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وزیــر امور خارجه کشــورمان در توئیتی از 
ســکوت غرب در برابر حمات شیمیایی 

به حلب انتقاد کرد.
محمدجواد ظریف، نوشــت: »غرب کجاست که حمله 
را محکــوم کنــد؟  شــیمیایی حلــب توســط تروریســت ها 
روش غــرب این اســت: ســاح های شــیمیایی تنهــا زمانی 

محکوم می شــوند که توســط دشمنان اســتفاده شوند و نه 
متحــدان. زمانی کــه صدام از ســاح های شــیمیایی علیه 
ایران اســتفاده کرد، این اقدام نادیده گرفته شــد اما زمانی 
که )صدام( به دشمن شــان تبدیل شد، علیه وی جنگ راه 
انداختنــد.« وزارت امــور خارجه در بیانیــه ای این حمله را 

محکوم کرده است.

خبـــــر

صــدای ســام  بــود،  خواهیــم  اینجــا  در  شــما  بــا  روز  هــر 
شــما، حرف شــما و پیشــنهاد شــما را می شــنویم و 

می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
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ندامتــگاه  درمــان  و  بهداشــت  وضعیــت    Ŷ
تهــران بزرگ / یــک مخاطب: متأســفانه یک 
ســری مشــکات از نظر وضعیت بهداشت و 
درمــان و اعزام به بیمارســتان داریم. من خــودم بیماری ریه و 
کلیوی دارم و هر موقع هم برای درمان اقدام کرده ایم با مشکل 
مواجه شده ایم و هیچ کس حاضر به درمان و کمک به بیماران 

داخل زندان نیست. از مسئوان درخواست رسیدگی داریم.
Ŷ  تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی ایثارگر آموزش و پرورش 
وضعیــت  تبدیــل  پیگیــر  می کنــم  خواهــش   :0938  ...423  /
نیروهــای قــراردادی ایثارگر آموزش و پرورش باشــید. هشــت 
ماه اســت که مدارک ما را گرفتنــد تا تبدیل وضعیت کنند ولی 

خبری نشد چون کسی نیست پیگیر شود.
Ŷ  شــهرداری مبارکــه اخطــار می دهــد امــا جوابگــو نیســت / 
618...0913: مدتی است شهرداری شهرستان مبارکه اصفهان 
بــه مالکیــن خیابــان حافظ - بــازار - چهارراه بــازار که در طرح 
میــدان پیامبــر اعظم قــرار دارد اخطار داده که نســبت به رفع 
خطــرات احتمالــی ریــزش بالکن های تجــاری اقــدام نمایند. 
امــا در ایــن میان هر یــک از صاحبــان امــاک فوق الذکر وقتی 
بــه شــهرداری جهــت اخــذ مجــوز و چگونگــی رفــع خطــر از 
ساختمان های خود مراجعه می کنند متأسفانه مسئوان دایره 

فنی و شهرسازی جوابگو نیستند.
Ŷ  در شــهریار زمین خریده ام اما اجازه ساخت ندارم / کریمی - 
829...0912: از ســال 79 زمینی را در فاز 6 شــهر اندیشه شهریار 
از تعاونی بیمارســتان البرز خریداری کردم ولی هر بار که برای 
گرفتن مجوز ساخت مراجعه می کنم شهردار منطقه می گوید 
درســت می شــود. 18 ســال اســت مــا در وضعیــت باتکلیفی 
قــرار داریم. این زمین هــا متعلق به نزدیک 2 هزار نفر اســت. 

خواهش می کنم در این باره اقدام ازم صورت گیرد.

نظــــــــر 
مـــــردم
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بــه  ایــران  انقــاب اســامی  بســیج در 
فرمان معمار بزرگ انقاب و بنیانگذار 
جمهوری اســامی ایران شــکل گرفت. 
تشــکلی مردمــی و مکتبــی کــه یکــی از 
دستاوردهای بی نظیر و منحصر به فرد 
انقــاب اســامی محســوب می شــود و 
فرمانی استراتژیک در دفاع همه جانبه 
از نظــام نوظهــور بــا خاســتگاه وایت و 
بــا هدف پاســداری از اســتقال و آزادی 
ملــت  و  میهــن  ســربلندی  و  عــزت  و 
خمینــی )ره(  امــام  مــی رود.  به شــمار 
مســیر این حرکــت را به گونــه ای تبیین 
نمــود که بســیج از ابتدا بــه عنوان یک تفکر بــزرگ و فرهنگ 
پیشــرو، مردم شــریف ایران را در مســیر حیات طیبه همسو و 
متحــد کرد، حرکت مقدســی کــه همچون ســدی پوادین در 
برابــر تهاجــم اجانب تجلــی نمــود و  در دوران دفاع مقدس 
با حراســت از مرزهــای عقیده و ایمان به کســب پیروزی های 
عظیــم نائــل آمــد و برگ های زریــن افتخار بر تــارک انقاب 

اسامی ایران نشاند. 
انقــاب  حکیــم  و  فرزانــه  رهبــر  آن  خصوصیــات  از 
زمان شناســی بود. امام خمینی)ره( جهت آگاهی نســل های 
بعــدی با ژرف نگــری در مقــام یکــی از بزرگ تریــن طراحان 
دفاعی، ایده بسیج 20 میلیونی با حضور اقشار مختلف مردم 
را مطرح کرد. در این مقطع هنوز جنگ آغاز نشده بود، با این 
فرمان روح اللهی، روح بسیجی در کالبد و پیکر جامعه دمیده 
شــد و شــور ثاراللهــی در همه عرصه هــای مقاومــت و جهاد 
فی سبیل اه توأم با اخاص و ایثار عینیت یافت. همه و همه 
از زن و مرد و پیر و جوان بسیج شدند و در پادگان ها، مساجد، 

حسینیه ها و تکایا به آموزش فنون نظامی پرداختند.
 بــا فاصلــه اندکــی در31 شــهریور 1359 تجــاوز عــراق به 
کشــورمان آغاز شــد  و بســیج مردمی در آغــاز راه در معرض 
آزمون بزرگی قرار گرفت، ولی با تکیه بر روحیه ایثارو اخاص 
توانست در طول هشت ســال دفاع مقدس چهره درخشانی 
از خود به یادگار گذاشته و در برابر جهان استکبار و عوامل آن 
بویژه ارتش متجاوز بعث عراق مقاومت کند. ساح بسیج که 
از او اســطوره ســاخت،روحیه ایثار واخاص ، پیروی از رهبری 
امــام گونــه امام امــت، و تهذیب نفس و خودســازی بود. این 
عوامل از پدیده بسیج  انسانی ساخت که به هیچ چیز جز خدا 
و تکلیف الهی اش در سایه اطاعت از امام )ره( نمی اندیشید. 
از این رو بســیج در قاموس انقاب اســامی آنچنان شــرافتی 
یافت که عناوین دیگر برای کســب اعتبار دســت به دامان آن 
شــد و تعابیری همچون رئیس  جمهور بسیجی ،نخست وزیر 
بســیجی، وزیر بســیجی، استاندار بســیجی، روحانی بسیجی، 

دانشجوی بسیجی و... رواج گرفت.
ارزش هــای  از  دایرةالمعارفــی  بســیج  ترتیــب  بدیــن 

الهــی شــد کــه در ســایه ایمــان بــه خــدا، آییــن عزتبخــش 
محمــدی)ص( و تمســک بــه اهلیــت عصمــت و طهــارت 
بویژه مکتب حســینی)ع( ودر راســتای نهضت خمینی)ره( 

آیینه دار آن ارزش ها بود.
امــام خمینــی)ره( مؤســس و بنیانگــذار پدیــده بی نظیــر 
بســیج، در پیامــی بســیار مهــم در واپســین ماه هــای عمــر 

شریف شان فرمودند:
»بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی 
اســت کــه پیروانش بر گلدســته های رفیع آن اذان شــهادت و 
رشادت سر دادند، بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه 
پــاک اســامی اســت کــه تربیت یافتــگان آن نــام و نشــان در 
گمنامی و بی نشانی گرفته اند، بسیج لشکر مخلص خدا است 
که دفتر تشــکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا 
نموده انــد. مــن همواره به خلوص و صفای بســیجیان غبطه 
می خورم و از خدا می خواهم تا با بســیجیانم محشور گرداند 

چرا که در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجی ام.«
با پایــان گرفتن جنــگ تحمیلی تاش هــای مذبوحانه و 
جاهانه از ســوی دشــمنان و بعضی دوســتان نادان صورت 
گرفــت تا چنیــن القا  کنند که بســیج یک پدیــده محصور به 
دوران جنــگ بــوده و پرونده ای اســت که باید آن ر ا بســت و 

کنار گذاشت.
حضرت امام)ره( کــه این خطر را پیش بینی می کردند در 
ادامــه پیام خود با تأکید بر لزوم تداوم بســیج با همان اقتدار 
دوران دفــاع مقــدس می فرمایــد: »من دســت  یکایک شــما 
پیشــگامان رهایــی را می بوســم.می دانم اگر مســئوان نظام 
از شــما غافل شــوند به آتــش دوزخ الهی خواهند ســوخت.« 
و بدیــن ســان برضــرورت تــداوم فعــال و گرم بســیج و تفکر 

بسیجی تأکید فرمودند.
براســاس همیــن بیــان اســت کــه فرماندهــی معظم کل 
قــوا حضرت آیــت اه  خامنه ای  در دوران ریاســت جمهوری 
مهم ترین حامی بســیج بودند و بعد از رحلت حضرت امام 
در پیام هــا و بیانــات شریفشــان فرمودنــد: »ســعی کنیــد این 
روحیه بســیجی را برای کشــور و انقاب و اســام حفظ کنید و 
بر ماســت که در ایــن راه مقدس تاش نمــوده و نام مقدس 
بسیج را همواره در همه عرصه ها زنده نگهداریم« و تأکید بر 

عزت و اقتدار بسیج مستضعفین دارند.
نهایتــاً نظــر حضــرت امــام)ره( و همچنیــن رهبر معظم 
انقاب و فرمانده کل قوا برحفظ و تداوم فعالیت های بسیج 
اســت. البتــه تا تحقق بســیج 20 میلیونی راه زیــادی در پیش 
داریــم. رضایت مقــام معظم رهبــری و روح مطهر حضرت 
امــام)ره( برافــزودن به تاش هــا و برنامه ریزی بــرای تحقق 
ارتــش 20 میلیونی اســت. بنابرایــن صیانت از نهاد بســیج و 
تــاش در جهــت ارتقــای آن یک اســتراتژی درازمــدت برای 
انقــاب اســامی برای مصــون مانــدن  از توطئه هــای مداوم 

استکبار جهانی است.
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 کرمانشاه
لرزید

مرکز زلزله سرپل ذهاب در کرمانشاه بود
- ساعت 20:7:31 زمین لرزه 6/4 ریشتری استان کرمانشاه حوالی 

سرپل ذهاب را لرزاند
- براساس آخرین اخبار حدود 100 نفر مصدوم که در 

بیمارستان ها مداوا شدند
- این زلزله در استان ایام، لرستان، آذربایجان غربی و شرقی، 

کردستان و همدان نیز احساس شد
- برخی اخبار حکایت از این دارد که در کشورهای عراق و کویت 

نیز این زلزله محسوس بود
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 گفت و گو با حسین علیزاده  

به انگیزه تولد کیهان کلهر
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گزارشی از محله حاشیه ای »اسام آباد« زابلبطحایی: از فرهنگیان حمایت قضایی می کنیم

 حمایت آموزش و پرورش 
از معلمان ضرب و شتم دیده

 نام اینجا را 
»فراموش آباد« بگذارید

 اشک حلب 
در پرتاب خمپاره های 

شیمیایی تروریست ها

رئیس جمهوری در کنفرانس بین المللی 
وحدت اسامی تأکید کرد
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با همه توان حاضریم از منافع مردم عربستان در 

برابر تروریست ها و ابرقدرت ها دفاع کنیم
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نظام اسامی ایران یک نسخه پیشرفت 

برای دنیای اسام است

 رهبر معظم انقاب در دیدار مسئوان نظام
میهمانان کنفرانس وحدت اسامی و قشرهای مختلف مردم:

2

خبـر آخـر

ادامه در صفحه 4

وحدت مســلمین، نه یک مســأله فرعی 
و حکمی جانبــی، بلکه اساســاً از ماکات 
احــکام اســامی اســت. به عبــارت دیگر، 
همــان طور که احکام اســام مبانی دارد، 
چنان که می گوینــد اصل دین برای حفظ 
عقــل، حفــظ مــال، جــان و بــرای حفــظ 
ناموس اســت، می توان گفت دین اسام 
هــم برای وحــدت هســت. در یک چنین 
معنــی اســت کــه می تــوان گفت یکــی از 
ازایــن  اســت.  وحــدت  اســام  مــاکات  
جهــت، وحــدت مســلمانان هم از اصولی اســت کــه باید بقیه 
احکام را با آن سنجید. همچنان که برخی معتقدند اگر حکمی 
در اســام بــا حفظ دیــن منافــات دارد، بایــد در آن تجدیدنظر 
کــرد، یا اگــر حکمی با آبــرو و عقل مســلمان مشــکل دارد باید 
آن را بازبینــی کــرد، مــن هــم معتقدم هــر آنچه وحــدت را به 
خطر می اندازد، باید کنار گذاشــته شــود. زیرا وحدت از اصول و 
ماکات خدشــه ناپذیر اســت و بقیه چیزهایی که با آن منافات 
دارد، فرع بر وحدت محســوب می شــود. از چنین زاویه نگاهی 
است که می توان این گزاره حجت ااسام حسن روحانی رئیس 

جمهــوری در کنفرانس شــنبه گذشــته را درک کــرد که وحدت 
امــری زماندار، مقطعی یا تاکتیکی نیســت. این نکتــه از این رو 
مطرح شــده اســت که اساســاً وحدت از اصول شــریعت و دین 
اســت. بر این اســاس ما باید به دنبال تحقق وحدت باشیم، نه 
فقط به خاطر آرمان فلســطین یا بــرای جلوگیری  از خونریزی 
میــان مســلمانان، بلکه به این دلیل که اساســاً در اســام اصل 
بر وحدت اســت. زیرا  اصل بر »ا تنازعو« اســت. »ُبِنَی اِإْسَاُم 
َعلٰی َکِلَمَتْیِن : َکِلَمِة الَتْوِحیِد، َو َتْوِحیِد الَکِلَمِة« ؟! و این جز این 
معنی نمی دهد که ما نه فقط باید هم موحد باشیم، بلکه باید 
یــک حرف هم داشــته باشــیم و اختاف به پا نکنیــم. اینکه در 
قرآن کریم اختاف با تفرقه، عذاب و فتنه مقایســه شده است، 
معنای دیگری بر این حقیقت است که وحدت از اصول خدشه 

ناپذیر اسام است و تاکتیکی مقطعی نیست.
بــر ایــن اســاس می تــوان اظهــارات رئیــس جمهــوری در 
کنفرانس وحدت اسامی را مانیفست جمهوری اسامی ایران 
دانســت کــه صدالبته با تکیــه بر منابــع قرآنــی و روایی مطرح 
شده است. چنانکه رئیس جمهوری نیز در خال صحبت های 

خــود بارها از آیات قرآن و روایات 
شاهد و مثال ذکر  کرد. 

یادداشت
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لرزیــد.  دیشــب غــرب کشــور 
ساعت 20 و 7 دقیقه و 31 ثانیه 
زمین لــرزه ای  گذشــته  شــب 
بــه بزرگــی 6٫4 ریشــتر اســتان 
کرمانشــاه را لرزانــد. مؤسســۀ 
تهــران  دانشــگاه  ژئوفیزیــک 
محل وقوع آن را حوالی سرپل 
ذهــاب در عمــق 7 کیلومتری 
زمیــن اعــام کــرد. ایــن زلزله 
در مناطقــی از غــرب ایــران از 
جمله کردستان و همچنین در 
بیشتر شهرهای اســتان ایام، 
تبریز، ارومیه، اصفهان، اهواز، 
ساوه و رشت نیز احساس شد. 
طبــق اعام مرکز لــرزه نگاری 
کشــوری این زمین لــرزه در 17 
و  ذهــاب  ســرپل  کیلومتــری 
18 کیلومتــری قصــر شــیرین 
گیانغــرب  کیلومتــری  و 33 
مراکــز  نزدیکتریــن  و  داد  رخ 
 106 بــا  ایــام  آن  بــه  اســتان 
بــا 127  کیلومتــر و کرمانشــاه 
کیلومتر فاصله اســت. شــدت 
زمیــن لرزه به حدی بود که در 
استان های بغداد، سلیمانیه، 
اربیــل، کرکوک، صاح الدین، 
اانبــار، دیالــی، کربــا و نجف 
نیــز  عــراق  واســط  اســتان  و 

احساس شد.
زلزلــه دیگــر ســاعت 20 و 11 دقیقــه بــه بزرگی 4٫6 ریشــتر 
قصر شــیرین را لرزاند. زمین لرزه دیگری به بزرگی 3٫۵ ریشتر 
نیــز ســاعت 20 و 31 دقیقــه و 46 ثانیــه دیشــب، حوالی قصر 
شــیرین را به لرزه درآورد. ساعت 20 و 39 دقیقه باز هم قصر 
شــیرین با زلزله ۵٫2 ریشــتری و ســاعت 20 و ۵1 دقیقه سرپل 

ذهاب با زلزله 4 ریشتری لرزیدند.
ســاعت 20 و ۵6 دقیقــه حوالــی قصرشــیرین بــا زلزلــه 4 
ریشــتری، ســاعت 20 و ۵7 دقیقــه در همــان منطقه بــا زلزله 
3٫7 ریشــتری و ســاعت 21 و 1 دقیقــه حوالی ســرپل ذهاب با 

زلزلــه 4٫1 ریشــتری بــه لــرزه 
درآمدند.

مسئول شــبکه لرزه نگاری 
گفــت:  کرمانشــاه  اســتان 
ریشــتری   6.4 زمین لــرزه 
ذهــاب  ســرپل  حوالــی  در 
بزرگترین پس لرزه زمین لرزه 
ســال  آبــان  ریشــتری   7.3

گذشته بود.
فرهاد فروزی در گفت وگو 
ایــن پس لرزه هــا را  ایســنا  بــا 
برای زلزله های بــزرگ مانند 
زلزلــه ســال گذشــته طبیعی 
»ایــن  افــزود:  و  دانســت 
ســال  دو  تــا  معمــوًا  اتفــاق 
ســال  آبــان  از  می دهــد.  رخ 
گذشته تاکنون بیش از ۵۵00 
زمین لرزه در اســتان رخ داده 

است.«
هوشــنگ بازوند، استاندار 
کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه تــا 
 ۵0 گیانغــرب  لحظــه  ایــن 
مصــدوم، ســرپل ذهــاب ۵0 
 1۵ قصرشــیرین  و  مصــدوم 
گفــت:  داشــته اند،  مصــدوم 
گزارشــی در خصوص تلفات 
احتمالی به ما ارســال نشــده 

است.
ë دستور وزیر کشور به رئیس ستاد مدیریت بحران کشور

وزیر کشور در دستوری به نجار، رئیس ستاد مدیریت بحران 
کشور تأکید کرد: ضرورت دارد به تمامی واحدها و سازمان ها و 
ارگان های امدادرسان به منظور ارائه خدمات سریع به سانحه 
دیــدگان آمــاده باش ازم اباغ گــردد و به ســرعت به مناطق 
زلزله زده اعزام شوند همچنین استان های همجوار نیز تمامی 
امکانــات و توانمندی های خود را برای خدمت رســانی آماده 
ســاخته تا در صورت نیاز در اسرع وقت عازم مناطق مورد نیاز 
شــوند. نجات جان هموطنان و امداد و اســکان زلزله زدگان در 

محیط های امن در صدر اقدامات آن ستاد قرار گیرد.
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یکی از ساکنان قصرشیرین به خبرنگار حوادث »ایران« 
گفــت : خانــه هایی کــه در زلزله قبلی تا حــدودی ترک 
خورده و آســیب دیــده بود در این زلزلــه کامًا تخریب 
شــده اما نگرانــی اصلی در مورد روســتاییان اســت که 
با گدشــت یک ســاعت از زلزله هنوز تیم هــای امداد و 

نجات به آنجا نرسیده و کمکی به آنها نشده است.
یکی دیگر از ساکنان سرپل ذهاب نیز به خبرنگار 
»ایران« گفت: برخی خانه ها  آسیب جدی دیده اما 
مــردم بــه خاطر تــرس از زلزله به محض احســاس 
لــرزه از خانــه هــا خارج شــدند و بــه خیابان هــا فرار 
کردند و به همین خاطر  تعدادی زخمی  و مصدوم 

شدند اما بیشتر ما نگران روستاییان هستیم.
یکی دیگر از شــهروندان کرمانشاه گفت: با توجه 
به شدت زلزله و ساختار خانه های روستایی و تعداد 
زیاد روستاها احتمال آسیب جدی تر به این مناطق 

وجود دارد.
در همین زمینه ســلیمی رئیس ســازمان امداد و 
نجات کشــور نیز ضمــن تأیید این موضــوع گفت: با 
توجه به اینکه زلزله در شــب رخ داده و شرایط جوی 
نیز چندان مساعد نیست و راه های ارتباطی روستاها 
مناســب نیســت تیم هــای امــداد و نجــات و ارزیاب 

برای رسیدن به روستاها تا حدودی مشکات دارند.
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رسانه ها  به فراخور گرایش سیاسی و فکری که دارند، طبیعی 
اســت که اختاف نظرهایــی هم با یکدیگر داشــته باشــند و 
بیراه نیست که گفته شود اگر غیر از این بود، پوشش و بازتاب 
تکصدایی محور مشــترک همه رســانه ها می شــد که قاعدتاً 
رغبتی در میان افکار عمومی هم نمی یافت. بنابراین انتظار 
نمی رود رسانه ها در پوشش رویدادها و تحلیل های خود از آنها یک خط را دنبال 
کنند اما رعایت اخاق رسانه ای و حرفه ای انتظار درست و بجایی است. همین 

اخاق حرفه ای و رسانه ای می طلبد به اشتباه ها اعتراف و درصدد جبران برآمد.
هفته گذشته یادداشــتی به قلم آقای عباس عبدی در صفحه اول »ایران« با تیتر 
»دوربرگردان فرهنگی« منتشــر شــد که واکنش های زیادی را از ســوی رسانه ها و 
چهره هــای منتقد دولت به دنبال داشــت. تــا جایی که آیــت اه خاتمی، امام 
جمعــه موقت تهران در خطبه هــای نماز جمعه هم آن را مورد عتــاب قرار داد و 

متأسفانه حکم بر آن داد که محتوای این یادداشت عبور از اسام بوده است.
روزنامــه کیهان و خبرگزاری تســنیم هم همیــن خط را دنبال کردنــد. تا جایی که 
روزنامه کیهان پاســخ روزنامه ایران را نیز برنتابید و بــی توجه به این توضیح که 
امام جمعه موقت تهران متن یادداشــت را مطالعه نکرده اند، بر روزنامه خرده 
گرفــت که چرا چنین ادعایی درباره آیت اه خاتمی کــرده و اظهارات آیت اه 
خاتمــی در خطبه های نماز جمعه تهران بخوبی نشــان می دهد که ایشــان متن 
یادداشــت عبدی در روزنامه ایــران را مطالعه کرده و به ابعــاد و نتایج صریح آن 

یادداشت پی برده و نگران شده اند.
کیهــان در انتها تأکید کرده بود »به نظر می رســد عدم برخــورد صحیح و قانونی 
با یادداشــت های هتاکانه که قوانین شرع مقدس اســام را هدف قرار می دهند، 
مدیران چنین جرایدی را به هتاکی های بیشتر سوق می دهد که این خود عجیب 

و درعین حال تأسفبار به نظر می رسد.«
در مقابل اما خبرگزاری تســنیم، مشــی دیگری را در پیش گرفت و با وجود انتقاد 
اولیه نســبت به یادداشــت روزنامه ایران، بعــد از ارائه پاســخ روزنامه و تأکید بر 
آنکه محتوای یادداشــت مورد نظر با آنچه امام جمعه موقت تهران برداشــت 
کرده اند، بســیار متفاوت است، مطلب انتقادی خود را از خروجی برداشت و در 
توضیحی اذعان کرد که محتوای یادداشــت مورد بحث با برداشــت اولیه آنها 

متفاوت بوده است.
این خبرگزاری نوشــته اســت: »تســنیم روز گذشــته گمانه زنی درباره مخاطب 
صحبت هــای امام جمعه تهران کــرده بود که اعام می کنیم برداشــت صورت 
گرفته از یادداشــت عباس عبدی با عنــوان »دوربرگردان فرهنگــی« در روزنامه 
ایــران، دقیق نبوده و با محتوای مطلب آقای عبدی همخوانی ندارد. با بررســی 
بیشــتر این مطلب معلوم شــد که نظر آقای عبدی در دفاع از نظر فرد یاده شــده 
نیســت بلکــه در ادامه، ایــن اظهارات فــرد یادشــده را »دوربرگــردان فرهنگی« 
می داند. صرف نظر از اینکه دیدگاه های آقــای عبدی در حوزه فرهنگی تا چه حد 
قابل دفاع و تا چه حد قابل نقد است، اما از یادداشت منتشر شده نمی توان آزاد 
شدن فروش مشروبات الکلی یا مجوز دادن به مراکز تست الکل را برداشت کرد. 

به  همین دلیل مطلب روز گذشته از خروجی تسنیم برداشته شد.«
 توضیح خبرگزاری تســنیم حتماً به معنای پایان اختاف نظرها بین این رسانه 
و روزنامه ایران نیســت اما آنچه قابل تأمل و البته قابل دفاع و تحســین اســت، 
رعایت اخاق حرفه ای و رسانه ای خبرگزاری تسنیم است. همان چیزی که افکار 
عمومی و مخاطبان هر رســانه ای آن را انتظار دارند و می تواند در حوزه رسانه ای 
متنوع امروز کشــور گســترش یابد .  »ایران« یک بار دیگــر از امام جمعه موقت 
محترم تهران و روزنامه کیهان می خواهد متن یادداشــت آقای عبدی و پاســخ 
روزنامه که روز شــنبه در صفحه 2 منتشر شــده را دوباره مطالعه کرده و نسبت به 

حکم سنگینی که به همکاران ما داده اند، تأمل نمایند.
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به  مناسبت فرا رسیدن میاد باسعادت حضرت ختمی مرتبت 
محمــد مصطفــی صلی اه علیه وآلــه و وادت حضرت امام 
جعفر صادق علیه السام، رهبر معظم انقاب اسامی با پیشنهاد عفو یا تخفیف 
و تبدیل مجازات یک هزار و 86 نفر از محکوماِن محاکم عمومی و انقاب، سازمان 
قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی موافقت کردند. به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی دفتر رهبر معظم انقاب، آیت اه آملی اریجانی رئیس قوه  
قضائیه در نامه ای به رهبر معظم انقاب اسامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات این محکومان را که در کمیســیون مرکزی عفو و بخشــودگی قوه قضائیه 
واجد شرایط ازم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 
۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مورد موافقت حضرت آیت اه خامنه ای قرار گرفت.

درنـــگ

خبــــر

رهبــر معظــم انقاب  دوشــنبه  گذشــته 
فقــه،  خــارج  درس  جلســه   ابتــدای  در 
رســول  حضــرت  از  حدیثــی  بیــان  بــه 
اعظــم صلی اه علیه وآله  وســلم درباره  
ویژگی های »نزدیک ترین افراد به پیامبر 

در روز قیامت« پرداختند.
پایگاه اطاع رسانی KHAMENEI.IR به 
 مناســبت فرارسیدن سالروز میاد پیامبر 
گرامــی اســام)ص(، متــن و فیلــم ایــن 
سخنان را منتشر کرده است. متن سخنان 

رهبر معظم انقاب بدین شرح است:
عــن جعفــر  بن  محّمــد علیهما  الّســام 
عــن ابیه عــن جــّده علیهم  الّســام قال 
قــاَل َرســوُل  اّهِ َصلَــی  اّهُ  َعَلیــِه َو  آلِــِه: 
اَقَرُبُکــم َغداً ِمّنی ِفــی الَموِقِف َاصَدُقُکم  
ِللَحِدیِث َو آداُکم ِلَاماَنِة َو اَوفاُکم ِبالَعهِد 
َو َاحَسُنُکم ُخُلقاً َو اَقَرُبُکم ِمَن الّناِس. )۱( 

ë   اَقَرُبُکم َغــداً ِمّنی ِفی الَموِقِف َاصَدُقُکم
ِللَحِدیث

و  ســختی ها  همــه   قیامــت  موقــف  در 
وحشــت ها و ترس هــا و اهــوال گوناگــون 
بــرای انســان وجــود دارد و فرقــی هــم 
نیســت بیــن مؤمــن و غیــر مؤمــن: َیوَم 
َیِفــُر الَمــرُء ِمــن َاخیـــِه * َو ُاِمه؛ َواَبیــِه * َو 
صاِحَبِتــه؛ َو َبنیــِه   * لِــُکِل امــِرٍئ ِمنُهــم 
َیوَمِئٍذ َشــأٌن ُیغنیه؛)۲( یک چنین روزی 
اســت روز قیامــت کــه در آیــات کریمــه  
اواخــر  قــرآن بخصــوص در ســوره های 
قــرآن خیلی زیاد بــه احوال و اهــوال)۳( 
در قیامــت پرداخته شــده. خــب در یک 
چنین معرکه  سختی که اهّمّیت و سختی 
آن موقــف اصــاً بــرای مــا قابــل تصــور 
نیســت، انســان دنبال یــک مرجع امنی 

می گردد؛ یک جایی کــه به آن پناه ببرد، 
به آن تکیه کند، در زیر سایه  آن باشد. آن 
کسی و آن جایگاهی که از همه  اشخاص 
و جایگاه هــا در قیامــت امنّیت بیشــتری 
به انســان می دهد، جایگاه پیغمبر اکرم 
است. اگر کسی بتواند خودش را نزدیک 
آن بزرگوار برســاند، اطمینان خاطر پیدا 
می کنــد، احســاس یک امنّیتــی می کند؛ 
مثــل دنیــا دیگر؛ وضــع دنیــا را ماحظه 
کنیــد: اگــر چنانچــه در جایی که ســختی 
هست، مشــکل هســت، تهاجم هست، 
دزدی هســت، رذالــت هســت، یــک نفر 
انسانی که آنجا در معرض همه  اینها قرار 
گرفتــه، بخواهد خودش را امنیت بدهد، 
یک کسی را پیدا می کند، یک شخصیتی 
را پیدا می کند که قوی باشــد، مســتحکم 
باشــد و فوراً می رود نزدیک او می ایستد. 
در قیامــت هر کســی بتوانــد نزدیک نبی 
مکرم اســام قرار بگیرد، دیگر آنجا یک 
احســاس امنیتــی دارد. خب، چه کســی 
می توانــد برود آن نزدیــک؟ خایق جن 
و اِنــس از اولیــن و آخریــن کــه در آنجــا 
جمعنــد، همــه مایلند کــه خودشــان را 
برســانند به این بزرگــوار؛ می بینند مقام 
و مرتبــه  او را، می بیننــد مقامــی دارد که 
»َیغِبُطُه ِبِه اَاَولوَن  َو اآِخرون «،)۴( آن را 
می بینند و می خواهند، ]اما[ می توانند؟ 
نه، همه نمی توانند. این روایت می گوید 
وســیله ای که شما بتوانید با آن، خودتان 
را نزدیک پیغمبر بکنید، چیســت؛ آن را 
دارنــد به ما یاد می دهند. اینجا دار عمل 
اســت، آنجــا دار نتیجه اســت. اینجا یک 
کارهایی را به ما یاد داده اند، گفته اند این 

کارهــا را انجــام بدهیــد که اگر ایــن کارها 
را اینجــا در ایــن دوره  کوتاه -کوتاه اســت 
دیگــر، این دنیا یک لحظــه  از عمر ابدی 
اســت، یــک لحظه اســت؛ 9۰ ســال، ۱۰۰ 
سال اگر کسی عمر کند، یک لحظه است 
در مقابــل آن عمــر ابدی عالــم آخرت- 
انجــام دادیــم، اگــر در ایــن یــک لحظــه 
انســان این چیزها را رعایت بکند، در آن 
موقف دشــوار بــه دردش می خورد. حاا 
اینها چیست؟ چند مورد را ذکر کرده اند. 
خود حضرت فرمودند: اَقَرُبُکم َغداً ِمّنی، 
]نزدیک ترین شما به من[، ِفی الَموِقف 
-یعنی در قیامت- اّول این ]فرد[ است: 
َاصَدُقُکم  ِللَحدیث؛ آن کسی که راستگوتر 
است، در حرف زدن راستگو است، آنچه 
می گوید از روی صدق بیان می کند؛ دروغ 
و تهمت و شایعه و حرف ضعیف و قول 
به غیر علــم و مانند اینها در آن نیســت. 
»صدق« یعنی انطباق بــا واقع، آنچه را 
واقع اســت -کــه او می داند واقع اســت- 

بیان می کند؛ َاصَدُقُکم  ِللَحدیث.  
ë َو آداُکم ِلَاماَنة

آن کســی کــه بیشــتر از همــه اداء امانــت 
می کنــد؛ کــه مکــرر عــرض کرده ایــم کــه 
امانت فقط این نیست که حاا یک پولی 
شــما دســت بنده بســپرید، بنده آن را به 
شــما برگردانم؛ این یکی از انــواع امانت 
اســت. همــه  آن چیزهایــی که مــردم به 
مــا می ســپرند، امانت های مردم اســت؛ 
مقام را به ما می ســپرند، امنیــت را به ما 
می سپرند، دین شــان را به ما می سپرند، 
حفــظ نوامیس شــان را به ما می ســپرند؛ 
مــردم  امانت هــای  چیزهــا  ایــن  همــه  

دســت ما اســت. ما حکومتیــم دیگر؛ هر 
کســی هر جــا هســت؛ یکی مثل بنــده در 
یک جایگاهی قــرار دارد، یکی در جایگاه 
دیگری قرار دارد، یکی قاضی است، یکی 
مسئول تعلیم و تربیت است، یکی امام 
جماعت اســت؛  همه  اینهــا امانت هایی 
اســت کــه دســت مــا ســپرده اســت؛ اداء 
امانــت. هر کدام بهتــر اداء امانت کردید، 
آنجا جایتان به حضرت نزدیک تر اســت 

و امنیت تان بیشتر است. 
ë َو اَوَفاُکم ِبالَعهد

]در مورد[ پیمان های فردی و اجتماعی، 
وفــای بــه ایــن عهد هــا بکنیــد؛ کــه البته 
مهم ترینش پیمان های اجتماعی است؛ 
ایــن قراردادهای اجتماعــی، این حقوق 
شــهروندی ]اســت[. خب این چیزهایی 
کــه حــاا امــروز فرنگی هــا یــاد گرفته اند 
می گوینــد »حقــوق شــهروندی«، ماهــا 
هــم از اینهــا می خواهیــم یــاد بگیریــم! 
حرف هایی کــه در روایات ما و در قرآن ما 
هســت، حاا ما داریــم از غربی ها اینها را 
]یاد می گیریم[! خب اینجا دارد می گوید 
»اَوفاُکم ِبالَعهد«؛ »عهد« یعنی قرارداد، 
آن چیــزی کــه بیــن شــما و بیــن دیگران 
قــرارداد بســته ]شــده[. شــما وقتــی در 
یک محیــط با هم زندگــی می کنید، یک 
قراردادی با هم بســته اید دیگر؛ مثل این 
اســت کــه در یــک آپارتمانــی ۱۰ خانواده 
زندگــی می کننــد؛ اینها ولو هیــچ کاغذی 
هم امضا نکرده اند، ]اما[ یک معاهداتی 
در مقابل هم دارند؛ این چیز قهری است 
دیگر؛ ]مثًا[ تو سر و صدا نکن که در خانه  
او بچــه اش از خــواب بیدار نشــود، او هم 

ســر و صدا نکند که بچه  تو از خواب بیدار 
نشــود؛ این قرارداد روشــنی اســت دیگر؛ 

حقوق شهروندی یعنی اینها. 
ë َو َاحَسُنُکم ُخُلقًا

کــه  اســت  ایــن  هــم  چیزهــا  از  یکــی 
خوش اخاق باشــید؛ بداخاق و عبوس 
]بــودن[ و ]اینکــه[ در خانه یک  جــور، در 
محــل کار یک جور، با مــردم یک جور، با 
تکبر، با اوقات تلخی ]رفتار کردن[، خیلی 
بد است. آن کسانی که »َاحَسُنُهم ُخلقًا« 

هستند، آنجا نزدیک ترند. 
ë َو اَقَرُبُکم ِمَن الّناس

مردمــی بــودن. ببینیــد، ســبک زندگــی 
اســامی اینها است. باز همین »مردمی 
بــودن« هم از حرف هایی اســت که حاا 
متجّددیــن و ماننــد اینهــا فکــر می کنند 
کــه از دیگــران یاد گرفته اند؛ نــه، اینها در 
روایات ما است. مردمی باشید، با مردم 
باشید. معنای با مردم بودن این نیست 

کــه فــرض کنید انســان بــه چهار نفــر از 
طبقه  ممتــازه بگوید اینهــا مردمند؛ نه، 
یعنی تــوده  مردم، طبقات پایین مردم، 
عاّمــه  مــردم؛ با اینها باشــید، بیــن اینها 
باشید، مثل آنها زندگی کنید، در حد آنها 
زندگی کنید، پیش آنها تواضع کنید؛ اینها 

معنای مردمی بودن است.
 

۱( امالی طوسی، مجلس هشــتم، ص 22۹؛ »امام 
صــادق )ع( از پــدرش از پیامبــر اکــرم )ص( نقل 
می کننــد کــه پیامبر فرمــود: نزدیک ترین شــما به 
مــن در قیامــت، آن کســی اســت کــه راســتگوتر 
باشــد، آن کســی کــه بیشــتر از همــه اداء امانــت 
می کند، به پیمان ها و عهدهایش پایبندتر باشــد و 

خوش اخاق تر باشد و مردمی تر باشد.«
2( ســوره  عبس، آیات ۳۴ تــا ۳۷؛  »روزى که آدمی 
از بــرادرش و از مادرش و پدرش، و از همســرش و 
پســرانش می گریزد. در آن روز، هر کســی از آنان را 

کارى است که او را به خود مشغول می دارد.«
۳( ترس و اضطراب شدید، وحشت

۴( کافی، ج ۴، ص ۵۵۱

رهبر معظم انقاب، دوشنبه  گذشته در ابتدای جلسه  درس خارج فقه بیان کردند
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پیامبــر  میــاد  ســالروز  خجســته  در 
رســول  حضــرت  هدایــت  و  رحمــت 
اکرم)ص( و حضرت امام صادق)ع(، 
نظــام،  مســئوان  دیــروز  صبــح 
ســی  در  کننــده  شــرکت  میهمانــان 
ودومیــن کنفرانــس وحدت اســامی، 
ســفرای کشــورهای اســامی و جمعی 
از قشــرهای مختلــف مــردم بــا رهبــر 

معظم انقاب  دیدار کردند.
اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
دفتــر رهبر معظــم انقــاب، حضرت 
دیــدار،  ایــن  در  خامنــه ای  آیــت اه 
تنها راه ســعادت و رســتگاری بشریت 
را تبعیــت از دیــن اســام و نــور قــرآن 
گســترش  بــه  اشــاره  بــا  و  دانســتند 
روزافــزون بیــداری اســامی و روحیــه 
مقاومت در میان ملت های مســلمان 
و دســتپاچگی امریــکا و متحدانــش از 
ایــن پدیــده مبــارک، گفتنــد: انقــاب 
اســامی به عنوان یک الگــو، به برکت 
4۰ ســال مقاومــت و ایســتادگی ملت 
ایران اکنون به شــجره طیبــه و تناوری 
و  تهدیدهــا  کــه  اســت  شــده  تبدیــل 
حــرکات خباثت آمیــز امریــکا و رژیــم 
صهیونیســتی همچون گذشته تأثیری 
نخواهــد داشــت و قطعــاً بــا شکســت 

مواجه خواهد شد.
بــا  خــود  ســخنان  ابتــدای  در  ایشــان 
تبریــک ســالروز میــاد نبــی رحمــت 
حضــرت  و  محمــد)ص(  حضــرت 
را  اســام  پیامبــر  صــادق)ع(،  امــام 
خورشید فروزانی خواندند که خداوند 
متعــال آن را در دوران جهــل و فریب 
جاهلیــت، به بشــریت اعطا کــرد و آن 
حضرت با دین آسمانی اسام و کتاب 
نورانــی قرآن، زمینه فاح و رســتگاری 
بشــریت را فراهــم کرد. رهبــر معظم 
انقاب با اشاره به نیاز مستمر بشریت 
پیامبــر  نــور  و  هدایــت  و  رحمــت  بــه 
اســام)ص(، افزودند: انسان ها امروز 
نیز بــه دلیل حضــور قدرت هــا و ظلم 
ناشــی از اعمال مجرمانه آنها و جهل 
و فریــب و نبــود عدالت، گرفتــار انواع 
مشــکات و ســختی ها هســتند که تنها 
راه رهایــی از ایــن رنج ها، پاســخگویی 

بــه دعــوت نبی مکــرم اســام)ص( و 
حرکت در مسیر هدایت اسام و قرآن 

است.
حضرت آیت اه خامنه ای، گســترش 
بیــداری  روحیــه  و  مقاومــت  جریــان 
اســامی در منطقــه را بــه عنــوان یک 
نمونه، نتیجه حرکت در مسیر هدایت 
اسام و قرآن دانســتند و گفتند: علت 
اینکــه قدرتمنــدان مســتکبر دنیــا و در 
رأس آنها امریکای جنایتکار و شیطان 
بزرگ به منطقه غرب آســیا حســاس 
و  اســام  بــه  اقبــال  روحیــه  هســتند، 
بیــداری اســامی در میــان ملت هــای 
منطقه است. ایشان با اشاره به هراس 
قدرت ها از بیداری ملت های اسامی، 
خاطرنشــان کردنــد: در هرجایــی کــه 
اســام بــر دل و جــان مــردم مســلط 
شــده، اســتکبار ســیلی خورده اســت و 
ما جداً معتقدیم اســتکبار بار دیگر در 
این منطقه از بیداری اســامی ســیلی 

خواهد خورد.
بــه  خطــاب  انقــاب  معظــم  رهبــر 
تأکیــد  دینــی  علمــای  و  روشــنفکران 
حرکــت  می توانیــد،  هرچــه  کردنــد: 
در  را  مقاومــت  و  اســامی  بیــداری 
منطقــه تقویــت کنیــد، زیــرا تنهــا راه 
تفکــر  ایــن  گســترش  منطقــه  نجــات 
آیــت اه  حضــرت  اســت.  روحیــه  و 

خامنــه ای همچنین خطــاب به حکام 
گفتنــد:  اســامی  کشــورهای  برخــی 
نصیحــت ما به شــما این اســت که به 
وایت اسام برگردید و تحت »وایت 
اه« قــرار گیرید زیــرا »وایت امریکا و 
طاغوت« برای شــما فایده ای نخواهد 

داشت.
ایشــان بــا اشــاره بــه برخی کشــورهای 
منطقــه کــه به  جــای تبعیت از اســام 
می کننــد،  پیــروی  امریــکا  از  قــرآن  و 
خاطرنشــان کردند: امریــکا بنا بر طبع 
اســتکباری خود، این کشورها را تحقیر 
می کنــد و همان گونه که همــه دیدند، 
رئیــس جمهور یاوه گوی امریکا، حکام 
ســعودی را بــه »گاو شــیرده« تشــبیه 
کــرد. رهبــر معظــم انقاب ایــن گونه 
تحقیرها را توهین به مردم عربســتان 
منطقــه  مســلمان  ملت هــای  بــه  و 
حــکام  برخــی  افزودنــد:  و  خواندنــد 
جنایت آمیــز  حرکــت  دو  در  اســامی 
در فلســطین و یمــن، همــراه امریــکا 
شــده اند امــا قطعــاً پیــروزی بــا مردم 
فلســطین و با مردم یمــن خواهد بود 
ایــن  در  آن  دنباله روهــای  و  امریــکا  و 

قضایا شکست خواهند خورد.
حضــرت آیــت اه خامنــه ای، قــدرت 
در  را  صهیونیســتی  رژیــم  و  امریــکا 
منطقــه بــه  مراتــب ضعیف تــر از قبل 

دانســتند و گفتند: رژیم صهیونیســتی 
چندین سال پیش، بعد از ۳۳ روز، در 
مقابل حزب اه لبنان شکست خورد، 
دو ســال بعد در مقابل فلســطینی ها، 
تنها ۲۲ روز دوام آورد که این مدت در 
جنگ بعدی غزه، تبدیل به هشت روز 
شــد و هفته پیش در مقابــل مقاومت 
شکســت  روز،  دو  از  بعــد  فلســطین، 
را متحمــل شــد کــه همــه ایــن مــوارد 
نشــان دهنده ضعــف روزافــزون رژیم 

صهیونیستی است.
ایشــان با اشاره به ســنت تخلف ناپذیر 
الهــی مبنی بر یــاری ملت هایــی که با 
اتــکا بــه خداونــد در مقابــل قدرت هــا 
خاطرنشــان  می کننــد،  ایســتادگی 
کردنــد: در یمــن نیــز بــا وجــود همــه 
ســختی ها و جنایت هایی که مردم این 
کشور از جانب آل سعود و همراهانش 
و دولــت پشــتیبان آنهــا یعنــی امریکا 
متحمل می شــوند، اما قطعــاً پیروزی 

با ملت یمن و انصاراه خواهد بود.
رهبــر معظــم انقــاب، پیــروزی ملت 
فلســطین را بــر اســاس ســنت الهــی 
قطعــی برشــمردند و افزودنــد: علت 
اصلی دستپاچگی امریکا و متحدانش 
ظالمانــه  اقدامــات  و  یاوه گویی هــا  و 
و  ایســتادگی  آنهــا،  جنایت آمیــز  و 
در  مســلمان  ملت هــای  مقاومــت 

منطقه اســت کــه این مقاومــت حتماً 
نتیجه خواهد داد.

حضــرت آیــت اه خامنه ای با اشــاره 
بــه مقاومــت ۴۰ ســاله ملــت ایــران با 
وجود همه ســختی ها و فشارها، تأکید 
کردنــد: امریــکا و رژیــم صهیونیســتی 
غلط می کننــد که ملت ایران را تهدید 
بــه شکســت  اشــاره  بــا  ایشــان  کننــد. 
سیاســت های تهدید و تحریــم امریکا 
ایــران،  اســامی  جمهــوری  قبــال  در 
گفتند: ملت ایران بــه برکت مقاومت 
و در ســایه ایمــان به خداونــد و اعتقاد 
بــه وعده هــای الهــی، در برابــر همــه 
توطئه ها همچون کوه ایســتاد و امروز، 
نظــام اســامی و ملــت ایــران شــجره 
طیبه ای است که روز به روز بر پیشرفت 
و توانایــی آن افــزوده می شــود و ایــن، 
دنیــای  بــرای  پیشــرفت  نســخه  یــک 

اسام است.
رهبر معظم انقاب در پایان، وحدت 
و یکدلــی و یک زبانــی را تنهــا راه غلبه 

دنیای اسام بر توطئه ها دانستند. 
ë  بــرادران را  همســایگان  روحانــی: 

خــود  امنیــت  را  منطقــه  امنیــت  و 
می دانیم

پیش از ســخنان رهبر معظم انقاب، 
بــا  آقــای روحانــی رئیــس  جمهــوری 
بیــان اینکه رســول خــدا)ص( در برابر 
همــه انســان ها متواضــع بــود، افزود: 
پیامبــر)ص( حــق بــزرگ تاریخــی بــر 
گردن همه از جمله جامعه زنان دارد 
چرا که برای زنان حق نظر و رأی قائل 
بــود، در حالــی کــه ایــن حق حتــی در 
اروپا تا قرن پیش به رســمیت شناخته 

نمی شد.
آقــای روحانــی مدینةالنبــی را الگــوی 
جامعه اسامی دانست و گفت: اگرچه 
کفــار، پیامبــر)ص( را تکفیــر و ایشــان 
محاصــره  و  تحریــم  را  یاران شــان  و 
اقتصادی کردند، اما پیامبر)ص( همه 
ایــن ســختی ها را تحمل کــرد و خم به 

ابرو نیاورد. 
نیــز  امــروز  افــزود:  رئیــس جمهــوری 
و  جامعــه  تکفیــر،  شــعار  بــا  عــده ای 
منطقه را ناامن و به نام اسام و قرآن، 

جان و امنیت و نامــوس و آثار تمدنی 
روحانــی،  آقــای  کرده انــد.  نابــود  را 
تاش هــای مســتکبران بــرای نــا امــن 
کردن منطقه توسط مزدوران تکفیری 
و همچنیــن وارد کردن فشــار به ملت 
نــاکام  را  تحریــم  راه  از  ایــران  بــزرگ 
دانســت و گفت: نژادپرســتان فریبکار 
در منطقــه، روزانــه مــردم فلســطین 
را قتل عــام و مــردم یمــن را بمبــاران 

می کنند. 
رئیس جمهوری با اشــاره به همکاری 
افراطیون مسیحی و افراطیون یهودی 
و افراطیــون مســلمان، بــا کنایه گفت: 
چگونه شد که گاوچران ها و شترسوارها 
به هم رســیدند و امروز این همه ظلم 

و ستم بر مردم روا می دارند؟
بــا  دشــمنان  مشــکل  روحانــی  آقــای 
جمهــوری اســامی را بحث هســته ای 
و برجام ندانســت و افــزود: حرف آنها 
ایــن اســت که  مــا هــر کاری در منطقه 
کردیــم شــما چشــم هایتان را ببندید؛ 
آنها می گویند اگر به مردم عراق ظلم 
کردیم، در افغانســتان به ســلطه خود 
ادامه دادیم، مردم ســوریه را به کشتار 
شــمال  در  کشــاندیم،  بی خانمانــی  و 
و  آوردیــم  وجــود  بــه  ناامنــی  آفریقــا 
تکفیری ها را در منطقه مسلط کردیم، 

شما چیزی نگویید و سکوت کنید.
آنهــا  افــزود:  جمهــوری  رئیــس  
می خواهنــد ایران همچون ســال های 
قبــل از انقــاب اســامی عمــل کنــد و 
از مظلومــان منطقــه حمایــت نکنــد 
امــا جمهــوری اســامی بــا تبعیــت از 
پیامبر اســام)ص(، از تکفیر و تحریم 

قدرت ها هراس ندارد.
همســایگان  گفــت:  روحانــی  آقــای 
را بــرادران خــود و امنیــت منطقــه را 
امنیت خود می دانیم و دست برادری 
و دوســتی به ســمت همه مســلمانان 

دراز می کنیم.
رهبــر معظــم  دیــدار،  ایــن  پایــان  در 
از  تعــدادی  بــا  نزدیــک  از  انقــاب 
میهمانــان شــرکت کننده در کنفرانس 
گفت وگــو  و  دیــدار  اســامی  وحــدت 

کردند. 

نظام اسامی و ملت ایران یک نسخه پیشرفت برای دنیای اسام است
رهبر معظم انقاب در دیدار مسئوان نظام، میهمانان کنفرانس وحدت و قشرهای مختلف مردم:
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دادســتان عمومی و انقاب تهران گفت: 
هفته گذشته کیفرخواست شهرام جزایری 

صادر شد و به دادگاه ارسال می شود.
به گزارش ایســنا، عباس جعفــری دولت 
کیفرخواســت  افــزود:  همچنیــن  آبــادی 
رئیــس  ارزی  معــاون  عراقچــی  پرونــده 
کل ســابق بانــک مرکــزی و آقاخــان نیــز 
صــادر شــد.وی در خصــوص پرونده های 
مرتبــط با ارز نیز اظهار کــرد: برخی مردم 

قصــد فــروش ارز را دارنــد امــا صرافی ها 
زیــر قیمــت خریــداری می کننــد کــه مــا 
درخواست مان از رئیس کل بانک مرکزی 
ایــن اســت کــه تدبیــری صــورت گیــرد تا 
صرافی هــا بر اســاس قیمت مــورد تأیید 
خریــد و فــروش کننــد کــه اگــر ایــن اقدام 
صــورت گیــرد دارهــای نگهــداری شــده 

مردم جذب بازار می شود.
وی بــا اشــاره به اینکــه »در یک مــاه اخیر 

در حــوزه ارز ۱46 نفر دســتگیر شــده اند«، 
صــادر  کیفرخواســت   ۲5 شــنبه  افــزود: 
شــد که تعــدادی از این متهمــان با وثیقه 
آزاد شــده اند و بیش از ۱۰۰ نفر بازداشــت 
هســتند. جعفری دولت آبادی در پاســخ 
به سؤالی در رابطه با بازداشت مدیرعامل 
شــرکت عظیــم خــودرو و اتهامــات وی و 
تعــداد شــکات، اظهــار کــرد: ۱۷ پرونــده 
پیش فروش خودرو در دادســتانی تهران 

مفتوح اســت و از جمله شــرکت هایی که 
پرونده هــای آن  ها مفتوح اســت شــرکت 
بــه  اشــاره  بــا  وی  بــود.  خــودرو  عظیــم 
بازداشت ۲ متهم در رابطه با این پرونده، 
گفت: این شــرکت صرفــاً ۱۵۰ فقره مجوز 
پیش فروش خودرو داشته، ولی متأسفانه 
حدود ۴ هــزار پیش فروش انجــام داده و 
۷۰۰ میلیارد تومان شــکات مطالبه دارند 
و حســب اعام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال 

متهمان اســت. دادستان تهران با هشدار 
نسبت به اینکه »پرداخت سود و فعالیت 
پولــی بــرای شــرکت های پیــش فــروش 
خودرو ممنوع است«، ادامه داد: در بخش 
شــرکت های لیزینگی و فروش خــودرو با 
مشــکل مواجــه هســتیم؛ چراکه افــرادی 
پیــش  اختیــارات خــود خــودرو  از  فراتــر 
فــروش می کننــد در حالــی کــه اتومبیلی 
وجود ندارد. شــرکت مفتاح خــودرو ۱۴۰۰ 

شــاکی دارد، متهــم مدعــی اســت کــه به 
شــکات ســود پرداخت کرده، ولــی بعضاً 
شــکات تکذیب می کننــد. وی تأکید کرد: 
پرداخت ســود توســط شــرکت های پیش 
فروش خــودرو و لیزینگ ممنوع اســت و 
مــردم باید توجه کنند و بداننــد که پول را 
فقط باید به شرکت هایی که مجوز رسمی 
دارند بدهند و اگر بخواهند ســود بگیرند، 
مشکاتی که اکنون رخ داده، پیش می آید.

امانت فقط این نیست که حاا یک پولی شما 
دست بنده بسپرید، بنده آن را به شما برگردانم؛ 
این یکی از انواع امانت است. همه  آن چیزهایی 

که مردم به ما می سپرند، امانت های مردم 
است؛ مقام را به ما می سپرند، امنیت را به ما 
می سپرند، دین شان را به ما می سپرند، حفظ 

نوامیس شان را به ما می سپرند؛ همه  این چیزها 
امانت های مردم دست ما است



ブlぁ┗′ピ ブペ 《ぃ├』┖ 〞┽╈ブ┑′ 
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 خبر اول اینکه،وزیر امور خارجه روســیه موضع اخیر امریکا 
درخصوص حضور ایران در ســوریه را به چالش کشید و آن 
را رد کرد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس، سرگئی 
اوروف وزیر امور خارجه روســیه در کنفرانس گفت وگوهای مدیترانه ای گفت که 
با موضع وزارت امور خارجه امریکا که ادعا کرده حضور ایران در ســوریه مبارزه با 
داعش را تضعیف می کند، مخالف است. اوروف تصریح کرد: امریکا حضور خود 
در ســوریه را به  بهانه لزوم مقابله با داعش توجیه می کند و می گوید تا زمانی که 
بشار اسد )رئیس جمهوری سوریه( و ایران در سوریه حضور دارند، شکست داعش 
غیرممکن است. این یک منطق کاماً عجیب و غریب است و امیدوارم  شما با 
آن هم نظر نباشید و به عاوه امیدوارم همه به این اصل که مردم سوریه خودشان 
بایــد سرنوشت شــان را از طریــق انتخابــات  تعیین کنند، متعهد باشــند. جیمز 
جفری، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در سوریه هفته گذشته مدعی شد 
که هدف از حضور نیروهای امریکایی در سوریه بر مقابله با داعش و خارج کردن 
نیروهای همپیمان ایران از سوریه متمرکز است. وی همچنین در صحبت هایی 

مداخله جویانه از مسکو درخواست کرد که ایران را از سوریه خارج کند. 

i┖ブ¨]ピ┒ ┖┒ 《ぁ┘ピ【┌っピ r━┝ぁ┖』┗─ 〉』┗o ┟ぁブ¨》
خبر دیگر اینکه،گروهک تروریســتی ااحوازیه در سایه حمایت دولت دانمارک، 
در پایتخت این کشــور همایش برگزار کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
هنــوز یک مــاه از طرح اتهام های واهــی دولت دانمارک علیــه ایران نمی گذرد 
که پایتخت دانمارک روز شــنبه ســوم آذر، میزبان نشســت یکی از گروهک های 
جدایی طلب ضدایرانی بود. در این گردهمایی که در شــهر کپنهاگ برگزار شد، 
برخی از شــخصیت های رســانه ای و سیاســی مخالف ایران از کشــورهای عربی 
حضور داشتند. عناصر گروهک »حرکة النضال العربی لتحریر اأحواز« که خود 
را نماینده شهروندان عرب ایران وانمود می کند، این گردهمایی را برگزار کردند. 
شرکت کنندگان در این گردهمایی، جمهوری اسامی ایران را به انجام »اقدامات 
تروریستی« متهم کرده و خواستار حمایت از این گروهک و محور مخالف ایران 

در منطقه شدند.  

