همه کشورهای 
جهان به آن متعهد شــده  اند. بعد از 11 ســپتامبر 2001 که نسل جدیدی از تروریسم با 
برخورد هواپیماهای مســافربری به برج های نیویــورک و وزارت دفاع امریکا به ظهور 
رســید و در اثــر آن جــان هزاران نفر بر بــاد رفت، همگان این مقولــه را جدی تر گرفته 
و تقریباً همه کشــورها به کنوانســیون های چهارگانه پولشــویی و عدم حمایت مالی از 
تروریســم پیوســتند. براســاس گزارش محرمانه مجلس نماینــدگان امریکا، مقامات 
رسمی عربستان در تأمین مالی القاعده در حمله به برج  های دوقلو شرکت مستقیم 
داشتند. اگر با همین دیدگاه به داخل کشورمان نگاه بکنیم، از سال 1۳84 تاکنون آوازه 
کسانی که بعضاً دارای سمت رسمی هم بوده اند، بلند شده که پول این مملکت را از 
کانال هایی عبور داده و سپس با کاهبرداری، اختاس و رشوه، یک شبه میلیاردر شده 
یا به کشــورهای خارج فراری شــده  اند. تحریم های بین المللی در دوران دولت نهم و 

دهم بستر مناسبی برای چاپیدن پول این مملکت شد 
که داستان بابک زنجانی تنها گوشه ای از آن است.
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70میلیون دار  یارانه روزانه سوخت
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در گفت و گو با »ایران« تشریح کرد

جدایی وزرا از ترزا
در اعتراض به طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صورت گرفت

 همراهی مسکو و تهران 
برای عبوراز تحریم ها

محمد باقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال 
و توسعه و محمدرضا عارف رئیس شورای 

عالی سیاستگذاری اصاح طلبان شدند 
وکنگره حزب اتحاد ملت برگزار  شد

جهانگیری: نوربخش عاشق مستضعفین بود

»ایران« کسب اطاع کرد

عربستان با صدور 5 حکم اعدام و 6 حکم 
نامشخص پرونده قتل خاشقجی را می بندد
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کــه  کشــورهایی  همــکاری  بــا 
باقــی  برجــام  در  همچنــان 
اعضــای  از جملــه  مانده انــد 
اتحادیه اروپا و روســیه قرار شد تا شبکه ای مشابه 
سوئیفت ایجاد شود تا مبادات مالی این کشورها 
بــا ایــران از طریق آن انجام شــود. دومای روســیه 
روز پنجشــنبه هفته گذشته در نشست علنی خود 
توافقنامــه ایجاد محدوده آزاد تجاری میان ایران 
و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا را تأیید کــرد. عاوه 
بــر آن اتحادیــه صنعــت رمزنــگاری و باک چین 
آزمایشــگاه  بــا  همــکاری  توافــق  یــک  روســیه، 
باک چیــن ایران برای توســعه یک شــبکه ایرانی 
مشــابه ســوئیفت کــه تحــت اجراســت، بــه امضا 

رسانده است.
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نگذاشتند علیرضا بهشتی در همایشی با 
موضوع پدرش سخنرانی کند. درست در 
زمانــی که ایران بیش از هــر زمان دیگری 
به انســجام نیاز دارد، چهارشــنبه گذشته 
ســخنرانی این استاد دانشگاه در دانشگاه 
اصفهــان لغــو شــد. علــت لغــو، فشــار و 
هجوم یک جریان دانشــجویی منتســب 
بــه یــک طیف سیاســی بــه ســالن محل 
ســخنرانی بود، آن هــم درحالی که همه 
مجوزهــای امنیتــی و فرهنگی بــرای این 
مراسم و سخنرانی اخذ شده بود. آن هم 

در نودمین سالروز تولد بهشتی پدر.
ë جزئیات ماجرا

»مــن بهشــتی هســتم« عنــوان برنامه و 
نشستی سه روزه بود که به همت معاونت 
انجمــن  اصفهــان،  دانشــگاه  فرهنگــی 
اسامی دانشجویان دانشــگاه اصفهان و 
شــهرداری اصفهان برگزار شــده بود. این 
برنامــه در روزهــای دوشــنبه و سه شــنبه 
مطابق برنامه برگزار شد و هیچ مشکلی 
ایجاد نشد. اما همه اتفاق، روز سوم افتاد، 
زمانی که علیرضا بهشــتی، فرزند کســی 
که موضوع همایش بود، قــرار بود درباره 
پدر سخنرانی کند. هنگامی که سخنرانی 
این اســتاد دانشــگاه آغاز شــد، عــده ای از 
دانشــجویان بــا تجمــع بیــرون از ســالن، 
عاوه بر شعار دادن به در سالن کوبیدند. 
آنان ســپس توانســتند وارد ســالن شده و 
جو را متشــنج کنند که این امر به درگیری 
لفظی با دانشجویان میزبان منتهی شد و 
درنهایت به صاحدید حراست دانشگاه، 
تصمیم گرفته شد که سخنرانی علیرضا 
بهشــتی لغو و او ســالن را ترک کنــد. این 
درحالی است که به گفته ابراهیم رضایی، 
معاون فرهنگی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهان،  برنامه »من بهشتی هستم« از 
دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان 
دارای مجــوز بــوده اســت، از ســوی دیگــر 
حضور آقای علیرضا بهشتی نیز از هر دو 

دانشگاه مجوز داشته است.«

وی افــزود: »آنانی که این برنامه را به هم 
زدنــد باید پاســخگوی این اتفاق باشــند، 
عده ای معتقد بودند ایشان اهل بصیرت 
نیســت و بــه ایــن بهانــه جلســه را به هم 
زدنــد و نظم و انضباط دانشــگاه را به هم 
ریختنــد.« اما اینکه معترضان و مدعیان 
اهل بصیرت چه کســانی بودند، نکته ای 
اســت کــه در گــزارش »فــارس« نهفتــه 
اســت. این خبرگزاری در این باره نوشــت 
دانشــگاه  دانشــجویی  »تشــکل های  کــه 
اصفهان و علوم پزشکی )انجمن اسامی 
دانشــجویان مستقل دانشــگاه اصفهان، 
و  اصفهــان  دانشــگاه  اســامی  جامعــه 
علوم پزشکی، بسیج دانشجویی دانشگاه 
اصفهــان و بســیج دانشــجویی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان( در اعتــراض 
بــه حضور ســید علیرضا بهشــتی یکی از 
محکومان فتنه 88 در دانشــگاه بیانیه ای 
صــادر کردنــد.« شــعارها و نوشــته های 
دانشــجویان معترض هم عمدتاً درباره 

وقایع 88 بود.
ë بهشتی: قانون و رهبری را قبول ندارند

فرزند شهید بهشتی با انتقاد از کسانی که 
مانع ســخنرانی او در بزرگداشــت شــهید 
بهشــتی شــده اند، گفت: »متوجه شــدم 
مــا با جماعتی روبه رو هســتیم که قانون، 
گفت وگــو و حتی وایــت و رهبری را قبول 
ندارند.« علیرضا بهشتی در ارزیابی خود 
از آنچــه در دانشــگاه اصفهــان روی داد، 
به »جمــاران« گفــت: »ســه روز برنامه با 
عنوان »من بهشتی هستم« کار مشترک 
معاونــت فرهنگــی دانشــگاه اصفهــان، 
انجمــن اســامی دانشــجویان دانشــگاه 
اصفهان و شهرداری اصفهان برنامه ریزی 
شده بود که در روزهای دوشنبه و سه شنبه 
برگزار شــد و علی رغم داشتن مجوزهای 
ازم برگزاری روز ســوم آن از ســوی برخی 

افراد با مشکل مواجه شد.«
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخی  تشــکل ها 
تهدید کرده بودند که اجازه نمی دهند این 

مراسم برگزار شــود، افزود: »سخنرانی ها 
شــروع شــده بود و حجت ااســام ســید 
جواد ورعی در حال ســخنرانی بود که این 
افراد پشــت درهای سالن شروع به شعار 
دادن و کوبیــدن بــه در کردنــد و بعــد هم 

وارد سالن شدند.«
استاد دانشگاه تربیت مدرس، ادامه داد: 
»اعضــای انجمن اســامی دانشــجویان 
دانشــگاه اصفهــان ســعی داشــتند مانع 
اقدامــات این افراد شــوند و بــا آنها درگیر 
شــدند. بعــد از درگیــری آنها بــا اعضای 
انجمن اسامی طبیعتاً دیگر ادامه جلسه 
امکانپذیــر نبــود. حراســت از مــن و دیگر 
ســخنرانان خواســت کــه محــل ســالن را 
ترک کنیم و به همین دلیل ســخنرانی ها 
ادامه پیدا نکرد. کســانی کــه دعوت کرده 
بودنــد هم بــه علــت ورود این افــراد و بر 
هم خوردن جلسه عذرخواهی کردند. اما 
بــه نظر من توضیح ازم نبود و همه چیز 

روشن بود.«
بهشــتی بــا بیــان اینکــه »دیــروز متوجــه 
شــدم ما بــا جماعتی رو به رو هســتیم که 
قانون، گفت و گــو و حتی وایت و رهبری 
را قبــول ندارنــد«، تصریح کــرد: »جالب 

این اســت که همان موقع کلیپی از مقام 
معظم رهبری پخش می شــد که ایشــان 
تأکید داشــتند که  من مخالف هســتم به 
نام حزب اللهی مجالس را بر هم بزنید؛ 
اجازه دهید بقیه حرفشان را بزنند. ظاهراً 
ایــن حرف ها هم بــرای آنان خیلی مهم 
را  خودشــان  کار  می خواهنــد  و  نیســت 
انجام دهند. البته من صحبت هایم را در 
دیگــر اماکن اصفهــان انجــام دادم؛ یکی 
میزگــردی در کتابخانه شــهرداری بود که 
بعــد از ظهر انجام شــد و دیگــری هم در 
خانه فرهنگ شــهید بهشتی بود که شب 

انجام شد.«
ë منصوری: نگرانی برای نقص قانون

بهشــتی، امــا تنهــا چهــره ای نیســت که 
تندروهــا مانــع ســخنرانی او شــدند. این 
قصــه ای اســت کــه ســر دراز دارد.  آذر 
منصــوری، عضــو شــورای مرکــزی حزب 
اتحاد ملت هم از جمله این چهره هاست 
کــه ســخنرانی او در دفعــات متعــدد، از 
جمله در دانشگاه یاسوج لغو شده است. 
وی دربــاره علت هــا و پیامدهــای چنیــن 
رویــدادی، به »ایــران« گفــت: »در چنین 
مواردی، بیشتر از آنکه نگران نگاه حذفی 

نســبت به افراد باشیم، باید نگران نقض 
قانون باشــیم، زیــرا قانون معیار اســت و  
باید مبنای عمل برنامه ریزان و نهادهای 
اجرایــی و امنیتــی باشــد.«منصوری، این 
اقدامات را نماد آشــکار دولــت پنهان در 
برابــر دولــت منتخــب مــردم دانســت و 
افــزود: »امــا دولت پنهــان بایــد بداند که 
ایــن رفتارهــا نتیجه ای جز دامــن زدن به 
شکاف ها بی اعتمادی در جامعه نخواهد 

داشت.«
یــک بار هم ســخنرانی صــادق زیباکام، 
در  تهــران  دانشــگاه  بازنشســته  اســتاد 
البتــه در دانشــگاه  اصفهــان لغــو شــد، 
صنعتــی اصفهان. وی نیز دربــاره رویداد 
اخیر به »ایران« گفت: »چهارشنبه گذشته 
برای یک مناظره در دانشــگاه یزد دعوت 
شــده بودم، اما دقیقــه 90 روحانی طرف 
مناظره که قرار بود از قم بیاید، اعام کرد 

در نشست حاضر نمی شود. 
از طرفی انجمن اســامی دانشجویان به 
دانشــگاه اصرارکرد که به دلیل تبلیغات 
و گرفتــن بلیــت بــرای زیبــاکام، اجــازه 
بدهیــد برنامــه تنهــا بــا حضــور او برگزار 
شــود و به جای مناظره، در پایان پرســش 

و پاسخ برگزار شود، اما مسئوان دانشگاه 
و نهادهــای داخــل آن مخالفــت کردنــد 
و گفتنــد حتماً بایــد یک اصولگــرا نیز در 

نشست باشد.«
وی با بیان اینکه »این مثال نشان می دهد 
کــه برخــی چــه اعتقــادی به قــدرت فکر 
و تصمیــم گیــری دانشــجویان و مــردم 
دارنــد و اساســاً بــه قــدرت تصمیم گیری 
آنــان اعتمادی ندارند«، اضافه کرد: »چه 
مســئوان دانشــگاه یــزد یــا دانشــجویان 
معترض دانشگاه اصفهان، فکر می کنند 
اگر صــادق زیبــاکام یا علیرضا بهشــتی 
یــا هــر منتقــد دیگــری، یــک ســاعت در 
دانشــگاه ســخنرانی کننــد، دانشــجویان 
جــادو می شــوند و یــک دفعــه فکرشــان 
عوض می شــود، درحالی که اگــر قرار بود 
ایــن طور باشــد، بایــد تلویزیــون که همه 
ساعات شبانه روز فعال است یا کسانی که 
به تریبون های رســمی مانند نمازجمعه 
دسترسی دارند و در آنها دولت را تخریب 
می کنند، می توانســتند معجزه کنند؟! « 
وی با طرح این سؤال که مگر دانشجویان 
یــا مردم ماننــد گلوله موم هســتند که به 
راحتــی بتــوان بــه آنــان شــکل داد، ادامه 
داد: »بایــد به آنان گفت این طور نیســت 
هرچه زیباکام یا بهشتی بگوید، دانشجو 
و مردم باور می کنند، مردم و دانشجویان 
قدرت فکر و تخیل دارند و اتفاقاً این آنان 
هستند که قدرت فکر و تحلیل دانشجویان 
را دســت کم می گیرنــد و فکــر می کننــد 
می توانند بــه آنان چیــزی را بباورانند و با 

یک سخنرانی آنان را کن فیکون کنند.«
زیباکام در پایان نتیجه گرفت که »مسأله 
این طیف ها نه ســخن و فکر، بلکه قدرت 
و اعمال قدرت اســت تا کسی غیر از آنان 
فکــر نکنــد حقــی دارد، زیــرا آنان کشــور، 
جنــگ و شــهدای قبل و بعــد از انقاب را 
از آن خــود می دانند بــرای جریان و تفکر 
دیگری اساســاً حق حیات سیاســی قائل 

نیستند.«
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رئیس کل دادگستری اســتان تهران هم وارد موضوع ورود 
زنان به ورزشــگاه ها شــده و آن را »طرح برخی موضوعات 
فرعی« توســط مســئوان کشور خوانده اســت. غامحسین اســماعیلی روز 
پنجشــنبه در آیین معارفه رئیس جدید دادگســتری شهرســتان ورامین گفته 
اســت: »امروز موضــوع ورود بانوان به ورزشــگاه مســأله مهم یا مشــکلی از 
مشــکات مردم نیســت که رئیــس جمهوری یــا وزیر بــه آن بپردازنــد.« وی 
افزوده که »اگر امروز گوشــه ای از ورزشــگاه را به بانوان اختصاص داده ایم که 
مبادا فدراســیون فوتبال تعلیق نشود فردا می گویند زن و مرد باید در کنار هم 
فوتبال تماشــا کنند؛ حتماً بعداً اظهار می دارند که زنان بدون حجاب باید در 

استادیوم حضور یابند.«
در روزهــا و هفته های اخیر کمتر کســی اســت که در رابطه بــا این موضوع 
اظهارنظری نکرده باشد. عموم افرادی هم که در این رابطه به مخالفت هایی 
پرداخته انــد از همیــن منظر مــورد اشــاره آقای اســماعیلی ســخن گفته اند. 
منظــری که از زوایــای مختلف قابل نقد اســت. پیــش از هر چیز بایــد به این 
سخن رئیس کل دادگستری استان تهران اشاره کرد که گفته مسأله ورود زنان 
به ورزشــگاه ها چیزی نیست که رئیس جمهوری یا وزیر به آن بپردازند. سؤال 
اینجاســت اصًا ســمت و جایگاه ایشــان چگونه اســت کــه می توانند برای 
رئیس جمهوری و وزیــر در دایره اختیارات آن مقامــات تعیین تکلیف کنند؟ 

آیا ایشان در مقام مدعی العموم چنین حرفی زده؟
آقــای اســماعیلی نه از منظر یک شــهروند، کارشــناس یا ناظــر اجتماعی 
بلکــه در ردای رئیس کل دادگســتری اســتان تهران ایــن حــرف را زده و برای 
رئیــس و مقامــات یــک قوه تعییــن تکلیف کــرده اســت. آیا خود مســئوان 
قضایی می پســندند که مســئول اســتانی حتی بااتر از رئیــس کل، یعنی مثًا 
یک اســتاندار برای رئیس قــوه قضائیه چنین باید و نبایــدی تعیین کند؟ اگر 
یک اســتاندار چنین اقدامی انجام دهد واکنــش مقامات قضایی چه خواهد 
بود؟ در نهایت هم نسبت سخنان مدیرکل دادگستری استان تهران با بحث 

تفکیک قوا چیست؟
اما مســأله دوم توجه به این گزاره در ســخنان آقای اســماعیلی اســت که 
»موضوع ورود بانوان به ورزشــگاه مســأله مهم یا مشــکلی از مشکات مردم 
نیست«؛ اینکه مســائل اصلی و فرعی جامعه چیســت، موضوعی است که 
تعیین آن قطعاً در تخصص و مسئولیت رئیس کل دادگستری استان تهران 
نیســت؛ بلکه در تخصص نهادهای دانشگاهی و پژوهشــی و آن هم بر مبنای 
آمار متقن اســت. اینکه مســأله فرعی و اصلی جامعه چیســت، موضوع کار 
احزاب و نهادهای مدنی اســت که دســت آخر هم جامعه از طریق مجموعه 
واکنش هــا و فعالیت های مدنی خود و همین طور رأیــی که در انتخابات های 
مختلف می دهد نشــان می دهــد که در مقاطع مختلف چه مســائلی را اصلی 
و چــه چیزهایــی را فرعی می داند. ای کاش ایشــان مشــخص می کردند که بر 
اســاس کدام قانون و مقــررات چنین منعی بــرای زنان در ایــران وجود دارد 
و از ورود آنها به ورزشــگاه خودداری می شــود؟ مضافاً اینکه  ای کاش ایشــان 
مشــخص می کردند کدام قانون اســت که اجازه می دهد مســأله ای، حتی به 
فرض اینکه اولویت اصلی جامعه هم نباشد از دستور کار مجریان کنار برود؟

البته شــاید واضح باشد که این دســت اظهارنظرها با چنین چارچوب ها 
و مبانــی ای بــه این زودی هــا تمام نشــوند. اما  ای کاش بخشــی از مســئوان 
دستگاه های مختلف کشــور برای بیان دیدگاه ها و نظرات شخصی و جناحی 
خــود از جایگاه حقوقــی خویش بهــره نمی بردنــد و اگر هم می خواســتند از 
جایگاه خود چنین استفاده ای کنند  ای کاش در همان چارچوب های حقوقی 

مسئولیت، اختیارات و وظایف خویش باقی می مانند.

ادامه از 
صفحه اول

درنـــگ

ناتمام ماندن همایش »من بهشتی هستم« در اصفهان
علیرضا بهشتی:حراست از ما خواست جلسه را ترک کنیم/ زیباکام: می ترسند دانشجویان را جادو کنیم
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درســت در آستانه یک ماهه شدن ربودن 
میرجــاوه،  مــرز  در  ایرانــی  مرزبــان   12
خبــر آزادی دســت کم 5 نفــر از مرزبانان 
منتشر شد، اما از آزادی آنان خبری نشد. 
مســئوان ایرانی گفتند این خبــر، با تکیه 
بر وعده های مقام های نظامی پاکســتان 
منتشر شده بود. به این ترتیب، اگر خلف 
وعده ای رخ داده است، متوجه مقام های 

این کشور است.

24 مهرماه، حوالی ساعت ۴ تا ۵ صبح در 
منطقه صفر مرزی »لولکدان« در بخش 
»ریــگ ملــک« شهرســتان میرجــاوه، در 
سیستان و بلوچستان، یک پایگاه مراقبتی 
»جیــش  تروریســتی  گروهــک  ســوی  از 
العــدل« خلــع ســاح شــده و 12 مرزبان 
ایرانــی ربــوده و بــه عمق خاک پاکســتان 

منتقل شدند.
از  گســترده ای  تاش هــای  تاریــخ،  آن  از 

سوی وزارت کشــور، وزارت خارجه و سپاه 
پاســداران بــرای آزادی مرزبانــان ایرانــی 

صورت گرفته است.
قریــب  آزادی  خبــر  گذشــته،  پنجشــنبه 
الوقوع 5 تن از مرزبانان، از سوی سرلشکر 
محمدعلــی جعفری، فرمانده کل ســپاه 
پاســداران و در جریــان برگــزاری یــادواره 
شــهدای قزوین اعام شــد. وی گفته بود 
که ایــن افــراد اکنــون در اختیــار نیروهای 

پاکستانی هستند.
امــا پس از آن، رمضان شــریف، ســخنگو 
و مســئول روابط عمومی ســپاه پاسداران 
انقاب اســامی در گفت و گو با تسنیم، از 
قول مســاعد پاکســتان برای آزادی ۵ نفر 
از مرزبانــان ربوده شــده خبــر داد و گفــت 
کــه آنــان )طرف هــای پاکســتانی( اعــام 
کــرده بودنــد کــه در مرحلــه اول 5 نفــر از 
مرزبانــان ربوده شــده را آزاد می کنند، اما 

سپاه به دنبال آن است تا تمامی مرزبانان 
را آزاد کند.

وی ســاعتی بعد به »فــارس« هم گفت: 
»آنچــه )دربــاره آزادی مرزبانــان( گفتــه 
شــده اســت، بر مبنای اطاعاتی است که 
طرف های پاکســتانی در جریان تعامات 
مــا  مرزبانــان  آزادی  بــرای  مــراودات  و 
گفته اند و ما آن را دریافت کرده ایم. البته 
ســپاه پاســداران همه تاش خود را برای 

آزادی تمامــی مرزبانان بــه کار می گیرد، 
اما آزادی همه افراد نیازمند زمان است و 
تمام تاش ما در این جهت ادامه خواهد 

داشت.«
گروهک تروریستی جیش العدل به تازگی 
فیلمی از مرزبانان ربوده شده منتشر کرد 
که آنان خــود را معرفی می کنند؛ پیش از 
ایــن، وزیر اطاعات نیز از ســامتی کامل 

این مرزبانان خبرداده بود.

واکنــش بــه ســخنان وزیر امــور خارجــه پیرامــون وجود 
پولشــویی در کشور و افرادی که به دلیل منافع شان علیه 
لوایح چهارگانه مربوط به FATF با هزینه های میلیاردی 
هزینه می کننــد همچنان در میان افــراد و گروه هایی که 
چند سالی است ذیل عنوان دلواپسان شناخته می شوند 
ادامــه دارد. در حالی که بســیاری از چهره های سیاســی 
اصولگرا و اصاح طلب وجود شبکه  های سازمان یافته و 
تاش آنهــا برای ایجاد مخالفت با ایحه  محدود کننده 
پولشــویی را در کنــار انگیزه هــای دلســوزانه و مصلحت 
اندیشــانه معــدودی از مخالفــان تأییــد می کنند برخی 
افــراد و گروه هــا همچنــان ایــن ماجــرا را مبنایــی بــرای 
موضع گیــری علیــه وزیــر امورخارجه قــرار داده انــد. در 
ادامه این رویه روز پنجشنبه محمدجواد عامری دبیرکل 
جمعیــت ایثارگــران بــا این ادعا کــه »دولت، هــرگاه به 
منتقدین پاسخ قانع کننده نداشته، به انحای مختلف به 
آنها توهین کرده و تهمت زده اســت«، گفت: »اگر آقای 
ظریف مطمئن اســت که در این حد در کشــور پولشویی 
وجود دارد، چرا به قوه قضائیه اعام نکرد؟«. به گزارش 
مهــر عامــری از مجلس خواســت کــه از اظهــارات وزیر 
خارجه درباره پول شویی به سادگی عبور نکند و از ظریف 

توضیح بخواهد.«
اســامی  انجمــن  نامــه  از  هــم  فــارس  خبرگــزاری 
دانشجویان مستقل دانشگاه عامه خبر داد که در آن از 
دادســتان کل کشور خواسته شده است به عنوان مدعی 
العمــوم به موضــوع ادعــای ظریــف درباره پولشــویی 
ورود کنــد. در ایــن نامــه با طــرح دو فرض آمده اســت: 
»اگر فرض کنیــم که ادعاهای وزیر امورخارجه در مورد 
وجود هزاران میلیارد پولشــویی در کشــور درست باشد 
اقدام دکتر ظریف و مســئوان مربوطــه در خودداری از 
معرفــی این افراد به مــردم و خصوصاً مراجع قضایی 
مصــداق بــارزی از خیانــت بــه منافــع ملــت و تضییع 
حقوق عامه است و ضروری است که دادستان به عنوان 
مدعی العموم به ماجرا ورود کرده و با مسئولینی که با 
پولشــویی مقابله نکرده یا آن را تــا به امروز مخفی نگه 
داشــته اند برخورد کند« و »اگر ادعاهای دکتر ظریف در 
مورد چندین هزار میلیارد پولشویی در کشور کذب باشد 
این مورد مصداقی از تشــویش اذهان عمومی و فراهم 
کردن خوراک تبلیغات برای رسانه های معاند و ضربه 

بــه منافــع تمامی ملت ایران اســت و انتظار می رود که 
دادســتان به عنوان مدعی العموم، مســأله را بررســی و 

اقدامات ازم را انجام دهد.«
جوســازی گســترده علیــه محمدجواد ظریف از ســوی 
منتقــدان همیشــگی اش در حالــی اســت کــه وجــود 
فســادهایی همچون پولشــویی سال ها اســت در مقام 
واقعیت هــای ناخوشــایند خــود را بــه اقتصــاد کشــور 
تحمیــل کرده اند. فارغ از تیترهایی که از اخبار گذشــته 
رسانه های منتسب به جریان منتقد ظریف در یکی دو 
روز گذشته بازنشر شد و نشان داد که این خبرگزاری ها 
خود بــا اســتناد بــه گزارش هــای وال اســتریت ژورنال 
و مؤسســه بــازل از قــرار گرفتــن ایران در رتبه نخســت 
روز  بودنــد،  داده  خبــر  پولشــویی  جهانــی  رده بنــدی 
گذشــته خبرگــزاری ایســنا مجموعــه ای از دیدگاه های 
مقامــات عالــی رتبــه کشــور را منتشــر کــرد کــه نشــان 
مــی داد آنچــه امــروز از زبــان ظریــف منتشــر شــده و 
بهانــه هجمــه بــه او را فراهــم آورده اســت تنهــا بیان 
صادقانــه یکی از مشــکات و مســائلی اســت که پیش 
از ایــن نیــز بارهــا از ســوی بســیاری از مقامــات عالــی 
رتبه کشــور در قوای ســه گانه و در دولت های مختلف، 
بیــان شــده و یافتــن راه هــای قانونــی بــرای مقابلــه با 
آن، همــواره مورد تأکیــد نظام و ارکان عالــی آن بوده 
اســت.به گزارش ایســنا، رهبر معظم انقاب بارها در 
ســخنان خــود بــر اهمیت مبــارزه بــا قاچــاق به عنوان 
یکی از مصداق های پولشــویی و منبع مالی پولشــویان 
تأکیــد کرده انــد. چنان کــه در تاریــخ 24 تیرمــاه 1397 
در دیــدار رئیــس جمهــوری و اعضــای هیــأت دولــت 
بــا ایشــان، رهبر معظم انقاب در بخشــی از ســخنان 
خود »اشــراف و اعمال قدرت دولت بر مبادات مالی 
بــرای جلوگیــری از عملیــات مخــرب نظیــر قاچــاق و 

پول شــویی« را ضــروری دانســتند و با اشــاره به برخی 
تخلفــات انجام  شــده در اســتفاده از ارز دولتی گفتند: 
بایــد با ســامانه های مربوط یا مقــررات قانونی جلوی 
چنین تخلفات آشکاری گرفته شود.« ایشان همچنین 
یک مــاه قبل تر از دیدار با اعضــای دولت، در دیداری 
که با نمایندگان و کارکنان مجلس شــورای اسامی در 
تاریخ 30خردادماه داشــتند در بخشی از سخنان خود 
گفتند: »همان گونه که درباره  »برخی کنوانســیون های 
بین المللــی اخیــراً مطرح شــده در مجلــس« گفتیــم، 
مجلس شــورای اسامی که رشید و بالغ و عاقل است، 
باید مســتقًا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا 

مبارزه با پولشویی قانون گذاری کند.«
رهبــری نظــام همچنیــن بارهــا در ســخنان خــود بــه 
مســأله قاچــاق و ضرورت مقابلــه با آن اشــاره کردند. 
از جملــه در خردادمــاه 1395 کــه در دیــدار با جمعی 
از نماینــدگان مجلس گفتنــد: »واقعاً قاچاق، خنجری 
اســت کــه به پشــت نظــام وارد می شــود. یــک عده ای 
بــرای خاطــر منافع شــخصی خودشــان، منافع کشــور 
را بــا قاچــاق لگدمال می کننــد؛ باید با این مبــارزه کرد، 
بایــد بــا ایــن مقابلــه کــرد. البتــه بدیهی اســت کــه این 
مقابله آســان نیســت؛ برای خاطر اینکه آن کســانی که 
درآمدهای میلیاردی از قاچاق دارند، به این آســانی ها 
دســت برنمی دارند. باید برخــورد کرد؛ ایــن برخورد را 
البّته دولت باید بکند، اما پشــتوانه این برخورد دولتی، 
مجلس اســت؛ شــما هســتید کــه بایــد بخواهیــد، باید 
تصمیم بگیرید، بایــد برنامه ریزی کنید. این هم درباره 
مســائل مربــوط بــه اقتصــاد.« ایشــان قاچــاق را بایی 
بزرگ و ســم تولید داخلی برشمردند و با انتقاد شدید 
از عدم برخورد جدی با این مســأله تأکید کردند: »باید 
قوی ترین اشخاص را مأمور این کار کرد و دولت، ضمن 
تقویت دستگاه های ذیربط، با قدرت با قاچاق سازمان 
یافته مقابله و برخورد کند«. یادآوری سخنانی که نشان 
می دهد آنچه اخیراً وزیر امور خارجه مطرح کرده است 
نــه ادعایی تازه اســت و نه افشــاگری حرفی مگو. آنچه 
ظریف مطرح کرد صرفاً یادآوری معضاتی اســت که 
توقــع می رود بــا تدوین مقررات مناســب و تدابیر ازم 
از ســوی دولت و مجلس فارغ از محاســبات جناحی و 

رقابت های سیاسی با آن مقابله شود.
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سؤال این است که چه باید کرد؟ چگونه بایستی جلوی تضییع 
حقوق مردم و دســتبرد به خزانه عمومی گرفته شود؟ تجربه 
جهانــی این پاســخ را ســاده کرده اســت: بایســتی از سیســتم 
شفافیت مالی حمایت کنیم و از شفافیت نه تنها نترسیم بلکه از آن با تمام توان 
حمایــت کنیــم. همچنین نبایســتی اجازه داد هیچ پول فاقد منشــأ مشــروع، وارد 

سیستم بانکی کشور شود و بر همه حساب ها بایستی نظارت عالیه اعمال شود.
اکنــون مدتی اســت ارگان های کشــور تاش می کنند در یک هماهنگی با سیســتم 
مالی بین الملل، شــفافیت ازم را با پیوستن به کنوانسیون های چهارگانه CFT در 

کشور به وجود آورند تا چند نتیجه حاصل شود:
اول؛ شــفافیت نســبت به حفظ حقوق مردم و نگهــداری خزانه عمومی تضمین 
گــردد. دوم؛ مــردم خــود در تراکنش هــای مالی کشــور نظــارت کلی داشــته و بین 
حکومــت و مــردم اعتمــاد بیشــتری ایجاد شــود. ســوم؛ بانک های کشــور قــادر به 
فعالیت هــای بین المللی بوده و در وهله اول درآمدهــای حاصل از صدور نفت و 
تجارت با سایر کشورها بتواند از طریق سیستم بانکی بین المللی به بانک  های کشور 
انتقال یابد. چهارم، در مقابل ســیل بنیان کن تحریم  های ظالمانه و غیرمشروع و 
غیرقانونی دونالد ترامپ، ما بتوانیم حقوق خود را در دست گیریم و با دادن بهانه 
به امریکا خودزنی نکنیم. یقیناً امریکا، اسرائیل و عربستان بسیار خشنود می  شوند 
که ایران به CFT نپیوندد تا بهانه جهان پسندی برای تشدید تحریم  ها فراهم شود. 
ما چرا آب به آسیاب دشمن بریزیم؟ دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور 
تــاش دارد از این معضات به شــکلی عبور کرده و انرژی خــود را صرف یارگیری 
علیــه دونالد ترامپ و برما کردن جنایتی کند که او علیــه مردم ایران روا می دارد.
اگر قرار باشــد ما با کنوانســیون  های پولشویی و شــفافیت مقابله کرده و از واقعیت 
پولشــویی در کشــور که ممکن اســت با نیت و یا بدون نیت انجام می شود، گریزان 
باشیم نه در توسعه اقتصاد خودمان موفق می شویم و نه در مبارزه با تحریم های 

ظالمانه امریکا.
نگارنــده اعتقــاد دارد دکتــر ظریــف بــا درک ایــن معضل، نگــران از دســت دادن 
فرصت ها و باختن قافیه به دشمن است. ایشان می خواهد از پشت جبهه خودش 
اطمینــان حاصل کند که همه یاری می  دهنــد و هیچ نقطه ضعفی وجود ندارد تا 
بتواند در جبهه بین  المللی بجنگد و ایران را از دام خطرناک تحریم ها رها ســازد. 
هر اقدامی در جهت شفافیت تراکنش های مالی و پرهیز از پولشویی صورت بگیرد، 
گامی است در جهت موفقیت اقتصاد ایران و مقابله با تحریم ها. وزیر امورخارجه 
نمی  تواند پشت میز مذاکره بنشیند و طرف های مقابل هم یادآوری کنند که ایران 
در جدول ســازمان شــفافیت مالی جهان، رتبــه آخر را دارد و یــا این نگرانی وجود 

داشته باشد که پول های کثیف در مبارزات انتخاباتی وارد صحنه کشور شود.
حمایت قوی از وزیر امور خارجه که در ویترین سیاســت خارجی و دیپلماسی قرار 
دارد وظیفه همگان اســت. اگر ایشــان نگران از پولشــویی در کشور است و دلیل آن 
را مقاومتی می داند که ماه هاســت وقت و انرژی کشــور را به خود اختصاص داده، 
صرفاً ابراز دغدغه ایشان برای دفاع از منافع و امنیت ملی کشور است. در این برهه 
سخت و خطرناک به جای همبستگی برای مقابله با تحریم  ها و طرح  های امریکا و 

دیگران، دچار اشتباه نشویم و خودزنی نکنیم که دشمن کامًا شاد می شود.

درمواجهه با ادامه هجمه ها علیه ظریف مطرح شد
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و بااخره اینکه باید تکلیف خود را با جهان روشن کنیم. 
NPT، FATF، فدراســیون های ورزشــی، شــورای امنیــت 
ســازمان ملل، نهادهای دیگــر آن کمابیش از یک اصول 
و ایده هــای کلی تبعیت می کنند. حضور در آنهــا دارای هزینه ها و منافعی 
اســت. اگر خواهان منافع آنها هســتیم، باید هزینه هایش را نیز بپردازیم و 
اگــر هزینه هــا را نمی پردازیم، بایــد به کلی دور منافع آن را نیز خط کشــید. 
بــه هر حال در این مورد باید دســت به انتخــاب زد، کلیت حکومت و همه 
اجزای آن باید انتخاب کنند. این حق هر کشوری است که دست به انتخاب 
بزند، ولی پذیرش بخشــی و نپذیرفتن بخش دیگر، حتی اگر در کوتاه مدت 

ممکن باشد در بلندمدت عوارض زیادی خواهد داشت.

 ادامـــــه از
صفحه اول
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قطعنامــه  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
وضعیــت حقوق بشــر ایــران در نشســت 
کمیته ســوم اجاس ۷۳ مجمع عمومی 
سازمان ملل در نیویورک را محکوم و تأکید 
کرد: »از نظر ما محل مناسب و جهانشمول 
ارزیابی حقوق بشــر در کشــورها، ســازوکار 
یو.پــی آر )بررســی دوره ای جهانی( اســت 
کــه بــدون تبعیض همــه کشــورها را مورد 

بررســی قرار می دهــد«. به گزارش ایســنا، 
بهرام قاســمی با تأکید بر اینکه »اســتفاده 
ابزاری از حقوق بشر، قطعنامه های حقوق 
بشــری و ســازوکارهای بین المللی توسط 
برخــی کشــورهای غربی و رژیم اشــغالگر 
برخــی  و  صهیونیســتی  کودک کــش  و 
رژیم هــای مرتجــع منطقــه قویــاً محکوم 
»ایــن  داشــت:  اظهــار  اســت«  مــردود  و 

قطعنامه بــدون در نظرگرفتــن واقعیات 
موجود ایران، مبتنی بر نگرشــی گزینشی، 
تبعیــض آمیز، غــرض ورزانه و بــا اهداف 
سیاسی تهیه و تصویب شــده است که آن 
را مــردود می دانیــم.«  واکنش ســخنگوی 
بــه قطعنامــه  وزارت خارجــه کشــورمان 
پیشــنهادی کانادا با ادعــای نقض حقوق 
بشــر در ایران است که روز پنجشنبه با ۸۵ 

رأی مثبــت در مقابــل ۳۰ رأی منفی و ۶۸ 
رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد تصویب شد. قرار است 
این قطعنامه ماه آینده در صحن مجمع 
عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شود. 
گزارش ها حاکی است که در این قطعنامه 
به ادعاهای جاوید رحمان گزارشــگر ویژه 
ســازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران 

و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در 
خصوص وضعیــت حقوق بشــر در ایران 
اتکا شــده اســت. اعــدام نوجوانــان زیر 1۸ 
سال، بازداشت ها و ادعاهایی درباره آزادی 
بیــان در ایــران، دســتمایه ایــن قطعنامه 
اســت. ســازمان عفــو بین الملــل نیــز روز 
گذشــته اعــدام وحید مظلومین ســلطان 

سکه و همدستش را محکوم کرد.
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قاسمی: قطعنامه حقوق بشر مبتنی بر نگرشی گزینشی، تبعیض آمیز، غرض ورزانه و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است

 CFT یک ادعــای دیگر هم دربــاره ایحه
تکذیب شد؛ ادعای ترجمه اشتباه ایحه. 
این ادعا را هفته قبل کدخدایی سخنگوی 
شــورای نگهبــان مطــرح کــرده بــود. حاا 
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس گفته اصاً چنین ادعایی 
صحت ندارد. موضوع اشــتباه در ترجمه 
لوایح چهارگانه مرتبط با FATF اما پیشتر 
هم به شــکل جــدی در خصــوص ایحه 
پالرمو مطرح بود. جایی که مخالفان ایحه 
تأکید داشــتند کــه ترجمــه آن همخوانی 
با متن اصلی نداشــته اما بعداً محرز شد 
که ترجمه ارســال شده از ســوی دولت به 
مجلــس در پارلمــان تغییــر کرده اســت. 
در مــورد ایحــه CFT اما به نظر می رســد 

موضوع قدری فرق داشته باشد.
هفته گذشته، روز 1۸ آبان بود که سخنگوی 
شــورای نگهبــان در توئیتــی اعــام کــرد 
سخنگوی شورای نگهبان گفت که ترجمه 
CFT هم همچون پالرمو محل ایراد بوده 
اســت. این موضوع خیلی زود دســتمایه 
مخالفان دولت شــد تا تأکید کننــد وزارت 
خارجه حتــی از پس ترجمه صحیح یک 
ایحــه هــم برنیامــده اســت. عباســعلی 
کدخدایی نوشــته بود که »هنگام بررســی 

کنوانســیون پالرمــو، شــورای نگهبــان بــا 
ایراداتــی نیز در ترجمه آن مواجه گشــت 
و مجلس آنها را اصــاح کرد. در CFT نیز 
واژه لیست ســیاه محل ایراد بود در حالی 
کــه در اســناد FATF چنیــن واژه ای وجود 
ندارد. اکنون باید ســؤال شــود چگونه این 
مصوبــات تصویــب شــدند؟ آیا ایــرادات 
شــورا سیاســی اســت یــا...؟« این نظــر در 
پــی آن اعام می شــد که شــورای نگهبان 
هــم بابت اصــل رد ایحه یاد شــده و هم 
در مــورد تقــارن اعام این تصمیــم با روز 
 آغــاز دور دوم تحریم هــای امریــکا یعنی 
1۳ آبان، مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود. 
بســیاری از کاربران شبکه های اجتماعی و 
حتی چهره های سیاسی اصرار داشتند که 
محتوای تصمیم شــورای نگهبان و شکل 
اعام آن حکایت از یک اقدام سیاسی در 

قبال این ایحه دارد.
با وجود این روز پنجشنبه رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به 
ایرنا گفت: »ترجمه ایحه الحاق ایران به 
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم 
CFT اشتباه نیست زیرا دقیقاً روی کلمات 
آن چند ترجمه به زبان های روز دنیا مانند 
انگلیســی و عربــی انجــام شــده اســت.« 

حشــمت اه فاحت پیشه گفته است که 
»ایــراد محتوایــی در ترجمــه CFT وجــود 
نــدارد و ایرادی که شــورای نگهبان مطرح 
کرده به نوع نگارش حق الشرط ها مربوط 
ســت.« وی تأکید کــرده اســت: »ایرادهای 
شــورای نگهبان به ایحــه CFT ایرادهایی 
اســت که عمدتــاً محتوایی اســت و بر این 
اســاس مســائل ترجمــه ای اثــر زیــادی بر 
محتوای متن ندارد.« نماینده اســام آباد 
غرب گفته است: »از اداره قوانین مجلس 
خواسته ایم تطبیق ازم در متن انگلیسی و 
فارسی را انجام دهند تا شبهات رفع شود.«
پیشتر در جریان اشتباهی که گفته می شد 
در ترجمــه ایحه پالرمو وجــود دارد، لعیا 
جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری 
در نامه ای خطاب به رئیس مجلس تأکید 
کرد »...ایرادات شــورای محترم نگهبان و 
نیز تذکر کتبی 4۰نفر از نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسامی، با استناد به متن 
چاپی تنظیمی توســط مجلس به شماره 
چــاپ 9۰ مورخ 6مــرداد 1۳95 بــوده و در 
متن ارسالی از سوی هیأت محترم وزیران 
دیــده نمی شــود.« اوایل ســال جاری البته 
محمدجواد فتحی توضیحات روشن تری 
درباره این اشــتباه در ترجمه ایحه پالرمو 

در گفت و گو بــا »ایران« مطرح کــرده بود. 
او گفتــه بــود: »مــن اصــواً آدمی نیســتم 
کــه چنــدان اهل تئوری توطئه و ســوء ظن 
بی جهت به رویدادها باشــم. اما وقتی که 
معــاون رئیس  جمهــوری اعــام می کند 
ترجمــه ای که مــا از کنوانســیون پالرمو در 
ایحه دولت داشــتیم با آن چیــزی که در 
کمیسیون قضایی و صحن مجلس مطرح  
و نهایتاً به شــورای نگهبان فرســتاده شد، 
فــرق دارد و متن ترجمه تغییر کرده، آدم 
را مشــکوک می کند که دست هایی دنبال 
این هســتند که ایــن موضوع تــا زمانی که 
مــا فرصت ها را از دســت بدهیم، حداقل 
 بــه تعویــق بیفتــد...« بــا وجــود ایــرادات 
 CFT 2۰ گانــه شــورای نگهبــان به ایحــه
حتی اگر بحث اشــتباه در ترجمه هم رفع 
شــود، هنــوز این ایحــه بــرای تأمین نظر 
شــورای نگهبان راه پر پیچ و خــم و درازی 
دارد و حتی به نظر بسیاری از نمایندگان، 
این ایرادات قابل حل هم نمی باشند. اما 
مسأله اینجاست که بحث ترجمه اشتباه 
تنها موردی از ایرادات شورای نگهبان بود 
که ســخنگوی این شــورا به شکل مجزا آن 
را مطرح کرد و درباره آن مطلبی نوشت و 

روی آن تأکید کرد.

رد ادعای سخنگوی شورای نگهبان توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی
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 خبــر اول اینکــه ولــی نصــر مشــاور ســابق اوبامــا طــی 
یادداشــتی در نیویورک تایمز، به تحلیل اوضاع منطقه 
از  او  و خــروج  ترامــپ  کارآمــدن دونالــد  از روی  بعــد 
»برجام« پرداخت و پیش بینی کرد سعودی ها آماده مذاکره با ایران باشند. 
به گــزارش انتخاب، وی با اشــاره به موضع خویشــتندارانه ایــران در منطقه 
نوشــت: »اکنون ســران ایران امید دارند تضعیف موقعیت عربســتان، این 
کشــور را بــه پایــان دادن بــه جنگ یمن و محاصــره قطر وادار کنــد. در طول 
این مدت نیز ایران تمایل خود را به مذاکره با عربســتان نشــان داده اســت 
بخصوص اکنون که امریکا خواســتار پایان دادن به جنگ یمن شــده است، 
ممکــن اســت ســعودی ها نیز مایــل به مذاکــره با ایــران باشــند. همچنین 
احتمال دارد ریاض به منظور تجدیدنظر در روابط با ترکیه که از قطر حمایت 
می کنــد و از قتل خاشــقجی در خاکش عصبانی اســت، بخواهد ســطحی از 
روابط با ایران را احیا کند.« ولی نصر با بیان این که»قضیه خاشقجی موجب 
شــد هســته اصلی راهبرد ترامــپ در منطقه و جایگاه ولیعهــد و حمایت از 
شــراکتش با امریکا را بشدت تضعیف کند« نوشــت: »کمرنگ شدن رویای 
ترامپ برای برقراری یک نظم عربی، از یک واقعیت تلخ رونمایی می کند: 

هیچ چالش عربی قابل اتکایی برابر نفوذ منطقه ای ایران وجود ندارد.«
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شــنیدیم که ســخنگوی دولت اقلیم کردســتان ضمن تکذیب خبر توقف 
واردات کااهای ایرانی گفت: تصمیمات ما به طور مستقیم به تصمیمات 
دولت فدرال عراق مرتبط است. به گزارش ایسنا، سفین دزی در گفت و گو 
با »بغداد الیوم« اعام کرد: اخبار منتشــر شــده در رابطه با توقف واردات 
کااهــای ایرانــی به اقلیم کردســتان نادرســت اســت. به گفتــه وی»اقلیم 
کردســتان در بســیاری از کااها و مواد غذایی به طور مستقیم بر ایران تکیه 
دارد و امیدوارم که اقلیم کردستان و تمام عراق از تحریم های امریکا علیه 
ایران معاف شــوند، زیرا ایران همســایه ما اســت و با آن مشــترکات زیادی 
داریم و وزنه ای در داخل بازار اقلیم کردســتان به شــمار می رود.« پیش از 
این برخی رســانه ها و شبکه های اجتماعی مدعی شــدند که دولت اقلیم 
کردســتان عراق به منظور پایبندی به تحریم هــای امریکا واردات کااهای 

ایرانی را متوقف کرده است.
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دست آخر اینکه سفیر ایران در لندن با اشاره به گزارشی در روزنامه گاردین 
گفــت: جــان بولتــون برای شــرکت در چند جلســه منافقیــن تاکنون بیش 
از 1۸۰ هــزار دار پــول از آنهــا دریافــت کرده اســت. حمیــد بعیدی نژاد در 
صفحه توئیتر خود نوشــت: روزنامه گاردین نوشــته است، بر اساس اسناد 
مالی موجود، جان بولتون برای شــرکت در جلســه منافقین در سال 2۰1۷ 
در پاریــس ۴۰ هــزار دار و برای شــرکت در چند جلســه آنهــا تاکنون بیش 
از 1۸۰ هزار دار از منافقین پول دریافت کرده اســت. گفتنی اســت مشــاور 
امنیت ملی امریکا از مخالفان سرسخت برجام و ایران و حامی تغییر رژیم 
در ایران اســت و در ســال های اخیر و هم اکنون از منافقین حمایت کرده و 

می کند و در جلسات و سخنرانی های آنها علیه ایران شرکت کرده است.

 دیـــگه 
چه خبر

رایزنی هــای  تعمیــق  بــرای  تاش هــا 
سیاسی و اقتصادی ایران و اروپا پیرامون 
برجــام نشــان می دهــد دو طــرف حتی 
با وجــود تهدیدات متعــدد امریکا برای 
حفــظ ایــن توافــق دچــار تزلــزل جــدی 
نخواهنــد شــد. ســید عبــاس عراقچــی 
معــاون وزیــر خارجــه ایــران بــه فاصله 
بخــش  دومیــن  بازگشــت  از  کوتاهــی 
تحریم هــای نفــت و انــرژی امریــکا روز 
پنجشــنبه راهــی ایتالیــا شــد تــا دربــاره 
یافتــن  پیرامــون  تحــوات  جدیدتریــن 
راهکارهــای عملیاتــی حفــظ برجــام با 
مقام های این کشور دیدار و گفت و گو کند. 
دیدارهایــی که او در خال آنها خواســتار 
اجرایــی  رونــد  بــه  بخشــیدن  ســرعت 
کانال های طراحی شــده مناسبات مالی 

ایران و اروپا شد.
 فرانسه، آلمان و انگلیس به همراه سایر 
کشــورهای اتحادیــه اروپــا پــس از خروج 
امریــکا از برجــام بــرای ادامــه و توســعه 
مجــاری پرداخت مالی به ایــران و ایجاد 
تســهیاتی جهت پرداخت های مرتبط 
با کشورمان از جمله برای صادرات نفت 
پیشنهاداتی عملی مطرح کرده اند. این 
راهــکار با ایجاد یک وســیله هــدف ویژه 
)اس پــی وی(، طــرح حفاظــت از آزادی 
فعــاان اقتصــادی ایــن کشــورها جهت 
مبادات مشروع با ایران را دنبال می کند. 
حــاا در شــرایطی که همــه تحریم های 
هســته ای امریکا علیه ایران احیا شــده و 
شــرکای تجاری ایران با تهدیدات امریکا 
بــرای مبادلــه بــا ایــران مواجه شــده اند، 
عملی شــدن راهــکار یاد شــده بیــش از 
پیش ضروری به نظر می رسد. ضرورتی 
که عراقچی در ســفر به ایتالیــا و در دیدار 
»الیزابتــا بلونی« قائم مقــام وزارت امور 
خارجــه ایتالیــا بــر آن تأکید کــرد و با این 
پاســخ مقام ایتالیایی رو به رو شد که »ما 
و دیگــر کشــورهای اروپایــی بــا جدیــت 
به دنبال حفظ برجام هســتیم.« الیزابتا 
بلونــی همچنیــن با بیــان اینکــه اروپا در 
تاش برای به حداقل رســاندن ریســک 
تحریم شــرکت های اروپایــی و ایتالیایی 
طرف همــکاری بــا ایــران اســت، افزود: 
»شــرکت های ایتالیایــی به دنبــال ادامه 
همکاری هــای خود با طرف ایرانی شــان 
هســتند. دولت هــای اروپایــی بــرای رفع 
موانــع موجــود بــر ســر راه همکاری های 
دوجانبه با ایران جدی هستند«. معاون 
سیاســی وزارت امــور خارجــه کشــورمان 
نیز در ایــن دیدار دار را اســلحه ای برای 
تحمیل خواسته های نامشروع امریکا به 
شــرکای اروپایی اش دانست که در عمل 

حاکمیــت ملی دولت هــای اروپایی را به 
چالش کشیده است.«

عراقچــی همچنیــن در دیــدار بــا »مارتا 
سیاســت  کمیســیون  رئیــس  گرانــده« 
خارجــی مجلــس نماینــدگان ایتالیــا با 
اشاره به اینکه »آژانس بین المللی انرژی 
اتمی چند روز قبل برای سیزدهمین بار، 
صلح آمیز بودن فعالیت های هســته ای 
ایــران را تأیید کــرد و این در حالی اســت 
کــه امریــکا بدون هیــچ دلیــل و منطقی 
از برجــام خــارج شــد«، افــزود: »برجام، 
توافق دوجانبه بین ایران و امریکا یا ایران 
و کشــورهای 1+5 نیســت، بلکــه توافقی 
بین المللی و بیانگر اراده شورای امنیت 
ســازمان ملــل متحــد اســت.« رئیــس 
کمیســیون سیاســت خارجــی مجلــس 
نماینــدگان نیــز در ایــن دیــدار، بــا ابــراز 
نگرانــی عمیق خــود از وضعیت برجام 
پس از خروج امریکا گفت: »اروپا مصمم 
اســت که در چارچوب برجام با ایران کار 
کند و در روند اجرای ســاز و کارهای مالی 
مشــغول بررســی همه جوانب موضوع 
و رفــع موانــع آن اســت.« ویتــو روزاریــو 
خارجــی  کمیســیون  رئیــس  پتروچلــی 
مجلــس ســنای ایتالیــا هــم در دیــدار با 
عراقچــی با بیان اینکه حمایت از برجام 
»برجــام  گفــت:  ایتالیاســت،  سیاســت 
به عنوان یک دســتاورد مهــم برای ثبات 
در جهان مورد تأیید است و سنای ایتالیا 
از آن حمایــت می کنــد.« معــاون وزیــر 
خارجه ایران در ارزیابی سفرش به ایتالیا 
ضمن اشــاره بــه اینکه »مواضــع دولت 

ایتالیــا به مواضع ایران در حفظ برجام و 
پیدا کردن ســازوکارهایی که بشود منافع 
ایران را تأمین کرد، بسیار نزدیک است«، 
گفــت: »دیدار بســیار خوبی بــا وزیر امور 
خارجه واتیکان داشتم و مشخص است 
کــه واتیکان هــم درکنار دیگر کشــورهای 
اروپایــی از موضع ایــران در برجام کامًا 
حمایــت می کنــد و خواهــان ادامــه این 
همچنیــن  عراقچــی  اســت.«  حرکــت 
در پایــان ایــن دیدارهــا در گفت و گــو بــا 
خبرگزاری صدا و ســیما در رم با تأکید بر 
اینکــه مردم ایــران بایــد از منافع برجام 
بهره مند شــوند، گفت: »این مســئولیت 
مستقیم اروپاســت که با خروج امریکا از 
این توافق بین المللی و نقض قطعنامه 
شــورای امنیــت، گام هــای عملــی برای 

حفظ برجام بردارد.«
ë  بیانیه برجامی اتحادیه اروپا و آفریقای

جنوبی
رایزنی مقام های کشــورمان با همتایان 
اروپایــی بــرای حفــظ برجــام در حالــی 
اســت کــه دونالدتاســک رئیس شــورای 
اروپایی، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون 
رئیــس  رامافــوزا  ســیریل  و  اروپایــی 
جمهوری آفریقای جنوبی روز پنجشنبه 
در بروکسل در هفتمین نشست مشترک 
ســران اتحادیــه اروپا و آفریقــای جنوبی 
بخــش مهمــی از بیانیــه مشــترک خود 
را بــه تأکیــد بــر ضــرورت حفــظ برجام 
اختصــاص دادنــد. ایــن بیانیــه ضمــن 
استناد به 1۳گزارش آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی که در تأییــد پایبندی ایران 

بــه تعهــدات برجامــی اش صادر شــد، 
کشــورهای  همــه  پایبنــدی  خواســتار 
طرف این توافق به تعهداتشــان شدند. 
این بیانیــه می افزایــد: »برجــام عاملی 
ســاخت  و  طراحــی  در  تعیین کننــده 
غیرقابل توســعه جهانی)عدم توســعه 
ســاح های اتمی( داشــته که در مصوبه 
22۳1 شــورای امنیــت ســازمان ملل بــا 
اتفاق آراء به امضا رسید«. امضا کنندگان 
این بیانیه همچنین تأکیــد کرده اند:»ما 
بر اهمیت پابرجا ماندن و تداوم برجام 
و همچنین بــر اجرایی کــردن تمام عیار 
و مؤثــر تمــام جنبه هــای برجــام تأکیــد 
می کنیــم کــه شــامل لغــو تحریم هــا و 
عواقــب ناشــی از آن اســت. امــری کــه 
و  منطقــه ای  امنیــت  و  صلــح  متوجــه 

بین المللی خواهد بود.«
ë هشدار »هوک« به اروپا

باقــی  کشــورهای  تــاش  بــا  همزمــان 
مانــده در برجام برای حفــظ این توافق، 
نماینــده ویژه دولت امریکا در امور ایران 
به بانک هــا و شــرکت های اروپایی درباره 
هــر گونــه مبادلــه بــا ایــران، در شــرایط 
بازگشــت تحریم ها علیه تهران هشــدار 
ادعاهــای  تکــرار  بــا  برایــان هــوک  داد. 
امریکا علیه ایــران اضافه کرد: »بانک ها 
و شــرکت های اروپایــی می داننــد کــه ما 
تحریم ها علیه ایــران را قاطعانه اجرای 
خواهیم کــرد.« او همچنین مدعی شــد 
که تأخیر در عملی شدن سازوکار اجرایی 
 برجــام و تعیین نشــدن میزبانــی طرح 
»ای پی وی« تحت تأثیر ترس از مجازات 

امریکا بوده است.
پیشــتر دیپلمات ها گفته بودند که کانال 
مالــی طراحی شــده میــان ایــران و اروپا 
به طــور نمادین پیــش از اجرایی شــدن 
تحریم هــای نفتــی امریــکا علیه ایــران، 
افتتاح می شــود؛ اما عملیاتی شــدن آن 
احتمــااً تــا اوایل زمســتان جــاری طول 
می کشــد. ایــن در حالــی بــود کــه امریکا 

از همــان ابتــدا به شــکل گیری این کانال 
مالی شدیداً اعتراض کرده و مایک پمپئو 
وزیــر خارجــه امریکا پس از علنی شــدن 
برنامه تأسیس این کانال مالی گفته بود 
طرح اتحادیــه اروپا برای ایجاد ســازوکار 
ویژه ای برای دور زدن تحریم های امریکا 
علیه صــادرات نفت این کشــور شــدیداً 

غیرسازنده است.
چند روز پس از انتشار این گزارش ها بود 
کــه رســانه های غربــی از جملــه روزنامه 
فایننشیال تایمز به نقل از دیپلمات های 
اروپایــی خبــر دادنــد کــه هیچ دولتــی از 
اعضــای اتحادیه نمی خواهد با میزبانی 
از ایــن ســازوکار، از تحریم هــای ایــاات 

متحده عبور کند. با این حال روز گذشــته 
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات های 
بزرگتریــن  کــه  داد  گــزارش  اروپایــی 
قدرت هــای اروپــا در حــال تــاش بــرای 
متقاعد کردن لوکزامبورگ برای میزبانی 
سازوکار ملی ویژه با ایران هستند. به گفته 
این دیپلمات ها، رایزنی ها با لوکزامبورگ 
پــس از آن خواهــد بــود کــه اتریــش از 
میزبانی این ســازوکار مالی )موســوم به 
اس پی وی( ســر باز زد. ســخنگوی وزارت 
امورخارجــه اتریش گفته بود که به دلیل 
وجود برخی ابهامات و سؤاات بی پاسخ 
در ایــن رابطــه، در حــال حاضر قــادر به 

پذیرش میزبانی اس پی وی نیست.
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سفیر برجام در واتیکان
عباس عراقچی به ایتالیا و اسپانیا سفر کرد

 ブپ』┖ピ ┲ブ┼┒ ┗┱━〈′ :rf╀ピ┗┴ 
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ســید عبــاس عراقچی، معــاون وزیر خارجه ایــران پس از 
حضور در »رم« راهی اسپانیا شد و با مقام های سیاسی این 
کشور دیدار و گفت و گو کرد. او در خال یک نشست خبری 
با مدیران رسانه های مهم اسپانیایی به روابط تاریخی دو کشور اشاره کرد 
و گفت: »بعد از توافق برجام، روابط تهران و مادرید وارد مرحله جدیدی 
شده و بیش از سه هزار شرکت اسپانیایی برای همکاری های دراز مدت با 
ایران وارد عمل شدند«. عراقچی  ضمن انتقاد از خروج امریکا از برجام و 
کارشکنی برای اجرای این توافق ادامه داد: »برجام تنها دستاورد سیاست 
خارجی  اروپای متعهد و حاصل ســال ها مذاکره میان ایران و قدرت های 
بین المللی اســت«. معاون وزیر خارجه ایران با ابــراز امیدواری به اینکه 
اروپــا بتواند وضعیت موجود را مدیریت کند و امریکا را تحت فشــار قرار 
دهــد، بــه تهدید مجدد دو روز پیــش امریکا برای میزبانی ســاز و کار اس 
پی  وی اشــاره کرد و گفت: »ما منتظر هســتیم تا ببینیم که اروپا چگونه از 

حاکمیت خود در قبال فشارهای واشنگتن دفاع خواهد کرد«.

برش
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همزمــان با افزایش شــکاف میان دســتمزدها و حداقل 
هزینه های معیشــتی و بحران اقتصــادی که در برخی از 
بنگاه های اقتصادی به تعدیل نیرو و حقوق های معوقه 
منجر شده، تعداد اعتراضات کارگری نیز در سراسر کشور افزوده شده است.

بــا وجــودی که شــورای عالی کاربا افزایــش 19.8 درصدی دســتمزد کارگران در 
ســال جاری موافقت کرده است، ولی شتاب رشد هزینه ها نسبت به دستمزدی 
کــه حــدود 12 میلیــون کارگــر دریافت می کنند باعث شــده اســت تــا نارضایتی 
میــان آنها افزایش یابد. عاوه براین برخــی از بنگاه های اقتصادی نیز به دلیل 
مشــکات اقتصــادی قادر به حفظ نیروی کار خود نیســتند و با اخــراج آنها یا با 
پرداخــت هر چندماه یکبار دســتمزدها بیش از پیش قشــر کارگر را تحت فشــار 
قــرار داده انــد. ایــن درحالی اســت که واگــذاری برخــی از کارخانه هــا به بخش 
خصوصــی نیز بــر دامنه اعتــراض کارگــران افزوده اســت. در بســیاری از موارد 
خریــداران کارخانه هایــی کــه پیــش از آن تحــت مالکیت دولت بوده اســت، به 
دایل مختلف اقدام به تعدیل نیرو می کنند و بدین ترتیب کارگرانی که سال ها 

در یک واحد تولیدی مشغول به کار بوده اند را از کار بیکار می کنند.
برهمیــن اســاس درماه های اخیر لیســت بلند باایی از اعتــراض کارگران یا 

تشکل های کارگری در سراسر کشور شکل گرفته است.
مهم تریــن این اعتراضــات را ٥٠٠ کارگر هپکو، کامیون داران شــهرهای مختلف 
کشــور، ٤٠٠ کارگــر شــرکت حمــل و نقــل خلیج فــارس، کارگــران فــواد قزوین، 
کارگــران بیکار شــده فاز 19 پــارس جنوبی، کارگران تعدیل شــده شــرکت حمل 
و نقــل آبــادان، 2٠٠ کارگــر کارخانــه خودرو ســازی »اکیا خــودرو«، کارگــران گروه 
ملــی فــواد ایــران، کارگران نیشــکر هفت تپــه و روغــن نباتی جهان رقــم زدند. 
ایــن درحالی اســت کــه در تمام کشــورهای دنیــا اعتراضــات کارگری بــه عنوان 
یــک اعتراض صنفــی قابل قبول اتفــاق می افتد و به طور معمول ســندیکاهای 
کارگری به نمایندگی از انبوه کارگران در مذاکره با مسئوان ذیربط سعی در حل 
مشکات و تحقق خواسته های کارگران می کنند. بنابراین هرچند افزایش تعداد 
اعتراضات کارگری نشان از مشکات جدی در ساختاراقتصادی است ولی از این 
حیث که به تقویت تشکل های صنفی منجر می شود را باید به فال نیک گرفت.

از سوی دیگر اغلب این اعتراضات بدون برخوردهای قهری و سیاسی ادامه 
یافته و برخی از آنها به نتایجی نیز دســت یافته اند. دراین راســتا سعه صدر 
دولــت می تواند باعث شــود این بخــش از اعتراضات که تنهــا به دنبال حل 
مشــکات معیشتی و صنفی خود هســتند و از هرگونه سوگیری سیاسی مبرا 

هستند به آرامش بیشتر جامعه کارگری بینجامد.

 ┧ぃ┵ボ─ ‶』┓ペ ┳ぁ┘【─┘ブペ 《ペ q┖ジ ،╊ピ┓┴ピ 《ペ 《]
《ぁブ′┗├ ‶ブボ┌ブ┤ 〝』┗┄

علــی دینی ترکمانــی اقتصــاددان در 
کانال تگرامی خود نوشــت : سرانجام 
دو ســلطان بازار ارز و طــا به نام های 
ناآشــنای، وحید مظلومین و محمد اســماعیل قاسمی، به 
جرم اختال در این بازارها و برهم زدن نظم اقتصادی، روز 
چهارشــنبه 2۳ آبان، اعدام شدند. اعدام، ممکن است، در 

کوتاه مدت، راهکار مناسبی برای کنترل تاطم های بازارها، از طریق ایجاد رعب 
و ترس در میان کارگزاران فعال باشــد؛ ولی در بلندمدت اثرگذار نیست. ممکن 
اســت حتی به ضد خود نیز بینجامد. چرا که، با توجه به پیامدهای بین المللی 
آن قابل استمرار نیست. حکم تیِغ دو دم را دارد که به اِزای اعمال رعب و ترس 
در کوتاه مدت، موجب افزایش فشــارهای نهادهای بین المللی، با عنوان نقض 
حقوق بشــر، در بلندمدت می شــود. در نتیجه، در چشم انداز، رسیدن به تفاهم 
و رفــع تنش هــا در عرصــه سیاســت خارجی را به محــاق می بــرد و از این طریق 
انتظارات تورمی را دامن می زند. بی تردید بخشــی از موج ایجاد شده در بازارها، 
ناشی از سرمایه های کان مقیاس متمرکز در دستان عده ای خاص است )رابطه 
میان تورم و توزیع نقدینگی بر حسب افراد و گروه های اجتماعی(. چنین افرادی، 
توانایی کنترل بازار، رهبری آن و جهت دادن به آن، با هدف حداکثرســازی سود 
خود را دارند. در این نیز تردیدی نیست که موج افکنی در این بازارها خود تا حد 
زیادی تحت تأثیر شــرایط سیاسی نیز هست. همین طور می توانیم نبود شرایط 
مناسب برای جذب نقدینگی در رشته  فعالیت های مولد را اضافه کنیم )رابطه 

تورم و توزیع نقدینگی بر حسب رشته فعالیت ها(.
بــر بســتر چنین شــرایط ســاختاری اســت کــه صاحبــان ســرمایه های بزرگ 
مقیاس، امکان نقش  آفرینــی بیش تر در جهت رکوردزنی های جدید تر نرخ 
ارز و طــا را پیــدا می کننــد. به این اعتبار، بــه جای اعــدام، دو راهکار مرتبط 
به هم پیش روســت: تغییر سیاست خارجی و متناسب با آن تغییر سیاست 
داخلــی با هدف اولیــه کنترل انتظارات تورمی و با هدف ثانویه زمینه ســازی 
برای جذب نقدینگی در رشــته فعالیت های مولد و جذب ســرمایه خارجی. 
دوم، باز توزیع اساسی و فراگیر ثروت و تمرکززدایی از آن. منظورم از فراگیر، 
طراحــی نظــام مالیاتــی پیشــرفته تصاعــدی بــر ثــروت، و اعمــال آن بدون 

هیچ گونه تبعیضی در میان شخصیت های حقیقی و حقوقی است.
ایــن دو راهــکار، از دو زاویــه، مرتبط به هم هســتند: یک، بــدون اولی،  رفتن 
ســراغ دومی موجب فرار ســرمایه می شــود و فشــار بیش تری بر بازار ارز و از 
اینجــا بــر بازار طــا وارد می شــود. دو، هر دو مــورد متأثر از عامــل مهمی به 
نام کیفیت نظام حکمرانی هستند. یعنی، در صورت وجود این پیش شرط، 
دو راهــکار مذکــور بــرآورده و نیــاز به اعــدام برای کنتــرل نظــام اقتصادی و 

اجتماعی منتفی می شود.
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محسن داویز مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در گفت و گو با »ایران«:

طرح
نیمهتمامشهریوروستایی

مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر 
کشور گفت: 86 هزار طرح عمرانی نیمه 

تمام شهری و روستایی در کشور وجود دارد 
که کلنگ زنی برخی از آنها سبب اتاف 

منابع مالی شده است.

86000
مگاوات

برقجدیدنیازداریم
برای کمبود 8٠٠٠ مگاوات برق، قرار است 

۵22۳ مگاوات نیروگاه های حرارتی احداث 
و مابقی نیز توسط نیروگاه های برق آبی، 
 تجدیدپذیر و همچنین مدیریت مصرف 

تأمین شود. 

8000
هزارتومان

قیمتموزقانونیاست
اسداه کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه 
و سبزی، فروش موز به قیمت هر کیلو 1۶ هزار 

تومان را قانونی دانست و گفت: براساس قانون 
خرده فروشان می توانند محصواتی که خریداری 
می کنند با 1۵ تا ۳۵ درصد سود به فروش برسانند.

۱6
درصد

طایکشوردرآذربایجانغربی
 جعفرصادق اسکندری رئیس سازمان صمت 

 آذربایجان غربی با اشاره به این که این استان
۳1 درصد ذخیره طای کشور را دارد، گفت: دو 

 معدن طا در آذربایجان غربی وجود دارد که
۳2 میلیون و 7٠٠ هزار تن ذخیره قطعی آنها است.

3۱

نحوه مصــرف انرژی در دنیــای امروز یکی 
از مباحث مهم کشــورها به شمار می رود. 
چراکــه انــرژی نقــش اساســی در اقتصاد 
متأســفانه  امــا  دارد.  سیاســی  امنیــت  و 
ایــران بــا داشــتن بزرگترین ذخایــر منابع 
حاضــر  حــال  در  دنیــا  هیدروکربــوری 
تنهــا کشــوری اســت کــه نمــودار مصرف 
انرژی اش همچنان صعودی اســت. این 
درحالی اســت کــه از ســال 1379 تاکنون 
شرکتی در ایران تأسیس شده که تمرکزش 
روی بهینه ســازی مصرف سوخت است. 
تصور می شــود که با وجود چنین شــرکتی 
نباید امــروز از مصرف بــاای بنزین و گاز و 
دیگــر فرآورده های کشــور دم زده می شــد. 
اما چرا؟ مشــکل کجاســت و برنامه ایران 
بــرای آینــده چیســت؟ محســن داویــز، 
مصرف  بهینه ســازی  شــرکت  مدیرعامل 
ســوخت در ایــن خصوص بــه گفت و گو 
با ما پرداخت. او اولین مشــکل را بخشی 

نگری در مدیریت کشور می داند.

ë  دربــاره میــزان مصــرف انرژی از ســوی
مــردم کشــورمان ارقــام مختلفی منتشــر 
می شود. وضعیت مصرف انرژی در ایران 

چگونه است؟
آخریــن  اســاس  بــر   1۳9۵ ســال  در 
آمــار و اطاعــات بــه روز شــده در قالــب 
ترازنامه هیدروکربوری کشــور، میزان کل 
تولیــد انرژی کــه بیــش از 99 درصد آن را 
نفت و گاز تشــکیل داده اســت، بیش از 9 
میلیون بشــکه معادل نفت خــام در روز 
بوده که از این میزان با اضافه و کم کردن 
مقدار صادرات و واردات، به طور متوسط 
نزدیــک بــه ٥.٥ میلیــون بشــکه معادل 
نفــت خــام در روز وارد سیســتم عرضــه 
انرژی اولیه شده است. از مقدار انرژی ذکر 
شــده، پس از کم کــردن تلفات نیروگاه ها 
و پاایشــگاه های نفــت و گاز و همچنیــن 
سیســتم های انتقــال و توزیــع در ســطح 
انــرژی ثانویه، روزانه مقــدار ۳.7 میلیون 
بشــکه معادل نفــت خام انــرژی تحویل 
سیستم تقاضا یا همان مصرف کنندگان 
نهایی شده است. میزان اختاف در ارقام 
ارائه شــده با لحاظ گازهای سوزانده شده 
)فلــر( در آن، حاکــی از تلفــات سیســتم 
عرضــه انرژی کشــور معــادل روزانــه 2.1 
میلیون بشکه معادل نفت خام است که 
با توجه به شرایط موجود از لحاظ ارزشی، 
رقم بســیار قابل توجهی است و از لحاظ 
مقدار نیز با استانداردهای جهانی فاصله 
بســیار زیادی دارد. ضمن آنکــه این آمار 

برای ســال 1۳9٥ است و اآن ارقام بااتر 
خواهد بود.