〉ブp┡]ピ┒ ┖┒ ┛╉┉′ 〉┓〈ぁブ¨] r]ピ┗〈┑├ ┘ピ 〞┵]ブ¨′
شــنیدیم که،دبیــر انجمــن اســامی دانشــجویان آزاداندیــش دانشــگاه عامه 
طباطبایی می گوید: هیأت نظارت دانشــگاه عامه طباطبایی با مخالفت های 
مکــرر با حضور چهره های سرشــناس علمی و دانشــگاهی و حتی محمدجواد 
فتحــی نماینده مجلس، امکان برگزاری برنامه های شــاخص را از تشــکل های 
دانشــجویی ســلب کرده اســت. هادی خورشــیدی در گفت وگو با ایرنا با اعام 
اینکه هیأت نظارت بر تشکل های اسامی دانشگاه عامه طباطبایی به صورت 
گسترده با حضور میهمانان پیشنهادی این تشکل برای برنامه های مختلفش، 
مخالفت کرده اســت، افــزود: به عنــوان مثال با ســخنرانی محمدجواد فتحی 
نماینده  فعلی مجلس، یوســف اباذری و سوســن شــریعتی بــرای برنامه ای با 

عنوان »تببین مفهومی نهاد دانشگاه« مخالفت شده است. 

┆┗k ┖┒ 《╁╉┌ ‶ブ┼┗┴ r╉┤ピ qブ┩┴ピ ┘ピ rlぁ 〞┠ピ┒┘ブペ
دســت آخر اینکه، دادســتان عمومی و انقاب مرکز اســتان البرز از دســتگیری 
یکی از اعضای اصلی عرفان حلقه در اســتان خبر داد. حاجی رضا شاکرمی در 
گفت وگو با مهر با اشاره به دستگیری یکی از اعضای اصلی عرفان حلقه، اظهار 
کرد: وی تحت تعقیب دستگاه های امنیتی بود. دادستان عمومی و انقاب مرکز 
اســتان البرز با اشــاره به اینکه به همراه این فرد همسر و تعدادی دیگر از اعضا 
دســتگیر شــده اند، گفت: این دستگیری طی روزهای اخیر بوده است و احتمال 

ارسال پرونده به تهران برای بررسی های بیشتر وجود دارد.

 دیـــگه 
چه خبر

 《ペ ┛ぃ╉p]ピ qブ》 r》┓ペ :《┈┖ブ┐┖【′ピ 〝┖ピ┘』
┒┖ピ┓] q┗┸ピ┘ 〉┓]』┗پ ブペ r┬ブボ─┖ピ ‶ピ┗ぁピ

ســخنگوی وزارت امورخارجــه ایــران، رابطــه  میــان بدهی های 
انگلیس بــه ایران و پرونده نازنین زاغــری را رد کرد و گفت: این 
موضوعــات کامــاً متفــاوت و با دو ماهیــت گوناگون اســت. به 
گزارش ایرنا »بهرام قاسمی« پیرامون اخبار منتشر شده در برخی روزنامه های بریتانیا 
و فضای مجازی مبنی بر اینکه وزیر امور خارجه انگلستان قصد دارد در ازای پرداخت 
چند صد میلیون پوند بدهی ایران، خواستار آزادی یک محکوم امنیتی شود، اظهار 
کــرد: ایــن خبر، کاماً رد و تکذیب می شــود، تصــور می کنم که طرح ایــن موضوع از 
سوی برخی رسانه ها آن هم به این صورت و با ایجاد ارتباط ساختگی و مقایسه بین 
دو موضوع از ســر ناآگاهی یا برگرفته از برخی کانون های سیاســی خاص و به منظور 
ایجاد فشــار بر جمهوری اسامی ایران و همچنین با اهداف کاماً برنامه ریزی شده 
صورت پذیرفته است.  وی همچنین در مورد ارتباط بدهی انگلستان و موضوع آزادی 
نازنین زاغری گفت: لندن خواهان آزادی یک شهروند ایرانی با تابعیت دوگانه است 
که از مدت ها قبل در دادگاه های ایران به دایل امنیتی مجرم شناخته شد و هم اکنون 
دوران محکومیت خود را در زندان سپری می کند و می توان گفت که این پرونده هم 
در نهایت موضوع و مسأله مشخصی است که روند خاص خود را دارد و با توجه به 
مقررات ایران که تابعیت دوگانه را برای ایرانیان به رســمیت نمی شناسد، از ابتدای 
دستگیری و محاکمه فرد مزبور در دادگاه های ایران، با توجه به استقال قوه قضائیه 
و سیستم حقوقی، پرونده ایشان در اختیار قوه قضائیه قرار دارد و این پرونده شکل و 
روند خاص خود را طی می کند. قاسمی با بیان اینکه موضوع بدهی های انگلیس به 
ایران و پرونده نازنین زاغری امری کاماً متفاوت با دو ماهیت گوناگون است ، گفت: 

هر کدام از موارد در مقطع زمانی و حتی با فاصله بسیار به وقوع پیوسته است. 

CFT r─┖【┡′ 〉』┗o┖ブk qブ┩┴ピ プブ┑━]ピ
اعضای کارگروه مشــورتی CFT مشــخص شــدند؛ کارگروهی که قرار اســت برای 
اجمــاع بر ســر این ایحه بیــن نهادهای مختلف تاش کند. آن طور که روز شــنبه 
خبرگزاری مهر گزارش داد هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس »حشــمت اه فاحــت پیشــه، اردشــیر نوریــان، عاء الدیــن بروجردی، 
مجتبــی ذوالنور و کاظم جالــی« را برای عضویت در این کمیتــه انتخاب کردند. 
از ســوی دولــت نیز محمد جواد ظریــف وزیر امور خارجه و لعیــا جنیدی معاون 
حقوقی رئیس جمهوری در این جلسات شرکت می کنند. عباسعلی کدخدایی به 
نمایندگی از شــورای نگهبان ایرادات قانونی و حقوقی این ایحه را در این کمیته 
بررســی خواهد کرد. عاوه بر این از ســوی مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز 
»علی آقامحمدی و احمد وحیدی« برای عضویت در این کمیته مشورتی معرفی 
شده اند. کمیته ای که روز سه شنبه همین هفته تشکیل جلسه خواهد داد و البته به 
گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تنها میهمان آن جلسه هم عباسعلی 

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان خواهد بود.

 《]ブぃ′ qブぃ├ジ 《┈┖ブ┐ ‶ピ┗ぁ┘』 』 ブپ』┖ピ 《ぁ┒ブ┍─ピ ┓ぃkゾ─ 
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اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجه کشــورهای آســیای میانه پس از برگزاری نشســت 
خــود در بروکســل یک بیانیه مشــترک منتشــر و در آن بر لزوم اجــرای برنامه جامع 
اقدام مشــترک تأکید کردند. به گزارش ایســنا،  بنابر گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه 
اروپا در این بیانیه آمده اســت: شــرکت کنندگان از ادامه پایبندی کامل و مؤثر ایران 
به تعهدات هســته ای اش ذیل برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، همان طور که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در آخرین گزارش خود تأیید کرده است، استقبال 
می کننــد. آنهــا بر اهمیــت حفظ تمام جنبه های برجام که شــامل لغــو تحریم ها و 

پیامدهای حاصل از آن می شود، تأکید می کنند. 

خبــــر

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6932
 دوشنبه  5 آذر 1397

وحدت، راهبرد و نیاز همیشگی دنیای اسام نه تاکتیکی موقتی
رئیس جمهوری در کنفرانس بین المللی وحدت اسامی تأکید کرد

وحدت نه به مثابه تاکتیک، بلکه به عنوان 
راهبــرد. ایــن رویکــرد اصلــی ســخنرانی 
رئیس جمهوری در کنفرانس بین المللی 
وحــدت اســامی بود که شــنبه بــا حضور 
شــخصیت های سیاسی، علمی و مذهبی 
جهان اســام در سالن اجاس ســران و با 
سخنرانی روحانی افتتاح شد. این کنفرانس 
بین المللــی بــا محوریــت قدس امــروز با 
صدور بیانیه ای به کار خود پایان می دهد. 
بــر پایــه همیــن رویکــرد، حجت ااســام 
حســن روحانــی، ابزارهــا و لــوازم تحقــق 
وحدت جهان اسام را بیان و درعین حال 
تأکید کرد که در صورت تحقق همه اهداف 
همچون آزادی فلسطین و قدس شریف، 
ضــرورت وحــدت جهان اســام همچنان 
پابرجــا خواهــد بــود. روحانــی با اشــاره به 
قرارداد تســلیحاتی عربســتان ســعودی و 
امریــکا، حاکمــان ایــن کشــور مســلمان را 
مخاطب قرار داد و گفت که ما با همه توان 
حاضریم از منافع مردم عربستان در برابر 

تروریست ها و ابرقدرت ها دفاع کنیم.
ë تفاوتی میان شیعه و سنی نیست

به گــزارش پایــگاه اطاع رســانی ریاســت 
جمهــوری، رئیــس جمهوری در ســخنان 
جوامــع  آزادی  را  اســام  منطــق  خــود، 
انســانی دانست و با تأکید بر اینکه »پیامبر 
اســام)ص( مســیر نــور و هدایــت را برای 
جهانیــان بــه ارمغــان آورد«، اظهارکــرد: 
عــزت مســلمانان در جهــان در گــرو بــه 
رسمیت شــناخته شــدن آزادی مورد نظر 
پیامبر است و آنچه امروز امریکا از منطقه 
می خواهــد، بردگی اســت. روحانی، اولین 
شــناختن  رســمیت  بــه  را  اتحــاد  در  گام 
یکدیگر و رســمیت داشــتن تمام مذاهب 
اسامی دانست و گفت: با زبان به رسمیت 
شــناختن و در دل بــرادر نبــودن، مــا را بــه 
جایی نمی رساند و اگر فرد شیعه چنانچه 
در افغانســتان و پاکســتان جمعی کشــته 
شدند، اگر به دنبال آن باشد که افراد کشته 
شــده چه مذهبی داشتند، مشخص است 
که در مســیر وحــدت، حرکــت نمی کنیم. 
هیچ تفاوتی نباید بین شیعه و سنی قائل 
باشــیم و حتــی اگــر خــون یک بی گنــاه به 
ناحق ریخته شــود، بایــد در برابر آن متأثر 
و در مقابــل آن بایســتیم. وی بــا تأکیــد بر 
اینکــه نبایــد مذهــب جــای دیــن را تنگ 
کنــد، تصریــح کرد: به نام شــیعه و ســنی، 
نمی توان به دنبال تصرف مناطق اسامی 

بــود. بایــد توجــه داشــت که مذهــب ذیل 
دین تعریف می شود و مذهب سرچشمه 
نیست، بلکه جویبار است و چشمه اسام 
اســت و نمی شــود به نام جویبار، چشــمه 
را خشــک کرد که اگر خشــک شــود، بدون 
تردیــد نهــر هم خشــک می شــود. رئیس 
جمهوری گفت: باید جایگاه اسام را فراخ 
و گســترده بدانیم و نباید به ســایر مذاهب 
اســامی اهانت کرد و باید حــد و مرز دین 
و مذهب را بشناســیم. روحانی با اشاره به 
اینکه حتی اگر دشــمن خارجی هم وجود 
نداشــت باز هم وظیفه داشــتیم کــه روی 
برادری، وحدت و اخوت تأکید کنیم، گفت: 
وحدت دنیای اسام یک موضوع تاکتیکی 
و مقطعی نیست و چنین نیست که چون 
امروز گرفتار هســتیم و یک غده ســرطانی 
به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود 
دارد، بایــد متحــد شــویم، حتی اگــر رژیم 
صهیونیستی و امریکا هم وجود نداشت باز 
هم بایســتی با یکدیگر اتحاد و همبستگی 
داشــتیم.اتحاد یــک امر راهبردی اســت و 
برای منافع مادی نیســت، اتحاد برای این 
نیســت که مردم فلســطین بــه خانه خود 
بازگردنــد، حتــی اگر فلســطینیان به خانه 
خود بازگردند و جنگ یمن نیز تمام شود، 
باز هم بایســتی با یکدیگر متحد باشــیم و 

اتحاد، وظیفه و اساس دین اسام است.
ë !آزادی برای غرب، بردگی برای دیگران؟

روحانی در بخش دیگری از ســخنان خود 
با بیان اینکه دین اســام تنها دین احترام 
به مسلمانان نیست، بلکه دین احترام به 
همه انســان ها و ارزش های واای انســانی 
اســت، شــرایط امــروز منطقه را ســخت و 
ناگــوار توصیف کــرد و گفت: شــرایطی که 
امــروز در فلســطین، لیبی، ســوریه، یمن، 
افغانســتان و عــراق جاری اســت، چیزی 
نیســت که مــورد انتظــار جامعه اســامی 
باشــد. عــزت و ســربلندی مســلمانان در 
منطقه و جهان به آن است که »آزادی« که 
پیامبر)ص( برای همه انسان ها به ارمغان 

آورد، آن آزادی به رسمیت شناخته شود.
رئیــس جمهــوری بــا طــرح این ســؤال که 
برخــورد، جنگ و درگیری امروز ما با غرب 
و در رأس آن امریکا بر ســر چیست، گفت: 
سخن در یک کلمه اســت؛ آیا آزادی برای 
غــرب و بردگــی بــرای دیگــران؟ یــا آزادی 
برای همه؟ آنان می گویند همه جهان باید 
امریکایــی فکر کــرده و بــه ارزش های آنان 

احتــرام بگذارنــد و در مقابل ما می گوییم 
همه انسان ها آزادند و همانگونه که درک 
می کننــد و مصلحت خــود می دانند، باید 
بیندیشــند و ارزش هایــی را مــورد احتــرام 
قرار می دهیم که راه ســعادت انســان ها را 
ترســیم کند. رئیس جمهوری خاطرنشان 
امنیــت  کــه در شــورای  کــرد: 5 کشــوری 
سازمان ملل صاحب حق وتو شدند بر چه 
مبنایی از این حق برخوردار شــده اند؟ آیا 
کشــورهای جهان به آنها این حق را واگذار 
کردند، یا ســوابق تمدنی، آنها را شایســته 
این حق کرد؟ هر کس ساح برتر، کشنده تر 
و ویرانگر در اختیار داشت، او حاکم بوده و 
از حــق وتو برخــوردار گردید و این اســاس 
ترسیم دنیای جدید بعد از جنگ جهانی 
دوم بود. وی با تأکید بر اینکه در برابر نقشه 
غرب و در رأس آنها امریکا مســلمانان دو 
راه بیشــتر ندارنــد، گفت: یا بایــد از هویت 
دینی، اســامی و تبعیت از پیامبر و اسام 
دســت برداریــم و در برابــر غــرب و امریکا 
ســر تسلیم فرود بیاوریم و به آرمان، دین، 
ســعادت، نســل های آینده این مــرز و بوم 

خیانت کنیــم، تا آســوده و راحــت زندگی 
کنیــم و همــه دروازه هــای اســام را بــرای 
امریکا گشوده نگه داریم و برای جنایتکاران 
تاریــخ فــرش قرمز پهــن کنیم، یــا آنکه با 
همه تــوان و قــدرت در برابر ظلــم و جور، 
بایســتیم و دســت از پیامبــر)ص(، قرآن و 

اسام برنداریم.
ë امید به آینده

روحانــی گفت: در شــرایط فعلــی وظیفه 
بسیار سنگین و سختی بر دوش ما گذاشته 
شــده  و اولین مســأله امید به آینده است. 
اگر حتی ما نتوانیم پیروزی نهایی را ببینیم 

قطعاً فرزندان ما آن را خواهند دید. 
ایــن وعده الهی اســت و آنهــا نمی توانند 
نــور حــق را خامــوش کننــد و ظلمــت را 
بــر جامعــه اســامی برگرداننــد. رئیــس 
جمهوری با بیان اینکه ما معتقد و مؤمن 
به آینده جهان اســام هستیم و این کلید 
اصلی است و نسل جوان به آینده جهان 
اســام امیدوار باشــد و بداند سختی ها را 
پشت ســر خواهیم گذاشــت، گفت: مگر 
ملت بزرگ عراق، ســختی ها را پشت سر 

نگذاشــت و در برابــر امریکا نایســتادند و 
در برابر داعش و تروریســت ها، مقاومت 
نکردنــد و مگــر مــردم ســوریه در برابــر 
تروریســت ها پیروزی به دســت نیاوردند. 
ملت فلسطین نیز تا امروز در برابر تجاوز 
اســت  کــرده  صهیونیســت ها مقاومــت 
و یمــن مظلــوم و ویــران شــده به دســت 
جنایتــکاران و بــا ســاح غــرب همچنان 

ایستادگی و مقاومت می کند.
روحانی با بیان اینکه امروز دنیای اســام 
تنهــا اســت و بایــد مســلمانان دســت به 
دست هم بدهند، تصریح کرد: بی تردید 
با وحدت و یگانگــی می توانیم در مقابل 
امریــکا و رژیم صهیونیســتی بــه پیروزی 
برســیم و در اتحاد جهان اســام بخشــی 
از بــار مســئولیت بر دوش اندیشــمندان، 
فرهیختــگان، علمــا و صاحبــان قلــم و 
بیان است. باید با سخن محکم و استوار، 
جوانان را به سمت حق و راه پیامبر)ص( 
فراخوانــد و بــدون تردیــد اگــر در راه خدا 
حرکــت کنیــم، خداونــد، پیامبــر)ص( و 

فرشتگان ما را تنها نمی گذارند.

ë  روحانی: ایرانیان داوطلبانه 
مسلمان شدند

رئیس جمهوری همچنین دیروز در دیدار 
با جمعــی از وزیــران، نمایندگان مجلس 
و  کشــوری  مســئوان  و  اســامی  شــورای 
لشــکری بــه مناســبت میــاد با ســعادت 
نبــی اکرم )ص( و امــام جعفر صادق )ع( 
بــا تأکید بــر اینکه بایــد دین پیامبــر )ص( 
و مذهــب امــام صــادق )ع( را درســت و 
منطبق با نیاز مردم تبیین کنیم که عاشق 
اســام شــوند، گفــت: معنویــت، برهان و 
اســتدال اســام همــه را جذب کــرده و به 
سمت خودش می کشاند. روحانی با اشاره 
بــه ورود دین مبین اســام به ایران، گفت: 
اســام از آغــاز بــا زور و بگیر و ببنــد همراه 
نبــوده اســت، در ایــران همــه داوطلبانــه 
مسلمان شدند و در شمال، شرق و شمال 
شرق ایران لشکری وجود نداشت و مردم 
این مناطق خودشــان مســلمان شــدند و 
تنها در بخشی لشکر اسام آمد و بعد از آن 
هم اســام به شــرق، غرب و عالم توسعه 

پیدا کرد.

با همه توان حاضریم از منافع مردم عربستان در برابر تروریست ها و ابرقدرت ها دفاع کنیم

بـــــرش
رئیس جمهوری در ادامه ســخنان خــود بیگانه اتکایی را از 
بزرگ ترین اشــتباهات توصیف و اظهارکــرد: 450 میلیارد 
دار هدیــه دادنــد و بیــش از یکصــد میلیــارد دار اســلحه 
خریــداری کردند تــا امریکا امنیت  آنهــا را تضمین کند در مقابــل این اقدامات 
کسانی که آنها را تاراج کردند صراحتاً گفتند شیرگاو شیرده را می نوشیم و می بریم 
و اگر نباشیم شما دو هفته امنیت نخواهید داشت. حداقل از ارباب خود بخواهید 
تا احترام ظاهری را حفظ کند و توهین های مستمر را از ارباب خود نپذیرید. شما 
چــه نیازی به امریکا دارید که منابع خــود را به آنها هدیه می دهید. وی تصریح 

کــرد: ما با همه توان حاضریم از منافع مردم عربســتان در برابر تروریســت ها و 
ابرقدرت ها دفاع کنیم، همانطوری که به کمک مردم عراق، سوریه، افغانستان 
و یمن شتافتیم در مقابل اقدامات خود نیز از شما نمی خواهیم که 450 میلیارد 
دار بپردازیــد و به شــما اهانت هم نمی کنیم و شــما را برادر خــود می خوانیم. 
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه جمهوری اســامی ایران، ملت های منطقه و 
مردم مکه و مدینه را برادر خود می داند، اظهارکرد: از سخن ناروا و ناحقی که در 
گوش شما کرده اند، نترسید و مطمئن باشید که ایران و اسام، هراسی ندارد. باید 

از ابرقدرت ها، جانیان و خائنین بترسید. ما برادر و در کنار شما هستیم.
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یک منبــع آگاه در وزارت اقتصاد ادعاهای 
روزهــای اخیــر نمایندگان مخالــف دولت 
دربــاره میثم نصیری احمدآبــادی رئیس 
مرکــز پولشــویی ایــن وزارتخانــه و از جمله 
ممنوع الخروجی وی را تکذیب کرد. خبری 
که خبرگزاری فارس روز 28 آبان ماه منتشر 
کرده بود. این منبع آگاه در وزارت اقتصاد به 
»ایران« گفته است که نصیری احمدآبادی 
نه تاکنون درخواست اقامت کشور امریکا را 
داشته و نه اشتغال در سازمان ملل متحد 
را. نصیری احمد آبادی، خود نیز با انتشــار 
اطاعیــه ای ایــن موضوع را تکذیــب کرده 
اســت. با ایــن حال خبرگــزاری فــارس روز 
گذشته در گفت و گویی با حسینعلی حاجی 
دلیگانــی، نماینده مخالــف دولت یک بار 

دیگر بر ادعای خود اصرار کرده است.
ë  هماهنگی رسانه ها و نمایندگان 

مخالف دولت
اولیــن بار روز 27 آبــان ماه، محمد دهقان 
نماینده منتقد دولت در مجلس موضوعی 
را در نطق میان دستور خود مطرح کرد که 
حاا چند روزی اســت رســانه های مخالف 
دولــت روی آن مانــور می دهنــد؛ »برخــی 
از این مقامــات بیش از آنکه به فکر منافع 
کشــور باشــند به فکــر اخذ ویــزای کانــادا و 
امریکا و اســتخدام در سازمان ملل بودند؛ 
پولشــویی  مرکــز  ســربرگ  در  افــراد  ایــن 
به دنبــال ســفرهای خانوادگــی در تورهای 
تفریحــی بوده انــد.« او بــدون نام بــردن از 
نصیری احمدآبادی و ســمت او در وزارت 
اقتصــاد خطاب به وزیر امــور خارجه گفته 
بود: »شــما مبــارزه با پولشــویی را به فردی 
ســپردید که تعلق کمتری به کشــور دارد و 
به دنبــال اقامــت در خــارج اســت.« محور 
نطق ایــن نماینــده مخالف دولــت در آن 
روز زیر سؤال بردن سیاست دولت در قبال 
موضــوع FATF و لزوم رد لوایح چهارگانه 
مرتبط با آن بود. کمتــر از یک روز بعد این 
خبرگزاری فارس بود که از جانب یک مقام 
آگاه گزارش داد »مذاکره کننده ارشــد ایران 
با FATF ممنوع الخروج شــد.« فارس نیز 

در گزارش خود هیچ اشــاره ای به ســخنان 
24 ســاعت قبل محمد دهقان نکرده بود 
اما همزمانی بیان این موضوع و آن هم در 
شــرایطی که بحــث FATF و لوایح مرتبط 
بــا آن داغ بــود، این ســؤال را ایجاد می کرد 
کــه آیا این اخبار هماهنــگ از یک منبع به 
نماینــدگان مخالــف دولــت و رســانه های 

همسو با آنها می رسد؟
ë جا انداختن یک ادعا، بدون سند

خبرگــزاری فارس در گــزارش خود عیناً به 
مواردی اشاره کرده که یک روز قبل در نطق 
محمد دهقان ذکر شده بود. از جمله اینکه 
»دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری 
احمدآبــادی ایــن بــوده کــه وی بــا حضور 
امــارات  امریــکا در کشــور  در کنســولگری 
درخواست اقامت برای خود و خانواده اش 
کــرده اســت. همچنیــن یکــی از بســتگان 
نزدیک نصیری احمدآبادی هم ســاکن و 

تبعه کشور امریکا است.« 
پــس از ایــن بــود کــه حمــات جدی تــری 
آغاز شد. ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده 
مخالف دولــت روز اول آذرماه در گفت و گو 
بــا فارس وضعیــت نصیــری احمدآبادی 
را نشــان از نفوذ جدی دشــمن در رده های 
بــاای دولــت دانســت و گفــت: »مشــکل 
اساســی کشــور ما امروز که همه نســبت به 
آن بی تفــاوت هســتند و اطاعــات هــم به 
یــک خواب خرگوشــی عمیــق فــرو رفته و 
موضوع تابعیت یک بحث بســیار مهم و 
خطرناک در مملکت ما است و دشمن از 
طریق اعطای اقامت در حال نفوذ در کشور 

است.«
یــک روز قبــل از آن هم روزنامــه کیهان در 
ســتون یادداشــت روز خــود با تیتر »ســنگر 
گلوبندک ســودای لس آنجلس!«، ضمن 
اشــاره بــه ســخنان وزیــر خارجــه دربــاره 
وجود پولشــویی در کشــور با ربط دادن این 
نصیــری  ممنوع الخروجــی  بــه  موضــوع 
احمدآبــادی ایــن گمانه را مطــرح کرد که 
افــرادی در ســطوح بــاای دولــت در میان 
یک جنــگ اقتصــادی در حال جاسوســی 

و خیانــت هســتند. در نهایــت هــم دیــروز 
بــا  گفت و گویــی  در  خبرگــزاری  همیــن 
حســینعلی حاجی دلیگانی مدعی انتشار 
جزئیاتی بیشــتر از درخواست احمدآبادی 
برای اقامت ۵ ســاله در امریکا شد که البته 
تقریباً هیچ چیزی اضافه بر ادعاهای قبلی 
نداشــت. حاجی دلیگانی در این گفت و گو 
مدعی شــده اســت که »احمدآبادی سال 
گذشــته در دوبی درخواست سفر و اقامت 
در امریــکا را داشــته اســت و فشــارهایی را 
بــه وزارت خارجه آورد تا به عنــوان کارمند 

سازمان ملل مشغول به کار شود.« 
او با بیان اینکه خواهر احمدآبادی در امریکا 
زندگــی می کنــد، افــزوده: »وی با ســربرگ 
مســئولیت خود از طریــق کانــادا مکاتبه و 
تمام اطاعات خود را به سفارت امریکا در 
دوبی اعام می کند و درخواست اقامت ۵ 
ســاله را مطرح می کنــد.« حاجی دلیگانی 
در نهایــت مدعی شــده کــه »در اوج بحث 
مربــوط بــه FATF در کشــور احمدآبــادی 
قصد داشته در قالب گردشگر از کشور برود 
که تاکنون میسر نشده است.« با وجود این 
تاکنون نــه نمایندگان مخالــف دولت و نه 
رسانه های منتشــر کننده این اخبار، سندی 

دال بر صحت ادعای خود ارائه نداده اند.
ë تکذیبیه ای که به حاشیه رفت

اینها در حالی است که روز 30 آبان ماه هم 
میثم نصیری احمدآبــادی در اطاعیه ای 

ادعاهای یاد شــده را تکذیب کــرده بود. در 
اطاعیه او درباره درخواست ویزای امریکا 
آمــده اســت: »هیچــگاه هیچ درخواســتی 
بــرای دریافــت اقامــت یــا تابعیــت هیــچ 
کشــوری بویــژه کشــورهای امریــکا و کانــادا 
نداشته ام.تنها درخواست ویزای اینجانب 
در آذرمــاه ســال ۹2 جهــت دیــدار یکــی از 
بســتگان بــوده که عــدم موافقت بــا آن در 
ســال ۹۶ طــی ایمیلــی به اینجانــب اعام 
شده اســت.« او در اطاعیه خود افزوده که 
»در مورد استفاده از سربرگ مرکز مبارزه با 
پولشــویی برای اخذ ویزا متذکر می شود که 
نامه مورد نظر این آقایان گواهی اشتغال به 
کار رئیس مرکز با ذکر میزان حقوق بوده که 
روال طبیعی برای دریافت ویزا ارائه گواهی 
از اداره محــل اشــتغال بوده و می باشــد.« 
نصیــری احمدآبــادی همچنیــن متذکــر 
شده که حق شکایت از منتشر کنندگان این 
اکاذیــب را بــرای خود محفوظ مــی دارد. با 
وجود این، این تکذیبیه با اصرار رسانه ها و 
چهره های مخالف دولــت بر ادعای قبلی 

خود در حاشیه قرار گرفت.
ë چرا مخالفان سند نمی دهند؟

اقتصــاد  وزارت  در  آگاه  منبــع  یــک  امــا 
توضیحــات بیشــتری را در ایــن رابطــه بــا 
روزنامــه ایران مطــرح کرد. این مقــام آگاه 
دربــاره درخواســت ویــزای امریــکا توســط 
نصیــری احمدآبادی توضیح داده اســت: 
»ایشان ســال ۹2 قصد داشته یکی از اقوام 
خــود را که ســاکن امریکا بوده در آن کشــور 
ماقات کند و به همین جهت در سفری به 

دوبی درخواست ویزا می دهد. 
این درخواست نهایتاً به دلیل جواب منفی 
ســفارت امریــکا منتفــی می شــود و آقــای 
نصیری هــم موضوع را فراموش می کنند. 
چهار سال بعد در سال ۹6 وقتی که سفارت 
امریــکا در دوبــی پرونده  های قبلــی خود را 
بررســی می کــرده، یک بــار دیگــر از طریق 
ایمیل به ایشــان اطاع داده می شــود که با 
درخواســت شــما مخالفت و پرونده شــما 
بســته شــده اســت. حــاا برخی هــا ظاهراً 

ایمیــل را پیدا می کننــد و تحلیل های خود 
را روی آن می گذارند و منتشر می کنند«. با 
این روایت سؤالی که پیش می آید این است 
که جدای از برداشت اشتباه از این موضوع، 
افراد و رسانه های مطرح کننده این موضوع 
چطــور بــه ایمیــل شــخصی رئیــس مرکز 
پولشــویی وزارت اقتصــاد دسترســی پیــدا 
کرده اند که بعد بر اساس اطاعات آن این 
دســت موارد مطرح شــده اســت؟ آن هم 
مواردی کــه به صورت مخــدوش و بی پایه 
عنوان شــده اند. اما دربــاره این ایمیل یک 
موضوع دیگر هم مطرح اســت؛ مخالفان 
دولت می گویند نصیری احمد آبادی سال 
۹6 درخواســت اقامت امریــکا را ارائه کرده 
در حالــی که حتی ابتدایی تریــن اطاعات 
این ایمیل را هم بررســی نکــرده بودند که 
ببینند اواً درخواســت او برای سفر بوده نه 
اقامت، ثانیاً این درخواست مربوط به سال 
۹2 بوده نه ۹6 که مخالفان دولت می گویند 
او سال گذشته قصد سفر به امریکا داشته. 
ثالثاً ایمیل یاد شــده رد درخواســت بوده و 
نه پذیرش آن و در نهایت اینکه این ایمیل 
پاســخ ســفارت امریکا بوده نه درخواست 
نصیری احمدآبادی که مربوط به سال ۹2 

می شده نه ۹6.
این مقام آگاه وزارت اقتصاد همچنین گفته 
است: »تمام سفرهای کاری آقای نصیری 
احمــد آبادی هــم با همراهــی نمایندگان 
نهادهای امنیتــی و نظارتی دیگــر بوده که 
اساســاً امــکان اقــدام خــارج از چارچــوب 
مأموریت وجود ندارد. ضمن اینکه مسأله 
درخواست اشتغال در سازمان ملل متحد 
نیز از اســاس کذب اســت و بــه هیچ عنوان 
چنین موضوعی وجود نداشته.« اما مهمتر 
از همــه اینهــا این اســت که این مقــام آگاه 
گفته اســت: »چرا نمایندگان و رســانه های 
این جریــان هنوز مــدرک و ســندی دال بر 
اثبــات ادعــای خودشــان ارائــه نداده اند تا 
درباره صحت این ادعا یقین ایجاد کنند؟« 
این منبع آگاه همچنین با اشاره به ادعایی 
مبنی بر درخواست تابعیت امریکا توسط 

رئیــس مرکــز مبــارزه بــا پولشــویی وزارت 
اقتصــاد گفته اســت: »مگر امــکان دارد که 
در دوبی درخواست تابعیت برای کشوری 

دیگر ارائه شود؟«
ë  ممنوع الخروجی، بدون حکم قضایی با

استناد به قانون ساواک
امــا بخش مهــم ادعــای مخالفــان دولت 
علیه نصیری احمدآبادی مربوط به تأکید 
آنهــا بــر ممنــوع الخروجــی وی می شــود. 
این موضوع را کــه روز 28 آبان، خبرگزاری 
فــارس از قول یک مقــام آگاه مطرح کرده 
بــود برخی از نمایندگان مجلس هم تکرار 
کرده انــد. همین خبرگــزاری وقتــی روز 30 
آبان اطاعیه نصیری احمدآبادی را منتشر 
کرد بــرای آن تیتر زد: »رئیــس FIU )مرکز 
مبارزه با پولشــویی( ممنوع الخروجی خود 
را تکذیب نکــرد.« اما منبــع آگاه در وزارت 
بــا »ایــران« تأکیــد  اقتصــاد در گفت و گــو 
کرد کــه ادعــای ممنوع الخروجی نصیری 
احمدی آبــادی کــذب اســت و او بــا چنین 
موضوعی مواجه نیست. به گفته این منبع 
آگاه »ممنوع الخروجی افراد نیازمند حکم 
قضایــی اســت کــه چنیــن حکمــی درباره 

ایشان صادر نشده و وجود ندارد.« 
بــه گفته ایــن مقــام آگاه اســتناد مخالفان 
دولــت بــرای ممنوع الخروجــی نصیــری 
قانــون  مــاده 16  ب  به بنــد  احمدآبــادی 
گذرنامــه اســت. جایــی کــه تأکیــد دارد به 
»کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور 
بــر حســب اعــام قبلــی و کتبــی ســازمان 
اطاعات و امنیت کشــور مخالف مصالح 
ملی باشد« هیچ نوع گذرنامه برای خروج 
از کشور داده نمی شود. مسأله اما این است 
که این قانون مصوب ســال 1351 می باشد 
و هم اکنون 40 ســال می شــود کــه در ایران 
چیــزی به نام ســازمان اطاعــات و امنیت 
کشور یا همان ساواک وجود ندارد که بتواند 
برای این بند مورد استناد قرار بگیرد. مضافاً 
اینکه دستگاه های امنیتی فعلی کشور هم 
گزارشــی برای جلوگیــری از ســفر خارجی 

نصیری احمدآبادی نداشته اند.

منبع آگاه در گفت و گو با »ایران«  ممنوع الخروجی نصیری احمد آبادی و ادعای درخواست اقامت در امریکا را رد کرد
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محتوای ایمیل نصیری احمدی آبادی چگونه به دست مخالفان افتاد
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خبرخوان

با
اقتصاددانان

ادامه از 
صفحه اول

تصمیم سران قوا برای مبارزه با پولشویی
پیشنهادهای بانک مرکزی برای شفاف سازی مبادات بانکی تصویب شد

افت کیفیت، کاهش حجم و افزایش قیمت کااها سه معضل اصلی بازار شده است

┓┠ ╆ブ─【─ [ぁ┙pぁブ┈ ブً¨├┖ [ぃe CNPC
بیــژن زنگنــه وزیر نفت با اشــاره به خــروج توتــال از پروژه 
توســعه فاز 11 پارس جنوبی، گفت: شــرکت CNPC چین 
رســماً جایگزیــن توتال برای توســعه فاز 11 پــارس جنوبی 
شــده، امــا عمًا شــروع بــه کار نکرده اســت. وی افــزود: باید با شــرکت چینی 
CNPC مذاکره شــود تا مشــخص شــود فعالیــت عملیاتی و اجرایــی را از چه 

زمانی آغاز می کند./تسنیم

┓〈]ピ【┑ペ 』┖┓]ブ├ 』 ┖┓〈─ ‶ブo┓〈〈k ╊ブ] 〞ボ┄
زمــان تحویــل 1۲ هزار خودروی خانــواده رنو به نمایندگی هــای بازاریابی و 
فــروش ایــن گروه خودروســازی اعام شــد. از مجموع 11 هزار و ۸۰۰ دســتگاه 
موجــودی اقام قطعات منفصلــه )CKD( حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تعهد تکمیل 
وجه شــده طی هفته جاری )۵۰۰ دستگاه( از تولیدات به مشتریان اختصاص 
یافت و مابقی )۲۹۰۰( تعهد تکمیل وجه شده دیگر طی دو ماه آینده تحویل 

خواهد شد.
بــا  منعقــده  قــرارداد  طبــق  آمــده  بوجــود  تأخیــر  و  مشــارکت  ســود 
مشــتریان گرامــی تــا زمــان تحویــل خودروهــا محاســبه خواهد شــد. ثبت نام 
 کننــدگان پــارس تنــدر و تنــدر ۹۰، مــرداد مــاه ســال آینــده، ســاندرو دنــده ای 
و اســتپ وی تیرماه ســال ۹۸، ساندرو اتومات تاش برای تحویل بخشی از آن 
در تیرماه ســال آینده و در مورد اســتپ وی اتومات خرداد و تیرماه لحاظ شده 

است.

ブ》 j》┒ ┚ブ├ピ ┗ペ 〉ブ′ ‶ブペジ ╊┖【─ ┎┗]
مرکــز آمــار ایــران گــزارش شــاخص قیمــت مصــرف کننــده کل کشــور بر 
اســاس دهک های هزینه ای آبان 1۳۹7 را منتشــر کرد. بر اســاس این گزارش، 
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده خوراکی ها، آشــامیدنی ها 
و دخانیــات بین 1۸.۸ درصد برای دهک اول تا ۲۰.۹ درصد برای دهک دهم 

است. 
نــرخ تــورم کل کشــور در آبــان مــاه 1۳۹7 برابــر 15.6 درصــد اســت که در 
دهک هــای مختلــف هزینــه ای در بــازه 14.۸ درصد بــرای دهــک اول تا 16.۸ 
درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم 1۲ ماهه در گروه 
عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« بیــن 1۸.۸ درصد برای دهک 
اول تــا ۲۰.۹ درصــد برای دهک دهم اســت. همچنین اطــاع مذکور در مورد 
گــروه عمــده »کااهای غیر خوراکــی و خدمات« بیــن 11.7 درصد برای دهک 

اول تا 15.۹ درصد برای دهک دهم است.

〞├ブぃ├ ┖ブ┭╀ ┘ピ ‶ピ┒┒ブ┥━╀ピ ‶┓┠ 〉┒ブぃپ
مســعود نیلی ، دســتیار ســابق رئیس 
جمهــور در امور اقتصادی در گفت وگو 
بــا مجله »تجــارت فــردا« حضور خود 
در دولت هــای یازدهم و دوازدهم، حیطه وظایف خود در 
دو دولت، نقاط اشتراک و اختاف با سیاستگذار را تشریح 

کرده است. 
او پــس از ابهام زدایــی از موضوعــات مطرح شــده، بــه عدم موفقیــت در حوزه 
اقتصــاد کان در دهه هــای اخیر اشــاره کرده و کلید حل مســائل حــوزه اقتصاد 
کان را در ضــرورت عمومی ســازی جریــان اصلی علم اقتصاد دانســته اســت. 
این چهره اقتصادی معتقد اســت تداوم حضــور او در دولت منجر به یک بازی 
باخت-باخت می شد و در نتیجه این موضوع در کنار به سرانجام نرسیدن حل 
ابرچالش هــای اقتصادی مانند مســأله نظــام بانکی و نظــام ارزی باعث پیاده 

شدن او از قطار دولت دوازدهم شد. 
بخــش دیگــری از صحبت هــای نیلــی، دربــاره نقــش او در دولــت دوازدهــم 
اســت. نیلــی در ایــن باره بــه پیشــنهاد وزارت امور اقتصــادی و دارایی از ســوی 
رئیس جمهوری اشــاره کرده پیشــنهادی که از سوی نهاوندیان مطرح شده بود، 
اما نیلی تأکید کرده که باید هماهنگی ازم میان رئیس سازمان برنامه و بودجه 
و دیگر اعضای تیم وجود داشــته باشــد و در نتیجه به دلیل بروز ناهماهنگی ها، 

این سمت را نپذیرفته است. 
ایــن چهره اقتصــادی در این باره تأکیــد کرده که پس از داســتان به وجود آمده 
دربــاره »اصاح نظام بانکــی« و »بحث های مرارت بار مربوط به سیاســت های 
ارزی« کــه هردو عمدتًا در نیمه دوم ســال 1۳۹۵ شــدت گرفت، روحیه و انرژی 
مســاعدی نداشــته و قــرار گرفتــن در نظام حکمرانــی اقتصــادی دولت، باعث 

دامن زدن به اختافات می شد. 
بــه گفتــه نیلــی، افــرادی که در حــوزه اقتصــاد کان مســئولیت می پذیرنــد، اگر 
جمع بندی های متفاوت داشته باشند به ترمز تبدیل می شوند و تنها در صورتی 

می توانند نقش آفرینی کنند که صرفًا نقش اجرایی بپذیرند.

〞┝ぃ] jぃ━kブ─ 〝┓┌』
امــا باوجــود این مانیفســت، نمی تــوان ایــن واقعیت را 
نادیــده گرفت کــه در زمینه وحدت و تقریــب مذاهب، هم 
اکنــون در حــوزه علمیه دو کشــش وجود دارد؛ یکی کشــش 
ضد تقریبی و دیگری کشش تقریبی. کشش تقریبی و وحدت اسامی، ادامه راه 

مرحوم آیت اه العظمی بروجردی است. 
معتقــدان بــه ایــن رویکــرد، روی فقــه مذاهب اســامی تحقیــق و مطالعه 
می کنند و زمینه های هماهنگی این مذاهب را برجســته می کنند. اما در مقابل، 
کشــش ضــد تقریبی موجــود در حوزه، رویکــرد دیگری دارد و ســعی می کند به 
تفرقه دامن بزند. امروز به جرأت می توان گفت که آرام آرام کشــش تقریب در 

حال حاکم شدن بر حوزه است. 
بویژه اینکه از افتخارات نظام اسامی و از افتخارات این عصر است که مقام 
معظــم رهبری ادامه دهنده بی بدیل راه مرحــوم آیت اه العظمی بروجردی 
هستند. ایشان در راه وحدت جهان اسام با همه وجود تاش می کنند، تا جایی 
که می توان گفت اگر گرفتاری های اجرایی ایشان نبود و فرصت بیشتری داشتند 
در این زمینه وقت بگذارند، قطعاً خدمات ایشان 1۰ برابر آیت اه بروجردی به 

جهان اسام در زمینه وحدت می بود.

r┓プ┦│╁ブ 《【┘p

┘┽ s¨い┝ブ [プ┉┘¨
┗プq〈┘ポ┑

تصمیم 
سازی

 تولید
داخل

 میلیارد تومان 
هزینه ساانه بهسازی برق تهران

شرکت توزیع برق تهران بزرگ اعام کرده ساانه 
1۰۰ میلیارد تومان برای بهینه سازی و نوسازی شبکه 

 برق شهر تهران هزینه می شود. در حال حاضر
۴ میلیون و ۳7۰ هزار مشترک در تهران وجود دارد.

100
 میلیون متر مکعب 

برداشت روزانه گاز از پارس جنوبی
ایران که سال ها در برداشت از میدان مشترک 

پارس جنوبی از قطر عقب مانده بود، هم اکنون 
روزانه ۵۸۰ میلیون مترمکعب گاز ترش از این 

مخزن برداشت می کند.

580
 درصد

رشد تولید فواد ایران
طبق گزارش انجمن فواد جهان )ورلد استیل(، تولید 
فواد خام ۶۴ کشور عضو این گروه در اکتبر سال ۲۰1۸ 
به 1۵۶.۶ میلیون تن رسیده و در این میان ایران در ده 

ماهه اخیر رشد 1۹ درصدی را تجربه کرده است.

19
 میلیون تومان

 کسری درآمد کارگران
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی 
کار گفته کاهش قدرت خرید دستمزد از مرز یک  

میلیون و دویست هزار تومان هم فراتر رفته و یکی از 
خواسته های کارگران افزایش دستمزد است.

1.2

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سومین 
اختیارات ویژه را نیز به بانک مرکزی داد. 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه 
در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک 
مرکزی درجهت تســهیل و شفاف ســازی 
بــا  مؤثرتــر  مقابلــه  و  بانکــی  مبــادات 
پولشویی را تصویب کرد.در این جلسه که 
با حضور رئیســان قوای مقننــه و قضائیه 
و به ریاســت حســن روحانی تشکیل شد، 
رئیس کل بانک مرکزی با ارائه گزارشی از 
وضعیت بــازار ارز، به اقدامات این بانک 
در جهــت شفاف ســازی بــازار ارز و ایجــاد 
اطمینان نســبت به واقعی شدن نرخ ارز 
اشــاره کرد. پیش از این شورا یک بار برای 
ســاماندهی بــازار ارز و یــک بار هــم برای 
اصــاح نظــام بانکی اختیــارات ویــژه ای 
را بــه رئیس کل بانــک مرکــزی داده بود. 
حال برای سومین بارعبدالناصر همتی با 
تصویب پیشنهادات خود برای شفافیت 
مبــادات بانکــی و مقابلــه بــا پولشــویی 
درشورای عالی هماهنگی اقتصادی ابزار 

جدیدی را دراختیار گرفته است.
درحالی پیشــنهادات نهاد ناظــر بازار 
پــول درعالی تریــن نهــاد تصمیم گیــری 
رســیده  تصویــب  بــه  کشــور  اقتصــادی 
اســت، که طــی روزهای اخیــر بحث های 
دامنــه داری درخصــوص وجود یــا نبودن 
پولشویی درکشــور درگرفته بود. پولشویی 
دارای آثــار و تبعــات منفــی فراوانــی در 
عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی 
اســت. آثــار و تبعاتی همچون گســترش 
فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف 
بخــش خصوصــی، کاهــش اعتمــاد بــه 
بازارهــای مالــی، کاهــش درآمــد دولت، 
تقویــت منابــع و شــبکه مالــی مجرمین، 

افــت کیفیــت، کاهــش حجــم و افزایــش 
قیمــت کااهــا ســه معضــل اصلی بــازار 
مصرف شده است. با افزایش قیمت ارز و 
تأثیر پذیری تمام کااها قدرت خرید مردم 
در مقایســه با ســال گذشــته کاهــش قابل 
توجهی یافته است. از این رو خیلی از مردم 
به دنبال کااهایی هستند که قیمت تمام 
شــده پایین تــری دارد. تولیدکننــدگان نیز 
به دلیل نداشــتن مواد اولیه، زیان خطوط 
تولیــد، ناتوانــی در خریــد مــواد اولیــه بــه 
واسطه افزایش قیمت ارز، سخت تر شدن 
جابه جایــی پــول با کشــورهای تولیدکننده 
مــواد اولیه و برخی هم با هدف ســودبری 
ســه معضل بازار را برای مصرف کنندگان 
رقم زدنــد. خیلــی از شــهروندان از این که 
قیمــت کااهــا در حــال افزایــش اســت و 
هیــچ نظارتی  روی قیمت هــا وجود ندارد 
بارهــا گایــه و در فضــای مجــازی هــم از 

تبعــات منفــی ایــن پدیده شــوم موجب 
شــده است تا حاکمیت کشــورها، همگام 
با مراجع بین المللی درصدد مبارزه با آن 
برآیند و با تصویب قوانین و مقررات ازم 
و اجرایــی کــردن آنهــا، از وقــوع این جرم 
در مؤسســات مالی پیشــگیری کرده یا در 
صورت وقوع، متخلفان را شناســایی و به 

مراجع قضایی معرفی کنند.
جمهوری اســامی ایران نیز از جمله 
کشــورهایی اســت کــه بــا تصویــب قانون 
مبــارزه بــا پولشــویی و آیین نامــه اجرایی 
آن، درصــدد مقابله با این پدیده مذموم 
برآمــده اســت. عــاوه برایــن کــه بــه روز 
نبودن قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی 
ســد راه بهره منــدی از منافــع اقتصادی و 
سیاسی درمجامع بین المللی و همکاری 
با ســایر کشورهاســت، درعرصــه داخلی 
نیز خســارات جبــران ناپذیــری می تواند 
داشــته باشــد. در همین ارتباط، بســیاری 
از جاعــان و متخلفــان اقــدام بــه افتتاح 
جعلــی  مشــخصات  بــا  حســاب هایی 
می کنند تــا بتوانند بســتر بانکی فعالیت 
خــود را فراهم کرده و از ایــن طریق ادامه 
فعالیت خود را با اطمینان خاطر بیشتری 
انجام دهند. در سال های گذشته عاوه بر 
افتتاح حساب هایی که اطاعات آن کامل 
نبود، به کارگیری دســتگاه های کارتخوان 
ســختگیرانه ای  ضوابــط  ابتــدا  در  کــه 
نداشت و حتی دستفروشان هم دریافت 
می کردند، یکی از راه های نقل و انتقاات 

مالی مشکوک شد.
ë انتقال پول با محدودیت شماره ملی 

اجــرای  و  تصویــب  راســتا  درهمیــن 
مقررات جدید به خصوص از ســوی بانک 
مرکزی کمک زیادی به شفافیت اقتصادی 
می کنــد. هرچند عبدالناصر همتی رئیس 
کل بانک مرکــزی درباره اختیارات ویژه ای 
هماهنگــی  عالــی  شــورای  ســوی  از  کــه 

سفره های خالی خود فیلم هایی را منتشر 
کردند. در مقابل؛ تولیدکنندگان توپ را به 
میدان دولت می اندازند ومی گویند خبری 
از ارز نیما و ســنا نیست و تمام صحبت ها 
در حــد شــعار اســت. برخی دیگــر هم که 
مشــمول قیمت گذاری نیستند در مراحل 
مختلف قیمت ها را باا بردند اما همچنان 
از کیفیــت و حجم کااهای خود می کاهند 
تا اگر قیمت ارز در ماه های آتی گران شــد، 
وضعیت مالی شــان به هــم نریزد. برخی 
دیگــر از تولیدکننــدگان هم از فــروش کاا 
امتناع می کنند. از شــرکت های خودروساز 
گرفتــه تــا تولیدکننــدگان پودر شــوینده به 
بهانــه افزایــش قیمت، فــروش را متوقف 
کردنــد. در ایــن میان هــم وزارت صنعت 
و  اســت  نشکســته  را  خــود  ســکوت  روزه 
همچنان از تولیدکنندگان می خواهد با ارز 
4۲۰۰ تومــان قیمت گــذاری کننــد. این در 
حالی است که مردم به دنبال شفاف سازی 
قیمت ها هستند و این که دولت تکلیف را 

مشخص کند. 

اقتصادی به این بانک اعطا شــده سکوت 
کرده و از اعام جزئیات آن خودداری کرده 
اســت، ولی براساس توضیحات این مقام 
مســئول به طور قطــع یکی از پیشــنهادات 
این بانک برای شــفافیت بیشــتر مبادات 
بانکــی و بــه تبــع ان مقابلــه بــا پولشــویی 
محــدود کردن تراکنش های بانکی اســت. 
همتــی در ســخنان اخیــر خــود از تصمیم 
دربــاره محدودیت تراکنش هــای بانکی یا 

انتقــال پــول خبر داده اســت. بــه گفته وی 
بــزودی انتقال پــول با محدودیت شــماره 
ایــن ترتیــب  بــه  ملــی روبــه رو می شــود. 
داشــتن حســاب های متعدد امکانی برای 
افزایش سقف انتقال پول برای افراد ایجاد 
نمی کند.این اقدام عملیات انتقال پول را 
دشوارتر از قبل خواهد کرد. پیش از این نیز 
اجرای قوانین درخصوص تســویه حساب 
تراکنش ها خــود عامل مهمــی در کاهش 

حجم معامات صوری در بازار شد.
براساس اعام رئیس کل بانک مرکزی 
دســتگاه های کارتخــوان از ســوی همکاران 
بانک مرکزی طی ســال های گذشــته مورد 
غفلت واقع شــده بود. یعنی به راحتی یک 
فرد می توانســت در خارج از کشور، دستگاه 
کارتخوان ایرانــی را در یک صرافی خارجی 
در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد 
و پول جابه جا کند. ۵۰ بار قابلیت این وجود 

داشــت که کارت کشیده شود و محدودیتی 
هــم در این رابطه وجود نداشــت؛ در حالی 
که در یک روز، 1۰ میلیارد تومان جابه جایی 
پول هم داشتیم، اما اکنون باای ۵۰ میلیون 
تومان امکان پذیر نیست. برخی کارشناسان 
بر این عقیده اند که پیشــگیری از پولشویی، 
اتفاق بسیار مهمی است که می تواند مانع 
بــرای  بــادآورده  ســودهای  شــکل گیری  از 
کســانی شــود کــه بــا ورود و خروج ســرمایه 
به بــازار ارز و ســکه در صدد حداکثر ســازی 
آورده هایشان هســتند. طبق آمارهای ارائه 
شــده از ســوی شــبکه بانکــی ۳۰۰ میلیــون 
تومان حساب در نظام بانکی وجود دارد که 
۳۸ میلیون تومان آن حساب هایی است که 
دارای شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده 
نشده است. برپایه گفته های ولی اه سیف 
رئیس کل سابق بانک مرکزی از این تعداد 
حســاب بانکی، ۳۰ میلیون تومان حســاب 
راکد و ۸ میلیون تومان حساب فعال است 
که ارقام آن کوچک اســت و هنوز شناسایی 

نشده اند.
ë  24 قانــون، دســتورالعمل و آییــن نامه

برای مقابله با پولشویی
گرچه ســابقه مقابلــه با پولشــویی در 
ایران به ســالیان گذشــته برمی گردد، اما 
ضــرورت خــروج ایــران از لیســت ســیاه 
کارگــروه اقــدام مالــی یــا اف. آی .تی. اف 
از ابتــدای دولــت یازدهــم باعــث شــد تا 
قوانیــن و مقــررات قدیمی به روز شــده و 
مقــررات جدیدی نیز به تصویب برســد. 
برهمین اساس هم اکنون ۳ قانون شامل 
مبارزه با پولشــویی، مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم و قانون الزام اختصاص شماره 
ملی و کدپســتی بــرای کلیه اتبــاع ایرانی 
به تصویــب رســیده اســت. همچنین 14 
دســتورالعمل و 7 آیین نامه نیز درزمینه 
مبارزه با پولشویی درسایت بانک مرکزی 

ایران قابل دسترس است.
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اینکه بانک مرکزی برای تراکنش های 
بانکی هر فرد محدودیت هایی اعمال 
کند، طبیعی است. ولی این محدودیت 
ضمن اینکــه فعالیت های غیرقانونی 
را شــامل می شــود فعالیت های مجاز 
را نیــز محــدود می کنــد. بنابرایــن بــه 
نظر می رســد درصورتی که تراکنش های بانکی آزاد باشد 
و بانــک مرکزی با بررســی مــوارد مشــکوک فعالیت های 
غیرقانونی و پولشویی را پیگیری کند کارایی بیشتری دارد. 
برخــاف گذشــته هم اکنــون تمام نقــل و انتقــاات مالی 
بــه شــبکه بانکــی ورود پیدا کرده اســت و همیــن موضوع 
نکتــه مثبتی بــرای نظارت نهــاد ناظر بازار پول اســت. اما 
همانگونه که گفته شد، درصورتی که محدودیت زیادی بر 
تراکنش های بانکی اعمال شــود، این محدودیت کسب و 
کار فعاان اقتصادی مجاز را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، 
بنابراین بانک مرکزی باید با استفاده از سایر ابزارهای خود 

نسبت به مدیریت نقل و انتقاات بانکی اقدام کند.

─┒ボ ┙【┘ぅ  ̂《┘ぅ〈
 s╊  ̈[プ¨┙プ┝ ├ぅビ┗
┓┗ブ└〈プ│┝ブ

ピ┖ 〞ぃ┽ぃk 〞┼ピ ┘【〈》 
╋ぃ〈k r¨]  ┓ぃぁゾ─

مدیرکل  کــه  صحبت هایی 
دفتــر ارزیابــی کیفیــت کاا 
ملــی  ســازمان  خدمــات  و 
اســتاندارد ایــران داشــته به 
نشــده  اســتناد  قــوی  آمــار 
اســت. برایــن اســاس هنوز 
آمــاری بابت وضعیت و کیفیــت کااها جمع 
بندی نشــده است. در دوره حساس اقتصادی 
کشــور بایســتی با رویه بهتری حرکــت کنیم تا 
مصــرف کنندگان دچار مشــکل نشــوند. برای 
این که بتوان وضعیت بازار را به درســتی رصد 
کــرد، پایش از ســطح بازار را با کمک ســازمان 
تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت افزایش 
داده ایــم. تاکنــون شــاهد افــت کیفیــت کااها 
نبودیم اما اگر چنین مقوله ای واقعیت داشته 
باشــد و به مســتنداتی برســیم مبنی بر این که 
افت کیفیــت کااها اتفاق افتــاده به طور قطع 
اســامی آن را منتشــر خواهیم کــرد. با افزایش 
قیمــت ارز شــاهد افزایش قاچــاق و تولیدات 
زیرزمینی هستیم. از این رو با کنترل بازار سعی 

می کنیم که سطح کیفی کااها را حفظ کنیم.

قیمــت کااهــا در بــازار بین ۳ 
تا 1۰ برابر در مقایســه با ســال 
در  و  یافتــه  افزایــش  گذشــته 
مقابــل قــدرت خریــد مــردم 
رونــد کاهشــی داشــته اســت. 
آن کــه  بــرای  تولیدکننــدگان 
مشــتریان خــود را حفــظ کننــد و در بــازار باقــی 
بمانند از کیفیت و وزن محصوات خود کاستند 
و بــه ســمت خریــد مــواد اولیــه ارزان قیمــت 

رفته اند و حتی گزینه های کااها را حذف کردند 
تــا بتوانند از افــت فروش خــود جلوگیری کنند. 
ایــن اتفــاق در محصواتــی کــه تولیــد کنندگان 
بخش خصوصی و دولتی دنبال می کنند، دیده 
می شــود و اکنــون هیــچ صنعتــی با ایــن فرایند 

غریبه نیست. 
گذشــته  کیفیــت  بــا  خواســتند  کــه  آنهایــی 
خــود در بــازار باقی بمانند از رقبــای خود عقب 
ماندند و بازنده شدند. گروهی هم که از کیفیت 

کااهای خود زده اند ، بازنده صادرات شــده اند 
چرا که دیگر امــکان رقابت با محصول خارجی 
را ندارند.متأســفانه شرایط بازار به نحوی است 
کــه افــت کیفیــت را می طلبــد. اگــر قــرار باشــد 
کیفیــت حفظ شــود به طــور قطع مردم با رشــد 
قیمت بیشــتری مواجه خواهند شــد و این رشد 
قیمــت بــا بودجــه فعلــی خانوارهــا همخوانی 
ندارد. از این رو عموم مردم عاقه مند به خرید 

کااهای ارزان قیمت شدند.

و  مقــررات  اجــرای  نتیجــه  و  برآینــد 
قوانیــن مبارزه با پولشــویی در اقتصاد 
ملــی شــفافیت اســت. ایــن درحالــی 
است که شــفافیت دارویی برای عاج 
بسیاری از دردهای اقتصاد ایران است. 
در فضایی که شــفافیت وجود داشــته 
باشــد، امــکان تخلفــات نیــز کاهــش 
خواهد یافت. البته بســیاری از مقررات مبارزه با پولشویی 
و تأمین مالی تروریســم در قوانین مربوط به اف ای تی اف 
وجــود دارد و در آن مســتتر اســت و اگــر بانک هــای ایران 
ایــن مقررات را به صورت دقیــق اجرا کنند عاوه براینکه 
شفافیت حاصل می شــود راه پولشویان نیز سد می شود. 
هم اکنون حدود 1۹۰ کشــور دنیا مقررات مربوط به مبارزه 
با پولشویی را که از سوی کارگروه اقدام مالی یا اف ای تی اف 
توصیه شده است  اجرا می کنند. جدای از مسائل سیاسی 
اجرای این قوانین به طور قطع به نفع اقتصاد ملی مردم 

و شبکه بانکی تمام می شود.
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بــــــــه خــاطــــــــر تحـــــریم 
نمی توانند  تولیدکننــدگان 
بــه مــواد اولیــه مــورد نیاز 
خــود کــه در گذشــته تهیه 

می کردند، برسند.
 بــه همیــن جهــت مجبور 
بــه جایگزیــن کــردن مواد 
اولیه ای هســتند که کیفیــت پایین تری دارد. 
بدون شــک افت کیفیت در اکثر کااها اتفاق 

افتاده است.
 در ایــن میان شــاهد کاهش کیفیــت روغن، 
گنــدم و شیرخشــک هســتیم. تنهــا راهــکار 
برای ایــن موضوع فاصله گرفتــن از اقتصاد 
 دولتــی و قطــع یارانــه بــه کااهــای اساســی

 است.
 امیــدوارم حداقــل دولــت در ایــن شــرایط 
تجــارت آزاد و اقتصــاد آزاد را دنبــال کنــد. 
نمی دهــد.  جــواب  دیگــر  دولتــی  اقتصــاد 
اکنــون می بینیــم کااهایــی که یارانــه دولتی 
می گرفتند اکنون شرایط بدتری از نظر کیفی 

دارند.
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اتفاقــات  بــه  توجــه  بــا   
مــاه   6 در  کــه  اقتصــادی 
اســت،  داده  رخ  گذشــته 
شــاهد تأثیــر مســتقیم این 
کیفیــت  افــت  در  حــوادث 
البتــه  هســتیم.  کااهــا 
تمام تــاش دولــت بر این 
اســت کــه افــت کاا در خــط قرمزهــای تولید 
محصوات که همان ســامتی مردم هستند، 
نفوذ پیدا نکنــد. کارفرمایان و مدیران کیفیت 
باید در این شــرایط اقتصادی براساس اصول 
اخاقــی و حرفــه ای عمل کنند تا شــاهد افت 
کیفیــت محصوات نباشــیم و نبایــد مدیران 
همانند شرکت های خودروساز باشند که تمام 
محصــوات خود را تا دو ســال دیگر فروخته و 
دغدغــه کیفیــت ندارند. بهبود فضــای کار در 
ارتقــای کیفیــت توســط دولــت، پایبنــدی بــه 
اصول اخاقی و وطن پرســتی در این شــرایط 
اقتصادی و راضــی نبودن مصرف کنندگان به 
حداقل هــای کیفیتــی از مهمترین ارکان برای 

ارتقای کیفیت است./ایسنا

طرح موضوع

راستی آزمایی

پیگیری موضوعبررسی موضوع

ترتیــب  ایــن  بــه  می شــود  روبــه رو  ملــی  شــماره  محدودیــت  بــا  پــول  انتقــال  بــزودی 
افــراد  بــرای  پــول  انتقــال  ســقف  افزایــش  بــرای  امکانــی  متعــدد  حســاب های  داشــتن 
شــوند.  آمــاده  پــاى  پایــا  معامــات  انجــام  بــراى  تدریــج  بــه  بایــد  مــردم  نمی کنــد.  ایجــاد 
 مســئوان توجــه نمــی کننــد کــه این هــا گام هایــی در جهــت بــی اعتبــار کــردن پــول کشــور

 است./ کانال تلگرامی محمد طبیبیان
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قوانین مربوط به چک برای یازدهمین بار 
اصاح شــد. در نخســتین روز هفته جاری 
رئیــس جمهــوری قانــون اصــاح قانــون 
صــدور چــک را بــه وزارت امــور اقتصادی 
و دارایــی و بانک مرکــزی اباغ کرد که این 
قانون در جلســه علنی 13 آبان ماه امسال 
مجلــس تصویــب و در 23 آبــان به تأیید 
شورای نگهبان رسیده است. قانون صدور 
چــک یکی از قوانینی اســت کــه تغییرات 
تــا  ســال 1311  از  را  زیــادی  اصاحــات  و 
ســال جاری داشته است. از زمانی که برای 
نخستین بار در سال 1311 در قانون تجارت 
گنجانــده شــد تــا ســال 1355 کــه قانــون 
مجزایــی برای آن تدوین شــد. درمجموع 
در ســال های 1311، 1312، 1331، 1333، 
 ،1376  ،1372  ،1355  ،1344  ،1337
1382 و 1397 قوانیــن تــازه ای برای چک 
بــه تصویــب رســیده اســت. در تمــام این 
ســال ها قانونگذار و مجری تاش کرده اند 
از چک به عنوان یک سند معتبر پاسداری 
و راه متخلفــان را ســد کننــد، امــا همــواره 
حجــم بــاای چک هــای برگشــتی از نظر 
مبلغ و تعداد نشان دهنده وجود نقایصی 
درمقــررات ایــن بخــش اســت. برهمین 
اساس برای یازدهمین بار این قانون مورد 

بازنگری قرار گرفت. 
ë تغییرات 11 گانه قانون چک

در قانــون جدیــد 11 اصاحیــه در قانون 
چــک اعمــال شــده اســت. درایــن ارتبــاط 
قوانیــن و مقــررات مرتبــط با چک حســب 
مــورد، راجــع بــه چک هایــی کــه به شــکل 
الکترونیکــی )داده پیــام( صــادر می شــوند 
نیز ازم الرعایه اســت. براساس این قانون، 
هــرگاه وجــه چــک پرداخــت نشــود، بانک 
مکلف اســت بنا بر درخواست دارنده چک 
فوراً غیرقابل  پرداخت بودن آن را در سامانه 
یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت 
کــد رهگیــری و علت پرداخت نشــدن را در 

گواهینامه ای به متقاضی تسلیم کند.
ë  چــک دارنــده  بــه  حســاب  موجــودی 

پرداخت می شود
حســاب  موجــودی  کــه  صورتــی  در 
صادرکننده چــک نزد بانک کمتر از مبلغ 
چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک 
مکلف اســت مبلغ موجودی در حســاب 
را بــه دارنده چک بپــردازد و دارنده با قید 

مبلغ دریافت شــده پشــت چک، آن را به 
بانک تسلیم کند. بانک مکلف است بنابه 
درخواســت دارنده چک فوراً کسری مبلغ 
چک را در ســامانه یکپارچه بانک مرکزی 
وارد کنــد و بــا دریافت کد رهگیــری و درج 
آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در 
ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. 
به گواهینامه فاقد کــد رهگیری در مراجع 
قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شــود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت 
نشــده، بی محــل محســوب و گواهینامــه 
بانــک در ایــن مــورد بــرای دارنــده چک، 

جانشین اصل چک می شود.
ë  چــک برگشــتی در لیســت ســیاه تمام 

بانک ها
بعــد از ثبت غیرقابــل پرداخت بودن 
یا کســری مبلغ چک در ســامانه یکپارچه 
بانــک مرکــزی، این ســامانه مراتــب را به 
صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات 
اعتباری اطاع می دهد. پس از گذشت 24 
ساعت تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری 
حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر 

از چــک، چهــار اقدام شــامل الــف- عدم 
افتتــاح هرگونــه حســاب و صــدور کارت 
بانکــی جدیــد؛ ب- مســدود کــردن وجوه 
تمــام حســاب ها و کارت هــای بانکی و هر 
مبلغ متعلق بــه صادرکننده که تحت هر 
عنوان نزد بانک یا مؤسســه اعتبــاری دارد 
به میــزان کســری مبلــغ چک بــه ترتیب 
اعامــی از ســوی بانک مرکــزی؛ ج- عدم 
پرداخت هرگونه تسهیات بانکی یا صدور 
ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛ و د- عدم 
گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی انجام 
دهنــد. چنانچــه اعمــال محرومیت های 
مذکور در خصوص بنگاه های اقتصادی با 
توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی 
موجب اخال در امنیت اقتصادی استان 
مربوط شــود، به تشخیص شــورای تأمین 
اســتان موارد مذکور به مدت یک ســال به 

حالت تعلیق درمی آید. 
ë 6 راه برای رفع سوءاثر از چک 

براســاس این قانون برای رفع ســوءاثر 
چک شــش راه پیش بینی شــده اســت که 
در هــر یــک از مــوارد، بانک مکلف اســت 

مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی 
اعام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک 
رفــع ســوءاثر شــود. بنابراین واریز کســری 
مبلــغ چک به حســاب جاری نــزد بانک، 
ارائه اشه چک به بانک، ارائه رضایت نامه 
رسمی از دارنده چک، ارائه نامه رسمی از 
مرجع قضایی، ارائه حکم قضایی مبنی بر 
برائت ذمه صاحب حساب و سپری شدن 
مدت سه ســال از تاریخ صــدور گواهینامه 
عــدم پرداخــت مشــروط بــه عــدم طرح 
دعــوای حقوقــی یا کیفــری شــش راه رفع 

سوءاثر است.
ë اعتبارچک سه ساله شد

بانک هــا مکلفنــد بــرای ارائــه دســته 
چــک به مشــتریان خــود، صرفــاً از طریق 
ســامانه صــدور یکپارچــه چــک )صیــاد( 
نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این ســامانه 
پــس از اطمینــان از صحــت مشــخصات 
متقاضــی بــا اســتعام از ســامانه نظــام 
هویت ســنجی الکترونیکــی بانکــی و نبود 
ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به 
دریافت گــزارش اعتباری از ســامانه ملی 

اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج 
دریافتی، ســقف اعتبار مجــاز متقاضی را 
محاســبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و 
مدت اعتبار اختصــاص می دهد. حداکثر 
مــدت اعتبار چک از زمان دریافت دســته 
چک سه سال است و چک هایی که تاریخ 
منــدرج در آنها پس از مدت اعتبار باشــد، 

مشمول این قانون نمی شوند.
ë تولد چک های موردی

بــه منظور کاهــش تقاضا برای دســته 
چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت 
وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف 
مدت یک ســال پــس از ازم ااجرا  شــدن 
این قانون، ضوابط و زیرســاخت خدمات 
برداشــت مســتقیم را بــه صــورت چــک 
مــوردی بــرای اشــخاصی که دســته چک 
ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی 
تدویــن و راه انــدازی کنــد تــا بدون نیــاز به 
اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده 
از دســته چک، امکان برداشــت از حساب 
این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم 
شود. در صورت عدم موجودی کافی برای 
پرداخــت چک موردی، صاحب حســاب 
تــا زمان پرداخــت دین، از دریافت دســته 
چک، صدور چک جدید و استفاده از چک 

موردی محروم است. 
ë تمام اطاعات آناین می شود

بانک مرکزی مکلف اســت با تجمیع 
اطاعــات گواهینامه های عــدم پرداخت 
و آرای قطعــی محاکــم دربــاره چــک در 
ســامانه یکپارچــه خود، امکان دسترســی 
اعتبــاری  مؤسســات  و  بانک هــا  برخــط 
را بــه ســوابق صــدور و پرداخــت چــک و 
همچنین امکان استعام گواهینامه های 
عــدم پرداخــت را برای مراجــع قضایی و 
ثبتی از طریق شــبکه ملــی عدالت ایجاد 
کنــد. قوه قضائیه نیز مکلف اســت امکان 
دسترســی برخط بانک مرکزی به احکام 
ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به 
و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره 
چک هــای برگشــتی را از طریــق ســامانه 

سجل محکومیت های مالی فراهم کند.
ë تسویه چک فقط در چکاوک

در مورد چک هایی که پس از گذشــت 
دو ســال از ازم ااجــرا شــدن ایــن قانــون 
صــادر می شــوند، تســویه چک صرفــاً در 
سامانه تسویه چک )چکاوک( طبق مبلغ 
و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده 
نهایی چک براســاس اســتعام از سامانه 
صیــاد انجــام خواهد شــد و در صورتی  که 
مالکیت آنها در ســامانه صیاد ثبت نشده 
باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها 
مکلفنــد از پرداخت وجه آنها خــودداری 
کنند. در این موارد، صدور و پشت نویســی 
چــک در وجه حامل ممنوع اســت و ثبت 
انتقــال چک در ســامانه صیــاد جایگزین 
پشت نویسی چک خواهد بود. چک هایی 
کــه تاریخ صــدور آنها قبــل از زمان مذکور 

باشد، تابع قانون زمان صدور است.
ë شروط صدور اجرائیه قضایی

دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه 
عــدم پرداخــت، از دادگاه صالــح صــدور 
اجرائیــه نســبت به کســری مبلــغ چک و 
حق الوکالــه وکیــل طبق تعرفــه قانونی را 
درخواســت کنــد. دادگاه مکلف اســت در 
صــورت وجــود شــرایط زیرحســب مــورد 
علیــه صاحــب حســاب، صادر کننــده یــا 
هــر دو اجرائیه صــادر کند: الــف- در متن 
چــک، وصــول وجــه آن منوط بــه تحقق 
شــرطی نشــده باشــد؛ ب- در متــن چک 
قید نشــده باشــد که چــک بابت تضمین 
و  اســت؛  تعهــدی  یــا  معاملــه  انجــام 
ج- گواهینامــه عــدم پرداخــت به دلیــل 
دســتور عدم پرداخت صادر نشــده باشد. 
صادرکننده مکلف اســت ظــرف مدت 10 
روز از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه، بدهی خود را 
بپــردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی 
بــرای پرداخت آن بدهــد یا مالی معرفی 
کنــد که اجرای حکم را میســر کند؛ در غیر 
این صــورت اجــرای احــکام دادگســتری، 
اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و نسبت به 

استیفای مبلغ چک اقدام می کند.

قانون جدید چک چه تغییراتی کرده است؟

دارندگان چک های برگشتی در لیست سیاه 
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محمدحسین مقیســه، مدیرعامل صندوق 
ضمانت ســرمایه گذاری صنایــع کوچک با 
اشــاره به ســرمایه ناچیز این صندوق برای 
صــدور ضمانت نامــه ســرمایه گذاری بــرای واحدهــای صنفی 
تولیــدی و کوچــک صنعتی، گفته اســت که اگر ۶80 هــزار واحد 

مربوطه خواستار صدور ضمانت نامه سرمایه گذاری باشند، به هر واحد، سهم ناچیز 
یک میلیون تومانی تعلق می گیرد. مقیسه با اشاره به اینکه ۶00 هزار واحد صنفی 
تولیــدی و 80 هزار واحــد کوچک صنعتی می توانند از خدمــات صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک بهره مند شوند، ادامه داده که در سال 1393 سرمایه 
پرداخت شــده به این صندوق معادل 3۵ میلیارد تومان بود و در ســال 139۴ این 
رقــم به 110 میلیارد افزایش یافــت، اما در ســال های 139۵، 139۶ و 1397 این رقم 
ثابت مانده اســت. به گفته او ســه صندوق  ضمانت  ســرمایه گذاری صنایع کوچک 
در کــره جنوبی، ســرمایه ای معادل 10 میلیــارد دار دارند و حــدود 100 میلیارد دار 
ضمانت نامه صادر می کنند، در حالی که این ســرمایه در ایران معادل 110 میلیارد 

تومان است. / ایسنا
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مرتضی شهیدزاده، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفته 
کــه رقم بدهــی دولت به صندوق توســعه ملی محرمانه اســت 
امــا این ارقــام در چارچوب قانون و مجوزهــای مربوطه دریافت 
شــده است. سررســید این بدهی ها از ســال 1398 به بعد است، 
تســهیات در قالب پروژه های مختلف از جمله آب و کشــاورزی 

و اشــتغال بوده و هر کدام سررســیدهای خاص خود را دارند که حتی نحوه پرداخت 
آن متفاوت و در مواردی مساوی و در برخی دیگر پلکانی است. از سویی گزارش های 
ازم درباره بازپرداخت تســهیات دریافتی دولت بــه این صندوق، در ماه های اخیر 
به ســازمان برنامه و بودجه ارائه شــده تا برای ســال بعد پیش بینی ازم انجام شود. 
شــهیدزاده در رابطه با ســودی که دولت بابت تسهیات دریافتی از صندوق توسعه 
ملی خواهد پرداخت نیز تصریح کرد که سود بازپرداخت تسهیات به صندوق برای 

دولت 3.۵ درصد است که باید در چارچوب قانون انجام شود./ ایسنا
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مهرداد اهوتی، عضو کمیســیون عمران مجلس گفته اســت که 
برای دســتیابی به چشــم انداز توسعه شبکه ریلی تا ســال 1404، 
ســاانه بایــد یک هــزار کیلومتــر خطوط ریلی در کشــور ســاخته 
شود. اکنون طول شبکه ریلی کشور با احتساب خطوط در دست 
ســاخت، به حــدود 13 هــزار کیلومتر رســیده اســت در حالی که 

تا 1404 باید طول خطوط ریلی کشــور به 25 هزار کیلومتر برســد. متوســط ســاخت 
راه آهن در چند ســال گذشــته، ســاانه 170 تا 200 کیلومتر بوده است. اهوتی افزوده 
که مجلس در بودجه امســال به دولت اجازه داده اســت معادل هفت میلیارد دار 
از فاینانس داخلی و خارجی برای ســرمایه گذاری در پروژه های ملی اســتفاده کند. از 
سویی آورده دولت برای انجام هر گونه سرمایه گذاری در بخش های مختلف عمرانی 
و زیرساخت های حمل و نقل حدود 15 درصد است اما با توجه به کمبود منابع مالی 
با موافقت رهبر معظم انقاب مقرر شده است این 15 درصد آورده از محل صندوق 
توســعه ملی تأمین شــود، بنابراین دســت دولت باز است تا با اســتفاده از این بستر 
قانونی تا 10 میلیارد دار برای انجام پروژه های عمرانی و حوزه های مختلف صنعت 

حمل و نقل از سرمایه گذاری داخلی و خارجی استفاده کند. / ایرنا

چهره ها
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قانون چک بــرای یازدهمین 

بار تغییر کرد.
در صورتی که موجودی حساب 
صادرکننده چک نزد بانک کمتر 
از مبلغ چک باشــد، به تقاضــای دارنده 
چک بانک مکلف است مبلغ موجودی 

در حساب را به دارنده چک بپردازد.
بیست و چهارســاعت پس از 
برگشــت چک تمــام بانک ها 

از ارائه خدمات بانکی به دارنده چک 
برگشتی خودداری می کنند.

بانکــی  حســاب های  تمــام 
صادرکننده چک برگشــتی در 
تمام بانک ها مســدود می شــود. واریز 
کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد 
بانک، ارائه اشــه چک به بانک، ارائه 
رضایت نامــه رســمی از دارنده چک، 
ارائــه نامــه رســمی از مرجــع قضایی، 

ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه 
صاحب حســاب و سپری شدن مدت 
سه ســال از تاریــخ صــدور گواهینامــه 
عدم پرداخت مشــروط به عدم طرح 
دعوای حقوقی یا کیفری شش راه رفع 

سوءاثر است.
حداکثــر مدت اعتبــار چک از 
زمــان دریافــت دســته چــک 

سه سال است. 
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بدسلیقگی در طراحی پوستر ظریف بحث برانگیز شد
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در روزهایــی کــه مســائل اقتصــادی اولویــت اصلــی جامعه 
شــده، پخش یک پوستر در فضای مجازی موجی از حمات 
علیه وزیر خارجه را به راه انداخت. پوستری که در آن تصویر 
ظریف با این دو کلمه آورده شده بود؛ »دوام می آوریم.« همین هم کاربران شاکی 
از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم را علیه محمدجواد ظریف بسیج کرد تا انواع 
کنایه ها، اعتراض ها و حمات مستقیم به او شکل بگیرد. در ساعات اولیه انتشار این 
پوستر تصور عمومی این بود که وزیر خارجه در سفر خود به ایتالیا از قول کل ملت 
ایران گفته که زیر فشارهای امریکا دوام می آوریم و به نوعی فشارهای وارد شده به 
مردم را نادیده گرفته است. از اولین حساب های توئیتری که علیه این پوستر ساخته 
شده، شروع به موضعگیری کرد حساب کاربری با نام »اسرائیل به فارسی« است که 
صفحه رسمی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به فارسی محسوب می شود. این 
حساب در توئیتی نوشت: »ظریف دیروز دوباره دروغ گفته؟ #دوام_می آوریم«. در 
ادامه هم بسیاری از کاربران فضای مجازی با یادآوری وضعیت نابسامان کارگران 
و اقشار ضعیف در ایران به ظریف اعتراض کردند که او بی توجه به واقعیت های 
جامعه مشــغول موضعگیری های غیرواقعی اســت. اما دقــت در محتوای فیلم 
ســخنان ظریــف در ایتالیــا مشــخص می کند تمــام برداشــت هایی که به واســطه 
پوســتر یاد شده از سخنان او صورت گرفته بود، اشتباه است.  اصل سخنان ظریف 
این بود: »ایران نه ۴۰ ســال از ســال 19۷9 که ۷ هزار ســال دوام آورده و می آورد. ما 
دوام آورده ایم و پیشــرفت کرده ایم. تاریخ امپراطوری ایران و ایتالیا از عمر برخی 
کشــورهای مدعی بیشــتر اســت و برای همین اســت که زیر بار زور نمی رویم چون 
می دانیــم هیــچ قدرتی دائمی نیســت.« او این حرف ها را در پاســخ به این ســؤال 
مطرح کرده بود که »شــما بارها تأکید کرده اید که ایران از ســال 19۷9 )انقاب 5۷( 
دوام آورده...« ظریف در سخنان خود نه تنها مشکات جامعه را انکار نکرده بلکه 
حتی گفته بود: »امروز به ایران سفر کنید، می بینید که در بسیاری بخش ها پیشرفت 
کرده ایــم. بدون شــک کاســتی ها در بخش های مختلــف وجود دارد. مشــکات و 
ســختی های اقتصادی وجود دارد که به مردم ما فشــار می آورد. شما می دانید که 
تحریم ها به مردم عادی فشــار می آورند. این مردم هســتند که فشار تحریم ها به 
آنها آسیب می زند و این هدف تحریم هاست. تحریم های پیش از این نیز با هدف 
فشــار بر مردم ایران بود و تحریم های فعلی نیز با همین هدف اســت. ما 4۰ سال 
هدف تحریم هستیم اما قدمت و عمق تاریخ ایران به ما این دیدگاه را می دهد که 
نباید در مقابل زورگویان تسلیم شویم.« جالب اینکه این بخش از سخنان ظریف 
در ایتالیا نه توسط بخش های اطاع رسانی دولت و دستگاه های ذیربط که به وسیله 
اعضای کنگره ایرانیان کانادا ترجمه و منتشر شده بود تا جلوی سوء برداشت های 
بیشــتر گرفته شود. البته بعد از مشخص شــدن اصل ماجرا نیز بسیاری از کاربران 
فضای مجازی بر کج سلیقگی برای طراحی پوستر یاد شده با تصویر وزیر خارجه و 
جمله »دوام می آوریم« نیز تأکید کردند که ترکیب بندی آن تصویری کاماً متفاوت 

و مغایر با آنچه ظریف گفته بود را به ذهن خواننده متبادر می ساخت.
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هشتگ

»بهــرام قاســمی«، ســخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران از نامه 12 صفحه ای 
وزیر امور خارجه به دادستان کل کشور 
در ارتبــاط بــا موضــوع پولشــویی خبر 
داد. بــه گــزارش ایرنا، قاســمی شــنبه 
شــب اعام کــرد: به رغــم آنکــه نامه 
دادســتان محتــرم کل کشــور خطــاب 
به وزیــر محترم امور خارجــه پیرامون 

موضــوع پولشــویی به تاریــخ 23 آبان 
9۷ نگارش شده بود، ولی این نامه 29 
آبان در وزارت امور خارجه واصل شد. 
وی ادامه داد: با وجود این و علی رغم 
مأموریــت  در  ظریــف  دکتــر  حضــور 
خــارج از کشــور، پاســخ دادســتان کل 
کشــور در 12 صفحــه بافاصلــه پــس 
از بازگشــت وزیــر امور خارجه از ســفر 

و در مهلــت تعیین شــده شــنبه ســوم 
اشــاره  شــد.  ارســال  و  تهیــه  آذرمــاه 
قاســمی بــه نامه اخیر حجت ااســام 
والمسلمین »محمدجعفر منتظری« 
دادســتان کل کشــور بــه »محمدجواد 
ظریف« وزیر امور خارجه درخصوص 
موضــوع  در  وی  اخیــر  اظهــارات 
پولشــویی اســت. ظریــف در گفت وگو 

بــا یکــی از خبرگزاری هــا، در ارتبــاط با 
 FATF فضاسازی هایی که علیه لوایح
در کشــور انجام شده اســت، گفته بود: 
اعتقــاد دارم خیلــی از ایــن نگرانی هــا 
صادقانــه اســت؛ یعنــی دوســتان مــا 
فکــر  امــا  دارنــد.  صادقانــه  نگرانــی 
می کنم پشــت برخی از این نگرانی ها 

منافع اقتصادی است. 

کشــور  در  واقعیــت  یــک  پولشــویی 
ماست و خیلی ها از پولشویی منفعت 
می برنــد. ظریف تأکید کــرد: من هیچ 
مــن  نمی کنــم؛  متهــم  را  دســتگاهی 
افــرادی را کــه در ایــن قضیــه منافــع 
تصــورات  ایــن  القــای  پشــت  دارنــد 
امــور  وزیــر  ســخنان  ایــن  می دانــم. 
خارجه موجب انتقاد برخی رســانه ها 

و چهره های سیاسی شد.
با این حال افکار عمومی انتظار دارند 
چنیــن رویه ای از ســوی دســتگاه قضا 
دربــاره اتهامات و ادعاهــای مختلفی 
برخــی  ســوی  از  دولــت  علیــه  کــه 
نمایندگان مجلس و رســانه ها مطرح 
می شــود هــم رعایت شــود و مدعیان 

اسناد ادعاهای خود را مکتوب کنند.
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افکار عمومی انتظار دارند چنین رویه ای درباره ادعاها علیه دولت هم رعایت شود

خداحافظی 10 مقام ارشد از پاستور
با اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان صورت گرفت

اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
ســمت های بســیاری را در نهــاد ریاســت 
جمهــوری خالــی کــرد. تا شــنبه گذشــته، 
دســت کــم 1۰ چهــره باســابقه سیاســی، 
دانشــگاهی و مدیریتــی از پاســتور رفتنــد، 
چهره هایــی کــه برخــی از آنان نــه فقط در 
دوره مسئولیت خود، بلکه حتی در همین 
اواخــر، موفقیت هــای ملــی را برای کشــور 
بــه ارمغــان آورده بودند. محســن محبی، 
رئیس سابق مرکز امور حقوقی بین المللی 
ریاست جمهوری، علی یونسی دستیار ویژه 
رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های 
دینی و مذهبی و شــهیندخت مــواوردی، 
دســتیار رئیس جمهــوری در امــور حقوق 

شهروندی، از جمله این چهره ها هستند.
شــاید به همین دلیل اســت که دست کم 
برخــی از مقام هــا از تصویــب ایــن قانــون 
دلخوشی ندارند و معتقدند نمی توان نام 
این مصوبه یا رویکرد را جوانگرایی دانست. 
امــا این اتفاق، با همه تلخی ها و شــیرینی 
هایش، با همه از دست دادن ها و به دست 
آوردن هایــش، بــه مذاق افــکار عمومی و 

رسانه ها خوش آمده است.
به کارگیــری  منــع  قانــون  »اصــاح« 
بازنشســتگان اوایل مردادمــاه در مجلس 
شــورای اســامی تصویب و 21 شهریورماه 
گذشــته از ســوی شــورای نگهبــان تأییــد 
شــد. بازنشســته های مشــمول ایــن قانون 

تنهــا دو ماه فرصت داشــتند تــا از نهادها، 
و  شــهرداری  وزارتخانه هــا،  ســازمان ها، 
حتــی صــدا و ســیما خداحافظــی کننــد و 
جای خــود را به جوان تر ها بســپارند. پس 
از ابــاغ قانون، برخی رســانه ها و چهره ها 
آمارهــای متفاوتی از 28۰۰ بازنشســته آن 
هــم فقــط در یک دســتگاه تا وجــود 1۷۰۰ 
بازنشسته در دستگاه های دولتی را مطرح 
کردند. اما جمشــید انصــاری، معاون امور 
جمهــوری،  رئیــس  واســتخدامی  اداری 
وجــود 1۷۰۰ مدیــر بازنشســته در کشــور را 
اشــتباه دانســت و گفــت کــه »ما در کشــور 
حــدود 1۰۰۰ نفــر مقامــات داریــم. دربــاره 
 بازنشســته های دولتــی اان 1۵ اســتاندار و 
داریــم  بازنشســته  اســتاندار  معــاون   1۴
کــه بــا ایــن حســاب در مجمــوع تعــداد 
هســتند  نفــر  دولتــی 11۰  بازنشســته های 
کــه حــدود 12 درصــد از میزان مقامــات را 
شــامل می شود.« اشاره جمشــید انصاری 
بــه اینکــه »مــا در کشــور حــدود 1۰۰۰ نفــر 
مقامات داریم« ناظر بر این است که اساساً 
این قانون، مقام های سیاســی بازنشســته 
بــود. زیــرا در تبصــره  را هــدف قــرارداده 
یــک اصاحیــه مجلــس، آمــده اســت که 
»به کارگیری بازنشســتگان، در سمت های 
مذکــور در بندهای )الف(، )ب( و )ج( ماده 
)۷1( قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
ایــن  مصــوب 138۶/۷/8 مجــاز اســت« 

درحالی است که پیش از این در این قانون، 
»اســتانداران و ســفرا و معاونــان وزرا« هم 

می توانستند از بازنشسته ها باشند.
در ماده واحده اصاحیه مصوبه مردادماه 
مجلس، آمده است که »از تاریخ اباغ این 
قانــون، به کارگیــری افــرادی کــه در اجرای 
قوانیــن و مقــررات مربوطــه بازنشســته یا 
بازخرید شــده یا بشــوند، در دســتگاه های 
اجرایی موضوع مــاده )۵( قانون مدیریت 
خدمــات کشــوری مصــوب 138۶/۷/8 و 
همــه دســتگاه هایی که به نحــوی از انحا از 
بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، 
ممنوع اســت.« به نظر می رســد طراحان 
بــا ممنوعیت اســتفاده از بازنشســته ها در 
دستگاه هایی که »به نحوی از انحا از بودجه 
می کننــد«  اســتفاده  کشــور  کل  عمومــی 
خواســته اند دایــره شــمول آن را فراتــر از 
مقام های سیاسی قرار دهند، اما حتی این 
عبارت هــم نتوانســته اســت جهت گیری 

اصلی این طرح اصاحی را پنهان کند.
زیرا امروز اخبار و نگاه ها متوجه سمت های 
سیاسی است که به دلیل شمول این قانون 
دچارتغییــر شــده اند کــه شــهردار ســابق 
تهــران از جمله ایــن افراد اســت.  با وجود 
همه این ها، منکر نمی تــوان بود که اجرای 
ایــن اصاحیه، تغییــرات گســترده ای را در 
دســتگاهای دولتی به همــراه داشــته و راه 
را بــرای بســیاری از جوانان بازکرده اســت. 

وزارت نفــت، وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعات و بســیاری دیگــر از وزارتخانه ها و 
دســتگاه ها چهره هــای جدیــدی را به خود 
دیده انــد کــه راه آنــان بــرای طــی مــدارج 
بوروکراســی را همیــن اصاحیــه بــاز کرده 
اســت. اما هنوز معلوم نیســت که تجاربی 
که از پاســتور یا دیگــر وزارتخانه ها رفته اند، 
چگونه به نسل بعد منتقل شده یا چگونه 

از توانایی هــای چهره هایــی چــون محبی، 
یونســی و مواوردی اســتفاده خواهد شــد 
و آیــا جابه جایــی ناگهانــی از ایــن دســت، 
بــه نفع بوروکراســی و ماشــینی به نــام قوه 
مجریــه هســت یا خیــر. دســت کم ایــن را 
می دانیــم کــه به گفتــه جمشــید انصاری، 
معــاون امــور اداری و اســتخدامی رئیــس 
جمهوری، دولــت در حال جمع آوری آمار 

و ارقام جابه جایی های ناشــی از این قانون 
از دســتگاه های مختلــف دولتــی و تهیــه 
گزارشــی برای بررسی پیامدهای مدیریتی 
ایــن امر اســت. هرچند معلوم نیســت که 
آیا ســایر دستگاه های مشــمول این قانون، 
مانند صداوســیما و قوه قضائیه نیز چنین 
فهرســتی را تهیه و منتشــر خواهنــد کرد یا 
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از ســال تحصیلــی  هنــوز چنــد ماهــی 
جدیــد نگذشــته اســت کــه خبرهایی از 
ضــرب و شــتم معلمــان در مــدارس 
مختلف به گوش می رسد. چندی پیش 
ســه معلم در خراســان رضوی توســط 
اولیــای دانش آمــوزان مــورد ضــرب و 
شــتم قرار گرفتنــد، موضوعــی که حاا 
نشــان می دهد در حال تبدیل شدن به 
یک عادت در مدارس شــده است؛ چرا 
کــه در همیــن مهرماه ســال جاری خبر 
ضرب و شــتم یکی از معلمان شیرازی 
در رســانه ها منتشــر شــد. ســال گذشته 
هم چنــد معلم از جملــه دبیر فیزیک 
حمیدیــه  شهرســتان  در  مدرســه ای 
اســتان خوزســتان توســط ولــی یکــی از 
دانش آموزان، مورد ضرب و شــتم قرار 
گرفــت. رخــدادی تلخ که پیــش از این 
نیــز در دیگر مناطق کشــور مســبوق به 
ســابقه بوده و در این سال ها بیشتر هم 
شده است. همین موضوع موجب شد 
تــا دیروز وزیر آمــوزش و پرورش اعام 
کند: در دفتر حقوقی بخش مستقلی را 
تشــکیل داده ایم که به صورت متمرکز، 
حمایت هــای قضایــی از فرهنگیــان را 
انجــام می دهد. موضوع مهمی اســت 

که البته فقط در استان خراسان رضوی 
از  برخــی  در  و  اســت  نیفتــاده  اتفــاق 
اســتان های دیگر نیز اتفــاق افتاد و قبًا 
هــم گفته بــودم همان طور کــه حرمت 
و حــق دانش آمــوزان برای مــا اهمیت 
دارد حقــوق فرهنگیــان نیز بایــد مورد 
صیانــت قــرار گیــرد. موضــوع ضرب و 

شتم معلمان بسیار مهم است.
ســیدمحمد بطحایــی در ایــن بــاره 
بیشــتر توضیح داد: آمــوزش و پرورش 
به عنــوان یــک خانــواده بــزرگ اســت 
مــورد  ایــن خانــواده  از  هــر عضــوی  و 
تعــرض قــرار گیرد مثــل این اســت که 
وزیــر آمــوزش و پــرورش مــورد هتــک 
حرمت قرار گرفته باشــد و بین معلم، 
وزیــر آمــوزش و پرورش و معــاون وزیر 
فرقی وجود نــدارد و ما در این موضوع 
به صورت متمرکز وارد شدیم و پیگیری 

می کنیم.
ë شأن معلم را حفظ کنیم 

ایــن  برخــی از فعــاان صنفــی بــر 
باورند که وقتی  شــأن معلم زیر ســؤال 
بــرود و معلمــان بــه لحــاظ معیشــتی 
کاس  از  پــس  یعنــی  نباشــند  تأمیــن 
درس مجبــور بــه مسافرکشــی باشــند 
در  را  آنهــا  هــم  دانش آموزانشــان  و 
و  ببینند، شــأن  مسافرکشــی  حــال 
جایــگاه معلــم در ذهــن دانش آمــوز و 

خانــواده اش لطمــه می بینــد. محمــد 
نیک نــژاد فعال صنفی معلمان نیز در 
گفت و گو با »ایــران« در این باره تأکید 
کــرد: چند ســال پیــش در یک مدرســه 
نمونــه دولتی معلم بــودم و از نزدیک 
می دیــدم که برخــی از معلمان بعد از 
پایان مدرســه ماشین هایشان را روشن 
دانش آمــوزان  ســرویس  و  می کردنــد 
بودنــد. دانش آمــوزان و خانــواده آنهــا 
اصــًا شــأنی بــرای ایــن معلــم قائــل 
ایــن  بــه  را  بی حرمتــی  مــا  و  نبودنــد 
معلمــان می دیدیــم. وی اظهــار کــرد: 
بهتر اســت مســئوان وزارت آموزش و 

پــرورش فکری به حــال  معلمان کنند. 
بیشــتر  را  آنهــا  مزایــای  و  حقــوق  اگــر 
بی حرمتــی  مــورد  کمتــر  شــاید  کننــد 
نیســت  مجبــور  معلــم  بگیرنــد.  قــرار 
مسافرکشــی کنــد و دانش آموزانــش را 

ببیند که او را تحقیر می کنند.
صنفــی  فعــال  بهلولــی  مهــدی 
معلمان در گفت و گو با »ایران« هم در 
این باره معتقد اســت: اینکه وزارتخانه 
آمــوزش و پــرورش، نســبت بــه حقوق 
مدنــی آموزگاران و دفــاع از این حقوق 
حساســیت بــه خرج دهد خبری اســت 
که می توانــد مورد اســتقبال فرهنگیان 

و  مدنــی  صنفــی،  کنشــگران  بویــژه  و 
سیاسی آنها قرار گیرد. در گذشته شاهد 
بوده ایــم کــه در کنش هــای اعتراضــی 
فرهنگیــان، حقوق آنان نادیــده گرفته 
نیســتند  و  نبــوده  کــم  اســت.  شــده 
اعتــراض  خاطــر  بــه  کــه  آموزگارانــی 
مدنی به شرایط کاری و معیشتی خود، 
توهین شــنیده اند یا مورد ضرب و شتم 
قــرار گرفته اند.متأســفانه تاکنــون و در 
این مــوارد، کار مفید و مؤثــری از دایره 
حقوقــی وزارتخانــه آمــوزش و پرورش 
دیــده نشــده اســت. نکته مهــم اما این 
است که نهادهای امنیتی و قضایی نیز 

بایــد ورود جــدی و مؤثر دایــره حقوقی 
بشناســند.  رســمیت  بــه  را  وزارتخانــه 
مثالی کــه هم اکنون به ذهنم می رســد 
به پرونده زنده یاد محســن خشخاشــی 
برمی گــردد کــه اتفاقــاً چنــد روز پیش، 
یکم آذرماه، چهارمین ســالگرد کشــته 
شــدن او در کاس درس توســط یکــی 
از دانش آموزانــش بــا ضربه های چاقو 
بــود. از خانــواده ایشــان شــنیده ام کــه 
نماینده حقوقی آمــوزش و پرورش در 
دادگاه، صرفــاً خــود را ناظر بــر جریان 
کار  گونــه  هیــچ  و  می دانســته  دادگاه 
جدی ای از سوی او انجام نگرفته است 
و دادگاه نیــز، حــق خاصــی بــرای ورود 
دایــره حقوقی آمــوزش و پرورش قائل 

نبوده است.
اگــر  و  هم اکنــون  کــرد:  تأکیــد  وی 
قــرار اســت دایــره حقوقــی وزارتخانه 
در دفــاع از حقــوق صنفــی و مدنــی و 
شــغلی فرهنگیــان فعــال شــود برای 
نخســتین  می توانــد  نخســت  گام 
حراســت  بخــش  بــا  را  هماهنگی هــا 
آموزش و پرورش انجام دهد و ورودی 
جــدی به پرونده فرهنگیانی کند که به 
از گذشــته  خاطــر کنش هــای صنفــی 
مراکــز  و  حراســت ها  در  تازگــی  بــه  و 
 امنیتــی و قضایــی دارای پرونــده بوده 

و شده اند.
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وزیــر بهداشــت گفت: ایــن روزها تمام 
پس گردنی ها را بــه دولتی ها می زنند و 
دولت شبیه بچه زن بابا شده است و به 

دیگران هیچ دردی وارد نمی شود.
به گزارش ایسنا، سیدحسن قاضی زاده 
هاشــمی در شــورای اداری شهرســتان 
در  شــنبه  روز  عصــر  کــه  تربت جــام 
فرمانداری این شهرســتان برگزار شــد، 
اظهارکــرد: در دوره هــای گذشــته نظیر 
سال های ۹۰ و ۹۱ نیز در تحریم بوده ایم 

و هنرهایمان برای دورزدن تحریم ها را 
در آن دوره استفاده کرده ایم و طی این 
مدت دشمنان با جاسوس هایشان این 
راهکارهــا را شناســایی کرده انــد و بایــد 
راه هــای جدیــدی بیابیم و این مســأله 

بدون هزینه هم نخواهد بود.
وی افــزود: دولــت و تمام نظــام درگیر 
یک جنگ اقتصادی اســت و اگر کســی 
بگویــد هیچ آســیبی نمی بینیــم دروغ 
و  جنــگ  در  می شــود  مگــر  می گویــد. 

دعــوا انســان آســیب نبینــد؟ امــا بایــد 
تدبیر کنیم که این آسیب ها به حداقل 
برســد و بهانــه نیز دســت آنهــا ندهیم 
بنابراین ما درگیر یک جنگ هســتیم و 
اگر بــه روی خودمان نمی آوریم، علت 
دیگــری دارد و نمی خواهیــم دشــمن 

شاد شود.
 وزیــر بهداشــت با اشــاره به مشــکات 
حــوزه ســامت کشــور گفــت: یکــی از 
مشــکاتی کــه در جلســه مطــرح شــد، 

شهرســتان  در  رادیولوژیســت  کمبــود 
تایبــاد بود کــه این مشــکل به دلیل این 
اســت کــه مــا ســاانه حــدود ۱۰۰ الــی 
۱۵۰نفر رادیولوژیست تربیت می کنیم. 
نزدیــک بــه ۴۰۰ الــی۵۰۰ شــهر داریم 
کــه نیازمنــد متخصص خانم هســتند 
و حتــی کمتــر از نصف تربیت شــدگان 
خانم هســتند. شهرســتان ها می توانند 
تا زمان رفع مشــکل یک پرســتار، ماما 
یا متخصــص زنان را آمــوزش دهند تا 

مشکاتشان برطرف شــود. قاضی زاده 
هاشــمی افزود: البته باید توجه داشت 
درباره برخی مشــکات پیشــرفت های 
بســیاری نســبت به گذشــته داشته ایم. 
به عنــوان مثال یکی از مشــکات امروز 
زن  متخصــص  پزشــک  کمبــود  مــا 
رادیولوژیســت اســت اما در گذشــته در 
شهرســتان محل ســکونت ما تا انتهای 
یــک پزشــک در  تنهــا  دوره دبســتانم 

فریمان داشتیم. 
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اخـــبار

  i┒【k qブ》┓『′ ‶ブぃペ┗′ 

┓]【┠ r′ q┓〈ペ 《ボ─┖
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیســتی کشــور 
با اشــاره به اجــرای طرح »کفایــت مربیان مهــد کودک ها« 
برای تمام مربیان از ســال آینده گفت: »بر اساس این طرح 
مربیان رتبه بندی و ضمن افزایش امنیت شغلی شان از حقوق و مزایای بااتری 
برخــوردار می شــوند.« بــه گزارش ایســنا، محمــد نفریه با اشــاره بــه اینکه طرح 
پژوهشی »کفایت مربیان« از سه سال قبل و با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی 
آغاز شــده اســت، افــزود: »بعد از آماده شــدن طرح پژوهشــی مذکــور، ابزارهای 
ازم را بــرای ســنجش کفایت مربیان ســاختیم یا استانداردســازی کردیم.« وی 
بــا بیان اینکــه مربیان از چهار منظر »ســامت جســمی، روانی، میــزان دانش و 
ســطح دینداری« بررســی می شــوند، اظهار کرد: »برخی از این شــاخص ها باید 
به اســتاندارد کشــوری تبدیل می شــدند، برای مثال برای تبیین شــاخص سطح 
دینداری از ظرفیت دانشــگاه امام صادق اســتفاده شــد تا این شــاخص ها برای 

مربیان مهدکودک ها استخراج شوند.«
مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور همچنین با اشاره به 
طراحی تســت های روان سنجی برای مربیان و مشخص کردن محتواهایی که باید 
آموزش ببینند، افزود: »تمام این شــاخص ها در طول یک سال و از سوی دانشگاه 
علوم بهزیســتی و توانبخشی مشخص و سال گذشــته روی ۱۶۰۰ مربی اجرا شد. از 
اواخر سال گذشته هم با جهاد دانشگاهی برای استانداردسازی و ساخت ابزارهای 
ســنجش همکاری کردیم تا طرح وارد فاز عملیاتی شــود. به این ترتیب سیســتم 
آموزشی یکپارچه و طرح سنجش در چهار حیطه ذکرشده تا سال دیگر برای تمام 
مربیان انجام می شود. نفریه با اشاره به اینکه بعد از اجرای این طرح مربیان هم 
مثل مهدهای کودک، رتبه بندی می شوند، گفت: »با انجام این رتبه بندی نتایج آن 
روی حقوق و مزایای مربیان تأثیر دارد؛ به این ترتیب که مربیان باسابقه تر امنیت 
شغلی شان بیشتر می شود، همین طور مهدهایی که ستاره های بااتر دارند باید از 
مربیان با درجه باای آموزشی استفاده کنند، همچنین حقوق و مزایای بیشتری به 

آنها تعلق می گیرد.«

┳ぁ┘【─ ┲【┨【′ 《ペ 〞┝ぁ┘ ┫ぃ┍′ ‶ブ′┘ブ├ ┒』┖』 

 »rボ╉╁─ qブ》 〞┝ぃ╈ブ─ブk« 
مدیرعامل ستاد معاینه فنی شــهرداری تهران از ورود سازمان محیط زیست 
به موضوع توزیع »کاتالیســت های تقلبی« در بازار خبر داد. به گزارش ایســنا، 
ســیدنواب حسینی منش با هشــدار در مورد نصب کاتالیست های تقلبی روی 
خودروهــا گفت: از زمان اجرای معاینه فنی برتر، بــه پدیده ای جدید در مورد 
وضعیت کاتالیست های نصب شده روی خودروها برخورد کرده اند؛ به گونه ای 
که کیفیت پایین و حتی تقلبی  بودن برخی کاتالیست های نصب  شده، محرز 
شده اســت. وی با بیان اینکه این کاتالیست ها »فاقد الزام آایندگی« هستند، 
افزود: »کاتالیســت روی یک خودرو با پیمایش معمولی حدوداً 3 ســال عمر 
می کند، اما به نظر نمی رســد این کاتالیست های تقلبی، بیشتر از سه ماه روی 

خودرویی دوام بیاورند.«
حســینی منش با بیان اینکه داخل ســاختار کاتالیســت، فلــزات گرانبهایی 
وجود دارد، گفت: »با افزایش قیمت ها و نوســانات بازار، برخی سازنده ها این 
فلز گران قیمت را از داخل کاتالیست برمی دارند که سبب می شود کاتالیست 
از کارکرد اصلی خود خارج شــود؛ چرا که با برداشتن آن فلز گرانبها، فقط یک 
فیلتــر تــوری در داخل قوطی کاتالیســت باقی می مانــد و تعمیرگاه ها نیز این 

کاتالیست معیوب را با نصف قیمت روی خودروها نصب می کنند.«
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حمایت آموزش و پرورش از معلمان ضرب و شتم دیده
بطحایی: از فرهنگیان حمایت قضایی می کنیم
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»┗ボ′ブぃپ [ぁ┗┐ジ« 〝┗┝┌ ┖┒
همیشــه در آرزوی ســاخت فیلمــی 
درباره حضرت محمد)ص( بود؛ از 
همــان روزی که فیلــم محمد)ص( 
یــا »الرســاله« مصطفــی عقــاد را 
آرزوی  یــک  »مــن  بــود:  دیــده 
ایــن  آن  و  دارم  مهــم  بســیار 
اســت اگرعمر ناقابلم یاری 
اگــر مهــر خداونــد  و  کنــد 
شــامل زندگــی هنــری ام 
شــود، یک بار به ساخت 

یک شــخصیت بدون نقطه ضعف 
بپردازم و آن ساخت فیلم عظیمی 
از زندگی حضرت رســول خدا)ص( 

است.« 
علی حاتمــی در آخرین روزهای 
عمرش گفته بود که از خدا خواسته 
ایــن توفیــق نصیبش شــود کــه قبل 
از مــرگ ایــن فیلــم را بســازد؛ اما با 
وجــود آن کــه فیلمنامــه آن به طــور 
کامل نوشــته شــده بود، ســاخت آن 

هرگز جامه عمل نپوشید. 
هــر چند که ایــن کارگردان خاق 
و بدیهه ســاز چنــدان در قیــد و بنــد 
نوشتن نبود اما طبق گزارش ایسنا- 
آنطــور کــه دادگــو پیــش از ایــن در 
گفت وگویی اعام کرده- این سناریو 
کامــل نوشــته شــده بــود: »حاتمــی 
مدت ها تحقیق می کرد و با روحیات 
خاصــی که داشــت شــب ها بــا وضو 
ســراغ کار می رفت، دل می ســپرد و 

فیلمنامه را می نوشت.« 
مرحــوم عــزت اه انتظامــی هم 
کــه احتماًا قــرار بــوده در این فیلم 
گفتــه:  رابطــه  ایــن  در  کنــد،  بــازی 
»ســناریو را خواندم و خیلی خوشــم 
آمد. فقط پیشــنهاد کــردم به خاطر 
اینکه فضای کار درست دربیاید، در 
کشورهای عربی ساخته شود که نظر 
خــود حاتمــی هــم همین بــود. این 
ســناریو مــورد تأیید مراجــع قم هم 

قــرار گرفت. بعــد از »هزاردســتان« 
تنها کاری بود که دوســت داشتم در 

آن بازی کنم که نشد.« 
حاتمــی در ایــن فیلــم بــا عنوان 
»آخریــن پیامبر« برای نشــان دادن 
قصــد  اکــرم)ص(  پیامبــر  تصویــر 
داشــته از شــیوه نمایــش ایرانــی به 
بــه  را  اجــرای آن  کــه  ایــن صــورت 
اســتفاده  کنــد  تبدیــل  شــبیه خوانی 

کند.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی عنوان کرد

 r┥┥┑─ 《]ブ┐ブ┠ブ¨─ ┒ブ┉ぁピ qピ┗ペ ┞あ─
i┒【k ┗─ブビ─ qピ┗ペ

به گفته معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
تئاتر بیانگر ارزش ها و کیفیت زندگی مردم است بنابراین 
توجــه و تبیین بنیاد آن از اهمیت باایی برخوردار اســت.

سیدمجتبی حسینی در اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کودک و نوجوان در همدان بیان داشــت: تئاتر از مهم ترین جلوه های هنری 
روزگار اســت کــه اثر گذاری آن بــر تعالی مدینه و مدنیت همــواره مورد توجه 
دولت هــا و ســاختارهای اجتماعی بوده و شــناخت ظرفیت ها و قابلیت های 
ارتباطی تعالی و توســعه آن برای پیشبرد اهداف این بخش مورد نیاز است. 
معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی گفــت: بیش از هــر روز و روزگاری باید 
به تئاتر اندیشــید و به نعمت این هنر، شــهر و شــهروندان ارجمند آرزو کرد. 
مجموعه ما می کوشــد با ایجاد تماشاخانه های تخصصی کودک و نوجوان و 

حمایت جدی از این عرصه، به تئاتر توجه جدی داشته باشد.

《]ブ├┖ 』 n〈》┗┼ r┥┥┑─ 《]ブ┑ペブ━k 』 ┒ブ〈├ピ ┙k┗′ ┊ブ━━┼ピ
مراســم افتتاح مرکز اســناد و کتابخانه تخصصی فرهنگ و رسانه با حضور سید 
عباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی و محسن جوادی؛ معاون فرهنگی 
وزیر و تعدادی از پیشکســوتان و فعاان حوزه نشــر و کتاب امروز دوشــنبه پنجم 
آذرمــاه ســاعت 14:30 در محــل ایــن کتابخانه برگــزار می شــود.همچنین دفتر 
توسعه کتاب و کتابخوانی عاوه بر برنامه فوق، در همین مراسم از کتابفروشان 

پیشکسوت کشور تجلیل و از سامانه نوین مجوز نشر کتاب رونمایی خواهد کرد.

〞′』ブ╁′ ‶ピ┗oブ¨〈ぃ├ rぁブ¨》┒┗o [ぁ┗─ m┖┙ペ ┘ブ┸ジ
آیین افتتاح پانزدهمین جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت امروز دوشنبه 
بــا حضور ســینماگران و هنرمندان و اصحاب رســانه در تــاار وحدت تهران 
برگزار می شــود.این جشنواره با رقابت حدود ۴۵0 فیلمساز سینمای ایران و 

۲۴ کشور جهان آغاز می شود و تا نهم آذر ماه ادامه می یابد.

┙ぁ┗ボ─ ┖┒ ┖あ╁ぃ┠ブ┴ r╉╉¨╈ピ [ぃペ ┟ぁブ¨》 ┖ブk 《ペ ┘ブ┸ジ
همایش بین المللی عاشیقار با عنوان »همنوای پیامبر مهربانی« با حضور 
گروه های عاشیقی کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ایران 
شــنبه شــب در تبریز آغاز به کار کرد و به مدت 4 روز در تبریز برگزار می شود.
در این همایش بین المللی عاوه بر گروه های عاشــیقی کشــورهای منطقه، 

گروه های عاشیقی 18 استان کشور نیز شرکت دارند.

┓ぃ├┖ »┗ぃ╈ 〉ブ┠« 《ペ ╊ブ┉]ピ┗├ »【〈ぃeブپ ╆ジ«
پــس از اینکه ســال ها شــایعاتی پیرامــون بــازی »آل پاچینو« در نقش »شــاه لیر« 
شخصیت معروف نمایشنامه »ویلیام شکسپیر« مطرح بود، حاا این گمانه زنی ها 
رنــگ واقعیــت گرفته و این بازیگر برنده اســکار در نقش اصلی یــک پروژه بزرگ 
ســینمایی با اقتباس از این نمایشــنامه بــازی خواهد کرد که از ســال آینده مقابل 
دوربین می رود. این فیلم را که روایتگر افول یک شــاه از شــکوه و جال به دیوانگی 
و جنــون اســت »مایــکل ردفــورد« کارگردانی خواهد کــرد که پیــش از این با فیلم 
»پستچی« در سال 1۹۹۴ نامزد پنج جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و کارگردانی 
شده است.»پاچینو« ۷8 ساله از جمله معدود بازیگران جهان است که موفق شده 

سه جایزه اسکار )سینما(، تونی )تئاتر( و امی )تلویزیون( را کسب کند.