ë  آیا آماری در خصوص وضعیت تلفات
انرژی بعد از سیستم عرضه دارید؟

بــه  انــرژی  تحویــل  از  بعــد  بلــه. 
نهایــی،  کننــده  مصــرف  بخش هــای 
همچنان فرآیندها و سامانه های مصرف 
کننــده، تلفــات قابــل ماحظــه ای را بــه 
سیســتم تحمیل می کند. به عنوان نمونه 
در بخــش خانگی کــه بزرگ ترین بخش 
مصــرف کننده انرژی اســت، از مقدار کل 
انرژی تحویلی بطور متوســط 1.1 میلیون 
بشــکه معــادل نفــت خــام در روز انرژی 
شــاخص  وضعیــت  می شــود.  مصــرف 
کیلــووات  بخــش ۴۶٠  ایــن  در  مصــرف 
ساعت به ازای هر متر مربع در سال است 
کــه حدود ۳ برابر متوســط جهانی یعنی 
1۶٠ کیلووات ساعت به ازای هر متر مربع 

در سال است.
به عنــوان  نیــز  صنعــت  بخــش  در 
انــرژی  کننــده  دومیــن بخــش مصــرف 
روزانه 9٠٠ هزار بشــکه معادل نفت خام 
انــرژی مصــرف می گــردد کــه عمــده آن 
مربــوط به صنایع با شــدت انــرژی باا از 
جملــه، فواد، ســیمان، آجر، اســتیک و 

سایر صنایع با شدت انرژی باا است.
به عنــوان  نقــل  و  حمــل  بخــش  در 
ســومین بخش مصرف کننده نیز، روزانه 
خــام  نفــت  معــادل  بشــکه  هــزار   87٠
انرژی در ســال 1۳9٠ مصرف شــده است 
و مقایسه شاخص های عملکردی آن که 
در ادامــه بیشــتر به آن خواهــم پرداخت 
همچــون ســایر بخش هــای ذکر شــده، با 
فاصلــه  جهانــی  اســتانداردهای  ســطح 
زیــادی دارد. فناوری هــای قدیمــی بویژه 
در موتور خودروهای تولیدی، فرســودگی 
نــاوگان خودروهــای  نــاوگان بخصــوص 
ســنگین، عــدم توســعه متــوازن حمل و 
نقل عمومی، فرهنگ نامناسب استفاده 
از خودروهــای شــخصی و عــدم تکمیــل 
زیرســاخت های شــهری از جمله عوامل 
اصلــی بــاا بودن مصــرف انــرژی در این 

بخش محسوب می شود.
مجموعــه آمــار اشــاره شــده منجر به 
این شده که ایران جزو کشورهای با شدت 
انــرژی بســیار بــاا در دنیا قــرار گیــرد. به 
گونه ای که در ســال 1۳9٠ شدت مصرف 
انــرژی نهایی بر اســاس تولیــد ناخالص 
داخلی به قیمت های ثابت ســال 1۳7۶، 
برابــر بــا 1.76 بشــکه بــه میلیــون ریال و 
ســرانه مصرف نیز معادل 1٤.8۳ بشکه 
به ازای هر نفر بوده است. این آمار نشان 
می دهد کــه با لحاظ قیمت متوســط 7٠ 
دار بــرای هر بشــکه نفت خــام، معادل 

اقتصاد 
کوچه

بــــا
اقتصاددانان
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1۳2 دار انــرژی بــرای تولید هر صد هزار 
تومــان تولید ناخالــص داخلــی در ایران 
هزینه می شــود. بررســی شــاخص شدت 
انــرژی اولیه نیــز بیانگــر ایــن خواهد بود 
که شــدت انرژی اولیه در ایــران ٠.67 تن 
معــادل نفــت خــام بــه هــزار دار تولید 
ناخالص داخلی اســت که در مقایســه با 
متوســط جهانی یعنی ٠.176 به میزان ٤ 
برابر و در مقایســه با بهترین کشور دنیا از 
لحاظ شــدت انرژی یعنی کشــور ژاپن که 
دارای شدت انرژی ٠.٠9 تن معادل نفت 
خام بــه هــزار دار تولید خالــص داخلی 

است، 7 برابر بیشتر است.
ë  ًاین آمــار اگرچه بــه روز نیســت و قطعا

در ســال های اخیــر بااتــر نیــز رفتــه، لزوم 
مدیریت و بهینه ســازی مصــرف انرژی با 
اولویــت بخش های پــر مصرف را نشــان 
می دهــد. چرا بــا این وجود که شــرکت به 
نام بهینه سازی مصرف سوخت حدود 17 
سال است در ایران دایر شده و کار می کند؛ 
هنــوز برای شــدت مصرف انــرژی در ایران 
آمارهایی بااتر از استاندارد جهانی عنوان 

می شود؟
درست اســت. من همیشــه می گویم 
انرژی تمدن ســاز بوده؛ حتی بین بشــری 
کــه چــوب مصــرف می کنــد با بشــری که 
زغــال ســنگ مصــرف می کنــد، تفــاوت 

است.
مــا دومیــن کشــور دارای منابــع غنی 
نفــت، اولیــن کشــور دارای منابــع غنــی 
گاز دنیــا و اولیــن کشــور از بابــت منابــع 
هیدروکربنی هســتیم. امــا چرا وضعمان 
این اســت، حتی در تولیــد چرا این چنین 
عمــل کرده ایــم؟ اینها و اینکــه آینده چه 

دهک ثروتمنــد جامعه می رســد. یعنی 
نصف یارانه انرژی را ثروتمندان می برند 
ضعیــف  دهــک  هفــت  بــه  بقیــه اش  و 
جامعــه می رســد. ایــن عیــن بی عدالتی 
است. یعنی ما دســت کرده ایم در جیب 
فقرا و ثروتمندان را منتفع می کنیم. چرا 

اینها را اصاح نمی کنیم؟
ë پیشنهادتان چیست؟

اواً هر جراحی ای خونریزی دارد؛ با 
اســتثناء و بدون شــک. اگر که ما درست 
فکر کنیم. واقعاً اعتقاد دارم اگر اعتماد 
ملت به دولت باشد و با مردم صادقانه 
صحبت کنیم آنها متوجه خواهند شــد 
که چه اتفاقی در کشور می افتد و حتماً به 
مــا کمک خواهند کرد. ضمن اینکه چرا 
ما نیاییم یارانه دهک های کم برخوردار 
جامعــه را اصاح کنیم؟ با این یارانه ای 
کــه داریــم می دهیــم درواقــع معــادل 
پرداخت یارانه ها داریم به سوخت فقط 
یارانــه می دهیم. ایــن را بیاییم به چهار 
دهــک پائیــن جامعــه بدهیــم. اعتقاد 
دارم کــه یارانــه بنزیــن بایــد بــه ســرانه 
افراد داده شــود. اآن کســی که ماشــین 
ثروتمنــدان  را  بنزینــش  ســرانه  نــدارد 
اســتفاده می کنند. بدون اینکــه بتواند از 
آن بهره مند شــود. ما می توانیم حساب 
و رونــد را اصــاح کنیــم. از ایــن طریــق 
تبعات اجتماعی اش را اول کنترل کنیم 
بعــد با مــردم صحبت و قیمــت بنزین 
را اصــاح کنیــم. نبایــد با ایــن موضوع 
انتخاباتــی و جناحــی برخــورد کــرد. به 
نظــرم دولتی که حــدود 2٤ میلیون رأی 
دارد بایــد شــجاعت این کارها را داشــته 
باشــد. شــجاعت عمل جراحــی بزرگ 
اقتصــادی را بایــد داشــته باشــد. وگرنه 
چــه فایده اگر ما بخواهیــم روزمره رفتار 
کنیم و هیچ اتفاقی نیفتد. کشور ما دیگر 
کشــش اعتبــاری یارانه هــای ســوخت را 
نــدارد. لــذا همه اینها دســت به دســت 
هم می دهد تا ماشــین های فرسوده کار 
کنند. ما تقریباً 19 میلیون ماشین سبک 
داریم که 9٠٠ تا یک میلیون آن فرسوده 
است. در خودروهای سنگین هم تقریباً 
۳٠٠ هزار دســتگاه فرســوده است. اینها 
اتفاقــات خیلی بــدی در صنعت حمل 
و نقل ماست. نیاز به یکسری اصاحات 
عمیق زیرســاختی دارنــد. اگر بی تفاوت 
باشیم، وضعیت همین است. بله، من 
می دانم کــه تبعات اجتماعی دارد ولی 
واقعــاً اعتقــاد دارم با اصــاح یارانه ها، 
بــا احیــای کارت ســوختی کــه مبتنی بر 
یک فرآینــد گزارش گیری دقیق باشــد، 
در عین حــال دقت بیشــتر روی مرزها، 
جلوگیــری از قاچــاق و اصــاح قیمتی، 
در کنارش بحث فرهنگ سازی، اصاح 
قوانین و کارهــای دیگر می توانیم از این 

بحران انشاءاه عبور کنیم.
ë  فکر می کنید زیرســاخت ایــن تغییرات

از جمله حمل و نقل عمومی وجود دارد؟
موضوع بنزین خیلی حســاس اســت 
و  اســتدال ها  همــه  چــرا  نمی فهمــم  و 
منطق ها روی بنزین می نشیند! در همین 
مســأله تخصیص ارز در همین یک سال 
گذشــته چــه اتفاقــی افتــاد؟ بعضاً رشــد 
قیمتــی واقعاً چقدر بــود؟ چطور آنجا ما 
آنقدر حساســیت نشــان نمی دهیم ولی 
وقتی به بنزین می رسیم با این پرسش ها 
مواجه می شــویم. من یک طــور دیگر به 
سؤال شــما جواب می دهم من می گویم 
اگر نکنیم باید چه کار کنیم؟ تا کی؟ اصًا 
مــا به آســتانه ظرفیت رســیده ایم. حتماً 
بایــد یــک کارهــای مهمی انجــام دهیم. 
بایــد جلــوی قاچــاق را بگیریــم.  حتمــاً 
حتماً باید قیمت بنزیــن را اصاح کنیم. 
من نظر کارشناســی می دهــم، اصًا هم 
دوســت نــدارم محافظــه کارانــه بــا ایــن 
موضــوع برخــورد کنــم کمــا اینکه شــاید 
در ایــن شــرایط بهترین کار این باشــد که 
محافظه کارانه برخورد کنیم و بگوییم که 
ما اصــًا برنامه ای نداریــم، واقعاً اعتقاد 
ندارم که این به نفع کشــور اســت. اعتقاد 
دارم باید بلند فریاد بزنم که این قیمت و 
این مصرف به هیچ عنوان نه در شأن این 

ملت است نه به نفع این کشور.
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ë  در ایران متوسط ســاانه 300 روز
تابش آفتاب داریم.

ë  ظرف چهار سال گذشته تولید به
مرز 95 تا 100 میلیون لیتر رسید ولی مصرف باز هم دارد 

از تولید پیشی می گیرد.
ë  ما بعد از چین با 1/5 میلیارد جمعیت که 37 میلیارد دار

یارانه می دهد، با 35 میلیارد دار دومین کشور هستیم.
ë  قاچاق سیســتماتیک اســت تقریباً روزی 200 میلیارد

تومان قاچاق سوخت را افراد عادی نمی توانند انجام 
دهند.

ë  هزارتــا  900 کــه  داریــم  ســبک  ماشــین  میلیــون   19
خودروهــای  در  اســت.  فرســوده  آن  میلیــون  یــک 
فرســوده دســتگاه  هــزار   300 تقریبــاً  هــم   ســنگین 

 است.
ë  صنایع ایران روزانه 900 هزار بشــکه معادل نفت خام

انــرژی مصــرف می کنند کــه عمــده آن بــرای صنایع با 
شدت انرژی باا از جمله، فواد، سیمان، آجر، استیک 

و سایر صنایع است.
ë  بخش حمل و نقل روزانه ۸70 هزار بشــکه معادل نفت

خام انرژی مصرف انرژی دارد.

نیم نگاه

می شــود؟ سؤااتی جدی هســتند. انرژی 
امــروزه یکــی از مهم تریــن پارامترهــای 
امنیت و اقتصاد و توســعه کشورهاســت. 
مــا چــه برنامــه ای بــرای آینــده و امنیت 
انــرژی داریــم؟ تحلیل من این اســت که 
غرب سرمایه گذاری بسیار بسیار هنگفتی 
روی بحث انرژی های تجدیدپذیر می کند 
و شــاید چالش اصلی نسل های آینده ما 
این باشــد کــه حق مصرف بیشــتر از یک 
اندازه  مشــخص از انرژی فسیلی نداشته 
باشــند تا آلودگی زیســت محیطی ایجاد 
نکننــد و از ایــن طریــق غربی هــا هــم از 
وابســتگی بــه منطقــه خاورمیانــه راحت 
می شوند. لذا ما نیز باید با این نگاه پیش 
برویــم و برنامه ریــزی داشــته باشــیم. از 

همیــن اآن باید راهبرد داشــته باشــیم، 
در بحث انرژی های تجدیدپذیرو در عین 
حال برای برداشت حداکثری حامل های 
انرژی و صادرات آن سرمایه گذاری کنیم. 
آن هــم وقتی که در کشــور ما ایــن میزان 
پتانســیل هســت. بــرای مثــال در ایــران 
متوســط ســاانه ۳٠٠ روز تابــش آفتــاب 

داریم.
امــا برگردیــم بــه ســؤال شــما. واقعاً 
چــرا؟ بــه نظرم یکــی از مباحــث عمده 
ما بحث های فرهنگی اســت. شــخصی 
بتازگی برایم مثالی زد و می گفت »وقتی 
بــه آلمــان و خانــه یکی از دوســتان رفته 
بودم خانــم خانه کف به ظرف ها می زد 
امــا بــدون اینکه آب مصــرف کند با یک 
دستمال خشــک می کرد و در جا ظرفی 
می گذاشت. یعنی فرهنگ سختکوشی و 
تاش به جامانده از ویرانه جنگ جهانی 
دوم هنوز در آلمان هست و آلمانی ها را 
سربلند و توســعه یافته کرده است. ولی 
ما چطور؟ آیا ما مردم آموزش ناپذیری 
بوده ایــم؟ بــه هیچ عنوان. ایــن آموزش 
اســت که به فرهنگ جهــت می دهد. ما 
در ایــن زمینه هــا کم کار کرده ایم. شــاید 
یکــی از دایــل عمــده اش ایــن حجــم 
عظیــم منابــع خــدادادی اســت کــه بــه 
پشــتوانه اش بــه خودمــان این اجــازه را 
دادیم هر طــوری که دلمــان می خواهد 

مصرف کنیم.
کســی به فکــر کنتــرل مصــرف نبوده 
اســت. این روزهــا مصرف بنزیــن را نگاه 
کنید که چه وضعیتــی دارد. تولید کنونی 
بنزیــن یــک اتفاق بــزرگ در ایــن دولت 
و شــاهکار بود. ظرف چهار ســال گذشــته 

تولید به مرز 9٥ تا 1٠٠ میلیون لیتر رسید 
ولی مصــرف باز هم دارد از تولید پیشــی 
می گیــرد. یعنــی مــا هرچقــدر کــه تولید 
می کنیــم، دود می کنیم. چند پاایشــگاه 
بســازیم؟ تــا چــه وقــت ایــن کار عقانی 
اســت؟ چــرا مــا نبایــد مصــرف را کنترل 
کنیــم؟ اینکه مــا روزانــه ۳٥ میلیون دار 
فقط یارانه بنزیــن بدهیم چقدر عاقانه 
اســت؟ فقط برای بنزین می شــود تقریباً 
1٥ میلیــارد دار در ســال. همین قدر هم 
بــرای گازوئیــل داریــم می پردازیــم. مگر 
اعتبــار و بودجه کشــور چقدر کشــش این 
کار را دارد؟ اصــًا مگــر کشــور صدقه ای و 
یارانه ای می تواند به توسعه برسد؟ شما 
کجای دنیا را ســراغ دارید. ما بعد از چین 

بــا 1/٥ میلیارد جمعیت کــه ۳7 میلیارد 
دار یارانــه می دهــد، با ۳٥ میلیــارد دار 
دومین کشــور هســتیم. تازه این آمارهای 
ســال 9٥-9٤ اســت. اصــًا باورنکردنــی 
است و این آمار و ارقام یک فاجعه است.

ë  اما قرار بود طبق سند چشم انداز توسعه
در پایــان برنامه شــدت انرژی مــان نصف 
شــود. زمان زیادی از دســت رفته اســت. 
باید برای مهار شــدت مصرف انرژی کشور 

چه کار کرد؟
بله. نگرانی شــما بجاست. متأسفانه 
ما در دنیا تنها کشــوری هســتیم که شیب 
نمــودار مصــرف انرژی مان هنــوز مثبت 
اســت. یعنــی دیگــر حتی عربســتان هم 
ایــن روند را متوقــف و یک مقــدار نزولی 
کــرد ولــی مــا هنــوز خیلــی جــدی ســیر 
صعودی مــان را حفــظ کرده ایم. بااخره 
خودمــان هــم مقصریــم. مثــًا قیمــت 
بنزیــن همیــن بحثــی کــه چالــش ایــن 
روزهاســت، من در هر ســخنرانی و در هر 
بحثــی علی رغم اینکــه دولت و مجلس 
تأکیــد دارنــد کــه قیمــت بنزیــن را فعــًا 
افزایش ندهند، به این موضوع اعتراض 
کرده ام. چون شــما نمی توانیــد که با این 
ابزار قیمتی کــه در دنیا یکی از مهم ترین 
ابزارهاســت، قهــر باشــید و آن را دســت 
نخــورده باقــی بگذاریــد و با یــک قیمت 
بســیار پائیــن بنزیــن را در اختیــار مــردم 

قراردهید؛ اما آنها مصرف کنند.
بعــد جالب تــر آن اســت کــه در کنــار 
مــرز بنزیــن ارزان را در اختیــار مردم قرار 
می دهنــد کــه بــا ٤٠٠ متــر فاصلــه 1٠ تــا 
1٥هــزار تومان در هر لیتر اختاف قیمت 
دارد. یعنــی تشــویق به قاچــاق. اصًا در 

مرزها باید خیلی مقید باشــید که قاچاق 
اعتقــاد دارم  البتــه مــن  نکنیــد.  بنزیــن 
قاچاق سیســتماتیک اســت تقریباً روزی 
2٠٠ میلیــارد تومــان قاچــاق ســوخت را 
افــراد عادی نمی توانند انجــام دهند. اما 
چرا دارد این اتفاق می افتد؟ ما به عنوان 
دولت وظیفه مــان نهادینه کردن قاچاق 
که نیست. ما باید راهکارهایی ارائه دهیم 
کــه خودبه خــود زیربناهــا و ســاختار را به 
گونه ای بسازد که مردم به سمت قاچاق 
نرونــد. قطعاً ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاا 
و ارز در ســال های گذشــته کارهای خوبی 
کرده انــد ولــی اینها کفــاف نکرده اســت. 
قیمــت بنزین بایــد اصاح شــود. جالب 
اســت که ٥٠ درصــد یارانه انرژی به ســه 



حداکثــر تــا دو روز دیگــر وضعیــت قیمت 
خودروهــای داخلــی مشــخص می شــود. 
وزارت  کــه  جدیــدی  ســناریوهای  طبــق 
صنعت برای 4 گروه متقاضی خودرو تهیه 
کرده اســت خودروســازان می تواننــد روند 
فروش خود را بر اساس آن تغییر دهند، هر 
چند که رویه جدید هم مطابق با خواســته 
معتقدنــد  آنهــا  و  نیســت  خودروســازان 
از مشــکات  بــرون رفــت  بــرای  تنهــا راه 
بــازار خــودرو، آزادســازی قیمت ها اســت. 
امــا دولــت به خاطر جلوگیری از گســترش 
نارضایتی های مردم حاضر نیست ریسک 
آزادســازی قیمت هــا را قبــول کنــد. طبــق 
طبقه بنــدی صــورت گرفتــه بــرای 4 گــروه 
فرآیند قیمت گذاری متفاوت خواهد بود و 
بعد از گــذر از این مرحله قیمت خودروها 
روالــی می گیرد کــه اکنون برای کســانی که 
خودرو ندارند، تصویب شــده اســت. البته 
ســناریوهای قیمت گذاری روز شنبه نهایی 
خواهد شد و این اطاعات تا روز چهارشنبه 
هفته گذشــته اســت. بر این اســاس اولین 
گروه قیمت گذاری مربوط به افرادی است 
کــه خــودرو خریــداری نکردنــد و از بعــد از 
می خواهنــد  صنعــت،  وزارت  بخشــنامه 
گــروه  خــودروی جدیــد خریــداری کننــد. 
دوم؛ مربوط به کســانی است که به صورت 
ثبت نامی خودرو خریداری کرده اند و هنوز 
تحویــل نگرفته انــد. گروه ســوم؛ بــا قیمت 
قطعــی خریــد انجام دادنــد و هنــوز زمان 
تحویل خودرویشــان نرســیده اســت. گروه 
چهــارم؛ بــا قیمــت غیــر قطعــی ثبت نام 
انجام شده و هنوز خودرو به مشتری تحویل 

داده نشده است.
یک منبع مطلع در ایــن باره به روزنامه 
ایــران گفــت: قیمتی کــه بــرای خودروهای 
قیمــت  شــد،  خواهــد  مشــخص  داخلــی 
بینابینــی بــازار و قیمت های فعلی اســت. 
کارشناســان و خودروسازان بر این امر اتفاق 
نظر داشــتند که قیمت خودرو بایستی آزاد 
شود و تعیین کننده قیمت، عرضه و تقاضا 

باشــد. امــا در وزارت صنعت عنوان شــد به 
خاطــر نارضایتی مــردم، تحریم و شــرایط 
نامســاعد کشــور آزادســازی قیمــت منجــر 
بــه کنتــرل قیمت هــا نخواهد شــد و شــاید 
قیمت هــا جهش پیدا کنــد. وی افزود: برای 
 جلوگیــری از احتمال هــای یــاد شــده برای
 4 گروه قیمت گذاری خودرو مشــخص شد. 
البته در بسته ای که بزودی اعام خواهد شد 
برای سایر بخش ها و روندی که خودروسازان 
بایــد دنبال کنند، موضوعات متنوعی آمده 
اســت. ایــن منبع مطلــع خاطرنشــان کرد: 
از موضوعاتــی کــه خودروســازان ملــزم بــه 
اجرای آن خواهنــد بود، افزایش تیراژ تولید 
و رشــد بهــره وری اســت. قرار نیســت تمام 
خأ مالی خودروســازان با افزایش قیمت و 
فشار بر مردم جبران شود. خودروسازان هم 
بایــد روش و شــیوه تولید خود چه به جهت 
همــکاری بــا قطعه ســازان و خریــد قطعه 

تغییر دهند.
ایــن منبــع مطلع کــه خواســت نامش 
عنوان نشود، تصریح کرد: قطعاً با فرآیند و 
قیمت فعلی خودروها امکان تولید خودرو 
نبــود بدیــن جهــت بایســتی بازنگــری در 
قیمت ها صــورت می گرفت. اجرای قانون 
شــورای اقتصادی که در ســال 76 تصویب 
شــد و توانســت بازار خــودرو را کنترل کند، 
قابلیــت اجرا داشــت اما اعضــای کارگروه 
مشخص شــده برای ساماندهی وضعیت 
خودرو با آن مخالفت کردند و وزیر صمت 

هم با آزادسازی قیمت ها مخالفت کرد.
وی بــا بیان اینکــه در طــرح جدید نرخ 
واقعــی تورم بــا کمک ســازمان حمایت و 
حتــی شــورای رقابت تعیین شــده اســت، 

نیمــا  ارز  از  اکنــون  خودروســازان  گفــت: 
استفاده می کنند اما همین نرخ هم نسبت 
به ســال گذشته 2 برابر شده است. از این رو 
بازنگــری در قیمت ها ضــروری بود و حتی 

بایستی زودتر کلید می خورد.
گذشــته  ســال  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
خودروسازان هیچ مشکلی نداشتند و فرآیند 
تولیــد و تقاضــا هــم طبیعی بــود اما همان 
زمــان هــم قیمــت خودروها واقعــی نبود و 
خودروســازان در برخــی از خودروها با زیان 
روبه رو شده بودند. یکی از اشتباهات دولت 
این بود که از ســال گذشته به سمت اصاح 
قیمــت خودرو حرکــت نکرد. اگــر آن اتفاق 
افتــاده بود، اکنون صنعت خودرو با چالش 
جدی مواجه نمی شد. لذا در شرایط فعلی 
نمی تــوان خودروســاز را مقصــر گرانی های 
بازار دانست. این منبع مطلع اظهار داشت: 
اکنون که ســایپا 5 دســتگاه پراید می فروشد 
در حقیقــت پول 3.5 دســتگاه را می گیرد و 
مابقی برای این مجموعه ضرر و زیان است. 
در فرمــول جدید قرار شــده قیمتی در نظر 
گرفته شود که بین قیمت بازار )کف قیمت 
بــازار( و فعلــی کارخانــه اســت. این قیمت 
مطلوب خودروســازان نیســت اما می تواند 
مانــع از تعطیلــی خودروســاز و قطعه ســاز 
شــود. وی گفــت: اکنــون قیمــت پرایــد در 
کارخانه 23 میلیون تومان است اما کف بازار 
که به صــورت واقعی معامله می شــود 35 
میلیون تومان است لذا قیمت 38 میلیون 
تومانــی که عنوان می شــود در بــازار خرید و 
فروش نمی شود. لذا در کارگروه قیمت بین 
23 تا 35 میلیون تومان در نظر گرفته شده 

است که بزودی اعام خواهد شد.
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وزیر کار از اختصاص بسته های 100 تا 300 هزار تومانی به 
افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی و کارمندان خبر داد. 
محمد شــریعتمداری گفت: حداقل معیشت و دستمزد 
وضعیت مطلوبی ندارد که برای اصاح این مشــکل در ســه مرحله و متناسب 
بــا وضعیت خانوار بســته های حمایتــی بین 100 تــا 300 هزار تومــان در دولت 
تعیین شــده که به گروه  های هدف پرداخت خواهد شــد. شــریعتمداری افزود: 
بســته های حمایتی ویــژه ابتدا به عزیزان تحت پوشــش کمیته امداد، ســازمان 
بهزیستی یا افرادی که در نوبت پیوستن به این سازمان ها هستند تعلق خواهد 
گرفت. وی با بیان اینکه »یک سبد کاایی متنوع با اختیار خرید کاا های مختلف 
در اختیــار ایــن افــراد قــرار خواهیــم داد«، گفــت: بــرای کارکنان دولــت نیز یک 
سیاســت جبرانی اتخاذ شــده که به طور متوسط مبلغ 200 هزار تومان به کسانی 
که حقوقشــان زیر 3 میلیون تومان اســت اعم از شــاغلین و بازنشستگان تعلق 
می گیرد. شریعتمداری افزود: قرار است مبلغی نیز به سازمان تأمین اجتماعی 
 پرداخت شود تا این سازمان بسته های حمایتی را به دریافت کنندگان درآمد زیر
3 میلیــون از قشــر کارگر یا مســتمری بگیران این ســازمان تخصیــص دهد. وی 
گفــت: بســته حمایتــی دیگری نیــز بــرای افــرادی ماننــد کارگران ســاختمانی، 
رانندگان، زنبورداران، صیادان و... که در این دو گروه نبودند پیش بینی شده است 
که با همان شرط درآمد زیر 3 میلیون تومان در اختیار آنها قرار می گیرد./ تسنیم

あ┬ 』 ┟┽k ،┻ぃk ┺【〈┤ 《ぃ╈』ピ ┒ピ【′ [ぃ′ゾ─ 〉』┗o┖ブk ╇ぃl┡─
رئیــس اتاق اصنــاف تهران گفت: بعد از ایجاد کارگروه تأمین مواد اولیه پوشــاک 
طی ماه های گذشته، تشکیل کارگروه های دیگر در حوزه کیف و کفش چرم، طا و 
لوازم یدکی نیز در دست اقدام است. قاسم نوده فراهانی روز پنجشنبه در نشست 
کارگروه تأمین مواد اولیه پوشاک در تهران افزود: مقدمات تشکیل کارگروه تأمین 
مــواد اولیــه لوازم یدکی و طا اینک به انجام رســیده اســت و زمانی که به مرحله 
نهایی برسد آن را به مسئوان وزارت صنعت، معدن و تجارت اباغ خواهیم کرد. 
وی با بیان اینکه حل مشکات صنوف از طریق بزرگان صنف و معتمدان را دنبال 
می کنیم بیان کرد: مشکات باید در کارگروه مطرح و مورد کارشناسی قرارگیرد تا 
بتوانیم از طریق بهبود وضعیت اقتصادی، نگرانی ها و مشکات مردم را کاهش 
دهیم. برپایه اعام مسئوان، هشت هزار اتحادیه، 400 اتاق اصناف و افزون بر سه 

میلیون نفر جمعیت صنفی فعال در کشور برآورد شده است./ ایرنا

┗ペピ┗ペ 《├ ブ─ ┚┖ピ┓′ 』 ┓┈ブ┝′ ┾┗ペ ┺┗┥′ ┟ぁピ┙┼ピ
ســخنگوی صنعت برق گفت: به دنبال رایگان شــدن برق مســاجد و مدارس، 
مصــرف بــرق ایــن مراکــز دو تا ســه برابــر افزایش یافتــه اســت. »محمودرضا 
حقی فــام« افزود: سیاســت رایگان کــردن قیمت برق برای مدارس و مســاجد 
سیاســت درســتی نیســت زیرا به افزایش مصرف در این مراکز منجر می شود. 
وی ادامه داد: اگر قصد داریم به مساجد و مدارس کمک کنیم، بهتر است این 
کمک ها به طور مســتقیم انجام شــود نه اینکه برق را به صــورت رایگان به این 
مراکز عرضه کنیم. معاون هماهنگی توزیع توانیر پیشنهاد کرد: به جای عرضه 
بــرق رایــگان، نرخ برق را بــه طور واقعی محاســبه کنیم و منابــع حمایتی را از 
طریق سازمان اوقاف به مساجد و از طریق وزارت آموزش وپرورش به مدارس 
پرداخت کنیم. حقی فام اضافه کرد: رایگان بودن برق برای مدارس و مساجد 

سبب می شود از منابع عمومی بدون حساب و کتاب برداشت کنیم./ ایرنا

خــبرخــوان

روسیه به »شبه سوئیفت« ایرانی می پیونددسناریوهای جدید قیمت گذاری خودرو
همراهی مسکو و تهران برای عبوراز تحریم ها»ایران« کسب اطاع کرد:

از زمانی که نظام بانکی در لیست مرحله 
دوم تحریم هــای امریــکا علیه ایــران قرار 
گرفت، مسئوان ایران مسیرهای متفاوتی 
برنامه ریــزی  تحریم هــا  زدن  دور  بــرای 
اینکــه  بــرای  اســاس  برهمیــن  کردنــد. 
قطــع شــبکه جهانی ســوئیفت کــه تمام 
مبــادات بانک های جهانــی از طریق آن 
انجــام می شــود، بــا همکاری کشــورهایی 
کــه همچنــان در برجام باقــی مانده اند از 
جمله اعضای اتحادیه اروپا و روســیه قرار 
شــد، تا شبکه ای مشــابه ســوئیفت ایجاد 
شود تا مبادات مالی این کشورها با ایران 
از طریق آن انجام شــود. چندی پیش نیز 
وزارت خزانــه داری امریــکا اعــام کرد که 
سوئیفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی 
بین بانکی )SWIFT(ارتباطش با چندین 
بانــک ایرانــی را با هدف ثبات این شــبکه 
قطع خواهد کرد. البته سوئیفت مستقیماً 
اعام نکرد که دسترسی بانک های ایرانی 
را به علت تحریم های جدید امریکا علیه 
ایران قطع کرده اســت. با این حــال از روز 
دوشــنبه هفته گذشــته ارتبــاط بانک های 
ایرانــی به غیر از چهار بانک با این شــبکه 

قطع شد.
ë  همکاری ایران و روســیه برای توسعه 

شبکه مشابه سوئیفت
صنعــت  اتحادیــه  راســتا  درهمیــن 
یــک  روســیه،  باک چیــن  و  رمزنــگاری 
توافــق همکاری با آزمایشــگاه باک چین 
ایــران بــرای توســعه یــک شــبکه ایرانــی 
مشــابه ســوئیفت که تحت اجراســت، به 
امضــا رســانده اســت. بــه گــزارش فارس 
به نقــل از اســپوتنیک، بنا براعام شــبکه 
اخبــار آر بی کی روســیه، اتحادیه صنعت 
رمزنــگاری و باکچین روســیه یــک توافق 
همــکاری بــا آزمایشــگاه باکچیــن ایران 
کــه یکــی از ســازمان های متخصــص در 
زمینه باکچین و مسئول معرفی فناوری 
دیجیتــال به اقتصاد این کشــور اســت، به 
امضا رسانده است. طبق اعام این شبکه 

یوری پریپاچکین، رئیس اتحادیه صنعت 
رمزنگاری و باکچین روسیه گفت تجربه 
و تخصص شــرکتش »می توانــد در ایران 
کــه وضعیــت بــه علــت قطع ســوئیفت 
پیچیده تر از روســیه اســت، مورد استفاده 
قرار بگیرد.« پریپاچکین خاطرنشان کرد: 
»بــر اســاس اطاعات مــا، توســعه فعال 
یک شبکه ایرانی مشابه سوئیفت در حال 
حاضــر در حــال انجــام اســت. ابزارهــای 
رمزنگاری اقتصادی می تواند کامًا به طور 
مؤثر برای دور زدن محدودیت ها استفاده 
شــود و بــه همیــن دلیل اســت کــه از این 
پتانسیل باید در این موقعیت ژئوپلتیکی 
کنونی اســتفاده کرد.« در اوایل ماه نوامبر، 
عبدالناصــر همتی، رئیــس بانک مرکزی 
ایران اعام کرد تهران از گزینه های بانکی 
جایگزین به دنبال قطع سوئیفت استفاده 
خواهد کــرد. اندکی پس از اظهــارات وی، 
سوئیفت اعام کرد که دسترسی برخی از 
بانک های ایران به این سیستم پیام رسانی 
را متوقــف کــرده اســت. ســوئیفت هیــچ 
اشاره ای به تحریم های امریکا علیه ایران 
نکــرد و تنها اعام کــرد، این تصمیم »به 
و یکپارچگــی گســترده تر در  ثبــات  نفــع 
سیســتم مالی جهانی گرفته شده است.« 
این اقــدام از ســوی اتحادیه اروپــا اقدامی 

قابل تأسف توصیف شد.
ë  ایجاد محــدوده آزاد تجــاری ایران و

اوراسیا
دومــای روســیه روز پنجشــنبه هفتــه 
گذشــته در نشســت علنی خود توافقنامه 
ایجــاد محــدوده آزاد تجــاری میــان ایران 
و اتحادیــه اقتصادی اوراســیا را تأیید کرد. 

بــه گــزارش ایرنــا از دومــای روســیه، ایــن 
توافقنامه با اکثریت آرای نمایندگان دوما 
تأییــد شــد.گفتنی اســت ایــران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا موافقتنامه موقت ایجاد 
محدوده آزاد تجاری را روز 27 اردیبهشت 
مــاه در آســتانه پایتخت قزاقســتان امضا 
رئیــس  سرکیســیان«  »تیگــران  کردنــد. 
کمیســیون اقتصــادی اوراســیا گفــت: در 
توافقنامــه با ایران، فهرســت کااهایی که 
تعرفه های تجاری متقابل کاهش می یابد، 
قید شده اســت. وی افزود: حجم تجارت 
میــان ایــران و کشــورهای عضــو اتحادیــه 
اقتصادی اوراسیا در سال 2017 میادی به 
2.7 میلیارد دار رسیده است. سرکیسیان 
ادامــه داد که اتحادیه اقتصادی اوراســیا و 
ایران می توانند پس از ســه ســال، قرارداد 
دائمــی منطقــه آزاد تجــاری امضــا کنند. 
پیشتر مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه 
در خصوص امضای قــرارداد تجارت آزاد 
میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به 
ایرنــا گفته بود که این مذاکرات از دو ســال 
پیش آغاز شد و اکنون جدولی از کااهایی 
که قرار است شامل کاهش یا حذف تعرفه 
شود، تهیه شده و طرفین با رایزنی فراوان 

در نهایت به توافق رسیدند.
سفیر ایران در روسیه درباره فواید این 
قرارداد بــرای ایران خاطرنشــان کرد: این 
مسأله پس از اجرایی شدن، تأثیر بسزایی 
در روان ســازی تجارت منطقــه ای بر جای 
می گذارد و با کاهــش تعرفه های گمرکی 
به توســعه مبادات تجــاری بین ایــران و 
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

کمک زیادی می کند.
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بین المللــی  صنــدوق 
پــول کاهــش تولید نفت 
را   2019 ســال  در  ایــران 
نســبت به امســال 520 هزار بشــکه در 
روز برآورد کرده است. ایران که در سال 
گذشــته میادی 3.8 میلیون بشکه در 
روز نفت تولید کرده بود در ســال 2018 
متوسط تولید نفت این کشور به 3.45 
میلیــون بشــکه در روز کاهــش می یابد 
و پیش بینــی شــده اســت این رقــم در 
ســال 2019 بــه 2.93 میلیون بشــکه در 
روز برســد. ایــن نهــاد بین المللــی در 
گــزارش خود موســوم به »چشــم انداز 
اقتصاد منطقه ای: خاورمیانه و آسیای 

مرکــزی« اعــام کــرد: بــا وجــود افــت 
قابــل توجه تولید نفت ایــران تولید گاز 
ایــن کشــور در ســال های 2018 و 2019 
تغییــری نخواهــد داشــت و در ســطح 
سال 2017 یعنی معادل 5.03 میلیون 

بشکه در روز نفت باقی می ماند.

صنــدوق  برآوردهــای  اســاس  بــر 
بین المللــی پول ایــران در ســال 2017 
روز  بشــکه در  بــر 2.15 میلیــون  بالــغ 
نفت صادر کرده است و انتظار می رود 
صــادرات نفــت ایــران در ســال جاری 
با افــت 390 هزار بشــکه ای نســبت به 

سال قبل به 1.76 میلیون بشکه در روز 
برسد.

خاف تاش دولــت امریکا برای صفر 
کــردن صــادرات نفــت ایــران صندوق 
بین المللی پول پیش بینی کرده اســت 
تاش های دولــت امریکا در این زمینه 
به نتیجه نخواهد رسید و ایران در سال 
2019 نیز 1.2 میلیون بشکه در روز نفت 
صادر خواهــد کرد. صــادرات گاز ایران 
نیــز بــدون تأثیرپذیــری از تحریم های 
امریــکا طی ســال های 2018 و 2019 در 
ســطح ســال 2017 یعنی معــادل 160 
هزار بشــکه در روز باقــی خواهد ماند./ 

تسنیم

چشم انداز  نفت و گاز  در ایران پساتحریم
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محمدرضا عارف در مقام ریاســت شورای 
عالی سیاستگذاری اصاح طلبان ابقا شد. به 
گزارش ایسنا، پنجشنبه گذشته اولین جلسه 
رسمی دور سوم شورای عالی سیاستگذاری 
اصاح طلبان با حضور اکثریت اعضا برگزار 
شــد و بر اســاس نتیجــه انتخابــات داخلی 
هیــأت رئیســه، عــارف به عنــوان رئیــس، 
سیدعبدالواحد موسوی اری به عنوان نایب 

رئیس اول و الیاس حضرتی به عنوان رئیس 
دوره ای شــورای هماهنگــی اصاح طلبــان 
به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شــدند. 
همچنیــن بــا توجــه بــه ضــرورت بازنگری 
آیین نامه و ساختار شــورای عالی مقرر شد 
ایــن آیین نامه توســط کارگروهی بررســی و 
پیشــنهاد اصاحی جهت طرح و تصویب 
به شورای عالی ارائه شود تا پس از تصویب 

امکان تکمیل هیأت رئیســه شــورای عالی 
میسر گردد. 

شورای عالی سیاســتگذاری، نهاد انتخاباتی 
اصاح طلبان است که از سال 94 و در آستانه 
انتخابــات دهــم مجلس شــورای اســامی 
تشــکیل شــد تا احزاب و افــراد اصاح طلب 
را برای شــرکت منسجم در رقابت ها بسیج 
و هدایــت کنــد. این نهــاد در مجلــس دهم 

شورای اسامی، ریاست جمهوری دوازدهم و 
شورای شهر پنجم توفیقات متعددی کسب 
کــرد اما روند تصمیم گیری، ریاســت ثابت، 
نقش تقریباً برابــر اعضای حقیقی و احزاب 
در کنار نحوه تدوین فهرست های انتخاباتی 
اعتراض هایی را متوجه این شورا کرد. عمده 
اعتراض ها از سوی شورای هماهنگی جبهه 
اصاحــات مطــرح می شــد کــه بزرگ ترین 

تشــکیات حزبی اصاح طلبان است. البته 
شورای هماهنگی در هفته های اخیر تصمیم 
گرفت به شورای سیاستگذاری بپیوندد و حال 
نایــب رئیســی دوم الیــاس حضرتی رئیس 
دوره ای شــورای هماهنگی جبهه اصاحات 
در شــورای عالــی سیاســت گذاری ناظــر بــه 
همین تغییر و تحول است. هر چند که هنوز 
شماری از احزاب عضو شورای هماهنگی به 

این تصمیم اعتراض دارند و به گفته محسن 
رهامی، دبیر کل انجمن مدرسین دانشگاه ها 
بــرای نشــان دادن عــدم رضایــت خــود در 
جلسه شورای هماهنگی شرکت نکردند. با 
این حال، اعضا برای دور جدید شورا، مجدداً 
بــه عــارف رأی دادند کــه از ابتــدای مجلس 
دهم تا کنون، ریاست بر فراکسیون امید را به 

عهده دارد.
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محمــد باقــر نوبخت بــا رأی شــورای مرکــزی حزب اعتــدال و 
توســعه باردیگر به عنوان دبیرکل این تشــکل سیاســی انتخاب 
شد. به گزارش ایرنا، نوبخت در این نشست که نخستین جلسه 
دوره جدیــد شــورای مرکــزی حزب اعتدال و توســعه به شــمار می آمــد، ترکیب 
جدید شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه را که با حضور اقوام، مذاهب، زنان 
و جوانان در کنار افراد با سابقه حزب تشکیل شده است نشانگر پویایی و حرکت 
رو به جلوی حزب دانست و ضمن ابراز خرسندی از ترکیب ایجاد شده از حضور 

پرشور سازمان ها، کانون ها و استان ها در مجمع عمومی حزب سپاسگزاری کرد.
ابقای نوبخت در رأس حزب اعتدال و توسعه پس از انتخابات دوره جدید شورای 
مرکزی حزب اعتدال و توسعه انجام گرفت که دو هفته پیش برگزار شد و طی آن 

اعضای شورای مرکزی این حزب انتخاب شدند.
در مجمع عمومی حزب اعتدال و توســعه که دهم آبان ماه و با حضور گســترده 
اعضای شــورای مرکزی قبلی، دبیران، رؤســا و اعضای کانون ها و استان های این 
حزب و با نظارت نماینده وزارت کشــور برگزار شــد، اساســنامه جدید این حزب 
)منطبق با قانون جدید احزاب و دستورالعمل کمیسیون ماده ١٠ احزاب(، پس از 

بحث و بررسی مورد تصویب حاضران قرار گرفت.
در این کنگره همچنیــن محمدباقر نوبخت، محمود واعظی، مجتبی زینی وند، 
مرتضی بانک، فاطمه هاشمی، علی جنتی، مسعود شفیعی، اکبر ترکان، حمید 
رشیدی، سید هدایت اکبری، سید علی آقازاده، امیرمسعود هراتیان، رمضانعلی 
سبحانی فر، اصغر نوراه  زاده، اردشیر خدایی، پروین داداندیش، رضا رحمانی، 
حامد قادرمرزی، زهرا اربابی، فریبرز ســعیدی کیا، اقبال عباســی، امیر افسردیر، 
مهــدی قاســمی، غامعلی دهقان، ســید میراعظم هاشــمی، مرتضــی براری، 
مسعود الماسی، لیا شکوه  فر، فریده حقیقی، مصطفی شفیعی و سروش راسخ 

به عنوان اعضای سومین دوره شورای مرکزی این حزب برگزیده شدند.
حزب میانه رو »اعتدال و توســعه« ســال 78 اعام موجودیت کرده و فعالیتش 
را آغاز کرد. این تشــکل، یکی از نخســتین و اصلی ترین احزاب اعتدالگرای کشور 
به شمار می آید. بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 92، اعضای این 

حزب در دولت نقش های کلیدی داشتند.

‶ピ┗『─ 《┵¨┈ ┘ブ¨] ╇┍′ ┗ぃぃ┹─
برگــزاری آیین عبادی- سیاســی نمازجمعه تهــران، از هفته 
آینده به مصای امام خمینی)ره( منتقل می شود. به گزارش 
فارس، آیین عبادی- سیاسی نمازجمعه تهران که هم اکنون 
در دانشگاه تهران برگزار می شود، از هفته آینده )جمعه 2 آذر( به دلیل برودت 

هوا در مصای امام خمینی)ره( برگزار خواهد شد.

گـزارش

خبـــــر

┓]ブ′ ┛ぃパ┖ ،┺┖ブ┴
حضرتی، نایب رئیس دوم شورای سیاستگذاری اصاح طلبان شد

شکوری راد در چهارمین کنگره حزب »اتحاد ملت ایران« تشریح کرد:

ماهیت جدید براندازی
»اتحــاد  حــزب  کنگــره  چهارمیــن 
ملــت ایــران اســامی« صبح دیــروز با 
حضــور فعــاان سیاســی اصاح طلب، 
دانشــگاهیان و چهره هــای فرهنگــی و 
هنــری و همچنیــن اعضای ایــن حزب 
برگزار شــد؛ کنگره ای بــا میهمانان ویژه 
و متعــدد؛ هم فعــاان حزبــی بودند و 
هم کنشگران سیاسی غیر حزبی؛ مانند 
ســعید حجاریــان، محمدرضا خاتمی، 
سید مصطفی تاجزاده، محمد سامتی، 
عمــاد بهــاور، محمــد توســلی، هاشــم 
صباغیان، هادی قابل و کیوان صمیمی. 
شماری از اعضای اصاح طلب مجلس 
شــورای اســامی از جملــه فریــده اواد 
قبــاد هم آمــده بودند؛ در کنار محســن 
شــورای  رئیــس  رفســنجانی  هاشــمی 
شــهر تهران و ســیدعمادالدین خاتمی 
فعال اصاح طلب و فرزند سیدمحمد 
خاتمــی. ایــن کنگــره بــا قرائــت پیــام 
ســید محمــد خاتمــی رئیــس دولــت 
اصاحــات کارش را آغــاز کرد و ســپس 
علــی شــکوری راد دبیرکل حــزب اتحاد 
ملت ایران پشت تریبون قرار گرفت و با 
مقدمه ای طوانی درباره شــرایط پیش 
از انقــاب و دوران انقــاب، ایــن نکتــه 
را یادآور شــد که نســل امروز ســؤال های 
فراوانــی در ذهــن دارد کــه بایــد بــه آن 

پاسخ داده شود.
به گــزارش ایلنا، وی خواســتار باز کردن 
بــاب گفت و گــو شــد و در ادامه با اشــاره 
بــه ناامیــدی بخشــی از بدنــه جامعــه 
از شــرایط موجــود از کاهــش اعتمــاد و 
ســرمایه اجتماعــی در پــی ناکارآمــدی 
او  گفــت.  نهادهــا  برخــی  در  فســاد  و 
 اعتراضــات دی مــاه را بیانگــر همیــن 
»بی اعتمادی« دانست و از اینکه بعد از 
آن رویدادها باب گفت و گو و مفاهمه باز 

نشد، ابراز تأسف کرد.
بازداشــت  از  همچنیــن  راد  شــکوری 
بــه پرونــده فعــاان  و رونــد دادرســی 
محیط زیســت و تــداوم حصــر خانگی 
دو نامزد معترض انتخابات ســال 88 
انتقــاد و تأکیــد کــرد: مــا به عنــوان یک 
حزب سیاسی خواهان پایان یافتن این 
دور باطــل هســتیم. حاصــل ایــن دور 
باطل، القــای اصاح ناپذیر بودن نظام 
است. در چنین شرایطی انگشت اتهام 
در همــان ابتدا به ســوی کســانی گرفته 
می شــود کــه نظــام را اصاح ناپذیــر و 
چــاره کار را »برانــدازی« می داننــد. اما 
خوب که بررســی شــود بــا این حقیقت 
روبــه رو می شــویم کــه مجموعــه ای در 
درون نظام عامدانه می خواهند ثابت و 
القاء کنند که نظام، اصاح پذیر نیســت 

تــا مخالفــان بــه ایــن نتیجه برســند که 
چــاره ای جــز معارضــه بــا اصــل نظام 
نیســت و درنتیجه به دام رادیکالیســم 

بیفتند.
این فعال سیاســی اصاح طلب اظهار 
کــرد: اصاحــات خــود را از یک ســو در 
برابــر براندازانــی می بینــد کــه در چنته 
آنان چیــزی جز خشــونت  و بی فردایی 
نیست. چیزی که تجربه و خرد جهانی 
مدت هاســت نتیجــه آن را دیــده و آن 
 را طــرد کــرده اســت و ملــت ایــران نیز 

هیــچ روی خوشــی بــه آن نشــان نداده 
و نخواهد داد. از ســوی دیگــر خود را در 
برابر اندیشه ها و روش هایی می بیند که 
به قول اســتاد شــهید مرتضی مطهری 
به دنبــال  اســامی  انقــاب  به جــای 
دســتاویز کردن اســام انقابی و تئوری 
انقاب دائمی است و به جای آنکه تکثر 
و تنوع موجود در میان اقشــار و طبقات 
و اقــوام و ادیــان و مذاهــب را در قالــب 
ملتی یکپارچه به نــام »ملت ایران« به 
رسمیت بشناسد، به دنبال قطبی سازی 

جامعــه و درجه بنــدی شــهروندان بــر 
اســاس الگوی یــا »با من« یــا »بر من« 

هستند.
 وی افــزود: اصاحــات زنــده اســت، تا 
ملت خداجــو، اصاح گرا و صلح طلب 
ایــران زنده اســت. مــا از اینکــه همواره 
خود را عامــان و حامان این آرمان ها 
و روش هــای برخاســته از آن به عنــوان 
فرزنــدان خادم ملت ایــران می دانیم، 
بر خــود می بالیــم. ما اتحاد و انســجام 
و همگرایــی ملی را مهم تریــن اولویت 

کنش هــای سیاســی خــود می دانیم. بر 
این باوریم که نیروی پیش برنده حرکت 
اصاحــات، زنده بــودن فــروغ امیــد در 
میان ملت ایران اســت ازاین رو بر خود 
فــرض می دانیم که جنبــش ملی امید 
و اصاح را رو به ســوی افق های روشــن 

فردای ایران زنده نگاه داریم.
دبیــر کل اتحاد ملت ایران بــا بیان این 
که»ماجــرای اعتراضــات دی ماه ســال 
در  آن  ناگهانــی  گســترش  و  گذشــته 
سطح شهرهای مختلف، زوایای مبهم 
نیســت  روشــن  هنــوز  و  دارد  بســیاری 
چــه کســانی و بــا چــه نیتــی آن را آغــاز 
کردنــد و گســترش دادند و چه کســانی 
ادامــه  بردنــد«  بهــره  آن  از  چگونــه  و 
داد: ایــن حقیقت روشــن اســت که جز 
اصاحات هیــچ راهی پیش روی ملت 
بــرای برون رفــت از شــرایط نابهنجــار 
کنونی نیســت؛ اصاحاتی که  براساس 
باور به اسام رحمانی، کرامت انسانی، 
حقوق اجتماعی، سیاســی و اقتصادی 
شــناختن  رســمیت  بــه  و  شــهروندان 
شــهروند قدرتمنــد پرسشــگر و حتــی 
منتقد و معترض و حکومتی شــفاف و 
پاســخگو و مقید بــه چارچوب قــرارداد 
اجتماعی و میثاق ملی قانون اساســی، 

معنا و تبیین می شود.

ơǻǳȆ
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 ‶ピ┗ぁピ ┟〈kピ』 [ぃ━┝┑] 
r━┝ぃ]【ぃ『┤ ╋ぁg┖ n〈┈ ┗ぁ┘』 qブ┽┵━├ピ 《ペ

مشاور عالی فرماندهی کل قوا با اشاره به استعفای وزیر جنگ 
رژیــم اشــغالگر قــدس در اعتــراض بــه آتش بس غــزه گفت: 
این نشــانه ای از شکســت رژیم صهیونیستی اســت. به گزارش 
 ایلنــا، سرلشــکر یحیــی صفــوی در حاشــیه مراســم هفتمین ســالگرد شــهادت 
شهید طهرانی مقدم تأکید کرد: آنچه مسلم است و همگان اذعان داشته اند این 
است که موازنه قدرت به نفع فلسطینیان تغییر یافته است و آنان در این زمینه 

برتری بسیار ارزشمندی به دست آورده اند. 
وی تأکیــد کــرد: صدهــا موشــک جهاد اســامی یــک تهدید بــزرگ بــرای رژیم 
صهیونیستی اســت.به گفته وی»جبهه مقاومت اسامی از لبنان، سوریه، عراق 

و یمن گرفته تا فلسطین اشغالی گسترش یافته است.«
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقاب درخصوص نابودی اسرائیل در آینده 
نزدیک عنوان کرد: امیدوارم تا 2۵ سال آینده رژیم صهیونیستی از منطقه محو 

شود.

プブ┉┌ 〞ぃ┵┨』 ┘ピ r]ピ┓¨》 q┖【] ﾝピ 〞ぁジ ┒ブ╁━]ピ 
آیت اه نوری همدانی از وضعیت حجاب در جامعه انتقاد کرد و هشدار داد اگر برای 

این معضل چاره ای اندیشیده نشود:»کشور مانند دوران طاغوت خواهد شد«.
به گزارش ایســنا، وی در دیدار با اعضای ســازمان مردم نهاد دیده بان شــفافیت 
و عدالــت، گفــت: حجاب یکی از ارزش های مهم اســام اســت که جــزو آرمان ها 
و شــاخصه های انقاب نیز هســت؛ بایســته اســت این مهم از خود دولت شــروع 
شــود و از کارمندان دولتی خواســته شــود تــا در محیط کار حجــاب را رعایت کنند. 
آیت اه نوری همچنین گفت:چندین سال است که می گوییم و حتی در مجلس 
هم مطرح شــده اســت که گرفتن پول از مردم توســط بانک ها به عنــوان دیرکرد، 

رباخواری و حرام است.

《l├ ‶ブ┭╉├ ╊ピ┓┴ピ ┘ピ ┓『┡′ 《┵¨┈ ╊ブ′ピ ╆ブボ╁━├ピ
ســید احمد علم الهدی امام جمعه مشــهد در خطبه های نماز جمعه این هفته از 
اجرای حکم اعدام وحید مظلومین موســوم به سلطان سکه و همدستش قدردانی 
کرد. به گزارش ایلنا، وی گفت: دو اخالگر اقتصادی مفسد فی اارض اعدام شدند، 

مردم امیدوار شده و آرامش پیدا کردند. 
قوه قضائیه با این حرکت قاطعانه به مردم امید و آرامش داد. وی افزود:اگر مدیرانی 
که زمینه این مسأله را موجب شدند محاکمه کنند، این امید، آرامش و امنیت بیشتر 

می شود.

واکنش سردار سامی  به سخنان توهین آمیز وزیر امریکایی:

   ブ》 r]ピ┗ぁピ qピ┕┸ ┙ぁ┖┖』┒ 
┓〈k r′ ┗ぃ├ ピ┖ rぁブlぁ┗′ピ 《〈├┗o ‶【ぃ╉ぃ′ ۴۰

جانشــین فرمانــده ســپاه در واکنش بــه ســخنان توهین آمیز وزیــر امریکایی گفت: 
دورریز غذای ایرانی ها ۴٠ میلیون امریکایی گرسنه را سیر می کند. 

به گزارش تســنیم، ســردار حســین سامی شــامگاه پنجشــنبه  در یادواره سه شهید 
مدافع حرم آذربایجان شــرقی که در مســجد دانشــگاه تبریز برگزار شد، با تأکید بر 
اینکه امروز خود امریکایی ها گرفتار بدبختی هستند و 7 تریلیون دار به اندازه ١٠٠ 
ســال درآمد نفتی ایران و عراق در منطقه هزینه کردند ولی نتیجه نگرفتند، ادامه 
داد: آنها در کشورشــان 5٠ میلیون نفر در کنار خیابان از گرســنگی می میرند که این 

محصول تصمیمات نادرست و هزینه کرد نظامی در منطقه است. 
وی افزود: یکی از وزیران امریکایی گفته بود که »اگر نظام ایران می خواهد مردمش 
گرسنه نباشد، باید از امریکا تبعیت کند« که ما در پاسخ او می گوییم که به فکر 5٠ 
میلیون گرسنه خود باشید، دورریز غذای ایرانی ها 4٠ میلیون گرسنه را سیر می کند 
کــه اگر دولتشــان نمی تواند شــرایط گرســنگان را مدیریت کند، مــا از دورریز غذای 
ایرانیان این کار را می کنیم! فکر می کنید رزق و روزی ما در دستان شماست؟ ملت 

خود را از گرسنگی نجات دهید.

اخبـــــار 
کوتــــاه



 《┵′ブ┈ ┖┒ r〈′ピ ブ] ┓ぁ┓┡─

یکــی از عوامــل ناامنی در جامعه ما، انعکاِس غیــر واقعی قتل، جنایت و 
یا خشــونت توســط رســانه های نوظهور اســت، وقتی صحنه های تجــاوز روی 
اینترنت قرار می گیرد، و توسط شبکه های اجتماعی تسری پیدا می کند براحتی 
می توان افزایش خشونت ورزی را در جامعه  پیش بینی کرد. در واقع به مرور 
نوعی حساســیت زدایی و عادی سازی جنایت در میان اعضای جدید جامعه 
حاکم می گردد. تبادل فیلم ها و عکس های بسیار فجیع توسط تلفن همراه و 
در اینترنت؛ بطور ناخواســته ای منجر بــه یادگیری الگوهای رفتاری نامطلوب 
شــده و به رفتارهای خشــونت آمیز دامن می زند زیرا باعــث کنجکاوی افراد و 
تماشــای این گونه رفتارها می شود. کسانی که این فیلم ها و عکس ها را منتشر 
کرده و گســترش می دهند قصد اطاع رسانی کارشناســانه ندارند زیرا بدیهی 
اســت که بعضی از صحنه ها بایســتی از چشــم نوجوانان و جوانان دور بماند. 
در واقــع این گونه اقدامات فقط بیانگر ناهنجاری رفتاری، خشــونت خواهی و 
خشــونت طلبی بوده و مخاطبان ناخواســته این گونه تصاویر و فیلم ها از روی 
کنجکاوی و کســب خبر به آنها ســر می زنند که متأسفانه تماشای صحنه های 
آزاردهنــده و وحشــتناک کــه بدون ریشــه یابی و راهکار در جامعه تســری پیدا 
می کنــد ذهن شــهروندان را مشــوش کــرده، نابســامانی را در جامعه تســریع 
بخشــیده و احســاس ناامنی عمومی، وجدان جمعــی را آزرده می کند. در هر 
صورت رســالت ذاتی دولت، خانواده ها، نهادهای فرهنگی و رسانه ها ایجاب 
می نماید تا با کمک جامعه شناســان و روانشناسان تدبیری بیندیشند تا وزن 
هر کدام از عوامل اجتماعی جنایاتی که بشدت در حال گسترش است بررسی 
گردد تا دگر باره شاهد چنین وقایعی نباشیم. کارشناسی و کالبدشکافی، بیان 
علت ها و روش های پیشــگیری و راه حل های کوتاه مدت و بلند مدت توســط 
جامعــه شناســان، پاســخگویی به کســانی اســت که بــا کام و قلم، بــه حریم 
قضاوت و پژوهش تجاوز می کنندو اصلی ترین اهرِم مقابله با اتفاقاتی اســت 
که افسردگی و پرخاشگری را به جامعه تحمیل می کنند.چرا که انتشار فجایع 
اینچنینی، زشــتی عمل را در ذهِن افراد عادی سازی می کند و برای افرادی که 
بالقــوه آمادگی چنین جنایاتی را دارند همچون موجی موافق عمل می کند و 
از ســوی دیگر نشر این موارد بدون آسیب شناســی کارشناسان و اقدام عملی 
نهادهــای ذیربــط، ترس و وحشــت را در جامعه تســری و اعتمــاد عمومی را 

متزلزل می سازد.
بنابر آنچه گفته شد به رغم وجود مشکات ساختاری در جامعه که ریشه 
تجاوزات جنســی اخیر را دامن می زند انتشــار این گونه خشــونت ها به صورت 
فیلم و تصویر، به جای ارائه آمار های ســازنده، که بدون برنامه ریزی صحیح، 
توسط افراد صورت می گیرد، نه تنها عامل محرکی برای بازتولید این جنایات 
است بلکه نوعی احساس عدم امنیت را در شهروندان به وجود می آورد چرا 
کــه ترس افراد متناســب بــا فراوانی جرم نیســت واین شــبکه های اجتماعی 
است که به معضل اجتماعی، با نشان دادِن جزئیات دامن می زند و از سوی 
دیگــر با نشــان دادن فیلم هــای واقعی از جنایــت و عادی ســازی آن در ذهن 
شهروندان، وجدان جمعی حساسیت مطلوب را از دست می دهد و به مرور، 
وقتی افراد در معرض قرار گرفتن مکرر خشونت پراکنی قرار می گیرند نوعی 
اثر حساســیت زدایی ایجاد می شــود و افراد به باورهایی هدایت می شــوند که 

می توانند به شیوه های آموخته شده به دیگران آسیب برسانند.

عضــو فراکســیون زنــان مجلــس گفت: 
طــرح افزایــش حداقــل ســن ازدواج بــا 
رأی  مجلــس  صحــن  در  اینکــه  وجــود 
رو بــه رو  مخالفت هایــی  بــا  امــا  آورد 
ایــن مســیر در صحبت هــای  و در  شــد 
اولیــه با شــورای نگهبــان هم بــه نتیجه 
طیبــه  ایرنــا،  به گــزارش  نرســیده ایم. 
سیاوشــی در نشســت کودک همســری، 
ریشه ها، آســیب ها و سیاستگذاری ها در 
ســالن حافظ خانــه اندیشــمندان علوم 
انســانی گفــت: بررســی طــرح افزایــش 
حداقــل میانگیــن ســن ازدواج کــه بــه 
بحث »کودک همســری« مشهور شده، 
بیش از یک ســال و نیم اســت که شروع 
شــده و در دســتور کار فراکســیون زنــان 
مجلس قرار گرفته است. وی ادامه داد: 
در فراکسیون زنان مجلس برای تدوین 
حوزه هــای  کارشناســان  از  طــرح  ایــن 
شناســی،  مــردم  جملــه،  از  مختلــف 

نتیجــه  و  کردیــم  اســتفاده  و...  حقــوق 
این مشــورت ها شــکل گیری یک پرونده 
قطور در این زمینه اســت از طرف دیگر 
برای غنا بخشیدن و جلب کمک علما، 
خدمــت علما در قم رســیدیم و فتوایی 
هــم در ایــن زمینــه به صــورت کتبــی از 

آیت اه مکارم شیرازی گرفتیم.

وی افــزود: با وجود اینکه این پرونده 
قطــور و حمایت هــای مردمی بــرای ما 
یــک موفقیــت بود ولــی هنوز بــه نتیجه 
مطلــوب نرســیده ایم. نماینــده مــردم 
تهــران در مجلــس شــورای اســامی بــا 
اشاره به روند تصویب این طرح تصریح 
کــرد: این طــرح با قید یــک فوریت در 4 

مهر سال 96 در صحن علنی مجلس به 
تصویب رسید.

مجلــس  زنــان  فراکســیون  عضــو 
کــودک همســری  کــرد: طــرح  تصریــح 
بــا کمــک و حمایــت نمایندگان مــرد با 
توجــه بــه اینکه آســیب های این مســأله 
را کامــًا درک کــرده بودنــد، بــه تصویب 
رســید و هم اکنون این طرح در دستور کار 
کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس 

قرار دارد.
سیاوشی با اشاره به برخی مخالفت ها 
بــا ایــن طرح تأکیــد کرد: بــا توجه بــه این 
مخالفت ها در نشست هایی در فراکسیون 
زنان با اینکه حداقل میانگین ازدواج زنان 
را 15 و 16ســال و بــرای پســران 18 در نظر 
گرفتــه بودیــم تأکیدمــان را بــر دو تبصره 
از ایــن طرح گذاشــتیم که بــرای دختران 
ازدواج زیر 13ســال و برای پسران 15 سال 

را ممنوع کنیم.
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شــده  تــاش  گفــت:  بهداشــت  وزیــر 
اســت تا اقدامــات زیادی بــرای مقابله با 
بیماری های غیر واگیر و پیشگیری از آنها 
انجــام شــود. به گــزارش روابــط عمومی 
متابولیســم،  و  غــدد  علــوم  پژوهشــگاه 
دکتــر سیدحســن قاضــی زاده هاشــمی 
در مراســم ۲۰ ســال پژوهش و مشــارکت 
مردمی در ارتقای سامت »مطالعه قند 
و لیپید ایــران«، افزود: انجام دادن چنین 
اقداماتی بســیار ســخت اســت، ولی باید 

توجه داشــت زمانی موضوعی ارزشمند 
اســت کــه در ســطح بین المللــی قابــل 
عرضه باشــد و بتوان آن را برای بشــریت 
اســتفاده کرد. وی ادامه داد: اقداماتی که 
دانشــمندانی، چون ابن ســینا، ابوریحان 
بیرونی و رازی انجام داده اند، از این دست 
کار هــا بــوده و اقداماتــی کــه بــرای انجام 
پژوهــش و مشــارکت مردمــی در ارتقای 
ســامت نیــز صــورت گرفتــه در همیــن 
راستاســت. قاضــی زاده هاشــمی گفــت: 

مقاله هــای داخلی و بین المللــی زیادی 
در کشور وجود دارد، ولی متأسفانه اثر آن 
در سیاســت های وزارت بهداشــت ناچیز 
اســت و باید با توجه به زیرســاخت ها، رد 
پــای پررنگــی به جــای گــذارد. وی افزود: 
در ایــران برای پیشــگیری از بیماری های 
واگیردار، کار های زیادی شــده است و من 
از همه کســانی که در این جهت اقدامات 
گســترده ای در گذشــته انجــام داده انــد، 
تشکر می کنم و آرزوی آمرزش دارم. وزیر 

بهداشــت گفــت: در حــوزه بیماری های 
غیر واگیــر، به اندازه بیماری های واگیردار 
اقدامــات صــورت نگرفتــه اســت و هنوز 
تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب فاصلــه 
داریم. قاضی زاده هاشــمی افزود: شبکه 
مــا در این زمینه درگذشــته مهیــا نبوده و 
ســامت، اولویــت دولت هــا، مجالــس و 
سیاستمداران، نبوده است و بدون تعارف 
باید گفت: اکنون نیز این مسأله در اولویت 
نیست، البته شعار زیاد است و در عمل به 

سامت روح، روان و جسم مردم کمترین 
توجه را داریم. وی با اشاره به این که سهم 
وزارت بهداشت در سامت مردم کمتر از 
۲۰ درصد است و دستگاه های دیگر نیز در 
این جهت، نقش گسترده ای دارند، گفت: 
تاش شده است تا اقدامات زیادی برای 
مقابلــه با بیماری هــای غیر واگیــر انجام 
شــود تا بتوانیم از بیماری هــای غیر واگیر 
که عامل مرگ ۷۰ درصد ایرانیان است، 

پیشگیری کنیم.
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شــهردار منتخب تهران یکی از وظایف شــورا و شــهرداری را 
توجه به تاریخ و پیشــینه شــهر دانســت و گفت: در مدیریت 

شهری باید کاری کنیم که آلزایمر را از مردم بگیریم.
بــه گزارش ایســنا، پیروز حناچــی در آیین رونمایــی از جلد دوم کتــاب تهران 
نگاری با اشــاره به  ضرورت توجه به تاریخ و پیشــینه شــهر گفت: چندی پیش در 
فرهنگســرای نیاوران با برخی از اســتادان آلمانی صحبت می کردم. آنان گفتند 
مردمی که تاریخ شــان را فراموش کنند به آلزایمر مبتا خواهند شــد بنابراین ما 

باید در شورا و شهرداری کاری کنیم که آلزایمر را از شهروندانمان بگیریم.
 وی ادامــه داد: در همیــن زمینه باید از گذشــته درس بگیریــم و کاری کنیم تا 
تاریخ و دانش آن در سطح شهر گسترش بیابد. ما قطعاً تولید چنین محصواتی 
را در تهــران ترغیب خواهیم کرد و ان شــاءاه بزودی فیلمــی در مورد اله زار نیز 

منتشر خواهد شد.
در پایان این مراسم که با حضور سید محمود دعایی - مدیر مسئول روزنامه 
اطاعات، اشرف بروجردی - رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و... برگزار شد 

از کتاب تهران نگاری رونمایی شد.
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معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشــاره به سیاســتگذاری 
دولــت دوازدهم برای مدیریــت زنان گفت: تحرک خوبی در این زمینه اتفاق 
افتاده و رشد افزایش مدیران زن در استانداری ها حدود 6۰ درصد و در سطح 

کان دولت 16.5 درصد بوده است.
به گزارش ایرنا، معصومه ابتکاردر آیین گرامیداشت روز »کتاب، کتابخوانی 
و کتابــدار« در تــاار وحــدت گفــت: کتاب عمیقاً بــا فرهنگ و باورهــای ما گره 
خورده و کتاب دینی ما قرآن به این مسأله با بیان احسن القصص و خواندن 
تأکید دارد. وی افزود: مسأله قصه گویی به عنوان یکی از مهارت های زندگی و 
مدیریتی موفق، راهبردی و الهام بخش مطرح اســت. مدیران موفق در دنیا 

امروز کتابخوان و قصه گوی خوب و موفقی هستند.
وی گفــت: ایــن پیوند دینی و ارتباطش با مســائل روز و جامعه و مباحث 
خانــواده بســیار مهم اســت و ما امــروز در سیاســتگذاری هایمان بــه آن نیاز 
داریــم. در شــرایط جنــگ اقتصــادی و هجمه هــای جنگ روانی کــه برای ما 
مطرح اســت باید شــرایط را برای آســایش روانی و آســایش معیشتی مردم 
فراهــم کنیــم تا مــردم بتواننــد در این شــرایط زندگی بــا نشــاط و زندگی رو 
بــه رشــد خــود را در یک فضای ســالم و آزاد و تــوأم با فضای مناســبی برای 
پاسخگویی، شفافیت و سیاستگذاری برای فعالیت اجتماعی داشته باشند. 
اینها در رأس سیاســت های کان دولت اســت و موضــوع کتابخوانی در اهم 

این سیاستگذاری ها قرار دارد.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت نهاد خانواده و مأموریت ویژه 
معاونــت زنان و خانــواده رئیس جمهوری گفــت: برای خانــواده طرحی را از 
ســال گذشــته شــروع کردیم با همراهی دانشــگاهیان و صاحب نظران تحت 
عنوان »گفت و گوی ملی خانواده« و بحث ما در این طرح این است که در کنار 
آســیب هایی کــه به خانواده به عنوان مهم ترین نهاد بشــری وارد می شــود که 
ناشــی از شــرایط خاص زندگی نوین اســت، در کنار اینها یک اختال مشترک 
ارتباطی هم ایجاد شــده و آن مشکل عدم مفاهمه، لکنت زبان، سوء تفاهم و 

خشونت داخل خانواده هاست.