روی خـط 
خـــــــبر

 قهرمان فرنگی بر سریر  رؤیای کودک ایرانی!
»ایران« بررسی می کند: چرا محصوات فرهنگی کودک و نوجوان ما فاقد قهرمان بومی هستند؟

»این عجیب است که کودکان خودشان 
را در کتاب ها و انیمیشن ها و فیلم هایی 
زندگــی  آنهــا  کــه مثــل  پیــدا می کننــد 
نمی کنند و ســاز و کار و مدرسه هایشــان 
شبیه مدرســه های ایرانی نیست و مدل 
خانواده هایشان نیز شــبیه خانواده های 
ایرانی نیســت، امــا بچه های مــا به آنها 
این هــا  می کننــد.«  نزدیکــی  احســاس 
گفته هــای مریم محمدخانی نویســنده 
کــودک اســت که بــه نظر می رســد روی 

نکته درستی انگشت گذاشته است.
سال هاســت که بچه های ما نسل در 
نســل کاراکترهــای محبوبشــان از میــان 
اســت؛  بــوده  شــخصیت های خارجــی 
آنهــا  بــا  شــب  و  روز  کــه  کاراکترهایــی 
همــذات پنــداری و در یــک کام با آنها 
زندگــی می کننــد. کاراکترهایــی کــه اول 
در کتاب هــای فرنگــی خلــق می شــوند 
و  هــا  فیلــم  از  بســرعت ســر  و ســپس 
انیمیشــن ها درمی آورنــد و دســت آخر 
نیز تبدیل به اســباب بازی های محبوب 
و پر فروش می شــوند. مثل هری پاتر که 
هــم کتابش پر فروش شــد و هم تبدیل 
بــه یک کاراکتر محبوب ســینمایی برای 

مــا شــد. قطعــاً محبوبیــت  نوجوانــان 
کاراکترهــا مربــوط بــه امــروز نمی شــود 
چرا که ســال هاست کودکان و نوجوانان 
ایرانــی بــا ایــن کاراکترها خو گرفتــه اند؛ 
قهرمانانی کــه فرزندان مــان آرزو دارند 
تا ســاعاتی جای آنهــا زندگی کنند. مثل 
آنها لباس بپوشند و حتی لوازم اتاقشان 
را با رنگ و لعاب و قالب آنها هماهنگ 

کنند.
سؤال اینجاست که کودکان امریکایی 
محبوبشــان  کاراکترهــای  ژاپنــی  یــا 
امریکایــی و ژاپنی هســتند، امــا کودکان 
و نوجوانان ایرانی، چشــم بــه فرنگی ها 
از  منشــوری  اینکــه  بــا  انــد؟  دوختــه 
اسطوره ها و قهرمانان و پهلوانان ایرانی 
در تاریــخ و ادبیــات کاســیک ایــران به 
چشــم می خــورد بــا ایــن حــال، کاراکتر 
محوری قابل توجهی بــرای کودکانمان 
نساخته ایم تا کودک ایرانی بتواند با آنها 

همذات پنداری کند.
ë  فقــدان زندگی امــروز بچه هــا در قصه

کودک

مریم محمدخانــی، نویســنده کتاب 

کــودک، در این باره به »ایران« می  گوید: 
»ادبیات در دنیا تبدیل به صنعت شده 
اما هنوز در ایران به این شکل به آن نگاه 
نمی کنیم و برنامه ریزی بلند مدتی برای 

آن انجام نمی دهیم. آنهــا از همان اول 
راجع به آن محصول می اندیشــند. مثًا 
انیمیشن درون و بیرون )inside out( که 
طــی چند ســال بعد از ســاختش تبدیل 
به یک پکیج شــد و عاوه بر انیمیشــن، 
شامل کتاب تصویری، عروسک، رمان و 
فیلم شده است. یا اتفاقی که برای هری 
پاتر افتاد و حاا کلی محصوات در قالب 

آن تولید و جهانگیر شده است.«
قصه هــای  کشــور مان  در  دوره ای 
مجید تبدیل به کاراکتر شده بود و نسلی 
با آن خاطــره دارند. هم کتابش به بازار 
آمــد و هــم از طریق رادیــو، قصه هایش 
شنیده می شــد و هم فیلم آن درسینما 

و تلویزیون پخش شد.
او در این باره می گوید:»شاید چون از 
حوزه کتاب بیرون آمد و به شــکل فیلم 
هم تبدیل شــد، اما اکنون رقابت بســیار 
است.شــخصیت هایی  شــده  ســخت 
مثــل »بــت مــن« کــه جهانــی انــد. بــه 
خاطر صنعت ســرگرمی امریکاست که 
می توانــد درمقابــل کل دنیــا بایســتد.از 
طرفی ما عضو قانون کپی رایت نیستیم 
وهمیــن باعث شــده کــه کتاب هــای به 
روز و پرفــروش کــودک براحتی در ایران 
ترجمه شــوند. بنابراین رقابت تألیف و 

ترجمه نابرابر شده است.«
ایــن نویســنده در مــورد آســیبی کــه 
تألیفــات ادبیــات کــودک وارد می کنــد، 
معتقــد اســت: »از طرف دیگــر، فاصله 
نویسندگان ما با مخاطبان کودک ما زیاد 
است. بیشتر نویسندگان ما هنوزکودکی 
و نوجوانی خود را می نویسند تا بچه های 

امروز را. نکته دیگر اینکه کتابی که تبدیل 
به کاراکتر می شود نگاه طنازانه ای دارد.
طنــز معمــواً در کتــاب های مــا غایب 
اســت. طنزی که بتواند با بچه ها ارتباط 
برقرار کند و شــیطنت آنها را نشان دهد 
خیلی کمرنگ است. نکته دیگر اینکه ما 
فرهنگ اسطوره ای مان قابلیت بسیاری 
شــخصیت های  آن  از  بتــوان  کــه  دارد 
کــه بچه هــا دوســت  بســیاری ســاخت 
داشــته باشــند. امــا رمان هــای فانتــزی 
هم که نوشــته می شــود بیشــتر کپی آن 
نوشــته هایی اســت که در خارج از کشور 
اتفاق افتاده اســت. نکته بســیار مهمی 
که در دنیا وجود دارد و در ایران نیســت، 
حضــور نهــاد سرویراســتاری اســت. هر 
اتفاقی در ایران می افتد آزمون و خطای 
نویســنده اســت. امــا در دنیــا هم ناشــر 
بــرای کتــاب برنامه ریزی می کنــد و هم 

سرویراستار در آن مداخله می کند.«
ë غیبت انیمیشن کاراکتر محور

بابــک نکویــی، انیماتــور و کارگردان 

انیمیشــن معروف »روبــی و جوجه ها« 
در خصــوص توجــه کــودکان ایرانــی به 
کاراکترهــای خارجــی می گویــد: »اینکه 
انیمیشــن های  بیشــتر  مــا  بچه هــای 
خارجــی می بینند، مربوط بــه اکنون -و 
تنها مربوط به کشور ما هم- نیست. قبل 
از انقاب هم تلویزیون برنامه کودک را 
با همان انیمیشن های محبوب خارجی 
آغاز کرد. ما انیمیشــن تولید می کردیم 
امــا هنــوز صاحــب صنعــت انیمیشــن 
نشــده بودیــم. تــا اینکــه ســال ۷0 مرکز 
صبــا تصمیم گرفــت وارد مقولــه تولید 

انیمیشــن شــود اما صبا هم که وارد این 
جریــان شــد، انیمیشــن هایش کاراکتــر 
محــور نبودنــد. یعنــی بــر اســاس خلق 
یــک شــخصیت نبــود. امســال آبانمــاه 
میکــی مــوس ۹0 ســالگی اش را جشــن 
گرفت. یعنــی وقتی یک کاراکتری خلق 
می شــود، زمــان شــمول نخواهــد بــود. 
مــا چنین سیاســتی را از ابتدا در دســتور 
کارمان قرار نداده بودیم. انیمیشن های 
کاراکتــر محــور! اما در فضای عروســکی 
ایــن اتفاق افتــاده اســت؛ ســریال هایی 
مثــل »کاه قرمــزی«و »زی زی گولــو« 
کــه کاراکترهایش بــرای بچه ها محبوب 

هستند؛ دلیلش ناتوانی ما نیست.«
به نظر می رســد نهاد واحــدی برای 
تصمیم گیری و مدیریت برای ســاخت 
کتــاب،  شــامل  کــه  کامــل  پکیــج  یــک 
فیلم و انیمیشــن و اســباب بازی باشد، 
انیمیشــن،  خصــوص  در  امــا  نداریــم 
مرکــز صبا کارهایــی در چند ســال اخیر 
خصــوص  در  اســت.او  داده  انجــام 
را  انیمیشن ســازی  نهــادی  چــه  اینکــه 
مدیریــت می کند؟می گوید: »مرکز صبا 
و تلویزیــون ایــران اخیــراً در ایــن زمینه 
تمرکز خوبی داشــته اند. مثل مجموعه 
شکرســتان که کاراکتر محور بود یا روبی 
و و جوجه هــا. صبــا هــم بــه ایــن نتیجه 
رســیده است که باید روی برند و کاراکتر 
تمرکز ویژه کند، اما ما خیلی دیر به این 
نتیجــه رســیده ایم.کودکان کل دنیــا بــا 
یکســری کاراکترهای امریکایــی یا ژاپنی 
زندگــی می کنند چون آنها خیلی جلوتر 

این کار را شروع کردند.«

کرد:»مــا  تصریــح  ادامــه  در  او 
می توانیــم در کنار انیمیشــن های غربی 
کــم کــم انیمیشــن های ایرانــی را هــم 
بســازیم و در نظــر بگیریــم چگونه باب 
میــل بچه هــا بســازیم و فقط بر اســاس 
معیارهای خودمان باشد باید بر اساس 
خوششــان  کــودکان  کــه  باشــد  چیــزی 
بیاید.اکنون در درازمدت به این ســمت 

حرکت کردیم.«
برخــی انیمیشــن های ایرانــی نقاط 
فقــط  انــگار  دارد.  بســیاری  ضعــف 
انیمیشــن ســاز می خواهد صرفاً چیزی 
در  و  ســلیقه ای  هیــچ  بــدون  بســازد، 
آخــر هــم بهانــه ایــن ضعف می شــود 
ایــران  در  انیمیشــن  »ســاخت  اینکــه 
ســخت اســت«! اما در ایران انیمیشــن 
جــذاب هــم ســاخته شــده اســت. اودر 
حــال  می شــود:»در  یــادآور  بــاره  ایــن 
حاضــر انیمیشــن در ایــران ارزان تولید 
می شود. تولید کنندگان چون در فروش 
انیمیشــن برنامه ریزی ندارند و حتی به 
فکــر محصــوات جانبــی نیســتند فقط 
پــول می گیرنــد تا تولیــد کننــد بنابراین 
هــر چقــدر ســریعتر و ارزان تــر بســازند، 
ســود بیشــتری می کنند و اصًا کیفیت و 
جذب مخاطب و البته تولید محصوات 

جانبی برایشان مهم نیست.«
ë !هویت ملی کودک ایرانی؛ کدام نهاد؟

شــاعر،  رحماندوســت،  مصطفــی 

کتاب هــای  مترجــم  و  نویــس  قصــه 
کــودکان و نوجوانــان نیــز در ایــن بــاره 
پــرورش  کانــون  در  می گوید:»زمانــی 
فکری کــودکان تاش کردیم عروســک 
دارا و سارا بسازیم که متأسفانه به دایل 
اقتصــادی و سیاســی ادامــه پیــدا نکرد. 
ساز و کار ســاخت یک شخصیت و بعد 
مشــهور کردن آن پیچیده است. باید در 
پــس آن روانشــناس، جامعــه شــناس، 
نویســنده و مــردم شناســی کــه عایــق 
مردم را می داند، وجود داشــته باشــد تا 
سلیقه کودکان و نوجوانان را کشف کنند 
و بر اساس آن شخصیت بسازند. اکنون 
در کشوری که تیراژ کتاب به 1000 رسیده 
اســت، ایــن حرف ها بی معنا اســت. اگر 
زمانــی بود کــه شــخصیتی را درقصه ای 
داشــتیم که می توانســتیم در تیراژ چند 
آنــگاه  بفروشــیم،  را  کتابــش  میلیــون 
می توانســتیم برایــش همــه کار بکنیم. 
هیچ نهادی موظف نیست هویت ملی 
بــه بچه هــای مــا بدهــد! ما نویســنده ها 
کاری را که بلد هستیم  انجام می دهیم. 

فاجعه جای دیگری است.«
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دومین شــب از اجرای نمایش »دارم 
اینجا تجزیه می شــم« در حالی برگزار 
شــاعر  لنگــرودی،  شــمس  کــه  شــد 
معاصــر، به عنــوان میهمــان ویــژه در 
ایــن اجرا حضور داشــت و در حاشــیه 
اجــرای ایــن نمایش شــمع های کیک 
تولــدش را فوت کرد. ایــن نمایش در 
قالبــی ابزورد و با مضمونی اجتماعی 
از مناســبات خانوادگــی بین یک زن و 
شــوهر که از جنگی داخلی درون خانه 
بــه جنگی بیرون از خانــه می روند و با 
تفاوت هایشــان زندگی می کنند، ارائه 
نمایــش  ایــن  نویســندگی  می شــود. 
داده  انجــام  مرشــدی  بهاءالدیــن  را 
ایــن  مــرد  نقــش  بازیگــر  کــه  اســت 
نمایش هم هســت. شــکوفه داوودی 
دیگــر بازیگر ایــن نمایــش در جدالی 
فرســاینده از نقش زنی محصورشــده 
در چهاردیــواری خانــه می گویــد که با 
همســرش در فهم عبور از جنســیت و 
برابری های اجتماعی و فردی به ســر 
می بــرد. کارگردانــی ایــن متــن را هم 
احســان گرایلی انجام داده که پیش تر 
بهاءالدیــن  و  لنگــرودی  شــمس  بــا 
مرشــدی تئاتر »از این عکس ســال ها 

می گذرد« را روی صحنه برده بود.

کــه  نمایــش  ایــن  پایــان  در 
مرجــــــــــــــان  گوهرخیراندیـــــــش، 
محجــوب،  حســین  شــیرمحمدی، 
شــبنم قلی خانــی، رضــا رفیــع، پویــا 
امینــی و علــی مســعودی نیا به عنوان 
میهمانان ویژه به تماشای آن نشسته 
بودنــد جشــن تولد شــمس لنگرودی 
برگزار شــد. گرایلی با تشــکر از حضور 
شــمس لنگــرودی در ایــن نمایش، از 
او دعوت کرد تا رودرروی تماشاچیان 
کیــک تولــد خــود را ببــرد. این شــاعر 
کنــار گوهــر خیراندیــش  بازیگــر در  و 
و حســین محجــوب پیــش از بریــدن 

کیک تولــد خــود، درباره نمایشــی که 
دیده بــود گفت. او با اشــاره به اجرای 
موفق ایــن کار در فــرم و محتوا اظهار 
کــرد: »ایــن نمایــش روایتگــر جنگــی 
بــود کــه از خانــه بــه بیــرون مــی رود و 
اتفاقــاً جنــگ اصلــی همین جاســت؛ 
در همیــن چهاردیواری هــا.« شــمس 
لنگرودی افــزود: »مــن نزدیک به ۲0 
ســال اســت که عوامل ایــن نمایش را 
می شناســم و با آنها نزدیک هســتم و 
می دانم که چقدر زحمت می کشند و 
بــرای کاری که انجــام می دهند تا چه 
حدی وســواس و دقــت دارند. به آنها 

تبریــک می گویــم کــه نتیجه کارشــان 
دلچسب و درست اســت.« او با تأکید 
بر حمایت از تئاتر مســتقل گفت: »ما 
بایــد در کنــار ایــن بچه ها که بــا چنین 
زحمتــی و بی هیــچ حمایتی کارشــان 
را انجــام می دهند باشــیم.« اما وقتی 
گوهر خیراندیش از شــمس خواســت 
هنگام بریــدن کیک تولد خود آرزویی 
داشــته باشــد، او قبــل از بریــدن کیک 
رو به تماشــاچی ها گفــت: »امیدوارم 
واقعاً شــیرین کام شــویم، چون واقعاً 
همه ما از تلخی ها خســته شــده ایم.« 
شــمس لنگرودی در پایان این برنامه 
در گفت و گــو با »ایــران« از ویژگی های 
نمایشــی که دیــده بود ســخن گفت و 
ضمن تمجید از آن به مســأله برابری 
در  محتــوا  و  فــرم  استاندارد ســازی  و 
ایــن نمایــش پرداخت و گفــت: »این 
تئاتر یکی از بهترین ها در این ژانر بود 
کــه مــن دیــدم. در این نمایــش آنچه 
در وهلــه اول خــود را نشــان می دهــد 
فرمی درست در همراهی محتواست 
به طــوری که هــر دو این ها به شــکلی 
عمــل  نمایــش  ســاختار  در  مکمــل 
می کننــد و چیــزی جــدا و علی حده از 

هم نیستند.«
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   افقي:

1 - متصدی نمایشگاه- بازیگر فیلم جدید »دارکوب«
2-  ظرفی در مطبخ- نوعی هورمون- باای کوه

3-  میوه ای شیرین- نترس- قسمت کننده
4-  جاده ترن- دشـــنام- جامه- نامـــی که در ابتدایی ترین برهه هـــای تاریخ به زبان ادبی 

پارسی نو داده شده
5-  کم عقل- فیلم تهمینه میانی- کابینه وزیران

6-  مدلی در عکاسی- فهمیده- عضو راهی
7-  با گفت آید- آشی که با برنج و سبزی پخته شود- کم عرض

8-  اثری از پروسپه مریمه
9-  عمل غیر قانونی- مرکز تبت- تجویز پزشک

10-  بگذار- شیرزن کربا- باغبان تاک
11-  دستگیر- لیست- خدای دروغین

12-  شرکت صنایع سنگین امریکایی- بشارت دهنده- حرف عطف- از ادات استفهام
13-  اتاقک دیدبان- زبانی در برنامه نویسی- تحت نظارت

14-  ظـــرف کوچک آبخـــوری- داخل 
شدن- همگان

15-  از نمونه غارهای بی نظیر استان 
زنجان- پسوند کوچکی

 عمودي:

 1-  فیلمـــی از پرویـــز شـــیخ طـــادی - 
مقدار پول

2-  بـــرای معطـــر کـــردن شـــیرینی و 
بســـتنی به کار می رود- فـــرود آینده- 

قسمت ملودیک اپرا
3-  حتمی- آجر نصفه- هماهنگ

4-  بازداشتن از انجام کار ناشایست- 
اندیشه- تولد- کوشک

5-  پهلوان نامی شـــاهنامه- دومین 
عنصر سبک جهان- مذکر

آدمـــی-  گـــردن-  بـــه  چســـبیده    -6
مغناطیس

7-  عـــدد مجهـــول- مقســـوم علیه- 
زاری

8-  آرام و بدون دغدغه- درویشـــی- 
بازیچه کودکان

9-  همدم- راجع به- بچه ننه!
10-  همسر زال در شـــاهنامه- پارچه 

زربافت- لؤلؤ
11-  نفوذ به یک سیستم کامپیوتری- 

تنظیم موتور- بخشی از پرچم گل
12-  تاب و توان- میان چیزی- ابزار- 

بله عرب
13-  اخاص- یک نوع دیگ- بمب 

ویرانگر
 - فـــرآورده شـــیری   -  14-  شکســـته 

مقابل درون
15-  رنگ نزدیک به سبز- جلو آمدن 

کره چشم

حل جدول ويژه شماره  6931

   افقي:
1 - تکه هـــای بمب منفجر شـــده- یکـــی از زیباتریـــن جاذبه های 

اکوتوریستی شیراز
2-  این زمان- دیوار- گسترده شده

3-  ابد- جداکننده خوب و بد- راه رفتن کودک نوپا
4-  از بروج فلکی- مرغی افســـانه ای شبیه سیمرغ- شرکت صنایع سنگین سوئدی- 

عبادتگاه راهب
5-  خدای دروغین- سازمان یافته و تشکیل شده- لقب هندو

6-  لنگه به لنگه- از انواع تشک- واژه تمجید
7-  تصویرگر- بندر سوئد- دریوزه گر

8-  کار عبث و بیهوده کردن
9-  عصای حروف!- رواج و رونق- برهان ها، حجت ها

10-  سوره سی وششم- گل به سر جالیز- ملیح
11-  خواندنی مورد عاقه خانم ها- مرض خارشدار التهابی پوست- ویتامین جوانی

12-  بزرگ ترین نرم افزار علوم ماورایی- شهری در غرب فرانسه- بیماری- لوس
13-  تنگه جنوب کشور- سخت و ناگوار- خرد کردن زیر دندان

14-  سراسر و از ابتدا تا انتها- نویسنده کاندید- یار همایون
بـــه  و  آوردن  به دســـت    -15
فـــروش رســـاندن محصـــول 

کارخانه- مادر کودکانه

 عمودي:
1-  از جالب ترین و بزرگ ترین 
زیستگاه های طبیعی جانوران 

ایران- هراسناک و ترس آور
ســـروری-  فرمانروایـــی،    -2
سنجش- شاخه نازک درخت

3-  میـــوه و دانـــه مخملـــی- 
خانه چوبی- شهر شمالی

4-  یـــار قند!- عضـــو تفنگ- 
چین و شکن زلف- جوشن

5-  یار منظم- برشـــته شده- 
خمره بزرگ

6-  برآمدگی اســـتیک- خام 
آن بـــرای پیران آیینه اســـت- 

هاورکرافت
7-  تن و پیکر- پیروز و موفق- 

فضول برای هر آش می شود
در  کـــردن  تـــراز  وســـیله    -8
ادبـــی-  تصدیـــق  بنایـــی- 

سردسته قوم هون
9-  دریاچه قزاقستان- کاشف 

پنی سیلین- مقیاس طول
10-  منظره باصفـــا- اجرت- 
شهر حضرت عبدالعظیم)ع(

11-  عضو بعضـــی حیوانات- 
ســـنتی  شـــیرینی  واژگـــون- 

همدان
12-  رایگان- اصفهان قدیم- 

دربایست- گمان
13-  قصد و آهنگ- بین سر و 

تن- شاعر یوش
14-  اشـــتباه لفظی یا رفتاری- 

شکاک- پیکر انسان
15-  مژده رسان- اثری تاریخی  

و بسیار با ارزش در »نائین«

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

6932
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 نام اینجا را 
»فراموش آباد« بگذارید   
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گزارش »ايران« از محله حاشیه ای »اسام آباد« زابل
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زینب دستش را از تنور بیرون می آورد و بوی 
نان تازه در فضا پخش می شـــود؛ نان گرد 
بزرگ قطور که مخصوص همینجاســـت 
و بـــه آن تافتـــون زابلی می گوینـــد. نان را 
تعارف می کند و عذر می خواهد که اسباب 
پذیرایی اش همین نان خالی اســـت. یک 
تکـــه در دهان می گـــذارم و بقیـــه اش را با 
اصـــرار پس می دهم. مـــزه رازیانـــه را زیر 
زبانم حس می کنم. زینب با لباس یکسر 
مشکی و روسری و سربند به همان رنگ، با 
چشم هایی که موقع خندیدن چروک های 
بســـیار کنـــارش نمایان می شـــود، حالت 
صورتـــم را زیر نظر دارد تا احتمااً بفهمد 
نان زابلی به مذاق میهمان تهرانی خوش 
آمده یـــا نه. »خوشـــمزه اســـت.« لبخند 
می زند و بقیه نـــان را در ســـفره پارچه ای 

می پیچد.
زینب جعفری 50 ساله یکی از ساکنان 
محلـــه اســـام آباد زابل اســـت؛ محله ای 
چســـبیده به شـــهر که هم شـــهر هست و 
هم نیســـت. بیشتر به روســـتا می ماند. به 
محـــض ورود، تصویر کوچه هـــای خاکی و 
پر از زباله پیش چشـــم نمایان می شـــود. 
بچه های کوچـــک از روشـــنایی دم غروب 
آخرین اســـتفاده ها را بـــرای بازی می کنند 
چون محله به محض غروب خورشید در 
تاریکی محـــض فرو خواهـــد رفت. زمین 
بازی بچه ها همان تکه زمین هایی است که 
کنار تل زباله به زحمت خالی مانده است.

زن ها تـــک و توک دم دِر خانه های یک 
طبقه ایســـتاده اند و در مواجهه با غریبه ها 
با چادر صورتشـــان را می پوشـــانند. خانه 
زینب وســـط محلـــه اســـت. دِر خانه مثل 
خیلـــی دیگر از خانه ها باز اســـت و گوشـــه 
ســـمت چپ حیاط، اتاقکی است که تنور 
در آن قـــرار دارد. زندگی زینب از همین راه 
می گذرد؛ نان پختن. 15 سال است کارش 
همین است. حاا از جاهای مختلف شهر 
می آینـــد و نانـــی را کـــه ســـفارش داده اند 
می گیرند و می برند. هر نان را 2هزار تومان 
می فروشـــد که البته یک دانه اش حداقل 
برای 4، 5 نفر بس می شود. زینب 6 تا بچه 
دارد. یک پسرش 28 سالگی تصادف کرده 
و جوانمرگ شـــده و حاا مانده اند 4 پسر و 
یک دختر. دختر و پســـربچه  3، 4 ساله ای 
که از اتاق بیرون می آیند و به حیاط کوچک 
می دوند، بچه های همان پسر مرحومش 
اســـت که حـــاا وظیفه نگهداری شـــان به 
دوش زینب است. نوه ها دامن مادربزرگ 
را می گیرنـــد و خجوانـــه نـــگاه می کننـــد. 
زینب می گوید:»توانم کم شـــده. مشـــکل 
ریه دارم. اینجا مشـــکل زیاد داریم. آب اگر 
قطع نباشـــد، فشـــارش خیلی کم اســـت. 
اصاً نمی شود کاری کرد. هوا هم که خراب 
می شود، دیگر مشتری نمی آید. کارم کساد 
می شود. آشغال ها هم که بیچاره مان کرده. 

باد تمام آشغال ها را توی خانه می آورد.«
ساکنان اسام آباد همان هایی هستند 
که از اطراف هامون مهاجرت کرده و به زابل 
آمده اند. شغلشـــان کشـــاورزی و دامداری 
و صیادی بوده. شـــغل اهالی سیســـتان از 
قدیم همین سه تا بوده. عاقه زیادی هم 

به آن دارند. هامون نشینان دام هایشان را 
برداشتند و به شـــهر آمدند. قایق ها را هم 
آوردند و کنار خانه شـــان گذاشتند. قباً به 
خاطر قایق ها سهمیه سوخت می گرفتند. 
علی سیســـتانی، معلـــم و از اهالی زابل 
می گوید:»ســـیل  اســـت،  همراهـــم  کـــه 
قدیمی سیستان که آمد، خیلی روستاها 
را آب برد. روســـتایی ها مهاجرت کردند 
حاشیه شـــهر. بعضی روســـتاها تجمیع 
شـــدند. آن موقـــع آقای هاشـــمی رئیس 
جمهـــوری وقـــت، آمد شـــهرک گلخانی 
را در منطقه سیســـتان ساخت که چند تا 
روســـتا را تجمیع کرد. خانه هایشان مال 
20 ســـال پیش است، روســـتایی نیستند. 
خیلی از روســـتایی ها دوســـت ندارند در 
این خانه ها زندگی کنند، راحت نیستند. 
می رونـــد در کپـــر زندگـــی می کننـــد. کنار 
اسام آباد هم روستاهای به هم چسبیده 
اســـت، رودخانه ای از وسط اسام آباد رد 
می شـــده که قبًا پرآب بوده و اان جوی 
فاضاب اســـت و منشأ بیماری. رودخانه 
قبًا ســـمت میل نـــادر می رفتـــه.« میل 
نـــادر همـــان جایی اســـت که قرار اســـت 
بزرگتریـــن نیـــروگاه بادی کشـــور را در آن 
راه انـــدازی کنند اما آن طـــور که می گویند 
فقـــط جانمایـــی انجـــام شـــده. بادهای 
منطقه وحشی اســـت. این را در توصیف 
میل نادر می شنوم. رودخانه فاضاب را 
وســـط اســـام آباد می بینم و حجم زباله 

اطرافش را.
می گویند اســـام آباد اولین جایی در 
زابل است که باد از آن وارد می شود، البته 
قبلش به »ادیمی« می رسد که قبًا روستا 

بوده و اان جزو شـــهر است و زابل که هوا 
صاف اســـت، ادیمی گرد و خاک اســـت. 
بـــاد زباله ها را با خود مـــی آورد و خاک را 
به هوا پراکنده می کند. 5 سال است قول 
داده اند اینجا را آســـفالت کننـــد اما هنوز 

خبری نیست.
فاطمـــه پودینـــه یکـــی دیگـــر از اهالی 
محلـــه اســـت. کنـــار خانـــه اش ایســـتاده. 

می گوید:»تو را به خدا بگویید این آشغال ها 
دارد ما را می کشد. شـــهرداری می آید و رد 
می شـــود می رود داخل شـــهر. اصـــًا به ما 
کاری ندارنـــد.« بچه های کوچکش کنارش 
می دهد:»اینجـــا  ادامـــه  زن  ایســـتاده اند. 
بیماری خیلی زیاد است. بچه هایمان همه 
مشـــکل پوستی دارند. آســـم و تنگی نفس 
هم که دیگر زیاد است. بیشتر بچه های زابل 

به محض ورود به اسام آباد، تصویر کوچه های 
خاکی و پر از زباله پیش چشم نمایان می شود. 
بچه های کوچک از روشنایی دم غروب آخرین 

استفاده ها را برای بازی می کنند چون محله 
به محض غروب خورشید در تاریکی محض 

فرو خواهد رفت. زمین بازی بچه ها همان تکه 
زمین هایی است که کنار تل زباله به زحمت 

خالی مانده است

از همان بچگی تنگی نفس دارند. اینجا هم 
که وضع ما خیلی بدتر است. باز ااقل زابل 
آســـفالت اســـت. اینجا که همه اش خاک 

است.«
کارگاه های ضایعاتی، تصویر آشـــنای 
اسام آباد اســـت. زباله گردها از همه جای 
شـــهر زباله هـــا را جمـــع می کننـــد و اینجا 
می آورنـــد؛ کوهی از زبالـــه. محمد رضایی 
مســـئول یکی از کارگاه هاســـت که در واقع 
یک حیاط بزرگ اســـت که با زباله انباشته 
شـــده. هوا دارد تاریک می شـــود و کارشان 
هم به اتمام می رســـد. رضایـــی که اولش 
نگران بود نکند آمده ایم دردســـر برایشان 
درســـت کنیم، وقتی می فهمد قصدمان 
کمک است، می گوید:»من خودم با مدرک 
لیســـانس دارم کار ضایعـــات می کنم. کار 
نیســـت. زابل کـــه صنعت نـــدارد. چند تا 
کارخانـــه هم بـــود که تعطیل شـــد. تمام 
کارگرها بیکار شده اند. من خودم اینجا 4، 5 
نفر دارند برایم کار می کنند اما از اینجا هم 

پولی درنمی آید. اینجا را تعطیل کنم، اینها 
هم بیکار می شوند. دلم نمی آید. همه زن 
و بچه دارند.« کارگرها چشم هایشان دودو 

می زند و همگی اغر و نحیف اند.
می شـــود  آبـــاد  اســـام  محلـــه  در 
دامداری هـــای کوچـــک را چســـبیده بـــه 
خانه هـــا دید. عاقه به دامـــداری در خون 
زابلی هاســـت. علوفه فروشـــی هـــم اینجا 
زیاد است. هرکس هر تعداد دام داشته در 
همســـایگی خودش جا داده و دام ها را به 
اصطاح وِر دلش نشانده است. یکی شان 
ُگلـــی خانم اســـت؛ گلی طلوعی نـــژاد 75 
ساله که تمام عمرش زابل بوده و دامداری 
می کرده، دو ســـال پیش همســـرش فوت 
شده و اان تنهاســـت. آنقدر به دام هایش 
عاقه دارد که هربار بچه ها اصرار کرده اند 
گاوها را بفروشـــد و اســـتراحت کند، زیر بار 
نرفته و با وجود کسالت، از دامداری دست 
نمی کشد. ُگلی با لبخند به استقبال می آید. 
پســـرش دیوار بـــه دیوار خانـــه اش زندگی 

می کند و از این نظر خیلی هم تنها نیست 
اما عشقش گاوهایش هستند که با محبت 
به آنها نگاه می کند. انـــگار که بچه هایش 
هســـتند و از این حیث آدم را یاد فیلم گاو 
می انـــدازد و مش حســـن. با خـــودم فکر 
می کنم اگر روزی بایی سر یکی از گاوهای 
ُگلی بیاید، او هم آیا ممکن اســـت حالش 

دگرگون شود؟
تمام امید مش حسن به گاوش بوده و 
امید ُگلی خانم نمی دانم دقیقاً به چیست 
که این گونه دست به کمر زیر نور کمرنگ 
غروب در کنار طویله اش در محله اســـام 
آبـــاد ایســـتاده و آنقـــدر با آرامـــش لبخند 
می زند کـــه انگار تمام دنیـــا را دارد و همه 
جهان بـــرای او در این نقطه جمع شـــده. 
همین نقطـــه ای که ســـاکنانش می گویند 
فراموش شده است، که کسی کاری بهشان 
ندارد، از کنارشان رد می شوند و نگاهشان 
نمی کنند. به قول یکی شـــان، نام اینجا را 

»فراموش آباد« بگذارند.
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رنج رسانه از زخم سیاستگذاری
گفت وگو با دکتر حسن خجسته، کارشناس پیشکسوت رسانه

چرا نمی توانیم »خبر مهم« تولید کنیم؟

اخبار را به ســـه نـــوع »معمولـــی«، »مهم« و »خیلـــی مهم« تقســـیم می کنند. قدرت 
تولیـــد »خبر مهم« ما کم اســـت. اخبار مهـــم و خیلی مهم مانند نـــوع خبر محرمانه و 
خیلی محرمانـــه موجب افزایش اعتبار و افزایش مخاطب یک رســـانه می شـــود. دیگر 
کشـــورها برای شما خبرهایی از نوع دوم و سوم تولید می کنند ولی ما نمی توانیم. برای 
اینکه هیچگاه درباره اش جدی فکـــر نکرده ایم. مثًا در حوزه بین الملل ما نمی توانیم 
برای انگلستان خبر تولید کنیم. شما می دانید چقدر خبر می توانید درباره دیگر شبکه ها 
یا دولت ها تولید کنید که مجبور شـــوند دفاع کنند؟ ولـــی در حوزه بین الملل ما نهایت 
کاری که می توانیم انجام دهیم ترجمه اســـت پس نمی توانیم در حوزه اطاع رســـانی 

بین الملل نقش مهمی داشته باشیم

ë  اینکه ــه  ــ ب توجه  ــا  ــ ب ــته!  ــ خجس دکتر  جناب 
حضور  ــانه  ــ رس مدیریت  ــه  ــ عرص در  ــال ها  ــ س
ــته اید، در حال حاضر، وضعیت  ــ پررنگی داش
ــانه های جدید در ایران را چگونه ارزیابی  ــ رس

می کنید؟
ــانه های  ــ ــــی ماهیت رس در ایران کمتر کس
ــــم فنی« از  ــد و غالبًا »فه ــ جدید را می شناس
ــراف بزرگ  ــ ــــک انح ــــن ی ــود دارد و ای ــ آن وج
ــه نمی توانیم  ــ ــــت ک ــــن رو اس ــــت؛ از همی اس
مدیریتش کنیم. باید در این زمینه یک فهم 
ــــفی- فنی« از آن  »اجتماعی- فنی« یا »فلس

پیدا شود.
ــای مجازی،  ــ ــئول فض ــ در ایران، هنوز مس
ــوز  ــ ــال هن ــ ــرای مث ــ ب ــتند!  ــ ــا هس ــ مخابراتی ه
اداره  ــکان  ــ پزش را  ــتان ها  ــ بیمارس ــران  ــ ای در 
ــــک قلب  ــد، فرض کنید بهترین پزش ــ می کنن
ــتان قلب، ممکن  ــ را بگذارید رئیس بیمارس
ــد. مدیریت  ــ ــــن مدیر باش ــــت ضعیف تری اس
ــاً فنی بود و همین  ــ مخابراتی مدیریت صرف
ــده است.  ــ تفکر اکنون وارد فضای مجازی ش
ــیار  ــ ــه همین دلیل ما در فضای مجازی بس ــ ب
ــــات ارتباطی  ــــکل داریم و یکی از معض مش
ــانه  ــ ــــن حوزه یک رس ــــت. در ای ــروز ما اس ــ ام

ــه از آن غفلت  ــ ــود دارد که هم ــ ــــدرت وج پرق
ــــت. یکی از  ــانه »بازی ها« اس ــ دارند و آن رس
ــران مورد غفلت  ــ بحث های مهمی که در ای
ــتگذاری ارتباطی« و  ــ ــود »سیاس ــ ــــع می ش واق
ــــی« و  ــتگذاری فرهنگ ــ ــا »سیاس ــ ــــش ب ارتباط
ــــت. در ایران،  ــتگذاری رسانه ای« اس ــ »سیاس
متفاوتی  ــــی  مبان ارتباطی«  ــتگذاری  ــ »سیاس
ــیقی یک  ــ ــال در موس ــ ــا دارد برای مث ــ ــا دنی ــ ب
ــد که در  ــ ــرام هم داری ــ ــــال و ح ــــوب ح چارچ
ــینما،  ــ ــای دنیا موضوعیت ندارد. س ــ هیچ ج
ــد هم  ــ ــانه های جدی ــ ــو و رس ــ ــون، رادی ــ تلویزی
ــــت های ارتباطی روشنی  باید مبتنی بر سیاس

توسعه و گسترش پیدا کنند.
ë  ــتگذار می توانند چه نقشی ــ نهادهای سیاس

در حل این چالش داشته باشند؟
ــــامی با وجود بنیه قوی  که  جمهوری اس
ــانه هایش محیط  ــ ــرای رس ــ ــته ب ــ دارد نتوانس
ــد. از طرف دیگر، مراکز علمی  ــ امن ایجاد کن
ــته اند برای رسانه های  ــ ــگاه ها نتوانس ــ و دانش
ــــوی تربیت کنند.  ــــامی کادر ق جمهوری اس
ــــش مطرح  ــه این پرس ــ به عنوان مثال همیش
ــاد در ایران چقدر  ــ ــــت که درک شما از فس اس
ــورهای همسایه  ــ ــــت؟ همین امر را با کش اس

مقایسه کنید، آیا آنها فاسدتر هستند یا کشور 
ــورها بسیار  ــ ــاد بسیاری از این کش ــ ایران؟ فس
ــــت اما درک مردم اینگونه نیست.  بیشتر اس

این، به خاطر »خطای رسانه ای« است.
ــام  ــ تم ــکا،  ــ امری و  ــــرب  غ در  ــته  ــ گذش در 
ــانه ها  ــ ــاد در رس ــ ــاق می افت ــ ــــی که اتف حوادث
ــد از مدتی خود  ــ ــا بع ــ ــد؛ ام ــ ــــس می ش منعک
ــــن حد از  ــــدند که ای ــانه متوجه ش ــ ــــی رس اهال
ــــاس  ــار، منجر به ناامنی یا احس ــ بازتاب اخب

ناامنی در مخاطبان می شود.
 اکنون بیشترین آمار قتل، جنایت، دزدی 
ــور اصلی شورای  ــ ــا مربوط به پنج کش ــ و فحش
ــیه، فرانسه  ــ امنیت یعنی امریکا، چین، روس
ــــما چنین تصوری  ــتان است. ولی ش ــ و انگلس
ــکا ندارید! چراکه  ــ ــه انگلیس یا امری ــ از جامع
ــانه ای« این  ــ ــــطحی از »بلوغ رس ــان در س ــ آن
ــائل را به حوزه رسانه های محلی  ــ دست مس

برده اند.
جریان رسانه ای ما بسیار پرقدرت است؛ 
ــیاری  ــ ــندگان ما بس ــ یعنی خبرنگاران و نویس
ــتی های نظریه و آموزشی دانشگاه ها  ــ از کاس
ــا وجود ضعف ها  ــ ــود جبران می کنند. ب ــ را خ
ــژه ناامنی  ــ ــتی هایی که وجود دارد  بوی ــ و کاس
ــــغلی  که در این حرفه وجود دارد اما ما در  ش
ــانه ای قوی هستیم.  ــ ــاهد جریان رس ــ ایران ش
ــام دنیا  ــ ــه در تم ــ ــــت ک ــــب این اس ــه جال ــ نکت
ــتفاده کارکنان شان از  ــ ــانه ها برای اس ــ اکثر رس
ــد. مثًا، اگر  ــ ــازی آیین نامه دارن ــ ــای مج ــ فض
ــــی از انتظارات  ــتباه نکنم، دویچه وله یک ــ اش
رفتاری اش این بود که به کارکنانش می گوید 
ــــری قطعی نبود  ــازی خب ــ ــر در فضای مج ــ اگ
ــر یا بازنشر کنید چون به حیثیت  ــ نباید منتش
ــــعی  ــازمان لطمه می زند. در واقع آنان س ــ س
ــــبت  ــــی در فضای مجازی نس ــد هر کس ــ کردن
ــیار مسئوانه  ــ به موقعیت اجتماعی اش بس
ــــت که  ــتگذاری« اس ــ ــار کند. اینها »سیاس ــ رفت

مبتنی بر اصولی حرفه ای انجام می شود.

ــد را نداریم به  ــ ــران این قواع ــ ــا ما در ای ــ  ام
ــور  ــ ــــی خبرنگاران در کش ــــن دلیل، برخ همی
ــــع یکی  ــد. در واق ــ ــه ای دارن ــ ــار دوگان ــ ــا رفت ــ م
ــوزه  ــ ــــن ح ــا در همی ــ ــور م ــ ــتی های کش ــ از کاس

»سیاستگذاری اجتماعی« است.
ë  اجتماعی ــبکه های  ــ ش ــه  ــ ک را  ــی  ــ فضای این 

ــد چگونه تحلیل  ــ ــد محتوا و خبر دارن ــ در تولی
می کنید؟

ــــمی اصل خبرشان چند  ــانه های رس ــ رس
ــــرعت«.  مبنا دارد: »صحت«، »دقت« و »س
ــوم  ــ ــگاه س ــ ــد در جای ــ ــــن فرآین ــــرعت در ای س
ــبکه های اجتماعی  ــ ــا در ش ــ ــرار می گیرد ام ــ ق
ــــرعت« است! و  ــوم »س ــ ارزش اول، دوم و س
ــدان اهمیتی ندارد  ــ »صحت« و »دقت« چن
ــــت هم  ــه همین دلیل اخبار کذب و نادرس ــ ب
بسیار در شبکه های اجتماعی یافت می شود. 
ــانه  های رسمی بر اساس  ــ در حالی که در رس
ــد برای خبرنگاران  ــ اخاق حرفه ای می توانی
ــوید. برای مثال یک  ــ درجه حرفه ای قائل ش
رسانه رسمی هیچگاه حاضر نمی شود که با 
یک خبرنگار به اصطاح »زرد« کار کند؛ چرا 
که در رسانه های رسمی »عرفیات حرفه ای« 

شکل گرفته است.
ــانه های  ــ ــــت که در رس ــــی اس ــــن در حال  ای
ــــت و  ــــم به فرد« اس ــه چیز »قائ ــ ــد، هم ــ جدی
فردی که کارنامه کاری و اخاقی اش شفاف 
ــــهروند خبرنگار  ــزاران ش ــ ــــی ه ــــت؛ یعن نیس
ــــت ولی  ــــت کیس ــود دارد که معلوم نیس ــ وج
ــد و دنیا را  ــ ــــدرت را دارد که حرفی بزن ــــن ق ای
ــــل در همه دنیا  ــه همین دلی ــ ــا کند. ب ــ جابه ج

شبکه های اجتماعی قدرت زیادی دارند.
ë  ــانه های جهانی بر ــ ــی، رس ــ ــرایط کنون ــ در ش

ــز کرده اند که  ــ ــوط به ایران تمرک ــ خبرهای مرب
ــی اطاعاتی برای مردم ایران  ــ منجر به چالش
حوزه  متخصص  به عنوان  ــما  ــ ش است.  شده 
وزارت  ارتباطات  ــکده  ــ پژوهش رئیس  و  رسانه 
ــی انجام  ــ ــه اقدامات ــ ــن زمینه چ ــ ــاد در ای ــ ارش
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داده اید؟
ــیم می کنند:  ــ ــوع تقس ــ ــه ن ــ ــار را به س ــ اخب
ــــم« و »اخبار  ــار معمولی«، »اخبار مه ــ »اخب
ــد »خبر مهم« ما  ــ ــــی مهم«. قدرت تولی خیل
ــــم مانند  ــار مهم و خیلی مه ــ ــــت. اخب کم اس
نوع خبر محرمانه و خیلی محرمانه موجب 
افزایش اعتبار و افزایش مخاطب یک رسانه 
ــورها برای شما خبرهایی  ــ می شود. دیگر کش
ــد ولی ما  ــ ــد می کنن ــ ــوم تولی ــ ــوع دوم و س ــ از ن

نمی توانیم.
ë به چه علت؟

ــاره اش جدی  ــ ــگاه درب ــ ــرای اینکه هیچ ــ ب
ــوزه بین الملل  ــ ــًا در ح ــ ــر نکرده ایم. مث ــ فک

ــتان خبر تولید  ــ ــرای انگلس ــ ــا نمی توانیم ب ــ م
ــبکه پرس یک زمانی تولید می کرد  ــ کنیم. ش
ــد. اگر در  ــ ــــل حذفش کردن ــــن دلی و به همی
خبرگزاری های ما گروه امریکا تشکیل بشود 
ــــول خبرنگاری و هم  ــانی که هم به اص ــ و کس
ــتند به کار گرفته شوند  ــ ــــلط هس به زبان مس
ــال بعد می توانستید »خبرهای  ــ شما سه س
ــتر فضای  ــ ــد؛ چونکه بس ــ ــد کنی ــ ــــم« تولی مه
ــد در اعماق  ــ ــما اجازه می ده ــ مجازی به ش

جامعه نفوذ کنید.
در  ــــلط  مس ــگار  ــ خبرن ــــون  اکن ــا  ــ م ــــی  ول
ــــن منفعل  ــــم بنابرای ــا نداری ــ ــــی زمینه ه برخ
ــــد چقدر خبر  ــــما می دانی عمل می کنیم. ش

ــبکه ها یا دولت ها  ــ ــد درباره دیگر ش ــ می توانی
ــاع کنند؟  ــ ــوند دف ــ ــه مجبور ش ــ ــد کنید ک ــ تولی
ــــل ما نهایت کاری که  ولی در حوزه بین المل
ــــت پس  ــــم انجام دهیم ترجمه اس می توانی
نمی توانیم در حوزه اطاع رسانی بین الملل 
ــیم. هر چند شبکه  ــ ــته باش ــ نقش مهمی داش
پرس و العالم تا حدودی در حوزه خودشان 
فعال اند ولی به هیچ وجه کافی نیست، زیرا 
ــانه ای را باید با هجمه جواب داد  ــ هجمه رس
ــــم به صورت ناقص.  نه فقط در دفاع، آن ه
ــتگذاری  رسانه ای«  ــ همه اینها نیاز به »سیاس
ــد آن را جدی بگیریم  ــ روزآمد دارد که ما بای
تا در دنیای رسانه ای امروز منفعل نباشیم. 
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در حالـــی که در میان عمـــوم مردم »شـــبکه های اجتماعی« جایگاهی غیرقابـــل انکار دارد و 
»تلگرام« همچنان به رغم محدودیت ها، محبوب ترین شـــبکه اجتماعی ایرانیان است، اما 
گویا هنوز بود و نبود ایرانیان در فضای مجازی مسأله سیاستمداران و برنامه ریزان فرهنگی ما 
است. به این اعتبار، با دکتر حسن خجسته، رئیس پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات، درباره »سیاســـتگذاری رســـانه ای در ایـــران« به گفت وگـــو پرداختیم. او که 
عضویت کمیته ملی ارتباطات کمیسیون ملی یونســـکو و سال ها معاونت صدای جمهوری 
اســـامی ایران را نیز در کارنامه کاری خود دارد نکات قابـــل تأملی درباب »نحوه تولید خبر در 
ایران« و »ســـطح سواد رســـانه ای در جامعه ما« گفت که در ادامه مشـــروح نشست ما با او را 

می خوانید:



ازدواج  دیــر  شــصتی ها  دهــه  از  بســیاری 
کردنــد یا خیلــی از آنها که دیگر سن شــان 
بــه  بــه 40 نزدیــک شــد ازدواج نکردنــد. 
قول خودشــان یا ســختگیر بودند یا خیلی 
عاشق. عشقی که شکست خورده و باعث 
شــده دیگــر نتواننــد ســراغ کســی برونــد. 
وقتی زندگی برایشــان فقط بــا آن آدم زیر 
یــک ســقف معنا پیــدا می کــرد اصــًا چرا 
باید می رفتند ســراغ ســاختن رؤیا با کسی 
دیگــر. دهــه پنجاهی هــا هــم اگر توانســته 
بودنــد جلــوی حــرف بزرگ ترها بایســتند 
می توانستند به مجردی شــان ادامه دهند 

اما خیلی کمتر از دهه شصتی ها.
بچه هــای ایــن دو دهه امــا معتقدند دهه 
هفتادی ها نمی ترســند از اینکه خودشــان 
را یک دفعه بیندازند وســط ماجرا، وســط 
از  دســت  هیچ وقــت  کــه  ترســی  حادثــه. 
ســر بچه هــای دهــه 50 و 60 برنداشــت. 
اگرچه این هم یک برداشــت کلی اســت و 
نمی شــود به همه تعمیم داد. شــاید بهتر 
باشد برای اینکه بدانیم ادعای بقیه درباره 
دهه هفتادی ها درســت اســت یا نه، سری 
بــه آمــار بزنیــم. طبق آمــار ســازمان ثبت 
احــوال درســال 1395، حــدود 700 هــزار 
ازدواج به ثبت رســیده که 14/7 درصد آن 
در گروه های ســنی 24-20 بوده و بیشترین 
ســهم ازدواج دختران در ایران به سه گروه 
ســنی 19-15، 24-20 و 29-25 سال تعلق 

داشته است.
آمار ازدواج پســرها هم در گروه سنی 2۵ تا 
29 سال بیشــتر و معادل 36/9 درصد کل 
ازدواج هاســت. جمعیــت شــناس ها ایــن 
آمــار را این طوری توضیــح می دهند: »در 
دهــه 70 با کاهش بــاروری مواجه شــدیم 
بــرای همیــن دختــران دهــه 70 کمتــر از 
پســران دهه 60 هستند و این مسأله باعث 
افزایش نرخ ازدواج در میان دختران دهه 
70 شده است؛ به طوری که درحال حاضر 
با افزایش نرخ ازدواج در دختران میان 15 

تا 19 ساله کشور مواجه هستیم.«
حتــی می گوینــد طبــق آمــار ســایت های 
 70 دهــه  متولــد  مــردان  همســرگزینی 
بیشــترین مراجعان این سایت ها هستند. 
امــا دفترخانه هــای ازدواج زیــاد هــم ایــن 
چیزها را قبــول ندارند. مثل احمد کلهری 
می گویــد  کــه   191 دفترخانــه  ســردفتر 
بیشــترین ازدواج هایی کــه خطبه عقدش 
بــرای  می کننــد  ثبتــش  و  می خواننــد  را 
جوان های زیر 30 ســال اســت اما نه آنقدر 
که خیلی عجیب و غریب باشــد. البته این 
فقــط آمــار و تعــداد ازدواج هــای این دهه 
نیســت که برای بقیه مردم متفاوت است. 
شــکل ازدواج شــان هم به نظر بقیــه انگار 

شبیه قدیمی ها نیست.
کلهــری می گویــد: »جوان هــای ایــن دهــه 
ازدواج متناســب ندارنــد، معیارهای شــان 
صحیح نیســت و ازدواج های شان کم دوام 
و بــه یــک مو بند اســت. ســریع هم ممکن 
اســت جــدا شــوند. بســیاری از ازدواج هایی 
که ثبت می کنیم به یک ســال نرسیده نامه 
طاق شان به دســت مان می رسد. تعریف 
و  دارنــد  ازدواج  از  ذهن شــان  در  غلطــی 
رمانتیک اند و واقع گرا نیستند.«تفاوت سنی 
زیــاد عجیب تریــن چیزی اســت کــه او بین 
ازدواج هــای بچه هــای دهــه 70 دیده. مثل 
پســر 25 ساله ای که با زنی 40 ســاله ازدواج 
کرده یا دختران جوانی که با مردهای مسن. 
چون مرد پولدار بوده و دختران فکر  کرده اند 

آینده شان تأمین است.
خــودش  قــول  بــه  خــاص  خواســته های 
برخــی از مراجعیــن دهه هفتــادی هم در 
ذهنش مانده اســت: »مدل سنتی را قبول 
ندارند. می گویند عقدمان را آریایی بخوان 
یــا می گوینــد چه کســی گفتــه بایــد عقد را 
حتمــاً عربی خواند؟!« بــرای اینکه بدانیم 
دهــه  ازدواج  و  عشــق  از  بقیــه  تصــورات 
هفتادی هــا چقــدر درســت اســت و چقدر 

غلط چرا نرویم سراغ خودشان؟

احساس می کردم برایم زود است. فکر می کردم جوانی 
نکرده ام ولی اشتباه می کردم. به نظرم خیلی به نفعم 

شده که وارد یک سری اتفاقات نشدم که ممکن بود برایم 
دردسرساز شود. اان تمام تفریحات و چیزهایی که در دوران 

مجردی نداشتم با همسرم دارم. جایگزین همه دوستانم 
شده و دوست دارم فقط با همسرم باشم
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iran-newspaperیک قدم از عاشق شدن  تا فارغ شدن
درباره عشق، ازدواج و طاق دهه هفتادی ها
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شناســنامه اش دارد. آن هــم بعــد از یــک 
زندگــی کــه فکــر می کرد عاشــقانه شــروع 
کرده. با همســرش در دانشــگاه آشنا شده 
بود. وقتی 19 ســاله بود و به نظرش سهند 
همان مــرد رؤیایی آمــده بــود. خیلی زود 
هــم ازدواج کــرده بودنــد: »چنــد مــاه کــه 
گذشــت گفتیم همدیگر را دوســت داریم 
پــس بــه خانواده هــا بگوییم و رســمی اش 
کنیم. وقتی آمدند خواستگاری همه گفتند 
ازدواج نکن. گفتند تازه رفته ای دانشــگاه و 
صبر کن شــاید مرد بهتری ســر راهت قرار 

گرفت اما من گفتم سهند را می خواهم.«
فکــر می کــرد می دانــد مســئولیت زندگی 
یعنــی چه و بایــد آن را برعهــده بگیرد اما 
حــاا می گوید کــه اشــتباه فکر کــرده بوده: 
»فقــط چنــد وقــت از ازدواج مــان گذشــته 
بــود کــه دیدم نــه اهــل کار کردن اســت نه 
می فهمــد که مســئولیتی در زندگــی دارد. 
هنوز درس مان تمام نشده بود اما کارهای 
دســتی را کــه خــودم انجام مــی دادم مثل 
طراحــی روی کیــف و شــال، می فروختــم. 
حاضر نبــود هیچ کمکی بکنــد حتی برای 
درمــی آوردم  پــول  هرچــه  بســته بندی. 
می گرفــت و به مــن مثًا خرجــی می داد! 
هیچ چیز زندگی شــبیه آن چیــزی که فکر 
می کــردم و در رؤیایم ســاخته بــودم نبود. 
تــازه بــه من شــک هم داشــت. دور شــده 

بودم از دوست و فامیل.«
نســیم بــا همــه اینهــا تصمیــم جدایــی را 
راحــت نگرفــت. بــا اینکه پــدر و مــادرش 
گفته بودند حمایتش می کنند می ترســید 
جــدا شــود. بااخــره طاقتــش طاق شــد و 
نســیم  ســهند،  داد.  طــاق  دادخواســت 
ببخشــد.  را  چیــز  همــه  کــرد  مجبــور  را 
نســیم نفس بلنــدی می کشــد و می گوید: 

»بخشیدم و خاص شدم.«
وکا موردهایی مثل نسیم را کم نمی بینند. 
نازنین کیانی فرد وکیل پایه یک دادگستری 
اســت و خیلی وقت ها پرونده های جدایی 
می گویــد۴0  آمــار  می رســد.  دســتش  بــه 
درصــد طاق هــا متعلق بــه افــراد زیر 2۴ 
ســال است و به نظر کیانی فرد هم بسیاری 
از ازدواج هــای دهــه هفتــادی بــه جدایــی 
می رســد؛ ازدواج هایــی که خیلی هایشــان 
در همان مرحله عقد، کارشــان به جدایی 
می کشــد. دایل جدایی شــان گاهی شــبیه 
دایل جدایی دهه قبل از خودشان است و 
گاهی نه؛ متفاوت تر و امروزی تر. کیانی فرد 
می گویــد: »بســیاری از ایــن زوج هــا بر ســر 
مســائل اقتصــادی اختاف پیــدا می کنند. 
هم فراهم شــدن مقدمات عروســی زمان 

می بــرد و هــم خانواده دختر بــا این گرانی 
زمان زیادی طول می کشد تا جهیزیه تهیه 
کننــد. بــرای همیــن از نامــزدی تــا مرحله 
عروســی فاصله زیــادی می افتد که همین 
فاصلــه باعــث بــروز مشــکات می شــود. 
دخالت هــای  یــا  اقتصــادی  مشــکات 
خانــواده یا حتــی چیزهایی مثــل مصرف 
اثراتــش، توهم هایــی  و  روانگــردان  مــواد 
ایجــاد می کنــد و فکر می کنند همسرشــان 
بــروز  باعــث  همیــن  و  می کنــد  خیانــت 

اختاف می شود.«
البته خیانــت هم بین زوج هــای جوانی که 
می خواهند جدا شوند کم نیست و همه اش 
هــم  زاده توهم  هــای بعــد از مــواد نیســت. 
آن طــور کــه کیانی فــرد بیــن پرونده هایش 
دیده و می گوید خیانت بین دهه هفتادی ها 
آشــکارتر اســت و بدون تــرس و پنهانکاری 
مجــازی:  فضــای  زاده  وقت هــا   خیلــی  و 
»می گویند ما طاق عاطفــی داریم و دیگر 
باهم خوب نیســتیم و بعد با کسی دوست 
می شــوند و می گوینــد دوســت اجتماعــی 
هســتیم و گپ می زنیم اما از همین چیزها 

شروع می شود و می رسد به طاق.«
بزرگ ترهایی که می گویند همه چیز زندگی 
دهه هفتادی ها عجیب اســت و حتماً حاا 
با خوانــدن همین چند خط از حرف شــان 
مطمئن شده اند چند لحظه دیگر هم صبر 
کننــد و چیزی را کــه این وکیل دادگســتری 
در پرونده هایش دیــده بخوانند: »خیلی از 
اینها دســت در دســت هم می آیند دادگاه. 
دعوا و مســأله حــادی ندارنــد و همدیگر را 
خیلی هم دوست دارند. حتی زمان جاری 
شدن صیغه طاق هم واقعاً به هم عاقه 
دارنــد امــا یا مجبــور می شــوند یــا به دلیل 
خواســته های  یــا  دیگــران  دخالت هــای 
خودشان که به زندگی مشترک ترجیح شان 

می دهند، طاق می گیرند.«
نســیم تلــخ جــدا شــده امــا ایــن زندگی و 
جدایی تلخ باعث نشده از زندگی متأهلی 
متنفر شــود و دیگر نخواهد سراغش برود. 
چند ماهی اســت با علیرضا آشــنا شــده و 
تصمیــم گرفته اند ازدواج کننــد. می گویم 
نمی ترســی دوباره اشــتباه کنی؟ می گوید: 
»آن زمــان بچه بودم و نتوانســتم درســت 
فکــر کنــم و تصمیــم بگیــرم. اان نه مثل 
آن زمان رؤیا بافی می کنم نه الکی اعتماد 
می کنم. علیرضا را چندبــار امتحان کردم 
و فهمیــدم هرچه گفته درســت گفته. فکر 
کنــم ایــن دفعــه زندگــی ام حتمــاً خــوب 
می شــود.« ابد اگر نشد هم نشد؛ آنها زود 

عاشق می شوند و زود فارغ.
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می گویند زود عاشق می شوند و زود فارغ. می گویند دو روز از رابطه نگذشته تصمیم 
می گیرند ازدواج کنند؛ بی فکــر، بی  برنامه ریزی. می گویند از زندگی تصوری رؤیایی 
دارند که شــبیه زندگی واقعی نیست؛ دو نفری آشــپزی کردن و ظرف شستن، هر روز 
با گل به خانه آمدن و چسباندن عکس های دو نفره روی یخچال با کلی قلب. اما به 
یک ســال نرســیده وقتی می بینند نه آن آدمی که انتخاب کرده اند آدم زندگی شان 
اســت و نه زندگی آنقدر رؤیایی و فانتزی، می زنند زیر میز بازی و پای شــان را در یک 

کفش می کنند که طاق بگیرند. می گویند: »بچه های دهه هفتادن دیگه! همینن.«
حرف هایــی که روی اعصاب جوان هــای این دوره و زمانه می رود و باعث می شــود 
بگویند که نسل سوخته اند. ادعایی که دهه پنجاهی ها و دهه شصتی ها هم داشتند. 
جوان هــای ایــن دوره و زمانه می گویند قدیمی ترها عشــق و عاشــقی و ازدواج های 
آنها را درست نمی شناسند و فقط قضاوت شان می کنند. آن هم در زمانه ای که همه 

می گویند قضاوت ممنوع.

عقــد  اســت  یــک ســال  ایمــان  و  نیلوفــر 
کرده اند و ســه ماه دیگر می روند ســر خانه 
و زندگی خودشــان. ایمان متولد 72 است 
و نیلوفــر متولــد 74. گفت و گــو بــا آنهــا پر 
از خنــده اســت چــون مــدام وســط حــرف 
همدیگــر می زنند زیر خنــده یا مثًا نیلوفر 
به ایمان به اعتــراض می گوید: »واقعاً که، 
اینو به مــن نگفته بود!« بعــد دو نفری باز 

بلند ریسه می روند.
دوره آشنایی نیلوفر و ایمان یک ماه بیشتر 
طول نکشــیده. یکی از دوستان شان آنها را 
به هم معرفی کرده و بعد شماره رد و بدل 
کرده اند و حرف زده اند و به یک ماه نرسیده 
نیلوفر به قول خودش گفته:»خودشــه!« و 
ایمان آمده خواســتگاری. نیلوفر می گوید: 
می ترســیدم؛  زناشــویی  زندگــی  از  »مــن 
ترس از قبول مسئولیت. اینکه همسر و زن 
خانه دار باشــم برام قابل تصور نبود اما در 
آن یک ماه به نظرم آمد که می توانیم کنار 
هم خوب زندگی کنیم. از نظر درک و فهم 

و فرهنگ حس کردیم هم سطحیم.«
گذشــته  یــک  خودشــان  به قــول  ایمــان 
جنجالی داشــته. پر از شــر و شور: »همیشه 
دوســت داشتم مجرد باشــم و تفریح کنم 
و هیــچ تعهــدی نداشــته باشــم تــا اینکــه 
مشــکلی پیش آمد و سرم به سنگ خورد. 
دیــدم اگر بخواهــم این طــوری پیش بروم 
روز بــه روز بــه ضرر خــودم تمام می شــود. 
تصمیم گرفتم زودتر ازدواج کنم که دنبال 

یک سری از دوستانم و کارها نباشم.«
هــردو می گوینــد تصور رؤیایــی و رمانتیک 
ایمــان  نداشــته اند.  زندگــی  از  فانتــزی  و 
می گویــد: »اگر کســی در اینســتاگرام از این 
چیزها می نوشت مسخره اش می کردم اما 
بعد دیدم واقعاً عشــق بــه وجود می آید و 
واقعاً حاضری جانت را بدهی تا همسرت 

در کنارت باشد.«
نیلوفر که اصــًا از این تصویرهای رنگی که 
عکس هایش آدم را به حسودی وا می دارد 
نداشــته و حتــی به دوســت داشــتن زیاد و 
عشــق هم اعتقاد نداشته اما حاا می گوید 
»معیارهایــی  کرده انــد:  ازدواج  عشــق  بــا 
تــوی ذهنــم داشــتم. مثــًا اینکه همســرم 
مثل خودم در یک شــرکت حسابدار باشد. 
مدرک تحصیلی برایم خیلی مهم بود ولی 
وقتی ایمان را دیدم نظرم کامًا عوض شد. 
دیدم عشق و دوست داشتن مهم تر است 

و می شود با بقیه چیزها کنار آمد.«
حــاا این طــوری هــم نبــوده که همــه چیز 
برای ایمــان و نیلوفر عاشــقانه و پروانه ای 
باشد! آنها جنگ و دعوا هم کم نکرده اند. 

عقــد  اول  مــاه  چهــار  ســه،  مخصوصــاً 
ســر چیزهایــی کــه از گذشــته ایمــان وارد 
زندگی شان می شــد و نیلوفر نمی توانست 
بــا آنها کنــار بیایــد. می گوید: »مــن همان 
اول بهــش گفتــم تو هــرکاری کــردی برای 
گذشــته ات بــوده و از اان به بعــدت برای 
من مهم اســت اما همان اتفاقات گذشته 
در زندگی مان تأثیر می گذاشت. شاید هم 
من زیاد حساســیت نشــان می دادم چون 
خودم گذشــته جنجالی نداشــتم. اتفاقات 
و اشــخاص عجیــب و غریــب را یک دفعه 

می دیدم و شوکه می شدم.«
می گویم حاا با این شــوک چطور برخورد 

کــردی؟ چطــور حلــش کــردی؟ بــا خنده 
و بعــد  می گویــد: »ســوختم و ســاختم.« 
ایمان بلند می خندد تا اینکه نیلوفر دوباره 
می گویــد: »کنــار آمــدم و بهــش اعتمــاد 
کردم. گفتم این کســی که من بــا او ازدواج 
کــرده ام با کســی کــه آن گذشــته را داشــته 
و اشــتباه کــرده خیلــی فرق می کنــد و من 

کمک می کنم سمت گذشته اش نرود.«
و  عشــق  ایــن  همــه  وجــود  بــا  می گویــم 
عاشــقی ها تا حاا فکر کرده اید زود ازدواج 
کرده ایــد؟ ایمان جــدی می گوید: »نه! من 
همه کارها و تفریحاتی را که دوست داشتم 

انجــام داده بــودم. اان نمی توانــم بگویم 
جوانی نکردم. همه می دانند که همه این 
چیزهــا رفتــه کنار و زنم از همــه چیز برایم 
مهمتر است. تفریحی هم بخواهم داشته 
باشــم با زنم دارم.« اما حرف نیلوفر کمی 
فــرق دارد: »من احســاس می کردم برایم 
زود اســت. فکر می کردم جوانــی نکرده ام 
ولی اشــتباه می کــردم. به نظــرم خیلی به 
نفعــم شــده کــه وارد یــک ســری اتفاقات 
نشــدم کــه ممکــن بــود برایم دردسرســاز 
شود. اان تمام تفریحات و چیزهایی که در 
دوران مجردی نداشــتم با همســرم دارم. 
جایگزیــن همه دوســتانم شــده و دوســت 

دارم فقط با همسرم باشم.«
ë راه عجیب جدایی

و  عشــق  فقــط  هفتادی هــا  دهــه  زندگــی 
ازدواج نیســت. گاهــی این عشــق ها که به 
ازدواج می رسد آخرش دعواست و دادگاه 
و جدایــی. همان چیزی کــه بابتش از دهه 
می گوینــد  می گیرنــد.  ایــراد  هفتادی هــا 
تحمــل و مدارا کمتر بــه زندگی جوان های 
دهه 70 راه پیدا می کند و یک دعوای ساده 
را جنجــال می کننــد و می گوینــد دیگر این 

زندگی برایشان زندگی نمی شود.
نســیم 27 ســاله حاا یــک مهر طــاق در 



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6932
 دوشنبه  5 آذر 1397

دو داستان متفاوت از دو گرفتار اچ آی وی

روی تخت بیمارســتان خوابیده بود که پزشــک معالج آمد باای ســرش و گفت 
»ایدز تا جایی ســطح مقاومت بدنت را پایین آورده کــه کمتر از یک هفته مهلت 
زندگی داری.« امروز اما 13 سال از آن یک هفته گذشته و مهدی که هر روز مقاوم تر 
از روز قبل شــده دلیل این همــه امید و مقاومت را ویــروس اچ آی وی می داند.اما 
رعنــا دنیــای متفاوتــی دارد؛ او وقتی به دندانپزشــکش گفــت که ایــدز دارد و باید 
وســایلش را اســتریل کند، خانم دکتر چند قدم عقب رفت. هنوز کارش را شــروع 
نکرده دســت از کار کشــید و عذرش را خواست. رعنا مســیر دندانپزشکی تا خانه 
را گریــه کــرد و صدبــار این جملــه را به خــودش گفــت »وقتی دکتــر تحصیلکرده 
این مملکت از شــنیدن اســم بیماری ات ایــن طور واکنش نشــان می دهد، چطور 

انتظار داری بقیه درکت کنند؟«

 جوانی یعنی در لحظه زندگی کردن و همه این لحظات که می گذرند عمر ماست. 
باید از این فرصت ها استفاده کنیم.  متأسفانه خیلی از جوانان تصور می کنند سفر 

یعنی شمال و چند روزی استراحت و ریلکس شدن. من این را سفر نمی دانم. سفر 
یعنی برای کسب تجربه و دیدن نقاط بکر و تازه خسته شوی. سفرهای من همیشه 

با خستگی همراه است

گفت وگو با سحر مؤیدزاده؛ دختری که جهان را دیده است

سفر به ایران  سفر به دنیاست

ë  چطور شد تصمیم گرفتی ایرانگردی 
و جهانگردی کنی؟

و  ســفر  بــه  زیــادی  عاقــه  کودکــی  از 
طبیعت گــردی داشــتم و اینکــه چــرا 
جهانگــردی  و  ایرانگــردی  ســراغ 
رفتــم چــون می خواســتم اول جهــان 
بــه  بتوانــم  تــا  را بشناســم  پیرامونــم 
خودشناسی برسم و از این طریق خدا 
را بهتــر بشناســم. 11 ســال قبل، ســفر 
را آغــاز کــردم؛ یعنــی در 23 ســالگی. 
خوشبختانه خانواده روشنفکری دارم 
و پدرم که اتفاقاً او هم عاقه زیادی به 
سفر دارد از تصمیم من حمایت کرد. 
ابتدا با ســفرهای یــک روزه آغاز کردم 
و بعــد یک هفته و یــک ماه و به جایی 
رســید کــه نزدیک بــه 3 ماه روســتا به 
روســتای کشــور برزیــل را کولــه گردی 
کــردم. کوله پشــتی من 10بعــاوه 45 
آن  در  زندگــی ام  همــه  و  اســت  لیتــر 
قــراردارد. در ایــن کولــه تشــک خواب 
و زیرانــداز و هــر چیــزی که برای ســفر 
دوره هــای  هســت.  دارم  نیــاز  آن  بــه 
بقــا در طبیعــت را هــم گذرانــده ام و 
بــه جاهایــی گام گذاشــته ام که کســی 
نرفته و این یعنی شــیرین ترین تجربه 

زندگی.
ë  دیــدن و  ســفر  بــرای  ایــران  چقــدر 

طبیعتش جذابیت دارد؟
ایرانگردی یعنی شناخت همه جهان. 
کشــوری که در فاصله دو ساعت پرواز 
با هواپیما می توان از ســردترین نقطه 
به جایــی گــرم و معتــدل رفــت. ایران 
کشور چهار فصل است و کمتر کشوری 
بــا این شــرایط طبیعــی در دنیا وجود 
دارد. ایــران را شــهر به شــهر و منطقه 
بــه منطقه ســفر کــرده ام و بســیاری از 
مناطــق زیبــا و طبیعــت بکر و دســت 
و  دیــده ام  نزدیــک  از  را  آن  نخــورده 
زیبایــی آن را بــا همــه وجــودم حــس 
کرده ام. در سفر اخیرم به بندر خمیر، 
بنــدر کنگ و بســتک بــا طبیعــت زیبا 
و فرهنــگ جالــب مــردم ایــن مناطق 
مواجــه شــدم. مــردم ایــن منطقــه با 
همــان لباس های محلــی رفت و آمد 
فوق العــاده ای  فرهنــگ  و  می کننــد 
میهمان نــواز  بســیار  و   دارنــد 

هستند.
ë  چقــدر با ســفرهای امــروزی جوانان 

کــه مقصدشــان شــمال کشــور اســت 
موافقی؟

تصــور  جوانــان  از  خیلــی  متأســفانه 
می کننــد ســفر یعنــی شــمال و چنــد 
روزی اســتراحت و ریلکس شدن. من 
این را سفر نمی دانم. سفر یعنی برای 
کســب تجربه و دیدن نقــاط بکر و تازه 
خسته شوی. ســفرهای من همیشه با 

خستگی همراه است. 
بــه طــور مثال یک بار ســه هفته ســفر 
روز   4 آن  از  بعــد  و  داشــتم  جنگلــی 
کویر بــودم. بافاصله به قونیه رفتم و 
ساعت 2 نیمه شب به تهران برگشتم 
و ســاعت 9 روز بعــد بــه بندرعبــاس 
رفتــم تــا طبیعت بنــدر خمیــر و بندر 
کنگ و نقاط دیگر منطقه را از نزدیک 
ببینم. ســفر همین مســیری اســت که 
طی می کنیم و بایــد از زیبایی های آن 
لذت ببریم و ســفر را نباید به مقصد و 

استراحت کردن منحصر کرد.
 بایــد در چالــش ســفر قــرار بگیرید تا 
درس ســفر را بیاموزید. 11 ســال ســفر 
و ایرانگردی و جهانگردی شــخصیت 
مــن را متحــول کــرده و انعطاف پذیــر 
اســتراحتم  جــای  اگــر  قبــًا  شــده ام. 

کشــورهایی اســت که می توان سفر به 
جنگل و کویر را همزمان انجام داد.

ë  هیجان انگیزترین سفرت کدام یکی 
بوده؟

ماجراجویانــه  ســفر  قبــل  ســال  دو   
و  داشــتم  برزیــل  بــه  پرهیجانــی  و 
چنــد روزی هــم در بکرتریــن نقطــه 
آمــازون  جنگل هــای  یعنــی  زمیــن، 
بــودم. برزیــل یــک کشــور خطرنــاک 
در امریــکای جنوبــی اســت و قاچــاق 
اســلحه و آدم کشــی در آن رواج دارد. 
خیلــی از توریســت ها وقتــی بــه ایــن 
کشــور ســفر می کننــد تنهــا بــه دیــدن 
شــهرهای ســائو پائولو یــا ریودوژانیرو 
یــا شــهرهای نزدیک به مــرز آرژانتین 
و پاراگوئــه می رونــد اما من روســتا به 
روســتای این کشــور را تنها با یک کوله 
ســفر کــردم تــا از نزدیــک بــا مــردم و 

فرهنگ آنها آشنا شوم. 

ســال  متولــد  و  خانــواده  اول  بچــه  رعنــا 
70اســت. ســوم راهنمایی بود که عاشــق 
باوجــود  شــد.  همکاســی اش  بــرادر 
مخالفت پدر و مادر و حتی خواهر و برادر 
کوچکتــرش، مــرغ رعنــا یــک پــا داشــت. 

15ســالگی عروس شــد و چند مــاه بعد از 
عروســی فهمید شــوهرش معتاد اســت. 
آنقدر دوستش داشت که دم نزد تا این که 
شوهرش به جرم خاف های ریز و درشت 
راهــی زندان شــد و رعنا راهــی خانه پدر و 

راه رفتــم و فکــر کردم. دســتمزد 5 ســال 
چشم به راهی ام شده بود ایدز.«

 آفتــاب نــزده رعنا ســاکش را برداشــت و 
رفت خانه پدرش. دزدی های شــوهرش 
را بهانــه کرد و گفت می خواهــد از او جدا 
شود. پدرش هم از خدا خواسته و از همه 
جــا بی خبــر، 9 ماه بــا رعنا رفــت و آمد تا 
قاضی حکم طاقش را امضا کرد. حاا 7 
سال اســت که رعنا ساکن خانه پدر شده. 
هر روز بی رنگ و روتر می شــود و هنوز پدر 
و مادرش فکر می کنند شکست عشقی او 
را بــه این روز انداخته، اما رعنا دارد تاوان 

دوست داشتنش را با جانش می دهد.
ë ایدز راه نجاتم شد

مهــدی هرچقدر دلش می خواســت پول 
داشــت اما آنطــور که دلش می خواســت 

درکش نمی کردنــد. برای همین خانواده 
مــواد مخــدر صنعتــی  بــه  را  ســنتی اش 
فروخت و در هپروت غرق شــد. به خاطر 
موقعیتــی کــه داشــت فکــر می کــرد مثل 
نوجوان های دور و برش معتاد نمی شود. 
هــر روز مواد جدیدتری را امتحان می کرد 
تــا این که کارش رســید بــه تزریق، آن هم 

تزریق مشترک.
بــه طــرز عجیبــی اغــر شــده بــود و زرد و 
زار، وضــع ریــه اش هــم حســابی خــراب 
بــود. بــه اصــرار مــادر و خواهــرش رفتند 
بیمارســتان. آزمایش هــا کــه قطعی شــد 
از  وســیعی  حجــم  بــه  بخــش،  پزشــک 
عفونت اشــاره کرد که ریه بیمــار را درگیر 
کــرده بــود و به دلیل ویــروس اچ آی وی، 
ایــن  بدنــش قــدرت مقاومــت در برابــر 

میــزان از عفونت را نداشــت. از نظر او در 
آن وضعیت مهــدی تنها با معجزه زنده 
می ماند. پزشک موضوع به این مهمی را 
تــا این حد صریح اعام کــرده بود چراکه 
تصــور می کــرد مهــدی و خانــواده اش در 
جریــان بیمــاری ایــدز هســتند، درحالــی 
کــه آنها همــان لحظــه و از طریــق همان 

پزشک متوجه واقعیت شده بودند.
13 ســال از آن شــب می گــذرد، امــا برای 
مهــدی انگار همین دیشــب بوده اســت. 
این اســت که با جزئیات تعریف می کند: 
»نیمــه شــب کــه تنهــا شــدم لبــه تخــت 
نشســتم و به خودم گفتم این همه مدت 
خــودت را زیادی آدم حســاب کــردی اما 
ایــن خبرهــا نبــود. این یــک بار بیــا و مرد 
بــاش، جان خــودت از نو شــروع کن. قرار 
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مــادرش. با آن که ســختگیر بودنــد اما هر 
روز به او می گفتند بهترین فرصت اســت 
طاقت را بگیری اما رعنا که شــوهرش را 
دوســت داشت 5 سال پای شوهر نشست 
تــا از زنــدان آزاد شــد: »خیلــی بداخــاق 
شده بود. دست بزن پیدا کرده بود. تا تقی 
به توقــی می خورد دعــوا راه می انداخت. 
هنوز دوســتش داشــتم. از وقتی آزاد شــد 
هــر روز مریض بــودم. هرچقــدر دوا دکتر 
می کردم خوب نمی شــدم. سه سال طول 
کشــید. کافه شــده بــودم. یــک روز رفتم 
پیــش متخصص و اصرار کــردم آزمایش 
کلــی بنویســد بلکــه مرضــم را تشــخیص 
بدهــد. یــک مــاه بعــد دکتر رک و راســت 

گفت ایدز داری.«
را  قطعــی  تشــخیص  کــه   1390 ســال 

از پزشــک گرفــت فقــط بــه فکــر نجــات 
شــوهرش بــود. حتی یــک لحظــه هم به 
مطمئــن  خــودش  از  این کــه  و  خــودش 
تــا  زنــده شــد  و  ُمــرد  نکــرد.  اســت فکــر 
»اچ  اســیر  گفــت  شــوهرش  بــه  بااخــره 
آی وی« شــده. شــوهرش امــا بــا نهایــت 
بی اعتنایی، همان طور که پیچ پیک نیکی 
شــعله  روی  را  ســیخ  و  می چرخانــد  را 
می گرفــت گفــت تازه نیســت، ســه ســال 
هســت که ایدز داری. گفت تــوی زندان با 

تزریق مشترک آلوده شده.
می گویــد:  لحظــه  آن  یــادآوری  بــا  رعنــا 
»یک آن دنیا روی ســرم خراب شــد. ســه 
ســال تمام زجــر کشــیدم. او می دانســت 
چــه بایــی ســرم آورده امــا جیــک نــزده 
بــود. از شــوک ال شــده بــودم. تــا صبــح 

عوض می شد خوابم نمی برد اما حاا 
روی سنگ هم می خوابم.

ë  تأمیــن چطــور  را  ســفر  هزینه هــای   
می کنی؟

و  پس انــداز  از  را  ســفر  هزینه هــای 
می کنــم.  تأمیــن  مالــی  مدیریــت 
ســعی می کنم در ســفر بیهــوده خرج 
نکنــم. به طــور مثــال زمــان خریــد به 
ایــن موضــوع دقــت می کنــم کــه این 
وســیله چقدر می تواند مورد اســتفاده 
قــرار بگیــرد و تا چــه میــزان ضرورت 
بــه  مــن  ســفرهای  از  خیلــی  دارد. 
کشــورهای اروپایــی و 25کشــور دیگــر 
دنیا و همچنیــن همه ایران به صورت 
اوقــات  بعضــی  و  بــوده  کوله گــردی 
تجربیات سفرم را با برگزاری همایش 
در اختیــار دیگران قــرار داده ام. گاهی 
اوقــات هــم تورهــای گروهــی برگــزار 

می کنم.

تــو  هــدف  کــه  روســتا متوجــه شــوند 
طبیعت گــردی و آشــنایی بــا فرهنگ 
آن منطقــه اســت بــدون هیــچ گونــه 
مزاحمتــی به تو کمک هــم می کنند و 
این چیزی اســت که مــن بارها تجربه 

کرده ام.
خاطــره ای کــه هیــچ وقــت فرامــوش 
قبــل  ســال   11 بــه  مربــوط  نمی کنــم 
اســت. وقتی می خواســتم همراه یک 
کوه هــای  بــه  غارنــوردی  بــرای  گــروه 
نمک بوشهر برویم. وقتی به نزدیکی 
غــار رســیدیم بــا توجه بــه اینکــه من 
بی تجربه بــودم، اعضای گــروه از من 
خواســتند در ماشــین منتظر بازگشت 
آنهــا بمانم امــا قبول نکــردم و گفتم 
می خواهــم خودم ایــن غــار را تجربه 
کنم. بارها آنها را به دردسر انداختم و 
برای اینکه داخل آب شــور غار نیفتم 
بــا پاهایشــان برای مــن پل ســاختند. 

سمیه ابراهیمی
گزارش نویس

خفــاش تنهــا حیوانی اســت کــه از آن 
می ترســم و آن هــم به خاطر شــکل و 
قیافــه اش. در یکــی از دیواره هــای غار 
وقتــی نــور چــراغ تابیــده شــد، تعداد 
زیــادی خفــاش بــه طــرف مــن پــرواز 
کردنــد و یکــی از آنها هم توی آســتین 
لباســم رفت. از ترس جیغ می کشیدم 
و خفــاش هــم کــه خیلی ترســیده بود 
نمی توانســت از آســتینم خارج شــود. 
البتــه تجربــه خوبی بــود و باعث شــد 
استرسم تبدیل به شهامت و جسارت 

شود.
ë  از نگاه یــک دختر جهانگــرد، چطور 

باید جوانی کرد؟
 جوانــی یعنی در لحظــه زندگی کردن 
و همــه این لحظات که می گذرند عمر 
ماســت. باید از این فرصت ها استفاده 
کنیــم. ایــن فرصت ها باعث می شــود 
درهای زیادی به روی ما باز شــود. من 
دوست دارم همیشه در لحظه زندگی 
کنــم و خودم را درگیــر کارهای روزمره 

نکنم.

بــا توجــه بــه زمــان محــدود ویزایــی 
بــه  تــا  کــردم  ســعی  داشــتم،  کــه 
ناشــناخته ترین نقاط این کشور بروم. 
بســیاری  برخــاف  هــم  اندونــزی  در 
بالــی  جزیــره  بــه  کــه  توریســت ها  از 
می رونــد به ســوماترای غربی که یکی 
از جزایر بکر و طبیعی اندونزی اســت 
رفتم. بهداشــت درایــن جزیره خیلی 
ضعیــف اســت و حتی صابــون وجود 
نــدارد امــا در 27 روزی کــه آنجا بودم 
را  آن  زیبــای  کــردم طبیعــت  ســعی 

ببینم و تجربه کنم.
ë  هیچ وقــت در این ســفرها بــه خطر

و اینکــه تــو یــک دختــر هســتی، فکــر 
کرده ای؟ چه خاطره فراموش نشــدنی 

از ایرانگردی داری؟
هیــچ وقــت بــه ایــن موضوع کــه من 
دختر هســتم و ممکن اســت خطرات 
زیادی در کمینم باشــد فکر نکرده ام. 
معتقــدم همــه چیــز بــه رفتار انســان 
بســتگی دارد و اگــر بــه گونــه ای رفتــار 
و  شــهر  هــر  در  اطرافیــان  کــه  کنــی 

ë  چه مناطقی را برای ســفر به جوانان
پیشنهاد می کنی؟

در ایــن فصل ســفر به جنوب کشــور را 
پیشــنهاد می دهــم. متأســفانه بــرای 
بســیاری از مردم ســفر به جنوب تنها 
خاصــه  کیــش  و  هرمــز  و  قشــم  بــه 
می شــود امــا جنــوب کشــور طبیعــت 
فوق العاده ای دارد. در همین منطقه 
بــا آب گرمــی مواجــه می شــویم که از 
کوه های آتشفشــانی ســرازیر می شــود 
و رودخانــه بزرگی را تشــکیل می دهد 
و داخــل غــار مــی رود. داخــل این غار 
خیلــی  آن  فضــای  و  جــذاب  بســیار 
آنجــا  و  اســت  بخــار  ســونای  شــبیه 
ســاله  هــزار   7 و   5 تاریخــی  بناهــای 
هــم می بینیــم. در فصل اردیبهشــت 
ســفر بــه غــرب و شــمالغرب ایــران و 
طبیعــت زیبا و بکر این مناطق بســیار 
لذتبخش اســت. در شــرق ایــران هم 
منطقه طبس خراســان جنوبی و کویر 
آن خیلــی زیباســت و کمتــر کســی به 
آنجــا رفته اســت. ایران جــزو معدود 

اینکه یک دختر جوان کوله بار سفر ببندد و به بکرترین 
نقاط ایران و جهان ســفر کند شــاید کمی رؤیایی باشد 
اما وقتــی قرار باشــد به یــک جهان بینی کامل برســی 
باید جهــان اطرافت را بهتر بشناســی. ایــن همان ایده 
و هدفی بود که ســحر مؤیدزاده دختر 34 ســاله ایرانی 
برای رســیدن بــه آن به کشــورهای اروپایی و 25کشــور 
دیگــر جهــان و البتــه نقطه بــه نقطه ایــران ســفر کرد. 
نقاط  بکرتریــن  دیــدن  تشــنه  هــم  هنــوز  کــه  دختــری 

طبیعت ایران و جهان است. می گوید این سفرها نگاه 
او را به زندگی تغییر داده. او فارغ التحصیل کارشناسی 
ارشــد مهندســی مکانیک ســیاات اســت اما با وجود 
نداشتن شــغل و درآمد ثابت دنیا را دیده و تجربه های 
جالبی  پیشــنهادهای  ســحر  است.  کرده  کســب  زیادی 
در زمینه ســفر به نقاط دیدنی و بکر ایران برای جوانان 
دارد. برای خیلی ها که سفر را در شمال تعریف کرده اند 

و بس.
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من هم مثل خیلی از دخترهای هم سن و سال خودم با دوستانم تفریح می کنم 
و گاهی به رستوران و میهمانی می روم و سعی می کنم از همه لحظات زندگی ام 
به بهترین شکل استفاده کنم و دختر شاد و خوشحالی باشم. البته معتقدم نگاه 
مردم از سر مهربانی است و نگاه ترحم آمیز و مسخره کردن خیلی کمرنگ شده

رؤیاهای بلند کوتاه قامتان

زندگی از این پایین  زیباتر است

   خاله ریزه
ســحر صبور، ســازنده شــخصیت »خاله 
پــای  وقتــی  امــا  اســت   71 متولــد  ریــزه« 
حــس  بخوبــی  می نشــینی  حرف هایــش 
می کنی شخصیتی پخته دارد و تجربه هایش 
فراتر از ســن و ســال اوســت. سال هاست که 
به عنــوان مشــاور در کنــار کوتــاه قامتــان کار 
می کنــد و تــاش می کنــد نــگاه جامعــه را 
نســبت به قــد کوتاه آنها تغییــر دهد: »خاله 
ریــزه شــخصیتی اســت کــه بــرای بچه های 
مهــد کودک و دبســتانی ســاخته ام. روزهای 
اول نگران بــودم که در برابر خاله هایی مثل 
»خالــه نرگس« و »خالــه شــادونه« کودکان 
توجهــی به خاله ریزه نکننــد اما آنها بخوبی 

این شخصیت را پذیرفتند«.
بتوانــد  کــه  اســت  ایــن  او  تــاش  همــه 
و  قامتــان  کوتــاه  بــا  را  آینــده  نســل های 
توانایی هــای آنهــا آشــنا کنــد: »نســل امروز 
بــا کوتــاه قامتان آشــنایی کمی دارد و شــاید 
ذهنیتی که خیلی از بچه های دهه 60 و اوایل 
70 از کوتاه قامت ها داشته باشند، به سریال 
ســمندون برگردد. ســریالی که لطمه خیلی 
ســنگینی به زندگــی خیلــی از مــا زد. زمانی 
کــه ایــن ســریال پخش می شــد خیلــی از ما 
آســایش نداشــتیم و من نمی توانستم آن را 
ببینم. در کوچه و خیابان بچه ها و نوجوان ها 
مــا را بــا دســت بــه هــم نشــان می دادنــد و 

سمندون صدا می زدند.«
و  ملــی  رســانه  ابــزاری  نــگاه  از  ســحر 
ســینما بــه کوتــاه قامت هــا ناراحت اســت و 
می پرســد چرا نبایــد یکبار از کوتــاه قامت ها 
در شــخصیت هایی مثل پزشک یا مهندس 
و افــراد موجــه فیلم ها و ســریال ها اســتفاده 
کنند؟ او می گوید: »چرا نباید به توانایی های 
کوتاه قامت ها اعتمــاد کرد؟ ما هیچ تفاوتی 
با دیگران نداریم و تنها فرق ما چند ســانتی 
متــر تفاوت قد اســت. البته خوشــبختانه در 
پایتخت نگاه مردم نسبت به ما خیلی تغییر 
کرده و این را مدیون فرهنگ سازی رسانه ها و 
تاش های انجمن و فضای مجازی هستیم.

من هم مثل خیلی از دخترهای هم سن 
و ســال خودم با دوســتانم تفریــح می کنم و 
گاهی به رستوران و میهمانی می روم و سعی 
می کنم از همه لحظات زندگی ام به بهترین 
شکل استفاده کنم و دختر شاد و خوشحالی 
باشــم. البته معتقدم نگاه مردم بخصوص 
نــگاه  و  اســت  مهربانــی  ســر  از  تهــران  در 
ترحم آمیز و مســخره کــردن خیلی کمرنگ 
شــده. این نشــان از بلــوغ فکری مــردم دارد 
و دیگــر خیلی ها ما را به چشــم افراد خاص 
نمی بینند و خوشبختانه ما را به عنوان افراد 

ورزشکار و تحصیلکرده می شناسند.«
او می گویــد جوان های کوتاه قامت عاقه 
زیــادی بــه لبــاس و ادکلــن دارنــد و یکــی از 
تفریحات شــان خرید است: »در این انجمن 
سعی می کنیم تا کنار هم برای روزهای آینده 
و بهتــر شــدن اوضــاع و احــوال برنامه ریزی 
کنیــم. البتــه دفتــر ما اســتیجاری اســت و ما 
نگــران آینــده هســتیم. مشــکل ما شــباهت 
زیــادی به مشــکات بقیه جوانــان دارد ولی 
آیا جامعه بــه توانایی های یک جــوان کوتاه 
قامــت اعتماد می کنــد و فرصــت ازم را در 
اختیار او قرار می دهد؟ پشتکاری که ما کوتاه 
قامت ها داریــم افراد معمولــی ندارند ولی 
متأسفانه پیمانکاران معمواً افراد خودشان 
را مشــغول به کار می کننــد و اهمیتی به یک 

جوان کوتاه قامت نمی دهند.«
ســحر از تجربه برخی کشــورهای توسعه 
ایــن زمینــه می گویــد و اینکــه در  یافتــه در 
افــراد کوتــاه  از کشــورهای جهــان  بســیاری 
قامــت از حــق و حقــوق مســاوی بــا دیگران 
برخوردارنــد و حتی زمانی کــه دو زوج کوتاه 
قامت تصمیم به ازدواج بگیرند، شرایط کار 
و زندگی خوبی برای آنها فراهم می شــود. او 

از مدل های کوتاه قامت مثال می آورد:
»در خیلــی از کشــورها کوتــاه قامت ها در 

یک فیلم ســینمایی را کارگردانی کنم. البته 
کمتر اسپانســر یا تهیه کننده ای پیدا می شود 
که به ما اعتماد کند و شرایط ساخت فیلم را 

برای ما مهیا کند.
هیــچ وقــت درگیر نــگاه متفــاوت مردم 
بــه خــودم و امثال خودم نشــده ام و ســعی 
کرده ام به همه ثابت کنم ما می توانیم. البته 
ســینما و تلویزیــون در حــق کوتــاه قامت ها 
خیلی جفا می کند. به طور مثال در بســیاری 
از فیلم های سینمایی یا سریال ها نقش های 
پیــش پــا افتــاده طنــز را بــه کوتــاه قامت ها 
می دهنــد و ایــن تصــور بــرای همــه ایجــاد 
می شود که توانایی ما در همین اندازه است.

    جوانی با قامت کوتاه
»ما کوتاه قامت ها عاشق فوتبال هستیم 
اختیارمــان  در  شــرایط  و  امکانــات  اگــر  و 
باشــد می توانیــم در رقابت هــای مختلــف 
بین المللی برای کشــور افتخارآفرینی کنیم. 
جوانی کــردن ربطی بــه کوتاه یــا بلند بودن 
قــد نــدارد. مــا ســعی می کنیــم مثــل همــه 
جوان ها شاد باشیم.« این حرف های شهاب 
حســینی اســت. می گویــم همنام حســینی 
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اســت یــک روز، یک ســاعت یا هــر چقدر 
زنــده باشــی آن را درســت زندگــی کــن« 
همین چنــد جمله قدرتی بــه مهدی داد 

که تا قبل از آن تجربه اش نکرده بود.
حولــه، بشــقاب، قاشــق و چنــگال و همــه 
وسایل شــخصی مهدی که رنگش عوض 
شــد، دنیــای او تــازه رنــگ گرفــت. هرچه 
خانــواده بیشــتر از او دوری می کردنــد بــه 

موفقیت نزدیک تر می شد. 
یکســال بعــد که توانســت خانــواده اش را 
 متوجــه کنــد می تواننــد کنــار هــم زندگی 
با کیفیتی داشته باشند، همه چیز به روال 
ســابق برگشت، با این تفاوت که همچنان 
داروهایــش را مخفی می کرد تا پدرش که 
هنــوز هم در جریــان بیماری او نیســت از 

این واقعیت بویی نبرد:

فوتبالیســت های  بهتریــن  از  یکــی  »مــن 
نوجــوان  بازیکــن  تنهــا  بــودم؛  شــهرم 
می گرفتــم.  حقــوق  کــه  کرمانشــاه 
روزنامه های محلــی مصاحبه های زیادی 
از مــن چــاپ کــرده بودند. 17 ســالگی که 
اعتیــاد به جانم افتــاد مثل همــه آنهایی 
بــار مــواد می زننــد می گفتــم  اولیــن  کــه 
من کــه معتاد نمی شــوم. یــک جورهایی 
روزم  بــه  چــه  کنــم  بــاور  نمی خواســتم 

آمده.«
اعتیــاد نتوانســت بــه او تلنگــر بزنــد امــا 
ایــدز دنیایــش را تغییــر داد: »وقتی مبتا 
شــدم 19 ســال داشــتم و اآن 35 ســاله 
هســتم. هرچه بیشــتر پیش می روم کمتر 
می فهمــم چــه شــد بــه اچ آی وی مبتــا 
شــدم بــا این حال هنوز تســلیم نشــده ام. 

می دانــم که خیلی از حــق انتخاب ها را از 
دســت داده ام، بــدون دارو زندگی ســالم 
نــدارم، هربــار کــه بــرای دریافــت دارو به 
مرکــز می روم همه حواســم بــه دور و برم 
اســت کــه کســی مــن را نبینــد، از رفتن به 
آرایشــگاه و دندانپزشــکی هــراس دارم و 
در کل هنــوز هــم ته ذهنم ســعی می کنم 
گمنامــی خــودم را حفــظ کنــم امــا اصــًا 
فکــر  خــورده  شکســت  آدم هــای  شــبیه 

نمی کنم. 
13 ســال اســت که پاک هســتم و به جای 
مواد با شنا، کوهنوردی و دوچرخه سواری 
دمخــور شــده ام. بــرای خــودم در ذهنــم 
یک زندگی طبیعی را شــروع کرده ام و به 
این شــعور رســیده ام که زندگــی آنقدرها 
هــم ســخت نیســت. هــرروز کــه از خواب 

بیــدار می شــوم بــه خــودم می گویــم یک 
24 ســاعت دیگر هدیه گرفتــی، باید بهتر 
از دیروز اســتفاده اش کنی، شــب هم قبل 
از خــواب آن هدیه را با بهترین کیفیت به 

خدا پس می دهم.«
ایدز برای مهدی به یک فرصت بدل شد. 
نه این که به ایــن بیماری ببالد یا از گرفتار 
شــدنش خوشــحال باشــد بلکــه خودش 
خــوب می دانــد اگر این بیمــاری نبود قدر 
زندگــی را نمی دانســت. او ایــن روزهــا از 
بدتریــن موقعیــت بهتریــن موقعیــت را 
برای خودش ســاخته و به قول خودش از 
کتاب »جــادوی فکر بزرگ« دکتر شــوارتز 
آموخته برای جســمش ارزش قائل شــود 
زیرا قرار اســت تا آخر عمــر در آن زندگی 

کند.

صنعــت مدلینــگ کســب درآمــد می کنند 
و زمانــی کــه می خواهنــد زیــر یــک ســقف 
زندگی کنند دیزاینر شــکل خانه را بر اساس 
شــرایط فیزیکی یک زوج کوتاه قامت تغییر 
می دهد. به طور مثال کابینت آشــپزخانه را 
طوری نصــب می کند که آنها براحتی به آن 
دسترســی داشــته باشــند اما در ایران برخی 
تصــور می کننــد تنهــا دغدغــه ما بــاا بودن 

دستگاه های عابر بانک است.
متأســفانه یک زوج جوان کوتاه قد وقتی 
تصمیــم بــه زندگی مشــترک می گیرند تازه 
اول مشــکات اســت. آنها برای پیــدا کردن 
خانــه مناســب و بــرای اجــاره بــا مشــکات 
زیــادی مواجه هســتند و عاوه بر بــاا بودن 
اجاره هــا مشــکات دیگــری مثل بــاا بودن 
هــم  و...  آشــپزخانه ها  وســایل  و  کابینــت 
گریبان شــان را می گیرد و آنهــا را با خطرات 
زیــادی مواجــه می کنــد از جملــه افتــادن از 

چهارپایه و صندلی.
    پان جوانی

بگیــری؟«  کشــتی  مــن  بــا  »حاضــری 
بــا شــنیدن ایــن جملــه غافلگیــر می شــوم. 

مشــغول کار شــدم. با همه ســختی های کار 
کنار می آمدم ولــی بعد از مدتی پیمانکار با 
تعدیل نیرو عذر مرا خواست. 6 ماهی است 
که بیکارم اما با وجود این به آینده امیدوارم. 
یــک روز معمولی جوان کوتاه قامت تفاوتی 
با جوانان دیگر ندارد و ماهم اگر همراه یا به 
قولی پایه داشته باشیم، اهل تفریح هستیم 
اما وقتی شــغل و درآمدی نداشــته باشــیم 

قاعدتاً از تفریح هم خبری نیست.«
برای گرفتــن گواهینامه خیلی تاش کرد 
امــا این اجــازه به او داده نشــد. بــا فراگرفتن 
آمــوزش تعمیــر موبایــل بــرای کار بــه چند 
مرکــز تعمیرات رفت اما باز کســی بــه او کار 
نــداد. امیرعلی بــا همه این مشــکات هنوز 
می خنــدد. جوان 20 ســاله ای که بــا یک متر 
قد عاشــق موتور چهارچرخ و گشت و گذار در 
خیابان های شــهر است: »وقتی برای گرفتن 
گواهینامه رانندگی اقدام کردم به من گفتند 
باید کمیســیون پزشــکی بروم. با وجود آنکه 
براحتی در صندلی ماشین مخصوص افراد 
معلول نشســتم اما گفتند قدت کوتاه اســت 
و نمی توانــی گواهینامه بگیری. از 5 ســالگی 

دوچرخــه  ســوار می شــوم و اان هــم موتــور 
چهارچرخ دارم. در خانه کارهای تایپی انجام 
می دهــم و در فضــای مجازی فعال هســتم. 
دوســت ندارم بیکار باشم و مدتی قبل همه 
دوره هــای تعمیــر موبایــل را یــاد گرفتــم اما 

کسی حاضر نیست به من کار بدهد.«
حمیده ذاکری ادامه حرف های امیرعلی 
را می گیرد و از مشکات جسمی که به خاطر 
کار زیــاد به وجــود می آید، می گویــد: »من از 
بندرعبــاس آمده ام و باید بگویم مشــکات 
کوتاه قامت ها در شهرستان ها بیشتر از تهران 
است. هنوز اجازه رانندگی و گرفتن گواهینامه 
به ما داده نمی شــود و نگاه مردم به ما هنوز 
آزاردهنده است. با همه این مشکات سعی 
می کنم که در جامعه حضور داشــته باشم و 
بــه قول معــروف جوانی کنم. ســال ها مربی 
آمــوزش بافت تابلو فرش بــودم اما به دلیل 
دیســک کمــر مجبــور شــدم ایــن کار را رهــا 
کنــم. مدتی هم مربی شمع ســازی بودم. به 
هرحال نگاه مردم باعث شده که تعدادی از 
جوانان کوتاه قامت هنوز خانه نشــین باشند. 
درحالــی کــه دنیای مــا جوانان کوتــاه قامت 

جدا از دیگران نیست.«

سوپراستارســینما هســتی؛ جالب نیست؟ با 
لبخنــد می گویــد شــاید اگر حق مــن خورده 

نمی شد امروز من هم ستاره بودم.«
 24 ســال دارد، فارغ التحصیــل مکانیک 
فوتبــال  تیــم  عضــو  و  تهــران  دانشــگاه 
کــه  دیــوار  روی  عکــس  بــه  کوتاه قامتــان. 
تصویــری از تیم فوتبال کوتاه قامتان اســت، 
اشــاره می کند و می گوید: »یــک بار به اربیل 
عراق دعوت شــدیم که آنجــا همه امکانات 
از زمین گرفته تا هتل و... را برای مان فراهم 
کــرده بودنــد. امــا اینجــا خبــری از امکانات 
نیســت و تــوان اینکــه بخواهیــم تیــم  کوتاه 
قامتان اربیل را به ایران دعوت کنیم نداریم.

شــهاب از زندگــی اش اینگونــه می گوید: 
»برادر دوقلو دارم ولی تنها قامت من کوتاه 
مانــده. از کودکی ســعی می کردم هــر کاری 
که او انجــام می دهد من هــم انجام بدهم. 
فوتبــال، دوچرخــه ســواری و پیــاده روی از 
برنامه هــای اصلــی زندگــی مــن اســت و به 
سامتی ام اهمیت زیادی می دهم. در یکی 
خودروســازی  زیرمجموعــه  شــرکت های  از 
کار می کــردم که بــا کار من در بخــش اداری 
موافقــت نشــد و در بخــش کنتــرل کیفیــت 

گوینــده کــه از ظاهــرش معلــوم اســت باید 
هنرپیشــه یا فعال سینما باشد، بسیار آرام و 
با لباســی مرتب نشسته اســت. اما این تیپ 
هنری و کشــتی؟! علیرضا شوخی می کند. او 
فارغ التحصیل کارگردانی سینما و تلویزیون 
از دانشــگاه تهــران و عضــو انجمــن ســینما 
اســت. عاشق سینماســت و همه فیلم های 
روز دنیــا را با همه عوامل و نوع فیلمبرداری 
و کارگردانی و سبک شان بخوبی می شناسد. 
علیرضــا فرزنــد دوم خانــواده اســت و بیــن 

همه برادرها فقط او کوتاه قامت است.
او هــم تأکیــد می کنــد که کوتــاه قامت ها 
هیــچ فرقی با دیگــران ندارند و ایــن را بارها 
ثابت کرده اند: »از همان کودکی سعی کردم 
مثل بقیه برادرانم باشم و هیچگاه احساس 
نکردم کــه قامت من از بقیه کوتاه تر اســت. 
عاقه زیادی به سینما دارم و از سن نوجوانی 
ســاعت ها فیلم و سریال تماشــا می کردم و 
همین عاقه باعث شــد در رشته کارگردانی 
ســینمای دانشــگاه تهــران ادامــه تحصیــل 
بدهم. در چند تله فیلم کوتاه هم کارگردانی 
کرده ام. تفریح من در زندگی تماشای فیلم 
و سریال است و دوست دارم یک روز بتوانم 

ایدز برای مهدی به یک فرصت بدل شد. نه این که 
به این بیماری ببالد یا از گرفتار شدنش خوشحال 
باشد بلکه خودش خوب می داند اگر این بیماری 

نبود قدر زندگی را نمی دانست
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»شــاید تنها فرق ما با دیگران همین چند ســانت کوتاهی 
قد باشــد و اینکه تماشــای زندگــی و زیبایی هــای آن از این 
پایین جلوه بهتری دارد. عاشــق فوتبال هســتیم و فقط به 
گل زدن فکــر می کنیــم و گل خوردن در قامــوس ما جایی 
نــدارد. از نــگاه همراه با ترحــم و نگاه ابزاری رســانه ملی و 
ســینما بیزاریم و هنوز هم خاطره تلخ سریال »سمندون« 
را که ســال 74 از تلویزیون پخش شــد فراموش نمی کنیم. 
ســریالی که زندگی خیلی از مــا را تحت تأثیر قــرار داد و تا 
مدت ها نمی توانســتیم از خانــه بیرون بیاییــم.« این ها را 
چند جوان دهه شــصتی و هفتادی می گویند؛ جوان هایی 

که تنها تفاوت شان با بقیه چند سانتی متر قد است.
شــاید برخی تصور کنند چون آنها قــد کوتاهی دارند، ابد 

مســئولیت کمتری هم به دوش می گیرند و مشکات شان 
هــم کم اســت. امــا گاهــی اوقات کوهی از مشــکات ســد 
راهشــان می شــود؛ مشــکاتی ســنگین تر از مشــکل یــک 

قدبلند.
بــرای صحبت با چند جوان کوتاه قامــت به دفتر انجمن 
»کوتــاه قامتان بلند همــت« می روم و باورم نمی شــود تا 
این اندازه آدم های موفقی باشــند و در زمینه های مختلف 
فرهنگی، ورزشی و اجتماعی فعال باشند. آنها هر یکشنبه 
دورهمــی دارنــد و هــر طــور که شــده خودشــان را بــه این 
جلســه می رســانند. 400 عضــو فعــال این انجمــن در کنار 
یــک میلیون عضــو دیگر، پنجره تــازه ای در زندگــی کوتاه 

قامت ها باز کرده است.
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روی دلــش مانــد. به قول خودش فــرش را با 
اشک چشــم هایش تمام کرد. دوست داشت 
مثل همه تازه عروس ها با شوهرش گل بگوید 
و گل بشــنود نــه اینکه مــدام به جــان هم غر 
بزنند. این روزهــا که عباس قربان صدقه اش 
مــی رود احســاس می کند تازه عروس اســت: 
»بافتن قالی ابریشم با اعصاب آدم ور می رود. 
این 5 ســال خیلــی از روزها مــن و عباس قهر 

بودیم. من این زندگی زن و شوهری را دوست 
نداشــتم اما حاا باهم خیلی خوب هســتیم. 
اگــر به عقب برگردیم حاضر نیســتم پای دار 

بنشینیم، نه من نه عباس.«
ë پس فرش بافتن با شوهر لذت ندارد؟ 

هی بدک نیســت. اما نه، حاا که فکر می کنم 
می بینم آدم اگر با شوهرش نبافد، احترامش 
بیشــتر ســر جایش هســت. مــن که بــه اندازه 
عباس حرفه ای نیستم، وقتی چاله ها را غلط 

مــی زدم همیــن اشــتباه کوچک می شــد یک 
دعوای بزرگ.

ë  اگر عباس به هر دلیلی دیگر فرش نبافد این 
کار را ادامه می دهی؟

به هیچ وجــه. آدم از همه چیز می ماند حتی 
از شوهرش. از صبح تا غروب فقط می بافتیم. 
حتــی یــک کلمــه باهــم حــرف نمی زدیــم. 
حســرت بــه دلــم مانــد یــک دل ســیر خانه، 

خانــواده و شــوهرم را ببینــم. ایــن فــرش را با 
اشک چشم هام تمام کردم، اما چون شوهرم 
توی عروســی ها ارگ می زنــد، فرش که تمام 
شــد آهنــگ زد و ما فــرش را بریدیــم. آن روز 

خیلی خندیدیم.
ë  دلــت می خواهد دســتمزدتان را که گرفتید 

عباس برایت چه چیزی بخرد؟
بــه این فکر نکرده ام اما هرچی باشــد، کاش 
فقــط خوشــی باشــد. دوســت دارم برویــم 
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فرش هرچه ظریفتر، اعصاب بافنده داغان تر. هنری که باید جوانی  و چشم و اعصابت را 
به پایش بریزی و به قول بافنده ها با سوزن چاه بکنی. زندگی دختران و پسران جوانی که 
رنج فرشبافی را به جان می خرند تا بیکاری شان باری بر دوش دور و بری ها نباشد، کافی 
پیچیده و پر از تناقض اســت؛ یک ســر این کاف جوانی و زیبایی و هنر اســت، یکســرش 
رنج و کمبود و گسستن از دیگران و پیر شــدن پای دار. مریم و عباس با اینکه 5 سال است 
ازدواج کرده اند اما 5 ماه بیشــتر نیســت که زندگی مشترک شــان را آغاز کرده اند؛ یعنی 
درســت روزی که از دار قالی پایین آمدند. سه ماه بعد از عروسی، دار زدند و هر تصمیمی 
که برای زندگی داشــتند، ماند برای وقتــی که آخرین گره فــرش را دار بزنند. اگرچه هنوز 

دستمزدشان را کامل نگرفته اند تا برای این زندگی نوپا تصمیمی بگیرند.
مریم خواجوی و عباس سیفی در روســتای »چنارُلق« از توابع بخش »خورش رستم« 
شهرســتان خلخال زندگی می کنند. 95 درصد ســاکنان این روســتا قالیباف هســتند و 
البته بیشترشــان دختر و پســرهای جوانی که از ســر بی میلی و تنها بــرای اینکه به جمع 
جوان های بیکار اضافه نشــوند، پای دار می نشینند. آنها در قبال سودی که صاحبکاران 
از صادر کردن هنر دســت این هنرمندان به دست می آورند، دستمزد ناچیزی می گیرند 
و برای همین گایه های زیادی دارند. مریم 24 ســال دارد و 5 ســال است که ازدواج کرده 
و با ازدواج قالیباف شــده. او از 5ســال پیش خاطره ای ندارد جز گره زدن و خستگی و کار. 
اولین فرشــی که مریم باید می بافت یک فرش ابریشم 17 متری بود. او بهترین روزهای 
زندگی اش را به امید آخرین گره ســپری کــرد و حاا که کار به پایان رســیده حال خودش 
را شــبیه حال پرنده ای می داند که از قفس رها شده اســت. مریم با ازدواج، قالیبافی را از 

خانواده شوهرش یاد گرفت و قالیباف شد.
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از بس ابریشم بافتن ظریف و سخت است که بعضی 
وقت ها حتی یک نفر سام بکند هم آدم عصبانی 

می شود. خیلی وقت ها من و مریم دعوا می کردیم و 
2هفته حرف نمی زدیم اما باز کنار هم نشستیم و بافتیم. 

البته پنجشنبه ها حال مریم خوب بود چون جمعه 
استراحت می کردیم ولی غروب جمعه ها بهانه جویی 

می کرد بلکه از کار شنبه خاص شود

باسوزنچاهمیکنیم
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رنج جوانان پای دار قالی

ازدواج  متفاوت؛ سفره عقد روی قله کوه

گروه جوان - خیلی ها دوست دارند متفاوت باشند حتی برای شروع 
زندگی مشــترک. گاهی هدفی بزرگ تر پشت چنین انتخاب هاست، 
گاهی هم نفس تفاوت و ســادگی کافی اســت. مریم و مسلم ازجمله 
همین جوان ها هستند. آنها عاشق طبیعتند و مراسم عروسی شان را 

هم در دل طبیعت برگزار کرده اند؛ روی قله کوه. 

   جشن باای قله
مسلم نجفی که از کوهنوردهای باسابقه اردبیل است و دلیل آشنایی او 
با همسرش هم کوهستان بوده، از این انتخاب متفاوت و مراسم متفاوت 
می گویــد: »مریم بــه همراه یک گروه از کوهنوردهای مشــهد برای صعود 

به سبان آمده بود که من و تعدادی از دوستانم راهنمای آنها بودیم.
کوهســتان ما را باهم آشــنا کرد؛ هر دو عاشــق کوه هســتیم و بیشــترین 
داشــته های شــخصیتی مان را از همین کوه داریم، از اینکه در صعودهای 
را  »ســبان«  خارجــی  کوهنــوردان  می شــدیم  متوجــه  ایــران  از  خــارج 
نمی شناســند، بــرای ما خوشــایند نبــود. به همین خاطر تصمیــم گرفتیم 
فــارغ از هــر ســروصدای خبــری، بــا شــروع زندگــی مشــترک مان کمکــی 
هرچند کوچک به شــناخته شدن قله سبان کنیم. دوستان کوهنوردی که 
در جای جــای ایــران داریم وقتی متوجه شــدند می خواهیم جشــن عقد و 
عروســی را باای قله ســبان برگزار کنیم از این تصمیم اســتقبال کردند و 
با اینکه عروســی همزمان بــا روز عید فطر بود، تعداد زیادی خودشــان را 
به جشــن رســاندند و آن لحظه که من و مریم به شــروع زندگی مشــترک 
در کنــار هم بله گفتیم، 200 نفر از دوســتان کوهنوردمان در کنار ما حضور 

داشتند.«
ســفره عقــد مریــم و مســلم شــبیه به همــه ســفره های عقدی بــود که 
بــرای زوج های ایرانــی روی زمین پهن می شــود، اما چالشــی تر از عروس 
و دامادهای معمولی پای ســفره عقد نشســتند. مریم و مســلم از پناهگاه 
ارتفــاع 2 هــزار و 800 متــری لبــاس عروســی پوشــیدند و در  غربــی در 
چالش برانگیزترین حالت ممکن خودشان را به سفره عقد رساندند. آنها 
حتی زباله های طول مسیر را هم جمع کردند تا با جشن عروسی شان هم 

به طبیعت کمک کنند.
کوهنوردهایی از اردبیل، تبریز، شمال ایران، اصفهان و تهران در جشن 

عروســی این زوج جوان 
یــاد  و  داشــتند  حضــور 
اســفندیاری«  »لیا  بانو 
نگه داشــتند.  زنــده  را 
جــزو  کــه  کوهنــوردی 
ایرانــی  بانــوان  اولیــن 
صعود کننده به هیمالیا 
در  می خواســت  و  بــود 
عروســی مریم و مسلم 
از  امــا  کنــد  شــرکت 
صعــود پاکســتان زنــده 

باز نگشت.
مریــم بــه گفت و گــو 
و  نــدارد  عاقــه ای 
می خواهــد  کــه  مســلم 
بــه خواســته او احتــرام 
بگذارد از باور مشــترک 
خــود و همســرش ایــن 
طــور می گویــد: »مــن و 
مریــم هــم مثــل همــه 
بــا  زندگــی  در  زوج هــا 

مشــکاتی روبــه رو می شــویم، اما خوشــحالم که شــروع زندگی مــا در کوه 
کلید خورد که در همه حال یادآور اســتقامت و صبر اســت و همین شروع 
متفاوت به عمق رابطه ما کمک بیشتری می کند. از طرفی هم باور داریم 

ما انسان ها رفتنی هستیم و کوه است که همیشه مانا خواهد بود.«
مریم و مســلم می خواســتند ســالگرد ازدواج شــان را در قله های دیگر 
ایــران جشــن بگیرنــد، امــا اتفاق هایــی رخ داد کــه تصمیم گرفتنــد مبلغ 
پس اندازشــان را صرف آنهــا کنند؛ زلزله ورزقان، کمک بــه کودکان دارای 
معلولیــت و مواردی از این دســت کــه عاقه چندانی به بازگو کردن شــان 

ندارند.

ë قالیبافی را از چه کسی یاد گرفتی؟ 
ســه تا اســتاد داشــتم. اوایل از شــوهر و خواهر 
شوهرم اما وسط های فرش که رسیدیم برادر 
شــوهرم از ســربازی آمد و شد ســومین استاد 

من.
ë هر چهار نفر پای دار می نشستید؟ 

اصلــش دو نفــر، چون شــوهر و برادرشــوهرم 
و  مــن  بیشــتر  و  نوازندگــی  می رفتنــد 
خواهرشوهرم می بافتیم برای همین 5 سال 

طول کشید تا فرش را قیچی کنیم.
ë روزی چند ساعت؟

حداقل 12 ساعت؛ از 7 صبح تا 7 بعد از ظهر.
غــروب تــازه شــیفت دوم کار مریــم شــروع 
می شد. 5 ســال نمی دانست آشــپزخانه اش 
روزها چه شکلی است از بس که فقط شب ها 
آشــپزی می کرد. موقع عروســی 55 کیلو بود 
و حــاا وزنش 44 کیلو شــده. تمــام این مدت 
حســرت اینکه یک دل ســیر مــادرش را ببیند 

مشهد.
مریــم و عبــاس هنــوز مــاه عســل نرفته اند. 
5ســال تمام خبــری از گردشــی ااقــل چند 
ســاعته یا حتــی میهمانی خانوادگــی نبوده. 
گــره  بــه آخریــن  بچــه دار شدن شــان هــم 
فرش بســتگی داشــت. برای همیــن عباس 
با 27 ســال سن و 18 ســال تجربه قالیبافی و 
مهارت در بافتن انواع طرح های قالی، دیگر 
انگیزه ای بــرای ادامه این کار ندارد. درســت 
یادش نیســت از چند ســالگی قالی بافته اما 

قید درس و مدرسه را زده تا قالیباف شود.
ë چرا قالیباف شدی؟

درســم خــوب نبــود. بــرای خاص شــدن از 
کتک های معلم فرشباف شدم.