هنوز جامعه از شــوک اتفاقــی که برای 
برخــی  دانش آمــوزان مدرســه معیــن 
افتــاده بــود درنیامــده ، کــه بــه یکبــاره 
بــا خبــر بهــت آور دیگــری مواجه شــد. 
مجرم و اوباش ســابقه دار شهر شوشتر 
که بارها زندانی شــده به چنــد نوجوان 
1۲ و 13 ســاله تجــاوز می کــرده و دو نفر 
از دوســتانش از صحنه هــای تجــاوز بــه 
پســران نوجوان فیلم می گرفتند و آنها 
اســت.  بــه ســکوت می کردنــد  وادار  را 
اجتماعــی  شــبکه های  در  کــه  خبــری 
دست به دست شد و بسیاری از کاربران 
هولنــاک  را  آن  اجتماعــی  شــبکه های 
کاربــران  برخــی   کردنــد.  توصیــف 
شــبکه های اجتماعــی هشــتگ تجــاوز 
بــه کــودکان شوشــتر را بــه راه انداختند 
بــا  بایــد  قضائیــه  قــوه  نوشــتند:»که  و 
مجرمان این چنینی برخورد جدی تری 
داشــته باشــد.« یکــی از کاربــران توئیتر 
در حســاب کاربری اش نوشت:»پدیده 
تجاوز به کودکان شوشــتر تکراری است 
چــون  ولــی  نیســت  تــازه ای  مســأله  و 
متجــاوز ازقربانی فیلم می گیرد، اغلب 
با تهدید به پخش فیلم، فاجعه پنهان 
می مانــد و جامعــه و خانــواده با هیس 
گفتــن تــاش بــه حفــظ آبــروی خــود 
دارند! با اطاع رســانی تن متجاوزان را 
بلرزانید، راه مقابله با این پدیده کثیف 
اطاع رسانی است.« کاربر دیگر هم در 
این بــاره تأکید کرد: »شــرم بــر آنان که 
اصــرار دارند  باید تجــاوز را پنهان کرد! 
آنهــا که آبــروی متجاوز برایشــان مهم 
اســت با پنهان کردن تجاوز، متجاوزان 
بی تــرس  کــه  شــده اند  وقیــح  جــوری 
ازعواقــب از قربانیــان عکــس و فیلــم 
اجتماعــی  درشــبکه های  و  می گیرنــد 
منتشر می کنند! بیماری این جامعه به 
مرحله برگشــت ناپذیر رســیده است.« 
برخی  کاربران هم درباره قربانیان این 
فاجعــه نوشــتند:»یاد بگیریــم قربانی 
مقصر نیســت. یاد بگیریــم با قربانی با 
نگاه هــای عجیب و کلمــات آزاردهنده 
صحبــت نکنیــم! یــاد بگیریــم دربــاره 
تعــرض و تجــاوز اطاع رســانی کنیم تا 
از گســترش فاجعــه جلوگیــری کنیم.« 
بــا ایــن همــه دیــروز نیــروی انتظامــی 
کــرد  اعــام  هــم  شوشــتر  شهرســتان 
کــه عوامــل تجــاوز به کــودک 1۲ ســاله 
براســاس  شــدند.  دســتگیر  شوشــتری 
شوشــتر  انتظامــی  نیــروی  گــزارش 
متجــاوزان از افــراد ســابقه دار بوده انــد 
کــه بــا تهیــه فیلم قصــد داشــتند مانع  
پیگیــری خانواده این نوجوان شــوند. با 
این حــال اخبار تجاوز به کــودکان هر از 
گاهی منتشــر می شــود و البتــه موضوع 
کودک آزاری هم دغدغه بزرگ بسیاری 

نمایندگان و کارشناسان  حقوقی در گفت وگو با  »ایران« درباره تجاوز به کودکان شوشتری تأکید کردند 

در برابر متجاوز سکوت نکنید 
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از خانواده ها شــده است تا جایی که هر 
بــار خبر گم شــدن کودکی در رســانه ها 
منتشر می شود، دل خانواده ها می لرزد 
که نکنــد باز هم آن کودک مــورد آزار و 
اذیت قرار گرفته است. همین اتفاقات 
و نگرانی هــا موجــب شــد  نماینــدگان 
حقــوق  از  حمایــت  ایحــه  مجلــس 
کــودکان و نوجوانــان را در تابســتان بــه 
تصویب برســانند، ایحه ای که به گفته 
مدیرعامــل انجمن حمایــت از حقوق 

کــودک همچنــان در شــورای نگهبــان 
مانده است:»ایحه در تابستان امسال 
در مجلــس شــورای اســامی تصویــب 
شــده امــا هنــوز شــورای نگهبــان آن را 
تأیید نکرده اســت بنابراین ازم اســت 
کــه مســئوان در زمینه حقــوق کودکان 
فعالیــت بیشــتری داشــته باشــند چرا 
کــه خــأ قانون موجب شــده اســت هر 
روز شــاهد افزایش پدیده کودک آزاری 
باشــیم.« فرشــید یزدانــی در گفت وگو 
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بــا »ایران«  تأکید می کند:»در بســیاری 
می ترســد  قربانــی  کودک آزاری هــا  از 
دربــاره اتفاقــی که برایش افتاده اســت 
اطاع رسانی کند، مدارس باید مباحث 
دانش آمــوزان  بــه  را  خودمراقبتــی 
آمــوزش دهنــد و به آنهــا بفهمانند که 
اگر اتفاقی برای شــما افتاد شما مجرم 
و متهم نیســتید. کــودکان بلد نیســتند 
که چطــور از بدن خودشــان محافظت 
آمــوزش  منظــور  به همیــن  کننــد. 
کــودکان،  بــرای  بایــد  خودمراقبتــی 
خانواده ها و معلم ها انجام شود.« وی 
تأکید می کند: در مباحث خودمراقبتی 
هــم باید بدانیم که کودکان و نوجوانان 
آســیب دیده خانواده  را اولیــن پناهگاه 
خــود می دانند، در ایــن مواقع خانواده 
تــرس را باید کنار بگــذارد چرا که ترس 
موجــب می شــود کودک آزاری جنســی 
ســال ها ناگفتــه باقــی بمانــد. آموزش 
خانــواده درباره تربیت جنســی کودک 
و شــیوه های برقــراری ارتباط بــا فرزند 
در  ماســت.  جامعــه  ضروریــات  از 
جامعــه ای کــه خانــواده پرداختــن بــه 
تربیت جنســی را حرمت شــکنی و تابو 
می دانــد، وقتــی بــا تعرض جنســی به 
فرزنــدش مواجــه می شــود، نمی داند 

چه کند.
شوشــتر  اتفــاق  دربــاره  یزدانــی 
می گوید: انجمن بــرای کودکان قربانی 
و  مشــاوران  و  می گیــرد  وکیــل  تجــاوز 
مددکاران بــزودی به منطقــه می روند 
تا اقدامات مشــاوره هم روی نوجوانان 

انجام شود.
ë  ایحــه حمایــت از حقوق کــودک در

شورای نگهبان ماند
بســیاری از فعــاان حقــوق کــودک 
بر ایــن باورند که اگر قانــون حمایت از 
حقــوق کــودک در کشــور اجرایی شــود 
شاید در سال های آینده با این حجم از 
کودک آزاری ها در کشور مواجه نشویم. 
قانونی متشکل از چهار فصل که شامل 
کلیات، تشکیات، جرایم و مجازات ها، 
تحقیــق، رســیدگی و تدابیــر حمایتــی 
اســت که پرونــده آن پس از ســال ها در 
مجلــس بــه اتمام رســید و بــرای تأیید 
نهایی بــه شــورای نگهبان ارجاع شــد. 
از مهم تریــن مــواد ایحــه حمایــت از 
کودکان و نوجوانان می توان به مواردی 
مانند مقابله با هر گونه صدمه و اذیت 
و آزار کودکان، شکنجه جسمی و روحی 
کودکان، نادیده گرفتن عمدی سامت 
و بهداشــت روانی و جســمی کــودکان، 
ممانعت از تحصیل کــودکان، هرگونه 
خریــد و فــروش کــودکان، بهره  کشــی و 
به کارگیری از کودکان به منظور ارتکاب 
اعمال خاف اشــاره کرد. موضوعی که  
اللهیــار ملکشــاهی رئیــس کمیســیون 
شــورای  مجلــس  قضایــی  و  حقوقــی 
اســامی هم در گفت وگو بــا »ایران« بر 

آن اشــاره می کند و می گویــد: با اجرای 
قانون جامع حمایت از حقوق کودکان 
دیگر کمتر شــاهد پدیده کــودک آزاری 
بــا  کــه  چــرا  بــود،  خواهیــم  کشــور  در 
تصویــب این ایحــه دادگاه، دادســرا و 
پلیــس اطفال شــکل می گیــرد، نهادها 
و  آمــوزش  وزارت  بهزیســتی،  ماننــد 
پــرورش، تعــاون و کار بایــد معاونــت 
مربــوط به اطفال را تشــکیل دهند و در 
ایــن قانــون مجــازات شــدیدی درنظر 

گرفته شده است.
وی با تأکید براینکه خانواده هایی که 
درگیر کودک آزاری می شوند باید طرح 
شــکایت کنند، اظهار می کند: بســیاری 
از ایــن خانواده هــا ترس از آبــرو دارند، 
اســت  شــده  تدویــن  کــه  ایحــه ای  در 
آمــوزش و پــرورش را مکلــف کردیــم 
تــا بــه دانش آمــوزان آمــوزش دهد که 
چگونه از خود مراقبت داشــته باشند و 
اگر قربانی خشــونت شدند چه اقدامی 

انجام دهند.
قانــون  ایــن  می گویــد:  ملکشــاهی 
بــرای کــودکان و نوجوانان بســیار مهم 
می تــوان  قاطعانــه  طــور  بــه  و  اســت 
گفــت کــه حمایــت قاطــع و جــدی از 
کــودکان و نوجوانانــی کــه در معــرض 

مختلــف  تعرضــات  و  سوء اســتفاده ها 
قرار دارند، می کند.

ë  به مراقبتی  خــود  آمــوزش  ضــرورت 
دانش آموزان

رئیــس  نایــب  کاظمــی  محمــد 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم 
با تأکیــد بر اینکه متهم در کــودک آزاری 
شوشــتر بایــد به اشــد مجــازات برســد، 
اظهــار می کنــد: موضــوع کــودک آزاری 
شوشتر بشدت هولناک بود و خودم این 
موضــوع را پیگیری کــردم، فکر می کنم 
آمــوزش و پــرورش و خانواده هــا بیشــتر 
مباحــث خودمراقبتی را به کودکانشــان 
آمــوزش دهنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکه 
اگر ایحه در شــورای نگهبان تأیید شــود 
هــر دســتگاه فعالیــت خــود را در زمینه 
می دانــد،  آزاری  کــودک  از  پیشــگیری 
می گویــد: در ایحــه ای کــه بــه شــورای 
دســتگاه ها  وظایــف  داده ایــم  نگهبــان 
روشن شده است. نهادهایی مثل وزارت 
کشــور، آمــوزش و پــرورش، بهزیســتی، 
دادگســتری، وزارت علوم، صدا و ســیما 
و مجموعه هــای مرتبــط در ارتبــاط بــا 
کودک آزاری مشخص شده است. در این 
ایحه نهادها مســئولیت اجازه مداخله 

مستقیم در حوزه کودکان را دارند.
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ضیافتی برای پیوند هنر و آموزش
چهل  و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد کار خود را آغاز کرد

سازمان اسناد و کتابخانه ملی به مناسبت هفته کتاب 
برگزار می کند
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ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی ایــران طــی ۵ شــب به 
مناسبت هفته »کتاب و کتابخوانی« رونمایی از پنج کتاب 
مؤخر پنج شــخصیت ارزنده و ارزشــمند ایــران؛ آیت اه 
محقق داماد، غامحســین ابراهیمــی دینانی، رضــا داوری اردکانی، نصراه 
پورجــوادی و محمدرضا شــفیعی کدکنــی را با عنوان »پنج شــب، پنج کتاب، 
پنج شــخصیت« برگزار می کند. بر اســاس برنامه ریزی و به ترتیب شــنبه ۲۶ 
آبان ماه ساعت ۱۷ رونمایی از کتاب مکتب اجتهادی آخوند خراسانی نوشته 
»آیت اه محقق داماد« با ســخنرانی اکبر ثبوت، رحیم نوبهار، داوود فیرحی 
و علــی ططــری، یکشــنبه ۲۷ آبان مــاه ســاعت ۱۷ رونمایی از کتــاب وحدت 
هستی و هستی واحد نوشته »غامحسین ابراهیمی دینانی« با سخنرانی سید 
مصطفی محقق داماد، حســن ســید عــرب، علی اوجبی و عبــداه صلواتی، 
دوشــنبه ۲۸ آبان ماه ســاعت ۱۵ رونمایی از کتاب خرد و توسعه نوشته »رضا 
داوری اردکانی« با ســخنرانی بیژن عبدالکریمی، حســین کلباســی اشــتری و 
محمــدزارع شــیرین کندی، روز سه شــنبه ۲۹ آبــان ماه ســاعت ۱۷ رونمایی از 
کتاب قوت دل و نوش جان نوشــته »نصراه پورجوادی« با ســخنرانی کاظم 
موســوی بجنــوردی، بهاالدین خرمشــاهی، جمشــید کیانفــر و احمد پاکتچی 
و روز چهارشــنبه ۳۰ آبان ماه ســاعت ۱۸ رونمایی از کتاب رســوم دارالخافه: 
نقش آیین های ایرانی در نظام خافت اســامی نوشته »محمدرضا شفیعی 
کدکنــی« با ســخنرانی ســید علی موســوی گرمــارودی، هــادی خانیکی، علی 
بهرامیان و فرهاد طاهری در موزه کتاب و میراث مکتوب ساختمان کتابخانه 

ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.
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فرهنـــگ

گســترش فضای مجازی و شــبکه های 
بــزرگ  دغدغه هــای  از  اجتماعــی 
اهالی کتاب و فرهنگ سرنوشــت زبان 
فارســی در این فضا است. قبح شکنی 
و عادی ســازی غلط   نویســی به اعتقاد 
لیلی گلستان از جمله پیامدهای رواج 
غلط  نویســی و تأثیر فضای مجازی بر 
این موضوع اســت که سرنوشــت زبان 
فارســی را تهدید می کنــد: »در فضای 
نویســی های  تنهــا غلــط   نــه  مجــازی 

لحــاظ  از  بلکــه  داریــم  فاحشــی 
جمله بنــدی هــم بســیار غلــط دیــده 
می شــود و همین غلط ها وقتی بیشتر 
و بیشــتر می شــوند قبح شــان از بیــن 
مــی رود و برای مــان عــادی می شــوند 
فارســی  و  می شــود  شــروع  زیان هــا  و 
زیبای مان از دســت می رود.« گلستان 
درباره تأثیر فضای مجازی در آســیبی 
که غلط  نویســی ها بر زبان فارسی وارد 
می کنند به ایسنا گفته: »در این فضاها 

ما می خواهیــم تند و کوتاه بنویســیم، 
پــس بدون فکر، پشــت ســر هــم غلط 
امایــی و دســتوری را ردیــف می کنیم 
و بــه خورد طــرف مقابــل می دهیم.« 
او البتــه غلط  نویســی را تنهــا منحصر 
از  و  نمی دانــد  مجــازی  فضــای  بــه 
ترجمــه  در  نویســی   غلــط   وضعیــت 
»غلط هــای  اســت:  گایه منــد  هــم 
ترجمــه ای زیــاد دیــده ام. هرکســی بــا 
دانشــی کم می خواهــد صاحب کتاب 

شــود! و بلبشویی شــده که بیا و ببین.« 
بــه اعتقــاد گلســتان عمده دلیــل این 
اتفــاق غیبــت ویراســتاری در برخــی 
اســت: »هرکســی حتــی هــر  ناشــران 
مترجــم یا نویســنده  معروف و مهمی 
هم بایــد کتابش ویرایش شــود. کتاب 
»صد سال تنهایی« مارکز قبل از چاپ 
ویرایش شــد و ۲۰۰ صفحه اش حذف 
شــد. ویرایش کتاب امر بســیار مهمی 
اســت که ناشــران باید بــه آن اهمیت 

دهند. او درباره مسئولیت فرهنگستان 
زبــان و ادب فارســی در برابر این غلط  
نویســی ها هم گفتــه: »آنهــا دارند کار 
خودشــان را می کننــد امــا بایــد حتماً 
همکاری مســتقیمی با ناشران داشته 
باشــند، که ندارند.« سند زبان فارسی 

در دنیــای مجازی که در ســال ۹۴ 
تدوین شده ســه سال است که 

در انتظار به تصویب رســیدن 
است.

»ایــران«: بخــش مهمــی از مخاطبــان 
ســینمای امروز جهان را طیف ســنی زیر 
هجده ســال تشــکیل می دهند که نقش 
مهمی در اقتصاد ســینما ایفــا می کنند. 
به همیــن خاطــر کمپانی هــای جهانــی 
ســراغ قصه هایــی از جنــس ابرقهرمانی 
رفتــه و با صــرف هزینه هــای هنگفت به 
تولیــد آنها می پردازند و ســود سرشــاری 
هم از ایــن طریق به دســت می آورند. از 
ســوی دیگر پیام هــای مورد نظــر خود را 
به شکلی زیرپوستی به مخاطبان منتقل 
می کننــد چــرا کــه این گــروه ســنی آینده 
جهــان را در دســت خــود دارد و تســلط 
بــر ذهــن آنهــا بــرای سیاســتمداران از 
اهمیــت فوق  العاده ای برخوردار اســت. 
اهمیــت ســینما در انتقــال پیام بــه این 
گروه سنی یکی از ضروریات جشنواره ای 
اســت کــه از آن به عنــوان قدیمی تریــن 
جشــنواره فیلــم در ایــران یــاد می شــود؛ 
»جشــنواره فیلــم رشــد« که بــا مدیریت 
جمهــوری  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
اسامی ایران و اهتمام سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی، هر سال با هدف 
شناســایی، انتخــاب و معرفی فیلم های 
برتر آموزشــی و تربیتی، برگزار می شــود. 
عصــر روز جمعه )۲5 آبــان  ماه( چهل و 
هشتمین جشنواره بین المللی فیلم رشد 
با نمایش فیلم سینمایی »اتاق تاریک« 
بــه کارگردانــی روح اه حجــازی و فیلــم 
کوتــاه »کــودک خامــوش« برنــده جایزه 
اســکار بهتریــن فیلم کوتــاه ســال ۲۰۱۸ 
کار خــود را آغــاز کرد. به همیــن بهانه در 
گفت وگویی با چهار شخصیت فعال در 
این حــوزه از اهمیت ســاخت فیلم های 

آموزشی برای کودکان پرسیده ایم.
ë استناد به آثار سینمایی در کتب درسی

از جملــه اتفاقاتــی که امســال پیوند 
مــورد  را  پــرورش  و  آمــوزش  و  ســینما 
فیلــم  شــدن  اضافــه  داد  قــرار  توجــه 
»ابــد و یــک روز« بــه کتــاب درســی پایه 

دوازدهــم بود. محمود امانــی، مدیرکل 
دفتــر تألیــف کتاب های درســی ابتدایی 
و متوســطه آموزش و پرورش دلیل این 
اتفــاق را روش  و رویکردهــای آموزشــی 
می دانــد. طبق گفتــه او، رویکــرد جدید 
از پایــه اول ابتدایــی همراهی فیلم های 
بــوده و گاهــی داخــل کتــاب  آموزشــی 
اســم فیلم ها آمده و به آن اشــاره شــده 
و گاهــی شــخصیت ها و لوگــوی فیلــم 
در کتاب هــا بــه چشــم می خورد:»تمام 
کتاب هــای تفکــر و ســبک زندگــی مــا از 
فیلم ها استفاده می کنند و در کتاب پایه 
دوازدهم چند فیلم مطرح شده که یکی 
از آنهــا »ابــد و یــک روز« اســت. در واقع 
تأکید ویژه و متفاوتی بر یک فیلم خاص 
حاشــیه ای  مســائل  از  خیلــی  نیســت. 
مطــرح می شــود که آیــا اســتفاده از یک 
فیلــم بــه معنی تأییــد آن اســت؟ خیر؛ 
مــا یــک پدیــده اجتماعــی را می توانیم 
یــک  و  ببینیــم  مختلــف  منظرهــای  از 
فیلــم موقعیت آموزشــی ایجاد می کند 
کــه حاصل آن هــدف ماســت و نه خود 
موضوع. نگاه ما به »ابد و یک روز« ویژه 
و خاص نیســت، مثًا چون جایزه گرفته 
یــا موفق بوده و... انتخاب نشــده اســت. 
ایــن فیلــم یک فرصــت بــرای یادگیری 
را در کاس به  وجــود مــی آورد و ممکــن 
اســت بعــد از ۲-۳ ســال فیلــم دیگری 
جایگزین آن شــود. او به طور مشــخص 
با اشــاره بــه این فیلم بــر اهمیت بحث 
اعتیاد در جامعــه و پارادوکس مجرم یا 
بیمــار بودن فرد معتاد تأکیــد کرده و در 
توضیحات تکمیلی می گویــد: »برای ما 
مهم است که نگاه مسئوانه را به بچه ها 
منتقل کنیم و در عین حال به این نتیجه 
برســند که اگر در خانواده فــرد معتادی 

دارند، زندگی را تمام شده ندانند.«
ë شادی و نشاط توأمان با آموزش

حیدر تورانی معــاون وزیر آموزش و 
پرورش و سرپرســت سازمان پژوهش و 

برنامه ریــزی آموزشــی، عاوه بــر ایجاد 
ایجــاد  از  کم نظیــر  آموزشــی  فرصــت 
فضــای دلنشــین و جــذاب در فرآینــد 
یادگیری برای دانش آموزان یاد می  کند: 
»در ساعات درسی مدارس، زمان هایی 
گنجانده شــده تا دانش آمــوزان بتوانند 
در ایــن زمان ها از محصوات آموزشــی 
– نمایشــی مانند فیلم اســتفاده کنند و 
ضمن اینکه احســاس نشــاط و شــادی 
در آنهــا ایجــاد شــود؛ دیــدن فیلم هــا با 
یادگیری مفاهیم تربیتی همراه شــود.« 
او از نمایــش تمام فیلم هــای حاضر در 
این دوره از جشنواره برای دانش آموزان 

همــه مــدارس و بارگذاری ایــن فیلم ها 
و  پــرورش  و  آمــوزش  ســایت های  در 
و  داده  خبــر  فشــرده  لوح هــای  تهیــه 
اعــام می کند که حمایــت از فیلم های 
آموزشی در دستور کار آموزش و پرورش 

قرار دارد.
ë  ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس نســبت بــه

قومیت و فرهنگ ایرانی
غامرضــا رمضانی از جملــه فعاان 
سینمای کودک ایران که به عنوان دستیار 
کارگــردان کنــار امیــر نــادری فعالیت در 
ایــن حــوزه را آغــاز کــرد و از »چــرخ« و 
»بــازی« تــا »گنجشــکک اشــی مشــی« 

و»همبــازی« را کارگردانــی کــرده اما دل 
پــردردی از وضعیــت ســینمای کــودک 
او  دارد.  آموزشــی  مباحــث  اهمیــت  و 
معتقد است: سینمای کودک به ترکیب 
توأمان ســرگرمی بــا مایه های آموزشــی 
نیــاز دارد؛ همان چیزی که در همه جای 
دنیــا مرســوم اســت؛ امــا بــه گفتــه او در 
ســینمای ایران نه ســرگرم کردن کودک 
جــدی گرفتــه می شــود و نــه آمــوزش: 
»متأسفانه ما در ایران می خواهیم همه 
چیــز را دکوراتیــو و نمادیــن عرضه کنیم 
یعنــی ســینمای کــودک را فقــط بــرای 
دریافت بودجه می خواهیــم در صورتی 
که بودجه ای که صرف تولید محصوات 
کودک راهبردی نشود فایده ای ندارد.« او 
بها دادن به ژانر کودک را ســرمایه گذاری 
واجب در ســینمای ایــران می داند: »این 
ســرمایه گذاری برای آینــده یک جامعه 
اســت. جامعه ای کــه کودکش مخاطب 
محصوات غیربومی باشد معلوم است 
کــه دچــار تعارضــات فرهنگــی خواهــد 
شــد.« رمضانــی تأکیــد می کنــد کــه اگــر 
خواهــان اثرگذاری بــه  لحاظ فرهنگی در 
۱۰ تا بیســت ســال آینده هســتیم باید از 
امروز بر تولید محصوات ســرگرم کننده 
مطلــوب کــودکان و نوجوانــان کار کنیم؛ 
محصواتــی که بــار آموزشــی ازم برای 
ایجاد اعتماد به نفس در کودکان نسبت 
به فرهنگ و قومیت شان را داشته باشند.

ë  ًکار سفارشی در سینمای کودک مطلقا
ممنوع

خسرو معصومی از جمله کارگردانان 
فیلــم  دومیــن  از  کــه  ســینما  مســتقل 
ســینمایی اش)دوران سربی( نشان داده 
کــه عاقه مند به ســاخت فیلــم در حوزه 
کودک و نوجوان اســت، معتقد است که 
سیاســت و برنامه ریزی مدونــی در حوزه 
تولیدات ســینمای کــودک وجود نــدارد. 
او می گوید: »ســه ماه مانده به جشــنواره 
کــودک، بــرای خالــی نبــودن عریضــه و 

اینکه بگویند کاری انجام داده اند شــروع 
بــه ســاخت فیلــم هایــی می کننــد کــه 
هیــچ محتوایــی نــدارد و بســیار عجوانه 
ســاخته شــده اســت. طبیعــی اســت که 
چنین محصولــی چــه از آب درمی آید.« 
معصومی با اشاره به حساسیت های ازم 
در تولید این آثار و لزوم نگاه کارشناســانه 
از نــگارش فیلمنامــه تــا پایان تولیــد آثار 
می گوید: »در سینمای کودک مطلقاً نباید 
ســفارش کار داد. مگــر در دوران حضــور 
عباس کیارستمی در کانون، کار سفارشی 
انجام می شــد؟ متأســفانه امروزه اغلب 
پروژه هــا سفارشــی اســت کــه نتیجه اش 
چنیــن شــده اســت.« ایــن کارگــردان بــا 
اشــاره به وارد کردن برخی آثار سینمایی 
به کتب درســی می گوید: »در این حیطه 
توجه بــه مختصات و ویژگی های ســنین 
کــودک ماک اســت؛ مثًا اخیراً شــنیدم 
که »ابد و یک روز« وارد کتاب درســی پایه 
دوازدهــم شــده آن هــم به خاطــر طــرح 
بحث اعتیاد. ایــن انتخاب، انتخاب بدی 
برای نوجوانان نیســت اما باید ادامه پیدا 
کند یعنی برخی از آثار شاخص سینمای 
ایــران که می توانند نگاه راهبردی داشــته 
باشــند وارد کتــب درســی شــوند.« او بــا 
اشــاره بــه عملکرد جشــنواره فیلم رشــد 
در یــک دوره خــاص می گویــد: »زمانــی 
از طریــق همیــن جشــنواره رشــد، جایی 
در آمــوزش و پــرورش ایجاد کــرده بودند 
کــه هم فیلم های آموزشــی بــا محوریت 
کودک و نوجوان تولید شود و هم بعضی 
از فیلم های آموزشی که سینمایی بودند، 
خریــداری کننــد و درمــدارس به نمایش 
بگذارند. چنیــن رویکردهایی باید دوباره 
احیــا شــود؛ بســیاری از مــدارس آمفــی 
تئاترهایــی دارنــد کــه می شــود بــه اکران 
آثار ســینمایی اختصاص داد. این آمفی 
تئاترهــا بایــد بــه جریــان رســمی اکــران 
سینماها پیوند بخورد و فیلم های مرتبط 

در مدارس هم اکران شود.«

 ┧ぃ┵ボ─ ،┖【┝]ブ├ ┘ピ ┘ブ┝¨╉ぃ┼ jぁ qブ》 《ぁあo 
ブ》 〞ぁブ¨┌ ╊┓┴ 』

شیرین برق نورد که از اعضای هیأت انتخاب بخش مستند 
ایــن دوره جشــنواره فیلــم کوتــاه بــود با اشــاره بــه موضوع 
شورای نظارت و ارزشیابی و سانسور فیلم های انتخاب شده 
برای حضور در جشنواره به ایسنا گفت: »در میان فیلم هایی که انتخاب کردیم، 
متأسفانه دو فیلم »آن سوی حصار« به کارگردانی آرمان قلی پور مفرد دشتکی 
و »همــه نیمــه مــن« بــه کارگردانی ســیدمهدی موســوی برزکی از طــرف اداره 
نظارت و ارزشیابی، مجوز نمایش نگرفتند. هیأت انتخاب تاش کرد تا حداقل 
یکــی از ایــن دو فیلم را از سانســور خــارج کنند اما فایده ای نداشــت. انتظار من 
این اســت که اعمال سانســور در فیلم های جشــنواره کمتر اتفاق بیفتد. امروزه 
سانســور در فضــای کاری ما ســایه ای بســیار ســنگین و حتــی بزرگتر از همیشــه 
انداختــه اســت. تنهــا فضاهای موجود در نمایــش آثار متفــاوت از آنچه رایج و 
معمول در فضاهای امروز نمایشی است همین جشنواره ها هستند و اگر همان 
استراتژی سانسور که در تلویزیون یا سینما و دیگر فضاهای اکران حاکم است بر 
آنها نیز اعمال شود، جشنواره خاصیت اثربخشی خود را از دست خواهد داد.«

《ぃ├』┖ n〈》┗┼ ┗ぁ┘』 ブペ r┍╈ブ┤ ┖ピ┓ぁ┒
ســید عبــاس صالحــی، وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی کــه برای حضــور در 
همایش ســه روزه سن پترزبورگ به روسیه ســفر کرده است در دیدار با وزیر 
فرهنگ این کشــور شرکت طرفین در نمایشگاه های کتاب به عنوان میهمان 
ویژه را دریچه ای برای ارتباطات دو کشــور توصیف کرد و برگزاری هفته های 
فرهنگی را تکمیل کننده راه های شناخت مردم دو کشور از یکدیگر دانست.

»ブぁブぁ ╋]ブ┐« ‶ピ┓╁━〈′ 《ペ ┒ピh] ┎┗┼ ┟〈kピ』
حمید فرخ نژاد در پاســخ به انتقادهای مخاطبان از فیلم »خانم یایا« تأکید 
کرد ســاخت فیلم های تجربه گرایانه چیز بد یا عجیبی نیســت و همکاری با 

این نوع فیلم ها هم افساد فی اارض محسوب نمی شود.

プブ━k 《━┽》 ┘』┖ [ぃ━┝┑] ┖┒ ┾ブeブ╀ プブ━k ┖ブボ]ピ jぁ ┻┡k
در اولیــن روز از هفتــه کتــاب، به همت کار گــروه صیانت از حقوق ناشــران، 
مؤلفــان و مترجمــان اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان تهران و با مســاعدت 
اداره کل حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی یک انبار حاوی کتاب های 

قاچاق در خیابان انقاب اسامی )ابتدای خیابان شریعتی( کشف شد.

r├ブ〈┠ q┒ピ┖ 〝っブ╁′ q┖』ピ┒ ╋ぃ─ r┼┗┵′
محمود عزیزی، مصطفی مختاباد و آرش رادی طی حکمی از ســوی بهزاد 
صدیقی دبیر جشــنواره به عنوان اعضای تیم داوری بخش مســابقه مقاات 

رادی شناسی جشنواره منصوب شدند.

rp]ブ┐ ┟ぁブ¨] 《lボ┠ ╆ブぁ┗├ ┖┒ ┊┗┭′ ┗pぁ┘ブペ 3 ┖【┩┌ [ぃ╈』ピ
فیلمبرداری ســریال »نهنگ آبی« تازه ترین تولید شــبکه نمایش خانگی به 
کارگردانی فریدون جیرانی، تهیه کنندگی ســعید ملکان و نویســندگی بهرام 
توکلی در لوکیشــن های شــمالی تهران در حال انجام اســت. ویشکا آسایش 
ازجملــه بازیگــران اصلــی این مجموعه اســت که کــه در کنار لیــا حاتمی و 
ســاعد ســهیلی برای نخســتین بار در تولیدات شــبکه نمایش خانگی ایفای 
نقــش می کنــد. حمیدرضــا آذرنگ، حســین یــاری، مجید مظفــری، ماهور 
الوند، پریوش نظریه، آزاده صمدی، الهام کردا، ستاره پسیانی و دیبا زاهدی 

نیز از دیگر بازیگران اصلی هستند.

روی خـط 
خـــــــبر

کار سخت امیلی بانت در جانشینی جولی اندروز مشهور

╆ブ├ 54 ┘ピ┓┵ペ ┙〈ぃپブپ q┗′ ┘ブ├┗ボ┐ 〞┡o┘ブペ

وصال روحانی: 54 ســال پس از توفیــق خیره کننده فیلم 
موزیکال و شــیرین مری پاپینز قسمت دوم آن نیز توسط 
کمپانی  والت دیســنی تهیه شــده و از ۲۹ آذرماه امسال در 
امریکای شــمالی و اروپا و آسیای شرقی و از پنجم دی ماه 
در ســایر نقــاط جهان اکــران می شــود و از حــاا موفقیتی 
بــزرگ دســت کم در گیشــه ها انتظــار آن را می کشــد. این 
دنباله ســازی تازه با کارگردانی راب مارشــال استاد مدرن 
ژانــر موزیــکال و خالــق کارهــای تحســین شــده دیگری از 
ایــن ژانر )همچون »شــیکاگو«، »۹« و »به درون جنگل«( 
ساخته شده و سناریوی آن، کار خود مارشال و دیوید مگی 
و جان دی لوکا است و منشأ هر دو فیلم چه کار اوری ژینال 
در سال ۱۹64 و چه فیلم فعلی سری کتاب هایی با همین 
نام نوشــته پی ال تراورز اســت. این در حالی شــکل گرفته 
کــه در فیلــم اول کــه کارگردانی اش با رابرت استیونســون 
بود، ســناریو را بیــل والش و دان داگرادی نوشــته بودند و 
در فیلم جدید امیلی بانت در قالب کاراکتر اصلی یعنی 
مــری پاپینز ظاهر شــده و لیــن مانوئل میرانــدا نیز نقش 
جــک را ایفا کرده کــه یک محافظ و روشــن کننده تیرهای 

چراغ برق در سطح شهر است.
ë وان دایک پیر هم باز می گردد

جک شــاگرد و کارآموز کاراکتر برت به حســاب می آید 
کــه نقــش اول مــرد را در فیلــم قبلــی برعهده داشــت و 

دیــک ون دایک کــه ایفاگر نقش وی بــود، به رغم عبور از 
۹۰ ســالگی در فیلــم جدید نیز حضور دارد امــا او این بار 
نــه برت بلکه مــردی به نــام داوز جونیورز اســت. از همه 
ســخت تر کار امیلی بانت است زیرا برجای جولی اندروز 
مشــهور تکیه زده کــه در فیلم نخســت مری پاپینــز بود و 
آن قــدر در آن نقــش خــوب ظاهر شــد کــه جایزه اســکار 
برتریــن بازیگــر زن نقش اول ســال ۱۹64 را بــرد و اگر دو 
ســال بعــد از آن به خاطــر »آوای موســیقی« )در ایران با 
نــام »اشــک ها و لبخندهــا«( هم برنــده آن جایزه نشــد، 
به این ســبب بــود که آکادمی اســکار از اهدای مجدد این 
جایــزه به افراد در فواصل زمانی اندک ابا داشــت و هنوز 

هم دارد.
ë 13 5 از

فیلــم اولیــه مجموعاً کاندیدای ۱۳ اســکار شــد و بجز 
اســکار اندروز چهار مجســمه طایی دیگــر را هم به خانه 
بــرد و مســئولیت و مأموریــت بــزرگ خالقان اثــر هنری 
ثانویه تکرار آن دســتاورد اســت که در آن صورت کمپانی 
قدیمــی و همچنــان معتبــر والت دیســنی یک بــار دیگر 
نقطــه اوج تــازه ای را تجربــه خواهــد کــرد. چــه چیزی از 
ایــن جالب تر که نامداران دیگــری مانند امیلی مورتیمر، 
جولــی والتــرز، کالین فــرت، انجا انزبــری و حتی مریل 
اســتریپ افســانه ای نیــز در قســمت دوم »مــری پاپینز« 
ایفــای نقــش کرده انــد و همین مســأله بر اعتبــار کارتازه 
راب مارشــال و امیدهــای او در زمان توزیــع جوایز پایانی 

امسال افزوده است.

i┖【ぁ【ぃ] r━┝ぁ┗k ┖┒ r〈l┠┒┖【k┖

نقاشی تحسین شده دیوید هاکنی با نام »استخری با دو 
پیکر« در حراجی کریســتی نیویورک رکوردشکن شد و با 
قیمت ۹۰ میلیون دار فروخته شــد. این در حالی اســت 
که در پیش بینی های پیش از حراجی قیمت ۸۰ میلیون دار برای آن در نظر 
گرفتــه می شــد. به گزارش خبرآنایــن و به نقل از بی بی ســی در این حراجی 
تاریخــی پــس از اینکه قیمــت تابلو از ۷۰ میلیون دار گذر کــرد تنها ۱۰ دقیقه 
زمــان ازم بــود تا دو رقیب قیمت را به ۹۰ میلیون دار برســانند و نام هاکنی 
را در کتــاب رکوردهــا ثبت کنند. پیش از این رکــورد گرانترین اثر هنری به یک 
هنرمنــد زنــده به مجســمه فوادی مشــهور جــف کونز از یک ســگ بادکنکی 

تعلق داشت که سال ۲۰۱۳ در حراجی ۵۸ میلیون دار فروخته شد.

آن سوی 
مرز

プ〉┞
ぃブ

I
M
D
B

مراسم بزرگداشت جبار باغچه بان برگزار شد

n〈》┗┼ 〉┗》【┈ ブペ q┒┗′ ┘ピ r]ピ┒┖┓╀
»ایــران«: مراســم جشــن۱۰۰ ســالگی تئاتــر 
حضــور  بــا  تهــران  در  نوجــوان  و  کــودک 
و  رســانه  اصحــاب  مســئوان،  هنرمنــدان، 
فرهنگ دوســتان، در شــهر ری برگزار شد. در این مراسم داوود 
کیانیــان؛ رئیس بنیاد نمــای کودک، پیام پروانــه باغچه بان به 
برگزار کنندگان مراســم بزرگداشــت جبار باغچه بــان را قرائت 
کرد.  مریم کاظمی؛ دبیر بیست وپنجمین جشنواره بین المللی 
تئاتــر کــودک  و نوجوان در این مراســم ضمن تشــکر از حضور 
تمــام اســتادان و میهمانــان، گفت: امســال بیســت وپنجمین 
سال برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک ونوجوان برگزار 
می شــود و درنتیجــه چند برنامــه در کنــار برنامه های معمول 
جشــنواره برگــزار می شــود؛ ربــع قرن برگــزاری جشــنواره تئاتر 
کــودک و ۱۰۰ ســالگی تئاتر کــودک که بنیاد نمایــش کودک دو 

سال قبل نوید این اتفاق را داد.
 او در ادامــه افــزود: یادمــان آمد فــردی با ســوزش درون و 
احترام کاری کرده اســت که از دوران انقاب مشــروطه ســابقه 

نداشته و از امکانات خود برای رشد جامعه استفاده کرد. 
همه در دبســتان توســط باغچه زندگی با جبار آشنا شدیم. 
در آن دوران بــه نکات مهمی توجه می شــد و تاش و کوشــش 
کســانی است که از سوز دل مایه گذاشتند ما را به جایگاه کنونی 
رســانده اند. در ادامه مراســم داوود کیانیان یادداشتی را درباره 
جبــار باغچه بــان قرائــت و در قالــب آن نکاتــی را به مســئوان 
یادآوری کرد.  او در بخشی از این یادداشت یادآوری می کند که: 
»زنده یاد جبار باغچه بان در بسیاری از زمینه های فعالیت برای 
کودکان در ایران پیشــگام بوده و اکنون بعد از گذشــتن نزدیک 
بــه یک قــرن بعضــی از فعالیت هایش امــروزه نیز پیشــگامی 
خــود را حتــی در این زمــان حفــظ کرده اند؛ ماننــد تصویرگری 
کتــاب نمایشــنامه بــرای کــودکان که هنــوز همگانی نشــده و با 
توجــه به فضاهای بســته و محــدود زمانش، پیشــگام بودن در 
این فعالیت ها، تنها از یک قهرمان ســاخته اســت و باید گفت 

بزرگداشت جبار باغچه بان بزرگداشت یک فرهنگ است.« 
دبیــر  مشــاور  صالح پــور؛  اردشــیر  کیانیــان  از  پــس 
بیســت وپنجمین جشــنواره بین المللی تئاتــر کودک ونوجوان 
به عنوان مجری روی صحنه رفت و درباره این مراســم، گفت: 
به حرمــت و تکریــم بزرگمــردی که خدمات بزرگ نمایشــی و 
فرهنگی به این مرز و بوم کرده اســت دور هم جمع شــده ایم. 
احمــد آرام دربــاره جبــار باغچه بــان گفتــه اســت که او بســیار 

کوشــید تا الفبا را آسان نماید چون در ابتدا واقعاً آموزش الفبا 
دشــوار بــود. او در ادامه افــزود: تاش های زنده یــاد باغچه بان 
ســتودنی اســت.  او روی حقوق کودکان و زنــان مبنای آموزش 
خــود را قــرار داد چــون دقت می کــرد که این دو قشــر جامعه، 
آینده  سازان کشورهستند.  همین مسائل سبب شد در این روز 
بارانی تجدید عهد کنیم با اوکه از ســپیده صبح تا سر بر بالش 
گذارد معلم بود. در ادامه این مراسم، اصغر همت از اعضای 
شورای راهبردی جشنواره ضمن اعام این نکته که عرضه هنر 
همواره دچار مشکل بوده است، گفت: »هنرمندان و همچنین 

جبارباغچه بان با نامایمات مواجه بودند. 
هیــچ گاه  نهادهای رســمی فرهنــگ را ارج نگذاشــته  چند 
سال است در شهرداری اتفاق هایی افتاده و برخی برنامه های 
فرهنگی برگزار می شوند اما شهرداری وارد روش سیستماتیک 
نشــده و ایــن اتفاق هــا بــه ذوق شــهرداران مربــوط می شــود 
امیدوارم به شــروع فعالیت های باغچه بان برســیم.  به عنوان 
نماینده خانه تئاتر این طلیعه جشنواره را انتخاب بسیار خوبی 

می دانم چون آثار باغچه بان ارتباط کامل با تئاتر داشتند.« 
ســید احمد محیــط  طباطبایی؛ قائم مقــام ایکوم درباره 
بازســازی مقبــره جبــار باغچه بــان گفــت: »احیــای مقبــره 
مشــاهیر نبایــد به معنــای از بین رفتــن حافظــه تاریخی یا 
آیین ها باشد. باید توجه داشت که یکسان سازی در فرهنگ 

ایرانی جای ندارد.« 
در پایان مراســم، حاضران ســر مزار جبار باغچه بان جمع 
شــدند و صالح پور بخش هایی از کتاب خود نوشــته را خواند و 

پس از قرائت فاتحه برنامه به اتمام رسید.
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   افقي:

1 - دولتمرد اواخر دوره قاجاریه- چشـــمه آب معدنی زیبایی در 
فاصله 34 کیلومتری شمال شرقی بندر عباس

2-  واژه ای برای بیزاری- مسرور- تیر انداختن
 3-  هـــدف تیـــر- ماهی فـــروش- فیلمـــی در ژانر ملـــودرام اجتماعـــی به کارگردانی 

داریوش غذبانی
4-  شاطر- افزودن انگلیسی- کوب

5-  کتاب حضرت داوود)ع(- گوشه مثلثی دامن- نیز
6-  خداشناس- با ارزش- روی آوردن بخت و اقبال

7-  نظر- بی نظم- شاهزاده ریاضت کش
8-  تارنگار- پوچ- از آثار تاریخی استان بوشهر

9-  جاری- یکی از تجهیزات معدنی- بازداشتن
10-  ایه ای رسوبی- مرطوب- ابتدایی

11-  خودنمایی- آغاز- گل سرخ نقاشی
12-  برگه های شرکتی- به اندازه- دوچندان

13-  حد نصاب ورزشی- عضو سپر کردنی- مباح
دلکـــو  بـــه  کوئـــل  از  را  بـــرق    -14
می رســـاند- رشـــته ای در اســـکی- 

اجاره
15-  شهر و تیم فوتبالی در آلمان- 
جامعه جهانی ارتباطات مالی بین 

بانکی

 عمودي:
هافبـــک  شـــماره-  و  نمـــره    -1

ازبکستانی ژتیسو قزاقستان
2-  درد و مرض- غواص- حرفه

باستانی-  3-  گروبستن- کشـــوری 
دانه گیاهی پروتئینی و روغنی

4-  بـــرج ســـوم برابر خـــرداد- یک 
لحظه- شهر استان تهران

5-  آب منجمد- برای نقاشی بکار 
آید- سرده ای از درختان

6-  قبیله صدر اســـام- مهم ترین 
شـــرط دوســـتی- ســـم ها- مظهـــر 

باریکی
پرنده ای  گوناگـــون-  7-  حســـاب- 

خودنما با پروازی سریع و مستقیم
8-  مرتبـــه اول از طبقـــات عـــدد- 
آبشـــاری حومه خلخـــال- کنایه از 

آدم کاهل در کار
کـــردن-  جســـت وجو  تـــرس-    -9
اپلیکیشـــن هوشـــمند درخواســـت 

خودرو با موبایل
10-  فرانسه قدیم- خمیده- ایالتی 

در کانادا- ساکت!
11-  از آثار مولیر- نشانگان- شایعه

12-  بیزار- پیشوند فقدان- هویدا
13-  عطر زیبای طبیعت- بیماری 

اختال کلیه- کار عبث و بیهوده
غـــار  اســـتان  دهنـــده-  نـــور    -14

علیصدر- جمع معرفت
15-  داستانی از ماکس ترل- دشت 

بلند و هموار
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   افقي:
1 - چاشنی ترش- خوردنی و سوغات شیرین همدان
2-  پراکنده- ترساندن با خشونت- سوره بنی اسرائیل

3-  شیرینی پیچی- جای روشنایی- کاشف
4-  تند راه رفتن- زدنی در بازی!- از پی هر... آخر خنده ای است

5-  چارچوب- وسیع و پهن- گرفتنی از نابکار
6-  واگیردار- در آنجا شوخ از تن بزداییم- جد رستم

7-  برتری معنوی- گیاهی طبی- تاریخ نویس
8-  فروش به قیمت پایین- مجلس اعیان- معشوقه زئوس

9-  حوض و خزانه حمام- دارا و غنی- موی گردن شیر
10-  اختیار کامل- نتیجه انسجام- یک دوازدهم فوت

11-  اشاره بعید- زینت داده شده- قطعه گل خشک شده
12-  حقیقت شیء یا شخص- سنبل کوهی- حوادث و اتفاقات

13-  مدرسه بزرگساان- راه فرار- لبخند
14-  گونه ای از زردآلو- سالخورده- وقت فعالیت

15-  بی رگ زیرخاکی!- یکی از نقاط تاریخی، سرسبز و خوش آب و هوای شمال کشور

 عمودي:

بـــدن-  دفعـــی  مـــواد  از    -1
کتابی به نثر فارســـی نوشته 

عبدالرحمان جامی
2-  شفاف و شیشه ای- تپش 

قلب- محله
3-  موجود خیالی ترسناک- 

همراه- گریزان
مخابراتـــی-  دســـتگاه    -4
سوره ای مکی در قرآن- الک

لـــورل-  یـــار  5-  چشـــیدن- 
فرزین شطرنج

6-  خیـــال- کشـــت بارانی- 
درود- چه وقت؟

7-  تفنگدار سواره- آسایش 
یافتن- دهان خودمانی

8-  ابزار مکانیـــک- کارهای 
نیک- غذایی برای کودکان

انتشـــاراتی-  مؤسســـه    -9
در  تفریحـــی  منطقـــه ای 
ارســـنجان-  شهرســـتان 

مسابقات دوچرخه سواری
10-  ناپدید- امر به بازکردن- 

جرب- قرض بانکی
مســـلک-  و  عقیـــده    -11

زیردست- نت میانی
12-  اصرار کردن برای انجام 
بـــزرگ  بتونـــه-  گل  کاری- 

منشی
کلیـــد  آجیـــل-  عضـــو    -13
راه اندازی اتومبیل- ســـایبان 

چشم
14-  مخفـــف یـــورش- پـــول 

فناند- میز دیواری آینه دار
و  ســـاحلی  منطقـــه ای    -15
بســـیار زیبا و منحصر به فرد 
در استان گیان- عموی دلیر 
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جامعه مدنی و زنجیره موفقیت های کوچک

من، تو، او یا ما، شما، ایشان
[プぅ¨】┦┶  ̈└‶┎¨

├ぃ】〈 ┟┗ブ┚p

 محمـــد فاضلـــی عضـــو هیـــأت علمی 
دانشگاه شهید بهشتی یک کانال تلگرامی 
»موفقیت هـــای  اســـم  بـــه  اندختـــه  راه 
کوچـــک ایرانیـــان« کـــه به دنبـــال طرح 
ایده هایـــی دربـــاره موفقیت های کوچک 
و معرفی موفقیت هـــای کوچک محقق 
شده توسط ایرانیان اســـت. ایده ای برای 
امیـــدوار نگـــه داشـــتن جامعـــه مدنی و 
تأکید بر مسئولیت اجتماعی شهروندان 
در شرایط ســـخت، کانالی که حاا دنبال 
کننده هـــای زیادی پیدا کـــرده و در کوران 
اخبار ناامید کننده، نشان از عاقه ایرانیان 
به ساختن جامعه ای بهتر دارد. آیا اساساً 
چنین حرکت هایی می تواند آنقدر فراگیر 
شـــود که زنجیره ای بلند از موفقیت های 
کوچک بســـازد تا مدیران نیـــز مجبور به 
عملکرد بهتری شـــوند؟ آیا این، شـــکلی 
از کنشـــگری فردی یا اجتماعی اســـت؟ 
اگر فـــردی اســـت، درنهایت بـــه اتمیزه 
کـــردن جامعـــه ایرانـــی یا فـــردی کردن 
مشکات کان جامعه نمی انجامد؟ اگر 
چنیـــن حرکت هایی درنهایـــت به تغییر 
رفتـــار اجتماعی منجر می شـــود، چگونه 
می توان جامعـــه را راضی کـــرد به جای 
نقد عملکرد مسئوان به مسئولیت های 

فردی و اجتماعی خود بپردازند؟
بگذارید چند مـــورد از موفقیت هایی 
را که در این کانال معرفی شـــده بخوانیم 
تا بیشتر با ماهیت آن آشنا شویم. کانالی 
که مورد ستایش بســـیاری، از جمله دکتر 
محســـن رنانی، تحلیلگر شـــناخته شده 
مســـائل اقتصادی نیز قرار گرفته اســـت: 
تفکیـــک زبالـــه در مبدأ با ابتـــکار محمد 
فاحی. او که خود را ساکن تهران معرفی 

می کند از تفکیک پسماندهای  تر و خشک 
در خانـــه خود می گویـــد. فاحی با هزینه 
شخصی سه سطل پسماند خریده و این 
سطل ها را در آپارتمان شش واحدی قرار 
داده و همسایه ها را ترغیب کرده که از آنها 

استفاده کنند.
خدیجه نظری رئیـــس هیأت مدیره 
پایگاه سامت روان اجتماعی از ساخت 
مـــدارس  کتابخانـــه - کاس  و تجهیـــز 
روســـتایی بوشـــهر می گوید کـــه با کمک 
و حمایت هـــای مردمـــی پیـــش می رود 
و... محمد فاضلی در یادداشـــت هایش 
از  کوچـــک  موفقیت هـــای  دربـــاره 
ســـاختارهایی می گویـــد کـــه بـــرای همه 
افراد، خانواده ها، ســـازمان ها و شرکت ها 
و و دولت هـــا وجـــود دارنـــد و رفتـــار آنها 
را بااخـــص در جهت تغییـــرات مثبت 
محـــدود می کنند: »ســـاختارها از جنس 
فرهنـــگ، فنـــاوری، قواعـــد اجتماعی و 
سیاســـی روابط بین الملـــل، قاعده های 
حاکـــم بر فعالیـــت اقتصـــادی و حتی از 
جنـــس جغرافیا و شـــرایط مادی زندگی 
می شـــوند  ســـبب  ســـاختارها  هســـتند. 
اکثریت آدم ها در همان مسیری حرکت 
کنند که ســـاختار حکم می کند. ســـاختار 
ضعیـــف حمل و نقـــل عمومـــی حکم 
می کند که از خودرو شـــخصی اســـتفاده 
کنیم و ایـــن کار را انجام می دهیم بدون 
آنکه زحمت سوار شـــدن بر دوچرخه یا 

پیاده روی را متحمل شویم.«
علی اصغر سعیدی جامعه شناس، راه 

اندازی این کانال را اقدام مثبتی می داند و 
معتقد است: »مهمترین بخش این است 
که مردم متوجه شوند نقش و روایت های 
خودشان چقدر برای خود و دیگران مهم 
اســـت.« او این ثبـــت روایـــات را به نوعی 
تاریخ شـــفاهی می داند کـــه باعث ایجاد 

حافظـــه جمعی و میان ذهنی می شـــود: 
»خیلـــی از مکاتـــب جامعه شناســـی که 
مرزهای مشترکی با روانکاوی دارند به این 
روایت فرد از واقعه بیرونی بها می دهند.« 
او در مورد تأثیرگذاری این کانال و همه گیر 
شـــدن آن می گویـــد: »اگـــر میـــزان ایـــن 

روایت ها زیاد شود اثرات مثبتی دارد.«
حرف های ســـعیدی اما تبصره هایی 
هـــم دارد: »در ایـــن روایت هـــای فـــرد از 
خاقیتـــش، نباید این خطا ایجاد شـــود 
کـــه می تـــوان ســـاختار را تغییـــر داد. ما 
می توانیم شـــرایطی بوجـــود بیاوریم اما 
پیامدها شـــاید دست ما نباشـــد. اگرچه 
از ایـــن جهت که مـــردم را آگاه می کند و 
آنهـــا را با توانایی هایشـــان آشـــنا می کند 
بسیار خوب اســـت و هرچه مردم آگاه تر 
شـــوند می توانند پی به پیامدهای منفی 
هم ببرند. بحث دیگر هم این اســـت که 
وقتی مخاطب، این روایات را می خواند 
این شـــائبه پیش می آید که شاید افرادی 
که موفق شـــده اند منابع مالی یا شـــبکه 
ارتباطاتی داشته اند که توانسته اند دست 
بـــه ایـــن خاقیت هـــا بزنند.« ســـعیدی 
معتقد اســـت تأکید زیـــاد  روی موفقیت 
افراد، شاید برای کســـانی که دسترسی و 
شـــرایط ازم را برای موفق شدن ندارند، 

یأس و سرخوردگی ایجاد کند.
این جامعه شناس این توانمندسازی 
را مثبـــت می داند و بـــاور دارد اگر فراوانی 
آنها زیـــاد بشـــود می توان فهمیـــد زمان 
آن رســـیده که ســـاختارها را عوض کنیم: 
»نکته اینجاســـت که جامعه مـــا نوآوری 
را می پذیـــرد اما در ســـاختارهای رســـمی 
شاید برای بعضی از موفقیت های فردی 
تعریـــف بدعت بگذارند و ایـــن می تواند 
آســـیب زا هم باشـــد.« از نظر او بهتر بود 
در کنار موفقیت ها از تجربه های شکست 

علی اصغر سعیدی جامعه شناس: ما می توانیم شرایطی بوجود 
بیاوریم اما پیامدها شاید دست ما نباشد اگرچه »موفقیت های کوچک« 

از این جهت که مردم را آگاه می کند و آنها را با توانایی هایشان آشنا 
می کند بسیار خوب است و هرچه مردم آگاه تر شوند می توانند پی به 

پیامدهای منفی هم ببرند

بود که طبقه حاکم بـــرای جلب رضایت 
افـــراد جامعـــه می پردازنـــد. در حقیقت 
درســـت  معـــادل  را  کاذب  آگاهـــی  او 
ایدئولوژی می دانســـت. اگـــر این تعریف 
را مصـــداق ایدئولـــوژی بدانیـــم، برخی 
جامعه شناسان و روشنفکران را می توان 
ایدئولوگ های نظام حاکم دانست. این 
افراد در حقیقت صـــدا و ندای دولت ها، 
توجیه کننده امور و تبیین کننده مســـائل 
و مشـــکات از منظر ایجاد حس رضایت 
در جامعه هستند. درحالی که جامعه ما 
بشدت نیازمند راهکارهای جمعی برای 
تغییرات معنادار و بنیادین اســـت. کانال 
موفقیت های کوچک در حقیقت انجام 
وظیفه یک ایدئولوگ برای تبیین دگرگونه 

مسائل است.«
او معتقـــد اســـت محمـــد فاضلی به 
مخاطبان می گوید مســـائل آنقدر بزرگند 
که قابلیت حل شدن  ندارند، پس به جای 
آنکه ذهن و روحشـــان را خراش بدهند و 
حرص بخورند، باید استراتژی های فردی 
را پیش بگیرند: »در حقیقت از جامعه و 
مسائل آن یک تصویر بت واره و غیرقابل 
تغییر رســـم می کننـــد که چـــاره ای برای 
مســـائل و مشـــکات آن وجود نـــدارد. از 
همه مهمتر آنکه این تصویر در حقیقت 
یک بیان بشـــدت محافظه کار اســـت که 
اســـتراتژی های جمعـــی را دور از ذهن و 
نامیسر جلوه می دهد، سوژه ای که از تغییر 
جز تغییر یک متری خودش عاجز است 
و هرگز خطر پیش گرفتن استراتژی های 

جمعی را به جان نمی خرد.«
و  اقتصـــاددان  رنانـــی  محســـن 
نظریه پرداز توســـعه پیـــش از این درباره 
محمد فاضلی نوشته بود: »دکتر فاضلی 
حرف های مهمی را به زبانی ســـاده زده 
است که همه باید بشنویم و در موردشان 
فکر کنیم و هر یک از ما ببینیم خودمان 
در به وجود آوردن این شرایط چه سهمی 
و نقشـــی داشـــته ایم.« این اختاف نظر 
برسر ســـاختن جامعه ای بهتر همچنان 
پررنگ اســـت؛ از خودمان شروع کنیم تا 
درنهایت با زنجیره ای از موفقیت ها رو به 
رو شویم یا با تقویت نهادهای اجتماعی، 
مدیـــران را بـــرای بهبـــود شـــرایط افراد 
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یا روش پیش پای جامعه قرار می گیرد: پی 
گرفتن استراتژی های فردی یا جمعی.«

او اســـتراتژی های فردی برای جامعه 
را در چنـــد مـــورد دســـته بنـــدی می کند: 
»مهاجرت کـــه انتخاب اول طبقه مرفه یا 
متوســـط بااست، فســـاد یا ترقی سریع از 
راه های غیرمشـــروع که انتخاب بخشـــی 
از بوروکراســـی و تکنوکراســـی اســـت کـــه 
بـــه ایه هـــای پایین تر نیز رســـوخ می کند 
و دنبـــال کـــردن فرقه های معنـــوی که از 
دین، تفســـیری موسع و سهل گیرانه ارائه 
می کنند و آرامش و گوشه گیری از مسائل 

را ترویج می دهند و....«
اما او اســـتراتژی های جمعی را که در 
پی حل مسائل از طرق جمعی و همراهی 
عمومی است بسیار متفاوت می داند و از 
محیط کاری مثال می زنـــد که کارفرمایی 
مشکل ســـاز و زورگو دارد. حال اســـتراتژی 
فردی به قول طنزپردازان »پاچه خاری )یا 
پاچه خواری (« است و استراتژی جمعی 
اعتـــراض جمعـــی و تجمع و شـــرکت در 
جلسات صنفی: »فیلسوف قرن نوزدهم 
ایدئولـــوژی را ایده هایـــی معرفـــی کـــرده 

خـــورده هم حـــرف زد تا افق هـــای بیم و 
تجربه هایی که شکســـت خورده اند را هم 

دیده باشیم.
حسام ســـامت جامعه شـــناس اما 

تحلیـــل را از نـــام کانـــال شـــروع می کند. 
نامـــی کـــه یـــادآور انبـــوه همایش هـــا و 
گردهمایی هایی اســـت کـــه ترویج کننده 
مفهـــوم موفقیت هســـتند. او مـــی گوید: 
»موفقیت پارادایم غالب این روزهاست 
و ادامه شـــعارهایی اســـت که با تبلیغات 
فراوان می خواهند همه ما را به انسان های 
موفقـــی تبدیل کننـــد. من اساســـاً به ترم 

موفقیت مشکوکم.«

او تأکیـــد می کند که نمی تـــوان موفق 
شـــدن افـــراد جامعـــه بـــرای رهایـــی از 
ســـاختارهای معیـــوب را زیـــر ســـؤال برد 
و ایـــن موفقیت هـــای کوچک را راهگشـــا 
می دانـــد امـــا معتقـــد اســـت بایـــد فکر 
کنیـــم »موفقیت« را چطـــور می خواهیم 
بفهمیم: »آیا موفقیت را در کامیابی های 
روزمره جســـت و جو می کنیم یا پیشـــبرد 
مطالبات و خواسته های جمعی؟ مسأله 
از جایی شـــروع می شـــود که این داستان 
تبدیل به ایدئولوژی می شـــود که ســـطح 
کنش و خواسته را محدود به دور و اطراف 
فـــرد می کند و محـــدوده کنـــش کوچک 

می شود.« او معتقد است این نوع نگاه به 
فرد به عنوان کنشـــگر این پیام را می دهد 
که دســـت از پروژه هـــای کان بردارید که 
واقعیـــت خیلـــی بزرگتـــر و قدرتمندتر از 
ماســـت: »ما در برابر تکریم کنش فردی 
بایـــد توجه را بـــه عاملیت جمعی جلب 

کنیم.«
مـــزدک دانشـــور انســـان شـــناس هم 

اعتقاد دارد: »وقتی بحران های اقتصادی 
به سرحد تحمل می رســـند، وقتی میزان 
مشـــارکت مردم عادی در امور خودشـــان 
به حداقل می رســـد و هنگامی که امید به 
آینده مخدوش و مه آلود است، دو طریق 
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چگونگی رام کردن پلنگ
تأملی بر آرای »امین معلوف« درباب هویت  چهل تکه

 آیا می توان معلوف را »داریوش شایگان لبنان« خواند؟

به تازگی انتشارات دنیای اقتصاد کتابی از نویسنده شهیر لبنانی، امین معلوف با نام 
»رام کردن پلنگ: جســتاری در باب هویت« بــا ترجمه مهریار میرنیــا به بازار کتاب 
عرضــه کرده اســت. معلوف متولد 1949 میادی اســت و پیش از ایــن برخی از آثار 
وی نظیر  »صخره های تانیوس«، »بندرهای شــرق« و »دنیای بی سامان« به فارسی 
برگردانده شــده بود. معلوف در »رام کردن پلنگ« به موضوع »هویت« می پردازد 
و دشواری های فهم آن را در جوامع پیچیده امروزی مورد توجه قرار می دهد. نظرات 

معلوف در این باره شباهتی ویژه به آرای داریوش شایگان دارد.

s│‶┶〈 ┓ブ┙┘┽

برای کســانی که کتــاب »زیر آســمان های 
زندگــی  تجربــه  خوانده انــد،  را  جهــان« 
شخصی داریوش شــایگان در خانه ای که 
انــواع گرایش هــای مذهبــی و گویش های 
زبانی جاری بوده است، امری شگفت آور 
و گاه تمنایــی نــاکام می نمایــد. شــایگان 
بعدها با گســترش دایره تسلط بر زبان ها 
و معارف بشــری، بــه نمونه ای اســتثنایی 
از روشــنفکران ایرانی بدل شــد که آثارش 
بــه دو زبــان فارســی و فرانســوی شــهرتی 
جهانــی یافــت و احاطــه اش بــر فرهنــگ 
شــرق و غرب، غبطه برانگیز شد. شاید اگر 
بخواهیــم متفکــری بــا مختصات مشــابه 
معرفــی  لبنانــی  فرهنــگ  در  را  شــایگان 
کنیم، »امین معلــوف« یکی از انتخاب ها 
باشــد؛ نویســنده ای که بیشــتر آثــارش به 
زبان فرانســوی نوشــته شــده، چهــار دهه 
اســت در فرانســه زندگی می کند، در سال 
2012 بــه عضویــت آکادمی زبان فرانســه 
درآمــده و ماننــد شــایگان آثــارش مــورد 
توجــه جوایز ادبی فرانســه نیز قــرار گرفته 
اســت. معلــوف عــرب مســیحی اســت و 
همیــن وجهی دیگر از هویــت خاص او را 
برما می کنــد و وضعیت خانوادگی او نیز 
رنگین کمانی از هویت ها است: »مادرش، 
کاتولیکــی معتقــد، متولد مصــر، از پدری 

مســیحی مارونــی و مــادری ترک تبــار؛ و 
پــدرش، از ملکیــون لبنــان، منســوب بــه 

جامعه کاتولیک یونانی.« )ص 7(
داریــوش شــایگان وقتــی در پایــان دهــه 
هفتــاد خورشــیدی کتــاب »افســون زدگی 
جدیــد؛ هویــت چهل تکــه و تفکــر ســیار« 
را نوشــت، گویــی طرحی از تجربه زیســته 
خــود در تقاطع فرهنگ ها و اندیشــه های 
متنــوع و متکثر را از منظــری نظری مورد 
بررســی قــرار داده بود. مضمــون محوری 
بــود و  کتــاب شــایگان، بحــث »هویــت« 
پاسخی که شایگان بدین پرسش بنیادین 

در ظاهــر امــر، اســباب ســرگرمی می نمود، 
امــا حاا ابعــاد هولناک خود را به او نشــان 
می دهد، زیرا او اینک دریافته اســت در کنه 
این پرسش ساده، پیشفرضی مهیب نهفته 
است: »در »عمق وجود« هر کس فقط یک 
بســتگی هســت که واقعًا اهمیت دارد، یک 
نــوع »حقیقت بنیــادی« در مــورد هر فرد، 
»ذات« و جوهــری کــه یکبــار و بــرای ابد در 
هنگام تولد مشــخص می شــود و از آن پس 
هرگز تغییر نمی کند... ]پس[ انسان ها باید 
در درون خــود پیگیر همان، به قول گفتنی، 
تابعیــت بنیادینی باشــند کــه غالبــاً دینی، 
ملــی، نــژادی یــا قومــی اســت و جایش که 
معلوم شــد، بنا است با غرور و افتخار آن را 

به رخ دیگران بکشند.« )ص14(
ایــراد چنیــن نظــرگاه محدودی آن اســت 
کــه اوًا هویــت آدمــی را »بخــش بخــش 
تغییرپذیــری  ثانیــاً  و  می دانــد  شــدنی« 
و  ســیاحت  و  ســیر  بواســطه  آدمــی 
زیســت و زندگــی در دنیــا و تأثیــر مــکان 
باورپذیــری  و  عایــق  و  ســایق  زمــان،  و 
و  می گیــرد  نادیــده  را  احســاس مندی  و 
کمرنگ می کند. ســخن معلوف آن است 
کــه هویت آدمــی از مؤلفه هــای متعددی 
تشکیل شده اســت که در نسبتی خاص با 
یکدیگــر در وجــود آدمی ریشــه دوانده اند 

و وضعیتــی منحصربه فرد را برای انســان 
رقم زده اند؛ به نحوی که نظیر اثر انگشت 
آدم که یکتا اســت، هویت هر انســانی نیز 
بی همتــا اســت؛ هرچند وجوه اشــتراکی با 
ســایر هم وندان نیز می تواند داشته باشد. 
هویت امری نیست که یکبار برای همیشه 
به آدمی اعطا شود، بلکه در نسبت آدمی 
بــا دیگــران و در گــذار عمــر »برســاخته« 
و  متناســب  حالتــی  بنابرایــن  می شــود؛ 

منعطف می تواند داشته باشد.
معلوف ریشه قوام و دوام سیاست هویت 
را ناشکیبایی انسان ها در دو سطح بررسی 
می کند؛ در ســطح نخســت، برای بسیاری 
از ما، »تفاوت« ســرآغاز خصومت اســت. 
در ســطحی دیگــر، ایــن نکتــه را فراموش 
از  آمیــزه ای  انســانی  هــر  کــه  می کنیــم 
تابعیت هــای گوناگــون فرهنگی، تاریخی، 
زبانی، قومی، مذهبی، سیاسی و... است و 
تقلیل او به یکی از این تابعیت ها و تبدیل 
آن تابعیــت خــاص بــه هویــت بنیادیــن 
کار  کــه  دارد  پــی  در  را  ایــن مصیبــت  او، 
»بحران دوستان هویت گرا« را برای بسیج 
مــردم علیــه همدیگــر بــر ســر موضوعی 
خــاص، آســان می کنــد و آنــگاه وقتــی فرا 
می رســد که انســان ها به نام تعصب های 
کــور و یک ســویه انســان می کشــند. فراتــر 

قهرمانــی  وجهــه  مرگســااران،  ایــن،  از 
می یابنــد و خــود را ناجیان قوم و عشــیره 

معرفی می کنند.
نگــران روحیه هــای جریحــه دار  معلــوف 
بــا  عــرب  دنیــای  تجربــه  از  او  اســت. 
تاریــخ  از  می گویــد؛  ســخن  مخاطبــش 
از  نســلی  زایدالوصــف  خوش بینــی 
بــه  عــرب  روشــنفکران  و  سیاســتمداران 
می بردنــد  گمــان  آنــان  غــرب.  دنیــای 
بــه  جهــان  شــهروندان  بــه  غربی هــا 
در  را  اعــراب  و  می نگرنــد  برابــر  شــکلی 
متجددســاختن جامعه عقب مانده شــان 
یــاری می دهنــد. او از تجربه تلخ تجدد در 
مصر به رهبری محمدعلی نایب الســطنه 
سخن می گوید؛ رهبری که کوشید با تقلید 
از الگوهــای غربــی »شــرقی متجــدد« بنــا 
کنــد؛ امــا اســیر ائتــاف غربی هایــی شــد 
بودنــد.  او هراســناک  قدرت گیــری  از  کــه 
معلــوف با اشــاره به امــواج ســرخوردگی 
اعراب از دخیل بستن به اقسام مرام های 
غربــی نظیــر ناسیونالیســم و مارکسیســم 
توســعه،  حاجــت  نشــدن  بــرآورده  و 
برآمــدن بنیادگرایــی ســلفی را بــا چنیــن 

شکست هایی بی ارتباط نمی داند.
به نظــر معلوف هویت یابــی اگرچه امری 
حیاتی برای افراد و جوامع بشــری اســت، 

»هستی شناســی  بــود:  بدیــع  مــی داد، 
صلــب و ســخت گذشــته جای به هســتی 
درهم شکســته و فروپاشیده ای داده است 
کــه تنهــا بــه صــورت لمعــات حضــور و 
لحظات برق آســای هوشــیاری خــود را به 
ما می نمایاند... به راستی در شرف تکوین 
انسان چهل تکه ای هستیم با تفکری سیار 
و ســیال کــه دیگر به هویتــی خاص تعلق 

ندارد و ماًا چند هویتی است.« )ص8(
طرفــه آنکه »امین معلــوف نیز در همان 
 In the Name of« کتــاب  در  دوران 
 Identity: Violence and the Need
و  چندگانــه  هویــت  بحــث   »to Belong
منحصربه فــرد انســانی را پیش می کشــد 
در  مســتتر  تعصبــات  و  تضییقــات  و 
هویت طلبی هــای قومــی، نــژادی، زبانــی 
و مذهبــی را مــورد نقــد قــرار می دهــد، با 
ایــن تفــاوت کــه معلــوف بواســطه آنکــه 
و  اســت  جامعه شناســی  دانش آموختــه 
نیز غالــب تجربه هــای نویســندگی اش را 
در قالــب رمــان و روزنامه نــگاری آزموده 
بــه ســراغ  بیانــی غیرفلســفی  بــا  اســت، 
موضــوع هویــت مــی رود و با اســتمداد از 
واقعــی زندگــی خــود نظیــر  نمونه هــای 
تابعیــت دوگانــه اش و جنگ های داخلی 
ماننــد  تاریخــی  مثال هــای  نیــز  و  لبنــان 
نسل کشــی در روآنــدا و جنگ بالــکان و... 
می کوشــد بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد: 
»چــرا این همه آدم امروزه به حکم و نام 
هویت دینــی، قومی ـ نــژادی، ملی یا این 
و آن هویت، مرتکب جنایت می شوند؟«

معلــوف در آغــاز بحث به پرسشــی اشــاره 
می کنــد کــه بســیاری از خود او می پرســند: 
یــا  می دانــی  فرانســوی  بیشــتر  را  »خــود 
لبنانــی؟« او می گویــد ایــن پرســش اگرچه 

هویتــی  نزاع هــای  تنــور  بــر  دمیــدن  امــا 
بخصوص توسط نخبگان مخمصه آفرین 
خواهــد بــود و بایــد بــا حساســیتی ویژه و 
بــه نحوی مــوردی و بســته به کــم و کیف 
ایجــاد  بــر  را  راه  کوشــید  نمونــه ای  هــر 
تعصب هــای هویتــی مســدود کــرد و بــا 
بــا  و  هوشــمندانه  اصاحــی  اقدامــات 
مختلــف،  گروه هــای  حقــوق  اســتیفای 
جامعــه را از ابتــا بــه افــراط و تفریــط در 

امان داشت.
هویــت از نظر معلــوف همچون »پلنگ« 
است و این اضطراب امر را می رساند زیرا 
»اگر پلنگ را اذیت کنی می کشــد و اگر به 
حــال خودش بگذاری می کشــد و بدترین 
کاری که می شــود کرد این است که بعد از 
زخمــی کردن حیــوان را به حــال خودش 
رهــا کنی« امــا در عیــن حال نبایــد از این 
نکته نیز غافل شــد »کــه پلنگ را می توان 

رام کرد.«
بــه نظر می رســد راهکار مــد نظر معلوف 
توجــه  هویــت،  پلنــگ  کــردن  رام  بــرای 
و  جامعــه  هــر  عینــی  واقعیت هــای  بــه 
نســبی  تعادلــی  برقــراری  در  مجاهــدت 
و  محلــی  و  جهانــی  ارزش هــای  میــان 
از  محافظه کارانــه  راهکارهــای  از  پرهیــز 
ســویی و شــورش های کــور از ســویی دیگر 
باشــد؛ امــری کــه البته خــود تردیــدی در 
صعوبــت آن نــدارد، اما گویــی جز آن نیز 
راهــی امن و ایمن را بــه خاطر نمی آورد، 
زیــرا می داند نــه »جهانی شــدن« آنگونه 
می شــود  تعبیــر  شــدن  امریکایــی  کــه 
نتیجــه درخــوری را پیــش رو می نهــد و نه 
»بومی گرایــی« آنگونــه کــه بــه داعــش و 
بوکوحــرام می انجامــد تحفه ارزشــمندی 

برای بشریت رو می کند.
»در  بپذیریــم  بایــد  شــایگان  تعبیــر  بــه 
بعد هویــت، ارتباط متقابــل در پدیده ای 
تکه گــی«  »چهــل  را  آن  می تــوان  کــه 
نامیــد متجســم می شــود، در پراکندگــی 
کــه  چندگانــه،  هویت هــای  گســتردگی  و 
مشــخصه آنهــا در کنــار هــم قــرار گرفتن 
و روی هــم افتــادن آگاهی هــای گوناگــون 
اســت، به گونه ای که دیگــر هیچ فرهنگی 
به تنهایی یارای آن را ندارد که پاسخگوی 
گســتره آگاهی وســعت یافته بشــر باشد.« 