ë  اگر بــه آن زمــان برگــردی باز هــم قالیباف 
می شوی؟

اگر حمایت باشــد حتماً، اما با این وضعیت 
اصًا.

ë نقشه را با ریتم برای مریم می خواندی؟ 
نــه بابا این چیزها فقط توی فیلم هاســت. از 
بــس ابریشــم بافتن ظریف و ســخت اســت 
که بعضی وقت ها حتی یک نفر ســام بکند 
هــم آدم عصبانی می شــود. خیلــی وقت ها 
مــن و مریم دعوا می کردیــم و 2 هفته حرف 
نمی زدیم اما باز کنار هم نشســتیم و بافتیم. 
البته پنجشــنبه ها حال مریم خوب بود چون 
جمعــه اســتراحت می کردیــم ولــی غــروب 
جمعه هــا بهانه جویــی می کــرد بلکــه از کار 

شنبه خاص شود.
عبــاس قالیبافــی را در کــرج یــاد گرفــت؛ در 
خانــه زن و شــوهری که تــا توانســتند از او کار 
کشیدند. مرد که از دار پایین می آمد نقشه را 
وارونه می کرد و عباس کم سن و سال هرچه 
می بافــت اشــتباه از آب در می آمــد. بعــد از 
مدتی متوجه شــد مرد این کار را می کند تا از 
عباس که باورش شــده بود پیشرفتی نکرده، 
بیشــتر کار بکشــد و او زمان طوانی تــری را با 
دستمزد بخور و نمیر آنجا بماند. حاا حدود 
14 ســال از آن روزهــا گذشــته و عبــاس با 27 
ســال سن یک اســتادکار ماهر شــده اما هنوز 
دســت و بالش تنگ اســت و انگیــزه ای برای 

ادامه زندگی ندارد.
ë  فکــر می کنی تــا چه زمانــی بــرای قالیبافی 

انگیزه داشته باشی؟
من کــه بریــده ام. بعید می دانم بیشــتر از 3 
یا 4 ســال دیگــر دوام بیاورم. اصــًا حمایت 
نمی شــویم بایــد یــک جــوری دســت مــا را 
بگیرند تا امیدوار شــویم. فرشبافی مثل این 
است که با سوزن چاه بکنی. به غیر از سرمایه 
اولیه، وقتی مشغول بافتن باشی باید بتوانی 
خــرج زندگــی را از جیب بدهــی که من هیچ 
وقــت ایــن پــول را نداشــته ام. همیشــه برای 
ایــن و آن بافتــه ام و جــز خاطره هــای تلخ از 
قالیبافی خاطره ای ندارم. از همه بدتر اینکه 
چند ماه یا حتی چند ســال بــرای یک فرش 
زحمــت می کشــی و آخــر ســر به جای اســم 
خودت باید اســم صاحب کار یا یک شــرکت 
را نقش بزنی. یــک جورهایی برای آنها مهر 
استاندارد می بافم این خاطره تلخ باای 20 

بار تکرار شده.
عبــاس وقتــی از کــرج بــه چنارُلــق برگشــت 
یک نوجوان 13 یا 14 ســاله بود. همان موقع 
قالیبافــی را به خواهر و برادرهایــش یاد داد. 
او حاا در روســتا و کنار پــدر و مادرش زندگی 
می کنــد، هوای آنها را دارد و خیالش آســوده 
اســت اما دیگر حتی خودش هــم نمی داند 
دوام مــی آورد یا عنقریب اســت که به جمع 

جوان های بیکار شهر اضافه شود.

پشــت صحنه فیلم هاهم می رفتیم.عاشق 
بازیگرهــای آن زمــان بودم. بیشــتر از همه 

بهروز وثوقی.
ë کارتان هم به سینما مربوط بود؟ 

بــری می کــردم.  بــودم و فیلــم  آپاراتچــی 
کپــی فیلم هــا را می بــردم بــه ســینماهای 
مختلــف. فیلم ها را به هم می چســباندم و 
می رســاندم به سینماها. آنقدر این کارها را 
کــرده بودم که چشــمام ضعیف شــده بود. 
بــرای همه ســینماهای تهران فیلــم بردم. 
دیالــوگ همــه فیلم ها را حفظ بــودم. اان 
می توانــم دیالوگ هــای بهروز وثوقــی را در 

فیلم قیصر برایتان پشت سرهم بگویم.
ë درس هنر و سینما هم خواندید؟ 

بــرای  می بــردم  فیلــم  رفتــم.  آموزشــگاه 
ســینما ســیلور ســیتی که اان اسمش شده 
ســینما فرهنگ. بهروز وثوقی صاحب آنجا 
بود. می دید که من چقدر ســینما را دوست 
دارم، بهــم گفــت معرفــی ات می کنــم بــه 
آموزشگاه ســینمایی و من را برد آموزشگاه 
آرمان نو که روبه روی ســینما بود. تا دیپلم 

را آنجا خواندم.
ë چه شد که هنرور شدی؟

بعضی وقت ها به اکران خصوصی فیلم ها 

می رفتــم اما گفتــم این کارها چــه فایده ای 
دارد؟ ایــن شــد کــه رفتــم دفتــر هنــروری. 
چندتــا فیلم بازی کردم امــا دیدم فایده ای 
خوشــم  نداشــتم.  دیالــوگ  چــون  نــدارد 
نمی آمــد زد و خــورد داشــته باشــم. رفتــم 
فیلم هــای کوتــاه بازی کــردم. حتی اگر یک 
خط دیالوگ داشتم سعی می کردم خیلی 
خــوب بگویــم و حفظش می کــردم. نقش 

قاچاقچی و پلیسی هم بازی کردم.
ë چند سالتان بود؟ 

 22، 21 ســال. اان هــم بــازی می کنــم مثًا 
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اسم شــان را گذاشــته بودند کتک خــور فیلم. بعدها نام شــان عوض شــد؛ 
هنرور. اما برای خودشــان کاری که انجام می دادنــد در این دو کلمه خاصه 
می شد؛ عشــق فیلم! مهم هم نبود برای این عشق بارها و بارها نقش کسی 
را بازی کنند کــه از جوان  اول فیلم کتک می خورد. برایشــان مهم نبود فقط 
یــک بار از جلوی دوربین رد شــوند یا یــک جمله بگویند و بگذرند. حســین 
کوکاییان یکــی از همین عشــق فیلم ها بود و البته هســت. برای رســیدن به 
آنچه دوست داشت هنرور شد و چند فیلم هم بازی کرد. حاا هم که سنش 
کم کم رفته باا و 64 ســاله اســت، در خیابان انقــاب دی وی دی های جدید 
می فروشد و باای بساطش عکس های بهروز وثوقی را روی دیوار چسبانده 
اســت. از کنارش کــه رد می شــوی می گوید: »ســد معبر، اتــاری، ممنوعه. 

فیلم های جدید.«
با ذوق از آن روزها حرف می زند و بعــد از هر خاطره می گوید: »یادش بخیر 
45 سال گذشت! انگار همین دیروز بود.« کوکاییان انگار هنوز هم در روزگار 
جوانــی اش زندگــی می کند. در پشــت صحنه همــان فیلم ها و کنــار همان 
بازیگرهایی که دوست شان داشت و کنارشان عکس می گرفت. جوانی اش 

پر از اتفاقات سینمایی است. شاید هم خوِد فیلم!

خاطره بازی یکی از هنرورهای قدیمی سینما

╊┒┖【┐ r′ j━k ブ¨〈ぃ├ qピ┗ペ

ë  عاقه منــد فیلــم  و  ســینما  بــه  کــی  از   
شدید؟

زمــان  آن  داشــتم.  دوســت  بچگــی  از 
هرکســی تلویزیــون نداشــت. بــا بچه هــا 
جمع می شدیم قهوه خانه تا سریال های 
دوزار  ببینیــم.  را  زمــان  آن  معــروف 

پــول چــای می دادیــم و یک قــران بابت 
تلویزیــون. از ایــن ســینما بــه آن ســینما 
ســینما  می دیدیــم.  فیلــم  و  می رفتیــم 
شــهرفرنگ و شهر قصه. ســاندویچ کوکو 
هــم  پنــج زار  تومــن،  یــک  می خریدیــم 
می دادیم نوشابه و بعد فیلم می دیدیم. 

در مســتند »ســینما نــان بــود و آتــش« بــه 
کارگردانی مژده جمشــیدی. یک فیلم هم 
پــگاه آهنگرانی ســاخت دربــاره هنرورهای 
قدیمی به اســم »مردان ارباب جمشــید« و 

منم بازی کردم.
ë  پدر و مادرتان آن زمان مخالف این کارها 

بودند یا موافق؟
بایــد درس  بــه مــن می گفتنــد  آن موقــع 
بخوانی و دکتر و مهندس شوی. اما هرکس 
به چیزی عاقه دارد و من از بچگی عاشــق 
ســینما و هنــر بودم. می گفتم ســر به ســرم 
نگذارید. برای ســینما رفتن با کمربند کتک 
می خــوردم امــا باز هــم تا دیروقت ســینما 
می مانــدم. یــک بــار مــادرم آمد بــه همان 
سینمایی که آپاراتچی اش بودم. فهمید که 
چقدر عاشــق سینما هســتم و گفت باهات 

موافقم. کاری که دوست داری انجام بده.
ë دلتان برای آن روزها تنگ می شود؟ 

آره بابــا. چــرا تنگ نشــود؟ به یــاد آن زمان 
فیلم هایی را که بازی کرده ام می بینم. یکی 
از فیلم های قدیمی ام را که اسمش »قاب 
کمر« بود از مولوی خریدم و از رویش 100 تا 
کپی زدم. انــگار هنوز توی آن دوران زندگی 

می کنم.
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ë  اولین همکاری و آشنایی شما با استاد کیهان
کلهر چه زمانی بود؟

فکرمـــی کنم حدود 18 ســـال پیـــش بود. 
یک ســـالی بود که در امریکا زندگی می کردم 
و در دانشـــگاه مشـــغول تحصیـــل بـــودم و 
درآنجا با ایشـــان ماقات داشتم. البته پیش 
ازاین با خانواده آقای کلهرآشـــنایی داشتم و 
دورا دورصدای ســـاز ایشـــان را شنیده بودم و 
یک شـــیدایی خاصی در نواختن داشـــتند که 
برای من جالب بـــود و مرا جذب می کرد. آن 
زمان که در امریکا بودم بســـیاری از دوســـتان 
مشترکمان پیشنهاد دادند اجراهایی درامریکا 
و دیگر کشـــورها داشـــته باشـــیم که البته این 
اتفاق خیلی زود میسر شد و نخستین کنسرت 
مشـــترک ما با آقـــای پژمان حـــدادی و آقای 
کیهان کلهر برگزار شد. بعد از مدتی قراربراین 
شـــد به اتفاق آقای شـــجریان، آقـــای کلهر و 
آقای همایون شجریان کنسرت های مشترک 
داشته باشیم که حدوداً 8 سال این برنامه ها 
پا برجا بود و بعد از آن در اروپا به اتفاق آقای 
مجید خلج و آقای کیهان کلهر کنسرت برگزار 
کردیم درواقع مجموعه کنسرت های بسیاری 
به شـــکل های مختلف در ایران و کشـــورهای 
دیگر انجام شد اما در حال حاضر مدتی است 

که این همکاری وجود ندارد.
ë آیا این عدم همکاری علت خاصی دارد؟

خیـــر. همکاری هـــا نمی توانـــد دائمـــی و 
همیشـــگی باشـــد به هرحـــال مـــن و ایشـــان 
هســـتیم.  هـــم  دیگـــر  کارهایـــی  به دنبـــال 
زمینه هـــای  در  کـــه  بســـیاری  مشـــغله های 
مختلف موسیقی دارم ســـبب شده فرصت 
کمتری داشـــته باشـــم و ایشـــان هم که تمام 
مدت سال در حال برگزاری کنسرت هستند. 
به هرحال در هـــر دوره ای هر فردی به اتفاق 
دوســـتان و همکارانـــش ایده هایـــی را دنبال 
می کنـــد و بعد از آن تصمیـــم می گیرد افکار 
و ایده هـــای خود را ادامه بدهـــد و این ایده ها 
تغییر می کند و به شکل دیگر این فعالیت ها 
انجام می گیرد. بیشترین فعالیت آقای کلهر 
در زمینه اجرای موســـیقی است اما بخشی از 
فعالیت های مـــن در زمینه اجرایی اســـت و 
مســـئولیت های دیگر هم در زمینه موسیقی 

دارم که مانع از کارهایم است.
ë  اســـتاد کلهر عاوه بـــر نوازندگـــی کمانچه

تجربه ای هم در نواختن ســـاز ســـه تـــار دارند؛ 
باتوجه به سال ها تجربه شما در این ساز ارزیابی 

شما از نوازندگی سه تار ایشان چیست؟
آقای کلهر موســـیقیدان برجسته و بسیار 
خوبی هستند و سلیقه خوبی هم در موسیقی 
دارند و با آنکه ســـه تار ســـاز دوم ایشان است 
نواهایی که با این ساز می نوازند بسیار خوش 

صداست.
ë  به نظر شـــما شـــیوه کمانچه نوازی ایشان به

همان ســـبک قدماســـت یا تکمیل کننده آن 
دوران بوده است؟

برخـــاف کارهـــای عجیـــب و غریبـــی که 
دیگران با ســـاز کمانچه انجام می دهند آقای 
کلهر با تکنیک و حس شـــخصی خودشـــان 

موســـیقی ایرانـــی را اجـــرا می کننـــد و لزومـــاً 
موســـیقی ســـنتی یا دســـتگاهی نیست بلکه 
کمانچه ای اســـت که تحت تأثیـــر فرهنگ و 
مناطـــق مختلفی که ســـاز کمانچـــه در آنجا 
رواج داشته نواخته می شود که بی تأثیر از آن 
مناطق نبوده و نیســـت. ایشـــان ساز کمانچه 
را با ســـبک و شیوه خودشـــان گسترش دادند 
موســـیقی نواحی و موســـیقی دســـتگاهی در 

سازشان نقش عمده دارد.
ë  شما و استاد کلهر خارج از ایران اجرای برنامه

بسیاری داشته اید به نظر شـــما چرا تصور ما از 
یک هنرمند بین المللی این اســـت که خارج 
از ایران فعالیت کند! یعنی استاد کلهر در کنار 
نوازندگان برجسته ای چون شجاعت حسین 
خان و عالیم قاســـم اف و... بیشتر مورد توجه 
بوده اند تا آنکه ایشان را یک هنرمند مستقل در 

سطح بین المللی بدانیم.
کیهـــان کلهر یکـــی از نـــادر هنرمندانی 
اســـت که موســـیقی ایران را به تمـــام دنیا 
معرفی کرده اســـت و باید خســـته نباشـــید 
بـــه ایشـــان گفت. اما ایـــن ســـؤال را باید از 
همـــکاران رســـانه ای داشـــته باشـــیم چـــرا 
کـــه واژه هـــا را ایـــن دوســـتان روی کاغذها 
می آورند. کیهان کلهـــر یک هنرمند بزرگ 
ایرانی اســـت که سفیر هنری ایران در تمام 
دنیا بوده اســـت. وقتی می گوییـــم هنرمند 
بین المللـــی تعریف هـــای دیگـــر هم از آن 
 می شـــود. ما در هنرجهانی همیشـــه نقشه 
ایـــران را از آن حـــذف می کنیم و هر چیزی 
کـــه می خواهیـــم جهانـــی ببینیم عـــاری از 
خودمـــان می دانیم و جهان را جدا از ایران 
می بینیـــم در حالـــی کـــه هیچ جـــای دنیا، 
جهـــان را اینگونـــه نمی بیننـــد و ایـــن گونه 
نیســـت. جهان مجموعه ای است از ایران و 
سرزمین ها و کشورهای مختلف. متأسفانه 
ارزش  خودمـــان  بـــه  می خواهیـــم  وقتـــی 
بدهیـــم خودمان را حـــذف می کنیم و واژه 
جهانی را بدون وطنمـــان عنوان می کنیم. 
در رســـانه ها چنـــدان نـــگاه تخصصـــی به 
این موضوع نیســـت و براین نظر هســـتند که 
ارزش هـــر هنرمند ایرانی این اســـت که یک 
نـــام خارجی در کنـــار او قرار بگیـــرد البته که 
اگـــر هنرمند خوبی باشـــد ایرانـــی و خارجی 
نـــدارد و افتخاری اســـت که در کنـــار هنرمند 
بزرگی ســـاز بنوازد و افتخـــار آن به غیرایرانی 
بودن آن نیست. اما در رسانه ها کمتر ارزش 
هنری یک هنرمند مطرح بوده و گویا هنرمند 
بین المللی ارتباطی به ایران نداشـــته و باید 
خارج از ایران اجرا کند. با دوستی برنامه گذار 
صحبت می کردم و ایشـــان براین نظر بودند 
که برای کنسرت آینده از یک نوازنده خارجی 
دعوت شـــود و درکنـــار هم اجرای کنســـرت 
داشـــته باشـــیم و تضمین می کردنـــد از این 
کنســـرت بسیار اســـتقبال خواهد شـــد و من 
بسیار تأسف خوردم و گفتم یک عمر تاش 
کردیم اما باید راز موفقیت من را در کنار یک 
غیرایرانی ببینند. این تصور شـــاید به نوعی 
نگاه عوامانه و عقب افتاده در ایران است. 

خنیاگر عشق
گفت و گو با حسین علیزاده  به انگیزه تولد کیهان کلهر

تقویم، تاریـــخ تولد کیهان کلهر را ســـوم آذر ماه 1342 نشـــان می دهـــد؛ هنرمند نام 
آشـــنای موســـیقی ایران که نوای مســـحورکننده کمانچه اش نه تنها بـــرای ایرانیان 
بلکه برای بســـیاری از عاقه مندان موسیقی ملل در آن ســـوی آب ها نیز آشناست. از 
همین رواســـت که نام کلهر به ایران خاصه نمی شود و سال های بسیار زانو به زانوی 
بزرگان موســـیقی دنیا هنرنمایی و عرض اندام کرده اســـت. نوای ســـاز او چون تیری 
رها شـــده از چّله کمانش بوده که هماره بر دل ها نشســـته اســـت. کیهان کلهر کارنامه 
پرباری درموســـیقی ایـــران دارد و با هنرمنـــدان بزرگی چون محمدرضا شـــجریان، 
حسین علیزاده، شهرام ناظری و برخی هنرمندان برجسته دنیا چون اردال ارزنجان، 
شجاعت حســـین خان، یویوما، عالیم قاسم اف، بروکلین و... همکاری داشته است. 
حسین علیزاده هنرمند برجسته موسیقی ایران که در آلبوم هایی چون »سرود مهر«، 
»ســـاز خاموش«، »زمســـتان اســـت« و... با کلهر همکاری داشـــته، او را »هنرمندی 
شوریده« لقب داده است. علیزاده پیام تبریک خود را در زادروز این هنرمند اینگونه 
آغاز می کند: » ای مرد عاشـــق تولدت مبارک، تو خنیاگری هســـتی که همیشـــه ساز و 
دلت در مشتت اســـت و این ارمغان گرانبها را همیشـــه به همه دنیا عرضه کرده ای. 
آرزوی سامتی دارم و آرزو دارم سالیان سال بنوازی و همه دنیا از سازت لذت ببرند.« 

enگفت و گو با حسین علیزاده به انگیزه سالروز تولد کیهان کلهر را در ادامه می خوانید.
.s
h
iv
a
r.
o
rg

  :├
m┵

کیهان کلهر نیاز به اسم کسی ندارد. اجرای 
کنسرت درهمه دنیا به عنوان یک بیزینس 
نگاه می شـــود یعنـــی جنبـــه اقتصادی آن 
دیده مـــی شـــود. برنامه گذاران موســـیقی 
در دنیـــا منهـــای بعضی از جشـــنواره های 
خـــاص، از هنرمنـــدی دعـــوت می کنند که 
برنامه شان پر مخاطب و درآمدزا باشد برای 
همین اســـت که خیلـــی مواقـــع چهره های 
مختلـــف با موســـیقی های مختلـــف درکنار 
هـــم قـــرار می گیرند کـــه بخشـــی از بیزینس 
اســـت که البته اتفاقات خوبـــی هم درآن رخ 
می دهد. شـــاید در ابتدا بـــرای برنامه گذاران 
هدف بیزینس در اولویت باشد اما محصول 
آنها هم همیشه چیز خوبی بوده است البته 

برنامه گذاران روی هنرمندی سرمایه گذاری 
می کنند که مطمئن هستند پتانسیل باایی 

دارد و موفق است.
ë  در ایـــران هـــم چند ســـالی اســـت چـــه در

جشنواره های مختلف و چه اجراهایی که طی 
سال برگزار می شود بیشـــترین سرمایه گذاری 
بر هنرمندان خارجی بوده و بیشـــتر این افراد 
بولد می شـــوند تا هنرمندان برجســـته ایرانی 
که در کنار آنها ســـاز می نوازند. به نظر شما چه 
شرایطی به وجود آمده که حضور این افراد در 

ایران چشمگیر تر شده است.
تهـــران یکـــی از پایتخت هـــای مهـــم در 
منطقـــه اســـت. در پایتخت هـــا و شـــهرهای 
بزرگ دنیـــا مراکز فرهنگـــی مختلفی وجود 
دارد. به عنوان مثال در شهر پاریس شبانه روز 
موسیقی های مختلف دنیا شنیده می شود و 
خط کشی خاصی ندارد و این برنامه ریزی به 
دیدگاه فرهنگی شـــهرداری، وزارت فرهنگ 
و هنر یا رادیـــو و تلویزیون پاریس برمی گردد 

که در کارهای فرهنگی خود ســـرمایه گذاری 
می کننـــد و بودجـــه اختصـــاص می دهنـــد و 
بـــرای ارتقـــای فرهنـــگ و هنر مردمشـــان از 
هنرمندان دنیـــا دعوت می کنند تـــا مردم با 
فرهنگ های جهان آشـــنا شـــوند. به نظرمن 
انجـــام چنیـــن اتفاقاتی فی نفســـه در تهران 
هم مشـــکلی ندارد و بهتراســـت تهران مرکز 
هنرمندانی باشـــد کـــه خارج ازایـــران زندگی 
می کنند و فرصت و امکان برگزاری کنســـرت 
در ایران را داشـــته باشـــند. البته گاهی اوقات 
هم تجاری ترین هنرمندان موســـیقی غربی 
را بـــه ایران دعوت می کنیم و ســـالن بزرگ را 
دراختیار آنهـــا می گذاریم تـــا آن درآمدزایی 
صورت بگیرد اما اگر یک برنامه ریزی درست 

انجام شـــود هم یک ماقات بین هنرمندان 
ایران و جهان است و دیگر اینکه یک هنرمند 
ایرانـــی فدای غیرخـــودی نمی شـــود. یعنی 
همان طـــور که برای فرهنـــگ و هنر خودمان 
ارزش قائل هســـتیم می توانیـــم به فرهنگ 
و هنر دنیا هـــم ارج بگذاریم و نتیجه آن این 
می شـــود که تمـــام ملت های دنیـــا از طریق 
فرهنـــگ و هنرشـــان بـــا یکدیگـــر در ارتبـــاط 
هســـتند. وقتی فرهنگ و هنر در بین ملت ها 
درجریان باشـــد و ارتباطـــات فرهنگی انجام 
گیرد کمتر جنگ اتفاق می افتد و کمتر مردم 
دنیا از هم نفرت پیدا می کنند و با هم دشمن 
می شوند. هنرمندان دراین باره نقش بسزایی 
دارند و چه خوب اســـت که تهـــران به مانند 
یکی از شـــهرهای بزرگ دنیا مرکز هنرمندان 
خوب دنیا باشـــد البته بازهـــم تأکید می کنم 

بستگی به سیاستگذاری افراد هم دارد.
ë  آیا در کشور ما عرصه و امکاناتی برای معرفی

هنرمندان خوب ایرانی وجود دارد، چرا که تا به 

امروز تاش خود هنرمندان بوده است؟
خیـــر، در ایـــران امکانـــات دولتـــی بـــرای 
هنرمنـــدان وجـــود نـــدارد مگر اینکه شـــکل 
تبلیغاتی داشـــته باشـــد یا نهایت در ســـطح 
ســـفارتخانه برای میهمان خصوصی باشد. 
بیشـــترین اتفاقات از ســـوی خود هنرمندان 
بوده و هنرمندان ایرانی توانستند در بسیاری 
از جشـــنواره ها و مراکـــز فرهنگـــی دنیـــا بـــا 
تماس های مستقیم و مستقل خود را معرفی 

کنند و به نظر من خیلی هم موفق بوده اند.
 حـــدود 5-4 دهـــه گذشـــته یعنـــی پیش 
از انقاب هنرمنـــدان ایرانی در سراســـر دنیا 
شـــناخته شـــده بودند آن هم به دلیل حضور 
بیشـــتر آنهـــا در خـــارج از کشـــور و به صورت 

مستقل یا مشـــترک نام ایران را برسر زبان ها 
انداختند. درواقع موسیقی و سینما دو هنری 
هستند که نقش بسیاری در معرفی فرهنگ و 

هنر ایران داشتند.
ë  آیا در نســـل امروز هم این اتفاقات خوب به

چشـــم می خورد و توانسته اند هنرشـــان را به 
جهان عرضه کنند؟

بله. کم و بیش در نســـل جـــوان هم دیده 
می شود. موســـیقی در دوره های مختلف به 
شکل های متفاوت عرضه شده است ، البته به 
شرط آنکه با هویت و فرهنگ ایرانی معرفی 
شـــود و به ریشـــه ها وصل باشـــد. من انتقاد 
یا تعریفی از کســـی ندارم اما مســـلماً دراین 
ســـال ها کشـــورهای غربی که ممکن است با 
موسیقیدانان نسل جوان ایرانی آشنایی هم 
نداشته باشند این تشـــخیص را داشته اند که 
اجرا ها در چه ســـطحی بوده و اصالت در آن 
وجـــود دارد یا خیر. درحـــال حاضر اجراهای 
هنرمندان ایرانی بســـیار متنوع شده و اصوًا 

حول موســـیقی تلفیقی اســـت و نسل جوان 
گرایش بسیاری به موسیقی تلفیقی دارند به 
هر حال این هم یک نوع موســـیقی است که 

شنونده های خاص خود را دارد.
ë  آقـــای کلهـــر در جایـــی اشـــاره داشـــتند که

امروز  موســـیقی  پیش،  ســـال  صد  »موسیقی 
نیســـت و موســـیقی هم بنـــا بـــر مقتضیات 
اجتماعی و طرز زندگی مردم آن، تغییر کرده. 
همان گونه که در موســـیقی ما، علی اکبرخان 
شهنازی و درویش خان شبیه میرزاحسینقلی 

ساز نمی  زدند« شما هم براین نظر هستید؟
این اتفاق آشـــنایی درتاریخ فرهنگ وهنر 
ما است نه فقط درموسیقی.با نگاه به ادبیات 
ایران خواهید دید  نیما که خود حافظ شناس 
و موســـیقی شناس است و به سنت ها آگاهی 
دارد قالـــب شـــعرها را تغییـــر می دهـــد و در 
سنت ها نمی ماند اما آثارش را بر پایه همان 
سنت ها می سراید.مشکل ما تضادی است که 
فکر می کنیم موسیقی معاصر ما با موسیقی 
گذشته بسیار متفاوت است و باید از مرزهای 
دیگـــر وارد شـــود و موســـیقی های تفننـــی را 
به جای موســـیقی های نو عرضـــه می کنیم. 
متأسفانه دراین چهار دهه مرزهای فرهنگی 
ایران بســـته بوده و به همین دلیل اســـت که 
می گویـــم چه خوب اســـت هنرمنـــدان دیگر 
کشورها در شهری چون تهران حضور داشته 
باشـــند تا فرهنگ مردم رشد بیشتری داشته 
باشـــد چرا کـــه اگر موســـیقی های دیگـــری را 
بشـــنوند و بشناسند به ارزش هنری موسیقی 
پی می برنـــد و می توانند موســـیقی تفننی را 
از موســـیقی جدی تشـــخیص دهند و آگاهی 

بیشتری نسبت به آن پیدا می کنند.
البته که منظور آقای کلهر روشـــن اســـت. 
همان طـــور که در ادبیات مثـــال زدم. ادبیات 
ایران ریشـــه عمیقی در فرهنگ ایرانی دارد و 
با آنکه مخالفت های بســـیاری وجود داشت 
درهر صورت نتوانســـتند مانع حرکت های نو 
شوند یا حرکت های هرز را به کرسی بنشانند، 
انحراف از حافظ و فردوســـی بســـیار ســـخت 
اســـت و شـــکل جدی ادبیات شـــوخی بردار 
نیســـت و کســـی نمی تواند به آن وارد شود و 

تحریفش کند.
اما متأسفانه موسیقی به یک هنرعمومی 
تبدیل شـــده است و در حال حاضر می بینیم 
در هنگام پخش یک قطعه هرکسی به خود 
اجـــازه اظهار نظـــر می دهد. حـــال ببینید در 
یک مســـأله پزشکی آیا همه مردم می توانند 
روی یک مسأله تخصصی نظر بدهند؟ چرا 
به موسیقی به عنوان یک موضوع تخصصی 
نگاه نمی شود! چرا موسیقیدانان ما به عامه 
مـــردم پناه می برند و می گوینـــد مردم این را 
دوســـت دارند و در این زمینه تخصص دارند 
در صورتـــی که مردم مصرف کننده هســـتند 
و اگـــر کار خـــوب به آنهـــا ارائه شـــود بخوبی 
اســـتقبال می کنند و عکس آن اگر کار بد هم 
عرضه شـــود  مورد اســـتقبال آنها بوده است 
مانند هوای تهـــران که اگر خوب یا بد باشـــد 
مـــردم مجبورند تنفـــس کننـــد. کارهایی که 
به عنوان معاصر شناخته می شود به گذشته 
خود وصل است. اگر کشـــوری تاریخ نداشته 
باشد هنر مدرن آن از حباب تولید می  شود و 

ماندگاری نخواهد داشت.
ë  این اتفاقـــات در بخش آموزشـــی هم دیده

می شود، درواقع کســـانی که درمراکز آموزشی 
چـــون هنرســـتان ها و دانشـــگاه ها تحصیـــل 

می کنند همسو با عامه مردم شده اند.
پیـــش ازاین هـــم گفتـــه بـــودم  ای کاش 
پیونـــدی بیـــن جامعه و دانشـــگاه ها باشـــد. 
دانشجویانی که در دانشـــگاه ها در رشته های 
درســـی بســـیار ســـطح باا تحصیل می کنند 
وقتی به جامعه وارد می شوند بایستی رشته 
تحصیلی خود را تغییر بدهند یعنی کاری را 
انجام بدهند که مردم دوست دارند. دراینجا 
فاصله ای بین موســـیقی هنری و موســـیقی 
مردم پســـند وجود دارد.اگر طبق گفته شـــما 
کســـانی که در دانشـــگاه ها آموزش می بینند 
همســـو با جامعـــه شـــده اند این مســـأله به 
کیفیت دانشگاه ها بر می گردد. بدون مطالعه 
نمی توانم در این باره قاطعانه صحبت کنم 
اما مشکل این است که تمام مراکز فکری ما 
در همه رشته ها یک حرف دیگری را می زنند 
و درجامعه خبر دیگری اســـت.ما دانشـــکده 
ادبیات داریم و درکنـــار آن رادیو و تلویزیون، 
اما می بینید ادبیاتی کـــه در رادیو و تلویزیون 
اســـتفاده می شـــود در یـــک ســـطح دیگری 
اســـت آن گاه فکر می کنید در کشوری زندگی 
می کنید که دانشـــگاه، کرســـی ادبی و شاعر و 
نویسنده ندارد. باید برنامه ریزی های کان در 
این باره صورت بگیـــرد که در این باره رادیو و 
تلویزیون نقش بسیار مهمی دارد. رسانه ملی 
باید مردم را به کتاب خواندن و کارهای ادبی 
دعوت کند اما وقتی این مسائل وجود ندارد و 
برنامه هایی که در اختیار مردم قرار می گیرد 
با ادبیات نازل بوده قطعاً فاصله بســـیاری با 
دانشـــگاه خواهد داشت. در دانشگاه، اصولی 
تدریس می شود که در جامعه متفاوت است 
و زمانی کـــه پا دراجتمـــاع می گذارید باید به 
زبان دیگری صحبت کنید. پیوند دانشـــگاه و 
جامعه نقطه ضعف بزرگی است که خیلی ها 
را حتـــی راغب می کنـــد به دانشـــگاه نروند و 
تحصیل نکنند چـــون می توانند براحتی جور 
دیگری زندگـــی کنند و نیازی نیســـت علم و 
آگاهی آنها باا برود همان قدر که بتوانند پول 

بشمارند کافی است.
ë  به همیـــن میزان هم بســـیاری از هنرمندان

ایران تحصیات در خـــارج از ایران را ترجیح 
دادند. به طور مثال استاد کلهر تحصیات خود 
را خارج از ایران گذرانده اند آیا این بدان معنا 
است که دانشـــگاه های ما امکانات تحصیلی 

باایی ندارد؟
اولین انقاب فرهنگی که آن زمان انجام 
دادیم این بود که دانشگاه را بستیم.آن زمان 
دانشکده موسیقی به مدت 10 سال بسته شد 
و یک جو بسیار بد و خشن نسبت به موسیقی 
وجود داشت. من سال 62 مجبور شدم برای 
ادامـــه تحصیل از ایـــران بروم چـــرا که وقتی 
دیدم عرصه تنگ شده اســـت ترجیح دادم 
از وقـــت و زمانم جور دیگری اســـتفاده کنم. 
آقای کلهر هم در ســـن جوانی از ایران رفتند 
البته نه فقط ایشان بلکه ممکن است خیلی 
از افـــراد این هـــدف را دنبال کنند تـــا بتوانند 
خارج از ایران علم موسیقی خود را گسترش 
بدهند و با رشـــته هایی مثـــل موزیکولوژی که 
آن زمان در برخی مراکز خارج از کشور ایجاد 
شده بود آشنا شـــوند و تحصیل کنند. اما این 
نکته را هم باید بپذیریم که دانشکده و مراکز 
موسیقی مان ایده آل نیست. بخش دیگر این 
است که آن افراد می خواهند جهان را با دید 
وسیع تر ببینند. ناگفته نماند در دانشگاه های 
ایـــران هم چه در زمان ما یـــا حتی امروز غیر 
ایرانی بسیاری حضور دارند که برای تحصیل 
در ایـــران آمده اند.تحصیـــات کیهـــان کلهر 
خارج از ایران موجب شـــده تجربه اجتماعی 
جهانـــی او هـــم بیشـــتر شـــود اما نســـبت به 

موسیقی خود همیشه وفادار بوده است.
ë  ارزش کاری استاد کلهر در موسیقی ایرانی را

چگونه ارزیابی می کنید و چه تعریفی از ایشان 
خواهید داشت؟

من کیهـــان کلهـــر را هنرمندی شـــوریده 
می دانم که قلبش همیشـــه در مشتش بوده 

و با یک آرشه آن عشق را شعله ور می کند.
 به نظرمن اگر کیهان کلهر را در موقعیت 
بسیار خوب اجرا ببینیم )چرا که وقتی تعداد 
اجرا ها بسیار شـــود می تواند آن فرد را خسته 
کنـــد( او به جای آنکه ســـازش را با تغییراتی 
به مردم بشناســـاند همه را دعوت به سازش 
می کند و با همان حسی که در وجودش است 
هنر اصیلـــش را به گونه ای اجـــرا می کند که 
روی همه اثر گـــذار بوده اســـت. وقتی هنر به 
زبان حسی بیان شـــود نیاز به ترجمه ندارد و 
کیهان کلهر نمونه بســـیار خوب این موضوع 
اســـت و موســـیقی او هیچ گاه نیاز به ترجمه 
نداشته است. کیهان کلهر در شکل و فواصل 
موســـیقی اش تعدیلـــی ایجـــاد نمی کنـــد و 
هرآنچـــه را بوده با یک حس عاشـــقانه و هنر 
ناب عرضه کرده اســـت و این نشـــان دهنده 
آن اســـت که موســـیقی مرز و شکل و شمایل 
خاصی ندارد و هر کســـی که با عشـــق بنوازد 
و با عشق با شـــنونده ارتباط برقرار کند درهر 
جای دنیـــا تأثیرگذار خواهـــد بود.این جواب 
محکمـــی به خیلـــی از افراد اســـت کـــه فکر 
می کنند موســـیقی ایرانی نمی تواند به گوش 

جهانیان برسد.
ë  موفقیت های شـــما و آقای کلهـــر در عرصه

موســـیقی تا بدانجا بود که توانستید منتخب 
و نامزد جایزه گرمی باشید که این اتفاق بسیار 
خوبی در موســـیقی ایران است اما متأسفانه 
تا به امروز هیچ گاه نتوانســـته ایم این جایزه را 

دریافت کنیم.
جایـــزه گرمـــی تنهـــا بـــه کارهایـــی تعلق 
می گیـــرد که درامریکا تولید و منتشـــر شـــده 
است که تعداد آن نسبت به کارهایی که تولید 
می شود اندک است.اگر آثار خوبی در ایران یا 
اروپا تولید و منتشر شـــود نمی تواند درجایزه 
گرمی قرار گیرد.اما مسأله مهم این است که 
با وجود شرایط سیاسی بسیار تنگ بخصوص 
درارتبـــاط با ایـــران و امریکا، موســـیقی ایران 
در چند نوبت کاندیدای جایزه گرمی شـــده و 
مسائل سیاســـی را کنار زده است. به نظر من 
هنرمنـــدان موســـیقی ایرانـــی در رقابت ها یا 
فعالیت در عرصه جهانی بســـیار نادر بوده و 
تجربه کمتری نسبت به همه دنیا داشته اند. 
ما چهل ســـال رنج شرایط موسیقی ایرانی را 
در ایران داشـــته ایم و داریم و خـــارج از ایران 
شـــرایط به این صورت نیست و خیلی مواقع 
موســـیقی کـــه تولیـــد می کنند از یـــک رهایی 

برخورداراست و نیاز به مجوز ارشادی ندارد.
ما قطعاً معتقد نیستیم هنر  نزد ایرانیان 
اســـت و بـــس، اما معتقـــد هم نیســـتیم که 
ایرانی هـــا افراد کند ذهنی هســـتند و تا جایی 
پیشـــرفت می کننـــد. در ابـــه ای ایـــن همه 
سال های سخت درایران نشـــان دادیم آقای 
اصغـــر فرهادی هـــم می تواند جایزه اســـکار 
بگیرد. اما مسأله این است که آن طور که تمام 
دنیا هنر و موسیقی شـــان را به جهان معرفی 
می کنند ما نمی توانیم و دستمان بسته است 
یعنی نـــه راحت ســـفر می کنیم و نه کســـان 
دیگری می توانند راحت به ایران سفر کنند و 
سد های زیادی برسر راه قرار دارد؛ با وجود این 
باید به  دوستان ، همکاران و هنرمندان خسته 
نباشـــید بگویم. با وجود شرایط سختی که در 
ایران وجود دارد موســـیقی ایرانی توانسته در 
عرصه جهانی و کل خاورمیانه طی این چند 
دهه بسیار مطرح شـــود و اگر شرایط سیاسی 
بهتـــر شـــود قطعـــاً از نظر فرهنگـــی و هنری 

موفق تر خواهیم بود.

ë  آقـــای کلهـــر موســـیقیدان برجســـته و
بســـیار خوبی هستند و ســـلیقه خوبی هم 
در موســـیقی دارند و با آنکه ســـه تار ســـاز 
دوم ایشان اســـت نواهایی که با این ساز می نوازند بسیار خوش 
صداســـت. کیهان کلهر یک هنرمند بزرگ ایرانی است که سفیر 

هنری ایران در تمام دنیا بوده است.

ë  من کیهان کلهر را هنرمندی شوریده می دانم که قلبش همیشه
در مشـــتش بوده و همزمان با یک آرشـــه آن عشـــق را شـــعله ور 

می کند. 

ë  ما در هنرجهانی همیشه نقشه ایران را از آن حذف می کنیم و هر
چیزی که می خواهیم جهانی ببینیم عاری از خودمان می دانیم و 

جهان را جدا از ایران می بینیم.

ë  اگر کشـــوری تاریخ نداشته باشـــد هنر مدرن آن از حباب تولید
می  شود و ماندگاری نخواهد داشت.

ë  در دانشـــگاه، اصولی تدریس می شـــود که در جامعه متفاوت
اســـت و زمانـــی کـــه پـــا دراجتمـــاع می گذاریـــد باید بـــه زبان 
دیگـــری صحبت کنید. پیوند دانشـــگاه و جامعـــه نقطه ضعف 
 بزرگی اســـت کـــه خیلی ها را حتـــی راغب می کند به دانشـــگاه

 نروند.

نیم نگاه
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معامات رسمی بدون کارت پایان خدمت
ë  مهرداد از تهران: خواستم بدانم با توجه به اینکه من هنوز

کارت پایان خدمت ندارم آیا می توانم ســند منزلی را به نام 
خــودم انتقال دهــم؟ یا اینکــه به دلیل نداشــتن کارت پایان 

خدمت با منع قانونی روبه رو هستم.
 بــا توجه بــه اصاح قانــون خدمت وظیفــه عمومی، برای 
نقــل و انتقــال اســناد اعــم از منزل، ماشــین و... نیــازی به 

کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وجود ندارد.
تعریف قانونی کارگر

ë  شــهدادی: می خواســتم بدانم در چه صورتی یک شــخص طبق قانون کارگر
تلقی می شود و کارفرما مکلف است نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کند؟

دوست عزیز باید بدانید قراردادی که دارای 3 مشخصه شخصی بودن انجام 
کار، تبعیت حقوقی و تبعیت مزدی باشند قرارداد کار تلقی شده و به موجب 
مــاده 5 و 3 و 188 قانــون کار شــخص طــرف قــرارداد کارگــر تلقی می شــود و 
در اجــرای مــاده 148 قانون کار، کارفرمــا مکلف به پرداخت حــق بیمه کارگر 

بر اساس مواد 38 و 39 قانون تأمین اجتماعی است.
شرایط تقسیم سهم اارث

ë  ســمندریان: آیــا ســهم اارث مــادر بــه پســر و دختر مســاوی اســت یــا مانند
سهم اارث پدر به پسر و دختر، سهم اارث پسر از دختر دوبرابر است؟

سهم اارث چه از طرف پدر و چه از طرف مادر باشد درهر صورت سهم اارث 
پســر دو برابر ســهم اارث دختر اســت و فرقــی نمی کند که منشــأ آن از طرف 

پدر باشد یا مادر.
شکایت از مزاحم تلفنی

ë  م- حسینی: من ســاکن تهرانم و چند وقتی است شخصی با شماره ناشناس
بــرای دختر بنــده مزاحمــت ایجــاد می کنــد اکنون قصد شــکایت از شــخص 
مزاحم را دارم. پس از بررســی شــماره تلفن متوجه شدم که شــخص مزاحم از 
شــهری از توابع استان کرمانشــاه برای دختر بنده مزاحمت ایجاد می کند. حال 
می خواســتم بدانم آیا می توانم در همین شهر محل ســکونت خود شکایت را 

مطرح کنم یا می بایست به استان کرمانشاه مراجعه کنم؟
بــا اســتناد به رأی وحدت رویه کــه در حکم قانون اســت در صورتی که اجرای 
مزاحمــت از یــک حوزه قضایی شــروع و نتیجــه آن در حــوزه قضایی دیگری 
حاصــل شــود، محل حدوث نتیجــه مزبور محل وقوع جرم محســوب و مناط 
صاحیــت دادگاه نیــز همــان خواهــد بــود. پــس در همین محل وقــوع جرم 
)تهران( می توانید شکایت خود را مطرح نمایید و نیازی به مراجعه به استان 

کرمانشاه وجود ندارد.

┠¨ブ┗ズ プ┩┗└‶┎¨
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ایران جزو 52 کشــوری بوده و هست که در نشست شیکاگو 
بین المللــی  معاهــده  و  داشــته  حضــور   1944 ســال  در 
هواپیمایــی کشــوری را تصویــب کــرده اســت. در نتیجه نه 
تنها ایران جزو پیشگامان عضویت در پیمان شیکاگو بوده، 
بلکــه در آن زمان از جایگاه ویژه ای در آن نهاد بین المللی 

برخوردار بوده است.
متأسفانه همین ایرادات و نقایص و همچنین عدم اطاع 
مســافران و متقاضیــان از مقــررات قانونــی، ســبب جــری 
شدن متصدیان حمل و نقل نسبت به تخلفات عدیده در 
زمینــه حمــل و نقــل هوایی بخصــوص در عرصه حمل و نقــل هوایی داخلی 
گردیــده اســت. پر واضح اســت که حقوق مســافر مجموعه ای از سیاســت ها، 
دســتورالعمل ها، اســتانداردها، ضوابــط و مقرراتــی اســت که می بایســتی از 
اصول رفتاری شرکت های هواپیمایی و سایر عوامل امور پروازی باشد و هدف 
آن تضمیــن حقــوق مــادی و معنوی و رعایت  شــأن و منزلت مســافر اســت. 
رعایت این اصول حمایتی بر مبنای ماده 5 قانون هواپیمایی کشــوری و ماده 
19 کنوانســیون ورشــو بــرای همــه شــرکت های هواپیمایی داخلــی ازم ااجرا 

است.
اشخاص با دانستن حقوق خود و با اتکا بر همین قوانین ناقص که کشور ایران 
بدان پیوســته اســت، می توانند با مراجعه به محاکم ذیصــاح قانونی بخش 
اعظمــی از حقــوق خــود را در صــورت تخلف متصــدی حمل و نقــل هوایی، 
اعــاده و احیا نماینــد و باتردید چنین اقداماتــی در کاهش تخلفات متصدی 

بسیار مؤثر خواهد افتاد.
از مهم ترین کنوانســیون هایی که کشــور ایران در عرصــه بین المللی در حمل 
و نقــل هوایــی بــدان ملحــق گردیده اســت، می تــوان بــه کنوانســیون 12 اکتبر 
1929 ورشــو و پروتــکل 28 ســپتامبر 19۵۵ اهــه و کنوانســیون 18 ســپتامبر 
19۶1 گوادااخــارا و پروتــکل 8 مارس 19۷1 گواتماا اشــاره نمــود که در تاریخ 
13۵۴/2/31 در مجلــس شــورای ملــی بــه تصویــب رســید. یکــی از مســائل 
مبتــا بــه که امروزه در صنعت حمــل و نقل هوایی ایران به چشــم می خورد 
مســأله تأخیــر یــا لغو پرواز می باشــد. محــل دادخواهــی، قوانین قابــل اتکا و 
خســارات قابــل مطالبه از خطیر ترین مســائل می باشــد که البتــه نظر به نوع 

پرواز)داخلی-بین المللی( دارای تفاوت هایی می باشند.
اگر شــخصی در هر یک از فرودگاه های کشــور با تأخیر یا لغو پرواز مواجه شــد 

چطور می تواند خسارت وارده را مطالبه نماید؟
مطابــق بــا مطالب پیش گفته، حفظ و رعایت حقوق مادی و معنوی مســافر 
در حمــل و نقــل هوایــی از اهم وظایــف متصدیان حمل و نقل می باشــد لذا 
در صورت هرگونه نقض این حقوق مســافر می تواند با اتکا بر الف-آیین نامه 
حقــوق مســافر در پروازهــای داخلــی ب-قانــون مدنــی ج-قانــون مجــازات 
اســامی د-قانون مســئولیت مدنی و کنوانســیون ها و پروتکل هایــی که ایران 
بدان ملحق شــده و بدان اشــاره گردید، خسارات وارده اعم از خسارات مادی 
و خســارات معنوی را از متصدی حمل و نقل مطالبه نماید. اگر شــخصی در 
پروازهای بین المللی با تأخیر یا لغو پرواز مواجه شد چطور می تواند خسارت 

وارده را مطالبه نماید؟
ابتــدا بدانیم که پرواز بین المللی پروازی اســت که در آن کشــور مبدأ و مقصد 
متفاوت باشــد و حداقل یک توقف در کشــور دیگری که لزوماً تجاری باشد در 
طــول پرواز تحقق یابد.در این نوع پروازها نیز قوانین عمومی داخلی کشــور و 
همچنین کنوانسیون های بین المللی که البته بسته به اینکه کشور مقصد چه 
کشــوری باشــد و عضویت در کدام یک از کنوانســیون های بین المللی داشــته 

باشد، متفاوت است.
ازم به توضیح اینکه با توجه به عضویت اکثر کشورهای جهان در کنوانسیون 
ورشــو تا ســال 2۰1۵)عضویت 1۵2 کشــور، در پروازهــای بین المللی مقررات 

کنوانسیون ورشو اعمال می گردد. 
به عنــوان نتیجه گیــری می تــوان گفــت با توجه بــه پیچیدگی هــای موجود در 
روابــط بین المللــی و بــا توجــه بــه تعــارض قوانیــن داخلــی کشــورها، وجود 
معاهدات و کنوانســیون های بین المللی در زمینه حمل و نقل هوایی جهت 
حفــظ حقــوق مســافران و همچنیــن متصدیــان حمــل و نقــل ضــروری می 
باشــد، از این رو اســت که ایکائو یا ســازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی 
مخفــف  به صــورت  )International Civil Aviation Organization؛ 
ICAO( به عنــوان یــک نهــاد تخصصی در ســازمان ملل متحد بــا مأموریت 
هماهنگ سازی اســتانداردهای بین المللی پروازی و مدیریت خطوط هوایی 

در سطح جهان تأسیس گردیده است.

یادداشت
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تاش دولت و مجلس برای تعیین  تکلیف تابعیت فرزندانی که پدر غیر ایرانی دارند

تابعیت ایرانی برای کودکان بی سرزمین
یــک ایحه در دولــت و یک طــرح در مجلس بــزودی می تواند گــره کور تابعیــت ایرانی 
فرزنــدان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند را حل کند. در حالی که معصومه 
ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهــوری از تصویب ایحه ای در دولت خبر 
داد کــه بر مبنای آن زنان ایرانی که  دارای همســر خارجی هســتند می توانند برای فرزندان 
زیر 18 ســال خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند، مجلس نیز در طرحی مشابه طرح اصاح 
قانون تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را بررســی 
می کند. حاا قرار اســت مجلس یک ماه منتظر بماند تا ایحه ای که معصومه ابتکار خبر 
آن را داده است به مجلس برسد و با تلفیق این ایحه با طرح مجلس، وضعیت تابعیت 

فرزندان حاصل از این ازدواج ها تعیین تکلیف شود.
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تکلیــف  تعییــن  در  دولــت  مصوبــه 
فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با 
مرد خارجی تصمیمی بحق و عادانه 
است. تصمیمی که به زن ایرانی - که 
بــا اتبــاع بیگانــه ازدواج کرده اســت - 
اجازه می دهد تــا فرزندانش تابعیت 

ایرانی مادر را کسب کنند.
این مهم، مطالبه ســال های متمادی 
مدافعــان حقــوق زنان بود کــه نگران 
کرامت انســانی زن ایرانی و به تبع آن 
تعیین تکلیــف فرزندان آنــان بودند. 
ازاین رو جامعه زنان ضمن ارزش گذاری به تصویب این حق 
انسانی، خواهان تصویب آن در مجلس شورای اسامی است 
تا به دغدغه هــای مادران ایرانی اهمیــت داده و به زخم های 
چندین ســاله آنان مرهم گذارد و حقوق شــهروندی فرزندان 

آنان را پاس دارد.
نگاهــی به خــأ موجود نشــان می دهــد که معضــل از زمانی 
شروع شد که به دلیل ناامنی برخی از کشورهای همسایه، اتباع 
خارجی با عنوان مهاجر یا پناهنده به کشور ایران سرازیر شدند. 
شــاید غافلگیرانه ترین واقعه این بود که رقم ورود این افراد از 
صدها و هزاران نفر گذشــت و ایران به یکی از بزرگترین کشــور 
مهاجران تبدیل شد. صرف نظر از هزینه هایی که دولت ایران 

ناگزیر به قبول آن شد.
در ایــن شــرایط با تغییر قانون مدنی و تفســیر حاصله، تفوق 
برتــری اصل خــون بر اصل خاک بــود، تنها نگاه بــه فرزندان 
مــرد ایرانی متمرکز بود و از اصل خاک که اکنون دغدغه زنان 
ایرانی مزدوج با اتباع خارجی در خاک وطن بود، پرهیز می شد 
و تبعیض حاصل از این نظریه ها دیدگاه اصل خون را که خون 
پدری بود بر دیگر دیدگاه ارجح دانست. حال آنکه این مسأله 

تأمل بیشتری را می طلبید!
حق تابعیــت منطبق با اعامیه جهانی حقوق بشــر حق هر 
انســانی است و نمی توان فردی را بدون تابعیت قلمداد کرد. 
تنها در صورت ازدواج اســت که این حق در مقررات کشــورها 
دستخوش تغییر می شود. تابعیت رابطه ای حقوقی و سیاسی 
اســت کــه فرد را بــا دولتش مرتبط می کند و تبعه را مشــمول 
حقوق شــهروندی می نماید. بی شــک اگر ناامنی کشــورهای 
همســایه نبــود، زن ایرانــی با این مســائل و مشــکات مواجه 
نمی شد همان گونه که قبل از این ناامنی ها، چنین دغدغه ای 

با این حجم در کشور وجود نداشت.
اکنون مصوبه دولت بیانگر این مهم اســت کــه فرزندان زنان 
ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده اند می توانند با دریافت 
شناســنامه ایرانی، تابعیت ایرانی را کسب کنند. متن مصوبه 
نشان دهنده این نکته اســت که ازدواج زن ایرانی باید مستند 
بــه ماده 1۰6۰ قانــون مدنی صورت گیرد یعنی مجــوز ازدواج 
از دولت کســب شــده باشــد. توضیح اینکه »ازدواج زن ایرانی 
با تبعه خارجــه در مواردی هم که مانع قانونــی ندارد موکول 
به اجازه مخصوص از طرف دولت اســت.« نیک پیداست که 
تحصیل چنین مجوزی به منظور رسمیت بخشیدن به ازدواج 

است.
نگاهی بــه دغدغه های قبل نشــان می دهد کــه اختاف نظر 
حاصــل در جامعه در مورد بنــد 4 و 5 ماده 9۷6 قانون مدنی 
اســت. بند 4 بیــان می دارد کســانی که در ایــران از پــدر و مادر 
خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده،به دنیا آمده، ایرانی 
محسوب می شود. بدین معنی که یکی از زوجین ایرانی باشد 

و فرزند در خاک ایران متولد شود.
اما در بند 5 ماده 9۷6 بیان شــده اســت کســانی که در ایران از 
پدری که تبعه خارجه اســت به دنیا آمــده و بافاصله پس از 
رســیدن به ســن 18 ســال تمام ااقل یک ســال دیگر در ایران 

اقامت کرده باشد ایرانی محسوب می شود واا قبول شدن آنها 
به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون 

برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
با عنایت به مطالب فوق روشن می  شود که مصوبه دولت بر 
اساس بند 4 ماده 9۷6 بنا شده است که »کسانی که در ایران از 
پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شــده به دنیا 
آمده اند« ایرانی محسوب می شوند؛ و بدین ترتیب می توانند 

از همه حقوق شهروندی بهره مند شوند.
حــال بــرای بررســی چالش های پیــش رو، دریافت پاســخ به 

پرسش های زیر اهمیت دارد:
 برخی از زنان ایرانی به ازدواج خود رســمیت نداده اند و طبق 
ماده 1۰6۰ قانون مدنی مجوز ازدواج با اتباع بیگانه را دریافت 

نکرده اند. چه تدبیری برای این زنان اندیشیده شده است؟
 چــه برنامــه ای برای اجــرای کامــل مــاده 1۰6۰ قانونی مدنی 
تدوین شــده اســت تا شــاهد برخی از ناهنجاری هــای موجود 

نباشیم؟
 در صــورت تعییــن تکلیف تابعیــت فرزندان زنــان ایرانی بر 
اساس این مصوبه، محدودیت ماده 982 قانون مدنی شامل 
این فرزندان خواهد بود یا این محدودیت ها اعمال نمی شود؟
 در صورت تأیید مصوبه دولت، چگونه می توان از سوء استفاده 
برخــی از اتبــاع بیگانــه در موضــوع ازدواج یــا معامله بر ســر 

دختران ایرانی به خاطر فقرخانواده و...پیشگیری کرد؟
به هدف شفاف شدن مصوبه دولت و پذیرش آن در مجلس 
شــورای اســامی و کاهش نگرانی های امنیتی، ضروری است 
ضمن واکاوی پرسش ها، با اتخاذ تدابیری جهت تکمیل این 

مصوبه و اجرایی شدن آن اقدام کرد.
روشــن است که پاســخ به پرســش های فوق، دســتیابی زنان 
ایرانــی را در کســب پذیــرش تابعیت فرزندان شــان و کاهش 

مسائل آنان، به کام آنان شیرین تر خواهد کرد.

اعطای شهروندی به فرزندانی که مادر ایرانی 
و پدر خارجی دارند از سال 1385 مطرح بوده 
اســت اما به فرجام نرسیده ؛ مهرماه 139۴در 
مجلــس قبلــی کلیات ایــن طرح مطرح شــد 
اما اکثریــت نمایندگان با آن مخالفت کردند. 
مخالفــان طرح مذکور، تابعیت بخشــیدن به 
فرزنــدان مــادران ایرانــی و پــدران غیرایرانــی 
را عاملــی بــرای تشــویق مهاجــرت بــه ایــران 

دانستند.
البتــه ایــن اســتدال قابــل پذیــرش همــگان 
نیســت ز یــرا بــه موجــب مــاده 3 کنوانســیون 
حقوق کودک در همه  تصمیم  گیری  ها اعم از 
قانونگذاری، اجرایی و غیره، آنچه باید مدنظر 

قرار بگیرد، مصالح و منافع کودک است.
بر اســاس آمارها بیش از یــک میلیون کودک 
بی هویت در کشــور داریم که پدر برخی از آنها 
به عنوان سرپرســت خانواده، مــادر و فرزند را 
در ایران به حال خود رها کرده و به کشور خود 

بازگشته است.
عــدم صــدور شناســنامه و ســایر اوراق هویتی 
برای این کودکان، نه تنها آنها را از حقوق اولیه 
و رایــگان خود در ایران محــروم می کند، بلکه 

سبب می شود، این کودکان بیش از دیگران در 
دام آسیب های اجتماعی بیفتند.

بــه موجب ایحــه دولت، فرزنــدان حاصل از 
ازدواج زنــان ایرانی با مــردان خارجی، تا قبل 
از 18ســالگی بــه درخواســت مــادر و پــس از 
18سالگی به درخواســت خودشان می توانند 
تقاضــای تابعیــت ایرانی کــرده و شناســنامه 

ایرانی دریافت کنند.
ë اجرای منشور حقوق شهروندی 

زمینــه  حقوقــدان در همیــن  فریــده غیــرت 
بــه »ایــران« می گوید: »تــا قبل از ایــن، ماده 
واحده مصوب ســال 1385 با عنوان تعیین 
تکلیف فرزندان ناشــی از ازدواج زنان ایرانی 
بــا مــردان خارجــی حاکــم بــوده و فعــًا تــا 
تصویــب ایحه پیشــنهادی نیز پابرجاســت 
که طبــق آن فرزنــدان مادران ایرانــی دارای 
همسر خارجی تا ســن 18 سالگی تسهیاتی 
و  آمــوزش  تحصیــل،  اقامــت،  بــرای  را 
بهداشــت می توانند  دریافــت کنند و پس از 
18 ســالگی با داشتن شــرایط ازم نسبت به 
اخذ تابعیت ایرانی اقــدام کنند. تابعیت در 
قوانین کشــور از طریق پدر منتقل می شــود و 

این امر سبب ایجاد مشکاتی برای فرزندان 
زنان ایرانی شده که با مردان خارجی ازدواج 

کرده اند.«
وی می افزایــد: »زن و مــرد دارای حقوق برابر 
هســتند و بــر همین اســاس نیــز زنــان ایرانی 
باید این اختیار را داشــته باشند تا فرزندانشان 
بتوانند اهلیت و تابعیت ایران را کســب کنند. 
قانون مدنی در موضوع انتقال تابعیت از مادر 
بــه فرزند دارای خأ بوده و کمبودهایی در این 
راســتا داریم اما تصویب ایــن ایحه می تواند 
چنیــن خســران هایی را جبــران کنــد. یعنــی 
تمــام آن مزایایی که فرزنــد می تواند از طریق 
تابعیــت پدر اخذ کند، بایســتی از طریق مادر 
هم عیناً به فرزندانش با تمام امکانات ایرانی 

بودن شان منتقل شود.«
غیــرت ادامه می دهــد: »در ایــن ایحه عاوه  
بــر ارزش نهــادن بــه یــک زن ایرانــی شــاهد 
توجه بیشــتر دولت به حقوق شــهروندان نیز 
هســتیم. فردی که تابعیــت ایرانــی دارد باید 
هویتــش را بتوانــد بــه فرزندانــش منتقل کند 
و این ایحه دولت در راســتای منشــور حقوق 
شــهروندی اســت. تابعیت در ایران بر اساس 
نســبت های خونی است و اصل خاک در نظر 
گرفته نمی شود که به نظرم نباید چنین باشد. 
بایســتی در مواردی اصل خاک در نظر گرفته 
شــود و اان در این موضوع خاص اصل خون 

در نظر گرفته می شود.«
وی یــادآور می شــود: »بــر اســاس مــاده 9۷9 
قانون مدنــی فرزندان حاصــل از ازدواج زنان 
ایرانــی با مــردان خارجی کــه در ایــران متولد 
می شوند، می توانند بعد از رسیدن به سن 18 
ســال تمام تقاضــای تابعیت ایرانــی کنند که 

معتقدم یکی از ضعف های قوانینی کشورمان 
اســت. ایــن فرزندان تا ســن 18 ســالگی هیچ 
هویتی ندارند و مســائل تحصیل، بهداشت و 
درمان و غیره آنان دچار اشــکااتی می شــود. 
امیــدوارم بــا تصویــب این ایحــه در مجلس 
شورای اسامی و قبول تابعیت از طریق مادر 

این ماده قانونی نیز اصاح شود.«
ایــن حقوقدان خاطرنشــان می کنــد : »تداوم 
چنین خأ قانونی به صاح کشور نیست؛ چرا 
کــه در ســنواتی کــه دچــار جنگ شــده بودیم؛ 
بســیاری از زنــان ایرانــی بــا مردان کشــورهای 
همســایه ازدواج کرده انــد. فرزنــدان حاصــل 
از ایــن ازدواج هــا کــه تعدادشــان انــدک هــم 
نبوده اند؛ دچار مشــکات هویتی شــده اند که 

دورنمای خوبی برای ایران ندارد.
طرح هــا  و  لوایــح  اینگونــه  حتــم  طــور  بــه 
حقوقدانــان زیادی را خرســند می کند چرا که 
در راســتای حفــظ حقوق بشــر، حقــوق زنان، 

خانواده و کودک است.«
ë جلوگیری از سوء استفاده مردان خارجی

مهنــاز مهرین فر حقوقــدان از زاویه دیگری به 
این ایحه می نگرد و به روزنامه ایران می گوید: 
»شایسته زنان ایرانی نیست که اگر مشکلی با 
همســران اتباع خارجی شــان دارنــد؛ از منظر 
قوانیــن داخلــی کشورشــان دســت و پایشــان 
بســته باشــد. مردانی وجود دارند که به دایل 
زیادی همچون بوالهوسی یا داشتن مشکات 
روحی و روانی، سبب آزار و اذیت همسرانشان 
می شــوند و این زنان به ســبب عــدم تابعیت 
مســلم  حقــوق  از  نمی تواننــد  فرزندانشــان 
خویش آنگونه که شایســته اســت؛ دفاع کنند. 
قوانین جمهوری اســامی ایــران نباید به نفع 

مردان خارجی باشد که همسران ایرانی دارند 
و بــه نظــرم باید قوانیــن موضوعــه را بار دیگر 

تجزیه و تحلیل کرد.«
این وکیل دادگستری یادآور می شود: »دنیا به 
حقوق کــودکان اهمیت می دهــد و این ایحه 
دولت برای هم راستا شدن با قوانین پیشرفته 
بشری اســت.هم اکنون در بســیاری از کشورها 
از جملــه امریکا اگــر زن بــارداری فرزندش در 
هواپیما و در آسمان کشور میزبان متولد شود؛ 

به وی حق تابعیت می دهند.
یا به طور مثال شاهد راه یافتن »آنا اسکیمانی« 
به عنــوان نخســتین زن ایرانــی - امریکایی در 
»ایالــت فلوریــدای امریــکا« بــه مجلــس این 

ایالت هستیم.
وقتی شــاهد میــزان قبولی بســیار بــاای زنان 
ایرانــی در کنکور یا حضور زنان در پســت های 
مدیریتی کان همچون معاونت های ریاست 
جمهوری هســتیم؛ باید بیش از پیش بدان ها 
توجه کنیم و چرا فرزندانشــان را به خودشــان 
نســپاریم که بــرای خدمت بــه این مــرزو بوم 

تربیت کنند.«
ë قانون مدنی کافی است

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس شــورای اســامی اما در این 
زمینــه نظر دیگری دارد و به »ایران« می گوید: 
»هیــچ خأیی در ایــن زمینه در قانــون مدنی 
کشــور وجــود نــدارد. قانــون مدنی بــا تأثیرات 
مشــخصی در مــورد امــر تابعیــت احکامی را 
وضــع و موضــوع انتقــال تابعیــت از مــادر به 
فرزنــد را رد کــرده اســت. در این مــوارد قانون 
مقــرر کرده کــه فرزندانی کــه مــادران ایرانی و 
پدران خارجی دارند اگر تمایل به اخذ تابعیت 
داشته باشند؛ می توانند بعد از رسیدن سن 18 
ســالگی اقدام کنند. از لحاظ قانونی نیز فرزند 
متعلــق به پدر اســت و اگر فرزندی با شــرایط 
ذکر شــده متولد شــود؛ بایــد یک ســال بعد از 
رســیدن ســن قانونــی 18 ســال با چشــم باز و 
عاقانــه تصمیم ماندن در ســرزمین پدری یا 

مادری بگیرد.«
وی می افزایــد: »اینکــه حقــوق کــودک در این 
قانــون نادیــده گرفته می شــود را نمی پذیرم و 
اان نیــز دولــت به افراد زیر 18 ســال خدمات 

آموزشی، درمانی و غیره می دهد.
هم اکنــون برخی از کــودکان با وجود نداشــتن 
شناســنامه باز هم حــق تحصیــل در مدارس 

جمهوری اسامی ایران را دارند.
همچنیــن ایــن افــراد از امکانــات عمومــی و 
یارانه های غیرمستقیم دولت در انرژی و مواد 

غذایی بهره مند شده و استفاده می کنند.
بنابرایــن با چنیــن کودکانــی مثل ســایر افراد 
برخــورد می شــود و فقــط بحــث تابعیــت را 
ندارنــد کــه آن هم تأثیــر زیــادی در وضعیت 

آنان ندارد.«
عضو فراکسیون وایی مجلس شورای اسامی 
اظهــار مــی دارد: »این افــراد فقط شناســنامه 
ندارنــد وگرنــه از همــه امکانــات و تســهیات 

عمومی برای ایرانیان بهره مند می شوند.
دلیل آن هم روشــن است چرا که اگر به فردی 
کــه در ســنین پاییــن بــوده و طفــل بــه شــمار 
می رود؛ تابعیت اعطا شود شاید در سن بلوغ 
قانونی تمایلی به این امر نداشته باشد و آنگاه 

دچار مشکات دیگر می شود.
ترک تابعیت برای آنان سبب تبعات حقوقی 
خواهد شــد یــا تابعیــت مضاعف اگر داشــته 
باشــند در بســیاری از موارد ممنــوع و محدود 

خواهند شد.
راهــکار این امر فقط ارائــه مجوز و حق اقامت 
اســت تــا افــراد پس از رســیدن به ســن رشــد 

تصمیم مناسب را بگیرند.
وی خاطرنشــان می ســازد: »شــاید در آینــده 
موضــوع اصل خــاک هم در نظر گرفته شــود 
اما اان تابعیت در ایران بر اساس نسبت های 

خونی است.
چند مــاه پیش برخــی از نماینــدگان مجلس 
شــورای اســامی طــرح مشــابه ایحــه جدید 
دولت را پیشــنهاد داده بودند که به کمیسیون 
و در حــال  ارجــاع شــده  قضایــی و حقوقــی 

رسیدگی است.
اینکــه دولــت بــار دیگر عیــن همــان موضوع 
بــه  را  نماینــدگان  از  برخــی  شــده  پیشــنهاد 
صــورت ایحــه تصویــب و بــه مجلــس ارائــه 
کــرده؛ تعجب برانگیــز اســت. ایــن در حالــی 
اســت که طی یــک ســال گذشــته، نمایندگان 
دولت از وزارتین دادگستری، اطاعات، نیروی 
انتظامی و غیره در جلســات بررسی این طرح 
در کمیســیون قضایــی و حقوقــی بــه صــورت 

مرتب شرکت کرده اند.
البته هنوز هم طرح پیشــنهادی نمایندگان در 
کمیسیون در حال بررســی است اما بر اساس 
مباحث کارشناســی در جلســات تشکیل شده 
تقریباً اکثریت اعضا با اعطای تابعیت به این 

افراد مخالف هستند.«
نماینده مردم بهــار و کبودر آهنگ در مجلس 
شــورای اســامی می افزاید : »جلســات زیادی 
در مــورد ایــن موضــوع تشــکیل و دیدگاه های 
کارشناســی علــی الخصــوص از دســتگاه های 
اجرایی کشور در مورد تبعات مختلف حقوقی و 

اجتماعی، فرهنگی و غیره آن اخذ شده است.
بررســی ها انجام شده و به نظرم اکثریت قائل 
بــه اعطای حق تابعیت بــه فرزندانی که مادر 
ایرانی و پدر خارجی دارند؛ نیستند و می توان با 
ارائه مجوز اقامت تا رسیدن به سن 18 سالگی، 

مسائل و مشکات شان را برطرف کرد.«

یادداشت
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گروه فنــاوری / جلوگیــری از قاچاق تلفن 
همــراه و ورود ایــن محصــوات از مبادی 
غیررســمی یکی از دغدغه ها در کشور بود 
و به منظور جلوگیری از فعالیت سوداگران 
و قاچاقچیــان در بــازار موبایــل، در دولت 
یازدهــم طــرح رجیســتری مطــرح شــد؛ 
طرحــی که بــا هــدف کنتــرل بــازار درباره 
ورود گوشــی های قاچــاق پیگیــری شــد و 
البته اجرای آن به دولت دوازدهم موکول 
شد. حال با توجه به اینکه به یکساله شدن 
طــرح رجیســتری در کشــور )14آذرمــاه( 
تنظیــم  ســازمان  می شــویم،  نزدیــک 
مقررات و ارتباطات رادیویی )رگواتوری( 
به عنوان یکی از مجریان پیاده ســازی این 
طرح ملی، وضعیت اجرای آن را در کشور 

اعام کرده است.
ë رجیستری از آغاز تا امروز

اما طــرح رجیســتری چگونــه طرحی 
اســت و ایــن طــرح در مســیر اجــرا با چه 
مشــکاتی مواجه بوده است؟ رجیستری 
تلفــن همــراه در واقــع طرحــی اســت که 
بــا هــدف شناســنامه دار شــدن یکــی از 
پرمصرف تریــن کااهای وارداتی کشــور و 
مبارزه سیســتمی با قاچاق تلفن همراه، 
از 1۴ آذرماه ســال گذشته کلید خورد. این 
طرح در مسیر پرفراز و نشیب یکساله خود 
پیاده ســازی شــد تــا بتواند با ازبیــن بردن 
صرفه اقتصادی قاچاق تلفن همراه، این 
محصول را به گونه ای هدایت کند که تنها 
از مبادی رســمی وارد شود و در این میان 
البتــه حقوق مصرف کنندگان نیــز با ارائه 
گارانتی هــای مناســب و... کامــًا رعایــت 
شــود. هرچند حرف و حدیــث درباره این 
طــرح در دولــت یازدهــم وجــود داشــت 
ولی اجرای آن به دولت بعد موکول شــد 
و ســرانجام پــس از روی کار آمدن دولت 
دوازدهم، از بیست و هشتم مهرماه سال 
96 ایــن طــرح وارد مرحله نخســت خود 

شد که مرحله پایش بازار بود.
 پــس از پایــان ایــن مرحلــه، ســازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی در 
۲مرحله محصوات شرکت های مختلف 
تلفن همــراه را مشــمول رجیســتری کرد 
کــه مهم ترین آن رجیســتری گوشــی ها و 
تبلت های شــرکت اپل در 14 آذرماه سال 
96 بود. سپس گوشی های مدل موتوروا، 
بلک بری، گوگل پیکسل و ال جی مشمول 
درنهایــت  و  شــدند  طــرح  ایــن  اجــرای 
ســال جاری)97(  31فروردیــن  در  هــم 
گوشــی های سامســونگ به عنوان آخرین 
رجیســتری  طــرح  بــه  گوشــی ها  دســته 
پیوســتند. درواقع در طــرح ثبت کد تلفن 
همراه یا رجیســتری، گوشــی های کاربران 
بر اســاس شــماره سریال گوشــی و شماره 
ســریال سیمکارت در سامانه ای که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت برای این منظور 
طراحــی و پیاده ســازی کرده اســت، ثبت 
می شــود و در صورت همخوان نبودن این 
کد، گوشی عمًا غیرفعال می شود چرا که 

به عنوان قاچاق شناخته می شود.
ë  ورود بیش از  2میلیون تلفن همراه به

کشور
اما طرح رجیســتری در طول فعالیت 
یکســاله، تا چه حد موفق بــوده و از حجم 
قاچاق تلفن همراه در کشور چقدر کاسته 
شــده است؟ در پاســخ به این ســؤال باید 
نگاهی به آمار ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطــات رادیویی)رگواتــوری( به عنوان 
یکی از مجریان پیاده سازی این طرح ملی 

داشته باشیم.
طبق جــدول و آماری که این ســازمان 
از 14 آذر 96 تــا پایان خردادماه 97 )هفت 
مــاه( ارائــه داده، تعداد گوشــی هایی که از 
تاریــخ 1۴ آذرمــاه 9۶ تــا پایــان خردادماه 
97 بــه کشــور وارد شــده مشــخص شــده 
اســت. طبق ایــن آمار، آخریــن وضعیت 
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معــاون وزیر ارتباطــات در شــبکه اجتماعی توئیتــر از ثبت نام 
کارت سوخت با اپلیکیشن »دولت همراه« از ۵ آذرماه خبر داد. 
به گزارش»ایران«، امیر ناظمی در توئیتر خود نوشت: ثبت نام 
کارت ســوخت از طریق اپلیکیشــن »دولت همراه« یا سایت دولت همراه به نشانی 
mob.gov.ir از روز دوشــنبه ۵ آذرماه جاری فعال می شــود. رئیس ســازمان فناوری 
اطاعات ایران با اشاره به نحوه ثبت نام برای کارت سوخت، گفت: کسانی که کارت 
ســوخت قبلی را ندارند یا مایل هســتند از کارت بانکی خود استفاده کنند، می توانند 
با مراجعه به ســایت دولت همراه )mob.gov.ir( وارد قسمت دریافت صدور کارت 
المثنی سوخت شده و درخواست خود را ثبت کنند. معاون وزیر ارتباطات همچنین 
با انتشار ویدئویی درباره چگونگی استفاده از اپلیکیشن دولت همراه نوشت: کاربر باید 
این اپلیکیشــن را از بازارهای اندرویــدی و IOS روی موبایل خود دانلود و نصب کند. 
پــس از آن اطاعــات خود از جمله شــماره موبایل را در ســامانه وارد کرده تا یک کد 
برای کاربر ارسال شده و با وارد کردن کد موردنظر، امکان استفاده برای کاربر فراهم 
می شود.  وی در ادامه نوشت: در مرحله بعد با انتخاب گزینه درخواست صدور کارت 
المثنــی وارد مرحله ثبت نام شــده و با وارد کردن کدملی و تاریخ تولد، مشــخصات 
کاربر تأیید می شــود. ســپس با انتخاب نوع وســیله نقلیه و شــماره ســریال ۸ رقمی 
ذیل بارکد در پشــت کارت خودرو یا شــماره VIN می توان خــودرو را معرفی کرد. در 
مرحله آخر شــماره کارت های بانکی متعلق به کاربر نمایش داده می شود که کاربر 
یکی از این کارت ها را انتخاب کرده تا اطاعات همان کارت به اطاعات وسیله نقلیه 
وی متصل شود. ناظمی با تأکید براینکه این فرآیندها رایگان است و با تأیید نهایی 
اطاعات کاربر ثبت می شــود، ادامه داد: در این روش کارت بانکی شما همان کارت 
سوخت شماست. رئیس سازمان فناوری اطاعات با بیان اینکه هوشمندی در اتصال 
سامانه های مختلف است، نوشت: کاربران می توانند با مراجعه حضوری به پلیس 

+1۰ نیز نسبت به ثبت نام کارت سوخت المثنی اقدام کنند.
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مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطاعات آذربایجــان غربی از تحقق مصوبات ســفر 
وزیر ارتباطات به شهرســتان مهابــاد خبر داد. به گزارش»ایران«، قاســم جلیلی نژاد 
گفت: مشــکل پوشــش جــاده ای محورهای منتهی به شهرســتان مهاباد کــه یکی از 
درخواســت های اصلی مردم این شهرســتان بود با توجه به بهینه سازی سایت های 
جاده ای و انجام طرح تغییر فرکانس شــبکه، مرتفع شــد. وی افــزود: مطابق »درایو 
تســت« انجام شــده توســط اداره کل تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی منطقه 
شــمال غرب در مســیرهای مذکور با توجــه به برقراری رومینــگ GSM-WLL برای 
ســایر اپراتورها وضعیت پوشش ۲G بسیار مطلوب گزارش شده است و طبق تعهد 
اپراتورهــا ۲۰۰ کیلومتــر از نقاط کور اســتان هم تا پایان ســال پوشــش داده می شــود. 
جلیل نــژاد همچنین با اشــاره بــه برقراری اینترنــت عمومی وای فای در ســه نقطه 
شهرستان مهاباد عنوان کرد: در سه نقطه گردشگری، تجاری و پرتردد غار سهوان، 
بیمارستان امام خمینی و بازارچه، اینترنت عمومی وای فای نصب و راه اندازی شد 
و مردم می توانند از این امکان استفاده کنند. وی همچنین خاطرنشان کرد: پوشش 
تلفن ثابت در مسکن مهر مهاباد، نوسازی باتری های UPS سایت های مخابرات در 
9 روســتای مهاباد، اســتقرار دو دســتگاه ژنراتور در مرکز مخابراتی خلیفان به منظور 
اســتفاده در مواقــع اضطراری و پوشــش اینترنت در 1۲ روســتای مهابــاد موارد دیگر 

مصوب شده در این شهرستان بود که تمام آنها اجرایی شده است.
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کارشناســان امنیــت ســایبری در ســازمان FBI، ســازمان دفــاع ســایبری انگلیــس و 
شــرکت های امنیــت آناین متعدد از مــوج عملیات هک و کاهبــرداری در جمعه 
سیاه خبر داده اند. به گزارش مهر، هکرها در روز جمعه سیاه، اطاعات سرقت شده 
کارت های اعتباری افراد را با تخفیف در وب تاریک عرضه کردند. به نوشــته روزنامه 
دیلی تلگراف پیام هایی در تلگرام نشــان می دهد هکرها در جمعه ســیاه اطاعات 
سرقت شده افراد را با تخفیفاتی برای مجرمان سایبری دیگر عرضه می کنند. در یکی 
از فروم های وب تاریک به نام Ganstas Paradise هکرها اطاعات هر کارت اعتباری 
ســرقت شــده را بــا ۲۵ درصد تخفیف عرضه کرده اند. به نوشــته تلگــراف اطاعات 
قربانیان سرقت های اطاعات از امریکا، آلمان و دانمارک در چت های تلگرام فاش 

شده است.

یک میلیون و ۵۰۰هزار گوشی در ۷ماه »رجیستر« شد

اخـــبار

پیام رسان وایبر بتازگی ادعا کرده است که 
قابلیــت چت گروهی میــان یک میلیارد 
کاربر را در یک »اََبرگروه« راه اندازی کرده 
است. به گزارش خبرآناین، مدیران این 
 Viber پیام رســان بــا رونمایــی از ویژگــی
Communities اعــام کردند نخســتین 
پیام رســان موبایلی در جهان هســتند که 
اجازه چت میان یک میلیــارد کاربر را در 
یــک Room و میان اعضــای یک ابرگروه 

فراهــم کرده انــد. هنــوز معلــوم نیســت 
ســازوکار این اتاق چت چگونه است و آیا 
 )Room(یک میلیارد نفر عضو یک اتاق
هستند تا باهم چت گروهی کنند یا خیر. 
درواقــع توانایی چت میــان یک میلیارد 
کاربر به طور همزمان تعریف  شده است 
امــا اینکــه به واقعیــت تبدیل شــود یا نه 
بحثی دیگر اســت. قابلیت درآمد سازی 
بــرای مدیران گــروه نیز ویژگــی جدیدی 

اســت کــه در وایبــر فراهم  شــده اســت و 
مدیــران گروه بــا ازدیــاد تعــداد کاربران، 

می توانند درآمدزایی کنند.
ابرگــروه بــرای هــر نــوع هدفــی ازجمله 
ورزش، تفریح و ســرگرمی، سفر و... قابل  
تعریــف اســت و ضمــن داشــتن تعداد 
کاربران به صورت نامحدود، با یک کلیک 
قابل جوین شدن بوده و کاربران هم پس 
از عضویت، می تواننــد تاریخچه چت ها 

را مشــاهده کننــد. پین کردن مســیج نیز 
ویژگــی دیگری اســت که به وایبر نســخه 
جدید افزوده  شده است. گفتنی است که 
بتازگی کتابداران امریکایــی از وایبر برای 
مدیریت بر کتاب های امانت  داده شــده 
اســتفاده می کننــد. قابلیت هــای جدیــد 
گفته  شــده روی نســخه  ای او اس فراهم  
شده و بزودی نسخه اندرویدی نیز مجهز 

به آنها خواهد شد.
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اجــرای طــرح رجیســتری تلفن همــراه از 
رجیســتری موفقیت آمیــز یــک میلیون و 
516 هزار و 949دستگاه گوشی و همچنین 
مسدودســازی ۲41 هــزارو 637 دســتگاه 
گوشــی در طــول هفــت ماهه اجــرای این 

طرح حکایت دارد.
البتــه گفتنــی اســت کــه در ایــن مدت 
هفت ماهــه، رقمی در حــدود ۲میلیون و 
۲55هــزار و ۲9۲ دســتگاه تلفن همراه به 
کشور وارد شده است که یک میلیون و 516 
هزار و 949دستگاه به طور قطعی رجیستر 
شــده اســت که باید گفت این موضوع نیز 
به سه شناسه مربوط می شود. در جدولی 
که ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویی ارائه داده اســت نام ســه شناســه 
ســفید، ســیاه و خاکســتری دیده می شود 
کــه هریــک در طــرح رجیســتری معنایی 
مشخص دارند. گوشی هایی که در شناسه 
ســفید جــای گرفته انــد درواقــع دارندگان 
گوشی های قانونی فعال در کشور را نشان 
می دهند که همان رقم یک میلیون و 516 
هــزار و 949دســتگاه اعــام شــده ازســوی 
ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان 

رادیویی است.
گوشــی هایی کــه در فهرســت شناســه 

درواقــع  هــم  گرفته انــد  جــای  ســیاه 
گوشــی هایی هســتند که به دنبــال اجرای 
طرح رجیستری غیرفعال شده اند. دلیل 
قرار گرفتن این گوشــی ها در این فهرست 
می تواند قاچاق و غیرقانونی بودن گوشی 
یــا عدم تمایل مالک دســتگاه به ثبت آن 
در ســامانه همتــا باشــد. ایــن آمار نشــان 
می دهــد که تعداد این گوشــی ها در 7ماه 
به ۲41 هزار و 637 دســتگاه رسیده است. 
درواقع این گوشــی ها که حدود 11درصد از 
کل گوشی های وارداتی به کشور در این بازه 
زمانی را تشــکیل می دهند بــا هیچ یک از 
انواع سیم کارت های فعال در ایران قابل 
فعال شــدن نیست و عمًا در هیچ یک از 

نقاط کشور نمی توان از آن استفاده کرد.
درباره وضعیت فهرســت خاکســتری 
نیــز کــه طبــق آمــار ســازمان رگواتــوری 
مشتمل بر 357هزار و ۲۰6 گوشی است، 
بایــد گفــت تلفن هــای همراهــی در ایــن 
رده جــای گرفته انــد کــه هنــوز وضعیــت 
ایــن  از  ندارنــد.  مشــخصی  رجیســتری 
نمونه ها می توان به گوشی های مسافران 
و گردشگرانی اشــاره کرد که مدت اقامت 
آنها در ایران کمتر از 3۰ روز اســت. ازآنجا 
که چنیــن افرادی نیــاز به رجیســتر کردن 

ندارنــد عمــًا چنیــن  گوشــی های خــود 
تلفن های همراهی در فهرست خاکستری 

جای می گیرند.
ë وضعیت برندها در رجیستری

اما کــدام یک از برندهای تلفن همراه 
در ایــران از اســتقبال بیشــتری برخــوردار 
بوده است و بیش از دیگر برندها در طرح 

رجیستری موفق بوده است؟
اگــر نگاهی به آمار ارائه شــده از ســوی 
ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان 
رادیویی داشــته باشــیم می بینیم با توجه 
بــه اینکه رجیســتری محصول اپــل زودتر 
از ســایر برندهــا در 14 آذر ســال 96 اجــرا 
شــد، از مجمــوع 433هزار و 197 گوشــی 
اپــل وارد شــده به کشــور، تعداد مناســبی 
فهرســت  در  و  شــده  رجیســتر  آن  از 
شناســه ســفید قرار دارند. این آمار حاکی 
و  364هــزار  مــدت،  ایــن  در  کــه  اســت 
1۲1دســتگاه گوشــی اپل رجیســتر شــده و 
بــا اعــام قاچــاق ۲3درصدی ایــن برند، 
64هــزار و 556 دســتگاه گوشــی اپــل در 
 فهرســت شناسه ســیاه قرار گرفته و عمًا 

از کار افتاده اند.
هــوآوی نیز یکی از برندهای پرطرفدار 
در ایران محســوب می شــود، چرا که طبق 

آمــار ســازمان رگواتــوری، این برنــد که از 
19 اســفند ســال 96 بــه طــرح رجیســتری 
پیوســت، در ایــن مــدت بــرای 475هــزار 
رجیســتری  گوشــی  دســتگاه   5۲5 و 
موفقیت آمیــز انجــام شــده و بــا توجه به 
قاچاق 19درصدی این گوشــی، 6۸هزار و 
4۰۰ گوشی در فهرســت شناسه سیاه قرار 
گرفتند. گفتنی اســت آمار کل گوشی های 
برنــد هــوآوی در ایــن مــدت که به کشــور 
 وارد شــده، رقم 63۸هزار و 564دســتگاه

 بوده است.
طبــق آمــار و جــدول ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، سامســونگ 
نیز یکی دیگر از برندهایی اســت که مورد 
اســتقبال کاربــران بوده اســت. از این برند 
کــه اجــرای رجیســتری آن از 31 فروردین 
ســال جاری)97( آغــاز شــد، در این مدت 
بــه   گوشــی  و ۸7  درمجمــوع 3۲4هــزار 
کشــور وارد شــده اســت کــه از ایــن رقــم، 
11۸هزار و ۸1 دستگاه رجیستر شده است. 
همچنین ۲۰5هزار و ۸79 دستگاه گوشی 
سامســونگ در فهرســت خاکســتری قرار 
دارند و هنوز تکلیف آنها مشخص نیست 
و 1۲7 دســتگاه گوشــی به عنــوان قاچــاق 

شناخته و مسدود شده است.

طبق آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

به نظر می رســد کشــمکش های سیاســی 
و تجــاری به تــاش ایاات متحــده امریکا 
برای تخریب شرکت چینی هوآوی رسیده 
و این کشور قصد دارد کشورهای همپیمان 
خــود را نیز از همــکاری با هوآوی بــازدارد. 

به گزارش ایســنا، ماه گذشــته ســناتورهای 
امریکایی در نامه ای خطاب به نخست وزیر 
کانــادا نوشــتند کــه به منظور جلوگیــری از 
به خطــر افتــادن امنیــت ملــی کشــورش، 
همــکاری با شــرکت چینــی هــوآوی برای 

توســعه شــبکه اینترنت 5G را قطع کند و 
حاا به نظر می رســد که امریکا می خواهد 
از ســایر شــرکای تجاری و اقتصــادی خود 
نظیــر آلمان، ایتالیا و ژاپن نیز درخواســت 
کنــد که بــه قطع همــکاری با این شــرکت 

چینــی اقــدام کننــد. گــزارش جدیــد وال 
استریت ژورنال نشان می دهد امریکایی ها 
قصد دارند به  تاش برای بی اعتبار کردن 
شرکت چینی هوآوی و محصواتش نظیر 
گوشی های هوشــمند ادامه دهند. هوآوی 

دومین شرکت تولیدکننده گوشی هوشمند 
در جهــان و یکــی از فعال ترین اپراتورهای 
مخابراتی به شــمار می رود که با کشورهای 
بسیاری درباره برقراری شبکه نسل پنجم 
اینترنت 5G همکاری کرده اســت. ماجرا 

از اوایــل ســال جاری میــادی آغاز شــد که 
دونالــد ترامــپ اعــام کــرد گوشــی های 
هوشمند ساخت شرکت های چینی نظیر 
هوآوی و زدتی ای از شــهروندان و مقامات 

امریکایی جاسوسی می کنند.
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قســمت پنجاه و چهارم/ســرهنگ لیــا را دید کــه به روی 
ساق پاهای تا شده اش نشست و سرش را به پایه میز تکیه 
داد. چشــم هایش نیمه باز مانده بود و درد در آنها رســوب 
می کرد. خون از شکاف فرق سر خمیده اش می جوشید و 
از میانه ابروها در کاســه چشم چپش می لغزید و تا گودی 

گونه استخوانی اش کش می آمد.
سرهنگ بی آنکه واکنشی از خودش نشان بدهد، نگاهش 
می کــرد و انــگاری در اندیشــه فرجام ایــن حادثه ناگهانی 
بــود. زن بــا چرخش گردن چهــره خونینش را به ســمت 
یک نشانه اش گرداند، پس ســرش به کف اتاق فرود آمد 
و چشم های نیمه بازش رو به سقف آینه کاری شده خیره ماند. سرهنگ بلند شد و 
با سردرگمی نگاهش را از چهره زن به سوی پنجدری گرداند و در تماشای باغچه به 

فکر ماند. آیا باید به بیمارستانش می رساند؟ اگر زن در بین راه تمام می کرد چه؟
اما چگونه می توانســت بدون اطمینان از زنده ماندن یا مــردن این زن، خانه اش را 
ترک کند. تصمیم گرفت منتظر بماند و از مرگش مطمئن شــود در این صورت با 
آسودگی خاطر، به گنجینه  لیا دستبرد بزند، گنجینه ای سرشار از طا و جواهر که این 
زن سالخورده در گاوصندوق بزرگش نگهداری می کرد، چرا که با همین تصمیم به 
دیدن همســر پیرش آمده بود اما نمی دانست چگونه دســت به این ثروت سرشار 
پیدا کند. سرهنگ در بحبوحه تظاهرات گسترده مردم و فرار به امریکا نیاز به طا و 
جواهرات انباشته در گاوصندوق پیرزن برای سرمایه گذاری در لس آنجلس داشت. 
درحقیقت این گنجینه را در جریان اختاس و سوءاستفاده از اموال ارتش به چنگ 
آورده بود. اوایل دهه 40 در زمان نخست وزیری دکتر علی امینی برای جلب توجه 
افکار عمومی یک برنامه نمایشــی تحت عنوان مبارزه با مفاســد اقتصادی، برای 
رســیدگی به سوءاستفاده های مالی، اختاس و ارتشــاء و دزدی بیت المال مقامات 
برجسته نظامی، براساس قانون معروف »از کجا آورده ای« اعام شد تا ژنرال های 

سوءاستفاده چی در دادگاه های دیوان کیفری و محاکم جنایی محاکمه شوند.
در آن زمان عده زیادی از ژنرال های عالی رتبه با سوءاستفاده های مالی به ثروت هایی 
افسانه ای رسیده بودند و سرهنگ بازنشسته داستان ما کوچکترین مهره در میان این 
سرتیپ ها و سرلشگرها و سپهبدها بود که در امور مالی ارتش ثروت هنگفتی به چنگ 
آورده بود و برای اینکه دزدی هایش در جریان محاکمات روشــن نشود تمام ثروت 
بادآورده اش را به لیا زن اولش انتقال داده بود و این زن سالخورده هم اصل همه 
سوءاستفاده های سرهنگ را به سکه های طا و جواهرات گرانبها تبدیل کرده بود و در 
گاوصندوق بزرگش نگهداری می کرد. نخست وزیر برای درافتادن با ژنرال های فاسد 
و قدرتمند و تشکیل محاکمات جنجالی برای محاکمه آنها براساس قانون معروف 
از کجا آورده ای به یک وزیر دادگستری پرقدرت و غیرقابل نفوذ و یک دادستان تهران 
پاکدامن و شجاع برای درافتادن با دانه درشت های ارتش نیاز داشت. بهمین خاطر 
نورالدین الموتی از گروه معروف 53 نفر به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شد و حاج 
سید جوادی قاضی برجسته را هم به دادستانی تهران انتخاب کرد. با اجرای قانون 
از کجا آورده ای ژنرال های برجسته ای چون سپهبد حاج علی کیا رئیس رکن 2 و ضد 
اطاعات ارتش، سرتیپ نویســی مدیرعامل شیات، سپهبد علیقلی علوی مقدم 
رئیس شهربانی سابق، ارتشبد سابق عبداله هدایت، سرلشکر بازنشسته معین پور 
و چند سرتیپ و سرهنگ بازنشسته دیگر به اتهام سوءاستفاده های مالی و تقلب در 
معامات ارتش تحت تعقیب قرار گرفتند و در روزنامه ها اعام شــد که دادســتان 
تهران علیه این عده از نظامیان قرار مجرمیت صادر کرده و قرار است در دادگاه های 

عمومی و دیوان کیفری محاکمه شود... 
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داستانک
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات 
 ایمنی شهرداری اهواز از مصدوم شدن
اثــر فرونشســت زمیــن در  بــر  2 نفــر 

منطقه کوی مجاهد خبر داد.
علی تراب پــور بــا اعــام ایــن خبــر به 
ایرنا گفت: عصر شــنبه خبر فرورفتن 
یک دســتگاه خــودرو پیــکان وانت به 
همــراه دو سرنشــین در یک گودال در 
منطقــه کــوی مجاهد به آتش نشــانی 
ســازمان  امــدادی  نیرو هــای  رســید. 

آتش نشــانی پــس از ســه دقیقــه بــه 
محل حادثه رسیدند.

 در این حادثه دو نفر مصدوم شــدند 
کــه توســط نیرو هــای امــدادی نجات 
یافته و توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به 

بیمارستان انتقال یافتند.
ایران به دلیل تحمل خشکســالی های 
فراوان درگیر پدیده فرونشست است 
کــه ایــن پدیده بیشــتر در دشــت های 

کشور مشاهده می شود.

آفرید اهواز حادثه  نشست زمین در 
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گروه حوادث/ باد سردی می وزید. رهگذران 
در شلوغی خیابان مفتح برای فرار از سرمای 
بهمن با گام هایی شتابان در حرکت بودند. 
برخی یقه لباس شان را تا گوش هایشان باا 
کشــیده بودند. انگار عجله داشــتند تا خود 
را به ســرپناه گرمی برســانند. اما هیچ کدام 
نمی دانستند در همان نزدیکی نوزادی چند 
روزه در یکی از کوچه ها، روی زمین رها شده 

و از شدت سرما و بی پناهی ضجه می زند.
***

صدای گریه نوزاد قطع نمی شد. چند نفری 
که از ســر کوچه می گذشــتند کنجکاو شــده 
و ســرک کشــیدند. دیدن طفلی کوچک با 
دست و پای نحیف بدون پوشش گرم که در 
گوشه ای رها شده بود دلشان را به درد آورد. 

زنی جوان بدون تأمل نوزاد را از روی زمین 
برداشت. پسرک از سرما می لرزید. شالش 
را دور بــدن نوزاد پیچید و رو به اطرافیانش 
گفــت: »مگر می شــود مــادری بتواند جگر 
گوشــه اش را در ایــن ســرما و اینگونــه رهــا 
کند... شک ندارم که...« یکی از حاضران به 
میان حرفش دوید و گفت: »شاید نشانه ای 
داشــته باشــد...« آنهایــی که بودنــد عاوه 
بــر لباس های نوزاد، ســر تا ته کوچــه را نیز 
بررسی کردند اما هیچ نشانی از کسی که با 
این بچه در ارتباط باشد، نبود. نوزاد بی پناه 
که هنوز بندناف داشت در آغازین روزهای 
بهمن 69 و تنها چند روز بعد از تولدش به 

دست سرنوشت سپرده شده بود...
ë نشانه ای روی کتف نوزاد

نوزاد ســرراهی را تحویل کانتــری دادند و 
از آنجــا که هیچ ســرنخی برای شناســایی 
خانــواده اش نبود پس از چنــد روز تحویل 

شــیرخوارگاه آمنــه شــد. در پرونــده ای که 
برای پسرک تشکیل شد نامش را »جواد« 
گذاشتند و در توضیح وضعیت او نوشتند: 
»پســر نوزاد در ســامت کامل است و روی 
کتف ســمت راســتش ماه گرفتگی بزرگی 
دارد«. ایــن تنها نشــانه ای بود کــه »جواد« 
داشت. پسر کوچولو شش ماهی میهمان 
شــیرخوارگاه بود اما پس از آن زن و مردی 
که از نعمت داشتن فرزند محروم بودند، 

او را به سرپرستی قبول کردند.
ë افشای راز پس از 20 سال

»جواد« تا 20 سالگی نمی دانست که فرزند 
واقعی پدر و مادرش نیست. فامیل هم با 
اینکه همه چیز را می دانستند در طول این 
سال ها هرگز به روی »جواد« نیاورده بودند. 
اوضــاع اما وقتــی تغییر کــرد کــه »جواد« 
مدارکی به دست آورد که نشان می داد پدر 
و مادرش به دلیل مشکاتی هرگز صاحب 

فرزند نشــده اند. همین اتفاق سبب شد تا 
پدرش مهر ســکوت را شکســته و واقعیت 
گذشــته او را فــاش کنــد. روزهــای اولی که 
»جــواد« همــه چیز را فهمیــده بود، پیگیر 
خانواده واقعی اش شــد اما بعــد از مدتی 
انگیــزه اش را از دســت داد. چنــد ماه بعد 
هم درگیر درس و کار شــد و سپس ازدواج 
کرد. دغدغه هایش آنقدر زیاد شد که دیگر 

فکر گذشته اش هم نبود.
ë صدای مادر در رؤیای نیمه شب

»جــواد« هفته هــا بــود که هر شــب خواب 
عجیبی می دیــد. زنی در خــواب او را صدا 
می کرد اما او نمی توانســت کسی را ببیند. 
مــرد جوان در این باره به خبرنگار »ایران« 
گفــت: »خیلی وقــت بود که دیگــر در فکر 
یافتن خانــواده اصلی ام نبودم و انگیزه ای 
برای پیدا کردن آنها نداشتم تا اینکه چند 
وقــت قبل خوابی دیدم. در رؤیایم زنی که 

می دانستم مادرم اســت صدایم می کرد 
اما هر کاری می کردم نمی توانستم برگردم 
و چهره اش را ببینم. شب اول خیلی آن را 
جدی نگرفتم اما وقتی چند شــب پشــت 
هم تکرار شــد احســاس کردم بایــد کاری 
کنم. به همین دلیل دوباره به شیرخوارگاه 
رفتــم و بــه توصیــه آنها تصمیــم گرفتم 
موضوع را از طریق صفحه حوادث روزنامه 
»ایران« پیگیری کنم. پدر و مادرخوانده ام 

در ایــن ســال ها هــر کاری توانســتند برای 
آرامش و آسایش من انجام دادند. خیلی 
دوست شــان دارم امــا احســاس می کنــم 
مادر واقعی ام نیز چشم انتظار من است 

و می خواهم پیدایش کنم.«
افرادی که از سرنوشــت خانــواده »جواد« 
اطاعی دارند می توانند با گروه جویندگان 
شــماره  بــه  »ایــران«  روزنامــه  عاطفــه 

88500۱00-02۱ تماس بگیرند.

در رؤیای مادری که هرگز ندیده ام  
جویندگان عاطفه
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نوزادی در سطل آشغال
رفتگر چینی با دیدن نوزادی که در سطل آشغال خیابان رها شده بود شوکه شد.

این رفتگر هنگام نظافت یکی از خیابان ها در شــهر شنزن واقع در استان گوانگ 
دونگ با صحنه ای شــوک آور روبه رو شــد. وی با شــنیدن صدای گریه یک نوزاد 
در داخل ســطل آشــغال، وی را در حالی که داخل یک ســاک دستی قرار داشت 

بیرون آورد.
بنا به گزارش یک روزنامه محلی چین، این نوزاد متعلق به زنی ۱7 ســاله اســت که مادرش با گذاشــتن دســتمال داخل دهان 
بچــه می خواســت او را خفــه کنــد. پلیس محلــی چین با کمک دوربین های مداربســته توانســت مــادر این نوزاد را پیــدا و او را 

بازداشت کند.

با سقوط یک اتوبوس مسافری به دره ای در جنوب 
هند 30 نفر کشته شدند. به گزارش اسپوتنیک، در 

میان کشته شدگان 5 کودک نیز دیده می شود.
به گفته شــاهدان عینــی، راننده ایــن اتوبوس پس 
از آنکه کنترل را از دســت داد به دره ســقوط کرد و 
ســپس اتوبوس مســافری به آب افتــاد. از آنجا که 
پس از ســقوط به دره، این اتوبوس به سمت چپ 
افتاد درهای آن به شــکل اتوماتیک قفل شده بود، 
به همین خاطر تعداد کمی موفق شــدند از داخل 

آن بیرون بیایند و فقط 4 مسافر زنده ماندند.

سقوط مرگبار اتوبوس هندی 

دادگاهی در فرانسه یک راننده تاکسی را که از دو گردشگر کرایه زیادی گرفته 
بود به هشت ماه زندان محکوم کرد.

به گزارش یورو نیوز، دو گردشگر تایلندی از فرودگاه شارل  دوگل پاریس برای 
مرکز شهر تاکسی گرفته بودند اما پس از رسیدن به مقصد، راننده تاکسی به 
جای کرایه ثابت ۵0 یورویی به مسافران خارجی اش یک فاکتور 2۴7 یورویی 
نشــان داد. زوج تایلنــدی که از میزان کرایه تعجب کــرده بودند، از پرداخت 
آن خودداری کردند اما راننده تاکسی درهای ماشین را قفل کرد و دوباره راه 
افتاد. بعد از بحث و جدل طوانی، در نهایت گردشگران راضی به پرداخت 

200 یورو شدند.
این دو مسافر مکالمه خود با راننده تاکسی را با تلفن همراه خود ضبط کرده 
و در شــبکه های اجتماعی به اشــتراک گذاشتند. پلیس فرانســه با استفاده از 
شماره پاک ماشین توانست راننده را پیدا کند. راننده تاکسی که در دادگاهی 
در پاریــس محاکمه می شــد برای دفــاع از خود گفت که از یــک برنامه روی 
تلفن همراهش برای تعیین کرایه مسیر استفاده می کند و به همین خاطر 
تقصیر او نیست که چنین مبلغی را از مسافران خواسته است. این مرد جوان 

2۵ ساله برخاف شواهد در دادگاه ادعا کرد که از خروج مسافران جلوگیری 
نکرده اســت. دادگاه پاریس این مرد جوان را به علت تهدید به خشــونت و 
رانندگی بدون مجوز به یک سال زندان محکوم کرد که چهار ماه آن تعلیقی 

خواهد بود.

را به زندان انداخت راننده تاکسی  دریافت کرایه زیاد  
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فرار  پر ماجرا  از  زندان
یک زندانی با فریب زندانبانش موفق به فرار از زندانی در تایلند شد اما این فرار فقط چند ساعت دوام آورد.

»آنان کوماوانیت« 23 ساله پس از خروج از سلول در آن را به روی زندانبان بسته و او را در داخل سلول گیر می اندازد.
او در حالی که مقداری مواد به همراه داشــت به جرم خرید و فروش مواد مخدر دســتگیر و ســپس روانه زندان شده بود، اما 

نتوانست تا پایان محکومیت خود در این زندان دوام بیاورد و با یک حقه ساده موفق به فریب زندانبان و فرار از زندان شد.
او بــه بهانــه اینکه یک مار وارد ســلول شــده اســت تاش کــرد تا توجه 
زندانبان را به خود جلب کند. پس از فریادهای مکرر بااخره زندانبان 
وارد ســلول او شد اما موفق به پیدا کردن مار نشد. در ادامه این زندانی 
در حالــی که مصمم بود با همین روش از ســلول خود بگریزد چند بار 
دیگــر بــه بهانه وجود مار در ســلول تاش کــرد تا زندانبــان را به داخل 
ســلول بکشــاند. ســرانجام این مرد جوان در حالی که فریاد می کشــید 
برای مرتبه پنجم زندانبان را به داخل ســلول کشــاند این در حالی بود 

که زندانبان هنگام ورود به سلول در ورودی را نبست. در این لحظه این زندانی بافاصله خود را به پشت در سلول رساند و 
با گیر انداختن زندانبان فرار کرد. در ادامه یکی دیگر از زندانبانان با دیدن مرد جوان تاش کرد او را به دام بیندازد اما موفق 
به دستگیری زندانی نشد. در حالی که متهم پس از فرار از زندان وارد یک خانه در همان نزدیکی شده بود توجه صاحبخانه 
را به خود جلب کرد. او پس از دیدن این مرد بافاصله با پلیس تماس گرفت و سرانجام حدود چند کیلومتر دورتر از زندان 
به دام پلیس افتاد. گفتنی اســت؛ این زندانی اکنون با اتهام فرار از زندان، زندانی کردن یک مأمور دولت و همچنین حمل 

مواد مخدر روبه رو است. 
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ســهل انگاری والدیــن و عــادت اشــتباه بوســیدن نــوزاد از ســوی اطرافیان 
کودک دوماهه را تا یک قدمی مرگ برد.

به گــزارش دیلــی میل، این کودک هشــت هفته ای به نام الیــزا هابز پس از 
بوســیده شدن از ســوی یکی 
ســرماخوردگی  بــه  اقــوام  از 
بسیار شــدیدی مبتا شد و تا 
یک قدمی مرگ پیش رفت. 
اما بــا تاش پزشــکان از کما 

خارج و به زندگی بازگشت.
والدیــن  بــه  متخصصــان 

هشدار می دهند بوســیدن نوزاد سبب ورود انواع ویروس ها بویژه ویروس 
سرماخوردگی و تب خال به درون بدن کودک می شود. 

بوسیدن،  نوزادی را به کما برد

 300 عــروس و دامــاد در شــهر بانکــوک روز شــنبه 2۴ نوامبــر مســافتی به طول
3 کیلومتر را مسابقه دادند. در این مسابقه که به دوومیدانی عروس ها معروف 
اســت زنــان در لباس عروســی دو کیلومتــر دویدند و در نهایت ســوار بر پشــت 
همسران خود یک کیلومتر دیگر نیز طی کردند. زوج برنده این مسابقه که پس 
از طــی 27 دقیقه و ۴3 ثانیه به خط پایان رســیدند، جایــزه ۶0 هزار داری برای 

مخارج عروسی و سفر ماه عسل در جزایر مالدیو و ژاپن را دریافت کردند.
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مرد جوان در مقابل دادگاه خانواده 
همسرش را به قتل رساند.

اقدامــی  ایــن مــرد خشــمگین در 
 جنون آمیــز مقابــل چشــمان پســر
5 ســاله خود زن جوانش را با چاقو 
کشــت. قاتل پس از این جنایت در 
مقابــل دادگاه خانــواده در تورنتــو 
با چاقو بــه افرادی کــه در آن محل 
حضور داشتند حمله و با فریاد آنها 

را تهدید کرد.
یکــی از افرادی کــه در محل حضور 
داشــت با اســتفاده از اسپری فلفل 
قصــد بیهــوش کــردن او را داشــت 
امــا پا بــه فرار گذاشــت تــا اینکه در 
مأمــوران  توســط  دادگاه  نزدیکــی 

پلیس دستگیر شد. 
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یک فیل آسیایی با بند آوردن راه ها 
و تخریب مزارع در شهر پوورسیتی 
در ایالــت یون نــان درجنــوب چین 
شــد.  محلــی  مــردم  آزار  باعــث 
جنــگل  داری  مدیــر  یــوان،  ژانــگ 
ناحیــه یون نــان، گفته اســت: »این 
فیــل بزرگتریــن فیــل آســیایی و از 
گونه هــای کمیــاب در نــوع خود به 
شمار می رود، به همین دلیل باید 
بیشــتر از آن مراقبــت کنیــم. ایــن 
فیــل بین روســتاها در رفــت و آمد 
است و باعث راه بندان می شود اما 
وقتی شــب هنگام برای پیدا کردن 
بــه داخــل روســتاها می آیــد  غــذا 
می تواند بــرای ســاکنان خطرناک 
باشــد. برای همین گروهی مستقر 
در داخــل دهکده هــا آن را تحــت 

نظر دارند.«

خواننده و نویسنده انگلیسی که طرفدار 
محیط زیست است با صرف هزینه زیاد 
موفق شد تا 5 ببر را از یک سیرک نجات 
دهد. به گزارش دیلی اســتار، »کریستوفر 
گــری« عــاوه بــر نویســندگی، عــکاس 
طبیعــت و مجــری برخــی برنامه هــای 
تلویزیونــی نیــز بوده کــه توانســت 5 ببر 
در  اسفبارشــان  وضعیــت  از  را  بنــگال 

 نجات 5 ببر بنگال 
انگلیسی  به دست خواننده 
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ســیرک نجات دهد. این ببرها از سیرک 
اســپانیایی نجــات و بــه بــاغ وحشــی در 
بریتانیا منتقل شــدند.هزینه انتقال این 
حیوانــات کمیاب بیــش از 20 هــزار پوند 
بوده است. به گفته دوستداران حیوانات 
وضعیت این ببرها در ســیرک بسیار بد 
بوده اما اکنون از زیستگاه جدیدشان لذت 

می برند.
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برخــورد یک دســتگاه ســواری پژو با 
 تریلــی در جــاده نهاونــد - فیــروزان
6 نفــر از اعضــای یک خانــواده را به  

کام مرگ برد.
اســماعیلی-  ســعید  ســرهنگ 
جانشــین رئیــس پلیــس راه اســتان 
اظهارداشــت:  ایرنــا  بــه   - همــدان 
در ایــن ســانحه 2 بــرادر بــه همــراه 

همسرانشــان، بــرادر همســر و یــک 
نوجوان ۱2 ساله جان باختند.

 یک دستگاه تریلی از سمت نهاوند 
بــه ســمت فیــروزان در حــال تــردد 
بود کــه به علــت محدودیــت دید و 
لغزندگی جاده، خط وســط جاده را 

به عنوان نشانه قرار داده بود.
از ســوی دیگر یک دســتگاه ســواری 

ســمت  از  نیــز  سرنشــین   6 بــا  پــژو 
مقابــل تــردد می کرد کــه راننده این 
خــودرو نیــز بــرای خــارج نشــدن از 
مســیر اصلــی خــط وســط جــاده را 

نشانه قرار داده و تردد می کرد.
ســرهنگ اســماعیلی بیــان کــرد: به 
علــت تجــاوز بــه چــپ تریلــی، این 
وســیله نقلیه به قســمت در ســمت 

راننده برخورد و خودرو را به حاشیه 
جاده منحرف کرد.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن ســانحه در 
قســمت جــاده کــه فاقد نیوجرســی 
ایــن  در  داد:  ادامــه  داد،  رخ  اســت 
پــژو  خــودروی  روی  تریلــی  هنــگام 
ســوار شــده و تمامی سرنشینان این 

وسیله نقلیه را له کرد.

مرگ 6 عضو  خانواده در سانحه رانندگی
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تجویز مقدار نامناسب دارو برای کودک 
هفــت ســاله وی را تا یــک قدمی مرگ 
بــرد. چندی قبــل اولیای مدرســه ای که 
امیــد -7ســاله - در آن درس می خواند 
بــه خانــواده اش اطاع دادنــد وی دچار 
بیــش فعالــی اســت، هــر چنــد والدین 
او نشــانه هایی از بیــش فعالــی ندیــده 

بودنــد بــا این حــال به یــک متخصص 
اعصــاب و روان مراجعــه و پزشــک دو 
داروی ریســپریدون و کلونیدیــن را برای 
او تجویــز کــرد. اما امید پــس از مصرف 
 ایــن دو دارو و بعد از دو روز به کما رفت. 
والدیــن کودک، او را به یک بیمارســتان 
خصوصی  )در مرکز شهر تهران( بردند، 

امــا ایــن بیمارســتان کــودک را پذیرش 
نکرد. مسئوان بیمارستان اعام کردند 
تنها راه نجات وی مراجعه به مرکز طبی 
کودکان اســت.  براســاس صحبت های 
پدر امید، پزشــکان اورژانس بیمارستان 
خصوصــی تهــران گفتند کــه وضعیت 
 کــودک مســاعد نیســت و باید بــه مرکز 

طبی کودکان انتقال داده شــود.  والدین 
امیــد، کــودک را بــه مرکز طبــی کودکان 
بردنــد و پــس از بررســی ها بــه والدیــن 
امید گفتند که دوز مصرفی آن دو دارو و 
دیفن هیدرامینی که به کودک داده شده 
باعث به کما رفتن او شــده است. بهرام 
یارعلی - فوق تخصص اعصاب کودکان 

- درباره این پرونده به ایرنا گفت: درباره 
ایــن موضوع نمی توان گفت که اشــتباه 
یــا قصور پزشــکی رخ  داده اســت. گاهی 
دوز درمانــی دارو ممکــن اســت بــرای 
کودک مناسب نباشــد و چنین مواردی 
در بســیاری از مواقــع قابــل پیش بینــی 
نیســت. در این مــورد تجویــز و مصرف 

داروهــا منجر بــه خواب آلودگی شــدید 
کــودک شــده بــود   و بــا تزریــق داروهای 
عضانی، وضعیت کودک  بهبود یافت. 
دوز دارویی که برای کودک تجویز شــده 
بــود، زیــاد و بدن کودک بــه دارو واکنش 
نشــان داده بود؛ اما  توانســتیم مشکل را 
تشخیص و او را از خطر نجات بدهیم.    
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گــروه حــوادث/ پســر شــرور بــرای اجــرای نقشــه ســرقت های 

مسلحانه اش از خودروهای نمایشگاه پدرش استفاده می کرد.
بــه گــزارش خبرنگار جنایــی »ایــران«، 6 آبــان مــرد جوانی به 
کانتری 140 باغ فیض رفت و از سرقت مسلحانه گوشی تلفن همراهش از سوی 

سرنشینان خودروی تیبا خبر داد.
او گفت: گوشی تلفن همراهم را در یکی از سایت های تبلیغاتی به مبلغ 20 میلیون 
تومان برای فروش گذاشته بودم. شخص ناشناسی تماس گرفت و ضمن معرفی 
خود به عنوان خریدار گوشــی تلفــن همراه، مبلغ 300 هــزار تومان به عنوان پیش 
پرداخت معامله به حســابم واریز کرد. او با من ساعت 7 بعد از ظهر در محدوده 
میــدان دهکده المپیک قرار گذاشــت. به محل قرار که رفتم دو جــوان حدوداً 35 
ساله با یک خودرو تیبا سفید رنگ در محل قرار حاضر شدند. آنها ضمن معرفی 
خود به عنوان خریدار گوشــی، ابتدا گوشــی را از من گرفتند و بعد یکی از آنها کلت 
کمری را از زیر پیراهنش بیرون آورد و با تهدید من گوشی را سرقت کرده و از محل 
متواری شدند.  به دنبال اعام این خبر، تحقیقات به دستور بازپرس شعبه هشتم 
دادسرای ویژه سرقت از سوی کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت آغاز شد. 