)شایگان، افسون زدگی جدید، ص 15(
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 روزهــای ابتدایــی اعام خــروج امریــکا از »برجام« شــاهد پدیده 
عجیبی در فروشــگاه ها بودیم؛دعوای مشــتریان بــا صندوقدارها؛ 
ماجرا هم بسیار ساده بود؛ مردم نه با تصور ذهنی پیشینی، بلکه با 
قیمتی که روی کاا درج شده بود کاایی را انتخاب می کردند و وقتی 
برای پرداخت وجه به صندوقدار یا فروشــنده مراجعه می کردند، 
با عددی به مراتب بیشــتر از آنچه روی کاا حک شده بود، مواجه 
می شدند و صدای اعتراضشان درمی آمد؛ چرا که در نگاه نخست 
آن فروشگاه یا صاحب مغازه متهم به سودجویی بود. این دعواها 
زمانــی فروکــش کرد کــه جامعه خریدار بــا اپیدمی ایــن پدیده در 
قریب به اکثریت خرده فروش ها و عمده فروش ها مواجه شــدند. 
واقعیت این بود که شــماری از شرکت ها اگرچه قیمت تمام شده 
بــرای مصرف کننده را کماکان ثابت نگه داشــته بــود، اما با همان 
قیمت به عمده فروشان و خرده فروشان می فروخت. فروشگاه ها 
هم برای این که به مشــتریان خود نشــان دهند که افزایش قیمت 
درج شــده محصول طمع آنان نیســت، فاکتورهای خود را به در و 
دیوار مغازه یا فروشگاه نصب کرده یا به مشتریان معترض نشان 
می دادند.تعدادی هم به مدد پاک کننده هایی چون استون، خیلی 
راحــت »قیمت برای مصرف کننده« را پاک کرده و کااهایشــان را 
بر اســاس نــرخ روز قیمت گذاری می کردنــد. در این میان، عده ای 
شروع کردند به احتکار؛ کسانی که سرمایه ای داشتند با پول بیشتر 
و انبــاری بزرگ تــر و بقیه نیز با وســع خــود؛ اینجا بود کــه هر روز با 
واژه »احتکار خانگی« مواجه می شدیم.ســرمایه های خرد و کان 
ســرگردان یــک روز در بــازار ارز و یک روز در بازار طــا و یک روز در 
بورس می چرخید و پیش بینی بازار را برای حرفه ای های استخوان 
خرد کرده هم دشــوار می کرد.گویا بر خاف دوره پیش که کاسبان 
تحریم . که دانه درشــت هایی بودند که از شریان های اصلی نفتی 
و بانکی ارتزاق می کردند، این بار شــاهد خرده کاسب های تحریم 
بودیم که نه از ســر ســودجویی، بلکه برای متضرر نشــدن بیشتر و 
حتی امرار معاش می خواستند از جهش قیمت ها آسیب کمتری 
ببینند. قطعاً ســهم سیاســت های کان اقتصــادی در تنظیم بازار 
و تعهــد رســانه های رســمی و نیمــه رســمی در پمپــاژ آرامــش بر 
کســی پوشــیده نیســت، اما در عین حــال نمی توان چشــم خود را 
بــه واقعیت هایی بســت که ســهمی ولو انــدک در ایــن همهمه و 

بی ثباتی داشت.
هرچند هیچ کس نمی تواند چشــم بر اضطــراری  ببندد که در پس 
ایــن تصمیم و تصمیمات مشــابه بــود اما در عین حــال نمی توان 
ایــن واقعیت را نادیده گرفت که »طبیعی« بودن چنین رفتارهایی 
لزومــاً »منطقــی« نیز نیســت. اما این ســکه روی دیگــری هم دارد؛ 
همانطور که برای نمونه رفتارهای فردی در خرید یک کاای خاص 
و احتــکار خانگی آن می رفت تا به یک بحران  کوچک تبدیل شــود، 
بــدل شــدن هر کدام از آحــاد جامعه به زبانی برای بیان مشــکات 
ناشی از تحریم و فشار اقتصادی می تواند بخشی از سیستم دفاعی 
جامعه ای باشــد کــه در جنگــی ناجوانمردانــه، نابرابر و ناخواســته 
قرار گرفته اســت. جنگــی که محمد جواد ظریف وزیــر امور خارجه 
کشــورمان بــه لحاظ فشــار بر مــردم و محدودیت در غــذا و دارو آن 
را شــبیه جنگــی کــه یمن درگیــر آن اســت می دانــد: »جنایت علیه 

بشریت«.     
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هنرمنــد  یــک  واکنــش 
بــه عنــوان وجــدان بیدار 
مســائل  بــه  جامعــه، 
اجتماعــی  و  سیاســی 
آنچه  بویــژه  پیرامونــش، 
عمــوم  سرنوشــت  بــا 
می خــورد،  گــره  مــردم 
بلکــه  ممکــن  کار  طبیعی تریــن  تنهــا  نــه 
مهم ترین مســئولیت اجتماعی اوســت. چرا 
نبایــد هنرمنــدان بیانیــه ای در اعتــراض بــه 

تحریم های امریکا علیه ایران صادر کنند؟
1- ســال 88 شــهرام ناظــری، هنگامــی کــه 
از کنســرت بــزرگ خود بــا عنوان »موســیقی 
صلح« از امریکا برمی گشت، در مصاحبه ای 
گفــت »آنچه یک هنرمند با یک تار می تواند 
بکند، صدها دیپلمات نمی توانند.« این یک 
واقعیت غیرقابل انکار اســت که دیپلماســی 
هنــری، علمــی، ورزشــی و حتی دیپلماســی 
عمومــی که تک تک مردم یک کشــور در آن 
ســهم دارند، پیشــروتر از دیپلماسی سیاسی 
اســت و هــر جا کــه دیپلماســی به بن بســت 
اندیشــمندان،  هنرمنــدان،  ایــن  می رســد، 
ورزشــکاران و در معنایــی وســیع تر تــک تک 
آحــاد مردم هســتند که می تواننــد دیوارهای 

بلند را فروبریزند و پل بسازند.
2- عــده ای در فضــای مجــازی بهانه گرفتند 
که هنرمندان اگر راســت می گوینــد، چرا این 
مســائل را در آثارشــان نشــان نمی دهند و به 
بیانیه و جمع آوری امضا متوســل می شوند؟ 
آیــا همیــن دوســتان می تواننــد فیلســوف و 
نویســنده ای مثــل ژان پــل ســارتر را هــم کــه 
نظریه پــرداز مســئولیت اجتماعــی هنرمنــد 
اســت، نقد کنند که چرا در »تهوع« اشــاره ای 
بــه محله هــای فقیرنشــین پاریــس نمی کنی 
امــا برای خودنمایــی، روزنامه و کتاب به این 

محله ها می بری؟
مســئولیت یک هنرمنــد به همان انــدازه که 
همدلــی بــا مــردم در رنــج و درد اجتماعــی 
اســت، امــا او نمی تواند آفرینــش هنری اش 
را مثــل ســخنرانی یــک سیاســتمدار، عرصه 
واکنــش لحظــه بــه لحظــه افــت و خیزهــای 
سیاســی- اجتماعی کنــد. بلکه برعکس باید 
انتظــار بکشــد تــا احساســات فروکــش کند و 
دوره پختگــی از راه برســد. اما معموًا چنین 
آثــاری کــه ارزش هنــری باایــی هــم دارنــد 
بدون بســتر سیاســی، اجتماعی و بدون پس 

زمینه، تحلیل می شــوند. بنابراین دوســتانی 
کــه چهره های شــاخص هنری امــروز ایران و 
شــخصیت هایی همچــون بهمــن فرمان آرا، 
بنی اعتمــاد،  رخشــان  فرهــادی،  اصغــر 
کیانــوش عیاری یا حســین علیــزاده و کیهان 
پیش برنــده  و  حکومتــی  هنرمنــد  را  کلهــر 
سیاست های رســمی حاکمیت می دانند و با 
قــرار دادن ایــن چهره ها در ســنگر حکومت، 
ترامــپ و مــردم رنــج دیــده ایــران را هم در 
ســنگر مقابل می گذارند، اسامی زیر را هم به 

این لیست اضافه کنند:
»سووشــون«  در  کــه  دانشــور  ســیمین 
سیاســت های انگلیس را زیر ضرب می گیرد 
و قحطــی جنــگ اول جهانــی را در راســتای 
توســعه طلبی این کشــور ارزیابــی می کند و از 
جنــازه »یوســف« پرچمی بــرای مقاومت در 

برابر ستم انگلیسی می سازد. 
احمد محمود که »زمین سوخته« او ستایش 
مقاومــت در جنــگ تحمیلــی اســت. جــال 
آل احمــد کــه در »امریکا« ایــن جامعه را به 
ســخره می گیرد؛ کشــوری که به گفته او حتی 
ارزش ایــن را نــدارد بــا مجســمه آزادی اش 
عکســی بــه یــادگار گرفــت. رضا قاســمی که 
جامعه پناهنده ایرانی فرانسه را در تک تک 

آثارش نقد می کند.
3- عــده ای گفتند اگر راســت می گویید، چرا 
منتقــد سیاســت های داخلــی خــود نیســتید 
و چــرا مســئوان و مدیــران جامعــه خــود را 
نقــد نمی کنید و هشــدار نمی دهیــد؟ آیا این 
دوســتان واقعــاً اطــاع ندارنــد، هنرمنــدان، 
اندیشمندان و نویسندگان ایرانی تاکنون چه 
حجمــی از ایــن بیانیه ها و نامه هــا را خطاب 
بــه مســئوان نوشــته اند و گاه و بــی گاه تاوان 
داده اند تا جایی که نقد هرم قدرت، دیگر به 
نوعی کنش روزانه تبدیل شــده است یا اینکه 
دوست دارند با مخلوط کردن دوغ و دوشاب 

بر پیشانی هرکسی که شد، اتیکت بزنند؟
از  طرفــداری  کــی  راســتی  ســؤال؛  دو 
پرســتیژ  بــه  تبدیــل  ترامــپ،  سیاســت های 
سیاســی شــده کــه برخــی اینگونــه ســر از پــا 
نمی شناســند و بــه همه ســرمایه های فکری 
و فرهنگــی ملــت خــود می تازنــد؟ دوم؛ چرا 
دوســتان اصولگــرا که ید طوایــی در کوبیدن 
مواقعــی  چنیــن  در  دارنــد،  چهره هــا  ایــن 
ســکوت اختیــار می کننــد و منتظــر فرصتــی 

برای کوبش می مانند؟

ســال  چهــار  همیــن  اگــر  شــاید 
پیــش می گفتنــد اولیــن کاری که 
شــهردار جدید تهــران بافاصله 
آبــان   22 در  انتخابــش  از  بعــد 
97 می کنــد، راه انــدازی حســاب 
کاربری در توئیتر اســت، یا کســی 
بــاور نمی کــرد یــا تصــور می کرد 
شــوخی و طنز اســت، اما واقعیت این است که اولین 
کار پیروز حناچی، وقتی به عنوان شهردار انتخاب شد 
راه اندازی حساب کاربری توئیتر بود؛ شبکه اجتماعی 
فیلتــر شــده ای کــه تقریبــاً هیــچ مســئول عالی رتبه  و 
سیاســتمدار برجســته ای در کشــور نیســت کــه عضــو 
آن نباشــد. شــبکه ای که هنــوز هم »صهیونیســتی« و 
»استکباری« توصیف می شود، اما هیچ مقام مسئولی 
تــا اینجا نبــوده کــه بتوانــد در برابر وسوســه عضویت 
در آن و اســتفاده از ایــن تریبــون مقاومــت کنــد. حاا 
آیــا ایــن وضعیــت می تواند بــه این معنا باشــد که ما 
در دیپلماســی عمومــی در حــوزه فضــای مجــازی و 
شــبکه های اجتماعــی دارای قدرت و نفوذ هســتیم؟ 

جواب را همین اول مطلب به شما می دهم؛ نه.
شــاید در حوزه دیپلماسی عمومی در فضای مجازی 
تنهــا ایرانیانی که توانســته اند توجهی بــه خود جلب 
کننــد افــرادی نظیر رئیس جمهــوری یا وزیــر خارجه 
کشــورمان هســتند. حرف هایی که آنها در شــبکه های 
مجازی مطرح می کننــد در مواردی به خبرهای قابل 
توجهــی در عرصــه بین الملل تبدیل شــده، اما این را 
به اســتفاده درســت از شــبکه های مجازی و شــناخت 
ظرفیت آن در داخل ایران ربط ندهید که کمتر ربطی 
بــه ایــن موضــوع دارد. امثال حســن روحانی، محمد 
جــواد ظریــف و دیگرانی از همین ســنخ اگــر در فان 
ســخنرانی یا گفت و گــوی مطبوعاتی همــان حرف ها 
را بزننــد، باز هم جریان ســاز هســتند. دلیلش جایگاه 
و اهمیت موقعیت آنهاســت. واقعیت این اســت که 
فعالیت کاربران معمولی یا حتی افرادی در ســطوح 
سیاســی چــون بخشــی از وزرا، نماینــدگان مجلــس، 
سیاســیون جریان هــای مختلــف و امثالهــم هیچگاه 
نتوانسته توجهی در سطح بین المللی را متوجه خود 
کنــد. امــا چرا؟ بــرای این وضعیت ســه دلیــل عمده 

مطرح است.
دلیــل اول؛ فیلترینگ. درســت اســت که شــبکه های 
اجتماعــی در کشــور نســبت به ســال های قبل رشــد 
زیادتری یافته. مثًا همین توئیتر یک سالی می شود 
کــه تبدیل بــه یکــی از ابزارهای مهم سیاســت ورزی 
اجتماعــی،  مختلــف  اظهارنظرهــای  و  سیاســیون 
مدنــی، فرهنگــی و... شــده. اما فرامــوش نکنیم این 
شــبکه 9 ســال است که فیلتر شــده و حتی اگر امروزه 
قبح دور زدن این فیلترینگ برای حامیان سیاســت 

مسدودســازی ســایت ها و شــبکه های اجتماعی هم 
شکسته باشد، اما همچنان این فیلترینگ کار را برای 
ورود بــه ایــن شــبکه  و اســتفاده از آنها  ســخت کرده  
است. مضافاً اینکه سیاست فیلترینگ، ما را چندین 
ســال از دیگر کشــورها بــرای اســتفاده از ایــن ابزارها 
عقب انداخته اســت. اگر سیاستمداران و شهروندان 
دنیا از سال 2006 این شبکه را ابزاری برای ارتباطات 
و دیپلماســی عمومی خود کرده اند، در ایران تازه دو 
یا سه سال است که شاهد عمومیت یافتن این شبکه 
هستیم. آن هم نه در سطحی مانند شبکه هایی چون 
اینســتاگرام یا فیس بوک در ســال های دورتر. همین 
فیس بــوک هنــوز در دنیــا اولیــن و پــر اســتفاده ترین 
شــبکه اجتماعــی مورد مراجعــه کاربران اســت و در 
ایــران تقریباً 4 ســالی می شــود که زیر ســایه ســنگین 
سیاست فیلترینگ به فراموشــی سپرده شده است. 
شــما چند نفر در اطراف خود را می شناســید که تا 4 
یا 5 ســال قبل روزی حداقل یک یا دو بار فیس بوک 

خود را چــک می کردند و حاا هفته ها یا ماه هاســت 
به آن ســر نزده اند؟ همه این پافشاری ها بر سیاست 
فیلترینــگ هــم در حالی اســت کــه هیــچ جایگزین 

داخلی برای این شبکه ها وجود ندارد.
دلیــل دوم؛ زبــان فارســی. بیــش از 80 درصد مردم 
جهــان بــه 10 زبــان صحبــت می کننــد؛ انگلیســی، 
چینــی، اســپانیایی، هندی، عربی، روســی، پرتغالی، 
بنگالــی، فرانســوی و آلمانــی. زبان فارســی از لحاظ 
میــزان افرادی که در جهان به آن ســخن می گویند و 
بــر آن تســلط دارند رتبه 22 را در اختیــار دارد، یعنی 
110 میلیون نفر. برای فهم بهتر مســأله یک مقایسه 
می کنیم؛ فارســی در دنیا زبان رسمی دو کشور ایران 
و تاجیکســتان و یکــی از دو زبان رســمی افغانســتان 
اســت. در مقابل زبان عربی زبان رســمی 25 کشــور 
اســت. ایــن یعنی تعــداد مخاطبان مــا در دنیا برای 
فهــم جماتــی که بــه زبان فارســی می گوییــم اصًا 
زیاد نیست. مسأله اصلی اما آنجاست که در فضای 

مجازی ما کاربران بسیار کمی وجود دارند که مطالب 
خود را به زبان های مرجع بین المللی مثل انگلیسی 
می نویســند تا کاربران غیر فارســی زبــان را مخاطب 
خــود قرار دهند. این یعنــی آنکه ما در همان فضای 
فیلتر شــده شــبکه های مجازی در چارچوب دیگری 
به نام زبان رســمی کشــورمان هم محدود شده ایم و 
اصواً کمپین ها، هشــتگ ها و جریان سازی هایی هم 
که انجام می شــود ناظر به مناسبات داخل خودمان 
اســت نــه تحــت تأثیــر قــرار دادن افــکار عمومی در 
ســطحی وســیع تر از ایــران. بواقــع دیپلماســی کــه 
در فضــای مجــازی می بینیــم بیشــتر جنــگ و نــزاع 
بیــن جریان های سیاســی داخل ایران اســت تا بیان 
مطالب در ســطح بین الملل. حتی به شــکل واضح 
و مشهود کاربران ایرانی با همزبانان خود در کشوری 
چون افغانســتان هم که اشــتراکات زیــادی از جمله 
اشــتراکات زبانی داریم، کمتر در ارتباط هستند. یک 
کاربــر عرب زبــان توئیتر وقتی مطلبی می نویســد در 
25 کشــور جهــان مخاطــب دارد و ایــن یعنی امکان 
تأثیر گذاری بیشتر. به این موضوع باید مسأله دیگری 
را هم اضافه کرد؛ ما تقریباً هیچ رســانه فارسی زبان 
مرجعی در دنیا نداریم جز معدود رسانه هایی چون 
بی بی ســی فارســی کــه توســط دولــت بریتانیــا اداره 
می شــود. حاا وضــع را با اعراب مقایســه کنیم؛ آنها 
رسانه های بسیاری از الشرق ااوسط گرفته تا الجزیره 
و العربیه و ااهرام و... دارند که در سطح بین المللی 
هم مرجع محســوب می شــوند. این چیزی است که 
به زبان آنها قدرتی بیشتر از حد تعداد گویشوران آن 

داده است.
دلیل ســوم؛ ناامنی کاربران. در کشــوری که بازداشــت 
روزنامــه نــگاران و برخــورد امنیتــی بــا رســانه ها یک 
خبــر تقریبــاً معمولــی اســت آیــا شــهروندان عــادی 
می تواننــد براحتــی در شــبکه های مجــازی کمپیــن 
بگذارنــد، هشــتگ بزنند و فعالیت کننــد؟ قطعاً آنها 
با هراس بیشــتر و دســتان لرزان تری مطالــب خود را 
در شــبکه های اجتماعــی بــه اشــتراک می گذارنــد. از 
چنین کاربری که برای نوشــتن چند خط مطلب باید 
زوایای مختلفی را از نظر امنیتی محاسبه کند تا دچار 
دردســری نشــود، نمی تــوان توقع تأثیر گــذاری زیادی 
داشــت. دیپلماســی عمومی همان طور کــه از نامش 
پیداســت نمی تواند چندان در کنترل دولت ها باشــد 
و قســمت عمــده آن گفت و گــوی خودانگیختــه افکار 
عمومی بخشــی از جهان با دیگر نقاط دنیا اســت. در 
فضایی که خود سانســوری یک ضــرورت برای تأمین 
امنیت فردی اســت بعید اســت ایــن خودانگیختگی 
ظهور و بروز چندانی داشته باشد. نتیجه هم می شود 
برخی جریان ســازی هایی که عموماً بازخورد خارجی 

ندارند.

هر ایرانی؛یک دیپلمات
دیپلماسی عمومی چگونه می تواند ظالمانه بودن تحریم ها را نشان دهد
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»احزاب و دیپلماسی عمومی« در گفت وگو با حمیدرضا ترقی
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 نقش دیپلماسی مذهبی در مقابله با تحریم ها و مسائل منطقه ای 
در گفت و گو با رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب
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بــرای پیگیری اهداف سیاســت خارجی و بی اثر کردن تصمیم هــای قابل انتظار 
اعضــای جامعــه بین الملــل حتمــاً ازم نیســت دولتمــردان را روانه ســفرهای 
رســمی کنیــد تا از اخــم و لبخندهای تصنعی جلــوی قاب دوربین هــا برای فهم 
تحوات جاری سیاســت خارجی رمزگشایی شود. گرچه این دیدارهایی است که 
سیاســتمداران با هدف تبیین مواضع رســمی کشــور تدارک می بینند و از رهگذر 
آن می کوشند خواسته های پیدا و پنهان خود را به سایرین تحمیل کنند، اما کمتر 
کســی تردید دارد که راه های دیگری هم برای محقق کردن اهداف و منافع خود 
و تأثیرگذاری بر جهت گیری سیاســت داخلی و خارجی سایر کشورها وجود دارد. 
جو دافی، رئیس پیشــین آژانــس اطاعاتی ایاات متحده، تاش بــرای دور زدن 
سران، دیپلمات ها و سخنگویان رسمی کشورها و در مواردی مطبوعات با هدف 
گفت و گوی مســتقیم با مردم دیگر کشورها و ارائه  تفســیر و توضیحی از ارزش ها 
و سیاســت های کشــور را وجهی از این رویکردهای غیررسمی می داند؛ رویکردی 
کــه عرصه عمل خود را با تأثیرگــذاری بر افکار عمومی، ارتباط  گیری دوســویه با 

چهره های همسوی سیاست رسمی کشور و تقویت »ابی من«ها پیدا می کند.
اهمیــت این گزاره وقتی بدرســتی درک می شــود کــه آنچه طی روزهــا و ماه های 
اخیــر و در فاصلــه تصمیم گیــری دونالد ترامــپ، رئیس جمهــوری امریکا برای 
خروج از برجام و اقداماتی که از ســوی نهادها و چهره های سیاســی این کشــور در 
عرصه های غیر رسمی در حال رخ دادن است، صرفاً رفتاری واکنشی و بی پشتوانه 
فکــری تنها با هــدف تأثیرگذاری آنی بر این تصمیم ندانیم. این مشــی که اینجا 
با جهت گیــری علیه ایران بروز و ظهور یافته، ذیل نقش آفرینی اندیشــکده های 
امریکایــی و مؤسســات بزرگ مطالعاتــی و تبلیغاتــی و ایده پــردازی متفکران و 
سیاستمداران مورد پیگیری قرار گرفته است. چه فقدان همین رویکرد و ضعف 
ابی گری فعاان سیاســی ایران در صحنه سیاســت امریکاســت که باعث شــده 
وزیــر امــور خارجه ایــران بار نقش آفرینــی در حوزه دیپلماســی عمومی را تحت 
تأثیر تسلط خاصش بر فن مباحثه یک تنه بر دوش کشد. مصاحبه های متعدد 
ظریف با رســانه های پرمخاطب امریکایی و بهره گیری از یک ابزار رسانه ای مؤثر 
جهت تبیین صریح ترین مواضع ایران به بازگشت نظام تحریم ها که به مفهومی 
گفت و گوی بی واســطه با دولت و مردم امریکا و جهان اســت، گرچه تأثیر ممکن 
خــود را می یابد اما بی تردید کنش گری ابی گران سیاســی، نهادهای غیر دولتی 
نظیر گروه های ضد جنگ، ابی های قومی و اندیشمندان منتقد حزب حاکم یا 
جریان اصلی سیاســت در امریکا می تواند به بیشینه سازی رویکرد صلح جویانه 
ایــران کمک کند. این چنین اســت کــه برای تأثیرگذاری بــر تصمیمات برجامی 
امریــکا و نشــان دادن آثــار تحریم می تــوان حتــی در اروپا ابی کــرد و هزینه های 
نقض یا لغو برجام و تحمیل فشــار اقتصادی ناشــی از آن بر مردم ایران را برای 

دولتمردان واشنگتن افزایش داد.
بــا وقوف بــه این اهمیت، ابی گــری در ایاات متحــده امریکا به بخشــی از روند 
قانونگذاری تبدیل شده است. چه قانونگذاران و مجریان تصمیم ها برای نیل به 
اهداف خود در قبال مسائل مهم کشور، بی نیاز از آگاهی و نقش آفرینی ابی گران 
نیستند و تحت تأثیر چنین نیاز و تأثیر و تأثری است که آنها در روند قانونگذاری 

به نام »خانه سوم قانونگذاری« در امریکا شهرت یافته اند.

r┠┘┖』 r├ブ¨╉پぁ┒

 امــروزه افــکار عمومی یکی از ارکان مهــم در تصمیم گیری کشــورها در حوزه های 
گوناگون محســوب می شــود و بر اســاس نظر کارشناسان امر، کشــورها نمی توانند 
همچون گذشــته تنها بر تبادات بین دولتی در قالب دیپلماسی سنتی تکیه کنند 
و صرفاً در همان راســتا اهداف تعیین شده خود را پیش ببرند. به عبارت دیگر، در 
دیپلماســی عمومی مخاطب برنامه هــا را مردم، نخبگان سیاســی، فرهنگی و در 
مجمــوع جمعیتی غیر از مســئوان تشــکیل می دهند. در این میــان نقش ورزش 
و چهره هــای موجــه ورزشــی هم غیرقابل انکار اســت. تأثیرگذاری آنهــا روی افکار 
عمومی و تأثیر پذیری مسائل مهم از اقدامات، اظهارنظرها و رویکردهای آنها قابل 
اعتنا اســت. با تمام این اوصاف، گاهی ورزشــکاران کاری را انجام می دهند که پیام 
روشــنی دارد و بازتاب آن حتی در رســانه های معتبر بین المللی چشــمگیر است. 
همه از ســابقه روابط سیاسی ایران و امریکا مطلع هستیم و به آن واقف. دو قطب 
کاماً متضاد در روابط و مشی سیاسی. در این میان ورزشکاری از جبهه مقابل پیدا 
می شود که وجهه ایران و ایرانیان را نزد امریکاییان مورد توجه قرار می دهد. حدود 
دو سال پیش جردن باروز، کشتی گیر پرآوازه و محبوب امریکایی به همراه تیم ملی 
این کشور سفری به ایران داشت و در جام جهانی که در کرمانشاه برگزار شد، شرکت 
کرد. او بعد از بازگشت به امریکا در مصاحبه ای با رسانه های محلی از جمله سایت 
GQ از تجربه خود در ســفر به ایران گفت  و در بخشــی از صحبت هایش تأکید کرد 
که اگر ترامپ رئیس جمهوری کشــورش به ایران ســفر می کرد، بدون شــک آنها را 
ســتایش می کرد. مصاحبه این کشتی گیر به فاصله نه چندان زیادی از قانون ضد 
مهاجرتی ترامپ علیه ایرانی ها، بازتاب زیادی پیدا کرد. باروز بعدتر حتی متنی به 

زبان فارسی منتشر و از مردم ایران تشکر کرد.
کارلوس کی روش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران که هشتمین سال حضور 
در کشورمان را سپری می کند، کاراکتری جهانی است و بارها به سبب اظهاراتی فراتر 
از حوزه فوتبال هم مورد توجه مردم و رســانه های داخل و خارج قرار گرفته اســت. 
کی روش در روزهایی که در اردوی روســیه با تیم ملی بود، در مواجهه با رســانه های 
بین المللــی درباره موضوع تحریم ها علیــه ایران صحبت کرد و آنهــا را ناعادانه 
خواند. این صحبت ها درشرایطی که جام جهانی بزرگ ترین رویداد فوتبالی جهان 
درحــال برگزاری بود، در رســانه های مختلف بازتاب داشــت. کارلوس در نشســت 
خبری پیش از بازی مقابل مراکش، در بخشی از پاسخش به سؤال خبرنگاری از او 
در خصوص تحریم ها و اینکه کااهای ورزشی در اختیارشان قرار نمی گیرد، چنین 
پاسخ داد:»معتقدم که شاید یک  سال، 10 سال یا 100 سال این تحریم ها طول بکشد 
اما تحریم کننده ها همیشه برنده نیستند.« البته همیشه این طور نبوده که ورزشکاری 
با صحبت ها یا مصاحبه هایش به فضای دیپلماســی ورود کند. یکی از مهم ترین 
مــوارد داخلــی که هنــوز در اذهان جای دارد، ماجرای بســتن مچ بند ســبز توســط 
تعــدادی از بازیکنــان تیم ملی فوتبال در گرماگرم فعل و انفعاات سیاســی ایران 
در ســال 88 بود. ماجرای معروفی که بازتاب زیادی داشــت. این دســت اقدامات، 
نمونه های گل درشت خارجی هم دارد. یکی از مواردی که سروصدای زیادی به پا 
کرد، به پپ گواردیوا مربوط می شود. گواردیوا، سرمربی کاتاانی منچسترسیتی از 
همشهری هایش خواست که در رفراندوم استقال کاتالونیا شرکت و از دموکراسی 
حمایت کنند. پپ بعدتر از فرصت قهرمانی تیمش در جام اتحادیه باشگاه های 
انگلیــس اســتفاده و در حالی در نشســت مطبوعاتی شــرکت کرد که روبــان زرد به 
لباســش زده بود و به این طریق از زندانی کردن اســتقال طلبان ایالت کاتالونیا در 
اســپانیا انتقاد و از سیاســتمداران تبعیدی و زندانی کاتالونیا حمایــت کرد. در جام 
جهانی اخیر در روسیه هم اتفاقی افتاد که خشم پوتین -رئیس جمهوری روسیه- 
را به همراه داشــت. در جریان دیدار دو تیم  ســوییس و صربستان، ژردان شقیری و 
گرانیــت ژاکا برای ســوئیس گل زدند و هر دو پس از گلزنــی »بال های عقاب« را به 
نمایش گذاشــتند )به پرچم آلبانی اشــاره کردند( تا این حرکتشان در تمام جهان 
انعــکاس پیدا کنــد. خانواده  آلبانیایی – کوزوویی ژاکا و شــقیری تنهــا دو خانواده  از 
هزاران نفری هستند که در طول جنگ مجبور شدند به سوئیس پناهنده شوند. آنها 
سپس به تابعیت سوئیس درآمدند. با این حال احساس خود را نسبت به کشورشان 
پنهان نکردند. حرکت این دو بازیکن سوئیسی و نمایش آن در کشور روسیه جنجالی 
بود و باعث خشم مردم این کشور بخصوص وادیمیر پوتین شد. این شعار یکی از 
معدود حرکت های سیاسی بود که در جام جهانی دیده شد. روس ها مخالف آزادی 

کوزوو هستند و پوتین اصلی ترین متحد صربستان است.

 هر صدایی 
اول باید در درون شنیده شود
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یوسف موایی، استاد روابط بین الملل در گفت و گو با »ایران«:

»احزاب و دیپلماسی عمومی« در گفت وگو با حمیدرضا ترقی

مؤتلفه،  عامل  همراهی روسیه و چین با   ایران  در مذاکرات هسته ای بود
┗】^sぃプ┩┗》〈ブ】┩┗
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دیپلماســی عمومی ایرانیان، با آغاز دور دوم تحریم  های ایاات متحده امریکا علیه ایران از 
سر گرفته شد. این بار اگرچه تعدادی از هنرمندان ایرانی پرچم دار این دیپلماسی شدند اما 
به نظر می  رســد که این موضوع آنقدر گنجایش داشته باشد که بتواند فعاان سایر حوزه ها 
را هــم در کنار یکدیگر قرار دهد. احزاب یکی از نهادهایی اســت کــه می تواند از این فرصت 
استفاده کرده و به داد دستگاه دیپلماسی ایران برسد. اما آنچه در عالم واقع تحقق می یابد، 
چیزی خــاف این امر اســت. البته آن گونه کــه حمیدرضا ترقی معــاون بین الملل حزب 
مؤتلفه اســامی می گوید، تقصیر این انفعــال به گردن وزارت امور خارجه اســت. ترقی در 
ادامه ادعای عجیبی مطرح و عنوان می کند: »حزبش می  تواند همچون فعالیت هایی که 
در زمان توافق هسته ای صورت گرفته، تأثیرگذار باشد اما در عمل وزارت امور خارجه سد راه 
آنان شده است!« او معتقد است که ارتباطات ما یعنی حزب مؤتلفه دلیل همراهی دیروز و 
امروز چینی  ها و روس ها با جمهوری اسامی در مورد مسائل هسته  ای بوده است. مشروح 

این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

»دیپلماســی عمومی« اگر نگوییم مؤثرترین، قطعاً یکی از تأثیر گذار ترین کانال هایی 
اســت که می تواند صدای مــردم و حکومت ها را بــه جهان مخابره کنــد؛ و وقتی پای 
موضوعــی مانند تحریم های ظالمانه در میان باشــد که اکثریت یــک جامعه را درگیر 
و مبتــای خود می کند، این صدا حقانیــت آن که از تمام کریدورها عبــور کند را دارد. 
با یوســف موایی اســتاد روابط بین الملل درباره این موضــوع گفت و گو کردیم که در 
شــرایط فعلی چطور می توان به مدد دیپلماسی عمومی مظلومیت مردم ایران بر اثر 
تحریم هایــی که محمد جواد ظریف آن را همانند جنگ یمن، جنایت علیه بشــریت 

می داند، را به گوش مردم جهان رساند...

برای این که دولت یا دستگاه سیاسی و اداری آقای ترامپ 
را تحت فشار قرار دهیم، به نیروی اجتماعی احتیاج 

داریم، اما کافی نیست که این نیروی اجتماعی تنها در 
ایران تولید شود، بلکه باید بتواند در بیرون هم بازتابی 

داشته باشد و حرکت عمومی ایجاد کند. در دنیا کم نیستند 
افرادی که طالب صلح و حقوق بشر هستند و از جنگ و 
درگیری بیزارند. اما برای این که آنان با ما همراه شوند، 

ابتدا ما باید در داخل برای این صدا و حرکت اعتبار ازم را 
قائل شویم 

ظرفیت احزاب در عرصه بین المللی و دیپلماسی 
عمومی، بسیار بااست و حضور ما در اتحادیه احزاب 
سیاسی آسیا یکی از ابزارهایی است که تاکنون هم در 

ارتباط با مسائل هسته ای و هم در ارتباط با تحریم ها از 
آن بهره زیادی برده ایم!

¨┘r┗あプ┝′ぃیادداشت -1
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ë  عمومــی دیپلماســی  از  شــما  تعریــف   
چیست؟

سیاســت  از  بخشــی  عمومــی  دیپلماســی 
خارجــی اســت کــه از ســوی مــردم اعمال 
می شود یا مخاطب آن مردم سایر کشورها 
هستند، یعنی یک طرف دولت و نهادهای 
دولتی است، اما طرف دیگر مردم هستند. 
از این جهت دیپلماسی عمومی در مقابل 
دیپلماســی متداول کشــورها و دیپلمات ها 
بــا هــم قــرار می گیــرد کــه تنهــا نهادهــای 
دولتــی و حاکمیتــی بــا هــم ارتبــاط برقرار 
بنابرایــن، دیپلماســی عمومــی  می کننــد. 
بــه عنوان حــوزه ای که مخاطــب آن مردم 
هســتند یــا مــردم در آن فعــال هســتند، از 
ورزش گرفته تا هنر و کار را را در برمی گیرد.

ë  در ایران چقدر دیپلماســی عمومی جدی
گرفته می شود؟

مــی رود  انتظــار  داخلــی،  نــگاه  یــک  در 
سیاســت  از  بخشــی  عمومــی  دیپلماســی 
ایــن  بــه  باشــد،  بایــد  حاکمیــت  داخلــی 
معنــی کــه در نحــوه تعامــل و ارتبــاط بــا 

مــردم و نهادهــای مدنــی و اجتماعی بروز 
یابد؛ اما متأســفانه دیپلماســی عمومی در 
ایران خیلی فعال نیســت. زیــرا مؤثربودن 
ایــن نــوع دیپلماســی نیازمند زیرســاخت 
ایــن بســتر  و  و بســتر خــاص خــود اســت 
همــان چهارچوب نــگاه حاکمیت به حوزه 
مشــارکت عمومــی و مردم اســت. بــه این 
معنی که اگر این مســأله به لحاظ فرهنگی 
و سیاســی پرورده نشــده و بســترش فراهم 
نشود، دیپلماسی عمومی شکل نمی گیرد.

ë  پیش زمینــه شــما  دیگــر،  عبــارت  بــه 
دیپلماسی عمومی را شــکل گیری و تقویت 

نهادهای مدنی می دانید؟
ارتباط با مردم نباید عمودی و از باا باشد. 
در کشــور مــا، اغلــب این ســاخت سیاســی 
اســت کــه مــردم را در مســیر خواســته ها و 
مطالبــات خود فعــال می کند و عکس این 
موضــوع چندان صــادق نیســت. درحالی 
که انتظار می رود مردم، دولت و حاکمیت 
را در مســیر مطالبــات خــود بســیج و با آن 
تعامــل و ارتبــاط برقــرار کــرده و دولــت را 

بــه ســمت و ســوی خــاص هدایــت کننــد. 
انتظــار دیگر در زمینــه حکمرانی مطلوب 
متبلور اســت؛ به این معنی که دولت باید 
شــفاف عمــل و بــه درســتی اطاع رســانی 
کنــد و در تعامل و ارتباط مســتمر و منظم 
با تشــکل های مــردم نهاد باشــد. اگــر این 
شــرایط محقــق شــود، آنوقت دیپلماســی 

عمومی ما فعال تر و مؤثرتر خواهد بود.
ë  اکنــون امریــکا در جنــگ تحریمــی خود

علیــه ایران از شــبکه های اجتماعی به وفور 
از  جمعــی  ســو  ایــن  از  می کنــد.  اســتفاده 
هنرمنــدان و ســرآمدان حوزه های مختلف 
ایــن  می کنیــد  فکــر  شــده اند،  فعــال  هــم 

تاش ها تا چه حد مؤثر خواهد بود؟
و  هســتند  مؤثــر  فعالیت هــا  ایــن  قطعــاً 
کســی نمی تواند منکر تأثیر آنها شــود، اما 
بحــث مــن این اســت کــه چطور بایــد این 
فعالیت هــا را ثمربخش تر کــرد. برای این 
منظــور، حاکمیــت باید زمینــه گفت و گوی 

ملی فراگیر را فراهم کند.
ë  خود شما چطور، به عنوان یک حقوقدان

بین الملل، چگونه می توانید مؤثر باشید؟
من خودم در فضــای مجازی یا حوزه های 
امــا  باشــم،  فعــال  می توانــم  دیگــری 
چشــم انداز خود من این اســت که نه فقط 
به صورت مجازی، بلکه به صورت عینی و 
در حوزه هــای مختلف فعال باشــم. ازمه 
ایــن امــر بــرای مــن نوعــی هم این اســت 
کــه حاکمیــت از ســختگیری و حساســیت 
نسبت به نخبگان و صاحب نظران بکاهد، 

اروپا استفاده کنیم. 
ë پاسخ دولت چه بود؟

پیشــنهادات مختلفی در این رابطــه داده ایم 
اما متأســفانه غیــر از بخش آفریقا و آســیای 
وزارت خارجــه که بر حســب ارتباطــات ما با 
کشــورهای عضــو این قــاره مجبور بــوده با ما 
همکاری داشــته باشــد، بخش دیگــری با ما 
همــکاری نکــرد. البته مــا هم ســعی کردیم 
نقطــه  از  و  کــرده  اســتفاده  ایــن فرصــت  از 
نظرات شــان برای این تعامل استفاده کنیم، 
ولی با ایــن حــال، وزارت خارجه هیچ بهایی 
بــه این موضوع نداده اســت. تمام ســفرها و 
ارتباطاتی که صورت می  گیرد را تماماً با هزینه 
خودمان انجام داده  ایم. اینها برای دولتی که 
می  خواهد تعامات بین  المللی داشته باشد 
اصًا خوب نیست. تأکید مقام معظم رهبری 
هم بر دیپلماســی فعال عمومی است که در 
سیاســت های اباغــی آن را اعــام کرده انــد. 
پــس ازمه اجــرای این دســتور این اســت که 
واقعــاً دولــت در ایــن زمینــه ســرمایه  گذاری 
جدی تــری را انجــام دهــد و از ایــن ظرفیــت 

استفاده بیشتری کند.
ë  با توجه به اینکه هنوز جایگاه حزب در کشور

ما آنچنان جا نیفتاده است، به نظر شما چنین 
ظرفیتی در احزاب وجود دارد که بتوانند بازوی 

دستگاه دیپلماسی ایران باشند؟
قــدرت  بــا  احــزاب  دیپلماســی  ظرفیــت 
ارتباطاتــی کــه می  توانــد برقــرار کند، بســیار 
بااســت. اشــخاص و افــرادی از جریانــات 
حزبــی هســتند کــه در عرصــه بین  المللــی 

آســتانه تحمل خود را باا ببرد و بپذیرد که 
انتقادهای دلســوزانه هم مطرح شود تا به 
ایــن ترتیــب همــه ســرمایه های اجتماعی 
کشــور در یک مســیر همســو شــوند. در این 
صــورت اســت که در یــک شــرایط بحرانی 
ســرمایه های اجتماعی به میــدان خواهند 
آمــد، بــه بهبــود شــرایط کمــک خواهند و 
حتی، میان مردم و حاکمیت یک پل قوی 
خواهند ســاخت. اما همه این ها، منوط به 
این اســت کــه زمینه هــای این امر از ســوی 

حاکمیت فراهم شود.
ë  ،تاش هایی که اخیراً صورت گرفته است

به باور شما تا چه میزان در خارج از مرزهای 
کشور بسامد خواهد داشت؟

به طــور کلــی، هرچقدر در فضــای عمومی 
داخلی، صدای واقعی مردم شنیده شود و 
نه صرفاً صدای حاکمیت، به همان اندازه 
هــم صــدای مــردم و نهادهــای مدنــی در 
خــارج بازتاب خواهد داشــت. بیانیه ای که 
اخیراً تنظیم شــده اســت هم قطعاً صدا و 
بازتاب خــودش را خواهد داشــت، اما این 
صــدا می توانــد چندیــن برابــر شــود، البته 
به شــرطی که زمینه هایی کــه گفتم فراهم 
شــود. اکنــون ایــن امکان هــم وجــود دارد 
کــه برخی به ایــن بیانیه ها توجهــی نکنند، 
زیــرا ممکــن اســت گفتــه شــود در کشــور 
مشــکات دیگــری هــم وجــود دارد، چــرا 
مثًا دربــاره حقــوق زندانیــان امضا جمع 
نمی شود؟ بنابراین، برای اثرگذاری بیشتر 
ایــن تاش هــا، بایــد زمینه هایــی را فراهم 
کرد کــه نهادهــای مدنــی، شــخصیت ها و 
اثرگــذار  بتواننــد  اجتماعــی  ســرمایه های 
باشــند. در ایــن صورت اســت که بــا هزینه 
از  توانســت  خواهیــم  کمتــری  آســیب  و 
تحریم هــا عبور کنیــم و خواهیم توانســت 
افکارعمومــی دنیــا و وجدان هــای بیدار را 
پشــت این صــدای داخلــی بســیج کنیم تا 
بتــوان امریــکا و دولت های همســو با آن را 
تحت فشــار قرار داد. همــه این ها منوط به 
این است که در داخل به این صداها اعتبار 
داده شــود، هر میزان که این اعتبار بیشــتر 
باشــد، اثربخشــی و جایگاه جهانی آن هم 

بیشتر خواهد بود.
ë  یعنی شما نیروی اجتماعی را برای مقابله

با تحریم ها مؤثر می دانید؟
بــرای این کــه دولــت یا دســتگاه سیاســی و 
اداری آقــای ترامــپ را تحــت فشــار قــرار 

دهیــم، به نیروی اجتماعی احتیاج داریم، 
امــا کافی نیســت که این نیــروی اجتماعی 
تنهــا در ایران تولید شــود، بلکه باید بتواند 
در بیرون هم بازتابی داشته باشد و حرکت 
عمومــی ایجــاد کنــد. در دنیــا کم نیســتند 
افــرادی کــه طالــب صلــح و حقــوق بشــر 
هســتند و از جنــگ و درگیــری بیزارنــد. اما 
بــرای این که آنان با ما همراه شــوند، ابتدا 
ما بایــد در داخل برای ایــن صدا و حرکت 

اعتبار ازم را قائل شویم.
ë  حال در این وضعیت و شــرایط سیاسی و

اجتماعی چه می توان کرد؟
مــن نوعی، بــه صــورت پراکنــده نظر خود 
را می نویســم یــا تبلیــغ می کنــم کــه نبایــد 
تحــت هیچ شــرایطی، ناامیــدی را به بدنه 
اجتماعــی تزریــق کــرد، امــا صــدای مــن 
کــه  درصورتــی  دارد.  محــدودی  بازتــاب 
اگــر صــدا و ســیما اجــازه بدهــد ایــن صدا 
انعکاس داشــته باشــد یــا برنامــه ای برای 
همیــن موضوع اختصــاص دهــد و بگوید 
کســانی کــه در جامعــه اعتبــار دارنــد، ولــو 
ســلیقه سیاســی و فکــری دیگــری دارنــد، 
چنیــن حرف هایی می زنند، در این صورت 
می توان به انعکاس بیشتر آن امیدوار بود. 
در چنیــن برنامــه ای تنهــا خــط قرمــز باید 
منافع ملی باشــد، نه این که افراد را خودی 
و غیرخــودی کنیــم و هرکــس کــه مانند ما 

حرف زد را مطرح کنیم. 
ë  باوجود همــه این شــرایط، فکــر می کنید

صداهــای امــروز ایــران، در جهــان شــنیده 
می شود؟

هر صدایی در ایران اگر درســت بلند شــود 
و تأثیرگــذار باشــد، در خــارج هــم خــود به 
خــود شــنیده می شــود. البته بــرای تکمیل 
و  مدنــی  جوامــع  در  بایــد  مســأله،  ایــن 
ســمینارهای جهانی شــرکت کرد و مسائل 
ایــران را بهتــر توضیــح داد. ضمــن این که 
هــم  اجتماعــی  شــبکه های  در  می تــوان 
بــا مــردم دنیا ارتبــاط برقــرار کنیم تــا این 
صداها شــنیده شــود. اما در پایــان، باز هم 
تأکیــد کنــم کــه همه چیــز از داخل شــروع 
می شــود و بــه داخــل هــم ختم می شــود. 
وقتــی پایه هــای این مســأله در داخل قوی 
نباشــد، در ارتباط با بیرون و خارج از کشور 
هم نمی تواند مؤثر باشــد. اگر در داخل به 
این حرکــت مدنی اعتبار بدهیم، می تواند 

در حد جهانی هم اعتبار پیدا کند.

ë  پیشــبرد بــه  می تواننــد  چگونــه  احــزاب    
دیپلماسی عمومی کشور کمک کنند؟

و  بین المللــی  عرصــه  در  احــزاب  ظرفیــت 
دیپلماسی عمومی، بســیار بااست و حضور 
مــا در اتحادیــه احــزاب سیاســی آســیا یکی از 
ابزارهایــی اســت که تاکنــون هــم در ارتباط با 
مسائل هسته ای و هم در ارتباط با تحریم ها از 

آن بهره زیادی برده ایم!
ë  یعنی پیش از این ســابقه داشته که بتوانید از

ظرفیت حزب خود برای پیشــبرد دیپلماســی 
عمومی استفاده کنید؟

مــا در اجــاس مســکو تحریم هــای امریــکا 
علیه ایــران را محکوم کردیم. یکی از بندهای 
قطعنامــه پایانــی ایــن اجــاس محکومیت 
تحریم هــای امریکا بود اما متأســفانه دولت، 
تاکنون بهایی به دیپلماســی عمومی احزاب 
نداده اســت. حتی یک میز هم در وزارت امور 

خارجه برای احزاب درنظر گرفته نشد تا از این 
ظرفیت استفاده شود. ما تبادات و تعامات 
فراوانی با احــزاب دنیا داریم و می  توانیم این 
تعامــات را هــم افزایــش دهیم. متأســفانه 
چون ساختار دولت ساختار حزبی نیست لذا 
به دیپلماســی عمومی احــزاب هیچ توجهی 
آقــای  آمــدن  کار  روی  اول  روز  از  نمی کنــد. 
روحانــی در دولت یازدهــم، اولین موضوعی 
را کــه بــا ایشــان در میــان گذاشــتیم و روی آن 
تأکیــد کردیم، این بــود که با توجه به ظرفیت 
بیــش از 350 حــزب در آســیا و ارتباطاتــی که 
هــم با کشــورهایی آفریقایــی و هــم اروپایی و 
امریکای اتین داریم، بهترین فرصت اســت 
که با تقویت دیپلماســی عمومــی و کمک به 
مــا از این ظرفیت برای انتقال پیام جمهوری 
اسامی به احزاب کشورهای مختلف جهان و 
خصوصاً آسیا و آفریقا و امریکای اتین و حتی 

صاحــب نفوذ بوده و می  توانند ارتباط خوبی 
برقرار کنند. این ارتبــاط می تواند طرف های 
و  کنــد  موضعگیــری  بــه  وادار  را  خارجــی 
فضــای افکار عمومی جهــان را به نفع ایران 
تغییــر دهد. لذا ما واقعاً گله مند هســتیم که 
هیــچ توجهی از ســوی دولت نســبت به این 
ظرفیــت صــورت نگرفتــه اســت. امــا بدون 
توجــه به اینکــه دولت از مــا حمایت می کند 
یــا نمی کنــد، کار خود را انجــام می دهیم. در 
عرصــه بین  المللــی آنچه وظیفه مــا بوده را 
انجــام داده  ایم. یعنی حمایــت از جمهوری 
اســامی و محکومیت امریکا. حتی حمایت 
از فنــاوری صلــح آمیز هســته ای در آن زمان 
کــه بحــث پرونــده هســته ای مطــرح بــوده و 
همچنین محکومیت امریکا به علت خروج 
از برجــام و تحریم  های جدید را وظیفه خود 

می دانستیم که اعتراض کنیم.

ë  مذاکرات شما با کدام کشورها صورت گرفته و
آیا موفقیت آمیز هم بوده؟

دلیــل همراهــی امــروز و دیــروز چینی  هــا و 
روس ها با جمهوری اسامی در مورد مسائل 
هسته  ای، همین ارتباطات ما بوده است. ما به 
آن کشورها سفر کردیم و آنان را توجیه کردیم 
و مسائل را تبیین کردیم و آنها را به این اعتقاد 
و باور رساندیم که جمهوری اسامی به دنبال 
ســاح هسته ای نیســت. به آنها باوراندیم که 
نظــر ولی فقیه ما که ســاح هســته ای را حرام 
می  دانــد یعنی چــه؟ توجیه ایــن موضوع که 
در روابط رســمی انجام  پذیر نیســت. ما اینها 
را در جلســات کارشناســی نشسته ایم و بحث 
کرده ایــم. در مذاکــرات رســمی کــه ایــن گونه 
مســائل را نمی توانند تبادل کننــد، پس بهتر 
اســت کــه ما بــه عنــوان اعضای حــزب به آن 

بپردازیم. 
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ترامپ از کلیسا هم حرف شنوی ندارد
 نقش دیپلماسی مذهبی در مقابله با تحریم ها و مسائل منطقه ای 

در گفت و گو با رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب
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در عرصه مواجهــه جامعه مدنی ایران با تحریم هــای امریکا و دعوت از 
گروه هــای ذی نفوذ جهان برای پیوســتن به این جبهه یکی از نخســتین 
تاش ها توســط نهادی مذهبی رخ داد. درست دو روز بعد از اعام آغاز 
مرحلــه دوم تحریم ها توســط دونالــد ترامپ رئیس جمهــوری امریکا، 
نامه آیت اه محقق داماد خطاب به رهبر کاتولیک های جهان منتشــر 
شــد که در آن با اشــاره به تحریم های یــک طرفه و ظالمانــه امریکا علیه 
ایران، از پاپ فرانســیس خواســته شده بود نسبت به ســتمی که از سوی 
رئیــس یک کشــور بــزرگ مســیحی بر ملــت ایــران مــی رود، بی تفاوت 
نباشــد. نامه ای کــه محتــوای آن بر یــادآوری مفاهیم و اصول مشــترک 
ادیان الهی قرار داشــت و در آن با یادآوری عهدشــکنی امریکا در مقابل 
پایبنــدی ایران به پیمان هســته ای اش آمــده بود: »اصل وفــای به عهد 
اصلی اســت که مورد احتــرام و تأکید همــه ادیان و خردمنــدان جهان 
اســت. عاوه بر عهدشــکنی تصمیمات حادی علیه ایران که مســتقیماً 
ســختی آنها متوجه ملت و مــردم ایران می گردد، اتخاذ نموده اســت. 
رنجــی که مردم ایــران از ناحیه تحریم هــا متحمل خواهند شــد بر هیچ 
کس پوشــیده نیســت و صرفاً محدود به غذا و دارو نمی گردد و بر سراسر 
زندگی روزمره مردم مؤثر اســت«. روحانی ایرانی در ادامه با بیان اینکه 
»با کمال تأســف این تصمیمات از سوی رئیس کشــوری انجام می گیرد 
که اکثریت قاطع مردم آن مفتخر به پیروی از عیســی مسیح)ع(، پیامبر 
صلح، دوستی و مبشــر محبت و عشق به انسان ها می باشند«، نوشت: 
»اینجانــب به عنــوان یکــی از معلمین دینی کــه مفتخر به همــکاری با 
آنجنــاب در پژوهش هــای گوناگون هســتم از پیشــگاه آن مقام مقدس 
اســتدعا دارم که به هر طریق ممکن در این امر مداخله و ارشــادات ازم 

را مبذول فرمایید.«
این نخستین بار نبود که یک روحانی ایرانی در نامه ای به رهبر مسیحیان 
جهان موضوعــی دیپلماتیک را پیگیری می کرد. نخســتین بــار در اواخر 
دهه 1320 بود که روحانیون ایران در مواجهه با موضوع اشغال فلسطین 
تصمیــم به نامه نگاری با واتیکان گرفتند. چندین نامه نوشــته شــد اما در 
نهایــت نامه ای که امام خمینی)ره( نگاشــته بود و بــه امضای روحانیت 
تهران رسیده بود برای پاپ ارسال شد. بنابراین بنیانگذار انقاب اسامی 
ایــران یکی از نخســتین مقامات مذهبی ایــران بود که بــاب نامه نگاری با 
رهبــران مذهبی در واتیکان را آغاز کرد. این شــیوه از ســمت واتیکان هم 

استقبال و در برخی بزنگاه های تاریخی به کارگرفته شد.
از جملــه در بحبوحه تصرف ســفارت امریکا در تهران و بــه  گروگان گرفته 

شــدن دیپلمات های امریکایــی این پاپ ژان پل دوم بود کــه در نامه ای به 
بنیانگذار جمهوری اسامی ایران از آنچه رخ داده بود و تیرگی پدید آمده 
در روابط دو کشور ابراز نگرانی کرد و البته از سوی امام با ذکر این موضع که 
»ملت ایران قطع رابطه با امریکا را به فال نیک گرفته اســت«، این گونه 
پاســخ گرفت که »من از جنابعالــی با نفوذ معنوى که بین ملت مســیح 
دارید می  خواهم که دولت امریکا را از عواقب ســتمگری ها و زورگویی ها 
و چپاولگری هــا بترســانید و آقــاى کارتــر را که با شکســت نهایــی مواجه 
اســت، نصیحت کنید که با موازین انســانی با ملت هایی که می  خواهند 
اســتقال مطلق داشته باشــند و وابســته به هیچ قدرتی در جهان نباشند 
رفتــار کند و از تعلیمات  حضرت مســیح- ســام اه علیه- پیــروى نماید 
و خــود و دولت امریــکا را بیش از این در معرض رســوایی قرار ندهد.« در 
ســال های اخیر هم روحانیون ایرانی در مواجهه با پدیده اسام ستیزی که 
در آن با الصاق گروه های تروریســتی همچون داعش و القاعده به کلیت 
اســام کلیت مســلمانان متهم به خشــونت گرایی و تروریسم می شدند 
نامه نگاری هایی را با واتیکان انجام دادند و در مقابل این پاپ فرانســیس 
بود که در موضع گیری هایی نسبت دادن خشونت و ترور به اسام و بلکه 
به همه ادیان الهی را مردود دانســت. با چنین پیشــینه ای طبیعی بود که 
روحانیــون در ایــران در مواجهه با تحریم های امریــکا که جنگ خاموش 
علیه مردم ایران اســت و بدیهی ترین و ساده ترین نیازهای زندگی آنها را 
تحت تأثیر قرار می دهد نامه نوشــتن به پاپ را اقدامــی قابل اتکا بیابند. 
دیپلماســی مذهبی که می تواند در این بزنگاه تاریخــی حتی بیش از یک 
نامه نــگاری موردی به کار گرفته شــود. اگر چه در مقابــل برخی این انتقاد 
را مطــرح کردند که نامه نگاری با واتیکان کــه رهبری کاتولیک های جهان 
را برعهــده دارد در حالــی که سیاســتمداران امریکا بیشــتر پیرو کلیســای 
پروتســتان اســت چندان مفید فایده نیســت. اگــر چه ســابقه میانداری 
واتیــکان در این مناســبات و میانداری ها همچنان امیــد به اثر گذاری اش 
را معنادار می ســازد. با ایــن مقدمه با حجت ااســام ابوالحســن نواب 
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اســامی که یکی از معتقدین به اهمیت 
دیپلماســی دینی و مذهبی و تأثیرگذاری آن در سیاست خارجی کشورها 

است گفت و گو کرده ایم.
 او معتقد اســت ســکوار شــدن دولت هــا از تأثیرگــذاری گفت و گوهای 
بین اادیانــی تا حدودی کاســته اســت، اما با وجــود این تأکیــد دارد این 
گفت و گوهــا نیازمنــد یــک کار زیربنایــی مســتمر و آکادمیــک اســت و 

همچنان می توان با هدف کاستن از آام بشری آن را پیگیری کرد.   

اگــر دولت هــا، دولت هــای گفت و گوگــری باشــند و 
طبع گفت و گو داشــته باشــند طبیعتاً گفت و گو میان 
چهره های شــاخص مذهبی می تواند مؤثر باشد؛اما 
طبیعتاً فردی مانند ترامپ که با هیچ کس گفت و گو 
نمی کنــد و از هیچ کس حرف شــنوی نــدارد حتماً از 
کلیسای پروتستان خودشان هم حرف شنوی ندارد. 
یعنی این دولت و این شــرایط ویژه و متفاوت است. 
اگر نه اصل این است که مقامات مذهبی امریکا هم 
اهــل گفت و گو هســتند منتهــا تأثیر گــذاری روی این 

مورد خاص ندارند.
ë  آیــا ایــن گفت و گوهــای مذهبــی در دوران دولت

اوباما مؤثر بود؟
بلــه خیلی تأثیرگذار بود زیــرا آنها هماهنگ بودند و 
این سیاست را کامًا می پذیرفتند و قبول داشتند و با 

این جلسات کنار می آمدند.
ë  بنابــر ایــن در مجمــوع بــاور داریــد که دیپلماســی

مذهبی می تواند حلقه ای از زنجیره سیاست خارجی 
باشد؟

قطعاً باید این نوع از دیپلماسی پیگیری شود. بسیار 
هم مؤثر اســت و کارایــی دارد و می توانــد در کاهش 
مشکات ملی و سیاسی ما مؤثر باشد و تأثیر بسزایی 
در تغییر شرایط سخت ملت ایران و سایر ملت های 

مظلوم داشته باشد.
ë  ایــن گفت و گو هــا با رهبــران یهودی جهــان به چه

ترتیب پیگیری شده؟
اواً ما یهودیان را از پیروان ادیان آسمانی می دانیم. 
یهــود  و  کلیــم اه  موســی  پیــرو  یهــود  میــان  امــا 
صهیونیســم تفاوت قائل هســتیم. مثــل تفاوتی که 
میان اسام محمدی و اسام امریکایی قائلیم. بنابر 
این گفت و گو با پیروان حضرت موســی را در دســتور 
کار داریــم و معتقدیــم که با همــکاری آنها می توان 

بسیاری از مسائل را پیش برد.
ë  آیا این گزاره را قبول دارید که بسیاری از درگیری ها و

تنش های حاکم بر منطقه ریشه های قوی در اختافات 
مذهبــی دارد و با توجه به اینکه اســام دین غالب در 
منطقه اســت می توانست وجود نداشــته باشد. چه 
تاش هایی برای کاســتن از زمینه های تنش بوســیله 
گفت و گو بین مذاهب اســامی و حتی با نحله هایی 
ماننــد وهابیت که قرائت متفاوتی از اســام اســت، 

انجام شده؟
دیــن بــرای وحــدت و صلح میان بشــریت و اشــاعه 
انسانیت و اخاق است. اما متأسفانه در طول تاریخ 
بدتریــن سوء اســتفاده ها از دیــن شــده اســت. به نام 
دین جنگ هــای صلیبی به راه افتــاد، به نام دین در 
اروپــا ده ها جنگ منطقه ای بــه راه افتاد. اما اختاف 
و جنــگ هیــچ گاه در جوهــره و از لوازم دیــن نبوده و 
نیســت. اما ابرقدرت هــا و حکام جور بــه بهانه دین 
و بــه دفــاع دروغین از دین، جنگ هــای مختلفی به 
راه انداخته انــد. اســام هم که دین صلــح و آرامش 
است؛ متأسفانه از سوی برخی قدرت ها ابزاری برای 
ایجاد اختاف شــده اســت. پادشــاهی که مشــخص 
نبــوده نماز و قرآن می خوانــد یا نمی خواند به بهانه 
بحث قدیم یا حادث بــودن قرآن جنگ هایی به راه 
انداخــت که بــه »دوران محنت« معروف شــد. اان 
هم سیاســتی که در عربستان پیگیری می شود ادامه 
همان تفرقه افکنی به بهانه دین است. مگر وهابیت 
چیــزی جــز یــک مذهــب برســاخته بــرای بــه آتش 

کشیدن منابع مسلمانان است؟
ë  امــا بــه هر حــال وهابیــت در حــال حاضر یکــی از

واقعیت های موجود جهان اسام است...

در  نهایــت  در  مــا  و  اســت  موجــود  واقعیــت  بلــه 
مواجهــه بــا آنها نیــز پیشــنهادمان گفت و گو اســت. 
زیــرا مــا گفت و گــو را بــرای همــه کــس، همــه جــا و 
همیشــه پیشــنهاد می کنیم. به این ســه تعبیر دقت 
کنید. معنایش این اســت که ما نه شــرط زمان برای 
گفت و گو قائلیم، نه شرط مکان و نه شرط اینکه چه 
کســی طرف این گفت و گو باشــد. از این حیث شیعه 
با شــیعه، شیعه با ســنی، با وهابی و حتی با داعشی 

باید گفت و گو کند.
ë  با توجه بــه اینکه می گویید قید نداریــد، آیا اقدامی

برای گفت و گو با علمای وهابیت انجام داده اید؟
هــم اقــدام انجام شــده و هم می شــود. ما همیشــه 
خواستار گفت و گو هســتیم. همچنان که دیدیم وزیر 
امور خارجه کنونی و نیز وزیر امور خارجه پیشین مان 
در مصاحبه هایــی گفتنــد کــه بــا همه مشــکاتی که 
عربســتان بــرای مــا ایجــاد می کنــد، بــا این حــال ما 
آماده گفت و گو هســتیم. بنابر این بله ما قبول داریم 
که وهابیت واقعیت موجود جهان اســام اســت و از 

گفت و گو با آنها سر باز نزده ایم.
ë  ما شــاهد فعالیت نهادهایی ماننــد مجمع تقریب

مذاهب هستیم اما پرســش این است که خواست و 
آرمــان گفت و گو میان ادیان و مذاهــب تا چه حد در 

واقعیت تحقق پیدا کرده؟
مجمــع تقریب مذاهــب یک جای گفت و گو اســت. 
برخی از مراجع تقلید و علما نیز در این زمینه فعال 
هســتند. چنانکه آیــت اه مکارم در طول ســه چهار 
ســال گذشــته دو اجاس بــزرگ با دعــوت از صدها 
عالم از سراســر جهان برگزار کردند. یعنی این فقط 
ایران نیســت و فقط ما نیســتیم که گفت و گوی میان 
ادیــان را پیگیــری می کنیــم. گفت و گــو را بســیاری از 
تشــکیات های فرهنگــی دنبــال می کننــد. وزیر امور 
خارجه و سایر مقامات کشورمان هم که به کشورهای 
دیگــر ســفر می کننــد اغلب بــا علمای برجســته آن 
کشــورها دیدار می کننــد. بنابر ایــن گفت و گوهایی از 

این جنس مختص سازمان و نهاد خاصی نیست.
ë  گفتید که نهادها و اشــخاص مختلفــی در موضوع

و  پیشــنهاد  هســتند.  دخیــل  مذهبــی  دیپلماســی 
راهکارتان برای کارآمد کردن و نتیجه بخش شدن این 
نوع دیپلماسی چیست؟ آیا باید در نهاد منسجم تری 

پیگیری شود یا برنامه ریزی متفاوتی صورت گیرد؟
بایــد در این امور کار فرهنگی انجام شــود. باید با کار 
فرهنگــی، فرهنگ گفت و گــو را در جهان و در کشــور 
میان همه گســترش داد. امــا اینکه بخواهیم این کار 
را تشــکیاتی و بوروکراتیزه کنیم درســت نیســت. ما 
بایــد روح گفت و گــو را در همــه گســترده کنیم. همه 
باید گفت و گو کنند از یک دانشجو تا یک مقام عالی. 
اما معنای حاکم کردن فرهنگ گفت و گو این اســت 
که دانشــجوی ایرانی که می خواهد در کشــور دیگری 
تحصیــل کنــد بایــد منطــق گفت و گــو را بشناســد و 

خودش را در حد توان برای گفت و گو آماده کند.
ë  با هراسی که بر ارتباطات ما با افراد کشورهای دیگر و

مذاهب دیگر مستولی شده است چه باید کرد؟
آن هــراس زمانــی از بیــن مــی رود کــه افــراد آماده 
گفت و گو می شــوند؛ اگر هراســی باشــد که گفت و گو 
انجــام نمی شــد. کســی کــه بــرای گفت و گــو آمــاده 
می شــود هراســی نــدارد. اما آنچــه باید اینجــا مورد 
تأکیــد قــرار دهــم ایــن اســت کــه متأســفانه بــرای 
گفت و گوهــای بیــن دینــی آمادگی بیشــتر اســت تا 
گفت و گو هــای بیــن مذهبی. اما باید تــاش کنیم تا 

این ارتباطات برقرار شود.

ë  دیپلماســی مذهبی به عنوان یک وجه از دیپلماســی
عمومی از چه ســابقه تاریخی و جایگاهی در سیاســت 
خارجی کشــور برخــوردار اســت؟ آیــا رویکــرد فعالی 

نسبت به بهره گیری از آن وجود دارد؟
مبنــای این بحــث را بهتر اســت با ذکر ایــن نکته آغاز 
کنیــم کــه ما بر اســاس نص صریــح قــرآن معتقد به 
وحدت ادیان توحیدی هســتیم. قــرآن می فرماید که 
»ان الدین عند اه ااســام« و این اسام منظور صرفاً 
دین اســام نیســت؛ بلکه تســلیم خدا بودن است که 
مبنــای همه ادیان ابراهیمی اســت. زیرا ایــن ادیان از 
جوهــر واحــدی برخوردارنــد و آنچــه مختلف اســت، 
شــرایع آنها اســت. ادیان برای دعوت بشــر به توحید 
آمده انــد. چنین اســت که حضرت امــام خمینی)ره( 
در بیان دیدگاهی می فرمایند که اگر همه انبیا در یک 
جــا گردهم بیایند بــا هم اختاف پیــدا نمی کنند. زیرا 
مسیرشان مسیر واحدی اســت. بنابر این همبستگی، 
انســان مولــود قدرتمنــد بــودن حیــات ادیــان اعم از 
توحیــدی و حتی غیر توحیدی اســت. زیــرا دین برای 
انســجام و اتحاد مردم اســت. اما متأسفانه شاهد آن 
بودیــم که قرن بیســتم به دوران جدیــدی برای ظهور 
و بــروز جنگ هــای دینی تبدیل شــد. اتفاقــاً بر خاف 
تصــور بســیاری،  ایــن جنگ هــا در اروپا شــکل گرفت؛ 
میان کاتولیک ها و پروتســتان ها یا میان ارتدوکس ها و 
کاتولیــک ها؛ آنچنان که در بوســنی و هرزگوین در ایه 
زیرین منازعه قومی رخ داد. قرن بیســت و یکم نیز با 
جنگ های مذهبی وحشــتناکی آغاز شد. بروز و ظهور 
افراط گرایان ســتیزه جو و تروریستی همچون طالبان، 
القاعــده و داعــش در غــرب آســیا و به طور مشــخص 
ســیطره داعش در عراق و سوریه بخشی از این جدال 

به بهانه مذهب بود.
چنین اســت که ما تنها راه بازگشــت صلح به جامعه 
بشــری را گفت و گوی میان ادیــان می دانیم. فراموش 
نکنیــم که دو تئوری عمــده ای که در این زمینه مطرح 
شــد یکــی برخــورد تمدن ها بود که از ســوی ســاموئل 
هانتینگتون مطرح شــد و دیگری گفت و گوی تمدن ها 
و ادیــان بــود. از این حیث گفت و گوی تمــدن و دین را 
در کنار هم قرار می دهیم؛چرا که هســته اصلی اغلب 
تمدن هــا دین اســت. چنانکه تمدن هــای هند و چین 
از آیین هــای هندوئیســم و بودائیســم جــدا نیســت. 
بنابــر این مــا قائل به گفت و گوی تمدن ها هســتیم که 
پیشنهادش در سازمان ملل به نام جمهوری اسامی 
ایــران ثبــت شــده اســت. فراتــر از آن بایــد گفــت کــه 
جمهوری اســامی از آغاز یکی از مدافعان گفت و گو و 
دیپلماسی چه در حوزه بین دینی و چه در حوزه درون 
دینی و بینا مذاهبی بوده است زیرا این گفت و گوها چه 
میان رهبــران و چه میان پیروان می تواند به وحدت و 

کاستن از آام بشری کمک کند.
ë  یکــی از جدید تریــن اقداماتــی کــه در ذیــل عنــوان

دیپلماســی مذهبــی و در راســتای مقابلــه بــا تحریم ها 
انجام شده است ارســال نامه از سوی آیت اه محقق 
دامــاد خطاب به پــاپ فرانســیس رهبــر کاتولیک های 
جهان اســت. اما انتقادی کــه در این میان مطرح شــد 
این بود که سیاستمداران جمهوریخواه امریکایی بیشتر 
پیرو کلیسای پروتستان هســتند. مراودات بین اادیانی 
ما با مسیحیان جهان چرا محصور به ارتباط با واتیکان 

مانده است؟
مــا ده هــا دور گفت و گــو با رهبــران مذهبــی و مقامات 
دوران  در  امــا  داشــته ایم.  امریــکا  در  کلیســایی 
ریاســت جمهــوری ترامــپ ادامــه ایــن گفت و گو ها با 
محدودیت هایــی که برای ویــزا گرفتن و رفت و آمدها 

ایجاد شده، مواجه شده است.
ë  یعنی با مقامات کلیســای پروتســتان هــم گفت و گو

داشتید؟
بله گفت و گو های مفصلی داشــتیم. در دوران ریاست 
جمهوری اوباما آنها به صورت مفصلی به ایران رفت 
و آمد داشــتند و روابط برقرار بود. اان هم مورمون ها، 
میســیون ها و کلیساهای مختلف امریکا به ایران تردد 
دارند. به دانشــگاه ادیان و مذاهب هم می آیند و با ما 

رفت و آمد دارند.
ë  چقــدر ایــن گفت و گوهــا را از جهت تأثیر گــذاری بر

سیاست ها و تصمیمات کشــورهای دیگر و به طور ویژه 
دولت امریکا مؤثر و مثبت ارزیابی می کنید؟

ما گفت و گو را برای همه کس، همه جا و همیشه 
پیشنهاد می کنیم. به این سه تعبیر دقت کنید. 

معنایش این است که ما نه شرط زمان برای گفت و گو 
قائلیم، نه شرط مکان و نه شرط اینکه چه کسی طرف 
این گفت و گو باشد. از این حیث شیعه با شیعه، شیعه 

با سنی، با وهابی و حتی با داعشی باید گفت و گو کند
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مرتضی مبلغ در گفت وگو با »ایران«:

پیشــبرد دیپلماســی عمومی نه به عهده دولت است 
و نه بــر دوش وزارت امــور خارجه؛ این اقــدام تنها از 
طریــق خانــه احــزاب می تواند انجــام بگیــرد. این را 
مرتضی مبلغ عضو حزب اتحاد ملت ایران می گوید 
متوجــه  را  احــزاب  وضعیــت  از  گایــه اش  البتــه  و 
مشکات و مســائل داخلی که هیچگاه حاضر به رشد 
احزاب نمی شوند، می کند. مشــروح این گفت وگو را 

در ادامه بخوانید.
***

ë  فکر می کنید در شــرایط فعلی، دیپلماســی عمومی
ایرانیان چقــدر می توانــد در افکار جهانــی تأثیرگذار 

باشد؟
خــود  مظاهــر  و  چهره  هــا  در  عمومــی  دیپلماســی 
می توانــد نقش تأثیرگذار و حتی بازدارندگی داشــته 
باشــد. علتش هم این اســت که دیپلماسی عمومی 
بیشــتر نوعی اتحــاد و انســجام مردمی و ملــی را در 
بدنــه اجتماعــی نشــان می  دهــد و پیام هــای جدی 
بــرای دشــمنان و کســانی کــه می خواهند این کشــور 
بهــم بریــزد و روی آرامــش را به خــود نبینــد، دارد. 
بــه آنهــا نشــان می دهــد اینکــه شــما می خواهید به 
ایران و جمهوری اســامی فشار بیاورید تا نارضایتی 
مــردم افــزون شــود و شــروع بــه برپایــی اعتراضات 
علیــه حکومــت کنند، خوابی بیش نیســت. درســت 

اســت کــه مــردم به دلیــل وجود مشــکات، نســبت 
و  دارنــد  انتقاداتــی  و  اعتراضــات  حاکمیــت  بــه 
ایــن  امــا  بگیــرد  صــورت  اصاحاتــی  می خواهنــد 
مســأله درون خانوادگی خودشــان است. مهم ترین 
کاربــرد دیپلماســی عمومــی ایــن اســت که مــا وارد 
بــازی مخالفــان و دشــمنان خودمان نشــویم. ما راه 
خودمــان را می دانیــم و بلدیم کــه چگونه آن را طی 
کنیم. طبیعی اســت این چنین اقداماتی دشمنان را 
هم از اینکه بخواهند مسیر دشمنی با ایران را به طور 

جدی تری ادامه دهند، ناامید می کند.
ë  از احزاب چگونــه می توان در جایــگاه نهادی برای 

پیشبرد دیپلماسی عمومی استفاده کرد؟
متأســفانه در این بخش چه احــزاب و چه نهادهای 
مدنــی، ضعیــف هســتند. علــت آن هــم بــه برخی 
از مســائل داخلــی بازمی گــردد. احــزاب راه پرپیچ و 
خمــی را در پیــش داشــته و دارند. در جامعــه ما به 
دایــل مختلــف، احــزاب واقعــی نتوانســتند شــکل 
بگیرنــد و ایــن تعداد هــم که وجــود دارند بــا موانع 
زیــادی بــر ســر راه روبه رو هســتند. لذا هنــوز احزاب 
نتوانســتند بــه کارکردهــای واقعــی خود دســت پیدا 
کننــد. اگــر هــم حزبــی بتوانــد قــد بکشــد و وارد آن 
فضاهــای برتــر و واقعی تــر شــود بــا موانــع مختلف 
سیاســی، امنیتــی و قضایی روبه رو می  شــود. لذا این 

مســائل خیلی جــدی در بدنه حزبــی و حتی در بین 
نهادهــای مدنــی ما آن طور که باید و شــاید به وجود 
نیامــده اســت. امــا در عیــن حــال بــه نظر می رســد 
فضایی که پدید آمده و این حرکت مدنی که شــروع 
شــده باید به همه حوزه هــای مختلف مردمی بویژه 
احــزاب و ســایر نهادهــای مدنــی تســری پیــدا کند و 
حرکــت مشــابه و مبتکرانه ای توســط احزاب محقق 
شــود تا علیه این تحریم ناجوانمردانه موضع گیری 
کنند. به سازمان  های بین المللی پیام هایی بفرستند 
یا به ســایر کشورها و خود مردم امریکا پیغام بدهند 
کــه چطور شــما ناظریــد و اجازه می دهیــد که دولت 
شــما با چنین اقدامات ضد بشری ملتی را به گمان 
خــودش از پای دربیاورد. می شــود چنیــن اقداماتی 

کرد و اان هم وقت مناسبی برای این کار هست.
ë  دیپلماســی خصــوص  در  احــزاب  انفعــال  شــما   

عمومــی را ناشــی از مســائلی می دانید کــه حاضر به 
فعالیت این گروه ها در جامعه نمی شوند. اما عده ای 
هم این مشــکل را ناشــی از دســتگاه دیپلماسی ایران 
می داننــد که چنیــن فضایی را بــرای فعالیت احزاب 
فراهــم نکرده اســت. چنین اعتراضی از ســوی شــما 

وارد است؟
چنیــن کاری نیــازی بــه وزارت خارجــه یــا نهادهای 
دولتــی نــدارد. خــود این احــزاب و نهادهــای مدنی 

می توانند این حرکت را شــروع کنند. من خودم این 
پیشــنهاد را بــرای خانــه احــزاب دارم. خانــه احزاب 
به عنــوان محلی کــه مجمع همه احزاب کشــور اعم 
بــه  و  از اصولگــرا و اصاح طلــب و ســایرین اســت 
یــک معنــی مدنــی و فراحزبی اســت می توانــد این 
موضــوع را بافاصله در دســتور کار خــود قرار دهد و 
پیش نویــس جامعی را با کمک صاحبنظران در این 
زمینــه تهیه کنــد و همه احزاب عضو هم آن را امضا 
کند. این کار شــدنی و ســهلی اســت. از همین امروز 
هــم می تــوان ایــن کار را کلیــد زد. نیــازی نیســت که 
جریــان دولتی و حکومتی بخواهد در این زمینه وارد 
بشــود. البته اینکــه گایه هایی وجــود دارد که دولت 
و وزارت خارجــه می توانــد در این زمینــه عمل کند، 
حرف درستی است اما مهمتر از آن گایه هایی است 
که باید متوجه موانع و سنگاخ  های نامربوطی که بر 
ســر راه احزاب وجود دارد، باشــد. نگاه هــای امنیتی 
و قضایــی که بــه احزاب و نهادهای مدنی می شــود، 
بایــد مرتفــع شــود.  کــه  مشــکاتی جدی  تــر اســت 
هم اکنــون خانه احــزاب چنین حرکت ســازنده ای را 

می تواند بسرعت انجام دهد.
ë  درصد موفقیت این اقدام چقدر خواهد بود؟ مثًا

همین امضای هنرمندان در محکومیت اقدام امریکا 
را چگونه می توان تأثیرگذار دانست؟

حتمــاً  ولــی  گفــت  آن  اثــر  میــزان  از  نمی تــوان 
تأثیرگــذار اســت. وقتــی از درون جامعــه و اقشــار 
مختلف صداهای واحدی بلند شــود و به جامعه 
جهانی منتقل شود اثر خود را می گذارد. یک نهاد 
مدنی اعتــراض و نارضایتی خــود را علیه حرکت 
جنایتکارانــه ای کــه توســط یک کشــور قلــدر علیه 

یــک ملــت اعمال می شــود ابــراز می کنــد. از نظر 
اجتماعــی حتمــًا تأثیر خود را چــه در داخل و چه 
خارج از مرزهای کشــور خواهد گذاشت. البته این 
کار را سایر نهادهای مدنی هم می توانند متناسب 
با موضوع انجام دهند تا این پیام به طور برجسته  

مخابره شود.
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فارغ از اینکه مخالفان اش او را »اســام هراس« یا طرفدار »صهیونیست« ها 
می خوانند یا اینکه داعش در یکی از شــماره های نشریه خود »دابق«، نام او را 
به عنوان یکی از افرادی ذکر کرده بود که قصد کشــتن اش را داشــت هیچ کس 
نمی توانــد انــکار کند که »دانیــل پایپس« یکــی از اصلی ترین نظریــه پردازان 
جریــان نئومحافظــه کار امریکاســت؛ جریانــی کــه امــروز حلقه مشــاوران و 
اطرافیــان ترامپ بــه آن تعلق دارند. پایپس اکنون ریاســت »میدل ایســت 
فــوروم« را برعهــده دارد. او ســال ها به مقام هــای امریکایی به عنوان مشــاور 
نهادهای مختلــف درباره آنچه خطر »بنیادگرایی اســامی« خوانده هشــدار 
داده بــود. او کــه پیش تــر مشــاور کارزار انتخاباتــی رودی جولیانــی شــهردار 
جنجالی سابق نیویورک نیز بوده اســت اکنون وظیفه ناتو را پس از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شــوروی مقابله با همان خطر به زعم خــود بنیادگرایی مذهبی 

می دانــد. بــا او دربــاره ابعــاد مختلف 
و  ترکیــه  روابــط  ناتــو،  فعالیت هــای 
روســیه با آن نهــاد و چالش های پیش 
رو مصاحبــه کــردم. واضح اســت که 
بیان نظرات این اندیشــمند به معنای 
تأیید گفته او نیســت و صرفاً به منظور 
آگاهــی بیشــتر مخاطبــان از ایده هــا و 

نظرات گوناگون است.
ë چالش اصلی پیش روی ناتو چیست؟

بقــای  وجــودی  علــت  درک  بــرای 
موجودیت ناتو 29 ســال پس از فروپاشی 
دیــوار برلیــن باید بــه مأموریــت آن نهاد 
دقت کــرد. ناتو اغلب به عنوان ســازمانی 
ایجاد شــده برای مقابله با تهدید متوجه 

از جانب شــوروی شــناخته شده است. آیا ناتو به این هدف دســت یافت؟ آیا پس از 
فروپاشــی شــوروی موفقیت ناتو ادامه یافته اســت؟ پاســخ من مثبت است. پیمان 
واشــنگتن در 4 آوریــل 1949 میــادی بــه تأســیس ناتو منجر شــد. ناتــو اکنون هدف 
عمــده ای دارد که حفاظت از آزادی، میراث مشــترک و تمــدن دولت های عضو آن 
پیمان و شــهروندان کشورهایی است که دولت هایشــان به اصول دموکراسی، آزادی 
فردی و حاکمیت قانون باور دارند. در نتیجه، ناتو برای حفاظت از تمدن غربی ایجاد 
شده و به کار خود ادامه می دهد. برای 42 سال، تمرکز ناتو روی تهدید کمونیستی از 
جانب شوروی بود. اکنون با از بین رفتن آن تهدید، ناتو باید بر سایر تهدیدات تمرکز 

کند از جمله روی اسام گرایی، روسیه و چین.
ë در عمل این به چه معناست؟

ماده 5 پیمان ناتو درباره دفاع جمعی اســت که تنها یک بار مورد اســتفاده قرار 
گرفت نه علیه شــوروی، چین، کره شــمالی، ویتنام یا کوبای کمونیســت بلکه علیه 
القاعــده و طالبــان در افغانســتان آن هم یک روز پس از حمله یازدهم ســپتامبر در 

نیویورک.  
ë آیا فکر می کنید دامنه ناتو گسترش یابد؟

بله و من امیدوارم که چنین شــود. امیدوارم روزی را ببینیم که ناتو ســازمان ملل 
دموکراسی های جهان قلمداد شود و حتی ساختار کنونی سازمان ملل متحد را کنار 
گذاشته و به حاشیه براند. چگونه برخی از دولت ها می توانند به صورت دموکراتیک 
رأی دهند زمانی که برخی دیگر از اعضای سازمان ملل متحد با ساختارهای سیاسی 
دیکتاتــوری هســتند؟ وضعیت کنونی حاکم بر ســازمان ملل متحــد غیرمنطقی و 

ناکارآمد است.
ë نگاه ترامپ به ناتو چگونه است؟

او توجه کمی به ناتو داشــته  و بیشــتر به روســیه روی خوش نشــان داده و کمتر از 
هنجارهای تاریخی با متحدان امریکا در ناتو پیروی می کند. البته او درمورد پرداخت 
شــدن ســهم کشــورها درســت می گویــد. اکثــر دولت هــای عضو ناتو ســهم خــود از 
هزینه های نظامی مشترک را نمی پردازند. با این حال، این موضوع به نوعی به نفع 
ایاات متحده نیز بوده اســت و این فرصت را برای آن کشــور فراهم کرده تا در مورد 
مســائل نظامی کشــورهای غربی تســلط خود را حفظ کند. با این حال، این موضع 
مســأله بغرنجــی نخواهد بود به شــرطی که درصد کمــی از هزینه ها توســط امریکا 
پرداخت شــود. افزایش سهم پرداخت نظامی از سوی متحدان امریکا نیز مطلوب 

است با این حال، نیازی نیست که آنان کامل ترین سهم خود را پرداخت کنند.
ë  آیا ســایر اعضای صاحب قدرت در ناتــو در برابر تغییرات ترامپ مقاومت خواهند

کرد؟
بله، من یک خط خاکستری در عقب نشینی امریکا می بینم. دولت امریکا برای 
مدت هــا قیم و مســئول ناتو بوده اســت. از زمــان جنگ جهانــی دوم این وضعیت 
ادامه داشــته اســت، زمانی که امریکا به بلوغ نظامی رسید و متحدان اش در موضع 
ضعف به سر می بردند. واشنگتن دولت های متحد را وادار کرد بیدار شوند و جدی تر 

و عملگراتر باشند.
ë آیا فکر می کنید که ارتباطات ترامپ با روسیه باید موجبات نگرانی ناتو را فراهم آورد؟

بلــه، بخصوص آنکه ما دقیقاً نمی دانیم دامنه این ارتباطات چیســت و چگونه 
بوده است. آنچه ترامپ ممکن است پنهان کند می تواند برای افکار عمومی امریکا 
و برای متحدان مان در ناتو مشکل ساز باشد. احتمااً دموکرات ها که اکثریت مجلس 
نمایندگان را کسب کردند، اسناد مرتبط با مسائل مالیاتی ترامپ را منتشر خواهند 
کرد که مســلماً جزئیات بیشــتری درباره روابط ترامپ با روسیه را در اختیارمان قرار 

خواهند داد.
ë  آیا افزایش محبوبیت احزاب راست افراطی در کشورهای عضو ناتو بویژه با در نظر

گرفتن سیاست های طرفدار روسیه از سوی آنان شما را نگران نمی کند؟
شما این احزاب را »راست افراطی« می خوانید در حالی که من آنان را »تمدن گرا« 
می خوانــم. بلــه، محبوبیت آنان در حال رشــد اســت و من انتظار دارم کــه در حوزه 
سیاست خارجی بالغ تر شوند. این بدان معناست که احتمااً آنان نسبت به پوتین 

انتقادات بیشتری خواهند داشت بخصوص در قبال موضع او درباره لهستان.
ë  آیا نزدیکی ترکیه یکــی از مهم ترین اعضای ناتو به ایران و روســیه نباید ناتو را نگران

سازد؟
خیــر. دولت هایی که شــما ذکــر کردید چیز زیــادی برای عرضه بــه ترکیه ندارند 
بخصوص در مورد ایران. در مورد روســیه نیز تعارض جدی در منافع دیده می شود 
حتــی در مــورد چین که مشــکات در زمینه قومیتــی و مذهبی میان دو کشــور دیده 

می شود. تنها گزینه واقعی پیش روی ترکیه یا ماندن در ناتو یا پذیرش انزواست.
ë  شــاهد رشد تمایات اقتدارگرایانه در میان اعضای ناتو هستیم. آیا آن نهاد می تواند 

دولت ها را به پیروی از رفتار دموکراتیک وادار کند؟
ایــن یــک اتحــاد واقعی اســت نه یــک قــرارداد اجبــاری. با ایــن حال، فشــارها و 
انگیزه هایی می تواند از ســوی ناتو وجود داشته باشد. به روابط دو کشور مجارستان و 
ترکیه با دو رژیم اقتدارگرا با ناتو نگاه کنید. روابط ناتو با دو کشور اساساً متفاوت است. 
مجارســتان تحــت حکومت ویکتور اوربان اقتدارگرا اســت امــا به صورت یک متحد 
وفــادار باقی مانده اســت. ترکیه تحت حکومــت اردوغان اما داســتان متفاوتی دارد 
و موضعی تهاجمی و خصمانه در پیش گرفته و حقوق بشــر را در بســیاری از موارد 
نقض می کند. امیدوارم ناتو بتواند مجارستان را به سوی دموکراسی کامل سوق دهد 
و ترکیه را به حاشــیه براند و منزوی کند. من فکر می کنم نقش ترکیه در ناتو کاهش 
یابد، ما شاهد ایجاد یک »ناتوی در سایه« خواهیم بود که در آن سایر اعضا ترکیه را از 
معامات تسلیحاتی، به اشتراک گذاری اطاعات و ابتکار عمل های دیپلماتیک کنار 
 خواهد گذاشــت. می توانید وضعیت آینده ترکیه در ناتــو را به مثابه یک دانش آموز 
غیر دوســت داشتنی و نامحبوب در دبیرستان تصور کنید. اقتدارگرایی در حال رشد 

است و واکنشی دوره ای به شکست های دموکراسی است.

ë  به نظرتان چالش های اصلی پیش روی ناتو 
در سال جاری و سال های پیش رو چه خواهند 

بود؟
 چالــش اصلــی ناتــو نبــود اتحــاد میــان 
اعضای آن است. ناتو براساس اصل هم رأیی 
و اتفاق نظر تأسیس شده است. با این حال، 
منازعــات داخلــی می توانــد تصمیم گیــری 
واحد در برخی از بحران ها را دشــوار سازد. در 
ســال 2003 میادی، حملــه امریکا به عراق 
به عنــوان عملیات خارج از ناتو قلمداد شــد 
آن هــم به دلیــل اختــاف نظرهــای داخلی 
)اختــاف میان امریکا با آلمان و فرانســه که 
قویاً مخالف اقدام نظامی بودند(. در صورتی 
که عدم اتحاد و اختاف نظر ادامه یابد آینده 
عملیــات نظامــی ممکــن اســت مبتنــی بر 

ائتاف براساس اراده و میل باشد.
ë  ترامپ اعام کرده کشــورهای عضو ناتو به 

اندازه امریکا هزینــه مالی و نظامی نمی کنند. 
نظر شما در این باره چیست؟

ایــاات متحــده به عنــوان قدرتمندترین 
عضو ناتو چه از نظر مالی چه از لحاظ نظامی 
همواره بیشترین سهم را از نظر تأمین بودجه 
مــورد نیــاز ناتــو داشــته اســت و بزرگ تریــن 
کمک های نظامی را به این پیمان ارائه کرده 
اســت. ترامــپ نخســتین رئیــس جمهــوری 
امریکا نیســت کــه تأکید می کند ســایر اعضا 
بایــد بودجــه نظامــی و دفاعی و سهم شــان 
از مشــارکت در ناتــو را افزایش دهنــد. با این 
حال، او قطعاً ســختگیرتر از اوباما و بوش در 
این زمینه است دســت کم در حوزه کامی و 
لفظی. این اســتدال که آلمان و برخی دیگر 
از کشورهای عضو ناتو سهم منصفانه خود را 
پرداخت نمی کنند معتبر است و برخی دیگر 
از اعضای اروپایی ناتو در حال افزایش بودجه 

دفاعی خود هستند.
ë  انتقادات ترامپ و کاهــش احتمالی هزینه

نظامی امریکا برای ناتو، چه تأثیری روی توان 
ناتو خواهد گذاشت؟

هزینه هــای نظامــی امریــکا به طــور کلی 
در حــال افزایــش اســت و این رونــد احتماًا 
ادامــه خواهــد یافــت. البتــه تنهــا بخشــی از 
بودجه نظامی امریکا به ناتو اختصاص داده 
می شــود. خطر واقعــی در انتقــادات مطرح 
شــده ترامــپ دربــاره مــاده پنجم یــا امنیت 
جمعــی ناتو یــا به نوعــی التزام تمــام اعضا 
به دفاع دســته جمعی و تعهد نسبت به آن 
است. اگر عضوی از ناتو به طور جدی در این 

باره تردید داشته باشد که امریکا به تعهدات 
خود در زمینه مشــارکت نظامی پایبند است 
آینده ناتو به طور جدی در معرض خطر قرار 

خوهد گرفت.
ë  آیا بــه نظرتان مســائل مطرح شــده درباره

ارتباطــات اطرافیــان ترامپ با روســیه نباید 
باعث نگرانی اعضای ناتو باشد؟

 مسأله توافق ترامپ با روسیه به دو دلیل 
عمــده موجــب نگرانی ناتو اســت: نخســت 
به دلیل بی ثباتی سیاسی در امریکا که به دلیل 
پرونــده تحقیقــات مولــر و متهمــان اطراف 
ترامــپ در ایــن ارتبــاط اســت و دوم به دلیل 
ترس اعضای ناتو نســبت به این موضوع که 
ارزش هــای ترامپ بیشــتر در پیونــد با پوتین 
باشد تا تعهدات او نسبت به ناتو. این نگرانی 
بخصوص آنجایی جدی تر شد که ترامپ در 
نشست هلســینکی بافاصله پس از نشست 

ناتو شرکت کرد و با پوتین دیدار داشت.
ë  یــا خواســته  ترامــپ  معتقدنــد  برخــی   

ناخواسته در راستای منافع روسیه کار می کند و 
در مورد اتحادیه اروپا و ناتو در راستای تضعیف 
این نهادهای نظامی و سیاسی منطقه ای عمل 

می کند. نظر شما در این باره چیست؟
 از نظر من تحقیقات مولر نشان می دهد 
که در ســال های پیش از آنکــه ترامپ نامزد 
شــود ثــروت ناشــی از تجــارت او در برهــه 
زمانی ای که بشــدت با بحــران مالی مواجه 
بود از طریق پول سیاه و کثیف روسیه تأمین 
شــده بود و ارتباطــات مالی میــان ترامپ و 
اطرافیانش با روس ها وجود داشــته اســت. 
همچنین  به نظر می رســد مســلم است که 
روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 
امریکا بــه نفع ترامپ مداخله کــرده بود. با 
این حال، بســیار دشوار است که بتوان ثابت 
کــرد در کارزار انتخاباتــی ترامــپ بــا پوتیــن 
همدست بوده است. به طور خاصه، ترس 
از اینکــه پشــتیبانی و کمک پوتین اســت که 
ترامپ را نگه داشــته و بــا او ارتباطات جدی 
داشته نگرانی ای معتبر و قابل توجه است، 
اگرچه به نظر می رســد سایر اعضای کابینه 
دولت فعلی امریــکا در برابر تمایل ترامپ 
بــه روســیه بیــش از تمایل به ناتــو مقاومت 

کرده اند.
ë  رابطه بهتر ترامپ با کشــورهای شرق اروپا 

چــه تأثیــری روی ناتــو خواهــد گذاشــت؟ در 
حــال حاضر با کشــورهایی چون مجارســتان 
و لهســتان و سایر کشورهای شــرق اروپا رابطه 

بهتری در مقایسه با کشورهای غرب اروپا دارد. 
ایــن موضــوع چــه تأثیــری روی ناتــو خواهد 

گذاشت؟
به نظــرم نگرش نســبت به شــرق اروپا با 
رویکرد نسبت به ناتو یا روسیه مرتبط نیست. 
مجارســتان یکــی از مواردی اســت که دولت 
فعلــی آن با اتحادیــه اروپــا اختافات جدی 
دارد و با روســیه نیــز تعامل دارد و مشــغول 
خــوش و بــش اســت. در مقابل، لهســتان از 
اعضای غرب اروپا در اتحادیه اروپا جدا شده 
اســت اما روابط دوســتانه ای با روسیه ندارد. 
کشــورهای عضــو ناحیه بالتیک بــا ناتو علیه 
تهدیــدات از جانــب روســیه متحد هســتند. 
تهدیــد از جانــب روســیه صرفــاً بــه معنــای 
متعارف آن، نظامی نیست بلکه یک تهدید 
آن اســت که روسیه تاش می کند تا اختاف 
میــان اعضــا در درون ناتــو و اتحادیــه اروپــا 
افزایــش یابــد و از طریق حمات ســایبری و 
کارزارهای تبلیغاتی و رسانه ای تهدید خود را 

اعمال می کند.
ë  بــه روســیه  حملــه  شــاهد  پیــش  ســال ها 

بــه  کریمــه  الحــاق  و  اوکرایــن  و  گرجســتان 
فدراسیون روسیه بودیم. ناتو چگونه می تواند 

در برابر اهداف پوتین بایستد؟
ســخنانی بــا ایــن مضمــون کــه پوتیــن 
جاه طلبی هــای امپریالیســتی دارد بــه نظر 
بیــش از انــدازه بیــان شــده و تــا حــدی نیز 
اغراق شده هســتند. درگیری 10 سال پیش 
بــا گرجســتان نخســت از ســوی گرجی هــا 
آغــاز شــد و در نهایــت نیز منجر بــه الحاق 
اراضی گرجســتان به روســیه نشــد. الحاق 
ســال 2014 کریمه به فدراســیون روسیه نیز 
به طور خــاص ریشــه در وضعیت تاریخی 
کریمه در اوکراین داشــت. فراموش نکنیم 
که خروشــچف ایــن منطقــه را بــه اوکراین 
هدیه داده بود و مدت های مدیدی روســیه 
در چالــش بــا این موضوع بــود. همچنین، 

موضــوع دیگــر تهدیــدی بــود کــه پوتین از 
جانــب دولــت اوکرایــن و عــزم آن کشــور 
بــرای پیوســتن بــه ناتــو احســاس می کــرد 
و تهدیــدی کــه متوجــه نــاوگان روســیه در 
دریای سیاه بود که مدت ها در آنجا مستقر 
بوده اســت. موضــع ناتو دربــاره اوکراین در 
قبال روســیه قویاً نظامی بوده اســت با این 
حــال نگرانــی اصلــی از ادامــه تحریم های 
اتحادیــه اروپــا علیــه روســیه اســت کــه از 

سوی بخشــی از کشورهای اروپایی از جمله 
مجارســتان، ایتالیــا و یونــان و کشــورهایی 
دیگر در اتحادیه اروپا با تردید مواجه شــده 
و به اثربخشــی آن باوری ندارند. به عبارت 
دیگر دغدغه اصلی درباره ناتو نیست بلکه 
درباره اتحادیه اروپا، تصمیمات آن نهاد و 

سرنوشت آن است.
ë  آیا بــه نظرتــان ماهیت وجــودی ناتو پس 

از فروپاشی اتحاد جماهیر شــوروی زیر سؤال 
نرفته است؟

همکاران شــان  و  یلتســین  و  گورباچــف 
دلیــل منطقی برای ادامه کار ناتو بخصوص 
پــس از انحــال پیمان ورشــو و پایــان جنگ 
ســرد نمی دیدنــد، چــرا که هــدف اصلی آن 
پیمــان دفــاع نظامــی مواجهــه بــا تهدید از 
جانــب شــوروی بود. بــا وجــود ایــن، ناتو در 
مقابــل این خواســت آنان نه تنهــا مقاومت 
کرد بلکه دامنه نفوذ خود را به درون اراضی 
کشــورهایی کــه پیش تر عضــو پیمان ورشــو 
بودند و حتی به درون اراضی دولت هایی که 

پیش تر عضو اتحاد جماهیر شــوروی بودند 
نیــز تعمیــم داد. »جــورج کنــان« بنیانگذار 
دکتریــن مهــار کــه مبنــای اســتراتژی جنگ 
سرد امریکا بود گفت که گسترش دامنه ناتو 
و بزرگ تر شــدن آن بزرگ ترین اشتباه دوره 
پــس از پایــان جنگ ســرد بود، چــرا که تأثیر 
منفــی بر روســیه گذاشــت و تهدیــدی برای 
همکاری های غرب و روســیه بــود. من نیز با 

نظر او موافقم.

ë  نقطه ضعف و نقطه قوت اصلی ناتو از نظر شما
چیست؟

ضعــف اصلــی آن گســترش ابعــاد و دامنه 
نفــوذش بــود کــه پیامدهــای آن نیــز دشــواری 
ایجــاد اتحاد و نظر واحد میــان تمام اعضا بود. 
در نتیجه، مشــکات اساســاً سیاســی هستند. از 
نظر نظامی دســت کم روی کاغذ ناتو هنوز هم 

قوی تر از روسیه است.
ë  آیا افزایش محبوبیت احزاب راست افراطی

در کشــورهای عضو ناتو نباید باعث نگرانی ناتو 
در کلیت آن باشــد چرا که ایــن احزاب موضعی 

همدانه با روسیه دارند؟
جنبش هــای پوپولیســتی راســت افراطی که 
متکــی بــه آرای رأی دهنــدگان اروپایی هســتند 
عمدتاً پاســخی به موضوع مهاجرت مهاجران 
و پناهجویان از ســوریه، افغانســتان و کشورهای 
آفریقایــی هســتند. آنهــا جنبش هــای طرفــدار 
روســیه نیســتند. با این حــال، روســیه از آنان در 
راســتای منافــع خــود بهره بــرداری می کنــد از 
جملــه از طریق مداخلــه در انتخابات به عنوان 
ابزاری برای ایجاد تفرقه در میان اعضای عضو 
اتحادیــه اروپــا. عدم وحــدت در میــان اعضای 
اتحادیه اروپا تهدیدی اســت که می تواند به ناتو 

نیز سرریز شود.
ë  آیــا به نظرتــان در مورد روســیه مشــکل اصلی

ناتو با شــخص پوتین اســت؟ آیا این احتمال را 
می دهید که در صورت کنار رفتن او از قدرت تنش 

در روابط روسیه با ناتو و غرب کاهش یابد؟
یکــی از همــکاران و نزدیــکان پوتیــن پیش تر 
گفته بود:»روســیه پوتین اســت و پوتین روسیه«. 
به عبــارت دیگر هیچ دلیلی وجود نــدارد که باور 
داشــته باشــیم اختــاف نظــری میــان پوتیــن و 
شخصیت های سیاسی روسیه در مورد ناتو وجود 
دارد. تمــام جریانــات سیاســی روســیه مخالــف 

گسترش دامنه نفوذ و قدرت ناتو هستند.
ë  آیا امکان همکاری ناتو با روسیه در مورد مبارزه

با تروریسم وجود دارد؟
ناتو در مقابله با عملیات تروریســتی نســبتاً 
موفق بوده اســت. این حوزه ای اســت که امریکا 
و سایر اعضای ناتو زمینه مشترک کار با روسیه را 
دارند چرا که تمام طرفین به طور مستقیم مورد 
حمله از ســوی گروه های اســام گــرای رادیکال 

قرار گرفته بودند.
ë  آیــا تنش ترکیه با امریکا و نزدیکی آن کشــور به

ایران و روسیه تهدیدی برای ناتو خواهد بود؟
بــا  ترکیــه  روابــط  در  شــده  ایجــاد  آســیب 
اروپایی هــا و ایــاات متحده می توانــد تهدیدی 
بــرای روابط ترکیه با ناتو باشــد. البته من گمان 
نمی کنــم که ترکیــه در عمل از ناتو خارج شــده 
یــا از آن پیمان اخراج شــود. پیــش از این نیز در 
برهه هــای زمانــی خاصــی ترکیــه روابطــش بــا 
اروپایی هــا و امریکا در معرض خطر قرار گرفته 
بود. برای مثال، در دوران حکومت نظامیان در 
ترکیه زمانی که سیاست داخلی ترکیه دچار نزاع 
و تنش شده بود چنین آسیبی به روابط ترکیه با 
کشورهای غربی وارد شده بود با این حال، در آن 

دوره ها نیز ترکیه در ناتو باقی ماند.
ë  خــروج بریتانیــا از اتحادیه اروپا چــه تأثیری بر

همکاری آن کشور با ناتو خواهد گذاشت؟
بریتانیــا در تعهد خود نســبت بــه ناتو دچار 
تزلزل و تردید نشــده اســت. همزمــان با خروج 
از اتحادیــه اروپا، بریتانیا تاش خواهد کرد تا به 
ایاات متحده نزدیک تر شود. با این حال، هیچ 
نشــانه ای وجود نــدارد کــه گمان کنیــم بریتانیا 
خواســتار ترک برجام و شــرکای دیگر حاضر در 
توافق هسته ای با ایران است. من این موضوع را 
محتمــل نمی دانم که بریتانیا از رفتار امریکا در 

خروج از برجام پیروی کند.
ë  آیا چین عاوه بر روســیه تهدیــدی جدی برای

ناتو خواهد بود؟
واقعیت آن اســت که چیــن چالش نظامی 
واقعی بــرای ناتو نیســت. امریــکا متحدانی در 
آســیا )ژاپــن و کــره جنوبــی( دارد که عضــو ناتو 
نیســتند. رقابت نظامی چین بــا ایاات متحده 
ادامــه خواهــد یافت بــا این حــال، بــا واکنش و 

پاسخی از جانب ناتو مواجه نخواهد شد.
ë  اکنون با شــکاف ایجاد شــده در روابط امریکا و

دولت های اروپایی تا چــه اندازه امکان همکاری 
برای مقابله با حمات سایبری و تروریستی وجود 

دارد؟
 همان گونــه که پیش تر اشــاره کــردم تحریم 
روسیه بر ســر ماجرای مسموم شــدن »سرگئی 
اســکریپال« مأمــور ســابق دســتگاه اطاعاتــی 
بــه  واکنــش  در  وحــدت  و  بریتانیــا  در  روســیه 
حمات ســایبری در استونی و نقاط دیگر نشان 
می دهــد که ناتو قابلیت اقدام مشــترک در این 
حوزه هــا را دارد و در حــال حاضــر در این موارد 

مهم با عدم اتحاد مواجه نیست.
ë  آیا حرکــت برخی از کشــورهای عضــو ناتو به

سوی اقتدارگرایی چالشــی برای آن نهاد خواهد 
بود؟

چالش ناشی از  اعضای غیرلیبرال و رهبرانی 
که با خط مشی اقتدارگرایانه به قدرت رسیده اند 
یــا به مرور زمان به اقتدارگرایی میل پیدا کرده اند 
در کشورهایی چون مجارستان، لهستان، ایتالیا و 
اکنون در ترکیه ظرفیت بالقوه تهدید آمیزی برای 
وحدت در درون ناتو هستند. با وجود این، تهدید 
عمده برای اتحادیه اروپاست که شاهد حرکت به 
ســوی مقابله با تمایات اقتدارگرایانه رو به رشد 
در مجارســتان و لهســتان اســت. ناتو ســازوکاری 
بــرای مقابلــه با ایــن تهدید نــدارد. با ایــن حال، 
متکــی بر اتحادیــه اروپا و توانایــی و اراده آن نهاد 

برای مواجهه با این مسأله است.

مسأله توافق ترامپ با روسیه به دو دلیل عمده 
موجب نگرانی ناتو است: نخست به دلیل 

بی ثباتی سیاسی در امریکا که به دلیل پرونده 
تحقیقات مولر و متهمان اطراف ترامپ در این 

ارتباط است و دوم به دلیل ترس اعضای ناتو 
نسبت به این موضوع که ارزش های ترامپ 
بیشتر در پیوند با پوتین باشد تا تعهدات او 

نسبت به ناتو. سخنانی با این مضمون که پوتین 
جاه طلبی های امپریالیستی دارد به نظر بیش از 
اندازه بیان شده و تا حدی نیز اغراق شده هستند
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»ایاات متحده امریکا در مقایسه با سایر کشورهای غربی  کمتر از همه مقصر است و بیشترین کار 
را برای محافظت از سایر کشورهای غربی انجام داده است. اروپایی ها اما در حال محاسبه گری 
بودند تــا پولی برای ارتش های شــان پرداخت نکنند، چرا که می گفتند امریــکا در هرصورت از 
ما دفــاع خواهد کرد حتی به فکر خــروج از ناتو بودند تا برای مســائل نظامی هزینه نکنند. این 
در حالی اســت که اروپایی ها تمدن و فرهنگی هزاران ساله داشته اند. آنان باید بدانند به خطر 
نزدیک هســتند و بایــد با دید بازتری به مســائل نگاه کنند«. این بخشــی از نظرات »الکســاندر 
سولژنیتسین« نویسنده مشــهور اهل روسیه و افشاگر جنایات اســتالین در رمان هایش است 
که تحت عنوان »هشــدار به غرب« ســال ها پیش مطرح کرده بود. شــاید بتــوان گفت دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری فعلی امریکا نیز در این زمینه که اروپایی ها در تعهدات نظامی خود کم 
کاری کرده اند، هم نظر با اوست و به همین خاطر از عملکرد ناتو انتقاد می کند. در این میان اما 
»وادیمیر پوتین«، رئیس جمهوری روســیه ســال ها پیش دلیل وجودی ناتو را در عصر کنونی 
و با از میان برداشــته شدن تهدید شوروی بی معنی دانســته بود. برای درک بهتر این دو دیدگاه 
مخالف یکدیگر به سراغ پروفسور »رابرت دونالدسون«، رئیس کمیته روابط خارجی دانشگاه 
»تولسا« اوکاهما رفتم. او تز دکترایش را در زمینه سیاست های اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی 

نوشته بود و اکنون فعالیت های اصلی پژوهشی خود را روی مسائل روسیه متمرکز کرده است.

»دانیل پایپس« عضو ارشد سابق وزارت خارجه و شورای 
امنیت ملی امریکا در گفت و گو با »ایران« مطرح کرد

تهدید ناتو علیه کشورهای عضو
پروفسور »رابرت دونالدسون«، رئیس کمیته روابط خارجی دانشگاه »تولسا« اوکاهما  در گفت و گو با »ایران«
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امروز 80 ســاله می شــود، اســتاد ادبیات و مولوی پژوهی که سال های بی شــماری از زندگی اش را 
صرف مطالعه و شناخت موانا، شاعر شــهیر قرن هفتم کرده. با این حال با جدیت هرچه تمام 
تأکید دارد شناخت موانا و مثنوی اش کار هرکسی نیست. از توفیق سبحانی می گوییم، مردی که 
فهرست نویسی نسخ خطی22 کتابخانه شهرهای مختلف ترکیه را انجام داده و عاقه مندی اش 
به موانا را در نتیجه معلمان و اســتادانی می داند که ســال های دبیرســتان و دانشگاهش با آنان 
ســپری شــده و از این بابت خودش را خوش اقبال می داند. ازعبداه واعظ و منوچهر مرتضوی 
و محمدجعفــر محجوب گرفته تا امیرحســین آریان پــور و پرویزناتل خانلری. حتــی وقتی برای 
تحصیل در مقطع دکتری چند ســالی ساکن ترکیه می شود، آنجا هم فرصتی برای هم صحبتی و 
شاگردی مولوی شناسان مطرحی چون »تحسین یازیجی« و »عبدالباقی گولپینارلی« می یابد. 
با اینکه بخش عمده ای از زندگی اش صرف تحقیق و پژوهش در اشــعار این شاعر و عارف مطرح 
شده هنوز هم تأکید دارد هر بار که به سراغ مثنوی و دیوان کبیر می رود به نکات تازه ای برمی خورد؛ 
آنقدر که دلش می خواهد باقی عمرش را هم صرف موانا کند، البته نه اینکه خواهان مطالعه اثر 
دیگری نباشد، بلکه می گوید آنقدر گرفتار و شیفته مثنوی شده که دیگر زمانی برای مطالعه آثار سایر 
نویسندگان و شاعران نمی یابد. ســال ها در مدارس و دانشگاه های کشورمان تدریس کرده، حتی 
با جمعی از همکارانش بانی راه اندازی دانشکده ادبیات دانشگاه گیان شده و حدود 10 سالی هم 
آنجا مانده و مدیریت گروه ادبیات آن را برعهده گرفته، عاوه بر آن سابقه تدریس در دانشگاه های 
هند و تحقیق در نسخ خطی آنها هم در کارنامه کاری این استاد دانشگاه بازنشسته درج شده، عاوه 
بر این صاحب تألیفات و تصحیح های مختلفی هم هست که از جمله آنها می توان به »تصحیح 
مجالس ســبعه)هفت خطابه( مثنوی«، »ترجمه زندگی نامه مواناجال الدین«، »مامتیه و 
مامتیان« و مولویه بعد از موانا و همچنین تألیفاتی همچون »فهرســت کتب خطی فارســی 
دانشگاه دهلی« و »فهرست تجارت السلف هند و شاه نخجوانی« اشاره کرد. او از کج فهمی هایی 
که برخی درباره موانا و شــمس دارند هم دلگیر اســت و می گوید آنان که چنین مباحثی را طرح 
می کنند موانا را به کیش خود می پندارند و حتی تأکید دارد که این دو نه تنها در روزگار خود، بلکه 
در زمان حاضر هم بدخواهانی دارند و بخش اعظمی از این برخوردها و تفکرات را ناشی از ناتوانی 
آنان در شناخت این دو شاعر و عارف نامی می داند. به بهانه زادروزش به گفت و گویی با او نشستیم 

که مشروح آن را می خوانید. 

عمر من و این هفتاد من مثنوی
به بهانه زادروز هشتاد سالگی استاد توفیق سبحانی

ë  سال هاســت در حــوزه ادبیات مشــغول  
فعالیت هستید، ردپای این عاقه مندی به 

خانواده تان بازمی گردد؟
عاقه منــدی ام بــه ادبیــات به ســال ها 
قبل، به دوران مدرســه بازمی گردد. خیلی 
کــه فرصــت  بــوده ام چــرا  خوش شــانس 
حضور در محضر بزرگانی همچون عبداه 
واعظ، مثنوی پژوه بســیار حــاذق و همین 
طــور عبداامیــر ســلیم آن هــم در دوران 
دبیرســتان نصیبم شــد. هــر دو ایــن افراد 
از چهره های شــناخته شــده ادبیــات تبریز 
بودند، بیش از ســه سال شاگرد زبان عربی 
زنده یاد سلیم در دبیرستان لقمان بودم تا 
اینکه او برای تحصیات تکمیلی بورســیه 
انگلســتان شــد و رفــت. بــا اینکــه تســلط 
بســیاری به زبان و ادبیات عرب داشت اما 
مقطع دکترا را در رشــته زبان های باستانی 
به پایان رســاند، جالب اســت که در هر دو 

شاخه هم فردی سرآمد بود.
ë  و شما هم در آن سال ها کارشناسی ادبیات  

در دانشگاه تبریز را به پایان رساندید؟
بله، از استادان بنام دوران کارشناسی ام 
در دانشــگاه تبریــز می توانــم بــه زنده یــاد 
منوچهر مرتضوی اشــاره کنم که بی اغراق 
شــاخص  چهره هــای  از  هــم  هنــوز 
حافظ  پژوهی کشــورمان به شــمار می آید. 
دبیــری  رشــته  ارشــد  کارشناســی  وقتــی 
دانشــگاه تهــران پذیرفتــه شــدم زنده یــاد 
ســلیم هــم بــه ایــران بازگشــت، بنابرایــن 
بــرای هم صحبتــی  هرازچنــدی فرصتــی 
بــا او کــه تســلط بســیاری بــه ســروده های 
حافــظ داشــت نصیبــم می شــد. عظمت 
کــه  اســتادانی  و  معلمــان  دانســته های 
سرکاس هایشــان حضــور پیــدا می کــردم 
آنقــدر بــر روح و روانــم اثــر گذاشــت که از 
همان دوران مدرسه تا همین حاا ادبیات 
بخــش مهمــی از زندگــی ام شــده اســت. 
ویژگــی  چــه  دوران  آن  تبریــز  نمی دانــم 
خاصی داشــت که میزبانــی چنین افرادی 
را برعهــده داشــت، در آن دوران گویــی که 
به جــای آســمان تبریــز، زمیــن آن بود که 
بواسطه وجود چنین استادانی ستاره باران 

شده بود.
ë  از سال های تحصیل در مقطع کارشناسی  

ارشــد هم بگویید، بویژه که دانشــگاه تهران 
آن ســال ها میزبان حضور اســتادان بنامی 
همچــون زنده یــادان خانلــری و آریان پــور 

بوده!
در دانشگاه تهران هم شرایط به همین 
منــوال بود و من افتخار شــاگردی بزرگانی 
همچون محمدجعفر محجوب را داشتم، 
او افزون بر اســتادی بنام در حوزه ادبیات، 
مترجــم مجربی نیز بــود، آنچنان که هنوز 
هم می توان مدعی شــد که ترجمه هایش 
از آثــاری چون »ســپید دندان«جک لندن 
یا »خاطــرات خانه ارواح« داستایوســکی ، 
از نمونه های بسیار خوب به شمار می آید. 
او در حــوزه تصحیح هم آثار ارزشــمندی 
»طرائــق  ارســان«،  »امیــر  همچــون 
الحقایق« و« دیوان قاآنی شــیرازی« را در 
اختیار عاقه مندان قرار داد، حیف که او را 
زود از دســت دادیم. زنده یاد خانلری هم 

یکی دیگر از اســتادان دوران دانشجویی ام 
بود، البته عاوه بر او از آموزه های استادان 
دیگــری همچــون سیدجعفرشــهیدی یــا 
امیرحســین آریان پور که دوســتی نزدیکی 
با عبداه انوار و مهدی محقق هم داشت 
بهره مند شــدم. این ســه نفر میــان اهالی 
ادبیــات بــه ســه تفنگــدار مشــهور بودند، 
با اســتاد انــوار بواســطه زنده یــاد آریان پور 
آشــنا شــدم، ماجــرای ایــن آشــنایی هــم 
بــه اوایــل دهــه چهــل بازمی گــردد. درآن 
ســال ها کتابفروشــی کوچکــی در خیابــان 
اســتالین کــه حــاا بــه میرزاکوچــک خان 
جنگلــی مشــهور شــده دایر بود کــه اغلب 
کتاب هایــش از روســیه می رســید و مملــو 
از کتاب هــای ارزان دســت دوم بــود. ایــن 
کتابفروشــی محــل رفت و آمد بســیاری از 
کتاب دوستان بود، من هم اغلب می رفتم 
تا ببینم قادر به خرید کتاب تازه ای هستم 
یــا نه کــه در یکــی از ایــن رفــت و آمدها با 
زنده یــاد آریان پــور روبــه رو شــدم. دیــدم 
آریان پــور دســت مــردی را گرفتــه و به زور 
بیرون می کشــد.از شــاگردانش بودم، من 
را شــناخت و ایســتادیم به سام و احوالی 
که با اشتیاق انوار را نشان داد و گفت:»این 
عزیزتریــن دوســت مــن اســت.« و مــن از 
آن زمــان اســتاد انــوار را شــناختم و آنقدر 
به نامش حســاس شدم که هرجا مطلبی 
از او می دیــدم می خوانــدم، چــون شــک 
نداشــتم کــه زنده یــاد آریان پــور بی جهت 
کســی را تــا ایــن انــدازه رفیــق و یــار خــود 
معرفی نمی کنــد. البته خود آریان پور هم 
مرد بی نظیری بود، هم در حوزه ادبیات و 
هم در ارتباط با جامعه شناسی. آن روزگار 
به همــراه اســتاد خانلری مجله ســخن را 
منتشــر می کردنــد، بــا اینکه ســال ها از آن 
روزگار گذشــته اما اگر تمام نشــریات ادبی 
فعلــی را کنار هم بگذاریــد تنها جای یک 
شماره نشریه سخن را نمی گیرد. آریان پور 
جهان بینــی گســترده ای داشــت، هــم بــه 
ترجمه روانشناســی و هم جامعه شناسی 
بــا  داشــت.  تســلط  ادبیــات  همچنیــن  و 
اســتاد خانلــری هم درس هایــی خواندم، 
وزیــری  قبــول  بواســطه  او  کــه  هرچنــد 
فرهنــگ و مدیریــت بنیاد فرهنــگ ایران 
فرصــت چندانی بــرای تدریس نداشــت. 
ضیاء الدیــن ســجادی هــم یکــی دیگــر از 
اســتادن کاس هــای آن دوران دانشــگاه 
تهران بود، رئیس دانشگاه تهران، عبداه 
شــیبانی هم مرد فوق العاده ای بود، شاید 
باورتان نشــود اما من تمام آن چهارـ پنج 
ســال یــک کــت و شــلوار بیشــتر بــر تــن او 
ندیدم، تنها دغدغــه اش کمک به ارتقای 
علمی کشــور بــود. انگار که عبــداه نام ها 
همگی مردان عجیبی هستند؛ آن از انوار، 
آن هــم از واعــظ و ایــن هــم کــه شــیبانی! 
حتی در بحث همکاران هم خوش شانس 
بــودم کــه از آن جمله می توانم به حســن 
انــوری اشــاره کنــم. طــی دوره ای کــه در 
دانشــگاه پیام نور، مدیرگروه ادبیات شدم 
از برخــی اســتادان همچــون دکتــر انوری، 
زنده یاد حسن احمدی گیوی، علی اصغر 
حلبی، ســیروس شمیســا، زنده یاد عباس 

می چکــد. متأســفانه برخی فکــر می کنند 
کتاب نوشتن کار ساده ای ست، اینکه صبح 
شــنبه کمی زودتر بیدار شــوند و پنجشنبه 
هــم دیرتر بخوابنــد می توانند کتابی نظیر 
مثنــوی را خلــق کنند! انســان دشــمن آن 
چیزی ســت که نمی دانــد! دربــاره مثنوی 
هم چنین اســت، چون برخی هنوز موفق 
به درک آن نشــده اند و دســت به انکارش 
می زننــد. درک اشــعار مثنوی هــم کار هر 
کســی نیســت، مگــر مــا چنــد نفر مشــابه 
زرین کوب داشــته یا داریم که اینچنین سر 
نی را از مثنوی بیرون بکشــد. استاد موحد 
هم با معرفی شــمس اقدامی بی نظیر در 
معرفی بیشتر موانا انجام داد، در ارتباط 
بــا اســتاد موحد به جــرأت می تــوان گفت 
که او شــمس را به اندازه خــود واقعی اش 

می شناسد.
ë  گفته ایــد تــا بــه حــال موانــا را در خواب  

ندیده اید اما شــک ندارید که اســتاد موحد 
شمس را در بیداری می بیند!

بله ایــن را گفته ام چــون می دانم که او 
به شــناخت بســیار خوبی از شمس دست 
پیــدا کــرده، در ارتبــاط بــا شــمس مــا تنها 
بــه مقاات شــمس و مثنــوی موانــا برای 
او دسترســی داریــم. در چنیــن  شــناخت 
شــرایطی اســتاد موحــد کاری کــرده کــه ما 
قادر به شناخت شمس شویم. البته از نظر 
ویژگی هــای اخاقی هم گمــان می کنم که 
قــدری به یکدیگر شــباهت دارند، شــمس 
مردی کم حوصله و عصبانی بوده، اســتاد 
موحــد هــم خیلــی جدی ســت، وقتــی که 
جلــودارش  کســی  دیگــر  شــود  عصبانــی 
نیست. سال ها قبل به فکر تصحیح مجدد 
مقاات شــمس افتــادم اما بعــد از مدتی 
فهمیدم که این کار من نیســت، آن را کنار 
گذاشــتم و البتــه بهتر اســت بگویــم کتاب 
من را کنار گذاشــت و متوجه شــدم که مرد 
کارکشــته ای باید آن را انجام بدهد. اگر کار 
استاد موحد نبود ما چنین شناختی از او به 
دســت نمی آوردیم، نیکلسون هم شمس 
را معرفــی کــرد، امــا او را مردی بی ســواد و 
بداخاق نشــان داد.این در حالی ســت که 
یک فرد بی سواد قادر نیست چنین تحولی 
در موانــا ایجــاد کــرده و بــه اصطــاح او را 

بکسل کند.
ë  شــمس کــه  معتقدنــد  برخــی  وحتــی    

مســئولیتی الهی داشــته تا بــرود و موانا را 
دگرگون کند!

بلــه، شــمس اگــر مــرد بی ســوادی بود 
که کیمیا، دختر موانا آنچنان شــیفته اش 
کیمیــا  کــه می گوینــد  آن طــور  نمی شــد! 
هــم  شــمس  می شــود،  شــمس  شــیفته 
پیشــنهاد ایــن ازدواج را بــه موانا می دهد 
و او هــم اســتقبال می کنــد. هــر چنــد کــه 
عمــر این زندگی چنــدان طوانــی نبوده و 
تنهــا یک ســال ادامه پیــدا می کنــد چراکه 
کیمیا در بســتر بیماری افتــاده و جانش را 
از دســت می دهد. ماجــرای زندگی این دو 
را ســعیده قدس به شــکل رمانی با عنوان 
»کیمیاخاتــون« منتشــر کــرده اســت. با او 
صحبت هــم کرده ام، قلم خوبــی دارد که 
تحت تأثیر زرین کوب اســت، اما شــناخت 

این روش، کار ســرعت بیشــتری پیدا کرد 
و هــزار کتــاب فهرســت نگاری شــد، گویــا 
هنوز هم فهرست نگاری نسخ را به همان 

روش انجام می دهند.
ë  عاقه مندی تــان به مولوی به ســال های  

زندگی تان در ترکیه بازمی گردد؟
بواسطه آشنایی با عبدالباقی که مؤلف 
و مصحــح بیــش از یکصــد عنــوان کتــاب 
است شــیفته موانا شدم. تحت تأثیر او به 
موانا عاقه مند شــدم و به مرور دست به 
تصحیح آثار این شــاعر و عارف نامی زدم 
تا در نهایت احســاس کردم وقت آن شده 
که به سراغ مثنوی بروم.به گمانم هر کسی 
که عاقه مند به شــناخت مواناســت باید 
مثنــوی را برای مرحله آخر بگــذارد و ابتدا 

از سایر آثارش آغاز کند.
ë  ،با زنده یاد زرین کوب هم آشنایی داشتید  

گویــا کار روی مثنوی را با مشــورت او انجام 
دادید!

بلــه، معمــواً هــر دوشــنبه خانــه اش 
داشــت.  بخصوصــی  اخــاق  می رفتــم، 
خودش مشــخص می کرد کــه میهمانش 
کجا بنشیند. البته این کار را از سر سختگیری 
انجام نمی داد به خاطر مشــکلی بود که در 
شــنوایی اش به وجــود آمده بود. بــرای این 
کار نــه تنها با زرین کــوب، بلکه با مرتضوی 
و شــفیعی کدکنــی مشــورت کــردم کــه هر 
ســه اســتاد من را به انجام این کار تشــویق 
کردنــد. البتــه مینوی هــم تأثیر زیــادی در 
عاقه مندی ام به موانا داشــت، تمام این 
افراد در گرفتار شدنم به مثنوی و دیگر آثار 

موانا تأثیر بسیاری داشتند.
ë  چه ویژگی خاصی در مثنوی و دیگر آثار او  

یافته اید که شیفته تان کرده؟
مثنــوی مملــو از مسائلی ســت کــه بــه 
گمانــم در عقل آدمــی نمی گنجد! مثنوی 
ارتجالــی ســروده شــده، مشــهور اســت که 
را  مثنــوی  می گشــته،  ســتونی  دور  موانــا 
می ســروده و دیگــران آن را می نوشــته اند. 
در این شــعر که به احتمال بســیار خطاب 
به شــمس اســت موانا گفته: »ز من چون 
روی تــو ز مــن رود هــم/ بــرم چــون بیایی، 
مرا هم بیاری« به عمق این بیت که توجه 
کنید متعجب می شــوید کــه چطور چنین 
چیزی به فکرش رســیده! موانا به گونه ای 
اســتفاده  اشــعارش  از مراعات النظیــر در 
کــرده کــه باورکردنی نیســت و شــاید حتی 

خودش هم به آن توجهی نداشته. به قول 
اســتاد همایی که می گوید: »اگر قرار باشــد 
یک ســونامی تمــام آثار مکتــوب جهان را 
از میان ببــرد و مثنوی تنها اثر نجات یافته 
باشد، همین یک کتاب قادربه پاسخگویی 

به تمام نیازهای انسانی خواهد بود.«
ë  چــرا موانــا و آثارش برخــوردار از چنین  

خصیصه ای ست؟
برای پاســخ به این ســؤال به نقل قولی 
می کنــم،  اشــاره  فروزانفــر  اســتاد  دربــاره 
بــه اومی گوینــد کــه موانــا در بنــد کلمات 
نبوده! و او پاســخ می دهــد که بله اما تمام 
الفاظ در بنــد موانا هســتند. فروزانفر هم 
مــرد عجیبی بــود، در خاطرم هســت یک 
بــار در خیابــان مفتــح قــدم مــی زدم که از 
دور چشــمم به او افتاد.رفتم برای ســام و 
احوالپرســی و در آخر اجازه گرفتم در یکی 
از کاس هایــش شــرکت کنــم؛ اجــازه نداد 
ولی من آنقدر شیفته اش بودم که یک روز 
چند ســاعت تمام پشــت پنجــره کاس او 
نشستم و به صحبت هایش درباره مولوی 

گوش دادم.
ë  موانــا چه آمــوزه ای بــرای انســان امروز  

دارد؟
این سؤالی ست که مخاطبان آثار موانا 
خودشــان بایــد بــه آن دســت پیــدا کنند، 
موانــا در قــرن هفتم می زیســته امــا انگار 
کــه زمینــی نبوده و از کهکشــان بــه ما نگاه 
می کــرده. جالــب اســت کــه گرفتاری های 
بشــر دیروز و امــروز را بخوبی می شــناخته 
و آنهــا را در اشــعارش کــه بخشــی از آنهــا 
تحــت تأثیــر آشــنایی اش با شــمس بوده 
دیگــر  کشــورهای  بــه  شــما  اســت.  آورده 
همچــون امریــکا نــگاه کنید، موانــا آنقدر 
محبــوب اســت کــه حتــی خواننــده ای به 
شهرت مدونا شــعری از او انتخاب کرده و 
می خواند. اما ای کاش با سابقه ای که ما از 
این خواننده امریکایی ســراغ داریم چنین 
کاری نمی کرد و باعث ترویج بیشتر تصور 
غلطــی که برخی از روابط شــمس و موانا 
دارند، نمی شــد. اگر نیکلسون، عبدالباقی 
گولپینارلــی، فروزانفــر یــا اســتاد شــفیعی 
نبودنــد ســال 2007 بــه اســم موانــا ثبت 
نمی شــد، چراکه موانــا بدخواهان زیادی 
داشــته و دارد. خــود مــن با این دو گوشــم 
شــنیده ام که عــده ای معتقدند اگر مثنوی 
را همچــون پارچــه ای بفشــارید از آن کفــر 

ماهیار و... بــرای تألیف کتاب های ادبیات 
دانشکده ادبیات پیام نور دعوت کردم.

ë  چــرا برای مقطــع دکترا ترکیــه را انتخاب  
کردید؟

ســفرم در ابتدا تفریحی بود تا اینکه به 
پیشــنهاد برخــی دوســتان بــه تحصیل در 
رشــته عربی-فارســی دانشــگاه اســتانبول 
مشــغول شــدم. همیــن بنایــی شــد برای 
بــه  چنــد  هــر  عبدالباقــی،  بــا  آشــنایی ام 
طور مســتقیم اســتاد مــن نبود. پروفســور 
»تحســین یازیجــی« هــم محقق و اســتاد 
مطــرح ترکیــه بــود کــه تصحیــح انتقادی 
»مناقــب العارفیــن« افاکــی را می تــوان 
یکی از کارهای بســیار ارزشــمند او دانست 
کــه مقدمــه ای ترکــی بــر آن نوشــته بــود. 
یازیجــی از مــن خواســت که مقدمــه اثر را 
به فارســی بازگردانم، قــول دادم این کار را 
انجــام بدهم اما شــرایط فراهم نمی شــد 
تــا اینکه به شهر»بورســا« ترکیــه رفتم و به 
فهرست نگاری نسخ خطی چند کتابخانه 
کوچکی کــه آنجا واقع شــده بود مشــغول 
شــدم. »مناقــب العارفین« هــم همراهم 
بود، شــب ها که به هتل بازمی گشتم کاری 
آغــاز  را  ترجمــه اش  بنابرایــن  نداشــتم، 
کردم، این کتاب ابتدا در آنکارا و کمی بعد 

هم درایران منتشر شد.
ë  کتابخانه هــای برخــی  فهرســت نگاری    

ترکیه هم حاصل همین سفر بود؟
فهرســت نگاری حــدود 30 هــزار جلد 
نســخه خطــی را طــی مــدت اقامتــم در 
دادم  انجــام  ترکیــه  مختلــف  شــهرهای 
کــه از جملــه آنهــا می توانم به شــهرهای 
اســتانبول، قونیه و اســپارتا اشــاره کنم که 
بــه گمانــم تعــداد آنهــا بــه بیســت و دو 
کتابخانــه برســد. فهرســت نســخ خطــی 
فارسی دانشگاه استانبول هم یکی دیگر از 
اقدامات آن ســال هایم بود که یک هزار و 
516 کتاب را شامل می شد. البته در برخی 
منابــع نوشــته اند که من فهرســت نگاری 
نســخ خطی همه کتابخانه هــای ترکیه را 
انجــام داده ام کــه ایــن ادعــای صحیحی 
نیســت، اغلب اینها کتابخانه های بســیار 
بــه سراغشــان  کوچکــی بودنــد کــه مــن 
جالبــی  کتابخانه هــای  از  یکــی  رفتــم. 
دادم،  انجــام  را  آن  فهرســت نگاری  کــه 
کتابخانه شهر»مانیســا « بود کــه در دوران 
بــوده،  شــاهزادگان  تبعیــدگاه  عثمانــی 
عثمانی ها اهمیت بســیاری برای کتاب و 
کتابخانــه قائل بوده انــد، آنچنان که وقتی 
سراغ کتابخانه سلیمانیه بروید با مجتمع 
بزرگی روبه رو می شوید که داخل آن 133 
کتابخانــه جای گرفته اســت. عاوه بر این 
»نهــاد چتین« هم یکــی دیگر از محققان 
و اســتادان بنــام ترکیــه بــود کــه افتخــار 

شاگردی اش را داشتم.
ë  شــما مدتی هــم بــه تدریس فارســی در  

دانشــگاه دهلی مشــغول بوده اید، در آنجا 
هم فرصتی برای مطالعه و فهرست نگاری 
نســخ خطــی فارســی پیــدا کردیــد؟ بویژه 
که زبان رســمی هند زمانی فارســی بوده و 
طبیعی ست که گنجینه ارزشمندی از نسخ 

خطی فارسی در اختیار داشته باشد.
بله، سی ماه در هندوستان به تدریس 
دانشــجویان عاقه مند مشــغول شــدم و 
آنجا هم به نســخ خطــی چند کتابخانه از 

جمله کتابخانه گاندی دسترسی داشتم.
ë  با توجه بــه تجربه زندگی در کشــورهای  

ترکیــه و هندوســتان اطاعــی از اینکه چه 
تعداد از نســخ خطی فارسی خارج از ایران 

نگهداری می شود دارید؟
فارســی،  خطــی  نســخ  بــا  ارتبــاط  در 
نه تنها ترکیه و هندوستان بلکه انگلستان 
و روســیه هم از اهمیت بسیاری برخوردار 
هســتند. هندوســتان مملو از نسخ خطی 
ارزشــمند فارســی ســت منتهی هوای آن 
آنقدر شرجی ســت که امکان حفظ نســخ 
خطی فراهم نیســت و اغلــب این آثار در 
معرض نابودی بــا رطوبت و حمله انواع 
و اقســام حشــرات قــرار دارند.مســئوان 
فرهنگی هندوستان اهمیت چندانی برای 
نسخ خطی فارسی قائل نیستند، هرچند 
اگــر می خواســتند هــم بــه لحــاظ مالــی 
حفظ این نســخ برایشــان ممکن نبود. در 
هندوستان به لطف چند تن از دوستان به 
نســخ خطی با ارزشــی دسترســی داشتم. 
کار جالبی کــه آنجا برای فهرســت نگاری 
نســخ خطی انجام شد این بود که به جای 
شمردن تعداد صفحات به روش عادی، 
تصمیــم گرفتم آنهــا را متر کنــم و از این 
طریق تعداد صفحــات را درمی آوردم. با 

درســتی از شمس و مقاات او ندارد وگرنه 
چنیــن تصویــر اغــراق شــده ای از او ارائــه 
نمی کرد، این خانم به مطالعه بیشتری در 

ارتباط با شمس و موانا نیاز دارد!
ë  موانای بدون شــمس چقــدر متفاوت از  

موانایی می شد که ما امروز می شناسیم؟
ایــن دو را باهم می تــوان به چلچراغی 
تشــبیه کرد کــه اگر هر کــدام از آنان نبودند 
هرگز روشــن نمی شد. اگر بخواهید هر یک 
از این دو را بشناسید باید به دقت آثارشان 

را بخوانید.
ë  چرا شــمس، موانا را در نهایت رها کرد و  

رفت؟
 چون می دانســت کــه موانــا آنقدر که 
بایــد پخته شــده و اگر قدری بیشــتر بماند 
نتیجــه برعکس می دهــد. از ســویی کیمیا 
هــم مــرده بــود و شــمس می دانســت که 
رفتن او بهتر از ماندنش اســت. او رســالتی 
که در ارتباط با موانا برعهده داشــت را به 

سرانجام رسانده بود.
ë  کج فهمی هایی که میان غربی ها در ارتباط  

بــا رابطه شــمس و موانا شــنیده می شــود 
ناشی از ترجمه های نادرست است؟

نه، به گمانم افرادی که چنین تصوری 
دارنــد شــمس و موانا را به دیــد خود نگاه 
می کننــد، بــه قــول زنده یــاد علی دشــتی، 
کافــر همــه را به کیش خود پنــدارد. این دو 
یکدیگــر را ســال 642 دیده انــد، موانــا آن 
زمــان 38ســاله بــوده و شــمس کــه متولد 
585 بــوده 57ســال ســن داشــته! اصًا با 
درنظــر گرفتن این اختاف ســنی می توان 
چنیــن اتهاماتی را در ارتبــاط با روابط آنان 
تصــور کــرد؟ متأســفانه رمان هایــی کــه بر 
اســاس رابطه این دو نوشته شده اند اغلب 
دچــار اشــتباهات بســیاری هســتند، حتــی 
کتــاب خانم الیف شــافاک»ملت عشــق« 
هم سرشــار از اشــتباه اســت و دست کمی 
از »کیمیاخاتــون« نــدارد. روابطــی کــه در 
کیمیاخاتون به تصویر کشــیده شده گاهی 
آنقدر ســخیف اســت کــه در شــأن موانا و 
شــمس نیســت. البته اورهــان پاموک هم 
کتابی را با همین پیش زمینه نوشــته که آن 

هم با واقعیت فاصله دارد.
ë  دربحث مقایسه فعالیت مواناشناسان  

ایرانی و ترکیه ای، کدام را موفق تر می دانید؟
هرچند کــه نمی تــوان منکــر اقدامات 
مواناشناســان ترکیه ای شــد بــا این حال 
زمینــه  ایــن  در  ایرانی هــا  کــه  معتقــدم 
جلوتــر رفته انــد. صحبــت دربــاره مولوی 
شــوخی بردار نیســت، در گرامیداشتی که 
اواخــر دهه 30 برای موانا برپا شــده بود، 
از فروزانفر برای ســخنرانی دربــاره موانا 
دعوت می کنند. او حاضر نمی شود درباره 
موانــا هیــچ پرسشــی را پاســخ بدهــد اما 
می گوید شــما هر ســؤالی از بدو اســام تا 
قرن هفتم داشــته باشید پاسخ می گویم! 
او پیشــقدم پاســخ بــه هــر ســؤالی دراین 
مقطــع زمانــی قابــل توجــه می شــود امــا 
می گویــد از موانــا حــرف نمی زنــم! ایــن 
نشــان می دهد که موانــا از چه جایگاهی 
نــزد آنــان کــه او را شــناخته اند برخــوردار 
از  ترکیــه  در  هــم  عبدالباقــی  اســت. 
مولوی پژوهانی بود که زحمت بسیاری در 
این رابطه کشید، منتهی او در ترکیه دیده 
برجهــان بســت و فروزانفر هــم در ایران.
شــاید جایگاه فروزانفر از جهاتــی بااتر از 
عبدالباقی باشــد اما او هم کارهای بســیار 
ارزشــمندی در ارتبــاط با موانــا و آثارش 

انجام داده است.
ë  پیش تر گفته بودید هرچقدر که از عمرتان  

مانده باشد آن را تنها به خواندن آثار موانا 
اختصاص می دهیــد و تمایلی بــه مطالعه 

کتاب های دیگر ندارید!
نــه منظــورم این نبــوده کــه تمایلی به 
خوانــدن کتــاب دیگــری جــز آثــار موانــا 
نــدارم، بحثم ایــن بوده که مواناســت که 
رهایم نمی کند و تمــام زمانم را می رباید. 
شــاید باورتان نشــود اما هر مرتبه ای که به 
سراغ مثنوی می روم با نکته و یافته  تازه ای 
روبه رو می شــوم. نه تنها من، همه آنهایی 
کــه به طــور جــدی ســراغ موانــا و مثنوی 
رفته اند همین را می گویند. مثنوی دیوانی 
نیســت کــه بتــوان بــه زور آن را درک کرد، 
هــر چند که معتقدم آنقدر هم اشــعارش 
ســخت فهم نیســت چراکــه مــردم امروز 
بســیار آگاه تر از آدم هایی هستند که موانا 
در آن روزگار بــا آنهــا طــرف بــوده اســت. 
موانــا آن زمان مثنوی را به زبانی گفته که 
آنها بفهمنــد، اما دیوان کبیــر را تنها برای 
خودی هــا گفتــه اســت. آنچنان کــه برخی 
معتقدنــد دیــوان کبیــر هــم در مــواردی  
شــأن نــزول دارد و مــن در عجبــم که چرا 
موانا این اشــعار را ســروده؟ اگــر خواهان 
جداسازی موضوعی اشعار مثنوی باشید، 
گاهــی یــک بیت یــا حتی یــک مصــراع را 

می توان از مصرع قبل جداکرد.
ë  درآخــر بگوییــد هم اکنــون مشــغول چه  

کاری هستید؟
مشــغول نوشــتن مقدمــه ای بــر دیوان 
کبیــر موانا هســتم، یکی-دو کتــاب آماده 
شــرایط  متأســفانه  امــا  دارم  هــم  چــاپ 
صنعت نشــر آنقدر بد شــده که نمی دانم 

کی منتشر شوند.

هر مرتبه ای که به سراغ مثنوی می روم با نکته و یافته ای تازه ای 
روبه رو می شوم. نه تنها من، همه آنهایی که به طور جدی سراغ 
موانا و مثنوی رفته اند همین را می گویند. مثنوی دیوانی نیست 

که بتوان به زور آن را درک کرد، هر چند که معتقدم آنقدر هم 
اشعارش سخت فهم نیست چراکه مردم امروز بسیار آگاه تر از 

آدم هایی هستند که موانا در آن روزگار با آنها طرف بوده است. 
موانا آن زمان مثنوی را به زبانی گفته که آنها بفهمند، اما دیوان 

کبیر را تنها برای خودی ها گفته است
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نگاهی به کارنامه نیروی دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس به انگیزه سالروز عملیات مروارید

عرشه هایی  که در حکم خاکریز جهاد بودند

خـــود را بـــه بهانه اســـکورت کشـــتی های 
نفتکش کویتـــی، ولی در اصـــل به منظور 
حفـــظ رژیم بعثی عراق بـــه خلیج فارس 
اعزام نمـــود، به طوری که حدود 80 فروند 
یگان شـــناور از جمله ناوهای هواپیما بر- 
بالگرد بر- رزمناو و ناوشکن و ناو مین  روب 
در اقیانـــوس هند- دریـــای عمان و خلیج 
فـــارس در برابر ارتش جمهوری اســـامی 
ایران صف آرایی کردند ولی نیروی دریایی 
مأموریت  های محوله خود را با اقتدار کامل 
ادامه داد و حـــرکات آن ها را تحت کنترل و 

نظارت خود درآورد.
در کشـــاکش حضـــور نـــاوگان ناتـــو در 
خلیج فـــارس شـــاهد ناامنـــی بیشـــتر در 
خلیج فارس بودیم که نمونه هایی از آنها 
عبارتند از: اصابت مین به نفتکش روسی 
در مســـیر کویت،   اصابت مین به نفتکش 
کویتی تحت پرچم امریکا در مسیر کویت،  
حمله موشـــکی به ناو اســـتارک ،  ســـقوط 
6 فروند بالگـــرد و چند فرونـــد هواپیمای 
امریکایـــی ،  حمله غافلگیرانه به کشـــتی 
تجارتـــی ایـــران اجـــر و لنج هـــا ،  حمله به 
ســـکوی رشـــادت و قایق  های توپدار سپاه 
پاســـداران انقـــاب اســـامی و هواپیمای 

مسافربری جمهوری اسامی ایران.
 این مســـائل سبب شـــد تا به جهانیان 

ثابـــت شـــود که بـــا ایـــن حضور گســـترده 
نیروهای فرامنطقـــه  ای، نه تنها بر امنیت 
خلیج فارس افزوده نشـــد، بلکه بیشتر بر 
تشـــنج و درگیری  ها افزود؛ و بعد از مدتی 
شـــاهد آن بودیم که نـــاوگان ناتو به دایل 
سیاســـی، نظامـــی و اقتصـــادی مجبور به 

کاهش نیروهایش در منطقه گردید.
نســـل حاضـــر نیـــروی دریایـــی ارتش 
جمهوری اســـامی ایـــران، قهرمانی های 
کارکنان متخصص و متبحر نیروی دریایی 
در دوران دفـــاع مقـــدس را کـــه منجـــر به 
انهدام کامل نیروی دریایی عراق و مقابله 
عاشـــورایی ناوهای ایرانـــی در برابر ناوگان 
امریکا در خلیج فـــارس را هرگز فراموش 
نخواهد کرد و امروز نیروی دریایی با قدرت 
و صابت توانســـته است با پشتیبانی های 
بی دریغ مقام معظـــم فرماندهی کل قوا 
و در کنـــار نیروی دریایی ســـپاه پاســـداران 
انقاب اســـامی کـــه موجـــب توانمندی 
مضاعفی در حراســـت از مرز های دریایی، 
منابع و منافع کشـــورمان در دریا گردیده، 
ســـیادت نظام مقدس جمهوری اسامی 

ایران را مقتدرانه برقرار نماید.
ــی و رئیس گروه دریایی  ــ ٭ عضو هیأت علم
دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری 

اسامی ایران

گردید. همچنین نیروی دریایی به موازات 
اســـکورت کشـــتی های تجـــاری و نفتکش 
عملیات بازرســـی کشـــتی های تجاری در 
خلیج فـــارس را در مورد کشـــتی هایی که 
مشکوک به حمل کاا برای کشور متخاصم 
بودنـــد  در مقابل چشـــم نـــاوگان ناتو و با 
قدرت کامل به مورد اجرا می گذارد و بدین 
ترتیب عراق مجبور به اســـتفاده از بنادری 
خـــارج از خلیـــج فارس و توســـط حامیان 
خود می  گردد. در طول این عملیات تعداد 
زیادی کشـــتی مورد بازرسی و تفتیش قرار 
گرفت و تعداد قابل توجهی از آنها توقیف 

شدند.

ارتش عـــراق بـــه مـــوازات تهاجمات 
خود به کشـــتی های تجاری و نفتکش های 
بـــه  اقـــدام  ایـــران،  اســـامی  جمهـــوری 
مین گـــذاری خطـــوط مواصاتـــی دریایی 
ایـــران نمـــود که بـــا عکس العمل شـــدید 
نیروی دریایـــی ارتش مواجـــه و عمًا این 
اقدام دشمن نیز با شکست مواجه شد. در 
تداوم تهاجمات دشمن به منافع حیاتی، 
اقتصـــادی و پایانه هـــای نفتی کشـــورمان 
و پاســـخ کوبنده از ســـوی نیروهای مسلح 
ارتش جمهوری اسامی ایران در حوزه هوا، 
زمین و دریا، غرب از این ناحیه احســـاس 
خطرجدی کرد و نیروهـــای فرامنطقه ای 

ســـاختار  نـــوع 
دریای  جغرافیایی 
خلیـــج  و  عمـــان 
همچنین  و  فارس 
توســـعه  طرح های 
اسکله های  و  بنادر 
و  کشـــور  جنوبـــی 
راه هـــای زمینـــی منتهـــی به آنهـــا در دهه 
50 هجری شمســـی، موجب شـــده بود تا 
عمده توان کشـــور در امر بارگیری و تخلیه 
کشـــتی های تجاری معطوف به بنادر امام 

خمینی)ره(، خرمشهر و آبادان شود.
با آغاز جنـــگ تحمیلی، بخش اعظم 
کشـــتی های داخـــل اروند رود چـــه در کنار 
اســـکله ها و چه در لنگرگاه ها مورد اصابت 
تیرهای مستقیم نیروهای بعثی قرار گرفته 
و غـــرق یا به گل نشســـتند و از آن جایی که 
بخش عمده نیازهای کشور عموماً از طریق 
بنادر جنوبی قید شـــده تأمین می گردید، 
عمـــده تـــاش تأمیـــن مایحتـــاج و ارزاق 
عمومی ضروری کشـــور با توجه به شرایط 
بنـــادر خرمشـــهر و آبادان روی بنـــدر امام 

خمینی)ره( متمرکز شد.
فاصله این بنـــدر که در انتهـــای کانال 
ســـامانه های  بـــا  دارد،  قـــرار  خورموســـی 
 آفندی نیروهای بعثی به نسبت ساح ها و
 جنـــگ افزارهـــای تیر مســـتقیم آن روز ها 
بسیار ناچیز بوده و از این جهت کشتی های 
کنار اســـکله، ورودی ها و خروجی ها به این 
خور، با حمات موشـــکی ساحل به دریا یا 
تهاجم هوایی مورد آسیب قرار می گرفتند. 
آســـیب دیدن این کشـــتی ها صرف نظر از 
ایجاد محدودیـــت در تردد بـــه این کانال 
بسیار استراتژیک، می توانست خطر قطع 
خطوط مواصاتی خودی و شـــروع بحران 
کمبود مایحتاج را برای مردم و کشور ایران 

در پی داشته باشد.
در روزهای نخســـتین جنگ که نبرد در 
همه ابعاد خود در مرزهای زمینی و هوایی 
و دریایی در جریان بود و رزمندگان اســـام 
در هـــوا و زمیـــن حماســـه ها می آفریدند، 

خلیج فارس آخرین لحظات آرامش قبل 
از طوفـــان را می گذرانـــد. اگرچه همه چیز 
به ظاهر آرام به نظر می رســـید، اما نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اســـامی ایران در 
تاطـــم و جنب و جوشـــی وصف ناپذیر به 

سر می برد.
نیـــروی دریایی مدرن و جـــوان با توجه 
به بروز آشـــفتگی هایی در سلسله مراتب 
فرماندهی به دلیل وقوع انقاب شکوهمند 
اســـامی، خود را برای یک نبرد طوانی و 
سرنوشت ساز آماده می نمود، زیرا طبیعت 
عملیـــات دریایـــی چنین ایجـــاب می کرد 
کـــه تمام جوانب دقیقاً مورد بررســـی قرار 
گیرد. مســـئوان و فرماندهان وقت نیروی 
دریایـــی ارتش جمهـــوری اســـامی ایران 
با دوراندیشـــی و شـــناخت کافی و با توجه 
به این نکته مهم کـــه عملیات نظامی در 
دریا ابعـــاد مختلف سیاســـی، اقتصادی، 
بین المللـــی را در بر خواهد داشـــت، چند 
روز بعـــد از آغـــاز جنـــگ اقدام بـــه صدور 
اعامیه نظامی نمـــوده و بخش عظیمی 
از خلیج فارس را منطقه  جنگی اعام کرد. 
از آن زمـــان در پـــی اعمال کنتـــرل دریایی 
ناحیه ای، عماً عراق در محاصره  دریایی 
نیروی دریایی جمهوری اســـامی ایران در 
آمد و راه مواصاتی دریایی عراق به بنادر 

بصره و ام القصر قطع گردید.
معمواً یکی از عواقب مهم هرجنگی، 
کمبود ارزاق یا قحطی و عدم امکان صدور 
کاا از طریـــق راه های آبی می باشـــد که در 
تاریخ جنگ های دریایی بســـیار به چشم 
می خـــورد؛ ولـــی در طـــول 8 ســـال دفاع 
مقدس در کشـــور جمهوری اسامی ایران 
شـــاهد بودیم بـــا وجود برخـــی کمبودها، 
ارزاق اساسی براحتی در اختیار مردم قرار 
داشـــت و صادرات کاا و نفت نیز به روال 
عادی انجام می شـــد. در این راستا طی دو 
هزار و نهصـــد روز دفاع مقـــدس، دوهزار 
و هشـــتصد بار جزیـــره خـــارک وضعیت 
قرمـــز حمله هوایی داشـــت ولی صادرات 
نفت کشـــور قطع نشـــد و این امـــر مرهون 

داور مردی هـــای نیروی دریایـــی، پدافند 
قهرمان و کارکنان غیور شرکت نفت بود.

ارتش جمهوری اســـامی ایران، دوش 
به دوش ســـایر نیروهای مسلح به منظور 
کسب سیادت دریایی با تاش شبانه روزی 
از حریـــم  و بی وقفـــه ضمـــن حفاظـــت 
مرز های دریایی، کنترل خطوط کشتیرانی، 
تأمین خطـــوط مواصاتـــی و منافع ملی 
کشـــور اسامی خود، دشـــمن را از استفاده 
دریا محروم کرد و به منظور تثبیت سیادت 
دریایـــی ازم بود طرح هایی بـــه مورد اجرا 
گذارده شـــود تا نیروهای دشمن منهدم یا 
توانایی  های انجام عملیات در دریا از آنها 

سلب گردد.
لذا عملیات تسخیر ســـکوهای البکر و 
اامیه و انهدام آنها توسط نیروی دریایی، 
با پشتیبانی نزدیک و پوشش هوایی نیروی 
هوایـــی قدرتمند در همین راســـتا صورت 
پذیرفت. تا آنجا که نیروی دریایی و هوایی 
کشـــور عراق مجبور به خروج از بنادر خود 
شدند و بخش اعظم نیروی دریایی عراق 
مشـــتمل بر 7 فروند نـــاو و ناوچه و تعداد 
11 فروند هواپیما، توســـط نیروهای اسام 
طی این عملیات قهرمانانه منهدم شدند 
و هســـته اصلی نیروی دریایی عراق نابود 
گردید به طوری که تا به امروز خلیج فارس 
نشـــانه ای از حضور مؤثر یگان های شـــناور 

عراق را ثبت ننموده است.
در این ارتباط با درس هایی که دشمن 
در عملیـــات مرواریـــد از کارایـــی و تجربه 
داورمردان ارتش توحید فراگرفت و پس 
از تاش هـــای فـــراوان و بـــدون نتیجـــه در 
عرصه دریا، کشـــور عراق تغییر سیاســـت 
داده و به خرید تسلیحات موشکی ساحل 
به دریا )از نوع کرم ابریشم( و هوا به سطح 
)از نـــوع اگزوســـت( اقدام کـــرد. زیرا بدین 
طریق می توانست بدون اینکه با نیروهای 
اسام مســـتقیمًا درگیر شود، موشک  های 

خود را از راه دور پرتاب کند.
از ایـــن رو در اقدامی راه کنشـــی، نیروی 
دریایی ارتش با هماهنگـــی نیروی هوایی 

به منظـــور مقابلـــه با این تهدیـــدات طرح 
حفاظـــت از تجـــارت دریایـــی را در قالب 
کنترل خطوط کشتیرانی و تشکیل کاروان، 
عملی ســـاخت و تنها در طول سال 1366 
بیـــش از 1600 فرونـــد کشـــتی تجـــاری و 
نفتکش بـــا امنیت کامل به بنـــادر خودی 
تـــردد نمودنـــد. در این خصـــوص نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اســـامی ایران با 
اجرای سلسله عملیات های اسکورت دور 
و نزدیک و قطع دسترسی نیروهای دریایی 
دشمن، به نمونه  هایی از اهداف راهبردی 
ذیـــل در جهـــت تأمیـــن امنیـــت چرخـــه 

اقتصادی کشور دست یافت:
 بـــاز نگهداشـــتن خطـــوط مواصاتی 
خودی،   تســـهیل شرایط ازم جهت تردد 
یگان های شناور تجاری به بنادر داخلی که 
در تیررس دشمن قرار داشتند،   اسکورت 
نفتکش ها بـــه منظـــور برقـــراری و تداوم 
صـــدور نفـــت،  مقابلـــه بـــا افزایـــش نرخ 
بیمه در منطقه و جلوگیری از ســـود جویی 
شرکت های بیمه و تحمیل هزینه اضافی 
به کشور،  به حداقل رساندن آسیب پذیری 
شـــناورهای تجـــاری و نفتکـــش ،  حفظ و 
برقراری دائم صادرات و واردات کشـــور از 

طریق دریا.
 در ایـــن میـــان شـــایان ذکـــر اســـت که 
بزرگترین نتیجـــه حاصله از این سلســـله 
عملیات هـــا را می تـــوان بـــه اختصـــار در 
بازنگه داشتن مســـتمر کانال خورموسی و 
قابلیـــت پهلودهی کشـــتی های تجاری به 
اســـکله های بندر امام خمینی)ره( و بندر 
بوشهر دانســـت ولی به شهادت تاریخ، در 
این جنگ خونبار، بسیاری از کشورهایی که 
توانایی مشاهده ایرانی آزاد را نداشته و عزم 
خویش را جزم نموده بودند تا به هر شکل 
ممکن با قطع خطوط مواصاتی در انتقال 
انـــرژی و نیز نرســـیدن آذوقـــه و مایحتاج 
امت انقابی، ضربـــات جبران ناپذیری را 
به ایران اسامی تحمیل سازند، با عنایت 
پروردگار متعال و با ایثارگری  های کارکنان 
جـــان بر کـــف دریـــادل این توطئـــه خنثی 

طی دو هزار و نهصد روز دفاع مقدس، دوهزار 
و هشتصد بار جزیره خارک وضعیت قرمز 

حمله هوایی داشت ولی صادرات نفت کشور 
قطع نشد و این امر مرهون داور مردی های 

نیروی دریایی، پدافند قهرمان و کارکنان غیور 
شرکت نفت بود
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اگر شما هم از عاقه مندان نقاشی هستید، 
می توانیــد از تکنولــوژی کمــک بگیریــد و 
تصاویــری زیبــا خلــق کنید. بــرای ایــن کار 
اپلیکیشن های مختلفی در فروشگاه های اپ 
موجود اســت ولی یکی از بهترین نمونه ها، 

Infinite Painter FULL است.
البته باید یادآور شــد کــه در حال حاضر این 
نرم افزار فقــط برای گوشــی های اندرویدی 
ارائه شــده و اگر شــما کاربر آیفون هســتید، 
باید ســراغ اپلیکیشــن های دیگــری بروید. 
ایــن نرم افزار نقاشــی، ابزارهای مختلفی را 
در اختیــار کاربــران قــرار می دهد تــا بتوانند 

از  یکــی  کننــد.  خلــق  زیبــا  نقاشــی هایی 
ویژگی های این اپ، وجود بیش از 80 برس 
و قلم موی مختلف اســت که با اســتفاده از 
هریــک می توانید تصاویرتان را به اشــکالی 
خــاص و ویژه تغییــر بدهید. یــک موضوع 
جالــب دیگر این اســت که شــما می توانید 
نــوک این برس ها و قلم ها را تنظیم کنید تا 
در زوایای مختلــف، ضخامت آن کم و زیاد 
شــود  و در ویرایش تصاویر هم بتوانید از آن 

بیشترین بهره را بگیرید.
درواقــع می تــوان گفــت که این اپ به شــما 
کمک می کند تا نقاشی و طراحی آثار هنری 
را به صورت ایه بندی شده و مانند فتوشاپ 
انجام بدهید. یکی دیگر از ابزارهای کاربردی 
ایــن نرم افزار نیز گرادیان اســت که می توان 

از آن برای زیباتر شــدن آثار استفاده کرد. باز 
کردن و ویرایش فایل های فتوشاپ، ذخیره 
 JPEG، PNG، PSD عکــس در فرمت هــای
یــا ZIP از دیگــر ویژگی هــای ایــن نرم افــزار 

اســت. اگر شــما هــم عاقه مند به داشــتن 
این نرم افزار هســتید، می توانید آن را از وب 
ســایت P30world.com به صورت رایگان 

بارگذاری کنید.

امکانــات  دارای  پردازنــده  اولیــن  کــره ای  فنــاوری  غــول 
ســخت افزاری بــرای هــوش مصنوعــی را معرفــی کــرد که 

می تواند شروع یک تحول در دنیای الکترونیک باشد.
به گزارش خبرآناین، این شرکت کره ای آخرین سیستم روی تراشه )SoC( خود 
را که پردازنده Exynos9Series9820 اســت، معرفی کرد. این تراشــه مخصوص 

مدیریت برنامه های کاربردی هوش مصنوعی روی دستگاه ها است.
ایــن پردازنــده بر خاف نســل های قبلــی اش، شــامل یک شــتاب دهنده هوش 
مصنوعــی یــا NPU اســت. بــه ایــن معنــی کــه پردازش هــای مربوط بــه هوش 
مصنوعی می تواند به جای ارسال به یک سرور، به طور مستقیم روی خود دستگاه 

انجام شود.
ایــن پردازنده جدید، عملکرد دســتگاه را 7 برابر ســریع تر می کند. همچنین در 
مقایسه با نسخه های قبلی، حدود 20 درصد پیشرفت در عملکرد تک هسته ای یا 
40 درصد در بهره  وری انرژی را فراهم می کند. عملکرد چند هسته ای نیز حدود 

15 درصد افزایش می یابد.
ایــن پردازنــده، کاربر را قادر به لذت بــردن از انواع تجربیات جدید مانند تنظیم 
فوری تنظیمات دوربین برای یک عکس متناســب با محیط اطراف یا شناخت 
اشیا برای ارائه اطاعات در تنظیمات واقعیت افزوده یا واقعیت مجازی می کند.

همچنین افزایش سرعت پهنای باند به 2 گیگابیت بر ثانیه به این معنی است که 
یک فیلم با کیفیت باا را می توان در حدود 15 ثانیه دانلود کرد و بازی های حجیم 

آناین را با توقف )َلگ( کمتری بازی کرد.
انتظار می رود Series 9 Exynos 9820 تا پایان سال جاری به تولید انبوه برسد.

┓┠ ┗─ [¨ぁピ ┛kブ┼┗ぁブ┼ ┗o┖』┗′

مرورگر فایرفاکس از این پس به کاربران هشدار می دهد تا از امنیت صفحاتی 
که بازدید می کنند مطمئن شوند. این مرورگر با روش جدید برای کاربران یک 

سوپاپ اطمینان ویژه ایجاد کرده است.
به گزارش انتخاب، با کمک مرورگر فایرفاکس، اگر کاربری وب سایتی را بازدید 
کند و دچار نقض اطاعات باشد به سرعت از سوی مرورگر فایرفاکس هشدار 

دریافت می کند.
ایــن ســرویس حفاظــت از حســاب ها کــه»Firefox Monitor«نــام دارد برای 

26زبان موجود است.
خدمات جدید فایرفاکس در ماه ســپتامبر معرفی شــد و بر اســاس اطاعاتی 
که هم اکنون منتشر شــده، می تواند به کاربر در خصوص خطر هک اطاعات 
در پلتفرم هایــی ماننــد یاهــو هشــدار دهــد. از ویژگی های جدید این سیســتم 
می توان به ارسال اعان نشت اطاعات اشاره کرد. این سیستم جدید می تواند 
اطاعات 12 ماه گذشــته را به طور کامل بررســی کند. بنابراین کاربر می تواند از 

امنیت پلتفرم های خود مطلع شود.
تاکنون برنامه های زیادی برای حمایت از امنیت کاربران رونمایی شده اند اما 

به نظر می رسد سیستم هشدار فایر فاکس یکی از برترین آنهاست.
نیــک نگویــن، معــاون مدیر موزیــا فایرفاکــس در این خصــوص می گوید: با 
اســتفاده از مرورگــر فایرفاکس جدیــد زمانی که کاربر در یک ســایت که نقض 
حریم خصوصی انجام داده وارد می شــود به ســرعت اطاع رســانی می شود. 

بنابراین می توان سیستم خود را به حالت ایمن در بیاورد.
این ســرویس تمامی نقــض داده های موجود را نشــان می دهد، اگرچه برخی 
از سیســتم های مخرب هجومی تر و خطرناک تر هستند. این روزها نقض های 
داده ها به صورت مخرب بســیار رایج اســت زیرا مهاجمان سایبری نیز هر روز 
پیچیده تــر می شــوند، بر این اســاس ابزارهایــی که ما باید از طریــق آنها به آن 

حمات پاسخ دهیم نیز قوی تر می شوند.

رئیس رگواتوری خبر داد
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رادیویــی  ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان  رئیــس 
)رگواتــوری( از شناســایی ارســال پیامــک انبــوه تبلیغاتی با 
هوش مصنوعی و از قطع ۴0 هزار ســیم کارت ارســال کننده 
پیامک تبلیغاتی خبر داد. به گزارش مهر، حســین فاح جوشــقانی با اشــاره به 
حجم شکایت مردم از دریافت پیامک های تبلیغاتی از سرشماره های شخصی 
گفت: آخرین تحلیل ها نشــان می دهد که بیش از ۴0 هزار ســیم کارت شخصی 

ارسال کننده پیامک تبلیغاتی، قطع سرویس شده است.
فاح با بیان اینکه برای شناســایی ســیم کارت هایی که نســبت به ارسال پیامک 
انبوه تبلیغاتی اســتفاده می کنند، از فرآیندهای هوش مصنوعی و تحلیل رفتار 
مشــترکان اســتفاده کرده ایــم، افــزود: در این زمینــه طبق دســتورالعملی که به 
اپراتورها داده ایم ســیم کارت های شــخصی ارسال کننده پیامک های تبلیغاتی 

شناسایی و با آنها برخورد می شود.
رئیس رگواتوری با بیان اینکه این مشترکان از سیم کارت خود تنها برای ارسال 
پیامک انبوه استفاده کرده و سرویس دیگری را فعال نمی کنند، گفت: برمبنای 
حجــم زیــادی از پیامک که فعال می شــود، این تخلف قابل شناســایی اســت و 
اپراتورها این شــماره ها را گزارش می کننــد. معاون وزیر ارتباطات گفت: تخلف 
به صفر نمی رسد و ارسال پیامک تبلیغاتی ناخواسته نیز نوعی تخلف محسوب 
می شــود. براین اساس در صورت دریافت شکایت و درخواست از مردم نسبت 

به قطع سرویس پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام می کنیم.
وی با اشــاره به اینکه در سامانه ستاره هشــتصد )800*( بالغ بر 30 میلیون نفر 
خواســتار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شده اند، افزود: این تعداد مشترک در 
لیســت ســیاه قرار داده شــده اند تا برای آنها پیامک تبلیغاتی ارســال نشود. اما 
ممکن اســت با راه اندازی ســرویس جدیــد، در برخی مواقع، مشــترکان به طور 
مجدد پیامک تبلیغی دریافت کنند که البته این موضوع مقطعی بوده و پس از 
به روزرسانی سیستم، بار دیگر شماره آنها در لیست سیاه قرار می گیرد و پیامکی 
دریافت نخواهند کرد. فاح گفت: سیستم اپراتورها در سامانه 800 ممکن است 
آناین نباشــد اما به روز می شــود و درصورت درخواســت مشــترک، به ســرعت 

نسبت به قطع دریافت پیامک های تبلیغاتی اقدام می کند.
رئیــس رگواتــوری دربــاره آخرین وضعیــت از کاهبرداری پیامک هــای ارزش 
افزوده نیز گفت: این گزارش با جزئیات کامل از سوی وزیر ارتباطات اعام شد و 

تخلف رخ داده به دادگاه گزارش شده است.
وی با بیان اینکه مبلغ 33 میلیارد تومان از این کاهبرداری به حساب مشترکان 
بازگردانــده شــد، افزود: این شــکایت باید از طریــق فرآیندهای قضایی پیگیری 
شــود. در این زمینــه وزارت ارتباطات تذکرات ازم را انجــام داده و اپراتورها هم 

خسارات را جبران کرده و مابقی موارد باید توسط مراجع قانونی دنبال شود.

»اقتصــاد دیجیتــال با اقتصــاد ارتباطــات و فنــاوری اطاعات 
متفاوت است اما اقتصاد دیجیتال در حوزه های مختلف بر پایه 
ارتباطات و فناوری اطاعات بنا شده است که در دنیا سهم آن 
از کل اقتصاد چیزی بین 15 تا 20 درصد است.«  به گزارش »ایران«، رئیس سازمان 
فناوری اطاعات با بیان مطلب فوق گفت: اکنون سه نوع اقتصاد که شامل »اقتصاد 
ارتباطات و فناوری اطاعات«، »اقتصاد دیجیتال« و »اقتصاد دیجیتال شده«  است، 

در دنیا وجود دارد که ما در کشور در حال حرکت به سوی اقتصاد دیجیتال هستیم.
امیر ناظمی افزود: اقتصاد ارتباطات و فناوری اطاعات شــامل شرکت هایی مثل 
اپراتورهای تلفن همراه اســت که در این حوزه فعالیت می کنند که در دنیا ســهم 
ایــن نوع از اقتصاد بین 2 تا 5 درصد اســت که در وضعیت فعلی ایران نیز ســهم 
اقتصاد ارتباطات و فناوری اطاعات در همین دامنه قرار دارد. در واقع اگر مجموعه 
درآمدهای شرکت های مختلف این حوزه را با هم جمع کنیم، سهم آن از کل تولید 

ناخالص کشور چیزی بین 2 تا 5 درصد است.
معاون وزیر ارتباطات نوع دیگر اقتصاد را اقتصاد دیجیتال نامید و گفت: اقتصاد 
دیجیتال عاوه بر شرکت های ارتباطات و فناوری اطاعات، شامل فعالیت هایی 
می شود که از محل حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات ارزش افزوده کسب می کند. 
نمونه آن  شــرکت های حمل و نقل اینترنتی اســت اگرچه آنها جزو شــرکت های 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعات نیســتند اما بنیــان اصلی آنها بر ارتباطــات فناوری 

اطاعات بنانهاده شده که همان اقتصاد دیجیتال است.
ناظمی با بیان اینکه در اقتصاد دیجیتال عماً شرکت هایی را درنظر می گیریم که 
هســته اصلی فعالیت آنها مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطاعات است، افزود: در 
اقتصاد دیجیتال این شــرکت ها تابع دو گونه از مقررات هستند. یکی قوانین حوزه 
ارتباطات و فناوری اطاعات به آنها تحمیل می شود و دیگر قوانین حوزه تخصصی 
است که در آن فعالیت می کنند، چراکه نمی توان به واسطه حوزه ارتباطات و فناوری 
اطاعات از قوانین حوزه تخصصی خود مستثنی شوند. به عنوان مثال راننده باید 
گواهینامه های فنی و احراز سوء پیشینه داشته باشد درعین حال باید دوره هایی را 
در ارتباط با تعامل با مشتریان سپری کرده باشد. رئیس سازمان فناوری اطاعات 
دامنه اقتصاد دیجیتال را فراتر و گسترده تر از اقتصاد ارتباطات و فناوری اطاعات 
دانســت که در دنیا ســهم آنها از اقتصاد 15 تا 20 درصد است و گفت: اقتصاد نوع 
سوم اقتصاد دیجیتال شده است و اندازه آن از حلقه اقتصاد دیجیتال نیز بزرگ تر 
اســت. به عنوان مثال ایران خودرو و ســایپا دو تولیدکننده خودرو هســتند که اگر با 
اســتفاده از ابزار GPS، اقدام به رهگیری و ردیابی و هوشمندســازی خودرو کنند )تا 
در مواقع سرقت امکان رصد آن وجود داشته باشد( بدین طریق ارزش افزوده ای را 

برای این خودروسازها به همراه آورده اند.
وی با اشاره به ارزش افزوده ایجاد شده از سوی ارتباطات و فناوری اطاعات، افزود: 
ارزش افزوده ای که ارتباطات و فناوری اطاعات ایجاد می کند عاوه بر خودروساز 
در حیطه مشترکان نیز وجود دارد که برای آنها زیرساخت و تنظیم مقررات نیز ازم 
است. ناظمی گفت: برآوردها نشان می دهد که پنج تا 10 سال آینده سهم اقتصاد 

دیجیتال شده از اقتصاد دنیا چیزی حدود 25 تا 30 درصد باشد. 

دوبــاره  فیس بــوک  فنــاوری/  گــروه 

خبرســاز شــد. ایــن بــار فیس بــوک به 
انتشــار محتــوای منفــی دربــاره رقبای 
خــود متهم شــده اســت. یــک گزارش 
جدید که از ســوی شــبکه NTK  منتشر 
شــده، مدعی اســت که فیس بــوک  به 
طــور رســمی با همــکاری یک شــرکت 
روابط عمومــی مقااتی منفــی درباره 
رقبــای خــود یعنی اپل و گوگل منتشــر 

کرده است.
ë اتهام جدید

بــه نظــر می رســد روابــط فیس بوک و 
شرکت روابط عمومی از ماه اکتبر سال 
2017، یعنــی پــس از آنکــه انتقاداتــی 
علیه فیس بــوک در مورد دخالتش در 
انتخابات مطرح شــد، شکل گرفت. بر 
این اساس ادعا می شود که فیس بوک 
بــا همکاری ایــن گروه روابــط عمومی 
چندیــن مقالــه را بــه انتقــاد از گــوگل 
و اپــل بــرای افزایــش رشــد اقدام های 
اســت،  کــرده  منتشــر  خــود  تجــاری 
هدف از انتشــار ایــن تبلیغات، کاهش 
توجــه به انتقــادات درخصوص روابط 

فیس بوک و روسیه است.
بــه گــزارش انتخــاب، عــاوه بــر ایــن، 
پیش بینی می شود اپل از همکاری این 
شــرکت ها برای کاهش تأثیر تبلیغات 
غلط درباره روسیه در فیس بوک کمک 
گرفتــه اســت. همچنین فیس بــوک از 
این شرکت کمک گرفته تا جنبش ضد 
فیس بــوک جــورج ســوروس را جبران 

کند.
 ،NTK شــبکه  گــزارش  براســاس 
 Definers فیس بــوک  روابط خــود را با
)سیاســتگذاری   Public Affairs
عمومــی( در اکتبر 2017 پس از تحمل 
فشــار مالــی درخصــوص همــکاری با 
روسیه گسترش داد. اکنون این شرکت 
روابط عمومی مدعی شده که مقااتی 
را منتشــر کــرده اســت تــا گــوگل و اپــل 

قــرار داده و در ســوی  تأثیــر  را تحــت 
دیگــر ماجــرا، تأثیر دخالت روســیه در 

فیس بوک را کاهش دهد.
ارتبــاط فیس بــوک بــا این ســازمان به 
اینجــا ختم نمی شــود و براســاس یک 
گزارش وسیع تر شــامل دستکاری های 
رســوایی های  دربــاره  شــرکت  ایــن 
متعدد در ســه ســال گذشــته، از جمله 
دخالت های روســیه و رسوایی کمبریج 

آنالیتیکا نیز می شود.
گــزارش  ایــن  در  دیگــر  اکتشــافات 
شــامل خشم آشــکار شــریل سندبرگ 
و زاکربــرگ اســت، زمانــی کــه الکــس 
بخــش  ســابق  رئیــس  اســتاموس، 
امنیــت فیس بــوک ایــن شــرکت را بــه 
دلیل رســوایی کمبریــج آنالیتیکا ترک 
کــرد، مــارک زاکربــرگ نیز دســتور داد 
اســتفاده از گوشــی های غیراندرویــدی 
ایــن  شــود.  ممنــوع  فیس بــوک  در 
موضــوع چنــد روز پــس از آن رخ داد 
که مدیرعامل شــرکت اپل؛ تیم کوک، 
زاکربــرگ  مــارک  از  انتقــاد  ضمــن 
گفــت: »رویکــرد اپــل در حفــظ حریم 

خصوصی کاربران مثال زدنی است.«
ë  تاش جدیــد فیس بوک بــرای اعاده

حیثیت

درست یک روز پس از آن که خبرهایی 
جنجالی در مورد محتواهای جهت دار 
فیس بــوک علیــه گــوگل و اپل منتشــر 
شــد، زاکربــرگ اعــام کــرده کــه قصد 
دارد نظــارت بر بخش محتواها را چند 

برابر کند.
فیس بوک می گویــد قصد دارد بزودی 
یک ساختار مستقل در حوزه تحقیقات 
بخــش محتــوا ایجاد کند تا نــرخ موارد 

آزاردهنده را به حداقل برساند.
کــرده  تأکیــد  فیســبوک  مدیرعامــل 
کــه بــرای طراحــی یــک بدنه مســتقل 
بررســی محتــوا در تــاش اســت. ایــن 
ســاختار و پلتفرم مستقل ضمن رصد 

اطاعات منتشر شــده از سوی کاربران 
فیس بــوک، محتواهــای ناخوشــایند را 

حذف می کند.
فیس بــوک وعــده داده که ایــن برنامه 
در   2019 ســال  اول  نیمــه  از  مســتقل 
دســترس خواهد بود. مــارک زاکربرگ 
در ایــن خصــوص گفت: »این شــرکت 
یــک نهــاد مســتقل بــرای نظــارت بــر 
حــذف  بــرای  کاربــران  درخواســت 
می کنــد.«  ســازماندهی  را  محتوا هــا 
ایــن موضوع به طور مشــخص هر نوع 
ارتباط زاکربرگ با روســیه را زیر ســؤال 

می برد.
ایــن حرکــت مذکــور  ایــن،  بــر  عــاوه 
می توانــد بــه فیس بــوک کمــک کند از 
اتهــام تبعیــض مبــرا شــود. برخــی از 
گروه هــای محافظــه کار و قانونگــذاران 
فیس بوک و دیگر رسانه های اجتماعی 
را به سانسور کردن دیدگاه های سیاسی 
خود متهم کرده اند، موضوعی که البته 

فیس بوک بشدت آن را انکار می کند.
گفــت:  پســت  یــک  در  زاکربــرگ 

»نهــادی مســتقل تشــکیل می دهد که  
تصمیمات خود را به شــیوه ای شــفاف 
و قابل قبول تر از همیشه می گیرد. این 
شرکت اوایل سال 2019 پس از امضای 
این توافقنامه، کار خــود را آغاز خواهد 

کرد.«
نکــرده  مشــخص  هنــوز  فیس بــوک 
کــه چگونــه اعضــای این تیــم انتخاب 
خواهند شــد یــا اینکه چگونه اســتقال 
خــود از بدنــه فیس بــوک را تضمیــن 
می کننــد. ولــی زاکربرگ گفــت: »هنوز 
شــماری از ســؤاات مهم بــرای کار در 

این خصوص وجود دارد.«
ë !فیس بوک صاحیت ندارد

حــزب  نماینــده  سیســیلین،  دیویــد 
دموکــرات ایــاات متحــده امریــکا نیز 
از عملکــرد فیس بــوک بشــدت انتقاد 
کرده و گفته که این شــرکت صاحیت 
تنظیــم مقــررات بــرای خــود  را ندارد. 
شــبکه  همچنــان  می رســد  نظــر  بــه 
تأثیــر  تحــت  فیس بــوک  اجتماعــی 
رســوایی های اخیر، افشــای اطاعات و 

حریــم خصوصی کاربــران و همچنین 
انتشــار اخبــار کــذب توســط هکرهــا و 
زیــر  بشــدت  سیاســی  مداخله گــران 
ذره بین منتقدان و نهادهای سیاسی و 
دولتی ایاات متحده امریکا قرار گرفته 

است.
بــه گزارش ایســنا، حــاا بتازگــی دیوید 
سیســیلین به عنوان یکی از نمایندگان 
متحــده  ایــاات  دموکــرات  حــزب 
ایــن غــول  نحــوه عملکــرد  از  امریــکا 
تکنولــوژی بشــدت انتقاد کــرده و گفته 
کــه فیس بــوک بارهــا بــه همــه جهان 
ثابت کرده که منافع شخصی و شرکتی 
عمومــی  منافــع  از  همــواره  خــودش 

کاربرانش مهم تر بوده است.
وی که احتمااً در آینده به عنوان رئیس 
هیأت کمیتــه مقابله با اخبــار کذب در 
مجلــس نماینــدگان آمریــکا انتخــاب 
خواهد شــد، ضمن اشــاره به نداشــتن 
صاحیــت فیس بــوک در قانونگذاری 
و مدیریــت محتــوا، خاطرنشــان کــرده 
اســت کــه از ایــن پــس کنگــره ایــاات 

متحــده امریــکا باید وارد عمل شــده و 
برای فیس بوک قانونگذاری کرده و حد 

و مرز تعیین کند.
کــه  اســت  کــرده  تأکیــد  بــار دیگــر  وی 
فیس بــوک در جریان رســوایی چند ماه 
اخیــر خود که در آن اطاعات شــخصی 
و حریــم خصوصی بالغ بــر 80 میلیون 
نفر از کاربرانش افشــا شــد و به ســرقت 
و  یــک مؤسســه تحقیقاتــی  بــا  رفــت، 
مشــاوره سیاســی تحت عنوان کمبریج 
آنالیتیکا همــکاری کرده بــود که همین 
امر به وضوح نشــان می دهد سودآوری 
و درآمدزایی برای فیس بوک همواره در 

اولویت نخست این شرکت بوده است.
این در حالی است که مارک زاکربرگ، 
شــرکت  مدیرعامــل  و  مؤســس 
فیس بــوک بارها اعام کرده اســت که 
منافــع عمومی کاربرانــش را به منافع 
و  ترجیــح  خــود  شــرکت  و  شــخصی 

اولویت می دهد.
اتهــام  از  پــس  همچنیــن  فیس بــوک 
امریــکا  دولتــی  و  سیاســی  نهادهــای 
بــه انتشــار اخبــار کــذب و دروغیــن و 
همچنین فراهم آوردن بســتر مناسب 
بــرای مداخله گــران سیاســی داخلی و 
خارجــی بخصــوص هکرهــای تحــت 
حمایــت دولــت روســیه، تمــام تاش 
محتــوای  بــا  مقابلــه  بــرای  را  خــود 
نامناسب و دردسرســاز کرد اما به نظر 
می رســد کــه از نظــر بســیاری از رجــال 
سیاســی امریکایــی هیــچ یــک از ایــن 
اقدامات کافی نبوده و آنها قصد دارند 
خــود وارد عمــل شــوند و فیس بوک را 
بــا محدودیت هــای متعــددی روبه رو 
کنند. به گفته بســیاری از کارشناســان، 
دولت امریکا حاا به مرحله ای رسیده 
اســت که حتی بــا غول هــای تکنولوژی 
و شــرکت های امریکایی نیز ســر جنگ 
دارد و شمشــیر را بــرای محــدود کردن 

آنها از رو بسته است.

رسوایی جدید فیس بوک: انتشار محتوا علیه اپل و گوگل
زاکربرگ قول نظارت بر بخش محتوا داد 

خـــبر

یک آســیب پذیری بحرانی در پیام رسان 
واتــس آپ کشــف شــده کــه می تواند به 
هکرهــا اجازه دهد از راه دور و تنها با یک 
تماس تصویری کنترل واتس آپ  کاربر را 

در اختیار بگیرند.
بــه گــزارش ایســنا، ایــن آســیب پذیری 
موضوع سرریز بیش  از حد حافظه است 
و هنگامی رخ می دهد که کاربر یک بسته 
اشــتباه طراحی شــده، به صــورت خاص 
RTP )پروتــکل زمان واقعی انتقال( را از 

طریق تماس تصویری دریافت می کند و 
باعــث ایجاد خطاهای انحرافی و خراب 
شدن برنامه واتس آپ موبایلی می شود.

 RTP روی  آســیب پذیری  هنگامی کــه 
اثــر می گــذارد، نقــص روی برنامه هــای 
امــا  روی  اثــر می کنــد    IOS اندرویــد و
تمــاس  بــرای  واتــس آپ  وب ســایت 

تصویری تأثیری ندارد.
ســیلوا نوویچ، محقق امنیت پروژه صفر 
گــوگل همچنیــن مقالــه اثبــات مفهوم 

بهره برداری را همراه با دستورالعمل ها 
بــرای بازیابــی حملــه واتس آپ منتشــر 
مقالــه  کــه  این حــال  بــا  اســت.  کــرده 
منتشرشــده توســط او فقط از بین رفتن 
حافظــه را شــامل می شــود، اورمانــدی 
محقق دیگــر پروژه صفر گــوگل، مدعی 
اســت: »این اتفاق بزرگی اســت که فقط 
بــا جــواب دادن یــک تمــاس از طــرف 
مهاجمان واتس اپ کامًا آسیب ببیند.«

بــه زبانــی دیگــر، هکرهــا بــرای دزدیدن 

رصــد  و  واتــس آپ  کاربــری  حســاب 
مخفیانه مکالمات تنها به شماره تلفن 
کاربــر نیــاز دارنــد. این آســیب پذیری در 
آگوست امسال به تیم واتس آپ گزارش 
شد. واتس آپ آن را تأیید و موضوع را در 
28 ســپتامبر بــرای مخاطبــان اندروید و 
3اکتبر برای مخاطبان آیفون تعمیر کرد. 
پــس اگر تاکنــون واتس آپ خــود را برای 
اندرویــد و IOS به روزرســانی نکرده ایــد، 

باید اآن این کار را انجام دهید.
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 Dockwatch اولین ساعت هوشمند در دنیا با قابلیت تماس تصویری برای کودکان 12- 6 سال طراحی شد. ساعت هوشمند
با قابلیت پیام رسانی و ردیابی از طریق جی پی اس، امنیت خاطر را در کودک و والدین تقویت می کند. به گزارش ایران آناین، 
ساعت هوشمند Dockwatch همانند یک تلفن همراه عمل کرده و با قرارگیری بر مچ دست، می توان با کودک در هر مکان 
و زمانی ارتباط تصویری برقرار کرد. در حقیقت این محصول هوشمند دارای 
قابلیــت چند گانــه بوده و می تــوان از طریــق آن کــودکان را ردیابی کــرد. این 
سیســتم هوشمند مناســب ترین محصول برای خانواده ها به شــمار می رود؛ 
چرا که با این ساعت هوشمند می توان از حضور فرزند خود در خانه یا مدرسه 
اطمینان حاصل کرد. این ساعت با وجود یک دوربین داخلی امکان برقراری 

تماس ویدئویی دو طرفه میان والدین و کودک را فراهم می کند.
ایــن محصول کاربردی امکان دیدار مجازی کودک با والدین را فراهم کرده و 
آرامش و امنیت ویژه ای را در دیدارهای دو طرفه میان کودک و والدین ایجاد 
می کند. این ساعت هوشمند با تجهیز به سیستم جی پی اس، مکان حضور 

کودک را به والدین اطاع می دهد.
والدین باید اپلیکیشن این محصول را بر تلفن همراه خود با سیستم عامل های 
iOS و Android نصب کرده و آن را با ساعت هوشمند کودک هماهنگ کنند. 
این سیستم مناسب ترین محصول برای کودکان کم سن و سالی است که هنوز آمادگی داشتن یک گوشی هوشمند را ندارند. 
ساعت هوشمند Dockwatch در سه رنگ طراحی شده و دارای پس زمینه قابل تنظیم و همچنین دوربین 2 مگا پیکسل است. 
این محصول دارای اینترنت 3G بوده و از طریق بلوتوث و وای فای می توان به برخی از شبکه های اجتماعی از جمله واتس آپ 
دسترسی داشت. کودک می تواند از طریق این سیستم، پیغام های صوتی و تصویری خود را به والدین و همچنین دوستان خود 

ارسال کند. این سیستم هوشمند در حال حاضر در وب سایت های جهانی با قیمتی برابر 179 دار امریکا به فروش می رسد.

تضمین امنیت کودکان با ساعت هوشمند
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قســمت پنجاهــم/ غــام بــه ایــن دلخــوش بــود 
کــه راهــی بــرای نجــات بــرادر دوقلویــش از فــرار 
و زنــدان پیــدا کــرده و از تصــور اینکــه بــا او روبه رو 
خواهد شــد و تنگ در آغوش یکدیگر گریه شــوق 
چهره هایشــان را خیــس خواهد کرد، بــا بی قراری 
فکــر  شــب  نیمــه  آن  می ســوخت.به  انتظــار  در 
می کرد که با ورود به آن شــرکت تجاری و دستبرد 
بــه گاوصنــدوق حســابدار ســاواکی، توانســته بود 
مدارک ازم را برای اثبات توطئه چینی این جوان 
خیانتکار و روشن شدن بی گناهی برادر دوقلویش 
به دست آورد. روز بعد با این حسابدار ساواکی تماس گرفت و پرسید:

- من با کی حرف می زنم؟
حسابدار جواب داد: تو خودت را باید معرفی کنی آقا!

غــام گفــت: بســیار خــب. شــب گذشــته یکــی وارد شــرکتی کــه شــما 
حســابدارش هستید شــده و فقط به گاوصندوقی که کنار میزتان هست 
دســتبرد زده و مدارکی را به ســرقت برده. آیا ســری بــه گاوصندوق تان 
زده ایــد تــا ببینید چــه اســناد محرمانه ای به ســرقت رفته؟ شــما آقای 
حســابدار مگــر اســم تان مهــرداد نیســت؟ آیــا مــن بــا آقــای مهــرداد 
شرفشــاهی صحبت نمی کنم؟ حسابدار جوان سکوت کرد و غام برای 

چند لحظه صدای نفس های پراضطرابش را شنید.
- چــرا حرف نمی زنید؟ آیا من شــماره تلفن شــما را عوضی گرفته ام؟ 

یا...؟ اگر اشتباه شده، قطع کنم؟ مگر شما آقا مهرداد نیستید؟
حسابدار جوان با دستپاچگی جواب داد و گفت:

- نه... نه. قطع نکنید. اشتباه تماس نگرفته اید. من مهرداد شرفشاهی 
هســتم. فرمایش؟غام گفت: منظورم این بود که متوجه شــده اید چه 
اســنادی از گاوصندوق شرکت ســرقت رفته؟لحن کام حسابدار تغییر 

کرد و با صدای خشونت آمیزی گفت:
- تو کی هســتی؟غام گفت: مهم نیســت که من کی هستم. اما پرونده 
مربوط به اســرار کار و زندگی ات پیش من هســت که اهمیت داره آقای 
مهرداد شرفشــاهی، حسابدار شرکت و مأمور ساواک. اگر برای دوستان 
انقابــی ام پرونده ات را باز کنم، به چه سرنوشــتی گرفتار خواهی شــد؟ 

می دانی این روزها با ساواکی ها و خبرچین ها چه می کنند؟
مهرداد که مستأصل شده بود، پرسید:

- داری بلوف می زنی؟ حتماً من را اشتباهی گرفته ای.
غام پوزخندی زد و گفت:- مهرداد شرفشــاهی، پســر بزرگ ســرهنگ 
بازنشســته شرفشــاهی که سرپرســت اردونانس ارتش بــوده و به خاطر 
اختــاس بــزرگ چنــد میلیونــی تحــت تعقیــب قــرار داشــت. دربــاره 
جزئیــات زندگــی خانواده تان بیشــتر توضیــح می دهم تــا بدانید من با 
مســائل خانوادگی تان آشــنا هســتم.جناب سرهنگ شرفشــاهی پس از 
طــاق مــادر گرامی تــان با زن جوانــی به نام مهســا ازدواج کــرده و حاا 
این آقا ریش گذاشــته و تســبیح به دســت گرفته و در جریان اعتراضات 
مردمــی خــودش را مخالــف رژیــم شــاه جــا زده، نامــادری ات مهســا 
خانــم هم هوس بازی هایــی پنهانی داره که نمی خــوام به جزئیات این 
هوســرانی ها اشاره کنم. به من هم مربوط نیست. فقط خواستم بدانی 
کــه همه چیــز را درباره تــو و خانــواده ات می دانم و دربــاره اش تحقیق 
کرده ام.حســابدار جــوان کــه از حرف های غــام عاصی و پریشــان حال 

شده بود، پرسید:از من چی می خوای؟ حرف حسابت چیه؟
اصــل  بــه  رســیدیم  داد:حــاا  جــواب  ظفرمندانــه ای  لحــن  بــا  غــام 
قضیــه. خــوب گوش کن. تــو به خاطر دشــمنی بــا ســهراب معتمدی، 
مدیرعامل همان شــرکت تجاری که تو حســابدارش هســتی، علیه اش 
دسیســه چیــدی. بــا مدارکــی کــه از پرونــده محرمانــه شــخصی ات در 
گاوصندوق شــرکت کش رفته ام، فهمیده ام با ســاواک همکاری داری و 
با سوء اســتفاده از این موقعیت برای مهندس معتمدی پرونده ســازی 
کــرده ای و با مــدارک جعلی توانســته ای چند میلیون تومان از شــرکت 
سوء اســتفاده کنــی و بــا پرونده ســازی مهنــدس را عامــل ایــن اختاس 
معرفــی کنی که حاا به عنــوان یک متهم فراری تحــت تعقیب پلیس 
آگاهی قرار داره.حسابدار جوان که از افشای این حقایق مستأصل شده 

بود، با درماندگی پرسید: از من چی می خوای؟
غام جواب داد: خبر داری که این روزها جوانان مبارز و انقابی به دنبال 
شــکار خبرچین ها و مأموران ساواک هستند؟ ضمناً کافی است مدارک 
مربــوط به سوء اســتفاده چنــد میلیونی ات از شــرکت را در اختیار پلیس 
آگاهی قرار بدم تا بی گناهی مهندس معتمدی را ثابت کنم و به جاش 
تــو بــه زندان بیفتی. امــا راه حل دیگــری را انتخاب می کنم. بایــد اوًا با 
تهیه گزارش روشن کنی که مهندس مرتکب اختاس در شرکت نشده 
و ســابقه اش پاک و روشــن اســت، به این ترتیب بازپرس دادسرا با لغو 
قرار بازداشــت مهندس، دســتور منع تعقیبش را به اداره آگاهی صادر 
خواهد کرد.ضمناً به عنوان مأمور ساواک باید با گزارش محرمانه ای به 
ســازمان اطاعات و امنیت اعام کنی کــه مهندس معتمدی فعالیت 
ضد امنیتــی نداشــته و خبرچین هایــت گــزارش دروغینــی دربــاره اش 
داده بودند. حســابدار ســاواکی که گویی تن به خواســته های غام داده 
اســت، پرســید: پس مدارکی که از گاوصندوق کش رفتــه ای باید به من 
برگردانــده شــود. غــام بــا اطمینان خاطــر جــواب داد: البتــه مطمئن 
باش اســرار تــو را هرگز فاش نمی کنــم. قول می دم هــر وقت مهندس 
ســهراب معتمدی آزاد شــود و به خانه و سر کارش برگردد، هرچه را که 

از گاوصندوق شرکت کش رفته ام، تحویلت بدم.
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داستانک
گــروه حــوادث/ واژگونــی خــودرو ســراتو در 
بزرگراه همت 2 کشــته بر جا گذاشت.ســید 
جال ملکی- سخنگوی آتش نشانی تهران- 
با اعام این خبر گفت: ساعت ۱:۳۷ بامداد 
جمعــه واژگونی خــودرو در مســیر غرب به 
شرق بزرگراه شهید همت، ابتدای خروجی 
بزرگراه شیخ فضل اه نوری )مسیر جنوب( 
به سامانه ۱2۵ اعام شد که به سرعت آتش 
نشــانان دو ایســتگاه آتش نشــانی بــه محل 
حادثه اعزام شــدند.با حضور آتش نشانان 

در محل حادثه مشــاهده شــد یک دستگاه 
خودرو ســراتو با پنج سرنشــین مــرد جوان 
به هنگام حرکت از مســیر اصلی منحرف، 
پس از برخورد با گاردریل و تیربرق حاشیه 
بزرگراه و شکســتن آنهــا، واژگون و در محل 
متوقف شــده اســت.وی ادامه داد: پیش از 
رســیدن آتش نشــانان دو نفر از سرنشینان 
که بشــدت بدحــال بودند از داخــل خودرو 
اورژانــس  و تحویــل عوامــل  خــارج شــده 
شدند.ملکی با اشاره به محبوس بودن سه 

نفر از سرنشینان داخل خودرو، خاطرنشان 
کرد: آتش نشــانان بــه ســرعت عملیات را 
آغاز کــرده، قطعات خودرو را بــرش داده، 
هر ســه نفر را از داخل خودرو خارج کرده و 
تحویل عوامل اورژانس دادند که مشخص 
شــد دو نفر از آنها به علت شدت جراحات 
وارده جان خود را از دست دادند همچنین 
سرنشین دیگر نیز بشــدت مصدوم شده و 
برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل 

اورژانس شد.

مرگ دو جوان در تصادف شبانه تهران
گــروه حوادث/ اتوبوس حامل زنان کاراته کا اســتان فارس 
کــه در گردنــه شــهیدآباد شهرســتان خرمبیــد، در محــور 
»شــیراز – اصفهان« واژگون شــد ۱6 مصدوم داشــت. این 
ورزشــکاران از شــیراز عــازم تهــران بودند تا در مســابقات 

انتخابی تیم ملی بانوان شرکت کنند.
 رئیس پلیس راه شــمالی اســتان فارس دربــاره علت این 
حادثــه اعام کــرد که واژگونی اتوبوس در محور »شــیراز - 
اصفهان«، به علت بی توجهی راننده به جلو، اتفاق افتاده 

است.
 سرهنگ »عبدالهاشــم دهقانی« اظهار کرد: این اتوبوس 

حامل 22 نفر مسافر بود که در ساعت های پایانی شامگاه 
چهارشــنبه 2۳ آبــان در محــدوده دشــت مرغــاب، محور 
»شــیراز - اصفهان« دچار حادثه شــد.۱4 نفر از مجروحان 
در محل و به شــکل ســرپایی درمان شــده و 2 نفر نیز برای 
درمــان تکمیلــی بــه مراکــز بیمارســتانی، منتقل شــدند.

مجتبــی خالــدی ســخنگوی ســازمان اورژانــس کشــور نیز 
اظهــار داشــت: تمام مصدومــان به بیمارســتان حضرت 
ولیعصر)عج( شهرســتان خرمبید انتقــال یافتند و هدف 
از این ســفر شرکت در مســابقات انتخابی تیم ملی بانوان 

بوده است.

واژگونی بود اتوبوس ورزشکاران مقصر   راننده 
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 / علمدهــی  کامــران  حــوادث:  گــروه 
کارشناســان راه در تحقیقــات اولیه علت 
تصــادف مرگبــار خــودروی مدیرعامــل 
ســازمان تأمین اجتماعی با یک دستگاه 
تانکر سوخت در ورودی شهر گرگان را که 
منجر به فوت سید محمدتقی نوربخش  
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعی  و 
عبدالرحمــن تاج الدین معــاون حقوقی 
این ســازمان شــد، اعــام کردنــد. در این 
حادثه که ساعت ۱6 روز پنجشنبه رخ داد 
مقام های ارشــد وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی برای افتتاح یک پروژه به استان 

گلستان سفر کرده بودند.
ســرهنگ علــی عبــدی فرمانــده پلیــس 
راه اســتان گلســتان در رابطه با علت این 
تصادف گفت: در این حادثه که بین یک 
دستگاه ســواری لندکروز با تانکر نفتکش 
رخ داد کارشناســان علــت حادثــه را ســه 
عامــل رعایت نکردن حق تقدم از ســوی 
راننده سواری، توجه نداشتن کافی راننده 
تریلی به جلو و قصور مســئوان راه برای 
احــداث دوربرگردان ایمــن اعام کردند.

وی افــزود: اولیــن علــت، بی احتیاطی از 
جانــب راننده ســواری تویوتا لندکــروز به 
علــت رعایــت نکــردن حــق تقــدم عبور 
نبــود  علــت،  دومیــن  زدن،  دور  هنــگام 
توجه کافی به جلو از جانب راننده تریلی 
نفتکش و سومین علت مربوط به قصور 
مســئوان راه بــرای احــداث دوربرگردان 

ایمن یا تقاطع غیرهمسطح بوده است.
استاندار گلســتان که یکی از شاهدان این 
تصــادف بــوده در تشــریح ماجــرا گفت:  
بعــد از مراســم کلنگ زنی مرکــز درمانی 
در علی آبــاد کتــول قصــد داشــتیم که به 
گــرگان برگردیــم که بنا به خواســت دکتر 
نوربخش قرار شــد در میانــه راه بازدیدی 
از بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی گــرگان 
داشته باشیم. دکتر نوربخش، تاج الدین 
و خلیل حنیف در خودروی جلویی بودند 
و مــن بــه همــراه وزیــر کار در خودرویــی 
دیگر پشــت ســر آنها حرکت می کردیم، 
که در  پشت یکی از تقاطع ها  در لحظه ای 
کوتاه، یک دستگاه تریلی با سرعت بسیار 
زیاد به خودروی لندکروز رئیس ســازمان 
تأمین اجتماعی برخــورد کرد. بعد از آن 
مــا که شــاهد ایــن اتفاق بودیم به ســبب 
آنکه تأخیــری در روند درمانی رخ ندهد، 
امــداد  آمبوانس هــای  حضــور  منتظــر 
نشدیم، مصدومان را با یک خودروی ون 
که مــا را همراهی می کرد  به بیمارســتان 

حکیم جرجانی رساندیم.
ایــن در حالی اســت کــه رئیــس اورژانس 
گلســتان عنوان می کند که ۱0 دقیقه پس 
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یــک بریتانیایی به دلیل گاز گرفته شــدن توســط یک گربــه در مراکش جــان باخت.به گزارش یورونیوز، اداره بهداشــت 
عمومی انگلســتان گفته اســت که این گربه به ویروس هاری مبتا بود.این اداره به افرادی که به خارج از بریتانیا ســفر 

می کنند، توصیه کرده از تماس با حیوانات در کشورهایی که این بیماری عفونی در آن وجود دارد، بپرهیزند.

پــس  امریکایــی  محققــان 
از بررســی فســیل پرنــدگان 
بیــان  ســاله  میلیــون   ۷5
کردنــد که گذر زمــان باعث 
تکامل آنها و زنده ماندن شــان در طول تاریخ شــده است.
به گزارش ســاینس، پرندگان امروزی بخشــی از موجودات 
ماقبــل تاریخــی هســتند کــه در گــذر زمــان موفق شــده اند 
خود را با محیط زیست ســازگاری دهند.»جسی آترتولت« 

از پژوهشــگران امریکایــی دانشــگاه کالیفرنیــا در ایــن بــاره 
گفت:»آنچه این فسیل ها به ما نشان می دهد اینکه شکل 
جمجمــه، بال هــا و پرهــای این پرنــدگان به همراه شــکل 
اســتخوان ها تغییر کــرده و برای پرواز کوچک تر و ســبک تر 
شــده اســت.«وی افــزود: »آنالیز ها نشــان داد کــه پرندگان 
امروزی بازماندگان پرندگانی بوده اند که در گذشته های دور 
گوشــتخوار بوده و شــکل منقار و پنجه هایشان نیز سازگاری 

یافته تا بتوانند از دانه ها و گیاهان نیز تغذیه کنند.«
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زن خــوش شــانس پــس از ســقوط بـــــــــــــــــه گــودال ۱0 متری به شــکل 
معجــزه آســایی زنــده ماند.به گــزارش میرر، ایــن زن در حــال پیاده 
روی در یکــی از خیابان هــای شــهر »انــژو« چیــن بــوده کــه ناگهــان 
زمیــن زیــر پایش نشســت کــرده و بــه درون گودالی به عمــق ۱0 متر 

است. کرده  سقوط 
تصاویر منتشــر شــده از این حادثه نشــان می دهد که در پی این حادثه 
افسران پلیس و امدادگران دست به کار شده و این زن را از گودال خارج 
و به بیمارســتان منتقل کردند.به گفته پزشکان، زن بسیار خوش شانس 

بوده که از این حادثه جان سالم به در برده است.
پرواز یوفو در آسمان کانادا

کانــادا  کبــک  آســمان  در  یوفوهــا  پــرواز 
شهروندان را شگفت زده کرد.

ایــن  شــدن  دیــده  بــا  ســان،  به گــزارش 
فضاپیماهای اسرار آمیز بار دیگر فرضیه 

وجود بیگانگان قوت گرفت.
فیلم پــرواز یوفوها هزاران بــار در فضای 
مجازی دیده شده است.به گفته شاهدان 
ماجرا  یوفوها پس از دقایقی پرواز در روز 

روشن ناپدید شده اند.

ブ》 ‶┓o┗k ╇┝] qブ╁ペ 《ペ  j¨k
بــرای  پســربچه   یــک 
حفاظــت  بــه  کمــک 
کرگدن هــا  بچــه  از 
جنوبــی  آفریقــای  در 
زیــادی  محبوبیــت 
پیدا کرده اســت. او در 
تلویزیونی  برنامه های 

شــرکت می کنــد و مردم را از سرنوشــت بچــه کرگدن هایی آگاه 
می کنــد کــه والدین شــان توســط شــکارچیان غیرمجــاز شــکار 
می شــوند.این پســربچه ۱۱ ســاله تاکنون توانسته اســت ۱۴ هزار 
یــورو کمــک خیریــه بــرای نگهــداری از ایــن بچــه کرگدن هــا 
جمــع آوری کنــد. هانتــر می گوید: »همه چیز از دســامبر ســال 
20۱۵ و زمانی آغاز شــد که درباره بچه کرگدن هایی شنیدم که 
در منطقه حفاظت شده آکیا رها شده اند. من می دانستم که 
کرگدن هــا در معرض انقراض هســتند و تصمیــم گرفتم که با 
جمــع آوری پول بــه آنها کمک کنم.« شــاخ کرگــدن در برخی 
کشــورهای آسیایی ارزش بســیار زیادی دارد و این حیوانات به 
خاطر فروش شاخ هایشــان در معرض انقراض قرار گرفته اند. 
بســیاری از مردم در کشــورهایی مانند چین معتقدند که پودر 
شــاخ کرگدن، سرطان را درمان می کند. اکنون تنها 2۵00 عدد 

از این گونه پستانداران در آفریقا وجود دارد.

حامل رئیس ســازمان تأمیــن اجتماعی 
کرد.

پلیــس  رئیــس   - مهــری  تقــی  ســردار 
راهنمایــی و رانندگی ناجــا - نیز در جمع 
خبرنــگاران در تشــریح جزئیــات حادثــه 
مدیرعامــل  فــوت  و  گلســتان  رانندگــی 
معــاون  و  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان 
سازمان، گفت : در تصادفاتی که منجر به 
فوت و جرح می شــود تا مشــخص شدن 
علــت حادثــه و معرفی مقصــر تصادف 
برابر قانون و دستور مقامات قضایی این 
کار انجــام می شــود. مرحــوم نوربخش و 
تاج الدیــن از خدمتگــزاران خــوب کشــور 
بودنــد و در راه خدمتگــزاری به مردم نیز 

دچار سانحه شدند.
وی افــزود: از نزدیــک از صحنــه تصادف 
بازدیــدی داشــتم، متأســفانه در اســتان 
گلستان تعدادی نقاط حادثه خیز وجود 
دارد. تقاطع هایــی کــه در ســطح جــاده 
اصلی استان گلســتان وجود دارد و دچار 

مشکات هندسی هستند.
مهــری ادامه  داد: بــا پیگیری هایی که در 
جلســات متعــدد و به صــورت مکاتبات 
گســترده انجام شــده برخــی از این نقاط 
مشکل شــان مرتفع شــده کــه امیدواریم 
با برنامه ریزی هایی کــه در آینده صورت 
می گیرد، مشکات این نقاط حادثه خیز 
باقی  مانــده نیز برطرف شــود، بی تردید 
مردم گلســتان نیازمند خدمت بیشتری 
و  راهنمایــی  پلیــس  هســتند.رئیس 
رانندگــی ناجا، در خصــوص علت وقوع 
ایــن حادثه، گفــت : کارشناســان در حال  
بررســی هســتند، اما در حوادث معموًا 
مــورد  نقلیــه  وســایط  و  راننــده  جــاده، 
بررســی قرار می گیرند. به  این  ترتیب در 
ایــن حادثه نیــز کارشناســان هــم از نظر 
فنــی و هــم از نظــر راه موضــوع را مــورد 
بررســی قــرار خواهند تــا نتیجــه  قطعی 
پس از مشــخص شــدن به اطاع عموم 

برســد.وی در خصوص حضــور تیم های 
پلیس راهور در هنگام تردد مسئوان در 
ســطح جاده ها، گفت : معمواً در سطح 
استان ها زمانی که برنامه ای تنظیم شده 
باشــد و به پلیس اعام شــود، براســاس 
یــک برنامــه مشــخص کنتــرل ترافیــک 
انجام می شود. هنوز این موضوع را مورد 
بررســی قرار نداده اند، اما بی تردید همه 
کســانی کــه در ســطح جاده هــای کشــور 
در حال  تــردد هســتند از خدمات پلیس 
بهره منــد می شــوند. در اســتان گلســتان 
تعــدادی نقــاط حادثــه خیز وجــود دارد 
و مقدور نیســت که بــرای همه این نقاط 

حضور پلیس امکان پذیر باشد. 
تــردد مســئوان اگــر برنامه ریــزی شــده 
باشــد و به پلیس نیز اعام شــود نســبت 
به کنترل ترافیک رفــت و آمد آنها اقدام 
خواهــد شــد.مهری در بخش دیگــری از 
صحبت های خود با اشاره به وجود نقاط 
حادثــه خیز در ســطح جاده های کشــور، 
گفت : کشــور ما دارای 5000 نقطه حادثه 
خیــز در ســطح جاده ها اســت کــه از این 
میــزان حــدود 2000 نقطه درون شــهری 
و ۳400 نقطه برون شــهری هســتند. این  
در حالــی اســت کــه در گذشــته ایــن رقم 
بــه حــدود 8000 نقطــه می رســید کــه در 
ســال های گذشــته کاهــش یافتــه اســت. 
قطعــاً بــرای اینکــه این نقاط هم ســطح 
را به غیر هم ســطح تبدیل کنیــم نیاز به 
افــزود: در  برنامــه ای مــدون داریــم.وی 
سال های گذشته مجلس شورای اسامی 
تصویب کرد کــه این نقاط حادثه خیز در 
سطح کشــور کاهش پیدا کند و این اتفاق 
در حد مقدورات سازمان راهداری انجام 
شــده اســت و اقداماتی نیــز در این زمینه 
صــورت گرفته اســت، اما کافی نیســت و 
باید اعتبار بیشــتری برای رفــع این نقاط 
پــر خطــر و حادثه خیز در دســتور کار قرار 

بگیرد.

از ایــن ســانحه آمبوانس هــای اورژانس 
بــه محل حادثه اعزام شــدند ، با بررســی 
وضعیــت مصدومان مشــخص شــد که 
نوربخــش و تــاج الدیــن عایــم حیاتــی 
ندارنــد و خلیــل حنیــف مدیــرکل امــور 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  اســتان های 
اجتماعی هم بشدت مصدوم شده است 
که بافاصله به بیمارســتان اعزام شدند. 
در ادامــه روند درمانی خلیل حنیف بعد 
از 4 ســاعت به ســطح هوشــیاری رسید و 
پزشــکان وضعیــت او را رضایــت بخش 

عنوان کردند.
اورژانــس  ســازمان  سرپرســت  کولیونــد 
هم اظهار داشــت: با اینکــه آمبوانس ها 
در عــرض ۱0 دقیقــه بــه محــل حادثــه 
رســیدند امــا بــه علــت وخامــت حــال 2 
نفر از مصدومــان و نزدیکی بیمارســتان 
و  نوربخــش  دکتــر  اجتماعــی  تأمیــن 
معاون پارلمانی وى توســط همراهان به 

بیمارستان انتقال داده شدند.
در همیــن رابطــه رئیس کل  دادگســتری 
اســتان گلســتان هم گفــت:  راننــده تانکر 

حمل ســوخت در پی تصــادف خودروی 
تأمیــن  ســازمان  مدیرعامــل  حامــل 
ایــن  از  شــد.پس  بازداشــت  اجتماعــی 
حادثــه تصــادف، ســردار مهــری رئیــس 
پلیس راه کشور نیز در بیمارستان حضور 
تــا پیگیــر وضعیــت مصدومــان  یافــت 
رحمانــی  نــادر  باشد.ســرهنگ  حادثــه 
رئیــس مرکــز اطاعات و کنتــرل ترافیک 
پلیــس راهنمایــی و رانندگــی ناجــا نیــز 
بافاصله تیمــی از کارشناســان پلیس را 
مأمور بررســی علــت تصادف خــودروی 

راننده لندکروز ، تریلی و مسئوان راه 
مقصران سانحه رانندگی مرگبار گلستان
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همزمان با اعام خبر فوت سیدتقی 
ســازمان  مدیرعامــل   - نوربخــش 
عبدالرحمــن  و  اجتماعــی-  تأمیــن 
ایــن  پارلمانــی  معــاون  تاج الدیــن 
ســازمان درحادثه تصادف روز پنجشــنبه، حســن روحانی 
رئیــس جمهوری، اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیس 
جمهــوری، علــی اریجانــی رئیــس مجلس، حســینعلی 
امیــری معاون امــور مجلس رئیس جمهــوری، جمعی از 
وزیران و شــماری از مسئوان کشــور این ضایعه را تسلیت 

گفتند. 
 تسلیت رئیس جمهوری

متن پیام تسلیت حجت ااســام والمسلمین دکتر حسن 
روحانی به این شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
َو َمْن یْخُرْج ِمــْن َبیِتِه ُمَهاِجــًرا إَِلی اه َو 
َرُســوِلِه ُثمَّ یْدِرکــُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقــَع َأْجُرُه 

َعَلی اهَِّ
خبــر تلــخ ســانحه تصــادف رانندگی و 
درگذشــت اندوهبــار رئیــس و معــاون 
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  پارلمانــی 
موجــب تأثر و تألم فراوان شــد.مرحوم 

دکتر ســید تقی نوربخش، همــراه صدیق و کوشــای دولت 
در ۵ ســال گذشــته؛ مدیری متعهد و دلســوز، پرکار، صادق 
و متواضــع بود کــه لحظــه ای از خدمت به خانــواده تأمین 
اجتماعی بویژه کارگران زحمتکش و بازنشســتگان شریف 
باز نایستاد.مرحوم عبدالرحمن تاج الدین معاون پارلمانی 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیز ســال ها در مســئولیت های 
مختلــف پارلمانــی و اجرایــی خدمــات ارزنده ای داشــتند، 
و تقدیــر چنیــن بود که این دو چهره خدمتگــزار، با هم و در 

مسیر خدمت به مردم به دیدار معبود بشتابند.
اینجانب این ضایعــه را به خانواده های محترم نوربخش 
و تــاج الدین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی، خانواده بــزرگ دولــت و جامعه عزیز 
کارگری و بازنشســتگان تسلیت می گویم.برای آن عزیزان 
فقیــد کــه در راه خدمــت بــه مــردم جــان خــود را تقدیم 
کردنــد، از درگاه خداونــد متعــال رحمــت واســعه و علــو 
درجــات، برای خانواده هــای محترم ایشــان و بازماندگان 
صبــر و اجــر و بــرای مصدوم این ســانحه شــفای عاجل و 

کامل مسألت دارم.
 در پیــام جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهــوری آمده 
است: مرحوم دکتر نوربخش از پزشکان ارزشمند و مدیران 
با تجربه کشور بود و پدر بزرگوارش نیز عمر خود را در حوزه 
ســامت و درمان و ارائه خدمات فــراوان به مردم بیرجند 
و قائن در اســتان خراســان جنوبی صرف کــرد که خدمات 
این خاندان ســادات خیرخــواه، هرگز از یــاد و خاطر مردم 
این منطقه فراموش نخواهد شد.مرحوم تاج الدین نیز که 
نماینده مردم اصفهان در دوره های پنجم و ششم مجلس 
شورای اسامی بود، خدماتی ارزنده و کارنامه ای درخشان 

از خود برجای گذاشت.
علی اریجانی رئیس مجلس شورای اسامی نیز در پیامی، 
ضمــن عرض تســلیت بــه مردم شــریف ایــران، مجموعه 
و  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  خــدوم 
خانواده درگذشتگان، برای این دو عزیز، 
رحمــت و مغفــرت و بــرای بازماندگان 
صبــر و اجــر از درگاه خداونــد متعــال 

مسألت کرد.
 محمــود واعظــی رئیــس دفتــر رئیس 
جمهوری نیز با انتشار پیامی این ضایعه 
دردناک را بــه خانواده های محترم این 
عزیــزان و همه همکاران مرتبط با خانواده بزرگ ســازمان 

تأمین اجتماعی تسلیت گفت.
 محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید 

مناف هاشمی استاندار گلستان در پیامی مشترک نوشتند:
»این ضایعه آنچنان ســخت و دردنــاک بود که هنوز باوری 
نســبت به درگذشــت آنــان در فکــر و ذهنمــان نمی گنجد. 
بی شک مردم قدرشناس جمهوری اسامی ایران خدمات 
و زحمات بی دریغ این مدیران دلسوز و شیفته خدمت را از 
یاد نخواهند برد و براســتی که مدیران خدوم در قلب پاک 

ملت جای دارند.«
 محمد ســلطانی فــر معــاون مطبوعاتی وزیــر فرهنگ و 
ارشــاد اســامی در پیــام تســلیت خود نوشــت: زنــده یاد 
نوربخــش از مدیران فعال و دلســوز کشــور بود که همواره 
دغدغــه همراهــی بــا اصحــاب رســانه و رفــع مشــکات 
آنها را داشــت و در ســال های خدمت در ســازمان تأمین 
اجتماعــی خدمــات ارزشــمندی را برای اهالی رســانه به 

یادگار گذاشت.

کشوری مسئوان   تسلیت 
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کج شدن شکم مادربزرگ 
زیبایی از جراحی  پس 

گروه حوادث: زهره صفاری/ زن تهرانی که به خاطر چاقی 
زمینگیــر شــده بود، وقتــی به توصیه پزشــک چربی های 

شکمش را خارج کرد، با مشکل تازه ای روبه رو شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اواسط سال 93 بود که »ثریا«ی 60 ساله 
به خاطــر وزن زیــاد و بیمــاری فتق با مشــکات زیادی روبه رو شــد. در مطب 
پزشک معالجش تحت عملی سرپایی قرار گرفت. او 15 میلیون تومان برای 
ایــن جراحی پرداخــت و قرار بود 15 روز بعد عمل لیپوساکشــن انجام دهد. 
در موعد مقرر هر دو مرحله جراحی انجام شــد اما نتیجه عمل وحشــتناک 
و فاجعه آمیز بود. حاا این مادربزرگ عاوه بر مشــکات قبلی، درد شــدید، 
عفونت و خونریزی نیز داشت. روند درمان »فاطمه« دو سالی به درازا کشید 
و شــکم او بــه خاطر تخلیه نامناســب چربی ها در بخش هــای مختلف دچار 
پستی و بلندی و کجی شده بود. با تداوم این مشکات زن میانسال از پزشک 

معالج به دادسرای جرایم پزشکی)ناحیه 19( شکایت کرد.
با ارسال پرونده به کمیسیون پزشکی سه کارشناس موضوع را بررسی کردند 
اما با توجه به اینکه بیمار ســابقه دیابت و وزن باایی داشــته، نوع معاینه به 
عمل آمده انتخاب بیمار و تکنیک جراحی را اشــتباه دانســته و پزشــک را به 
خاطر وارد کردن صدمه شــکمی به زن میانســال به میــزان 10 درصد مقصر 

شناختند.
به این ترتیب کیفرخواست پرونده با عنوان ایراد صدمه بدنی غیرعمدی 
صادر و پرونده برای رســیدگی به شــعبه 1043 دادگاه کیفــری 2)مجتمع 
شــهید قدوسی( به ریاست قاضی محبوب افراسیاب فرستاده شد. قاضی 
پس از بررســی شــواهد، مــدارک و نظریه پزشــکی قانونی پزشــک معالج 
را مقصــر شــناخت و او را به پرداخت 10 درصد دیه کامل انســان محکوم 

کرد.

6 کشته در برخورد پراید و نیسان    
جــای  بــر  مجــروح  و 3  کشــته  -تــکاب ۶  دژ  شــاهین  در  رانندگــی  حادثــه 
گذاشــت. باقر بهرامی رئیــس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
آذربایجان غربــی بــه باشــگاه خبرنــگاران جــوان گفــت: صبح جمعــه بر اثر 
برخورد پراید با نیســان وانت در محور شــاهیندژ -تکاب نرســیده به روستای 

گراو 6 نفر کشته و 3 نفر مجروح شدند.
مصدومیــن حادثــه پس از تریــاژ و کمک هــای اولیه به بیمارســتان شــهید راثی 

شاهیندژ منتقل شدند.

مرگ زن عشایر در ریزش کوه
زن عشایرنشین باشتی بر اثر ریزش کوه جان خود را از دست داد.

جــال پورانفــرد -رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
کهگیلویــه و بویراحمــد بــه ایرنــا گفــت: ایــن حادثــه در منطقه ییاقــی کوه 
باشــت و در نزدیکی روســتای چاه تلخ رخ داد. با دریافت گزارش این حادثه 
امدادگران به محل مورد نظر اعزام شدند اما به دلیل خرابی جاده ارتباطی و      

سخت گذر بودن منطقه امکان اعزام آمبوانس میسر نشد.
دلیل ریزش این کوه بارندگی های شدید 2 روز گذشته بوده است.

اخبــــار
بیننــده  میلیون هــا  حــوادث/  گــروه 
ناگهان در شــبکه های مجــازی با چهره 
روبــه رو  غول آســایی  مــرد  جنون آمیــز 
هولنــاک  صحنه هایــی  در  کــه  شــدند 
پســربچه هایی را در چنــگ خــود اســیر 
کرده بــود و اعمال وحشــیانه اش با این 
کودکان چنان هراســناک و تکان دهنده 
بــود کــه بســیاری از اعضــای خانواده ها 
از جمله زنــان و دختران تاب تماشــای 

چنین صحنه های شنیعی را نداشتند.
در پیگیــری ماجرا روشــن شــد ســه مرد 
در شوشــتر پســربچه ها را می ربودنــد و 
هنگام تعرض به آنها از صحنه های این 

جنایت سیاه فیلمبرداری می کردند.
به گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایــران«، 
چهارشــنبه گذشــته بــود کــه تصویــر و 
فیلم های ایــن صحنه های تکان دهنده 
شــد.  پخــش  مجــازی  شــبکه های  از 
صحنه ها نشان می داد که مرد تنومندی 
مغــرور از وحشــیگری اش پســربچه ای 
را بــه چنــگ آورده و چشــم بــه دوربین 

فیلمبرداری دارد.
ایــن  بــه  مربــوط  تصاویــر  و  فیلم هــا 
جنایــت در عــرض چند لحظــه فضای 
مجــازی را پــر کــرد و صحنه هایــی کــه 
اعضــای خانواده هــا را تکان مــی داد. با 
انتشــار ایــن صحنه هــای فجیــع اعــام 
شــد کــه مــرد جنایتــکار به نــام احمــد 
تن تن و دوســتانش با اجرای نقشه های 
سیاهشــان، از پســران نوجــوان عکس و 
فیلــم می گرفتنــد و بــرای خانواده های 
کــودکان می فرســتادند و بعــد والدیــن 
آنها را تهدید می کردند که اگر شــکایتی 
صورت گیرد این فیلم ها منتشر می شود 
و از آنها انتقام گرفته خواهد شــد. ترس 
و وحشــت ســاکنان محات فقیرنشین 
شوشتر هم باعث شده بود تا از شکایت 
خود دست بکشند. آنها هراس داشتند 
کــه اگــر از احمــد تن تن و همدســتانش 
شــکایت کننــد او کــه مــردی تبهــکار و 
سابقه دار است و توانسته با تأیید مشکل 
روانــی اش از زندان آزاد شــود دوباره به 
ســراغ قربانیان این جنایت ســیاه برود. 
و  هولنــاک  تصاویــر  انتشــار  ســرانجام 
تکان دهنده این تبهکار با ســابقه سبب 
شد که راز جنایت سیاه او و همدستانش 
برما شود و پلیس بافاصله وارد عمل 
شــد و بــا تــاش کارآگاهــان پلیــس فتا 
پــس از 6 ســاعت جســت وجو عامــان 

جنایت دستگیر شدند.
اما این پایان ماجــرا نبود، چرا که بعداز 
دستگیری این سه متهم، افرادی هم در 
شبکه های مجازی اقدام به باز نشر این 
تصاویــر کردنــد. ایرنــا هم در ایــن مورد 

نوشــت، پس از گذشت یک هفته از این 
ماجرا و بازداشت متهمان، برخی افراد 
اقــدام به انتشــار تصاویر اعمــال منافی 
عفت این افراد کرده اند که در این زمینه 
پلیس فتا هشــدار داد با عامان انتشــار 
ایــن تصاویــر در شــبکه های اجتماعــی 

برخورد قانونی خواهد شد.
حســین پنبه دانه پــور، فرماندار شوشــتر 
دربــاره انتشــار فیلم هــای تجــاوز یــک 
مجــرم ســابقه دار در ایــن شــهر به چند 
کودک و نوجوان به ایرنا گفت: زمانی که 
این فیلم ها منتشرشد، هم توزیع کننده، 

هم فیلمبردار و هم مرد تبهکار متجاوز 
حاضــر  حــال  در  و  شــدند  بازداشــت 
متهمــان در اختیــار مقام قضایــی قرار 

گرفته اند.
تکذیب تهدید خانواده قربانیان

برخــی  گفــت:  شوشــتر  فرمانــدار 
رســانه های خارجــی مدعــی شــده اند، 
خانواده هــای کــودکان تهدیــد شــده اند 
امــا چنین چیــزی اصًا صحــت ندارد و 
دادســتان از خانواده هــای ایــن کودکان 
در  را  خــود  شــکایت  خواسته اســت، 
مراجع قضایی مطــرح کنند که در حال 

در  و  اســت  انجــام  حــال  در  تکمیلــی 
مجموع ســه نفر در رابطه با این پرونده 
بــه  دســتگیر شــده اند کــه دو نفرشــان 
عمــل شــنیع اقــدام می کردنــد و یــک 
نفــر هــم از آنهــا هنــگام اعمال شــنیع 
فیلمبرداری می کرد.موسوی با تأکید بر 
رســیدگی ســریع به این پرونده با توجه 
به حساســیت موضوع، گفــت: برخی از 
خانواده هــای ایــن نوجوانان در دادســرا 
حضور یافته اند و تاکنون دو خانواده، به 

طرح شکایت اقدام کرده اند.
گشت فضای مجازی

انتشــار فیلم های مســتهجن در فضای 
مجازی از سوی افراد این ماجرا بی  شک 
جــرم محســوب می شــود و پلیــس بــا 
برخــورد  فیلم هــا  انتشــاردهندگان 
می کند. ســرهنگ تورج کاظمی، رئیس 
پلیس فتای تهران بــزرگ در این رابطه 
به خبرنــگار »ایران« گفت: قســمتی در 
پلیس فتا هست که کارشناسان به رصد 
و پایــش فضای مجــازی می پردازند که 
گشــت اینترنتی نــام دارد. همکارانم با 
گشــت زنی در فضــای مجــازی هرگونــه 
تخلــف یا مــورد ســوئی را که پیــدا کنند 
ضمن جســت وجو به شناسایی عامان 
نشر و حتی بازنشر دهنده ها می پردازند 
و برخــورد با ایــن گروه ها و افــراد انجام 
می گیــرد. به هر حــال کســانی کــه پس از 
دریافت و مشــاهده یک فیلم یا تصویر 
مســتهجن اقــدام بــه انتشــار می کنند و 
به اصطــاح آن را بازنشــر می دهند نیز 
شناســایی می شــوند. بعد از شناســایی 
این موضوع بــه مراجع قضایی گزارش 
می شــود و اگر از ســوی مراجــع قضایی 
ایــن اعمــال مجرمانــه تشــخیص داده 
شــود، دســتور برخورد با متهمان صادر 

می شود.
کاظمی می گوید: فضای مجازی بســیار 
گسترده است و با اینکه پلیس فتا مدام 
در حال رصد این فضا است اما گسترده 

بــودن آن باعــث می شــود کــه بعضــی 
از مــوارد از دیــد مــا مخفــی بمانــد. این 
موضوع بــرای تمامــی کشــورها و حتی 
فضــای  پلیس هــای  تخصصی تریــن 

مجازی هم صدق می کند.
برخــی از خانواده هــا هــم از ایــن گلــه 
انتشــار  محــض  بــه  چــرا  کــه  داشــتند 
در  شــده  فیلمبــرداری  صحنه هــای 
وارد  فتــا  پلیــس  مجــازی  شــبکه های 
عمل نشــده و به شــبکه های ماهواره ای 
خــارج و تلویزیون هــای بیگانــه فرصت 
مســتهجن  صحنه هــای  شــده  داده 
کننــد.  پخــش  را  کــودکان  بــه  تعــرض 
به گفتــه خانواده ها، پلیس فتــا می باید 
به محض انتشــار چنین فیلم هایی وارد 
عمل می شــد و بســرعت به حذف این 

صحنه های غیر اخاقی می پرداخت.
رهایی مبتایان به جنون در شهر

بــه تأییــد مســئوان قضایــی و پلیــس 
عامــل اصلــی ایــن جنایــت ســیاه کــه 
پــس از ربــودن کــودکان به آنهــا به طور 
مــرد  می کــرد،  تعــرض  وحشــیانه ای 
جنایتــکاری اســت کــه مدت هــا پیــش 
به جرم ارتکاب جنایاتی محاکمه شــده 
و پــس از محکومیــت روانه زندان شــده 
بود اما پزشــکان قانونی پــس از معاینه 
ایــن مــرد تشــخیص داده انــد وی مبتا 
به بیماری روانی اســت و مســئوان نیز 
برای جلوگیــری از خطراتی که این مرد 
در زنــدان بــرای ســایر زندانیــان پیــش 
می آورد او را از مجازات معاف کرده اند 
و به ایــن ترتیب آزادانــه در جامعه  رها 
شــده اســت.آیا حضــورش در جامعــه 
و در میــان شــهروندان چنــد میلیونــی، 
خطرناک نخواهد بود. تأکید خانواده ها 
بــر ایــن نکتــه اســت کــه بایــد این گونــه 
بیمــاران خطرناک در بیمارســتان های 
روانــی تحــت نظر قــرار گیرند نــه اینکه 
همچون خطــری متحرک جــان مردم 

شهر را تهدید کنند.

گروه حــوادث/ دختر جــوان وقتی برای دوســت 
پســرش موتورسیکلت می خرید نمی دانست در 

زورگیری های یک باند شریک خواهد شد.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، چندی پیش 
مــرد جوانی بــه کانتــری 190 مجیدیه رفــت و از 
موتورســواران زورگیری شــکایت کــرد. او گفت:» 
پیاده در حال عبور از خیابان کرمان جنوبی بودم 
که دو نفر سوار بر موتورسیکلت به سمتم حمله 
ور شــدند. یکــی از آنها مرا با قمه مجــروح کرد و 
ضمن سرقت گوشی موبایلم به سرعت متواری 
شدند که در این هنگام پاک موتور آنها در محل 

جا ماند.«
با شکایت مرد جوان تحقیقات از سوی کارآگاهان 
پایــگاه چهــارم پلیــس آگاهی پایتخت آغاز شــد 
و در بررســی های صــورت گرفتــه، آخرین مالک 
موتورســیکلت شناســایی شــد. او در تحقیقــات 
مدعی شــد که مغازه موتورسیکلت فروشی دارد 
و موتــور را به صــورت قولنامــه ای بــه زن جوانــی 

فروخته است.
با شناســایی خریــدار موتورســیکلت به نــام لیا، 
کارآگاهــان بــه ســراغ او رفتنــد. دختــر 20 ســاله 
در تحقیقــات اولیــه منکــر خرید موتورســیکلت 
بــود اما زمانی که با مدارک پلیســی مواجه شــد، 
گفــت: چنــد ماه پیــش و از طریق شــبکه مجازی 
اینســتاگرام با رحمان آشــنا شــدم. ابتــدا تماس 
مــا از طریق فضای مجازی بود امــا پس از مدت 
کوتاهــی و به پیشــنهاد و اصرار رحمان با یکدیگر 
ماقــات کــرده و از آن زمــان بــه بعــد آشــنایی و 
دوســتی مان بیشتر و بیشتر شــد. تا اینکه یک روز 

رحمان با پرداخت مقداری پول از من خواســت 
تــا برایش یــک موتورســیکلت بخــرم و مــن نیز 
بواســطه عاقــه ای کــه بــه او داشــتم، موتــور را 

خریدم.
بــا شناســایی محل ســکونت رحمــان در منطقه 
حکیمیه تهران، او بازداشت شد و در بازجویی ها 
شــب  آن  گفــت:  و  گشــود  اعتــراف  بــه  لــب 
موتورســیکلت را بــرای انجــام ســرقت در اختیار 
سه نفر از دوستانم به نام های سینا، صالح و مراد 

قرار دادم.
با شناســایی محل سکونت سینا در محله دولت 
آبــاد، کارآگاهــان پایــگاه چهــارم پلیــس آگاهی 
برای دســتگیری وی اقــدام کرده امــا او با اطاع 
از حضــور کارآگاهان می خواســت از طبقه پنجم 
ســاختمان فرار کند که در نهایت دســتگیر شــد. 
در ادامــه با شناســایی مخفیــگاه دو متهم دیگر 
پرونــده و طــی یــک عملیــات ضربتــی آنهــا نیز 
دســتگیر و به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ منتقل شدند.
ســرهنگ کارآگاه مرتضــی نثاری، رئیــس پایگاه 
چهــارم پلیــس آگاهی تهــران بزرگ گفــت: »در 
تحقیقات صورت گرفته، متهمان پرونده ضمن 
اعتراف به سرقت از شاکی پرونده، به بیش از 100 
فقره سرقت دیگر با همین شیوه و شگرد اعتراف 
کردند که تاکنون تعدادی از شــاکی ها شناســایی 
و بــه پایگاه چهــارم پلیس آگاهی دعوت شــدند 
و متهمــان اصلــی پرونــده را شناســایی کردنــد. 
تحقیقــات برای شناســایی ســایر مالباختگان در 

دستور کار قرار دارد.«

100 زورگیری در پرونده سارقان خشن کودک ربایی به خاطر 
توهم

گــروه حــوادث/ مرد جــوان که پــس از طــاق، از 
دوری پســر دو ساله اش بیماری روحی پیدا کرده 

در اقدامی عجیب دست به کودک ربایی زد.
به گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایــران«، چنــد روز 
قبل مرد جوانی در تماس با پلیس از دســتگیری 
مردی خبر داد که قصد داشت پسر 2 ساله اش را 
بربایــد. به دنبال این تماس مأموران راهی محل 
شدند. در تحقیقات اولیه پدر کودک به مأموران 
گفــت: مــن و همســرم می خواســتیم بــه خریــد 
برویم. پســر دو ســاله ام زودتر از ما از خانه خارج 
شــد. با این تصور که مقابل خانه منتظر ماســت 
وارد کوچه شــدیم اما از پســرم خبری نبود. وقتی 
به جســت و جوی اطــراف پرداختــم ناگهان این 
مــرد را دیدم که دســت پســرم را گرفتــه و با خود 
به ســمت خیابــان می برد. با ســر و صدا و کمک 
همســایه ها مرد جوان را دســتگیر کردیم و پسرم 

را نجات دادیم.
بدین ترتیب مرد کودک ربا دســتگیر شــد و برای 
تحقیقــات به شــعبه نهم دادســرای امور جنایی 
تهران منتقل شــد. امــا متهم در طــول بازجویی 
در رابطــه با این کودک ربایی ســکوت اختیار کرد 
و بدیــن ترتیــب موضوع بــه خانــواده اش اعام 
شــد. پدر ایــن مرد بافاصله به دادســرا آمد و در 
تحقیقات گفت: پسرم مشکل روحی دارد چندی 
قبــل همســرش او را تــرک کــرد و پســر دو ســاله 
شــان را هم با خودش برد. بعد از آن حال پسرم 
بدتر شــد. هر بچه ای را می بیند فکر می کند پسر 
خودش است. مطمئنم امروز هم به تصور اینکه 
ایــن بچــه مال خودش اســت او را با خــود برده و 

قصد کودک ربایی نداشته است.
با اظهارات پدر متهم، به دستور بازپرس سهرابی 
مرد جوان به پزشکی قانونی منتقل شد و با تأیید 
اختال شخصیتی متهم، بازپرس جنایی دستور 
بستری شدن او را در بیمارستان روانی صادر کرد.

با جنایات دلخراش  وظیفه رسانه ها در برخورد 

 به دنبال انتشار فیلم های هولناک کودک آزاری در فضای مجازی رخ دادبازداشت عامان جنایت سیاه در شوشتر

انتشــار تصاویر فجیع از تجاوز به کودکان شوشــتری، نمی تواند 
به روند پیگیــری این پرونده کمک کند. در گذشــته به هیچ وجه 
رسانه ها دست به چنین کارهایی نمی زدند و انتشار عکس هایی 
که باعث پریشــانی مردم و آبروریزی خانواده ها می شود، اصًا 
با اخــاق حرفه ای مطابقت ندارد. متأســفانه هیــچ کنترلی در 
فضای مجازی وجود ندارد و عکس هایی را که رسانه های رسمی 
منتشــر نمی کنند به راحتی در این فضا منتشر می شــود. این  در 
حالی اســت که رســانه ها به هیچ وجه حتی در روایت قتل های 
فجیع و قطعه قطعه کردن اجســاد هم به جزئیات نمی پردازند. 
چراکه ایــن کار هیچ نتیجه ای جز آســیب زدن بــه خانواده ها و 
التهــاب جامعه به دنبال ندارد. در گذشــته روزنامه ها در انتشــار 
اخبار حوادث بیشتر به جنبه های ایمنی و سامت جامعه توجه 
می کردند. به عنــوان مثال در جریان پیگیــری پرونده »خفاش 
شــب«، هدف اصلی ما در روزنامه  این بود که به جامعه هشدار 
دهیم و برای جلوگیری از قتل های بیشــتر بتوانیم اطاع رسانی 

درستی داشــته باشیم. انتشــار عکس های نامناسب و جزئیات 
حــوادث نه تنهــا هیچ کمکی بــه جامعه نمی کنــد، بلکه باعث 
آســیب بیشــتر به خانواده ها نیز می شــود. رســانه ها بایــد با در 
نظــر گرفتن اخاق حرفه ای به دنبال پاســخگویی از مســئوان 
مربوطه باشــند. در جریــان پیگیــری پرونده »خفاش شــب«، 
پیش از دســتگیری قاتل ما در روزنامه  از قتل های مشابهی که در 
غرب تهران صورت می گرفت، متوجه شدیم که قاتل همه این 
قتل ها یک نفر اســت. همین موضوع باعث شــد تا در گزارشی 
ایــن موضوع را اعام کنیم و به خانم ها هشــدار دهیم که ســوار 
ماشین های غریبه نشــوند. همچنین به پلیس نیز هشدار دادیم 
که باید رانندگان را کنترل و برای آنها کارت شناســایی صادر کند 
تا دیگر شــاهد اتفاقــات این چنینی نباشــیم. نقش رســانه های 
رســمی در آرام کردن فضای جامعه، نقش بسیار مهمی است. 
روزنامه ها می توانند هشداردهنده باشند و به مردم کمک کنند. 
آن هم در شــرایطی که شــبکه های ماهــواره ای و فضای مجازی 
جامعه را ملتهب و احساسات مردم را جریحه دار می کنند. البته 
پلیس فتا هم قطعاً باید به جرایمــی که در فضای مجازی اتفاق 

می افتد، رسیدگی بیشتری داشته باشد.
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حاضر شکایات شــان را مطــرح کرده اند 
تــا به اعمال قانون از ســوی قوه قضائیه 
کمــک کننــد.وی ادامــه داد: ان شــاءاه 
قوه قضائیه با اشــد مجازات با متهمان 
برخــورد خواهــد کرد. مــا بــا جدیت در 
شورای تأمین پیگیر این ماجرا هستیم، 
چــرا کــه آبــروی شهرســتان و اســتان را 

به مخاطره انداخته اند.
پنبه دانه پور در پاســخ بــه اینکه چرا این 
فــرد متجــاوز بــا وجــود ســابقه و حکــم 
سنگینی که دریافت کرده، از زندان آزاد 

شده و به حال خود رهایش کرده بودند
را  موضــوع  ایــن  البتــه  کــرد:  تصریــح 
بــه  توجــه  بــا  قضائیــه  قــوه  مســئوان 
قانــون باید پاســخ دهنــد اما براســاس 
پیگیری هایی کــه انجــام داده ام، گفتند 
ایــن فــرد بیمــاری روانــی دارد و طبعــاً 
به دلیــل تأییــد ایــن موضوع آزاد شــده 
اســت. باید ایــن را در نظر بگیریم که ما 

در کشــور قانــون داریم و چیــزی فراتر از 
قانــون وجود نــدارد و حتماً دوســتان ما 
در قــوه قضائیه براســاس قانــون عمل 
شوشــتر  شهرســتان  کرده اند.دادســتان 
نیــز در تشــریح جزئیــات جنایــات  ایــن 
مرد گفت: در پی انتشار فیلم در فضای 
مجــازی و اطاع دادســتانی از موضوع، 
فوراً و قبل از شــکایت شــاکی خصوصی 
دستگاه قضا به موضوع ورود کرد و این 
فرد دســتگیر و با قرار بازداشت موقت، 

روانه زندان شد.
تحقیقــات  افــزود:  شوشــتر  دادســتان 



گروه ایران زمین/    بارش باران در ســه 
روز گذشــته )چهارشــنبه تا جمعه( در 
بســیاری از استان های جنوب و جنوب 
غرب کشــور کواک کــرد و در برخی از 
ایستگاه ها میزان بارش از 100میلیمتر 

گذشت و سه رقمی شد.
»احد وظیفــه« مدیر کل پیش بینی 
سازمان هواشناســی کشور در گفت و گو 
بــا »ایــران« میــزان بارش هــا در ایــن 
مــدت را بســیار مناســب اعــام کــرد و 
افزود: جبهه گرمی که از روز چهارشنبه 
از جنــوب غرب و غــرب به کشــور وارد 
شــده بود موجب بــارش قابل توجهی 
در برخی از اســتان ها مانند خوزستان، 

جنــوب  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
و  احمــد  بویــر  و  کهگیلویــه  لرســتان، 

استان های حاشیه خلیج فارس شد.
بــارش  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مــداوم از ویژگی هــای جبهه های گرم 
اســت تصریــح کرد: بــه همیــن دلیل 
در  خوزســتان  حســینیه  ایســتگاه  در 
یاســوج،  میلیمتــر،  72ســاعت121 
کهگیلویــه و بویراحمــد 119 میلیمتــر، 
سی ســخت کهگیلویه و بویراحمد117 
میلیمتــر، بــدره ایــام 117 میلیمتــر و 
در کوهرنــگ کــه سرچشــمه رودخانه 
 114 مــی رود  شــمار  بــه  رود  زاینــده 
میلیمتــر بود. در این مــدت همچنین 

آبعلــی  15میلیمتــر،  پایتخــت  در 
میلیمتــر   15 دماونــد  و  41میلیمتــر 

بارش داشته ایم. 
جبهــه  ورود  از  همچنیــن  وظیفــه 
جدید بارشی از اواخر شب گذشته خبر 
داد و تأکید کرد: این جبهه ســرد امروز 
شنبه موجب ریزش باران نسبتًا شدید 
در استان های چهار محال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویر احمد، گیان، مناطق 
شــرقی خوزستان و سواحل بوشهر می 
شــود. ایــن جبهه تــا اواســط هفتــه در 
کشور فعال اســت و از اواخر هفته باید 
منتظــر جبهــه جدید بارشــی باشــیم. 
وی خاطرنشــان کرد: از امروز شــنبه در 

بیشتر استان های کشورباید شاهد افت 
نسبی دما باشیم.

ë  باعــث بوشــهر  در  شــدید  بارندگــی 
آبگرفتگی شد

در  بــاران  بــارش  حــال  همیــن  در 
اســتان های جنوبــی و غربی مشــکاتی 
را بــرای مــردم به وجــود آورد. »قاســم 
قائدی«مدیــرکل دفتر مدیریت بحران 
بیشــترین  گفــت:  بوشــهر  اســتانداری 
ایــن بارندگی هــا در شــهرهای  میــزان 
دیلــم، بوشــهر، گناوه و خــارگ بوده که 
باعــث آبگرفتگــی خیابان هــا و معابر، 
افتادن درختان و اخال در تردد وسایل 

نقلیه شده بود.

ë  گرفتار شــدن نیروهای محیط زیست
ملکشاهی در سیل

از ســوی دیگــر »رضــا عدالــت جو« 
مدیــر محیط زیســت ملکشــاهی ایام 
از گرفتــار شــدن تعــدادی از نیروهــای 
محیط زیســت در ســیل رودخانه گاوی 
افــزود:  وی  داد.  خبــر  جمعــه  روز  در 
بارندگی های سیل آسا از شب پنجشنبه 
در این شهرستان آغاز شده بود. پنج نفر 
از نیروهای محیط زیســت برای بررسی 
وضعیــت منطقــه ترشــابه و محــدوده 
رودخانــه گاوی حرکــت می کننــد که در 
اثر شــدت بارندگی و جاری شــدن سیل 

گرفتار می شوند.

  »عباس ســعیدی« رئیس سازمان جهادکشــاورزی شمال 
استان کرمان گفت: پیش بینی می کنیم سال 98 سال خوبی 

برای پسته داران باشد.
  گمرک جمهوری اســامی ایران اعام کرد: مأموران گمرک پرویز خان و بازرگان 
با رصد یک محموله تجاری 22 هزار کیلوگرم گوجه فرنگی و دو هزار لیتر ســوخت 

قاچاق را کشف کردند.
  »سید حسین حسینی محمدی«رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
بوشهر تصریح کرد: ناآشنایی بهره برداران خرما با اصول علمی، ضعف واحدهای 
بسته بندی و کیفیت پایین ماشین آات مسائلی است که باید برای آن چاره اندیشی 

کرد.
  »پرویز قزلباش« رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
زنجان اعام کرد: عملیات اجرایی بیمارستان 220 تختخوابی شهرستان خدابنده 

آغاز شد.
  »کاظم خاوازی« معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با تصویب قانون حفظ ذخایر 

ژنتیکی کشور، زعفران نیز مشمول این قانون شد.
  »حمید غیاثی« مدیرکل مدیریت بحران استان مرکزی گفت: متأسفانه چاه های 

مجاز استان مرکزی 4 برابر غیرمجازها استحصال آب دارند.
   »علــی محمــودی« فرمانــدار هریــس از راه اندازی کارخانه هــای تولید پنل های 

خورشیدی و تولید شیشه در شهرک صنعتی بیلوردی آذربایجان شرقی خبر داد.
  »شــهرام ندیمــی« معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای 
چهارمحــال و بختیــاری با اشــاره به بــارش برف و باران در اســتان گفــت: 40 اکیپ 

راهداری در تمام محورهای مواصاتی استان مستقر شد.
  »روح اه بهرامی« مدیرکل امور عشــایر فارس از امدادرســانی به عشــایر کوچ رو 
محدوده شــیراز که با وجود اخطارها و توصیه های قبلی اقدام به کوچ کرده بودند، 

خبر داد. 

 ╊あぁピ ┖ピ┓]ブ━├ピ ┓ぃkゾ─ 

‶ブぁ┖ピ┘ブペ qブ》┖ブボ]ピ ‶┓┠ ┖ピ┒ 《′ブ〈├ブ〈┠ ┗ペ
اگــر انبــار مغازه هــا و اصناف شناســنامه دار شــوند می توان 
ورودی کاا، موجودی و خروجی کاا را مشــخص کرد و این 

عاملی مهم در پیشگیری از احتکار به حساب می آید.
»قاســم ســلیمانی دشــتکی« اســتاندار ایام با بیان این مطلب افــزود: در این 
صــورت می توانیــم احتکارگــران را از بازاریــان منصف جــدا کنیم. اگــر بتوانیم 
به صورت قاطعانه راه عوامل برهم زننده تعادل بازار را ببندیم قطعاً می توانیم 
شــرایط را بهتر کنترل کرده و بهتر بر اوضاع مســلط شویم. سلیمانی دشتکی با 
تأکید بر اینکه در برخورد با عوامل تأثیرگذار بر بازار نباید گذاشت  تر و خشک با 
هم بسوزد، تصریح کرد: البته بازاریان اقشار دلسوز و متعهدی هستند و در این  

میان باید بین افراد منصف و بنکدار و احتکارگران فرق قائل شد.

 ┒ブペジ n〈》 《]ブ┐┒』┖ ┖┒ 《╈ブペ┘ ‶┒┗kブ》┖ ╇′ブ┴
┓┠ 〝ピ┘ブ┉′

شــخصی کــه تصویر وی در فضای مجــازی در حال انداختن زبالــه در رودخانه 
هنگ آباد شهرستان پیرانشهر آذربایجان غربی منتشر شده بود، شناسایی شد.

به گزارش ایرنا، »طه ایزان« رئیس اداره حفاظت محیط زیست پیرانشهر گفت: 
پس از انتشــار این تصاویر مراحل قانونی برای شناســایی فرد خاطی آغاز و فرد 
مورد نظر از طریق مراجع قضایی و پلیس آگاهی شناسایی و احضار شد.ضمن 
برخورد قانونی، فرد خاطی ملزم به پاکسازی این زباله ها از رودخانه و دفع آنها 
در سایت زباله شد. به گفته وی بر اساس قانون 688 مجازات اسامی و ماده 16 
و 20 مدیریت پسماند، هرگونه رهاسازی زباله در محیط زیست تخلف محسوب 
می شــود و موضــوع از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری اســت. پیرانشــهر در 
جنوب آذربایجان غربی قرار دارد و زیســتگاه های این شهرســتان محل زندگی 

گونه های مختلف جانوری و رویش گیاهان متنوع است.

┓]┓′ジ r]ブk プっブ─ 《ペ ╋》 ┓ぃ┽├ qブ》 ‶ブlぃ╉پ
بیش از 430 قطعه پلیکان به تااب بین المللی کانی برازان شهرستان مهاباد 
وارد شــدند. به گــزارش خبرگزاری صدا وســیما، »فاروق ســخنور« رئیــس اداره 
حفاظت محیط زیســت شهرستان مهاباد گفت: پیش بینی می شود با توجه به 
کاهــش دمای هــوا در مناطق شــمالی، در روزهای آینده بر تعــداد پلیکان های 
میهمــان افزوده شــود.این پرندگان مهاجر در ادامه مســیر کوچ خود از شــمال 
بــه جنــوب، مدتی را در این تااب به اســتراحت و تغذیه می پردازند و با کاهش 
دما در این منطقه، کوچ خود را به مناطق گرم تر و جنوبی ادامه می دهند.تااب 
کانی برازان به دلیل تنوع غذایی و وضعیت مناســب به یکی از استراحتگاه ها و 
زیستگاه های مهم پرندگان در شمال غرب کشور تبدیل شده و همه ساله پذیرای 
شمار زیادی از انواع پرندگان مهاجر است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان مهاباد اضافه کرد: در چند روز گذشته حدود یکهزار و 500 قطعه غاز 

خاکستری هم وارد این تااب شدند.

‶ブ━├┗╈ qブ》 《]ブ┑ペブ━k ╇ぃ¨l─ qピ┗ペ q┒┖ブぃ╉ぃ′ 200 ┘ブぃ]
کتابخانه های عمومی لرســتان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام استان نیازبه 
200 میلیارد ریال اعتبار دارد.به گزارش ایســنا، »فرشــته طهماســبی« مدیرکل 
کتابخانه هــای عمومــی لرســتان تصریح کــرد: هم اکنــون 14 پــروژه  نیمه تمام 
کتابخانه در اســتان داریم که از 10 تا 95 درصد پیشــرفت فیزیکی دارند. تاکنون 
نزدیــک بــه 14 میلیــارد تومان برای این پروژه ها هزینه شــده و بــرای تکمیل به 
20میلیــارد تومــان دیگر نیاز اســت. زمان بر بــودن برخی از ایــن پروژه ها باعث 
ناراحتــی شــهروندان شــده، چــون کتابخانه هــا تابلــوی شــهرهای مــا هســتند. 
طهماســبی بــه آغــاز هفتــه کتــاب و کتابخوانــی از 2۴ آبان اشــاره کــرد و افزود: 

برنامه های متنوعی را در همه شهرستان ها برای این هفته تدارک دیده ایم.

┘┗ボ╈ピ ┓ぃ′ピ ┒ブ¨] ┘ピ rぁブ¨]』┖
نماد محیط زیستی امید البرز به شکل خرسی خندان و مهربان در موزه حیات 
وحــش این اســتان رونمایی شــد. به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، »فردین 
حکیمی« مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در آیین رونمایی از نماد 
امید البرز گفت: این نماد توســط یک هنرمند به تصویر کشــیده شــد تا مردم و 
بخصوص کودکان با گونه های مختلف حیات وحش حساس شوند و در حفظ 
آنها کوشا باشند. وی افزود: امید البرز نام یک بچه خرس قهوه ای است که سال 
گذشــته در یکی از روســتاهای جاده کرج - چالوس توسط یک خودروی عبوری 
بشــدت مجروح شــد به طوری که امیدی به بهبودی و درمــان او نبود. این بچه 
خــرس پــس از درمان های اولیه بــرای طی کردن دوران درمــان نهایی به پارک 
شــهید چمران کرج منتقل شد. حکیمی خاطرنشان کرد: نام امید البرز را برای 
این گونه آســیب دیده انتخاب کردیم که نشان دهیم امید به زنده ماندن دیگر 

گونه های آسیب دیده در محیط زیست نیز وجود دارد.

q【┨┖ ‶ブ├ピ┗┐ r┠┘【′ジ qブ》 〉g』┗پ r┐┗ペ ‶┒【ペ ╊ブ¨─ 《¨ぃ]
بیش از 20 درصد پروژه های آموزشی در خراسان رضوی نیمه تمام است.

بــه گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، »علــی ابری« معــاون توســعه مدیریت و 
پشــتیبانی اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت: در حالی که خیران 
به تعهد خود در اجرای پروژه های آموزشی عمل می کنند لیکن دولت به خاطر 
کمبود اعتبارات نمی تواند سهم خود را بپردازد و این باعث شده تعداد پروژه های 
نیمه تمام در اســتان بسیار زیاد باشــد. وی افزود: براساس دستورالعمل جدید، 
تــا تکمیل پروژه هــای نیمه تمام در اســتان هیچ پروژه جدیــدی کلید نمی خورد 
مگر اینکه از قبل تأمین اعتبار شــده باشــد. ابری تصریح کرد: طی پنج سال اخیر 

30درصد از پروژه های آموزشی در استان از سوی خیران اجرا شده است.
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اخبـــار

نقش حیاتی قنات ها در آبرسانی یزد

 قنات یکــی از قدیمی تریــن روش های 
ابتکاری در زمینه اســتحصال آب است 
کــه در کشــور مــا ریشــه تاریخــی دارد؛ 
ایــن تونل هــای حــاوی آب از دیــر بــاز 
در برخــی از نقاط کشــور بویــژه مناطق 
کویری و کــم آب به کار گرفته می شــود، 
تا حیات روســتا و کشــاورزی آن را حفظ 
ایــران در  کنــد. مهم تریــن قنات هــای 
یــزد،  خراســان،  کویــری  اســتان های 
کرمــان، مرکزی و فارس وجــود دارند و 
خشکســالی های متوالــی در ســال های 
اخیر موجب خشــک شــدن بســیاری از 
آنها شده، اما مسئوان در این استان ها 
در تکاپو هســتند تا با احیا و نگه داشتن 
قنات ها در چرخه آبدهی، تا حدودی از 
اثرات خشکسالی بکاهند و از مهاجرت 
روســتاییان جلوگیری کننــد. هرچند در 
حــال حاضر در بیش از 30کشــور قنات 
وجــود دارد، امــا بررســی های تاریخــی 
نشــان می دهد کــه فناوری قنــات ابتدا 
در ایران به کار گرفته شده و در مجموع 
قنات هــای موجود در کشــورمان بازهم 

چند برابر بیش  تر از دیگر کشورهاست.
ë  مهاجــرت از  جلوگیــری  و  قنات هــا 

روستاییان
به دلیــل  یــزد  اســتان  در  قنات هــا 
شــرایط آب و هوایی که این استان دارد 
نقش بی بدیلــی در تأمیــن آب یکهزار 
و 200 روســتا دارنــد، تــا جایی کــه گفته 
می شــود، حیــات ایــن تعــداد روســتا و 
ماندگاری ساکنانش در آنها در گرو زنده 
مانــدن قنات های این روستاهاســت. از 
ســوی دیگر، قنات هــا در اســتان یزد به 

لحاظ تاریخی از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردارند، زیرا نشان دهنده زیستگاه 
اســتان  ایــن  در  زمینــی  زیــر  تاریخــی 
هستند. بررســی های کارشناسی در این 
استان نشــان می دهد که بهترین روش 
برای اســتحصال کم هزینه، همیشگی 
و ســاده از آب هــای زیرزمینی اســتفاده 
از قنات هایــی اســت کــه برخــی از آنها 
قدمت چند صد ساله دارند. در همین 
حال، روند رو به رشــد خشکســالی های 
اخیــر و همچنیــن بحــران کمبــود آب، 
اهمیــت احیــای قنات های اســتان یزد 
را بــرای مصــارف شــرب، کشــاورزی و 
دامپروری و همچنیــن رونق اقتصادی 

روستاها دوچندان ساخته است.
ë  ایروبی و حفــظ قنات هــا در اولویت

کاری بخش کشاورزی
رئیــس  ســجادی«،  جمــال  »ســید 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان یزد در 
گفت و گــو با »ایــران« توضیــح می دهد 
کــه در ایــن اســتان در ســال 84 بیش از 
یکهــزار رشــته قنــات و چشــمه وجــود 
آنهــا 420  آبدهــی  کــه میــزان  داشــته 
میلیــون متر مکعب بوده، امــا در حال 
حاضــر به دلیــل خشکســالی و کمبــود 
بارش سال های اخیر بیش از 60 درصد 
رشــته قنات ها و چشمه ها خشک شده 
و میــزان آبدهــی آنهــا بــه 200 میلیون 
اســت.  یافتــه  کاهــش  مکعــب  متــر 
بیشترچشمه ها و قنات های استان یزد 
در روســتاهای مشرف به ارتفاعات شیر 

کوه واقع شده است.
ســجادی می افزایــد: 70 درصد آب 
شهرســتان های  روســتاهای  کشــاورزی 
تفت و مهریز از چشــمه ها و قنات های 
موجــود در این منطقه تأمین می شــود 

کــه آبدهی این منابع آبی در گرو بارش 
باران اســت و به همیــن جهت ایروبی 
و حفــظ این قنات هــا در اولویــت کاری 

بخش کشاورزی استان یزد قرار دارد.
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
اســتان یــزد با اشــاره بــه اینکــه در حال 
کشــاورزی  آب  اعظــم  بخــش  حاضــر 
بیــش از یکهــزارو 200 روســتای اطراف 
شــهرهای تفــت و مهریــز وابســته بــه 
حیات قنات هاســت، تأکیــد می کند: در 
ایــن راســتا زنــده نگــه داشــتن قنات ها 
حائــز اهمیت اســت، زیــرا می توانیم از 
این طریق جلوی مهاجرت روســتاییان 
اخیــر  ســال های  در  بگیریــم.  هــم  را 
ســاکنان صدهــا روســتا در اســتان یــزد 
به دلیــل خشکســالی، خالــی از ســکنه 

شده اســت. از سال 84 هرچند به دلیل 
کاهش بارندگی ها 500 رشــته قنات در 
اســتان از چرخــه آبدهــی خارج شــده، 
امــا ســجادی خاطرنشــان می کنــد کــه 
در 3 ســال اخیــر بــا ایروبــی و کارهای 
فنی که انجام شــده آبدهی 600 رشــته 
قنــات حفــظ شــده اســت. ســجادی از 
تزریــق 16 میلیــارد تومان اعتبــار برای 
احیــای قنات های اســتان در این مدت 
خبر می دهد و می گوید: خوشبختانه با 
توجه به اینکه روســتاییان ارزش حفظ 
قنات هــا را می دانند خودشــان نیز پای 
کار هستند و مشکلی برای تأمین نیروی 

انسانی نداریم.
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رئیــس 
اســتان یزد می گوید: امســال نیز احیای 

قــرار  150 رشــته قنــات در دســتور کار 
دارد کــه البته هنوز اعتبارش به اســتان 

نرسیده است.
ë  تولید 790 هزار تــن محصول زراعی و

باغی در یزد
محصــوات  کشــت  زیــر  ســطح 
مجمــوع  در  یــزد  اســتان  کشــاورزی 
116هزار هکتار است که همه این میزان 
به صورت آبی آبیاری می شــود و جالب 

است بدانید یزد محصول دیم ندارد.
وی در این باره می گوید: 38 درصد 
اراضــی زیــر کشــت اســتان محصوات 
زراعــی و مابقــی باغــی اســت، ضمــن 
تــن  هــزار  اســتان 250  ایــن  در  اینکــه 
تــن  هــزار   350 و  دامــی  محصــول 

محصول گلخانه ای تولید می شود.

ë  طوانی ترین قنات جهان در یزد زنده
شد

ریاحــی  »ساشــا  حــال،  همیــن  در 
میــراث  کل  اداره  معــاون  مقــدم« 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان یزد نیــز در گفت و گو بــا »ایران« 
تأکیــد می کند: اهمیــت قنات ها در این 
اســتان کمتر از بناهای تاریخی نیست و 
همان گونه که بناهای تاریخی، مساجد 
و کاروانســراها برای مــا از لحاظ میراث 
فرهنگــی با ارزش هســتند، قنات ها نیز 
نشــانه تمــدن غنــی و تاریخــی در یــزد 
هســتند. وی می افزایــد: در ایران بیش 
از 40 هــزار رشــته قنــات داریــم کــه 75 
درصــد از قنات هــای جهــان را شــامل 
می شــود و از این تعداد بیــش از 2 هزار 
رشــته قنات در اســتان یزد وجــود دارد. 
از ایــن تعــداد 2 رشــته قنــات »زارچ« و 
»حسن آباد مشیر« درفهرست میراث 

جهانی یونسکو ثبت شده است.
وی با اشاره به ثبت جهانی شهر یزد 
می گویــد: در این راســتا حفــظ قنات ها 
به عنــوان جاذبه گردشــگری این شــهر 
حائــز اهمیت اســت و به همیــن دلیل 
احیــای قنــات زارچ که چندی اســت با 
کاهش آبدهــی و ورود فاضاب روبه رو 
شده بود در دســتور کار قرار گرفت. این 
قنــات بــا قدمت 3 هزار ســاله در ســال 
95 به عنــوان طوانی ترین قنات جهان 
در فهرســت میراث جهانی یونســکو به 

ثبت رسید.
بــه گفتــه وی ایــن میــراث جهانــی 
کــه تــا چنــدی پیــش حیاتــش مختــل 
شــده بود، در حــال حاضر احیا شــده و 
آسیاب، آب انبار و حمام آن نیز پذیرای 

گردشگران شده است.

امیر عباس بکایی/    مسئوان اقتصادی 
کمبــودی  می کننــد  تأکیــد  خوزســتان 
اســتان  در  اساســی  کااهــای  نظــر  از 
خوزســتان وجود ندارد اما هنوز خروج 
کااهای اساســی از مرزشلمچه ممنوع 

است.
 »امید بن عباس« مدیر کل هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری خوزستان در 
گفت و گو با »ایران« اعام کرد: مشکلی 
برای تأمین کااهای اساســی در استان 

نداریم و مردم اطمینان داشــته باشند 
تــا پایان ســال بــازار با ثباتی  در اســتان 

خوزستان خواهیم داشت.
در ایــن راســتا ماهانه 300 تن گوشــت 
قرمــز منجمــد و 70 تــن گوشــت قرمز 
توزیــع  خوزســتان  در  وارداتــی  گــرم 
می شــود. وی با اشــاره بــه وجود برخی 
در  خوزســتان  بــازار  در  مشــکات 
چنــد ماهــه اخیرتوضیــح داد کــه ایــن 
مشــکات به دلیــل افزایــش نــرخ ارز و 

افزایــش تقاضــا به وجود آمــده بود که 
بــا دســتور اســتاندارضمن ممنوعیــت 
خروج کااهای اساســی از مرز شلمچه 
توسط همســایگان خارجی خوزستان، 
قرارگاه فرماندهی اقتصادی در استان 

راه اندازی شد.
بن عباس با تأکید بر اینکه فعالیت این 
قــرارگاه در این مدت به صورت شــبانه 
روزی بــوده اســت گفــت: نماینــده تام 
ااختیار تمــام نهادها از جمله اجرایی 

و امنیتی دراین قرارگاه حاضر هســتند. 
معاون استاندار خوزستان خاطرنشان 
کرد: کماکان ممنوعیت خروج کااهای 
اساسی از مرز شلمچه پابرجاست ولی 
بــرای رفــاه حــال همســایگان خارجی 
و رونــق بــازار شــهرهای مــرزی ایجــاد 
ســه بازارچه مرزی در شــوش، هویزه و 
شلمچه در دستور کار قرارگرفته و روال 

کاری خود را طی می کند.
وی همچنین از پایش شدید ناظران بر 

قیمت هــا و کم فروشــی های احتمالی 
در بازارخبــر داد و خاطرنشــان کرد: در 
این راستا با متخلفان برخورد می کنیم 
و با کســی در این زمینه تعارف نداریم. 
بــر اجرای ماده 28 قانون نظام صنفی 
)آییــن  نامــه اجرایــی تعطیــل موقــت 
و  داریــم  تأکیــد  صنفــی(  واحدهــای 
تمام واحدهــای صنفی در جریان قرار 
گرفته انــد بنابراین هیــچ گونه قصوری 

پذیرفته نیست.
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جاجیــم بافی از رشــته های اصیل صنایع دســتی کشــورمان به 
شــمار مــی رود که پس از یــک دوره رکود اکنون بــا تاش فراوان 
روستاییان بویژه زنان روستایی احیا و محصوات آن در بازارهای 

داخلی و خارجی با استقبال مشتریان روبه رو شده است.
به گزارش ایرنا، جاجیم بافی یکی از هنرهای باارزش کشــور اســت که در چند ســال 
گذشــته به دلیل تداوم خشکســالی و کاهش درآمد حاصل ازاین صنعت ســنتی تا 

حدودی از سوی بافندگان به دست فراموشی سپرده شده بود.
جاجیم بافی در خراســان جنوبی بویژه روســتای »روم قائنات« چند ســالی است که 
احیا و رونق گرفته اما بافندگان این صنعت نیازمند آموزش هستند تا این هنر دستی 
با ارزش را برای فروش بهتر تبدیل به محصوات کاربردی، متنوع و مشــتری پســند 

کنند.
»حســین عبــاس زاده«، معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشــگری خراســان جنوبی می گویــد: جاجیم بافــی به عنوان یک رشــته 
بومی در بیشــتر شهرستان های اســتان تولید می شود، اما در روســتای روم قائنات از 
رونــق خاصی برخوردار اســت. وی با بیان اینکه هــم اکنون یک هزار و 500 صنعتگر 
در خراسان جنوبی در زمینه تولید جاجیم فعالیت دارند، اضافه می کند: با آموزش 

جاجیم بافان می توانیم محصول بازار پسند را تولید و به فروش برسانیم.
وی تأکید می کند: باید به دنبال این فرصت باشیم که فرهنگ تولید متناسب با ذائقه 

مخاطب را در میان صنعتگران گسترش دهیم.
»احمدرضا رضایی« دهیار روســتای گیت شهرســتان درمیان هــم دراین خصوص 
می گوید: جاجیم بافی از زمان های بســیار قدیم توســط زنان روستا بافته می شد، اما 
در چند ســال اخیر این صنعت در روســتا رونق یافته اســت. وی مشــکل بازاریابی را 
یکی از چالش های پیش روی بافندگان این هنر سنتی می داند و می افزاید: بافندگان 
این صنعت برای فروش محصوات خود نیاز به حمایت مسئوان دارند، همچنین 

آموزش جاجیم بافان برای ایجاد محصوات متنوع ضروری است.

گزارش 
خـــبری
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پــس از دو هفتــه ارشــادی و یــک هفتــه ارفاقــی، 
ســرانجام فاز دوم طرح کاهش که مصوبه شورای 
عالــی ترافیک کشــور را هــم دارد، از امــروز اجرایی 
می شود. بر مبنای این طرح، درصورتی که راننده ای 
معاینه فنی نداشــته باشــد، روزانه 50 هزار تومان 
جریمه خواهد شــد. طرح کاهــش در ابتدا قرار بود 
اول آبــان ماه، اجرایی شــود، اما به دلیل صف های 
طوانــی معاینــه فنــی و درخواســت پلیــس برای 
به تعویق افتــادن اجرای فــاز دوم، پس از 3 هفته 
تأخیر، این طرح از امروز به طور ســختگیرانه ای در 
سراسر تهران اجرا خواهد شد. پیش از این و در فاز 
اول، فقط خودروهایی که به محدوده طرح ترافیک 
و زوج و فرد وارد می شدند، ملزم به داشتن معاینه 
فنــی بودنــد، اما در طــرح کاهــش آایندگی، همه 
خودروهــا چه در محــدوده طرح و چــه در خارج از 
آن، باید برگه معاینه فنی دریافت کرده باشند.علی 
پیرحســینلو، مشــاور معاون حمل ونقــل ترافیک 
شــهردار تهران با تأکید بــر اینکه از امــروز، فاز دوم 
طرح کاهش آایندگی در تهران اجرایی می شــود، 
بــه »ایــران« می گویــد: روز چهارشــنبه در جلســه 
شورای هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با وجود 
آنکه پلیــس راهور ناجــا به دلیل ایجــاد صف های 
طوانی معاینه فنی در تهران، درخواســت تعویق 
اجــرای فاز دوم طــرح کاهش را داده بــود، اما پس 
از بررســی و اخذ نظرات شــهرداری، شورای شهرو 
نماینــدگان حاضر در جلســه، مقرر شــد فــاز دوم 

اجرایی و عملیاتی شــود. هم اکنــون طرح کاهش، 
مصوبــه دولت را دارد و ازم ااجراســت.وی ادامه 
می دهد: »پلیس راهور ناجا به علت شلوغی مراکز 
معاینه فنی، درخواســت به تعویق افتادن اجرای 
طرح را داده بود، اما شورای عالی ترافیک مصوب 

کرد که بدون فوت وقت، این طرح اجرا شود.«
پیرحســینلو در پاســخ بــه منتقدانــی کــه ادعا 
می کننــد هنــوز زیرســاخت های ازم بــرای اجرای 
طــرح کاهــش آمــاده نیســت، این طــور توضیــح 
می دهد: ما زیر ســاخت ها را به دو بخش تقســیم 
می کنیم، بخــش اول که مراکز معاینه فنی اســت 
درحال حاضر هیچ ازدحام و مازادی برای دریافت 
معاینــه فنــی مثــل هفته گذشــته وجــود نــدارد و 
صــف مراکــز معاینه فنی بــه روال روزهــای عادی 
برگشته است. به طوری که در روز چهارشنبه تعداد 
مراجعه کنندگان بــه مراکز معاینه فنی زیر 8 هزار 
خودرو بود. درحالیکه در این برهه چند هفته اخیر، 
تعداد مراجعه کنندگان در بعضی روزها به 10 هزار 
خودرو هم رسیده بود اما اکنون به روال سابق یعنی 
حدود 8 هزار خودرو رسیده است، پس از این بابت 
هیچ عذر و بهانه ای قابل قبول نیست. ضمن آنکه 
4 مرکــز نیز به طور ویــژه 24 ســاعته درحال صدور 
برگه معاینه فنی هستند و نوبت دهی اینترنتی هم 

درحال انجام است.«
ازم  ترافیکــی  ســاخت های  زیــر  دربــاره  وی 
همچــون نصــب دوربین هــا در داخــل و خــارج از 
محــدوده هــم می گویــد: »هم اکنــون هــزار و 204 
دوربیــن، خودروهــا را در داخــل و خــارج محدوده 
و حتــی در رینگ هــای ورودی، کنتــرل می کننــد و 

هیــچ مشــکلی بابت نظــارت وجود نــدارد و طرح 
می توانــد اجرا شــود. خوشــبختانه شــرایط جوی و 
اقداماتی که در حوزه معاینه فنی خودروها صورت 
گرفت موجب شد تا تهرانی ها هوای سالم تنفس 
کنند اما هیچ تضمینی وجــود ندارد که اگر رعایت 
نکنیــم، همین شــرایط تداوم داشــته باشــد. پس 
توصیه ما این اســت که دست از مقاومت برداریم 
و بــه اجرای بهتــر طرح کمک کنیم.«پیرحســینلو 
بــا بیان اینکه در این 3 هفته بــا وجود الزام قانونی 
شــورای عالی ترافیک، اما هیــچ خودرویی جریمه 
نشــده اســت، می گویــد: »در حــوزه معاینــه فنــی 
قانــون جدیدی مصوب نشــده اســت، فقط دامنه 
اجــرای طــرح از محــدوده طــرح ترافیــک و زوج و 
فرد به کل کشــور، گسترش یافته است.«هم اکنون 
54 درصــد آایندگــی هوای تهران بــه کامیون ها و 
دیزل ها مربوط می شود، با اجرای طرح کاهش در 

صورتی که کامیون ها و ماشــین های ســنگین فاقد 
معاینه فنی باشند به مراکز معاینه فنی ارجاع داده 
می شــوند و از تردد آنها در ســطح شهر جلوگیری 

خواهد شد.
ë  تهرانی ها امسال ۱۸ روز بیش از سال گذشته هوای

سالم داشتند
کل  اداره  نظــارت  و  پایــش  معــاون  به گفتــه 
حفاظت محیط زیســت اســتان تهران هوای شهر 
تهران امسال 18 روز کمتر از سال گذشته آلوده بود.

محمد رستگاری درباره وارونگی دما در فصل سرما 
و همچنیــن افزایــش آلودگی هــوا می گوید: حجم 
منابع تولید کننده آایندگی در هوای تهران بســیار 
زیــاد اســت، چراکه بیــش از 3.۵ میلیون خــودرو و 
به همین تعداد موتورسیکلت در سطح شهر تردد 
می کنند. عاوه بر این منابع ساکن فراوانی همچون 
موتورخانه هــا، واحدهای صنعتــی و نیروگاه ها در 

شــهر تهران وجود دارد که آلودگــی زیادی را ایجاد 
می کننــد. امــا به دلیــل اقدامات مهمی کــه طی ۴ 
سال گذشته برای کاهش آلودگی هوای شهر تهران 
انجام شــد، تعداد روزهای آلوده پایتخت امســال 
نســبت به سال گذشــته 18 روز کمتر بود.وی ادامه 
می دهــد: در ســال گذشــته، از همان ابتــدای آبان 
ماه در روزهای آلودگی هوا شرایط ناسالم را تجربه 
کردیــم و ایــن احتمــال وجــود دارد که امســال نیز 

آلودگی هوا داشته باشیم.
ë  تشــدید نظارت بر تولید و شــماره گذاری وســایل

نقلیه
ســازمان  انســانی  زیســت  محیــط  معــاون   
حفاظت محیط زیست هم از تغییرات ساختاری 
در نحــوه صــدور گواهینامه های آایندگی وســایل 
نقلیــه موتــوری خبــر داده وبــه ایســنا می گویــد: 
به زودی ســامانه صــدور مجوز گواهینامــه خودرو، 
موتورســیکلت و تجهیزات پس پاایش به صورت 
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  در  برخــط 
راه اندازی می شود. هدف از به روزرسانی این است 
که نظارت بر مجوزهای تولید و شماره گذاری انواع 
وســایل نقلیه سبک و سنگین به شــکل شدیدتر و 
جدی تری اعمال شود.تجریشــی ادامه می دهد: از 
این پس مجوزها از سوی سازمان حفاظت محیط 
زیست به صورت ساانه صادر می شود و متقاضی 
اعم از خودروساز، وارد کننده خودرو یا شرکت های 
بازرسی مورد تأیید ســازمان باید هر ساله حتی در 
صورت عدم تغییر در مشخصات فنی سامانه های 
کنتــرل آایندگی و ســطح آایندگی مجــدداً برای 

تمدید این مجوز اقدام کند.

پس از 3 هفته تأخیر؛

اجرای طرح کاهش در تهران از امروز

پیکر مدیرعامل و معاون سازمان تامین اجتماعی تشییع شد 
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پیکر مرحوم دکتر سید تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مرحوم 
عبــد الرحمــان تاج الدین، معــاون پارلمانی این ســازمان که دو روز پیش در ســانحه 
تصادف هنگام مأموریت در گرگان جان باختند، دیروز در تهران تشییع شد. به گزارش 
»ایران «در این مراسم که در بیمارستان میاد برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهوری گفت: از دست دادن دو مدیر توانمند و خدمتگزار ضایعه بزرگی 
برای کشور است. آقای نوربخش خیلی مدیر وظیفه شناسی بود و هیچ وقت نسبت 
به تأمین اجتماعی کمترین ســهل انگاری در انجام وظایفش نداشــت و با دلســوزی 
تمام خدمت و همواره احســاس می کرد به مجموعه ای که اقشــار ضعیف جامعه را 
تحت پوشــش دارد خدمت می کند و همواره به مردم و جامعه عشــق می ورزید و به 
آنها عاقه مند بود.جهانگیری افزود: دکتر نوربخش از خانواده معروف و متدینی بود 
و هم خودش و هم پدرش از پزشــکان سرشــناس ایران بود و این ضایعه بزرگی برای 
دولت و تأمین اجتماعی است. ایشان تا آخرین لحظه حیات در خدمت اقشار محروم 
بود و عاشــق مســتضعفین و افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی بود و یک لحظه از 
خدمت کوتاهی نکرد و آخر هم در همین مســیر جان خود را ازدســت داد. وی با بیان 
اینکــه مرحوم تاج الدین نیز از نیرو هــای خدوم و نماینــده دو دوره مردم اصفهان در 
مجلس و فردی دلسوز و زجر کشیده بود و خانواده ای شریف داشت، گفت: او هم در 
راه خدمت به محرومین جان خود را از دست داد.محمد شریعتمداری ، وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی هم در این مراسم مرحوم نوربخش را انسانی خدمتگزار صدیق، 
شریف، پاک دست، پرتاش با مدیریت جهادی دانست و گفت: ایشان یکی از پزشکان 
حاذق و دانشــمند این کشــور بود. اداره نظام بیمه ای با توجه به وضعیت اقتصادی 
کشور کار بسیار دشواری بود ولی این مرحوم برای حفظ ارزش دارایی ها، سازمان تأمین 
اجتماعی را به بهترین نحو و با وجود مشکات فراوان اداره می کرد. علی ربیعی، وزیر 
سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه این دو عزیز واقعاً از بندگان خوب 
خدا بودند، گفت: ســیدتقی نوربخش خیر و پاک دســت بود و درحالیکه بیش از صد 
هزار میلیارد تومان گردش مالی ســازمان تأمین اجتماعی منهای شــرکت ها داشت 
اما تخلفی نداشت.وی ادامه داد: سال 92 نوربخش پیش من آمد و اعام کرد که 50 
درصد حقوق خود را بخشیده است. او از گرفتن این حقوق انصراف داد و به من گفت؛ 
من که برای کارگران کار می کنم نباید حقوق زیادی بگیرم و هیچ کســی نمی دانست 
کــه نوربخش 50 درصد حقوق خود را به خاطر کارگران به ســازمان تأمین اجتماعی 
بازمی گرداند.ربیعی ادامه داد: نوربخش از مال دنیا فقط یک ماشین و خانه داشت و 
تازه توانسته بود برای خود یک مطب بخرد درحالیکه اگر پست مدیریت را رها می کرد 
و در بیرون به طبابت می پرداخت، از تخصصی که داشت؛ می توانست حداقل ماهی 

200 میلیون تومان درآمد برای خود داشته باشد.

رئیــس کمیته امداد امام خمینــی)ره( با بیان 
اینکه کودکان تحت پوشش این نهاد مشکلی از 
نظر هزینه تحصیلی ندارند؛ درباره بازماندگان 
از تحصیل کمیته امدادی گفت: ممکن است 
بعضــاً در مناطــق محرومی کــودک به دایل 
خاصی به مدرسه نرود که ما مطلع نمی شویم 
اما نکته مهم این اســت کــه این بچه ها از نظر 
هزینه تحصیل هیچ مشــکلی ندارند و ما این 
بهانه را گرفته ایم که مددجویی به علت هزینه 

تحصیل به مدرسه نمی رود. به گزارش ایسنا ، 
پرویــز فتاح درباره آمار بیش از 2۵ هزار کودک 
بازمانــده از تحصیــل تحــت پوشــش کمیتــه 
امداد در دو سال تحصیلی گذشته اظهار کرد: 
نمی دانم این آمار چقدر دقت نظر دارد، ولی 
ما 330 هزار دانش آموز تحت پوشش داریم و 
ســقفی هم برای آن تعیین نکردیم. او با بیان 
اینکه ممکن است در منطقه ای مدرسه ساخته 
نشده نباشد که به ما مربوط نیست، اظهار کرد: 

در میــان همــه دانش آمــوزان تحت پوشــش 
در ابتــدای مهــر از محل کمک هــای مردمی و 
دولتی بسته های نوشــت افزار و پوشاک توزیع 

کردیم.
فتــاح ادامــه داد: در طول ســال هــم حمایت 
می کنیــم تــا مشــکلی پیــدا نکننــد. مرحلــه 
دوم جشــن عاطفه هــا نیــز در مــدارس برگزار 
و هدایایــی بــرای محرومیــن همــان مدرســه 

جمع آوری شد که بسیار مؤثر بود.
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عضو هیأت رئیســه شورای شــهر تهران گفت: در صورتی 
که حکم شــهردار منتخب تا پایان امروز صادر نشــود، وی 
خود به عنوان سرپرست انتخاب می شود. به گزارش مهر 
، زهرا نژاد بهرام درباره اینکه تا پایان امروز شــهردار کنونی 
تهران بیشــتر اجــازه حضــور در شــهرداری نــدارد و اگر در 
این فاصله حکم شــهردار منتخب صادر نشــود آیا شــورا 
سرپرســتی انتخاب می کند، گفت: اگر تا پایان امروز حکم 
شهردار منتخب از سوی وزارت کشور صادر نشود چون آقای 
حناچی خود معاون معماری و شهرســازی هســتند و در 

شهرداری مشغول به کار، می توانند سرپرست شهرداری 
نیــز باشــند. وی تأکید کــرد: تهــران بدون شــهردار باقی 
نمی ماند و شورا سریعاً سرپرست انتخاب می کند که با توجه 
به مشغول بودن شــهردار منتخب در شهرداری می توان 
خود وی را به عنوان سرپرســت انتخاب کرد بنابراین جای 
هیچ گونه نگرانی نیست. بر اساس قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان، همه مدیران بازنشسته تا پایان امروز مهلت 
دارند در محل خدمت خود حاضر باشند و پس از آن، این 

حضور می تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
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ترزا می، نخست وزیر انگلیس شاید بهای 
طــرح برگزیت خــود را با از دســت دادن 
شــغلش بپــردازد. او کــه روز چهارشــنبه 
پیش نویــس 500 صفحــه ای برگزیت را 
در اختیــار اعضــای کابینه خود قــرار داد 
تــا پس از مطالعه بــه آن رأی دهند، رأی 
موافق ازم را کســب کرد اما چند ساعت 
بعد، موج استعفاها در کابینه اش به راه 
افتــاد و دســت آخــر هم برخــی اعضای 
حزب حاکم کفایت او را زیر سؤال برده و 
خواســتار کناره گیری اش از قدرت شدند. 
از  اعضــای حــزب محافظــه کار  برخــی 
جمله »جاکــوب رس موگ« نامه نگاری 
هــدف  بــا  را  حــزب   1922 کمیتــه  بــه 
درخواست برای کناره گیری نخست وزیر 
آغاز کردند که در صورت رســیدن شــمار 
انتخابــات درون  مــورد  بــه 48  نامه هــا 
حزبی برگزار می شــود و خانم می  باید با 
خانه شــماره 10 و کرســی نخست وزیری 

خداحافظی کند.
به گــزارش دیلــی تلگــراف، نشســت 
انگلیــس  کابینــه  شــب  چهارشــنبه 
پیش نویــس  دربــاره  رأی گیــری  بــرای 
پایــان  بــه  ســاعت  از 5  پــس  برگزیــت 
رســید و تــرزا می  کــه پیشــتر دربــاره این 
پیش نویس با بروکســل به توافق رسیده 
از رأی آری اعضــای  بــود، پیروزمندانــه 
کابینــه اش بــه این پیش نویــس خبر داد 
اما اســتعفاها یکی پس از دیگری خیلی 
زود کام خانــم نخســت وزیر را تلخ کرد و 

به تقاضاهــای فزاینده درون حزبی برای 
کناره گیری خانم نخســت وزیر انجامید. 
نخســتین اســتعفا مربوط به »شــایلش 
وارا«، وزیر امور ایرلند شمالی بود و کمتر 
از یک ســاعت پس از او، دومینیک راب، 
وزیر برگزیت کابینه می  را ترک کرد. ایستر 
مــک وی، وزیر امــور کار و بازنشســتگی و 
ســوئا برویرمن، معاون وزارت برگزیت 
سومین و چهارمین مقام های مستعفی 

دولت انگلیس بودند.
وزیــر برگزیــت در بیانیــه اســتعفای 
خود کــه در توئیتر منتشــر کرد، نوشــت، 
نمی تواند »وجدانًا« از توافقنامه ترزا می  
بــا اتحادیــه اروپا حمایــت کنــد. او افزود: 
متأسفم که بگویم پس از نشست کابینه 
بایــد بــروم. طــرح مــی  تمامیــت ارضی 
بریتانیــا را تهدیــد می کنــد. نمی توانــم 
شــرایط پیشــنهادی ایــن معاهــده را بــا 
قول هایــی کــه در انتخابــات داده شــده 
ارتباط دهم، این مسأله مربوط به اعتماد 

مردم است.
از  پــس  ایندیپندنــت،  به گــزارش 
اســتعفای دومینیک راب ارزش پوند در 
مقابل دیگر ارزهای اصلی بشدت سقوط 
کرد، پوند اســترلینگ شــاهد ســقوط 1/1 
درصــدی در مقابل دار امریکا و ســقوط 
1.2 درصــدی در مقابــل یــورو شــد. امــا 
مهم تــر از ســقوط ارزش پوند، موقعیت 
خانم می  بود که با این استعفاها بشدت 
متزلــزل شــد. برخــی از اعضــای حــزب 
محافظه کار انگلیــس از جمله »جاکوب 
رس موگ« نیز چهارشــنبه شب و صبح 
پنجشــنبه برای کمیتــه 1922 حزب نامه 

نوشــته و طــی آن خواســتار کناره گیــری 
نخست وزیر شدند. طبق قانون انگلیس، 
اگر شــمار ایــن نامه ها به 48 عدد برســد 
بایــد انتخابات درون حزبی برگزار شــود. 
برخی منابع انگلیسی می گویند، 48 رأی 
ازم در داخل حزب محافظه کار برای به 
چالش کشــیدن رهبری مــی  جمع آوری  
شــده اســت. چنانچه این اخبــار صحت 
داشــته باشــد، احتمــال آغــاز انتخابــات 
درون حزبــی از سه شــنبه آینــده بعید به 
نظر نمی رســد. تحلیل ها نشان می دهد 
که دومینیک راب وزیر مستعفی برگزیت 
و ســاجد جاویــد وزیــر کشــور و بوریــس 
جانســون وزیر مســتعفی امور خارجه به 
ترتیب در صدر فهرست رقبای احتمالی 
تــرزا مــی  بــرای تصــدی رهبــری حــزب 

محافظه کار و سکانداری دولت هستند.
با وجــود تمــام ایــن اتفاق هــا، عصر 
پنجشنبه به وقت محلی، ترزا می  مقابل 
خانه شماره 10 پشت تریبون قرار گرفت و 
با مردم کشورش صحبت کرد. او طوری 

در داونینگ استریت پشــت تریبون قرار 
گرفــت کــه گویــی می خواهد اســتعفای 
خــود را اعــام کنــد. امــا نه تنها اســتعفا 
نــداد بلکه با اعــام اینکه هیــچ قصدی 
برای کناره گیری ندارد، شغل خود را یک 
»مسئولیت سنگین« توصیف کرد و قول 

داد به جنگیدن در این راه ادامه دهد.
اکنون پیش نویس توافقنامه برگزیت 
بایــد در مجلــس عوام بــه رأی گذاشــته 
شــود. تعدادی از نماینــدگان مجلس از 
حزب حاکم محافظه کار هشدار داده اند، 
در رأی گیــری در مجلــس عــوام از ایــن 
توافــق حمایت نمی کنند. ایــن در حالی 
اســت که رهبران اتحادیــه اروپا از جمله 
آنگا مرکل، صدراعظم آلمان و امانوئل 
مکــرون، رئیــس جمهــوری فرانســه روز 
پنجشــنبه اعــام کردند، حاضر نیســتند 
پیش نویسی را که بررسی کرده و بر سر آن 
با خانم می  توافق کرده اند، یک بار دیگر 
بررسی کرده و چیزی به آن اضافه یا از آن 

کم کنند.
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اکونومیست )بریتانیا(:

کاپیتالیسم بنا به عللی در یک دهه گذشته 
در حاشــیه قــرار گرفــت. اما اکنــون نیمی از 
جوانــان امریکایــی از آن حمایــت می کنند 
و جهــان بایــد منتظــر بازگشــت انقــاب 

کاپیتالیستی باشد.

اسپکتیتور )بریتانیا(:

 300 و  هــزار  چیــن،  تنــدروی  قطــار 
کیلومتر را تنها در 4 ســاعت می پیماید. 
پیشــرفت های چیــن را نباید دســت کم 
گرفــت. چــه در زمینــه قطار باشــد، چه 

اقتصاد و چه نظارت بر شهروندان!

ویک )امریکا(:

مجلــس  اکثریــت  بــار  دیگــر  دموکرات هــا 
نماینــدگان را در دســت گرفتنــد. اکنون باید 
دیــد از قدرت خــود چگونه اســتفاده و جای 
پای خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 

محکم می کنند.

[′』┗─ ┘ピ r├┖┒
یادداشــت هوور، رئیس ســابق اف بی  آی را زیر شیشــه در گوشــه میزم قرار 
دادم تا هر روز که درخواســت های اف بی ای و وزارت دادگستری را در مورد 
انجام نظارت های الکترونیک امنیتی در سراسر امریکا بررسی می کنم، آن 
را ببینم. همچون دوره هوور، من به عنوان رئیس اف بی ای باید شخصاً این 
نــوع درخواســت ها را امضا کنم. تفاوت در اینجا اســت که درخواســت های 
مــا )بر عکــس دهــه 1960( برای تأییــد نهایی بــه دادگاه می رفــت و اغلب 
درخواســت ها نیز به خاطر گزارش های توجیهی و اسناد و مدارک ضمیمه، 
بســیار حجیــم و قطــور بودند، نــه یک یادداشــت تک برگــی. همان گونه که 
بــه کارکنــان اف بی  آی هم توضیــح می دادم گرفتن مجوز شــنود و نظارت 

الکترونیکی کاری سخت و آزاردهنده است و البته باید هم چنین  باشد.
مــن یادداشــت هوور را زیر شیشــه میزم نگه می داشــتم، اما نــه برای اینکه 
از هــوور و کنــدی انتقــاد کنــم بلکــه می خواســتم ارزش کنتــرل و نظــارت و 
محدودیت های قانونی را یادآوری کنم. تردیدی ندارم که هوور و کندی نیز 
فکر می کردند که کار درستی انجام می دهند اما آنچه که مشکل ساز می شد، 
عدم محک زدن معنادار پندارها و تصورات شــان بود. هیچ سیستمی  برای 
کنترل آنها وجود نداشــت. می دانم نگاه دقیق بــه درون خودمان دردناک 

است ولی این تنها راه برای ساختن آینده ای متفاوت است.
کارکنان عادی بخش های مختلف اف بی  آی واکنش بســیار مثبتی نســبت 
به این موضوع و دیگر ابتکارات من نشــان دادند، واقعیتی که می توانســتم 
در نتایج ارزیابی های ســاانه و بدون نام و نشــان کارکنان سازمان از رئیس، 
ببینم. اما من می دانستم که برخی اعضای قدیمی و سابق اف بی آی کمی 
ســردرگم شــده بودند و می گفتند که چرا من ســازمانی را که خودم رهبری 
می کنــم، مــورد حمله و انتقاد قــرار می دهم. اما شــفافیت تقریبًا همیشــه 
بهتریــن گزینه اســت. مطرح کــردن علنی همه مشــکات، دردها و رنج ها، 
امیــد و آرزوهــا و شــک و تردیدها، باعث می شــود که ما بتوانیــم به صورت 
صادقانــه دربــاره آنهــا گفت وگــو کنیــم و بــرای بهتــر شــدن شــرایط تاش 
نماییم. من معتقدم این بهترین شیوه رهبری یک سازمان است. با آگاهی 
یافتن از مسائل و مشکات مان، بهترین فرصت را برای حل و فصل آنها از 
طرق صحیح خواهیم داشت. درد و رنج پنهان مانده هرگز با گذشت زمان 
بهبود نمی یابد. ما با یادآوری و پذیرش صادقانه مشــکات، احتمال تکرار 

آنها را در آینده کاهش می دهیم.
»هــری ترومــن« در جایی گفته بود »تنها چیز جدید در جهان، تاریخی اســت که 
شما از آن اطاع ندارید.« انسان ها مایلند کارهای ابلهانه و اعمال شیطانی خود را 

دائم تکرار کنند، چون خیلی زود فراموش می کنند.
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خیو ســامفان8۷ ساله و نوآن چی 92 ساله، از مقامات 
ارشــد خمرهــای ســرخ 40 ســال پــس از نسل کشــی در 

کامبوج به حبس ابد محکوم شدند.
نــــما
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  هر قدر هم که امریکا انکار کند، شــواهد از شکســت زودهنگام دیپلماســی دولت 
دونالد ترامپ برای پایان دادن به  بحران شبه جزیره کره حکایت می کند. تازه ترین 
گواه این ادعا هم اقدام کره شمالی در آزمایش موفقیت آمیز یک ساح پیشرفته 
است. این آزمایش تسلیحاتی که یک سال پس از آخرین آزمایش موشکی پیونگ 
یانگ و در واکنش به مانورهای نظامی مشترک امریکا و کره جنوبی در شبه جزیره 
کــره انجام شــده، یک پیام آشــکار از ســوی کره شــمالی بــه امریکا اســت که صبر 

دیپلماتیک کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دارد به پایان می رسد.
به گزارش سی ان ان، خبرگزاری رسمی کره شمالی بامداد دیروز جمعه از آزمایش 
موفقیت آمیز ساحی با فناوری پیشرفته در آکادمی ملی علوم دفاعی کره شمالی 
خبر داد و نوشــت، کیم جون اون، رهبر کره شــمالی، بر آزمایش این ساح جدید 
نظارت کرد. این خبرگزاری بدون اشاره به ماهیت این ساح نوشت، ساخت این 

ساح به تقویت توان دفاعی ارتش کره شمالی کمک می کند. 
کیــم جونگ اون نیز با ابراز رضایت از این آزمایش، آن را نقطه عطفی در تقویت 
قدرت دفاعی نیرو های مســلح کشــورش توصیف کرد. کیم جونگ اون در 12 ماه 
اخیر به خاطر مذاکرات تاریخی ای که در ســنگاپور با ترامپ داشــت، برای نشــان 
دادن حســن نیــت خود هیچ آزمایش تســلیحاتی انجام نداده بود امــا از آنجا که 
معتقــد اســت امریــکا بــه تعهداتش یعنــی برداشــتن تحریم ها و اعام رســمی 
پایان جنگ کره عمل نکرده و هیچ گام مثبتی نیز در این زمینه ها برنداشــته، این 

آزمایش تسلیحاتی را انجام داد. 
چنــدی پیش ترامپ ســفر وزیر خارجه خود به کره شــمالی را بــه بهانه اینکه کره 
شــمالی بــه تعهدات خود در خلع ســاح هســته ای پایبند نبوده، لغــو کرد، هفته 
گذشته نیز مقامات کره شمالی از سفر به نیویورک برای گفت و گو با مایک پمپئو، 
وزیــر خارجه امریکا برای برنامه ریزی دیــدار دوم اون – ترامپ صرف نظر کردند. 
مجموع این اتفاق ها حاکی از شکســت راهکار دیپلماتیک برای حل بحران شــبه 
جزیره کره  اســت. این در حالی اســت که ترامپ از مذاکرات امریکا – کره شــمالی 
به عنــوان یکــی از دســتاوردهای دیپلماتیــک دولــت خود یــاد می کنــد و از این رو 
نمی خواهــد بپذیرد کــه این مذاکرات خیلی زودهنگام در حال فروپاشــی اســت. 
واکنش روز گذشته امریکا به آزمایش ساح پیشرفته در کره شمالی نیز که در واقع 
نوعی انکار واقعیت بود، در همین راستاست. سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا 
دیروز چند ســاعت پس از آزمایش تســلیحاتی کره شــمالی اعام کرد، واشنگتن 
اطمینان دارد که تعهدات مربوط به خلع ساح هسته ای که رهبر کره شمالی در 
دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا، در سنگاپور بر عهده گرفته است، 

حفظ خواهد شد.

عربستان با صدور 5 حکم اعدام و 6 حکم نامشخص پرونده قتل خاشقجی را می بندد

خزانه داری امریکا 17 سعودی را در ارتباط با پرونده خاشقجی تحریم کرد،  اما سنا تحریم های شدیدتری را بررسی می کند

4 وزیر انگلیس در اعتراض به طرح برگزیتی نخست وزیر استعفا کردند

در اعتراض به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا صورت گرفت

یک پایان بندی بد برای سناریویی بد

یک نقشــه قتل بــد، یک اپوشــانی بدتر 
و یــک پایان بنــدی بســیار بدتر بــا صدور 
حکم اعدام برای 5 نفر، ممنوع الخروج 
شدن یک مشــاور ســابق و 5 حکم دیگر 
که مشخص نیست چه هستند. این همه 
آن چیزی است که عربستان در ماجرای 
قتل جمال خاشــقجی برای جهان بازگو 
کرد. امــا تاریــخ چیزهای بیشــتری برای 
گفتــن خواهــد داشــت و ایــن پرونــده  را 
ایــن گونــه نخواهد بســت. گواه ایــن ادعا 
اعتراض های ترکیه، نمایندگان پارلمان 

اروپا و نمایندگان سنای امریکا است.
خبــری  شــبکه  ســایت  به گــزارش 
»الجزیره«، بعد از 45 روز انتظار جهانی 
برای توضیح شــفاف ریــاض درباره قتل 
جمال خاشــقجی، روز پنجشنبه شلعان 
الشــلعان، معاون دادســتانی عربســتان 
در جمع خبرنگاران پشــت تریبــون قرار 
گرفــت و ابتــدا شــرحی از ماجــرای قتــل 
داد و بــا اذعان به اینکــه این قتل یک کار 
اشــتباه بــوده اســت، مدعی شــد قتــل از 
پیش برنامه ریزی نشــده بود و پادشاهی 
بازگردانــدن  دســتور  تنهــا  عربســتان 
خاشــقجی به کشــور را صــادر کــرده بود. 
امــا فردی کــه تیــم اعزامی از عربســتان 
بــه کنســولگری را هدایــت می کــرد، در 
آخریــن لحظات خودســرانه تصمیم به 
قتــل ایــن روزنامه نــگار گرفــت. این تیم 
بعــد از دعوا و درگیری و بســتن دســت و 
پای خاشــقجی، با تزریق مواد بیهوشــی 
باعــث مــرگ او شــدند و ســپس جســد 
وی را قطعه قطعــه کرده و با کمک یک 
فرد محلــی که اکنون با چهــره نگاری در 
حــال شناســایی او هســتند، بــه خــارج از 
کنسولگری عربستان در استانبول منتقل 
کردند. شــلعان الشلعان، ســپس بدون 
اینکه از کســی نامــی ببرد، اعــام کرد در 
پرونده خاشقجی 21 نفر بازجویی و 11 نفر 
تفهیــم اتهام شــدند. از این افــراد، بنا به 

درخواست دادستانی 5 نفر حکم اعدام 
دریافــت می کنند و بقیه نیــز به احکامی 
فــردی  از دو  دیگــر محکــوم می شــوند. 
کــه معــاون دادســتان عربســتان از آنهــا 
نام برد، یکی ســعود القحطانی، مشــاور 
پیشین پادشاهی ســعودی بود که اعام 
شــد ممنوع الخروج شده است و دیگری 
هم احمد العســیری، رئیس سابق اداره 
اطاعــات عربســتان بــود کــه گفته شــد، 
جوخــه مرگ را تشــکیل داد و حکم قتل 

را صادر کرد.
ë بهت جهانی

قتــل  بــرای  عربســتان  پایان بنــدی 
جمــال خاشــقجی کــه بــه انــدازه نقشــه 
قتــل و اپوشــانی آن بــد و ناشــیانه بــود، 
بیش از اینکه جهــان را راضی کند، بهت 
همه کســانی را برانگیخــت که همچنان 
پرســش های بســیاری را کــه کوچکتریــن 
ذهــن  در  بــود،  مرتکبــان  اســامی  آنهــا 
داشــتند. این بهت خیلــی زود تبدیل به 
خشم و نارضایتی شد. اغلب رسانه هایی 
کــه قتــل ایــن خبرنــگار عربســتانی را در 
یک و نیم ماه گذشــته پیگیــری کرده اند، 
پســت،  واشــنگتن  روزنامــه  همچــون 

روزنامــه ای که جمــال خاشــقجی در آن 
قلم مــی زد، احــکام صــادر شــده را یک 
طراحــی بد بــرای دور کــردن محمد بن 
ســلمان از این پرونده خواندنــد. اما جدا 
از تحلیل های تند و تیز رسانه ها که اغلب 
بن ســلمان را نشانه می رفتند، نهادهای 
کشــورهای  دولتمــردان  و  بین المللــی 
مختلــف نیــز دادرســی عربســتان را زیــر 
ســؤال بردنــد. عفــو بین الملــل گــزارش 
دادستانی عربستان را »بی اعتبار« خواند 
و بــا تأکید بر اینکه پرونده حقوق بشــری 
عربســتان »ترســناک« اســت، خواســتار 
تحقیقــات ســازمان ملــل بــرای اجــرای 
عدالــت شــد. دیده بــان حقوق بشــر نیز 
درخواست مشابهی را مطرح کرد. این در 
حالی اســت که آنتونیو گوترش، دبیرکل 
مجــازات  خواســتار  کــه  ملــل  ســازمان 
عامان قتل شــده، خبر داده است، هنوز 
خصــوص  ایــن  در  رســمی  درخواســت 
صــورت  در  و  اســت  نکــرده  دریافــت 
دریافت چنین درخواستی اقدامات ازم 
انجــام می شــود. مولــود چاووش اوغلــو، 
وزیــر خارجه ترکیه نیــز هرچند اظهارات 
بیان شده را مثبت دانست اما تأکید کرد: 

نحوه کشته شــدن خاشقجی و ابزارهایی 
که برای قتل وی به کنســولگری وارد شد، 
نشــان می دهد قتل از پیش برنامه ریزی 
شده بوده  است. ترکیه تأکید کرده است، 
هرگز واقعیــت این پرونده را با اســترداد 
فتــح اه گولــن معاملــه نخواهــد کــرد. 
در قاره ســبز هــم، 5۷ نماینــده پارلمان 
اروپــا، در نامــه ای بــه فدریــکا موگرینــی، 
مســئول سیاست خارجی اروپا بااشاره به 
اینکه عربســتان به پرســش های جهانی 
دربــاره قتل جمال خاشــقجی، قاتان او 
و بقایای وی، پاســخی نداده  است، از وی 
خواســتند، رؤســای هیأت هــای اتحادیه 
اروپــا در ریــاض را تا زمانی که عربســتان 
بــه بمبــاران یمــن خاتمــه داده و زمینه 
محاکمه عادانه و شــفاف بین المللی را 
برای مسببان قتل خاشقجی فراهم کند، 
فــرا بخواند. پارلمان اروپــا در پایان هفته 
قبل نیــز قطعنامه ای را علیه عربســتان 
به تصویب رســاند و خواهــان نظارت بر 
صدور ساح از کشــورهای عضو اتحادیه 
اروپا به عربســتان شــد. با باا گرفتن این 
اعتراضــات، عادل الجبیر در ســخنانی با 
اذعان به اینکه قتل خاشــقجی اشتباهی 

بــزرگ بود، مدعی شــد، برخــی در حال 
سیاسی کردن پرونده خاشقجی هستند. 
وی با اشاره به اینکه قطر و ترکیه دست به 
حمات سنگین رسانه ای علیه عربستان 
زده اند، انگشــت اتهام را به سوی رئیس 
جمهــوری ترکیــه گرفــت و گفت: مــا در 
انتظــار مــدارک ترکیــه درخصــوص این 
قتل هستیم. اما ترکیه هنوز هیچ مدرکی 

به دست ما نرسانده است.

ë واکنش متناقض دولت و کنگره امریکا
کاخ  بیــن  شــکاف ها  کــه  حالــی  در 
امریــکا  نماینــدگان  مجلــس  و  ســفید 
روز بــه روز در حال بیشــتر شــدن اســت، 
پرونــده خاشــقجی نیــز پــرده دیگــری از 
این شــکاف ها را عیان کرد. روز پنجشنبه 
پس از نشســت خبری معاون دادستانی 
عربســتان، خزانــه داری امریــکا 1۷ فــرد 
ســعودی را درمــورد پرونــده قتل جمال 
خاشــقجی تحریــم کــرد. شــماری از این 
از  القحطانــی  ســعود  جملــه  از  افــراد 
نزدیــکان محمــد بــن ســلمان، ولیعهد 
عربســتان هســتند. نام محمد العتیبی، 
سرکنسول عربســتان در استانبول و ماهر 
المطرب، افســر اطاعاتــی و از نزدیکان 
فهرســت  در  نیــز  عربســتان  ولیعهــد 

تحریم های امریکا قرار دارد. 
هرچنــد مایــک پمپئــو، وزیــر خارجه 
در  مهــم  گامــی  را  اقــدام  ایــن  امریــکا 
واکنــش امریــکا بــه قتــل روزنامــه نــگار 
عربســتانی توصیــف کــرد، امــا اعضــای 
مجلــس نماینــدگان امریــکا ایــن اقدام 
پــال، ســناتور  رنــد  ناکافــی دانســتند.  را 
جمهوریخــواه کــه روز پنجشــنبه تــاش 
کرد تا قطعنامــه ای را درباره منع فروش 
تسلیحات به عربستان در سنا به تصویب 
برساند، اما موفق نشد، اقدام خزانه داری 
را بی اثر و نمایشــی خوانــد و گفت: برای 
عربستان ساح مهم است، نه تحریم 1۷ 
نفر. بن کاردین و باب مندز از سناتورهای 
برجســته دموکرات  هم گــزارش معاون 
بــرای  تاشــی  را  عربســتان  دادســتان 

مخفــی کردن جزئیات ایــن قتل و نقش 
ولیعهــد عربســتان در آن دانســتند. در 
همیــن ارتباط شــبکه خبــری »الجزیره« 
خبــر داد، شــماری از نمایندگان مجلس 
ســنای امریکا در حال تهیه پیش نویســی 
برای تحریم عربســتان و سوخت رسانی 
به جنگنده های نیروهای ائتاف هستند. 

در همیــن ارتبــاط روزنامــه امریکایی 
»نیویــورک تایمــز« نیــز نوشــت: شــاید 
واقعیت پرونده خاشقجی با اعدام هایی 
کــه معــاون دادســتانی عربســتان از آنها 
خبــر داد، هرگز فاش نشــود. اما یک چیز 
واضــح و آشــکار اســت: عربســتان یــک 
بــار دیگر دســت بــه داســتانگویی درباره 
پرونــده خاشــقجی زده و ترامپ و ســایر 
سران کشورهایی که تشنه نفت عربستان 
هســتند، دیگــر بــار چشــم بــر واقعیــت 
بســته اند. اما تــاش بــرای تبرئه محمد 
بــن ســلمان بیهــوده اســت و حکایت او 
حکایت همان پادشاهی است که برهنه 
بــود، امــا تصــور می کــرد لباس پوشــیده 

است.

آسیا

╊ブp〈》┒』┘ 〝ブペブ┑━]ピ ┟╈ブe 』 【》ブぃ]ブ━]
»بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی 
مشــغول بررســی زمــان و شــرایط برگــزاری انتخابــات 
زودهنــگام اســت. بــه گــزارش ایرنــا، در پی اســتعفای 
»آویگدور لیبرمن« از سمت وزارت جنگ و خروج حزبش از ائتاف حاکم، 
»نفتالــی بــت« رئیس حــزب »خانه یهــود« خواهان تصــدی وزارت جنگ 
برای حفظ ائتاف حاکم شــد امــا نتانیاهو که مخالف چنین چیزی اســت، 
ترجیــح می دهد انتخابات زودهنگام برگزار کند. این در حالی اســت که در 
پی آتش بس غزه و اســتعفای لیبرمن، شهرک نشینان اسرائیلی با برگزاری 
تظاهــرات خواهــان اســتعفای بنیامیــن نتانیاهــو شــدند. ایهــود اولمــرت، 
نخست وزیر ســابق رژیم صهیونیســتی، نیز درهمین ارتباط گفت: نتانیاهو 
کــه همــواره می گفت حماس را از بیــن خواهد برد، اما در برابر آن تســلیم 

شد. فلسطینیان در این جنگ درس فراموش نشدنی به ما دادند.

┒【┠ r′ 《━┼┗o ┗├ ┘ピ i【k┗k ┘ピ 〞┽] 〝ピ┖┒ブ┤
در پــی توافــق اربیل و بغداد، صادرات نفت عراق توســط شــرکت ملی نفت 
این کشــور از کرکوک از سر گرفته می شــود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
آناتولــی، در این توافق قرار اســت نفت کرکوک مانند گذشــته بــا خط لوله به 
بندر جیهان ترکیه انتقال و از آنجا به بازارهای جهانی صادر شــود. در همین 
ارتبــاط وزارت نفــت عراق اعــام کرد انتظــار دارد بین ۵0 تا 100 هزار بشــکه 
نفت به صورت روزانه از این مســیر صادر شــود. در عین حال براســاس توافق 
صــورت گرفتــه فراینــد اســتخراج و صــادرات نفت از کرکوک توســط شــرکت 
دولتی نفت عراق دنبال خواهد شــد.عراق با تولید چهار و نیم میلیون بشکه 
نفــت در روز دومین تولید کننده نفت در ســازمان اوپک اســت.خبر دیگری از 
عراق نیز حاکی از آن اســت که وزارت خارجه امریکا در نظر دارد فرد دیگری 
را به عنوان ســفیر این کشــور در بغداد تعیین کند و از همیــن رو ماتیو تویلر را 
برای تأیید در این ســمت، به ســنای این کشور معرفی کرده است. ماتیو تویلر 

از حدود چهار سال پیش سفیر ایاات متحده در یمن بوده است.
او جانشین داگاس سیلیمان می شود که  اخیراً برخی اعضای کنگره امریکا، از 

وی به خاطر »عدم قاطعیت در برابر ایران« انتقاد کرده بودند.

┓┠ ┻╀【━′ [¨ぁ 〉┓ぁ┓┍╈ピ ┖┒ ‶ブ━┝ペ┗┴ 〝ブぃ╉¨┴
در پــی شکســت های پیاپــی و درخواســت های جهانــی بــرای توقــف حمات 
عربســتان بــه الحدیده یمــن، ریــاض مجبور به متوقــف کردن ایــن عملیات 
شــد. به گزارش ایرنا، شــبکه الجزیره قطر با اعام این مطلب به نقل از منابع 
مطلــع خبر داد: عربســتان بــه نیروهای تحت امر خود دســتور داد تا حمات 
بــه الحدیــده را متوقف کنند. این در حالی اســت که ســرتیپ »یحیی ســریع« 
ســخنگوی نیروهای مســلح یمن در تشــریح آخرین تحوات جنگ در استان 
الحدیده گفته بود: در دو روز پایانی هفته پیش 280 نفر از نیروهای متجاوزان 
از جمله 10 نفر از فرماندهان آنها در عملیات نیروهای یمنی کشته یا زخمی 
شــدند. ارتش و کمیته های مردمی در روزهای گذشــته 200 خودروی زرهی و 

تجهیزات نظامی نیروهای وابسته به ائتاف سعودی را هم نابود کردند.

خاورمیانه
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)╇ぁ┘┗ペ( 【ペ【╉o』ピ
در  اجتماعــی  سیاســی-  روزنامــه  ایــن 
بــاای صفحــه خــود بــه آخریــن تحوات 
لیــگ فوتبــال برزیــل اشــاره کرده و شــرح 
سیاست جدید تیم های سانتوس و بوتافوگو 
را آورده و عکســی از گلــزن اول بوتافوگــو 
نیــز ضمیمه مطلب شــده اســت. اوگلوبو 
گزارشی از تیم ملی بسکتبال برزیل آورده 
که در تدارک شرکت در مسابقات قهرمانی 

امریکای جنوبی است.

 )ブぃ]ブپ├ピ( ブk┖ブ′
شکست خانگی 2-3 اسپانیا مقابل کرواسی 
در جریــان مســابقات پنجشــنبه شــب لیگ 
ملت های اروپا خبر و عکس اول این نشریه را 
به خود اختصاص داده است. مارکا این باخت 
را عامــل عــود مجــدد مردهــا و ناکامی های 
فوتبال اسپانیا پس از حذف این تیم در شروع 
مراحــل حذفی جام جهانــی 2018 توصیف 
کــرده و ضعف هــای تیــم لوییــس انریکــه را 

برشمرده است.

)rペ【〈┈ qブ╁ぁ┗┼ジ( ┖ブ━├ピ
ایــن نشــریه سیاســی- اقتصــادی در بــاای 
صفحه اول خود به استقبال 3 واقعه ورزشی 
مهــم روز شــنبه رفته اســت. آنها مســابقات 
دوســتانه یا رســمی تیم های ملــی کریکت، 
راگبی و فوتبال آفریقای جنوبی مقابل رقبای 

متفاوت آنها است.
اســتار همچنین از وجود مشکاتی در سطح 
اول سازمان تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی 

یاد کرده است.

r]ブ『┈ ╆ピ┓′ 4 ブペ ‶ピ┗ぁピ ┿ぁ┗┸ 〝ブ┉] ┟┡┐┖┒
دیروز )جمعه( و در جریان برگزاری اولین روز از رقابت های نجات 
غریــق قهرمانــی جهان در اســترالیا تیــم ملی نجات غریــق ایران 
خوش درخشــید و به چندین مدال رنگارنگ دست یافت. سهیل 
آشــتیانی در رقابــت مــاده 200 متر با مانع اولین مــدال طا را بــرای کاروان اعزامی به 
ارمغان آورد. حمید قدســی نژاد نیز به مدال نقره دســت یافت. محمد ناظری مدال 
برنز را به نام خود به ثبت رساند. در رقابت های تیمی نیز تیم ملی امدادی نجات غریق 
کشورمان متشکل از ایلخان نوری، محمد ناظری، سهیل آشتیانی و حمید قدسی نژاد 
موفق شد با پشت سر گذاشتن همه رقبا و در رقابتی حساس و نزدیک با نماینده کشور 
ایتالیا در جایگاه نخست قرار بگیرد و صاحب مدال طای این دوره از مسابقات شود. 
جالب اینجاست که تیم امدادی نجات غریق ایران در حالی به مدال طا دست یافت 

که ایلخان نوری، رئیس فدراسیون نجات غریق ایران در ترکیب تیم ملی بود.

‶ブ『┈ ┖┒ ‶ピ┒┗′ r′【├ 』 ‶ブ]┘ 《┝′【پ r]ブ′┗『╀
یازدهمیــن دوره مســابقات قهرمانــی جهان پومســه پنجشــنبه با حضــور 1274 
پومســه رو از 54 کشــور در ورزشــگاه »تیان مو« چین تایپه آغاز شــد و تیم پومســه 
مردان کشورمان در رده سنی 31 تا 40 سال با ترکیب علی سلمانی، اکبر فروزان و 
رحمت نظری در نخستین روز این رقابت ها به مقام سومی مشترک با تیم ملی 
امریکا دست یافت و مدال برنز این دوره از رقابت ها را کسب کرد. تیم کره  جنوبی 
 قهرمان شد و فیلیپین عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. همچنین تیم پومسه

 3 نفره زنان کشــورمان با ترکیب آتوسا فرهمند، سیده معصومه حسینی و سونا 
رزاقی خوشرنگ ترین مدال جهان را کسب کرد و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

r¨┡┠ ‶ピ【〈┴ ブペ ‶ピ┗ぁピ ┓ぃ′ピ ‶ピ┖ブk rp]┗┼ ┖ブk ‶ブぁブپ
رقابت های کشتی فرنگی زیر 23 سال جهان روزهای 21 تا 23 آبان ماه در شهر بخارست 
کشور رومانی برگزار شد که در پایان تیم ایران توسط مهدی محسن نژاد، مهدی ابراهیمی، 
علی اکبــر حیــدری و علی اکبر یوســفی در اوزان 60، 82، 97 و 130 کیلوگرم صاحب مدال 
برنز شد. در رده بندی تیمی، تیم ایران با 70 امتیاز در جایگاه ششم قرار گرفت و تیم های 

گرجستان، روسیه و ترکیه به ترتیب با 126، 101 و 87 امتیاز اول تا سوم شدند.

‶ブ『┈ qブ》 ┟─┖ピ ‶ブ¨k』┗ぃ─ 〝ブ╁ペブ┝′ ┖┒ ‶ピ┗ぁピ r]ブ′┗『╀
تیم تیروکمان نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران قهرمان مسابقات تیروکمان 
ارتش های جهان )ســیزم( در تهران شــد. پس از کمانداران ایران، تیم های روسیه و 
چین عناوین دوم و ســوم را به دســت آوردند. تیم ایران با حضور 1۵ ورزشــکار زن و 
مرد در دو بخش کامپوند و ریکرو موفق به کســب هفت مدال شــامل 3 مدال طا، 

یک نقره و 3 برنز شد و در مجموع تیمی قهرمان این مسابقات شد.

rボぃ┬ r]┙╉o ブペ »〝┗ぃ┸« ╇o┗پ ┒┗ペ
تیم فوتســال غیرت قزاقســتان در ادامه مسابقات جام باشــگاه های اروپا، لیدا 
نماینده باروس را با نتیجه 2-6 شکست داد. حسین طیبی، ملی پوش فوتسال 

ایران یکی از گل های »غیرت« را در این مسابقه به ثمر رساند.

╋ぁ┒【ペ ┓》ブ┠ ピ┖ rペ【┐ q┘ブペ ブ》 〞╉′ ╊ブ┈ 〉ピ┖ ┖┒ :┗┼ r]ブ┭╉├
مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان که عصر پنجشنبه برای تماشای بازی تیم ملی 
به ورزشــگاه آزادی رفته بود، پس از پایان این دیدار در اظهار نظری کوتاه گفت: »بازی 

خوبی در راه آماده سازی تیم ملی برای حضور در جام ملت ها را شاهد بودیم.«

اخبـــــار

 پایان شائبه برکناری قهری رئیس فدراسیون و تعلیق احتمالی فوتبال ایران

60 〉┒ブ′ ブペ ╆ブボ─【┼ ‶【ぃ├ピ┖┓┼ ┖┒ ┆ブ─ qブ╁ペピ
مهــدی تــاج کــه براســاس قانــون منع 
بــه  مجبــور  بازنشســتگان  به کارگیــری 
روز  اظهــارات  براســاس  بــود،  رفتــن 
پنجشنبه رضا صالحی امیری، در پست 
فدراسیون فوتبال ابقا شده است. وی که 
شــائبه برکناری اش احتمــال ورود فیفا 
بــه ماجرا و تعلیق مجــدد فوتبال ایران 
را در پی داشــت و حتی دلیل سفر اخیر 
جیانــی اینفانتینــو  و شــیخ ســلمان به 
تهران، برپایی جلســاتی با این مقام ها 
برای پرهیز از این وضعیت تلقی شــده 
بــود، می تواند با اســتفاده از قانون ماده 
60 خدمات مدیریت کشــور به کار خود 

در فدراسیون فوتبال ادامه بدهد . 
صالحــی امیــری، رئیــس کمیتــه ملــی 
المپیک در اظهاراتــی در این خصوص 
کــه روی ســایت ایــن کمیته درج شــده، 
آورده اســت: »در پی جلسات فشرده ای 

کــه بــا وزیــر ورزش و رئیس فدراســیون 
فوتبال داشتیم، مقرر شــد که آقای تاج 
در فدراســیون فوتبال بمانــد. فوتبال در 
شــرایط حســاس کنونی نیاز به آرامش 
دارد و نتایــج حاصلــه نشــان می دهــد 
عملکــرد این رشــته در ســال های اخیر 

درخشــان بــوده اســت. در آســتانه جام 
ملت های آســیا هســتیم و همگان باید 
تــوان و ظرفیت خــود را بــرای موفقیت 
تیم ملــی به کار گیرند. براســاس قانون 
60 خدمــات مدیریت کشــور، آقای تاج 
می تواند خود را از حالت بازنشستگی به 

اشتغال مجدد با رعایت قانون برگرداند. 
انصافاً هم آقای تاج بارها اعام کرده که 
خود را ملــزم به اجرای قانون می داند و 
به همین ســبب امیدواریم روال قانونی 

اعاده به خدمت ایشان انجام شود.« 
ابقای تــاج در حالی صــورت می پذیرد 
به کارگیــری  منــع  قانــون  طبــق  کــه 
 12 رؤســای  و  وی  بازنشســتگان، 
فدراســیون دیگر باید پنجشنبه گذشته 
)24 آبان( فدراســیون های خود را ترک 
می کردند و از امروز )شــنبه( سرپرستان 
موقــت اداره کار ایــن فدراســیون ها را تا 
زمــان برگزاری مجمع جدید انتخاباتی 
برعهده می گرفتند. تعدادی از رؤسای 
قبلــی بــر همیــن اســاس طــی هفته ها 
و روزهــای اخیــر رفتنــی شــده بودنــد و 
تکیلــف بقیــه نیــز ظــرف امــروز و فردا 

مشخص می شود.

تیــم ملــی فوتبــال ایــران کــه خــود را برای 
 2019 آســیا  ملت هــای  جــام  در  حضــور 
 18 ســاعت  از  می کنــد،  آمــاده  امــارات 
پنجشــنبه در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه 
آزادی بــه مصــاف ترینیــداد و توباگو رفت. 
در چنــد روز منتهــی بــه ایــن دیــدار، کادر 
اینســتاگرام  صفحــات  بازیکنــان،  و  فنــی 
کارلــوس  حتــی  و  بودنــد  بســته  را   خــود 
کی روش سرمربی تیم ملی هم در نشست 
خبــری قبل از بازی حاضر نشــد تا عاوه بر 
اعتــراض به پرداخت نشــدن پــاداش جام 
جهانی شان، رســانه ها را هم بایکوت کرده 

باشد!
ســید حســین حســینی، وریا غفوری، روزبه 
چشــمی، محمدحســین کنعانــی زادگان، 
احســان حــاج صفــی، احمــد نوراللهــی، 
مســعود شــجاعی، وحیــد امیــری، مهدی 
ترابــی، کاوه رضایــی و کریــم انصــاری فرد 
ترکیبی بود که کــی روش برای آغاز بازی به 
میدان فرســتاد. گفتنی است، دیروز سایت 
le11amienois فرانســه مدعی شد سامان 
قدوس در این بازی به خاطر مسائل مربوط 
بــه خدمت ســربازی غایب بــود. در دقایق 
ترینیدادوتوباگــو  سفیدپوشــان  نخســت، 
بیشــتر صاحب توپ بودند و در یکی از این 
فرصت ها جوینز با حرکتی که از سمت چپ 
انجــام داد، مســتقیماً دروازه  ایران را هدف 
قرار داد اما شــوت این بازیکــن در دقیقه 3 
پس از برخورد با تیرک افقی دروازه به اوت 
رفت. امــا در ادامه بازی قرمزپوشــان ایران 
صاحــب تــوپ و میــدان شــدند و بــا انجام 
حرکات ترکیبی و شــوتزنی به دروازه سعی 
داشــتند دروازه حریف را باز کنند اما در این 
امر موفق نبودند. در دقیقه 18 کیلیم هایلند 
در اعتراض به کارت گرفتنش از سوی داور، 
امیری را هل داد که منجر به واکنش شدید 
ملی پوشــان ایــران ازجملــه انصاری فرد و 
درگیــری فیزیکــی بین بازیکنــان دو تیم در 
میانه زمین شد. در ادامه حمات شاگردان 

کی روش بیشــتر شــد تا این که در دقیقه 30 
مدافعان حریف روی مهدی ترابی مرتکب 
خطای پنالتی شــدند اما دروازه بان حریف 
ضربه کریم انصاری فرد که پشت توپ قرار 
گرفتــه بــود را دفع کــرد و در برگشــت خود 
کریم توپ را به باای دروازه فرستاد تا نیمه 

اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.
ایــران  قرمزپوشــان  دوم،  نیمــه  آغــاز  در 
حمات خــود را ادامه دادند و در دقیقه ۵0 
غفــوری، انصاری فرد را صاحب توپ کرد و 
ایــن بازیکن هم با یک شــوت زیبا از پشــت 
محوطــه جریمــه تــک گل بــازی را به ثمر 
رســاند. در ادامــه تیــم ملی ایــران حمات 
خوبــی روی دروازه حریــف تــدارک دید اما 
نتوانست از آنها استفاده کند. در دقیقه ۵8 
کــی روش اشــکان دژاگــه،  امیــد ابراهیمی 
و صــادق محرمــی را بــه میــدان فرســتاد و 
در دقیقــه 7۶ هــم رامین رضاییــان و علی 
قلــی زاده را روانه بازی کرد اما اتفاق خاص 

دیگری در زمین نیفتاد و فقط بازی خشــن 
و عصبی بازیکنان ترینیداد، تعجب برانگیز 
بود. در دقیقه 90 هم پاس دیدنی قلی زاده 
بــا ضربه بــد رضائیان از یک قدمــی دروازه 
حریــف بــه اوت رفت تا این بــازی با برتری 
یــک بر صفــر ایران بــه پایان برســد. بعد از 
پایــان بــازی با ســوت ســعود العذبــه داور 
قطری، نیمکت نشینان به دستور کی روش 
به تمرین پرداختند. گفتنی است تیم ملی 
در بــازی دوســتانه بعــدی خــود سه شــنبه 
همیــن هفتــه در قطــر بــه مصــاف ونزوئا 

می رود.
ë  استقبال کم تماشاگران

برای تماشــای این بازی تنهــا 2 هزار نفر به 
آزادی رفته بودند و این اســتقبال کم از تیم 
ملی، هم به دلیل سرمای هوا و هم شرایطی 
که در چند وقت اخیر وجود داشته، حسابی 
توی ذوق می زد! تماشاگران در خال بازی 
ســرمربی پرســپولیس را تشــویق کردنــد تا 

دوقطبی کــی روش-برانکو روی ســکوهای 
آزادی آن هم هنگام برگزاری بازی تیم ملی 
هــم خودنمایی کند. همچنین گزارش ها و 
تصاویری که از ورزشــگاه آزادی منتشر شد، 
نشان می داد کارهایی که برای بهبود شرایط 
اش قبل از بازی پرسپولیس و کاشیما آنتلرز 
در فینال لیگ قهرمانان آســیا انجام شده، 
ســطحی و ظاهــری بوده اســت و همچنان 
نیازمند اقدامات اساســی و زیربنایی است. 
نــه تنها در بخش هایی، گچ و ســیمان روی 
دیوارها و پله ها ریخته بود بلکه آب هم  روی 
سکوها جمع شده بود و شرایط سختی برای 

تماشای بازی وجود داشت.
ë گریه های همسر ساموئل 

هنــگام ورود دو تیم بــه زمین اتفاق جالبی 
تیــم  کاپیتــان  شــجاعی  مســعود  افتــاد. 
ملــی با عکس جــی لوید ســاموئل بازیکن 
ترینیدادی و فقید استقال و کیلیم هایلند 
کاپیتــان حریف، بــا تصویر زنده یــاد  هادی 

نــوروزی وارد زمیــن شــدند و بــازی بــا یک 
دقیقه ســکوت به احترام گرامیداشــت یاد 
و خاطره ســاموئل، آغاز شد. ضمن این که 
همسر ایرانی ساموئل هم به عنوان تنها زن 
حاضر در ورزشــگاه حضور داشت و بازی را 
از جایگاه ویژه تماشــا کــرد و البته به خاطر 
احترامی که به همسرش گذاشته شد، اشک 

ریخت.
ë  تاج در کنار وزیر ورزش، شفر و کرانچار هم

بودند
البته جایگاه ویژه نفرات سرشناس دیگری 
هــم داشــت. مســعود ســلطانی فــر وزیــر 
ورزش و جوانــان در کنــار مهدی تاج رئیس 
فدراسیون فوتبال که از ابقای خود خوشحال 
به نظر می رسید، این بازی را تماشا کردند.  
هــوای ســرد ورزشــگاه آزادی باعــث شــد 
مســئوان ورزشــگاه یــک عــدد پتــو را برای 
ســلطانی فــر تهیه کنند کــه تــاج آن را روی 
وزیر ورزش و جوانان کشید که این موضوع 

مورد توجه عکاســان قرار گرفــت! کمی آن 
طــرف تر وینفرد شــفر ســرمربی اســتقال 
هــم نشســته بــود. برخــاف ســایر مربیان 
لیگ برتری که عاقه ای به تماشــای بازی 
تیــم ملی از نزدیــک از خود نشــان ندادند! 
بــا این حــال، زاتکو کرانچار ســرمربی تیم 
ملــی امید هم خود را به ورزشــگاه رســانده 
زاده  او ســهراب بختیــاری  کنــار  و در  بــود 
دســتیار وی هم حضور داشت. ضمن این 
که مرتضی پورعلی گنجی مدافع مصدوم 
تیــم ملی و امید نورافکــن مدافع تیم امید 
کــه صحبت هایی مبنی بــر بازگشــت او به 
استقال شنیده می شــود و با شفر هم گپ 
و گفت کوتاهی داشــت، این بازی را تماشــا 

کردند.
ë !حمله دستیار کی روش به خبرنگار

کی روش بعد از بازی ایران و ترینیدادوتوباگو 
هم در نشست خبری حاضر نشد تا کماکان 
رســانه ها و مردم را تحریــم کند! اما دنیس 
لورنــس بعــد از شکســت تیمــش مقابــل 
ایــران گفت: »این بــازی برای آماده ســازی 
هــر دو تیــم و بــه صــورت دوســتانه بــود. با 
توجه به خســتگی بازیکنانم، بــازی خوبی 
انجــام دادیم. ما بــرای برد آمــاده بودیم و 
ســعی خودمان را کردیم.« دیدار تدارکاتی 
تیم  ملی در پایان با جنجال عجیبی همراه 
شــد. شــایعه ای در روزهــای اخیــر پیرامون 
ُمشت های گره کرده از خوشحالی الکساندر 
لوپز، مربــی دروازه بان هــای تیم ملی پس 
از تساوی پرســپولیس برابر کاشیما آنتلرز، 
در رســانه ها مطــرح شــده بــود کــه موجب 
شــد تا خبرنگار ورزش سه به ســراغ او برود 
و راجع به این اتفاق، پرسشــی داشته باشد 
ولی با واکنش تند اوسیانو کروز، دیگر مربی 
پرتغالی تیــم ملی مواجه شــد. کروز تلفن 
همراه او را گرفت و پرتاب کرد و به فحاشی 
و اســتفاده از الفاظ زشــت پرداخت که این 
ویدئــو بازتــاب زیــادی در فضــای مجــازی 

داشت!

تیم ملی در هوای سرد آزادی مقابل  ترینیداد و توباگو پیروز شد
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در تیــم منتخــب تاریــخ فوتبــال جام 
ملت های آســیا، پنج ایرانــی نیز جای 
گرفته اند. طبق اعــام »AFC«، ناصر 
حجــازی، مهــدی مهدوی کیــا، علــی 
کریمی و علــی دایــی در ترکیب ثابت 
ایــن تیــم قــرار گرفته انــد و حشــمت 
تیــم  ایــن  ســرمربی  نیــز  مهاجرانــی 
نمادیــن اســت. هــر پنــج نفــر فــوق 
طــی هفته هــای گذشــته در انتخــاب 
بهترین هــای ایــن جــام در خطــوط و 
پست های مختلف نیز به رتبه نخست 
رسیده و حجازی، مهدوی کیا، کریمی 
و دایــی به ترتیب بهتریــن دروازه بان، 
تاریــخ  مهاجــم  و  هافبــک  مدافــع، 
جــام ملت هــا شــناخته شــده بودند و 
مهاجرانی نیز مربی منتخب شده بود.

نمازی رفت، علیمنصور آمد
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علیرضا منصوریان در پی احراز پست 
هدایــت  و  آهــن  ذوب  ســرمربیگری 
شاگردان جدیدش در نخستین جلسه 
تمرینــی خــود در عصر روز پنجشــنبه 
گفت:  تیــم خوبی داریم ولــی به چند 
دســتیار احتیــاج دارم. نخســتین نیــاز 
مــا همدلی اســت و وظیفــه ام ایجاب 
می کند به امید نمازی، ســرمربی قبل 
که دوســت خــوب من اســت، خســته 
نباشــید بگویم. از ســوی دیگر، نمازی 
آذری،  ســعید  کــه  شــد  متذکــر  هــم 
مدیرعامل ذوبی ها خواســتار ابقای او 
بود اما تســلیم ســایر مدیران باشــگاه 
شــد. وی افــزود: ایــن بــرای نخســتین 
بــار در 20 ســال اخیــر بــود کــه چنیــن 

برخوردی با من شد.
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این روزها تیم ملی حســاب خــود را از »خانواده فوتبال 
ایران« جدا کرده است! خانواده ای که متشکل از مردم، 
هواداران، رســانه ها، بازیکنان، مربیان و همه مســئوان 

مربوطه است. 
خانــواده ای کــه »تیــم ملی« یــک عضو بســیار عزیز آن 
اســت اما این فرزند دوست داشــتنی، زیبا و بااستعداد، 
با وجود توجهی که در حد توان به آن می شود، ناراحت 
و ناراضی به نظر می رســد و واکنش هایی از خود نشــان 
می دهــد کــه اصــًا در شــأن فرزنــد بزرگی به نــام »تیم 

ملی« نیست!
کارلــوس کــی روش، ســرمربی تیــم ملــی و برانکــو ایوانکوویــچ ســرمربی 
»پرســپولیس« دیگــر فرزنــد فوتبــال ایــران بــا هــم زاویــه پیــدا کرده انــد و 
اختاف شــان کامًا عیان شــده و متأســفانه این اختاف ها ریشــه دوانده و 
ترکش هــای آن به دیگر اعضای خانواده فوتبال ایران برخورد کرده اســت 
و به نظر می رســد فدراســیون فوتبال هم که خود در ایــن چند وقت درگیر 

ماجراهای زیادی بوده، چندان توجهی به آن ندارد.
کــی روش بــا وجــود اینکــه انتظــار می رفــت خــود را بــه بــازی فینــال لیگ 
قهرمانان آســیا برســاند و بازی پرسپولیس و کاشــیما آنتلرز را در ورزشگاه 
آزادی و در کنــار جیانــی اینفانتینــو رئیــس فیفــا، شــیخ ســلمان رئیــس 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و سایر مسئوان ورزش و فوتبال ایران تماشا کند، 
ترجیــح داد فــردای آن روز به تهران بیاید و اردوی تیم ملی را آغاز کند اما 
ایــن تنها یک بخش از ماجرا بود. پس از آن خبر رســید که الکســاندر لوپز، 
مربــی دروازه بان های تیم ملی که از نزدیک شــاهد فینال بوده، از قهرمان 
نشدن سرخ ها ابراز خوشحالی کرده که این هم به نظر می رسد در حمایت 

او از کی روش است!
امــا ایــن رفتارهــای عجیــب در تیــم ملــی هــم ادامــه داشــت.  بازیکنان و 
کادر فنــی تیم ملــی با کمپیــن »OUT OF SERVICE« صفحــات خود را 
»دی اکتیو« و با »ممنوع المصاحبه کردن خود« صدای اعتراض شان را به 
گوش همه رســاندند. در این بین کــی روش در کنفرانس خبری قبل و بعد 
از بازی با ترینیداد هم شــرکت نکرد اما درگیری اوسیانو کروز با خبرنگاری 
که رســالتش تهیه خبر است، قابل دفاع نیســت. او برای انعکاس صحت 
و سقم موضوعی که در روزهای اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده بود، از 
دســتیار کی روش سؤال کرد اما پاســخش نباید فحاشی و حمله باشد. این 

موضوعی است که بی تفاوت نمی توان از کنار آن عبور کرد.
کارهایــی که ســرمربی پرتغالی در فوتبــال ایران با اصرار و ســماجت روی 
خواســته هایش انجــام داده قابــل ســتایش و باارزش اســت امــا بازی های 
جدید او، نه تنها جذاب و خوشــایند نیســت بلکه با اعصاب اهالی فوتبال 
بــازی می کنــد کــه خواســتار قهرمانــی تیم ملــی در جــام ملت های آســیا 
هســتند؛ اتفاقی که بعد از موفقیت های اخیر در فوتبال خواسته بدیهی به 
نظــر می رســد. آقای کی روش، ما با شــما )ایران( هســتیم؛ بــا تیم ملی که 

دوستش داریم، پس شما هم کمی با ما باش!

برد با »زد و خورد«!

┓┠ »2+2« ブぃ├ジ ‶ブ]ブ′┗『╀ nぃ╈ ┖┒ ‶ピ┗ぁピ 《ぃ¨『├
فوتبــال  مســئوان  اینکــه  بــا 
پیش تــر مدعــی شــده بودنــد 
ســهمیه ایران در فصل جدید 
لیــگ فوتبــال قهرمانان آســیا 
)ســه   »3+1« دیگــر  بــار  یــک 
ســهمیه ثابــت و یک ســهمیه 
انتشــار  بــا  اســت،  مشــروط( 

جدول مراحل اولیه این مسابقات از سوی »AFC« مشخص شد که سهمیه ایران 
2+2 )2 سهمیه ثابت و دو سهمیه مشروط( خواهد بود. به این ترتیب، پرسپولیس 
قهرمان لیگ برتر و استقال فاتح جام حذفی، تنها نمایندگان قطعی ایران در 
این مسابقات و در جدول اصلی حاضر خواهند بود و ذوب آهن و سایپا باید ابتدا 
در مرحله پلی آف به میدان بیایند. این بار حضور در مرحله پلی آف نیز سخت تر 
و طوانی تر از گذشته خواهد بود، به طوری که ذوبی ها ابتدا با برنده دیدار الکویت 
کویــت و الوحــدت اردن مصاف خواهند کرد و در صورت عبــور از این مرحله، در 
خاک قطر روبه روی الغرافه ای می ایســتند که گلزن اولش مهدی طارمی است. 
تیم تحت هدایت علی دایی هم ابتدا با میزوا پنجاب از کشور هند در تهران ستیز 

خواهد کرد و در صورت پیروزی، میهمان الریان قطر خواهد بود.

یادداشت
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امام صادق عليه السام :
َيعيُش الّناُس ِبِاْحســاِنِهْم َاْكَثَر ِمّما َيعيشوَن 
َاْكَثــَر ِمّمــا  ِبَاْعماِرِهــْم َو َيموتــون ِبُذنوِبِهــْم 

َيموتوَن ِبآجاِلِهْم؛
مــردم، بيشــتر از آن كــه بــا عمــر خــود زندگــى كننــد، با احســان و 
نيكــوكارى خــود زندگــى مــى كننــد و بيشــتر از آن كه بــا اجل خود 

بميرند، بر اثر گناهان خود مى ميرند.
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گذران كودكى در بستر آرام كتاب 』r┗プ┦〈ブ s〈プنــــگاره

 احمد مسجدجامعى طراح 
مــردم  از  كتابگــردی  ايــده 
پنجميــن  در  شــركت  بــرای 

دوره اين آيين دعوت به عمل آورد. 
او در اين دعوت نامه كه در قالب پيام منتشــر 
شده آورده است: »اين روزها در آستانه برگزاری 
پنجمين آيين كتابگردی قرار داريم؛ فعاليتى كه 
نخســتين بار با هــدِف حمايت از كتابفروشــى ها 
به عنــوان كانون هــای توزيــع فكــر و انديشــه و بــا 
هدف حضوِر مــردم، به عنــوان مخاطباِن اصلى 
كتاب در فضای عمومى و شــهری، شكل گرفت؛ 
ايــن حركت فرهنگى-اجتماعــى، در طول چهار 
دوره گذشــته، خوشــبختانه با حمايت و استقبال 
مردم از يک سو و اصحاب فرهنگ و هنر از سوی 
ديگــر روبه رو شــده اســت و مى رود كه بــه دوران 

بلوغ و شكوفايى خود نزديک شود. 
كتابگردی حركتى اســت كه نشــاط شــهری را 
حول محور فرهنگ پديد آورده و كتابفروشــى ها 
را محلى برای گفت و گوی رودرروی مردم با پديد 
آورنــدگان كتاب يعنــى نويســندگان، مترجمان، 

ناشران و تصويرگران بدل كرده است. 
 امســال در حالــى بــه پنجميــن كتابگــردی و 
روز قدردانى از كتابفروشــى ها نزديک مى شــويم 
كه متأثــر از فضــای عمومى جامعــه، اين حرفه 
نيز با مســائل و مشــكات زيادی رو به رو اســت. 
مشــكات اقتصــادی از يــک ســو به دليــل گــران 
شــدن قيمت ارز و مواد اوليه بــه افزايش قيمت 
كتاب انجاميده اســت و از ســوی ديگــر با كاهش 
قدرت خريــد خانواده ها باعث حذف خريد های 
فرهنگــى، از جمله كتاب، از ســبد خريد برخى از 

خانواده های ايرانى شده است. 
متأســفانه،  اقتصــادی،  مشــكات  كنــار  در 
فعاليت شــبكه های زيرزمينى انتشار غيرقانونى 
كتاب های پرفروش قانونى و فروش و توزيع آنها 
از مجرا هايى غير از كتابفروشــى ها، صنعت نشر 
كتــاب در ايــران را با مشــكات مضاعفــى درگير 

كرده است.   
در چنيــن شــرايطى، امســال هــم در آخريــن 
پنجشــنبه هفتــه كتــاب به ديــدار كتابفروشــى ها 
رفتــه و با خريد كتــاب از آنان از حضور و پايداری 

آنهــا در اين عرصــه قدردانى مى كنيــم و در حد 
بضاعت ياری شان خواهيم كرد. 

بر كســى پنهان نيســت كــه يكــى از مؤثرترين 
خدمتگــزاران  از  حمايــت  و  پشــتيبانى  راه هــای 
كتــاب، حضور فعال و مردمى در كتابفروشــى ها 
و خريــد كتاب از آنان اســت زيرا نيــک مى دانيم 
كه رونق كتابفروشــى ها به عنوان آخرين حلقه از 
زنجيرۀ صنعت نشــر، به رونق كل نشر و فرهنگ 
ايــران منجــر خواهد شــد.  اينک از مردم شــريف 
ايــران دعوت مى كنيم، به منظور احيای فرهنگ 
بــا   ۱۳۹۷ آذر  اول  پنجشــنبه  روز  كتابخوانــى، 
حضور پرشــور در قالب گروه هــای دانش آموزی، 
در  و...  دوســتانه  خانوادگــى،  دانشــجويى، 
كتابفروشــى های سراســر كشــور و خريد كتاب، از 
ناشران، نويسندگان، مترجمان و مشاغل مرتبط 

با توليد كتاب كشورمان تقدير كنند. 
در  حضــور  همگانــى،  تــاش  بــا   اميــدوارم 
كتابفروشى ها و خريد كتاب به يكى از عادت های 
هميشــگى مان تبديل شــود تــا هم اقتصاد نشــر 
رونــق گيــرد و چــرِخ آن بــه حركــت خــود ادامــه 

دهــد و هــم اميد و نــگاه به آينــده در فضای فكر 
و فرهنگ كشــور تداوم داشــته باشد.  وعده ديدار 
ما، پنجشــنبه اول آذر ۱۳۹۷ در كتابفروشــى های 

سراسر كشور.«

┒┴】〝  q┒┗pペブ━k 《ペ r┵′ブ┈ ┓┉┝′ ┓¨┌ピ پ〉┉╋

هفتاد و هفت سال از تولد بيژن نجدی گذشت

خاقیت های خیال انگیز یک ذهن ریاضی
نخســتين بــار ســى 
پيش نويسنده  سال 
و شــاعر فقيد بيژن 
آبــان   24( نجــدی 
۱۳20 - 4 شــهريور 
ديــدم.  را   )۱۳۷6
تــازه   ۱۳66 ســال 
»جشــن  كتــاِب 
ناپيــدا« چهارميــن 
كتــاب مــن منتشــر 
شــده بــود. معلــم و دوســت مــن حيــدر 
مهرانــى در اهيجــان زندگى مى كــرد و با 
مــن دربــاره بيژن نجــدی صحبــت كرد و 
گفــت در شــهرمان شــاعر و نويســنده ای 
زندگى مى كند و مايل اســت شما را ببيند. 
آن دوســت من را برای شــام به خانه اش 
دعوت كرد و بيژن نجدی هم آمد و در آن 
ميهمانــى همديگر را ديديــم و از اواضاع 
و احــوال روزگار صحبتــى درگرفــت و آخر 
شــب از هــم جدا شــديم. چنــدی بعد در 
ميهمانــى ديگــر فرصتــى به دســت داد و 
بيــژن نجدی داســتان »ســپرده به زمين« 
را برايــم خوانــد، ديــدم نويســنده  خاقى 
اســت. آن روزگار من ويراســتار نشــر مركز 
بودم و به بيژن نجدی گفتم داستان هايت 
كــردی و مجمــوع شــد برايــم  را تدويــن 

بفرســت در نشــر مركز منتشــر كنيم. چند 
سال بعد مجموعه داســتان »يوزپلنگانى 
كه با من دويدند« را در اختيارم گذاشــت 
و ما در نشــر مركز منتشر كرديم و با اقبال 
از  شــد.  همــراه  مخاطب هــا  و  منتقــدان 
آن ســال ها تا واپســين ماه هــا و هفته های 
زندگى اش معاشــرت و دوســتى ما ادامه 
يافت. بسياری نمى دانند كه بيژن نجدی 
از ســال های دهــه ســى داســتان و شــعر 
مى نوشت و اما به دليل چالش هايى كه با 
آن در زندگى شخصى مواجه شد، از هنر و 
ادبيــات فاصله گرفت و اين دوری و فراق 
تا بيست سال بعد ادامه يافت و سال های 
بعــد انقاب هم نوشــتن را از ســر گرفت. 
ديگر برای تدريس رياضى به مدرسه هم 
نمى رفــت و از طريق تدريــس خصوصى 
و  فعاليــت  و  مى گذرانــد  را  اموراتــش 
زندگى اش نظم و نســق بيش تری گرفت. 
از ســاعت پنــج صبــح بيــدار مى شــد و به 
نوشتن مشغول مى شد تا هفت صبح و از 
ساعت هشت تا دير وقت عصر و سر شب 
هــم به طــور خصوصــى رياضــى تدريس 
مى كرد و عمده شــعر ها و داســتان هايش 
را در روزگاری نوشــت و خلــق كــرد كــه بــا 
نظــم و انضبــاط بيش تــری دل بــه كار و 
زندگــى مى داد. بى شــک اگــر در دوره اول 

كارش در ســال های دهــه چهــل و پنجــاه 
هم بــا هميــن همــت و نظــم كار مى كرد 
و مى نوشــت ، شــاهد آثار بيشــتری از اين 
نويســنده خــاق بوديم. هرچنــد در زمان 
حياتــش يک كتاب بيش تر منتشــر نشــد، 
امــا همين يــک اثر كه با نظــارت و اصاح 
و بازبينى كامل خودش هم منتشــر شــده 
است، نشــان و گواه از نويسنده ای جدی و 
برجسته مى دهد. آثار ديگری از اين شاعر 
و نويسنده بعد از مرگش منتشر شد، آنها 
نيــز در جای خــود واجد اهميــت و ارزش 

هستند. يادش گرامى.

اهل کلمه
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بازخوانی فيلم »راننده تاکسی« و امریکای تصویر شده در آن
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آرتور بره مر در سال ۱۹۷2 به دليل تيراندازی به فرماندار 
آابامــا و كانديــدای رياســت جمهوری حــزب دموكرات، 
جورج ســى وااس و سه شــهروند ديگر به 6۳ سال زندان 
محكوم شــد. بره مــر در هنگام ســوءقصد عينــک آفتابى 
تيره به چشــم داشــت و سنجاق ســينه حمايت از وااس 
را به لباســش وصل كرده بود كه اين تركيب بســيار شبيه 
پوشــش تراويس بيكل در فيلم »راننده تاكســى«  اســت. 
فيلمنامه نويــس ايــن فيلــم پل شــريدر آن طــور كه خود 
مى گويــد از دفتــر خاطــرات بره مــر به عنوان منبــع الهام 
بهره برده و يكى از الهامات تأثيرگذار بر پل شريدر همين 
شــخص اســت كــه نمــود دراماتيكــش را در شــخصيت 
تراويس بيكل فيلم راننده تاكسى مى توان مشاهده كرد. 
شــريدر بدترين دوران زندگى خودش را بيست وشش 
ســالگى اش مى دانــد و زمانى كه به علــت زخم معده در 
بيمارســتان لس آنجلــس بســتری بــوده و در عيــن حال 
از همســرش طــاق گرفتــه و به دليل وضعيــت بد مالى 
و تــرک كار از مؤسســه فيلــم امريــكا در اتومبيــل خــود 

مى خوابيده است. 
او مى گويد: »وقتى در بيمارســتان بســتری شــدم تازه 
متوجــه شــدم كــه هفته ها بــا كســى صحبت نكــردم.« او 
زمانــى در كميــن سياســتمداران مشــهور بــود و عــادت 
داشــت كــه خاطــرات خــود را بنويســد. بخشــى از ايــن 
خاطــرات را در آپارتمــان و بخشــى از آن را در اتومبيلش 

پيدا كردند. شريدر راننده تاكسى را در ۱0 روز نوشت. 
»راننــده تاكســى« فيلمــى در مــورد نيويورک نيســت 
بلكه روايت شــخصى اســت تنها كه در تقابــل با اجتماع 
خود هميشه بازنده اســت. اجتماع گريز است. مناسبات 
رفتــاری افــراد را كه رويكــردی هرزه گونــه دارد نمى تواند 
قبول كند. تاكسى نماد تمام و كمال انزوای شهری است. 
»راننــده تاكســى« راوی ضد قهرمانى اســت كــه براثر 
سركوب های اجتماعى، جنسى، اعتقادی تبديل به قاتلى 
قهرمــان مى شــود. يكــى ديگــر از الهامــات شــريدر فيلم 
»جوينــدگان« جــان فورد اســت كه شــخصيت دســت به 
نجات دختر نوجوان مى زند. مثلث تراويس- اســپورت- 

آيريس در راننده تاكســى و مثلث ايتين- اسكار- دبى در 
جويندگان. خشــونت محركــه  رفتار تراويس اســت كه در 
اغلب صحنه های فيلم در انزوا و تنهايى شكل مى گيرد. 
با دقت در صحنه پايانى فيلم متوجه مى شــويم همه 
چيز به حالت اول خود برگشــته و تراويــس همان راننده 
تاكسى تنها است. در ميان صحبت با همكارانش كه او را 
قاتل صدا مى كنند، بتسى سوار تاكسى مى شود. بتسى در 

مورد او و قهرمان شدنش در روزنامه ها مى گويد. 
چنــد تصوير اغوا كننده از بتســى از آينه تاكســى شــايد 
تراويــس بتســى را فراموش كرده اســت. شــايد تبديل به 
قهرمــان ملى شــده يــا شــايد ماننــد بمبى ســاعتى فعًا 
فروكش كرده است. در انتها با پايانى باز روبه رو هستيم. 
باز هم همان چشــمان مضطرب تراويــس كه در ابتدای 
فيلــم ديديــم. راننــده تاكســى كنش فــرد عليــه اجتماع 
اســت. روايت داستان ســاختاری ســه پرده ای دارد كه در 
دو گره يكى از دست دادن بتسى و سرخوردگى و در ادامه 
نجــات دادن آيريس قصه خــود را روايــت مى كند. راوی 
قصــه تراويــس اســت و قصه جايــى مــى رود كــه تراويس 
مى رود. محركه او خشونت است. خشونتى كه از تضاد در 
مقابــل اجتماع، ناتوانى در برقــراری ارتباط و آثار مخرب 
جنــگ بــا ويتنــام كــه همــه موجب ســركوب شــخصيت 

داستان ما شده است.
»راننده تاكسى« فيلم روان شناسانه نئو نوآر امريكايى 
به كارگردانى مارتين اسكورسيزی و نويسندگى پل شريدر 
و محصــول ســال ۱۹۷۶ اســت. فيلمبرداری آن در شــهر 
نيويــورک، كمى بعــد از پايان جنــگ ويتنام انجام شــده  
ورابــرت دنيــرو، جــودی فاســتر، آلبــرت بروكس، ســيبل 
شفرد، هاروی كايتل، لئونارد هريس و پيتر بويل ستارگان 

اين فيلم هستند.

┗┉┼ ╋╉ぃ┼ 〉┖ピ【〈┡┈ ┖┒ ブ》 《]ブ├┖ qブ¨〈ぃ├ qピ┗ペ r┉〈├┗┱]
دســت اندركاران جشــنواره فيلم فجر 
بــا توجــه به حاشــيه هايى كه هر ســال 
برای انتخاب ســالن رسانه ها به وجود 
مى آيد از اصحاب رسانه و نيز سازندگان فيلم  نظرسنجى 

مى كنند تا وضعيت پرديس ملت را بررسى كنند. 
بــه گزارش روابــط عمومى ســى و هفتمين جشــنواره 
عمومــى  روابــط  مديــر  نجفــى،  مســعود  فجــر،  فيلــم 
جشــنواره، در ايــن بــاره گفت: بــا توجه بــه بازخوردهايى 
كه از برپايى جشــنواره ســى و ششــم جشــنواره فيلم فجر 
در پرديــس ملت داشــتيم كــه همچنان هــم ادامه دارد، 
تصميــم گرفتيــم در قالــب پرسشــنامه ای بــه جزئيــات 

سينمای رسانه ها در دوره گذشته بپردازيم. 
او ادامــه داد: فــرم نظرســنجى بــا 2۳ ســؤال آمــاده 
شــده و لينــک آن از طريق ســامانه جشــنواره بــرای همه 
حاضران در ســينمای رسانه شامل خبرنگاران، عكاسان، 
تصويربــرداران، عوامل فنى، تهيه كننــدگان و كارگردانان 
آثــار حاضر در جشــنواره ارســال مى شــود. نجفــى با بيان 

اينكــه اين نظرســنجى از روز گذشــته )2۴ آبان مــاه( آغاز 
شــده اســت گفــت: در هميــن روز اول با مشــاركت اهالى 
محتــرم رســانه بيــش از ۴00 نفــر پرسشــنامه را تكميــل 
كردنــد و اميدواريــم مجموع اين نظــرات منجر به اتفاق 
بهتری برای دوره پيش رو شــود. سال گذشته نبود فضای 
كافــى بــرای پاركينــگ، اينترنــت و بى نظمــى و كيفيــت 
صدای ســالن نشســت های پرسش و پاســخ از مهم ترين 
مشــكات مطــرح شــده در ســينمای رســانه ها بويــژه در 

روزهای ابتدايى جشنواره بود.

خبر آخـر

كارلــوس كــى روش، خبرنــگار، تيم ملى! 
در  مــدام  هــم  ديــروز  كلمــه  ســه  ايــن 
شــبكه های اجتماعى ديده مى شــدند. از 
طرفى كارلوس كى روش هنوز قهر اســت 
و بعــد از بازی با ترينيداد حاضر نشــد در 
كنفرانس خبری شــركت كنــد و از طرفى 
خبرنــگار  بــه  دســتيارش  كــروز  اوســيانو 
ورزش ســه كــه مى خواســت از كــى روش جلوی اتوبــوس تيم 
ملى سؤال بپرسد حمله كرد. تا خبر منتشر شد واكنش ها هم 
شــروع شــد. اما واكنش ويژه و خاص روز را مهدی مهدوی كيا 
نشان داد. او در توئيترش نوشت: »وقتى دلقک سيرک كارش 
مــورد توجه تماشــاچى ها قرار نمى گيره، ســعى مى كنه به هر 
طريقى، حتــى حركات عجيب و غريب رضايت تماشــاچى و 
صاحب ســيرک رو جلب كنه و اونا رو بخندونه. چون مى دونه 
در غيــر اين صورت اخراج مى شــه و دلقــک ديگه ای جاش رو 
مى گيــره.« اينقدر ايــن واكنش عجيب بود كــه چند ثانيه بعد 
پای اين توئيت پر از كامنت شد و بقيه هم درباره اش نوشتند. 
يكى نوشــت چه موشــكى! يكى ديگر به مهدوی كيا با توپ پر 
گفت شــما كه تيم پرســپوليس تان نتيجه نگرفتــه حق نداريد 
از مربــى تيــم ملى انتقــاد كنيد. كاربرانــى هم بودنــد كه البته 
مهدوی كيــا را بــه تبانى با خبرنــگاران مخالف كى روش متهم 
كردنــد! پرسپوليســى ها و اســتقالى ها مثل هميشــه ســر اين 

توئيت با هم دعوا و بحث و كل كل كردند.
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واکنش روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

از  يكــى  كــودكان شوشــتر  بــه  تجــاوز 
هشــتگ های مهم و پر كاربــرد دو روز 
گذشــته بود. خبر تلخى كه پنجشــنبه 
ســر و صــدا كــرد و واكنش هــا بــه آن تــا روز جمعه هم 
ادامه داشت. بيشتر واكنش ها بعد از اين بود كه مسيح 
على نــژاد خبرنــگاری كه عليــه ايران فعاليــت مى كند، 
عكس هايى از فرد متجاوز و كودكان منتشــر كرد و همه 
چيــز آنقــدر تلخ و ناراحت كننده بود كه تا چند ســاعت 
مدام توئيت ها و پست های مرتبط با آن را در تايم اين 
مى شــد ديد. بســياری از كاربران شــبكه های اجتماعى 
مخالف كار على نژاد بودند و مى نوشــتند كه انتشار اين 
عكس ها باعث مى شــود زندگى و آينده اين كودكان به 
خطر بيفتد چون ممكن است اطرافيان آنها را بشناسند 
و زندگــى را برايشــان ســخت تر كننــد. امــا موافقانــش 
مى گفتند او خواسته بگويد كه نبايد از افشای خبر تجاوز 
و شــكايت كردن ترســيد و خانواده ها بعد از اين حادثه 
نبايد از شــكايت كــردن خودداری كننــد. در نهايت هم 
توئيتر و اينستاگرام عكس هايى كه اين فرد منتشر كرده 
بــود از صفحه اش حذف كردنــد. بعضى از كاربرها هم 
بودنــد كــه كاری بــه اين مســأله نداشــتند و دربــاره اين 
مى نوشــتند كه آموزش تنهــا راه حفاظــت از بچه ها در 
مقابــل آزار و اذيت اســت. اين چنــد توئيت نمونه ای از 
واكنش هاست:»انتشــار عكس های تجاوز به هر دليلى 
يه كار اشــتباهه و در نهايت به آزار روحى بيشــتر قربانى 
منجر مى شــه. كمــک اگر نمى تونى بكنــى بدتر نكن. از 
بديهى ترين اصول اخاقى حرفه ای در اين موارد حفظ 
مصالح قربانى است. به نظر مياد همه اصول در آتش 
خشــم مســيح على نژاد دود مى شــه و به هوا مى ره. يه 
بار ديگه رد داد.«، »براســاس قوانين اياات متحده كار 
مســيح على نژاد در انتشار عكس های تجاوز به كودكان 
جرم محسوب مى شه. پيشنهاد مى كنم جمعى از وكا 
و حقوقدانــان اين موضوع را پيگيــری كنند تا در امريكا 

دادگاهى و مجازات شود.«

تلخکامی روز
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دكتر همايون كاتوزيان )متولد 2۶ آبان 
۱۳2۱( نويســنده، تاريخ نــگار، اديــب و 
دانشــمند علوم سياســى هم اكنون در 
دانشــگاه آكســفورد انگلستان مشغول 
تحقيق و تاش های آكادميک اســت. 
او محققــى آزادانديــش اســت كــه در 
تاريــخ،  ماننــد  مختلفــى  زمينه هــای 
اقتصــاد سياســى، ادبيات و نقــد ادبى 
دســت به قلم برده و آثــار معتبری به 
زبان هــای فارســى و انگليســى نوشــته 
اســت. از طرفــى، او بهتريــن الگو بــرای محدودنكــردن خود 
در يــک حيطــه اســت. چرا كــه با پشــتوانه عظيمــى از علم و 
تحقيقــات، از يــک دريچه به مســائل نپرداختــه و در آثارش 
جنبه هــای مختلفــى را مد نظــر دارد. بــرای مثــال، در كتاب 
»ايــران، جامعــه كوتاه مــدت و ســه مقالــه ديگــر« از منظــر 
مطالعــات تاريخــى بــه حاجــى موانــع توســعه سياســى و 
اقتصادی بلندمدت در ايران و تغييرات اجتماعى -كه اغلب 
عمری كوتاه داشــته- پرداخته اســت. بدين صورت كه موانع 
متعــدد بــر ســر راه توســعه را معرفى كــرده و ضمنــاً عوامل 
سياسى، فرهنگى و اقتصادی اثرگذار در اين مبحث را جدا از 
هم تحليل نكرده است. باز اگر به جديدترين اثرش كه كتاب 
»فرهنــگ تاريخ سياســت« اســت رجوع كنيــم، مجموعه ای 
از مقــاات و گفت وگوهــای او را مشــاهده مى كنيــم كه در آن 
مباحــث مختلف ادبى؛ درباره ســعدی، صــادق هدايت و... 
مباحث تاريخى و سياســى؛ درباره نهضــت ملى ايران، دكتر 
محمد مصدق، خليل ملكى و... و نظرياتش؛ شــامل چرخه 
هرج ومرج-اســتبداد، جامعه كلنگى و شبه مدرنيســم ايرانى 

تشريح شده و جملگى گويای بينش وسيع اوست.
همچنيــن كاتوزيــان با وقــوف بر تاريــخ و فرهنــگ ايران، 
شــدت ســياه و ســفيد ديدن و فقــدان برخــورد انتقــادی را از 
مشــكات عمده مى داند. مشــكاتى كه ريشه فرهنگى دارند 
و مانــع از نقــد و شــناخت صحيــح مى شــوند. من بــه تازگى 
ايــن توفيــق را داشــتم كه در جــوار محققانى همچون اســتاد 
فريدون مجلســى و دكتر سوسن شــريعتى به مناسبت نقد و 
بررســى كتاب »طنز و طنزينــه هدايت« تحليل خودم را ارائه 
كنــم. آنجا گفتم كــه برخاف تصور عامه كــه صادق هدايت 
را نويســنده ای عبــوس و افســرده مى دانســتند و به باورشــان 
ايــن افســردگى چنان در آثــار او متبلــور بود كــه خواننده هم 

پس از خواندن كتاب هايش، متأثر از او به پوچى و افســردگى 
مى گرويــد، آنچه به چشــم آنها نمى آمد، طنــز نهفته در آثار 
هدايت بود. كاتوزيان بدرســتى در اين كتــاب به اين موضوع 
مى پــردازد كــه طنز برای هدايت ابزاری بــود كه با آن رويكرد 
و نگرشــش را بــه اطراف و اكناف خود شــرح مــى داد و جهان 
بى ارزش و سرشــار از جهل و نفرت را به ريشــخند مى گرفت. 
منتهــا كاتوزيان نســبت به نــوع برخوردهای متضــاد جامعه 
روشــنفكری بــا هدايــت نقدهايى هــم دارد. به طــور خاص، 
زمانــى كــه حــزب توده نســبت بــه »بــوف كــور« نظــر منفى 
داشــت و بــرای ادبيــات چارچــوب تعيين مى كــرد! كاتوزيان 
مى نويســد:»به خاطر اينكه اثری سوررئاليســتى بود احســان 
طبــری- كه قانونگــذار نقد ادبى در حزب تــوده بود- آن را از 
نوع ادبيات ســياه مى  دانســت« و بعد از غائله آذربايجان كه 
هدايــت بكلى از حزب توده رويگردان شــد، در بين هواداران 
حــزب توده هــم از ُمد افتــاد و نويســندگان توده ای هــم او را 
بشدت كوبيدند. پس از 28 مرداد آثارش دوباره ُمد مى شود 
ولــى در دهه هــای بعــدی، كــه نوعــى جهان ســوم گرايى ُمــد 

مى شود، باز طرد مى شود!
كاتوزيــان در نــگاه تحقيقــى خــود بــه اين مســأله و ســاير 
مســائل، برخوردهــای ســطحى را -كه تفكــر آزاد را محبوس 
و  انتقــادی  برخــورد  فقــدان  مى كشــد.  نقــد  بــه  مى كنــد- 
ُمدگرايــى دو مســأله بغرنــج فرهنگى اســت كــه او روی آنها 
تأكيد دارد:»مســأله اصلى دربســت پذيرفتــن و غيرانتقادی 
ُمــد روز اســت. هيــچ فكــر و  بــا آرا و عقايــد  برخوردكــردن 
انديشــه ای نه صددرصد بى فايده اســت و نه كامًا درســت و 
بى بــرو و برگرد. موضوع اين اســت كه نبايــد لنگ انداخت و 
تســليم باشــرط شــد. آنچه بايد بر آن اصرار ورزيد نقد، نقد 

و باز هم نقد است.« 

به مناسبت سالروز تولد استاد همایون کاتوزیان
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