در ادامه بررسی ها کارآگاهان خودروی تیبا را شناسایی کردند.
مالک خودرو تیبا پس از حضور در اداره یکم پلیس آگاهی مدعی شد خودرواش را 
در یک نمایشگاه خودرو در شهرستان بهارستان به امانت گذاشته و هیچ اطاعی از 

ماجرای سرقت مسلحانه ندارد.
همزمان با شناســایی نمایشــگاه خودرو 
در این شهرستان، پرونده مشابه دیگری 
به اداره یکم پلیــس آگاهی تهران بزرگ 
ارجاع شد که طی آن سارقان سوار بر یک 
خودروی پژو 405 نقره ای رنگ به همین 
شیوه و شگرد، اقدام به سرقت مسلحانه 
گوشــی تلفن همراه به ارزش تقریبی 15 
میلیون تومان کردند. با شناسایی مالک 
خــودرو پــژو 405، کارآگاهــان دوبــاره بــه 
همان نمایشــگاه خــودرو در شهرســتان 

بهارستان رسیدند.
کارآگاهان اداره یکــم در ادامه تحقیقات 

پلیســی اطاع پیدا کردند که پســر صاحب نمایشــگاه به نام »مراد« )34 ساله( از 
سارقان سابقه دار است. او آخرین بار به اتهام سرقت خودرو دستگیر و روانه زندان 

شده و اواخر سال گذشته با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده است.
ایــن درحالی بود که مالباخته ها تصویر مراد را به عنوان یکی از ســارقان شناســایی 
کردند. با شناسایی »مراد« به عنوان متهم اصلی پرونده، کارآگاهان اداره یکم پلیس 
آگاهی با گرفتن نیابت قضایی به شهرســتان بهارســتان اعزام شدند. با شناسایی 

محل تردد وی در محدوده نمایشگاه پدرش، سرانجام متهم فراری دستگیر شد.
مراد در همان تحقیقات اولیه به دو ســرقت مسلحانه اعتراف کرد. در ادامه، مراد 
یکــی از دوســتان خــود به نــام حمید )34 ســاله( را به عنــوان همدســت در انجام 
ســرقت ها معرفی کرد که حمید نیز بافاصله دستگیر شد. سرهنگ کارآگاه علی 
ولی پور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعام 
این خبر گفت: »از تمامی شــاکی ها و مالباختگانی که بدین شــیوه و شگرد طعمه 
سرقت مسلحانه قرار گرفتند دعوت می شود تا برای شناسایی متهمان به نشانی 

اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسامی مراجعه کنند. 

خــــــبر

گروه حوادث/ عکس های سلفی سارقان 
خانه های ویایی با وسایل دزدی و انتشار 
آنهــا در صفحــات اینســتاگرام، دســت 
آنهــا را رو کرد. به گزارش خبرنگار جنایی 
»ایــران«، چندی قبل مرد میانســالی به 
محض اینکه وارد خانه شــد، با مشاهده 
بهم ریختگــی اتاق ها از حضور ســارقان 
با خبر شــد. فــوراً خــودش را به جعبه ای 
را  ســنگ هایش  و  مــدارک  کــه  رســاند 
داخــل آن نگهــداری می کــرد. از جعبــه 
خبری نبود. بعد از آن بافاصله به سراغ 
گاوصندوقــش رفت که پشــت کتابخانه 
جاســازی کرده بــود. امــا ســارقان موفق 
نشــده بودنــد گاوصنــدوق را پیــدا کنند. 
او همیشــه تــرس ســرقت طاهایــش را 
داشت به همین خاطر یک جعبه که پر از 
سنگ های جعلی وطا و جواهرات قابی 
بود را جلوی دست گذاشته بود و طاها و 
دارهایــش را در گاوصندوقــی که پشــت 
دیوار جاسازی کرده بود نگهداری می کرد 

تا سارقان را فریب دهد.
ë سرقت های سریالی

میانســال  مــرد  ســرقت  ایــن  به دنبــال 
موضــوع را بــا پلیس در میان گذاشــت و 
بررســی ها بــه دســتور بازپرس شــعبه 3 
دادسرای ویژه سرقت آغاز شد. در حالی 

که تحقیقات برای شناسایی سارقان خانه 
ویایــی ادامه داشــت کارآگاهــان پلیس 
با ســرقت های مشــابه مواجه شــدند. در 
تمامــی این ســرقت ها ســارقان از پنجره 
وارد خانه ها شده و سرقت هایشان را اجرا 
می کردند. بررسی ها ادامه داشت تا اینکه 
یکی از مالباختگان به پلیس مراجعه کرد 

و ردی از متهمان در اختیار آنها قرار داد.
ë سلفی هایی در فضای مجازی

مرد جوان گفت: چند شــب قبل سارقان 
وارد خانــه ام شــده و بــه غیــر از طــا و 
جواهــرات، فنــدک عتیقــه ای کــه از پــدر 
پدربزرگــم به من رســیده بود را ســرقت 
کردنــد. ایــن ســرقت را گــزارش کــردم و 
دیــروز زمانی کــه در اینســتاگرام در حال 
دیدن صفحات و عکس ها بودم ناگهان 
یــک عکــس توجهــم را بــه خــود جلب 
کــرد. دو مــرد در حالــی کــه یکــی از آنهــا 
فنــدک موروثــی ام را دردســت داشــت 
عکس ســلفی گرفته بودند. با اطاعاتی 
کــه مــرد جــوان در اختیــار تیــم تحقیــق 
قــرار داد و بررســی های صــورت گرفتــه 
توســط تیم تحقیق 4 ســارق این پرونده 
دســتگیر شــدند. متهمــان زمانی کــه در 
مقابل بازپرس احمدزاده قرار گرفتند به 
سرقت های ســریالی از خانه های ویایی 

شمال و شرق تهران اعتراف کردند.
ë گفت و گو با متهم

چرا با وســایل مسروقه عکس می گرفتید 
و منتشــر می کردیــد؟ برای رو کــم کنی با 
هموایتی هایمــان ایــن کار را می کردم. 
در محل هــای ســرقت یــا بعــد از آن در 
پاتوق هایمان با وســایل ســرقتی عکس 
می انداختیــم. ابتــدا بــرای تعــدادی از 
هموایتی هایــم تلگــرام می کــردم. امــا 
تعداد سرقت ها که بیشتر شد عکس ها را 
در اینستاگرام منتشر می کردیم که همه 
براحتی بتوانند عکس ها را ببینند. البته ما 
با این عکس ها نظر دخترها را هم جلب 

می کردیم.
دوســت  کــه  دخترهایــی  بــا  چطــوری؟ 
می شدیم مدام برایشان با وسایل سرقتی 
عکس های ســلفی می فرستادیم تا آنها 
تصــور کنند که خیلــی پــول داریم. حتی 
بعضی از این وسایل سرقتی را به دوست 

دخترهایمان هدیه می دادیم.
ســرقت ها را چطور انجام می دادید؟  از 6 

عصر تا 9 شب زمان سرقت هایمان بود. 
خانه هایی که چراغ هایشان خاموش بود 
را انتخاب کرده و زنگ می زدیم. اگر کسی 

در را باز نمی کرد وارد خانه می شدیم.
چه چیزهایی را سرقت می کردید؟هر چیز 
کوچــک و گرانبهــا از طــا و ســکه گرفته تا 
کفش های مارک و... همه را برمی داشتیم.

با وسایل سرقتی چه می کردی؟ رایانه های 
دستی را که دست به دست می فروختیم. 
طاها و جواهرات را هم در بومهن و کرج 
و.. بــه فروش می رســاندیم. البته ما یک 
دفترچه هم داشــتیم که وســایل سرقتی 
را داخــل آن می نوشــتیم. من حتی یک 
حســاب باز کــرده بودم که در هر ســرقت 
درصــدی از آن را برمی داشــتم و داخــل 
حســاب پس انداز می کــردم. تــا در زمان 

مبادا از آن حساب برداشت کنیم.
با همدســتانت چطور آشنا شــدی؟ همه 
هموایتــی و بچــه محــل بودیــم. بعــد از 
مدتــی که بــه تهــران آمدیــم تصمیم به 

سرقت گرفتیم. 

با وسوسه مرد غریبه از شوهر  سرقت 
گروه حوادث/ زن جوانی که با همدســتی 
مرد غریبه اموال گرانقیمت شــوهرش را 
به سرقت برده بود به اتهام سرقت از خانه 
همسرش در شعبه چهارم دادگاه کیفری 
اســتان تهــران محاکمه شــد. بــه گزارش 
خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این 
پرونده به دنبال شــکایت مــرد جوانی به 
پلیس آغاز شد. وی ادعا کرد همسرش به 
او خیانت کرده وعاوه بر ارتباط نامشروع 

بــا مردی غریبــه اموال بــا ارزشــش را نیز 
به ســرقت بــرده اســت. این زن 27ســاله 
خیلی زود بازداشــت و با توجه به مدارک 
واســنادی کــه وجود داشــت روانــه زندان 
شــد. متهم صبح دیروز در شعبه چهارم 
دادگاه کیفــری اســتان تهران به ریاســت 
قاضی اصغر عبداللهی و با حضور قاضی 
واعظی مستشار دادگاه پای میز محاکمه 
ایستاد. المیرا درباره ارتباطش با فریدون 

38ساله گفت: شوهرم به من بی توجهی 
می کرد. فریدون دوســت شوهرم بود و به 
خانه ما می آمد او محبت بیشتری به من 
کــرد و کم کم به او اعتماد کــردم. تا اینکه 
فریبم داد و از من خواســت طا واشــیای 
گرانقیمت خانه شــوهرم را بدزدم و به او 
بدهــم او به مــن قول داده بــود که بعد از 
ایــن ماجرا تنهایم نمی گــذارد و حمایتم 
می کند اما وقتی دستگیر شدم او فرار کرد. 

قاضی عبداللهی از او پرسید: مواد مخدر 
مصرف می کنی؟ 

المیرا در پاســخ گفت: وقتی با شــوهرم 
زندگی ام را شروع کردم لب به مواد نزده 
بــودم ولی بعداً وقتی او مواد می کشــید 
مــرا هــم آلــوده کــرد... بیشــتر اوقــات 
حشــیش می کشــیدم ولــی ایــن اواخــر 

شیشه مصرف می کردم.
و   8  ،13 ســاله اند؟  چنــد  دخترانــت 

چهارساله هستند.
اان دخترانت کجا هستند؟ تنها هستند 

ودر خانه باهم زندگی می کنند.......
چند وقت اســت که بازداشــت هستی؟ 

حدوداً یکسالی است که زندان هستم....
شوهرت امروز در دادگاه حضور نداشت 
کجاســت؟ او هم بــه اتهام ســرقت در 
پرونــده دیگــری بازداشــت شــده و در 

استان دیگری زندانی است.

شــوهرت رضایت داده اما تــو از نظر جنبه 
عمومی جرم باید محاکمه شوی... /المیرا 
در حالــی کــه اظهــار ندامت وپشــیمانی 
می کــرد از قضات خواســت او را به خاطر 
سه دخترش که اان تنها و بی پناه زندگی 
می کنند و منتظر مادرشان هستند کمک 
کنند و ببخشــند. ســپس قضات دقایقی 
وارد شــور شــده وقــرار شــد او را بــه قیــد 

ضمانت با قرار وثیقه آزاد کنند.

سرایدار ساختمان قربانی دزدان نیمه شب

به گــزارش خبرنگار حوادث»ایــران«، این 
جنایت 28آبان در ساختمان نیمه کاره ای 
در هشــتگرد اتفاق افتاد و مرد 55ساله ای 
به نام فریدون که سرایدار ساختمان بود در 

اثر ضربه جسم نوک تیز جان باخت.
ســاعتی بعــد به دنبــال تمــاس تلفنــی با 
کانتری شــهرک کوثر مأموران گشــت در 
محل جنایت حضور یافتند و با جسد مرد 
ســرایدار روبه رو شــدند. به دستور بازپرس 
کشــیک قتــل جســد فریــدون به پزشــکی 

قانونی انتقال یافت.
در نخســتین گام کارآگاهان دایره مبارزه با 
جرایم جنایی دریافتند که سرقت هایی نیز 

از ساختمان نیمه کاره انجام شده است.
معمای این جنایت زمانی رمزگشایی شد 
که کارآگاهان از طریق ردیابی گوشی همراه 
مرد سرایدار که دزدیده شده بود توانستند 
یکــی از قاتــان را نیمــه شــب در حوالــی 
بزرگراه نظرآباد در حالی که سوار بر خودرو 

پراید سفید رنگی بود دستگیر کنند.
رسول در نخســتین بازجویی ها خیلی زود 
پرده از راز جنایت برداشــت وبه کارآگاهان 
گفــت: مــن وهمدســتم هنگام ســرقت از 
ساختمان، سرایدار را که می خواست مانع 

سرقت شود کشتیم و پابه فرار گذاشتیم.
با اعتراف های رسول همدست او هم تحت 
تعقیب پلیس قرار گرفت و طولی نکشید 

که مخفیگاهش شناسایی شد.اصغر که با 
دیدن مأموران پلیس شوکه شده بود پا به 
فرار گذاشت اما پس از یک ساعت تعقیب 
وگریز سرانجام با شلیک گلوله پلیس که به 

پای او اصابت کرد بازداشت شد.
ایــن متهــم در حالــی کــه هم اکنــون برای 
درمــان بــه بیمارســتان امــام صــادق)ع(

منتقــل شــده اســت بــه جنایتــی کــه بــا 
همدســتی رســول مرتکــب شــده اســت 

اعتراف کرد.
بــا توجــه بــه اعتراف هــای صریح ایــن دو 
متهم پرونده آنها برای تکمیل سیر مراحل 
قانونی در اختیار کارآگاهان جنایی اســتان 

البرز قرار دارند.

گروه حوادث-معصومه مرادپور/  دو سارق جنایتکار که درجریان سرقت از یک ساختمان 
نیمه کاره مرد سرایدار را به قتل رسانده ومتواری شده بودند با تاش کارآگاهان مبارزه 

با جرایم جنایی استان البرز دستگیر شدند.  

ǸƠǁ
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رد سارقان در اینستاگرام  پیدا شد
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اندیــکا - خبرنگار »ایران« هرســاله درآخرین ماه از فصل 
پاییــز با به بارنشســتن میــوه درختان بلــوط در جنگل های 
کوهســتانی شهرســتان اندیــکا خوزســتان، بیــش از10 هزار 
خانوار روســتایی از این نعمت خدادادی به عنوان مکمل ســفره غذایی و تهیه 

نیازهای خوراکی بیش از 500هزاردام خود استفاده می کنند.
در این میان، خانوارهای عشایری و روستایی اطراف این شهرستان که نیازهای 
اساســی خود و دام هایشــان را از این طریق برطرف می کنند، عده ای قاچاقچی 
غیربومی با ورودغیرمجاز به مناطق جنگلی، صدها تن میوه درخت بلوط را از 
این منطقه به دیگر مناطق قاچاق می کنند. »سیداحمدموسوی« رئیس منابع 
طبیعــی اندیکا با اعام این موضوع که تاکنون 20 تن میوه بلوط از قاچاقچیان 
کشــف و ضبط شــده، گفت: این مقدار بلوط پس ازصورتجلســه به خود عشایر 
جهــت رفع نیازهایشــان برگشــت داده خواهد شــد. »مرادعلی ســعیدی پور« 
فرمانداراندیــکا نیــز با بیان اینکه ســهمیه کم آردعشــایر کفــاف برطرف کردن 
نیازهــای خوراکــی آنــان را نمی دهد، افزود: ازصدها ســال پیش تاکنون عشــایر 
بختیــاری بــا شــیرین کردن میــوه درخت بلــوط آن را به  صورت »کلــگ« با آرد 
گندم قاطی می کنند تا سفره غذایی آنان خالی نماند. وی اظهارامیدواری کرد، 
با مسئوان مرتبط باعشایر خوزستان درحال رایزنی هستیم تا بتوانیم سهمیه 

آردمناطق عشایری حوزه خود را افزایش دهیم.
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اسامشــهر - خبرنگار »ایران« برای رفع مشــکل کانون انتشــار بوی نامطبوع در 
مســیر اتوبان تهران- قم به فرودگاه امام خمینی)ره(، باید اقدامات بلند مدت 
و کوتاه مدت انجام شود، تا کانون های انتشار آن از بین برود. »کیومرث کانتری« 
مدیرکل محیط زیست استان تهران در جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی 
شهرستان اسامشهر با اشاره به اقدامات انجام شده در این خصوص، تأکید کرد: 
از جلســه قبلی این کارگروه تاکنون براساس گزارش هایی که به دست ما رسیده، 
تعدادی از واحدهای تولیدی، صنعتی و دامداری که به عنوان کانون های انتشار 
بوی نامطبوع درمنطقه شناخته شده اند، با ایجاد و راه اندازی سامانه های تصفیه، 

فاضاب خود را تا حد زیادی از منابع ایجاد آلودگی جدا کرده اند.

┙ぁ┗ボ─ ┖┒ »┖あ╁ぃ┠ブ┴« r╉╉¨╈ピ [ぃペ ┟ぁブ¨》 rぁブپ┗ペ
همایش بین المللی »عاشــیقار« با عنوان »همنــوای پیامبر مهربانی« با حضور 
گروه های عاشیقی کشورهای ترکیه، آذربایجان، گرجستان و ایران در تبریز در حال 
برگزاری اســت. به گزارش ایرنا، »سیدمحمدحســین باغی«، رئیس حوزه هنری 
آذربایجان شــرقی در آیین افتتاحیه این همایــش در تبریز گفت: در این همایش 
بین المللــی عاوه بر گروه های عاشــیقی کشــورهای منطقه، گروه های عاشــیقی 
18استان نیز شرکت دارند.»عاشیق« ها به موسیقی نوازان دوره گردی گفته می شود 
که فرهنگ و هنر فولکلوریک را سینه به سینه از آبا و اجداد خود یاد گرفته و نسل به 
نسل با خواندن در روستاها، محل اتراق عشایر و شهرها به نسل های آینده منتقل 
می کنند. باغی با بیان اینکه این همایش از شنبه شب گذشته )3 آذرماه( در تبریز 
شروع شده و به مدت 4 روز ادامه دارد، افزود: موسیقی عاشیقی قدیمی ترین هنر 
مورد استفاده در داخل منازل مردم این منطقه است و سیره، رفتار و سخن پیامبر 
اکرم)ص( در ادبیات عاشــیقی متبلور اســت. موســیقی عاشیقی بهترین محمل 
برای بیــان ویژگی های پیامبر)ص( از جمله اخاق مــداری، مهربانی، صداقت و 
امانت دار بودن است؛ حفظ این هنر فولکلوریک منطقه برای همه افراد ضروری 

بوده و باید مانع از انحراف آن به مسیرهای دیگر شد.
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اخبـــار

برف و باران بیشتر نقاط کشور را فرا گرفت
گــروه ایران زمین/  ســومین ماه از فصل 
پاییــز با بارش های خوب شــروع شــده و 
همچنان نیز در بیشــتر نقاط کشور ادامه 
دارد. این بارش ها که از چند روز گذشــته 
بیشــتر نقاط کشــور را فــرا گرفته موجب 
خوشحالی مردم بویژه کشاورزان شده و 
نوید سال زراعی خوبی را تداعی می کند. 
با ایــن حال، ایــن بارش ها مشــکاتی را 
نیــز برای مردم و خودروها در آمد و شــد 
بــه وجــود آورده که با تمهیــدات در نظر 
گرفته شده از سوی مسئوان مربوطه در 

حال رفع شدن است.
ë آلودگی از کانشهرها زدوده شد

بــر اســاس گزارش های دفتــر پایش 
فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست، 
روزهــای گذشــته همــواره شــاهد  طــی 
ناســالم بودن 5 تا 7 کانشهر بودیم، اما 
با ورود ســامانه بارشــی به کشــور، بارش 
بــاران و وزش بــاد آلودگــی را از شــهرها 
هیــچ  هــوای  حاضــر  حــال  در  و  زدود 

کانشهری ناسالم نیست.
»شینا انصاری« مدیر کل دفتر پایش 
فراگیر ســازمان حفاظت محیط زیست 
بــه ایرنا، گفت: بررســی پارامترها نشــان 
می دهــد، وضعیت هــوا در کانشــهرها 
و شــهرهای صنعتــی در شــرایط پــاک و 
ســالم قــرار دارد. تــا 5 یــا 6 روز گذشــته 
هــوای کانشــهرهای ارومیه با شــاخص 
105، تهــران 120، اهــواز 127 و اصفهــان 
با 104 در شــرایط ناسالم برای گروه های 
حســاس و هــوای کــرج با شــاخص 156 
بــرای تمــام گروه هــا ناســالم بــود، امــا 
هم اکنون شاخص این شهرها در شرایط 

پاک و سالم قرار دارد.
هــوای  داشــت:  اظهــار  انصــاری 

ایــام،  بوشــهر،  همــدان،  شــهرهای 
قزویــن،  زنجــان،  کرمانشــاه،  بیرجنــد، 
سنندج، اردبیل، رشــت، کرج، شهرکرد، 
یــزد، اراک، کرمــان و زاهدان در شــرایط 
قــم،  تهــران،  هــوای شــهرهای  و  پــاک 
اهواز، شــیراز، ارومیــه، تبریــز، خرم آباد، 
بندرعبــاس، مشــهد و اصفهــان نیــز در 
شــرایط ســالم قــرار دارد. یکــی از دایل 
اصلــی آلودگــی هــوا در کانشــهرها در 
فصول سرد ســال بروز پدیده »اینورژن« 
است، در این حالت آلودگی چون پتویی 
روی شهر قرار می گیرد و تا زمانی که هوا 
ســاکن باشــد و بادی نــوزد همچنان این 
انباشــت ادامه دارد. از سوی دیگر، چون 
تــردد خودروهــا به عنــوان عامــل اصلی 
آلودگی متوقف نمی شود، از این رو شاهد 
ایــن  در  آلودگی هــا  باارفتــن شــاخص 

شهرها هستیم.
حقیقــت«  »مســعود  طرفــی،  از 
مدیــرکل پایــش ســازمان هواشناســی 
نیــز از ادامه فعالیت ســامانه جوی در 
نقاط مختلف کشور خبر داد و به ایرنا، 
گفــت که هم اکنون شــاهد بارش باران 
و رعــد و بــرق در غرب خلیــج فارس، 
غــرب،  جنــوب  در  واقــع  اســتان های 
غرب، مرکز، سواحل خزر، بخش هایی 
از جنــوب، شــمال غــرب، اســتان های 
واقــع در دامنه های البــرز بویژه تهران، 
البــرز، قزویــن، زنجــان، ســمنان، قــم 
و شــمال شــرق کشــور هســتیم.عمده 
فعالیت این ســامانه بیشــتر در شمال 
شــرق، شــرق، جنــوب شــرق و جنوب 
کشور اســت و در نواحی مرکزی، غربی 
و دامنه هــای البــرز بــارش پراکنــده رخ 

می دهد.

ë کمک رسانی به گرفتاران سیل
»مرتضــی رئیســی« رئیــس ســازمان 
امداد و نجات جمعیــت هال احمر نیز 
از آخرین وضعیت عملیــات امدادی در 
یازده استان متأثر از سیل و آبگرفتگی خبر 
داد و بــه میــزان اظهار داشــت: عملیات 
سیل و آبگرفتگی از یکم تا چهارم آذرماه 
بــه ایــن شــرح اســت کــه ۵0 تیم شــامل 
اصفهــان،  اســتان   11 در  امدادگــر   1۹3
ایام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، 
سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، 
کهگیلویــه و بویراحمــد، گیان، لرســتان 
و مازنــدران مشــغول فعالیــت هســتند 
و تاکنــون بــه 23 شــهر، روســتا و مناطــق 

عشایرنشین امدادرسانی شده است.
رئیســی افــزود: 18 نفــر از هموطنان 
و  کرده انــد  پیــدا  اضطــراری  اســکان 
متأسفانه در رودبارچیره، فومن در گیان 
4 نفــر مفقــودی داشــته ایم و عملیــات 
امدادی همچنان ادامه دارد. تخلیه آب 
از منازل 32 واحد بوده و ۴ دستگاه نیز از 
مسیر سیاب رهاسازی شده است. وی با 
بیان اینکه عملیات در برف وکواک از 2 
تا ۴ آذر در هفت استان اردبیل، اصفهان، 
چهارمحال و بختیــاری، زنجان، فارس، 
قزوین و مرکزی ادامه دارد افزود: 11 تیم 
شــامل ۴0 امدادگر بــه 11 جاده و مناطق 

عشایرنشین امدادرسانی کرده اند.

ë  خوزســتان »دهــدز«  ارتفاعــات 
سفیدپوش شد

در همین حال، »مصطفی سمالی« 
نخســتین  بــارش  از  ایــذه  فرمانــدار 
بــرف پاییــزی درارتفاعات »منگشــت« 
شهرســتان  ایــن  توابــع  از  »دهــدز«  و 
خوزســتان خبــر داد و بــه ایرنــا، اظهــار 
داشــت: ارتفاعات این بخش هر ساله با 
بارش برف پاییزی ســفیدپوش می شود 
و جلوه زمستانی زیبایی در منطقه ایجاد 
می کند. بیشــتر ارتفاعات بخش دهدز از 
جمله کوه قارون، منگشــت، موه سفید، 
روستاهای میان دژان، دشت، سرصحرا 
و لنده از اواخر فصل پاییز تا اوایل فصل 

بهار سفیدپوش هستند.
ë حیران« سفیدپوش شد«

موجــب  بــرف  بــارش  همچنیــن 
کــوه  »رادار«،  قلــه  شــدن  ســفیدپوش 
از جــاده  »آســپینه«، حیــران و بخشــی 
آســتارا به اردبیل در حد فاصل روستای 
»ونــه بین« در غرب گیان شــده اســت. 
مناطــق  در  بــاران  شــکل  بــه  بــارش 
کوهپایه ای و جلگه ای این شهرستان نیز 

با شدت و ضعف ادامه دارد.
ë  در بــرف  ســانتیمتری   150 ارتفــاع 

کوهرنگ
فرمانــدار  پــور«  زمــان  »مرتضــی 
کوهرنــگ نیــز در گفت و گــو بــا مهــر بــا 
اشــاره بــه اینکــه بارش شــدید بــرف در 
ایــن شهرســتان همچنــان ادامــه دارد، 
بیــان کرد: ارتفاع برف در گردنه »عســل 
ســانتیمتر   150 بــه  کوهرنــگ  کشــان« 
رســیده اســت. در حــال حاضــر تــردد از 
مســیرهای گردنه چری و شاه منصوری 
در کوهرنگ به علت بارش شــدید برف 

و کواک غیر ممکن است.
ë  مسدود شدن راه 100 روستا در کهگیلویه

و بویراحمد
از طرفی، »خوان پایه« مدیرکل راهداری 
و  نقــل جــاده ای کهگیلویــه  و  و حمــل 
بویراحمــد نیز اعــام کرد: بر اثــر بارش 
ســنگین برف و بــاران در چنــد روز اخیر، 
جاده ارتباطی 100 روســتا در این اســتان 
مســدود شــد. دیروزهمچنین در برخی 
راه های اصلی اســتان نظیر جاده یاسوج 
- باغچه ســادات به دهدشــت، یاسوج- 
اقلیــد، ســی ســخت بــه پادنا، یاســوج - 
شــیراز و منطقــه مارگــون شــاهد بارش 

برف بودیم.

  »خســروعمرانی«، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان بوشــهر اظهــار داشــت: برداشــت 
محصــول گوجــه فرنگــی خــارج فصــل، از ســطح 11 هــزار و 

300هکتار مزرعه در این استان آغاز شد.
  »حســن قلعه نویی«، رئیس اداره منابع طبیعی داورزن خراسان رضوی گفت: 
7 هــزار نهال آتریپلکس)نوعی بوته برای بیابانزدایــی( در 28 هکتار از اراضی این 

شهرستان کاشته شد.
  »ابراهیم محمدی«، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی اعام کرد: در 
طرح تغذیه رایگان 36 هزار دانش آموز مناطق مرزی هر روز با شیر و میوه پذیرایی 

می شوند.
  »محمدرضا حســنی مقدم«، سرپرســت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: 500 روستای استان با تانکر آبرسانی 
می شــود که این موضوع اهمیت حضور گروه های جهادی و جایگاه دســتگاه های 

دولتی را بیشتر می کند.
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مدیــرکل  میرزایــی«  آقــا  »غامرضــا 
مدیریت بحران لرستان هم در گفت و گو 
با مهر، اظهار داشت: بارندگی شدید اخیر 
موجب مسدود شدن راه ها، در محاصره 
قرار گرفتن مســکن مهر پلدختر، سقوط 
یک دســتگاه خودرو به رودخانه کشکان 
و ایجاد شــرایط بحرانی در دو شهرستان 
کوهدشــت و پلدختر این استان شد. وی 
بــا اشــاره بــه اینکــه در پی وقوع ســیاب 
در پلدختــر، نیروهــای اورژانــس، هــال 
احمر و همیاری شــهرداری های اســتان 
به این شهرســتان اعزام شدند، گفت: با 
هماهنگی های صورت گرفته با فرماندار 
پلدختر، در صورت نیاز امکانات بیشتری 

برای این شهرستان ارسال خواهد شد.
مرکــزی  بخشــدار  کائیــدی«  »مرتضــی 
پلدختر هم گفت: به دلیل بارش شــدید 
بــاران، آب وارد منازل اهالی روســتاهای 
بلمــک«،  »گــری  شــیرین«،  »چشــمه 
»خرســدر«، »وره زرد« و »بابــا زیــد« این 

شهرستان شــده که تاش برای رفع این 
بحــران همچنــان ادامــه دارد. »صمــد 
چراغی پور« شهردار پلدختر نیز با اشاره 
به اینکه در پی بارش باران مســکن مهر 
شــهر پلدختــر در محاصره ســیاب قرار 
گرفته، اظهار داشــت: شرایط سیاب به 
گونه ای اســت که مســکن مهر به صورت 
کامــل در محاصره آب اســت و نیروهای 
تــا  اعــزام شــده اند  بــه محــل  امــدادی 
ســاکنان را نجــات دهنــد. همچنیــن بــه 
گفته »غامرضــا آقامیرزایــی« مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری لرستان براثر 
سیاب لوله انتقال گاز شهرستان پلدختر 
جابه جــا شــده کــه نیروهــا بــرای اصاح 

وضعیت آن اعزام شده اند.
ë  تشکیل جلســه فوری مدیریت بحران

در پلدختر
فرمانــدار  دســتیاری«  »نعمــت اه 
پلدختر از تشکیل جلسه فوری مدیریت 
و  داد  ایــن شهرســتان خبــر  در  بحــران 

افزود: متأســفانه به تمامــی بخش های 
شهرســتان خســارات زیــادی وارد شــده 
اســت. در ایــن حادثــه خســارت جانــی 
نداشــتیم امــا تلفــات دامی داشــتیم که 
میزان آن هنوز مشخص نیست. در حال 
حاضر اکثر راه های روســتایی شهرستان 
قطــع اســت. در برخــی روســتاهای ایــن 
شهرســتان با قطــع آب و برق مواجهیم 
و حتــی شــاهد ریــزش کــوه بودیــم بــه 
طــوری کــه جــاده ترانزیــت خرم آبــاد - 
پلدختر مسدود اســت. وی با بیان اینکه 
خســارت زیــادی بــه بخش زیرســاختی 
این شهرســتان وارد شــده، افــزود: حتی 
به مســکن مهــر شهرســتان پلدختر نیز 

خسارت وارد شده است.
ë زیان سیاب به واحدهای روستایی

بنیــاد  مدیــر  موســوی«  »ســیدمهدی 
مســکن پلدختــر نیــز گفــت: ســیاب به 
شهرســتان  ایــن  روســتایی  واحدهــای 
خســارت وارد کــرد. وی با اشــاره به وقوع 

ســیاب در پلدختــر اضافــه کــرد: میزان 
دقیق خســارات فعًا مشخص نیست و 
نمی توانیــم در ایــن رابطــه اظهارنظری 
کنیم. به بخشداری ها و دهیاری ها اعام 
کرده ایــم هرچــه ســریع تر میــزان دقیق 
خســارات را در بخش هــای مختلــف به 
مــا گــزارش دهنــد. خوشــبختانه در این 
ســیاب هیچ گونه خســارت جانی تا این 

لحظه گزارش نشده است.
ë خسارت سیاب به شبکه برق

»محمدطاهــر متش پــور« مدیــر توزیــع 
بــرق پلدختر هــم گفت: به دنبــال وقوع 
بارش هــای سیل آســا در این شهرســتان 
تمامــی اکیپ هــای ما بــه حالــت آماده 
بــاش قــرار گرفتــه و در شــرکت مســتقر 
هســتند. این سیاب خســارات زیادی به 
تأسیســات زیرســاختی برق شهرســتان 
وارد کرده، اما میزان دقیق آنها مشخص 
نیســت. در حــال حاضــر هیــچ روســتا یا 
منطقــه ای در شهرســتان بــا قطــع برق 

مواجه نیســت و شــبکه در حالــت پایدار 
قرار گرفته است.

ë اعزام اکیپ های شرکت گاز
روابــط  مدیــر  مــرز«  اصــل  »محســن 
عمومی شرکت گاز لرســتان نیز از اعزام 
4 اکیــپ به شهرســتان پلدختــر خبر داد 
و افــزود: ســیاب خســارات زیــادی بــه 
تأسیســات شــرکت گاز در این شهرستان 
وارد کــرده، امــا میــزان دقیــق خســارات 
مشخص نیست. اصل مرز با بیان اینکه 
خوشــبختانه با تاش مســتمر همکاران 
فعًا قطع گاز نداریم، اظهار داشــت: در 
این ســیاب چند مــورد شکســتگی لوله 
داشــتیم که بافاصله ترمیم شــدند؛ لذا 
با حضور این اکیپ ها مردم نباید نگران 

قطع گاز باشند.
ë  آماده بــاش هــال احمر لرســتان برای

حوادث احتمالی سیل
»صــارم رضایــی« مدیرعامل جمعیت 
هال احمر لرســتان هــم از آمادگی این 

جمعیــت در راســتای ســیل اخیــر خبــر 
داد واعــام کرد: در پــی بارش های اخیر 
اســتان، شــاهد ســیل و آبگرفتگی شــهر 
پلدختــر و روســتاهای آن از جملــه چــم 
گردلــه، وره زرده، ســراب حمــام، گــری 
بلمک، تپه واشــیو، کلماکــره و وره زردی 

بودیم.
رضایی امدادرسانی به افراد حادثه دیده 
را 13خانــوار اعام کــرد و گفت: تیم های 
امــداد و نجات بــه ۵۵ نفر خدمات دهی 
 2۵ پتــو،  تختــه   110 همچنیــن  کردنــد. 
موکــت، 13 چراغ والــور، ۴0 کیلو نایلون، 
12 ســت انواع ظروف و 13 بســته غذایی 

بین حادثه دیدگان توزیع شد.
رضایی از ســیل و آبگرفتگی روســتاهای 
شهرســتان دورود نیــز خبــر داد و گفــت: 
بخــش  و  زمــزم  امیرآبــاد،  روســتاهای 
کوشــکی شهرســتان کوهدشــت هــم از 
جمله مناطقی هســتند که گرفتار ســیل 

شده اند.
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دیــروز روز جهانــی منــع خشــونت علیه زنــان بود. 
آمارها نشــان می دهد از هر 3 زن در جهان یک نفر 
در معــرض خشــونت قــرار دارد از ایــن رو می توان 
از  یکــی  دختــران  و  زنــان  علیــه  خشــونت  گفــت 
مهمترین و بنیادی ترین موضوعات در حوزه حقوق 
بشر است. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در پیامی 
به مناسبت روز جهانی امحای خشونت علیه زنان 
)25 نوامبر( اعام کرد: امسال جنبش جهانی ملل 
متحد به منظور اتحاد برای امحای خشــونت علیه 
زنــان و دختران، حمایت برای بازمانــدگان را مورد 
تأکید قــرار می دهد و از موضوع »جهــان را نارنجی 
کنید« دفاع می کند و از رنگ نارنجی به عنوان رنگ 
اتحاد و هشتگ HearMeToo )به من گوش دهید( 

حمایت می کند.
حقیقت این است که زنان و دختران درحالی نیمی 
از جمعیت جهان را تشــکیل می دهنــد که بیش از 
مــردان در معــرض خشــونت، تــرس و ناامنی قرار 
دارنــد. ایــران نیز از این قاعده مســتثنی نیســت به 
گونه ای که رضا جعفــری، رئیس مرکز فوریت های 
آمــار 20  از  کشــور  بهزیســتی  ســازمان  اجتماعــی 
درصدی همســر آزاری کــه در میان خشــونت های 

خانگی گزارش شده، خبر می دهد.
وی بــه »ایران« می گوید: پژوهش های انجام شــده 
در 28 اســتان کشور نشان می دهد حدود 60 درصد 
از زنــان ایرانی حداقــل یک بار در زندگی زناشــویی 
خشــونت را تجربــه کرده اند. خشــونت علیــه زنان 
واقعیتــی غیرقابــل انکار در سراســر جهان اســت و 
حتی بســیاری از کشــورهایی که داعیه حقوق بشــر 
را ســر می دهنــد بــا ایــن آســیب اجتماعــی مواجه 
هســتند از این رو نوع برخورد و مدیریت این آسیب 

اجتماعی بسیار مهم به نظر می رسد.
رئیــس اورژانس اجتماعــی می افزاید:  طبق الگوی 
جهانی، آزار روانی، عاطفی و کامی و همچنین آزار 
اجتماعی و اقتصادی با ایجاد محدودیت در روابط 
اجتماعی یا ســخت گیری اقتصادی، نادیده گرفتن 
ظرفیــت و توانایی زن، آزار جســمی و درنهایت آزار 
جنســی همگی مصادیقی از خشــونت علیــه زنان 

است که باید با آنها مقابله کرد.
در کشــور مــا، امــا بــا وجــود این کــه گســترش مراکز 

اورژانــس اجتماعــی در ســال 96 امکان شناســایی، 
گــزارش دهی و رســیدگی به خشــونت های صورت 
گرفتــه در جامعه را فراهم کرده امــا هنوز هم انکار 
واقعیت مانع توانمند سازی و رسیدگی به وضعیت 
بسیاری از زنانی اســت که هر روزه ترس و خشونت 

را تجربه می کنند.
 جعفــری دایــل انکار و گــزارش ندادن بســیاری از 
خشــونت های خانگی علیه زنــان را چنین توضیح 
می دهد: در بسیاری از مناطقی که بافت سنتی دارند 
با کمترین گزارش همسر آزاری مواجه هستیم. البته 
این بدان معنا نیست که در این مناطق همسرآزاری 
اتفاق نمی افتــد بلکه وجود روحیــه جمع گرایی در 
چنین مناطقی و اعتقاد به بی اهمیت بودن فردیت 
و فردگرایی در مقابل تصمیم عشیره و قبیله عامل 
اصلی پنهان ماندن خشــونت علیه زنان اســت. در 
حقیقت در بســیاری از جوامع ســنتی خشــونت به 
عنوان یک فرهنگ اجتماعی پذیرفته شــده اســت 
و آســیب تلقی نمی شــود. دختــری کــه بارها کتک 
خوردن مادرش را می بیند در مقابل ضرب و جرح 
همســر ســکوت می کند و خــود را قربانی خشــونت 

نمی پندارد.
وی معتقد است، باید با ارائه آموزش های ازم برای 
جامعه روشــن شــود کــه هر موضوعی که ســامت 
و کرامت انســانی را خدشــه دار می کنــد مظهری از 
خشونت است. البته در جامعه شهری زنان بسیاری 
از مطالبات خود را شــناخته اند اما بازهم مشکاتی 
مانند ناتوانی در تأمین هزینه زندگی و سرپناه باعث 
شــده با سکوت بســیاری از زنان در مقابل خشونت 

مواجه باشیم.
رئیــس اورژانــس اجتماعــی در ادامــه بــا اشــاره 
بــه خانه هــای امــن بــرای رفــع مشــکات زنانــی 
می گوید: ســازمان بهزیســتی توانسته با مشارکت 
ســازمان های غیردولتــی 7 خانــه امــن دولتــی و 
15 خانــه امــن غیردولتــی راه انــدازی کنــد. ایــن 
خانه های امن در فاز اول یعنی از همان ســاعات 
اولیــه بــروز مشــکل و گــزارش آن تا 4 مــاه ضمن 
اســکان زنان آســیب دیده به همراه فرزندانشــان 
بــه آنهــا خدمــات بهداشــتی، درمانــی، حقوقــی 
و حمایتــی ارائــه می دهــد. پــس از این مــدت اگر 
مشــکل همچنــان باقــی بــود در فــاز دوم امــکان 
اقامــت 8 ماهه برقرار خواهد شــد. آمارها نشــان 
تــا 1500 زن در معــرض  می دهــد حــدود 1400 

خشــونت در ایــن خانه های امن زندگــی می کنند 
البته این آمار مدام در حال تغییر است.

وی راه قطــع شــدن چرخــه خشــونت در جامعــه 
را تغییــر باورهــا و نگــرش جامعــه بــه جایــگاه زن 
می داند و می گوید: مادامی که بحث مساوات طلبی 
اجتماعی و آنچه که حق زنان اســت رعایت نشــود 
بــا خشــونت علیــه زنــان مواجــه خواهیــم بــود. در 
جامعه ای که به حقوق زنان به عنوان محور توسعه، 
نشــاط و امنیت خانــواده و جامعه احترام گذاشــته 
نشــود از نعمــت داشــتن فرزنــدان مولــد، خاق و 
مبتکر محروم خواهیم ماند و نمی توانیم به اهداف 
توســعه پایدار دســت پیدا کنیــم. از این رو ســازمان 
بهزیستی با همکاری پژوهشــکده خانواده دانشگاه 
شــهید بهشــتی در حال تدارک ســند پیشــگیری از 
خشــونت بــا محوریــت بحث همســر آزاری اســت 
تــا از ایــن طریق نقش ســازمان هــای متولی بحث 

سامت اجتماعی مشخص شود.
ë آزار های روحی مورد توجه قرار نمی گیرد 

سید حسن موســوی چلک، نیز موضوع خشونت و 
به دنبال آن خشــونت خانگی را یکــی از محورهای 
مــورد توجه در حوزه اجتماعــی می داند و می گوید: 
قانونــی، ســازمان  پزشــکی  بــه  آمار هــای مربــوط 
بهزیستی و بویژه اورژانس اجتماعی حاکی از شیوع 
خشونت خانگی و همچنین همسرآزاری در جامعه 
اســت. از ایــن رو از 21 ســال قبــل مراکــز اورژانــس 
اجتماعی تأســیس شــد تا اگر هر زنــی به هر دلیلی 
درگیر موضوع خشــونت شــد و خانــه محیط امنی 
برای او نبود بتواند با تماس با خط 123 یا مراجعه 

به مراکز مرتبط با اورژانس اجتماعی به طور رایگان 
و 24 ساعته خدمات را دریافت کند.

 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می افزاید: 
گرچــه در ایــران بیشــتر، آزارهــای جســمی مبنــای 
بررســی ها و مداخــات قــرار می گیــرد و آزارهــای 
جنســی و روحی جدی گرفته نمی شــوند اما بســیار 
مشــاهده شــده اســت که آزارهای جنســی و روحی 
عامل بسیاری از طاق های خانوادگی است که البته 

بازهم در دادخواست طاق عنوان نمی شوند.
وی شرایط حاکم بر جامعه را عامل کتمان بسیاری 
از آزارهای جنسی یا نارضایتی جنسی عنوان می کند 
و می گویــد: آزار هــای روحی بــا وجود آثــار ماندگارو 
البته عمیقــی که دارند هم معمواً مورد توجه قرار 

نمی گیرند.
موســوی چلک تصریــح می کند: آمــوزش مهارت 
زندگــی یکی از مهمترین راه های پیشــگیری از بروز 
خشونت علیه زنان است، به این معنا که هر فردی 
بایــد قبــل از آغــاز زندگی مشــترک چندیــن مؤلفه 
را بیامــوزد. روانشناســی جنــس مخالــف، آشــنایی 
بــا حقــوق مربــوط به هریــک از اعضــای خانــواده، 
مهارت کنترل خشــم، مهارت حل مسأله، مهارت 
اجتماعــی  تــاب آوری  مهــارت  و  تصمیم گیــری 
مهارت هــای مهمی اســت که با وجــود تاش برای 
بــر مبنــای ویژگی هــای  انتخــاب شــریک زندگــی 

مشترک باید آموخته شود.
وی تأکیــد می کند: تقویــت فرهنگ مــدارا نیز یکی 
دیگــر از ضروریات اســت چــرا که نبــود آن به ایجاد 

تنش، ناسازگاری و خشونت منجر خواهد شد.

ë  هــای خشــونت  عامــل  اقتصــادی  فشــارهای 
خانوادگی است

مریــم یوســفی اســتاد دانشــگاه و جامعه شــناس، 
معتقــد اســت هــر روز می توانــد روز منع خشــونت 
باشد. وی در تعریف خشونت می گوید: توده مردم 
و حتی بسیاری از قشر تحصیلکرده، خشونت را تنها 
ضرب و شتم می دانند اما در دنیای واقعیت ضرب 

و جرح بخشی از خشونت است.
ایــن جامعــه شــناس می افزایــد: نگاهی بــه دایل 
طــاق و مراجعه بــه دادگاه ها نشــان می دهد زنان 
احساســی،  خشــونت  از  بیشــتر  امــروزی  جامعــه 
عاطفی و حتی جنسی رنج می برند. به عبارت دیگر 
خشــونت ها معمــواً از خشــونت های احساســی و 
عاطفی و حتی جنسی آغاز شده، به خشونت کامی 

و درنهایت به خشونت جسمی منجر می شوند.
نادیــده گرفتــه شــدن، پرخاشــگری های کامــی و 
ارتباطی در حالی می توانند آغاز گر خشــونت علیه 
زنان باشــند که از دید بســیاری از مــردان موضوعی 

پیش پا افتاده به شمار می آیند.
وی بــا تأکیــد بر این که زنان و مــردان باید در زندگی 
نقشــی مســاوی داشــته باشــند تصریــح می کنــد: 
بســیاری ازمــردان بــا ازدواج از دامن مــادر به دامن 
مادر دیگر می روند و از همسر خود انتظار مادر بودن 
و انجام وظایفی همانند مادرشان را دارند از این رو 
کوچکترین اعتراض از ســوی همســر را با خشــونت 
کامــی و حتــی ضــرب و جــرح پاســخ می دهنــد. 
متأســفانه فرهنــگ نانوشــته ای که ســینه به ســینه 
در میــان ایرانیان منتقل می شــود از برتــری مردان 
می گوید و این حس برتری جویی عامل بســیاری از 

خشونت های خانگی محسوب می شود.
یوسفی فشارهای شدید اقتصادی را عامل مهم 
دیگــر خشــونت های خانگــی در ایــران معرفــی 
می کنــد و اظهار می کند: اعتیاد نیــز یکی دیگر از 
عوامــل  بــروز خشــونت در جامعه اســت. فردی 
کــه بــرای فــرار از مشــکات اقتصــادی به ســراغ 
مــواد محــرک صنعتــی مــی رود در بســیاری از 
مواقع تحت تأثیر توهم این مواد خانواده خود را 

شکنجه می دهد.
وی در پایــان تأکیــد می کنــد بایــد از ســنین کودکی 
آموزش های ازم صورت گیرد. فرهنگ ســازی تنها 
را از بین بردن تبعیض جنسیتی و رفع خشونت در 

جامعه است.

60 درصد از زنان ایرانی حداقل یک بار خشونت را تجربه کرده اند
گزارش »ایران« از وضعیت خشونت علیه زنان 

s┶ぅ┽┗ 】│┝┘^
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ســازمان بهزیســتی خرداد ســال گذشــته اعام کــرده بود تا 
پایــان ســال 97، حــدود 8 هــزار واحــد باقی مانــده تحویل 
خانواده هــای دارای چنــد معلول می شــود، اما با گذشــت 

18ماه واگذاری این تعداد واحد به تعویق افتاده است.
پــس از گذشــت 4 ســال از آغــاز طــرح واگــذاری مســکن بــه  پیــــــگیری:   
خانواده هــای دارای چنــد معلــول علــی ربوبــی، دبیر ســتاد 
مســکن مددجویان ســازمان بهزیســتی کشــور درباره روند تحویل این واحدهای 
مســکونی به جامعه هدف به »ایران« می گوید: این طرح که از ســال 94 آغاز شده  
 6ســال به طول می انجامد و ســال 99 به پایان می رسد. در ابتدای شروع این طرح 
14300 خانــوار برای تحویل مســکن شناســایی شــده اند، تــا به امــروز 4600 واحد 

مسکونی تحویل این خانواده ها شده و 5700 واحد دیگر در دست ساخت است.

نتیـــــجـــه:  دبیر ستاد مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور می گوید: 
این طــرح در قالب یک تفاهمنامه پنج جانبه میان ســازمان 
بهزیستی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن و انجمن 
خیرین مسکن ســازی منعقد شده اســت و تمام نقاط کشور را در قسمت شهری و 
روســتایی در برمی گیرد، اما در حوزه روســتایی شــخص باید خودش زمین داشته 
باشد یا در اراضی که بنیاد مسکن دارای زمین باشد این مسکن ها احداث می شوند. 
وی می افزاید: در ابتدای این طرح 14300 خانوار شناسایی شده اند، اما در طول این 
طرح ممکن اســت افراد دیگری بر اثر ســانحه رانندگی یــا ازدواج دچار معلولیت 
شوند که به جامعه هدف ما اضافه می شوند، این خانوارها هم می توانند درخواست 
دریافت مسکن داشته باشــند، اما اولویت ما خانوارهایی هستند که در ابتدای این 
طرح شناســایی شده اند. یکی از برنامه های اولویت دار سازمان بهزیستی خانه دار 
کردن دارای چند معلول است و در همین راستا سعی دارد هیچ خانواده ای بویژه 
خانواده های دارای دو معلول به باا بدون مسکن نماند. وی ادامه می دهد: ما در 
روســتایی  حــوزه  در  امــا  هســتیم،  مواجــه  محدودیت هایــی  بــا  شــهری  حــوزه 
محدودیت های شــهر وجــود ندارد و این طرح در 30 اســتان در حال انجام شــدن 
اســت، اما در اســتان تهران با وجود آغاز این طرح به دلیل عدم معرفی واحدهای 
مناســب از ســوی ســازمان های ذی ربط هنوز تمــام خانوارهای این اســتان تحت 

پوشش قرار نگرفته اند.

ســررسید
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از  اعتیــاد  و  اجتماعــی  روانــی،  ســامت  دفتــر  مدیــرکل 
اجرای برنامه کاهش آســیب اعتیاد در ۴۶ دانشــگاه علوم 
پزشــکی کشــور خبر داد. به گــزارش ایســنا، احمد حاجبی 
گفــت: برنامــه کاهش آســیب اعتیــاد در کنــار برنامــه تشــخیص و مراقبت 
اختــاات روانپزشــکی در نظام شــبکه، دو برنامه اولویت دار دفتر ســامت 
روانی، اجتماعی و اعتیاد هســتند. وی افزود: تمام شــاخص های مربوط به 
فعالیت هــای برنامــه تشــخیص و مراقبت اختاات روانپزشــکی همچنین 
برنامه های کاهش آسیب اعتیاد کمی شده اند و برای آنها میزان حد انتظار 

مشخص شده است. 

خبر
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و  جنبش هــا  اعتراض هــا،  مهــد  فرانســه 
جنبــش  حکایــت  امــا  اســت.  انقاب هــا 
»جلیقه زردها« که یک هفته  است، آرامش 
را طــوری از چشــمان رئیس جمهوری این 
کشــور ربــوده   کــه او را وادار کرده انــد بر آنها 
برآشــوبد کــه »شــرمتان بــاد«، داســتانی 
متفاوت از همه اعتراضات چند دهه اخیر 

سرزمین عشق و شور و شعر است.
به گزارش سایت شبکه خبری »فرانس 
24«، درست یک هفته پیش، روز 17 نوامبر 
)26 آبان ماه( بود که دو راننده بین شهری 
از طریق فیسبوک برای ایجاد راهبندان در 
اعتراض به قیمت سوخت فراخوان دادند. 
به دنبال فراخوان این دو نفر فراخوان های 
دیگری نیز از ســوی وابســتگان بــه اصناف 
مختلــف که هیچ گرایش سیاســی ندارند، 
منتشر شــد و در نهایت روز شــنبه اوج این 
اعتراض هــا رقم خــورد. خیابان شــانزلیزه 
نمــادی بــود بر آنچه روز شــنبه در سراســر 
فرانسه گذشت. این خیابان عصرگاه شنبه 
لبریز از مردمی با جلیقه های زردرنگ بود 
کــه یکصدا فریــاد می زدنــد: »مکرون بس 
کــن«، »مکــرون اســتعفا«. آنهــا نخســت 
اقتصــادی  طرح هــای  اصــاح  خواهــان 
امانوئل مکرون شــدند و وقتــی فریادهای 
»استعفا، استعفا« شدت گرفت، پلیس به 
مقابله با آنها برخاســت. در این میان یک 
تانکر آتش گرفت و منفجر شــد. شانزلیزه 
دیگر نه خیابان عشاق، که تبدیل به جهنم 
درگیری هــا شــد. در حالــی کــه دود و آتش 
همه جــا را فراگرفته بود، پلیس تاش کرد 
بــا شــلیک گاز اشــک آور بــه مردمی کــه از 
دود ناشــی از خودروی منفجر شده، اشک 
می ریختنــد، آنهــا را متفــرق کند. بــا پایان 
گرفتــن تظاهــرات پلیــس اعام کــرد 130 
نفر را در شــانزلیزه بازداشــت کرده  اســت. 

پلیــس بــرآورد کــرده، شــمار معترضــان 
خیابان شــانزلیزه به 8 هزار نفر می رســید. 
وزارت کشــور فرانســه نیز خبر داد، نزدیک 
 به 106 هزار نفردر سراســر فرانسه در قالب 
یــک هزار و 600 تجمع دســت به اعتراض 
زدنــد. بــه گــزارش ســایت شــبکه خبــری 
»بی بی سی«، شنبه شب زمانی که تاریکی 
همه جــا را فرا گرفت و مــردم به خانه های 
رئیــس  مکــرون،  امانوئــل  رفتنــد،  خــود 
اقدامــات  توئیتــی  جمهــوری فرانســه در 
نیروهای امنیتی کشورش را ستود و نوشت: 
»شرم باد بر آنان که به پلیس حمله کردند. 
شــرم باد بر آنــان که بر دیگر شــهروندان و 
خبرنگاران حمله بردند.« کریستف کاستا، 
وزیر کشور فرانســه نیز معترضان را متهم 
کــرد تحت نفــوذ مارین لوپــن، رهبر حزب 
راســت افراطــی تجمع ملــی )جبهه ملی 

سابق( دست به این اعتراض ها زده اند.
این در حالی اســت که اســتفان وانیش، 
رئیس مؤسسه نظرســنجی اس سی پی، در 
گفت و گو با سایت شبکه خبری »دویچه وله«  
با اشــاره بــه اینکــه دو ســوم فرانســوی ها از 
جلیقه زردهــا حمایــت می کننــد، گفت: به 
نظــر من اینگونه وقایع فقط به ســود حزب 
ماریــن لوپــن راســت افراطــی اســت. زیــرا 
جلیقه زردها نشان دادند، می خواهند علیه 
الیت ها و نخبگان سیاســی که نیازهای آنان 
را نادیــده می گیرنــد، قد علم کننــد. همان 
چیزی که راست های افراطی تاکنون مدعی 

آن بوده اند.
ë چرا رنگ زرد؟

خبــری  شــبکه  ســایت  گــزارش  بــه 
و  راهنمایــی  قوانیــن  طبــق  »یورونیــوز« 
رانندگــی فرانســه تمــام خودروهــای ایــن 
کشــور در ابــزار امــدادی خــود بایــد مجهز 
به جلیقه هــای زرد رنگی باشــند که راننده  
هنــگام توقــف خــودرو بــه دلیــل نقــص 
فنــی آن را بپوشــد. حلقــه نخســتی کــه در 
فراخــوان دو راننــده ای که ایــن اعتراض ها 

شقایق امیریدورنـــما
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نشنال )امارات(:
فرستاده سازمان ملل به یمن در دیدار 
با رهبران انصاراه یمن آنها را متقاعد 
کــرد، کنترل بنــدر اســتراتژیک حدیده 
را به ســازمان ملــل بســپارند. این گام 

خوبی برای مذاکرات صلح است.

ساندی اکسپرس )بریتانیا(:
نخســت وزیر انگلیــس بــا بــاا گرفتن 
بحران برگزیت در کابینه و کشورش در 
نامه ای سرگشــاده دســت نیاز به سوی 
مردم برد و گفت: از من حمایت کنید 

تا برگزیت را از سر بگذرانیم.

نیویورک تایمز )امریکا(:
69 ســال پس از تأســیس جمهوری 
خلــق چیــن و در حالــی کــه پــس از 
مرگ مائو تصور می شــد این کشــور 
ضعیف شود، امروز چین ابرقدرتی 

جدید و رقیب امریکا شده  است.

┓ぃ├┖ ブپ』┖ピ 《ぁ┒ブ┍─ピ ベぁ【┥─ 《ペ 〞ぁ┙o┗ペ
گــروه جهــان – رهبــران اتحادیــه اروپــا دیــروز یکشــنبه در گردهمایــی خــود در 
بروکســل پای ســند »جدایی تراژیــک« انگلیس از اتحادیه اروپــا را امضا کردند. 
امــا ترزا می، نخســت وزیر انگلیــس که ایــن روزها با جدی تریــن چالش حیات 
 سیاســی خود مواجه اســت، باید در روزهای آینده این ســند را به تأیید پارلمان

 انگلیس نیز برساند. 
بــه گــزارش دویچه ولــه، دونالد توســک، رئیس شــورای اروپا دیروز یکشــنبه در 
یــک پیــام توئیتری اعام کرد، رهبران 27 کشــور عضو اتحادیه اروپا ســند 585 
صفحه ای را که حاوی جزئیات مفاد و شرایط خروج انگلیس از این اتحادیه در 
19 مارس 2019 بود، امضا کردند. پیش از رأی گیری، توسک رهبران اتحادیه اروپا 
را ترغیب کرده بود، این سند را که حاصل 17 ماه مذاکره مداوم بوده، تأیید کنند. 
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا دیروز پیش از آغاز جلسه رأی گیری درباره 
ســند برگزیت به خبرنگاران گفته بود: این یک لحظــه ناراحت کننده و تراژیک 
است نه لحظه جشن و شادی. مارک روت، نخست وزیر هلند نیز گفته بود: امروز 
هیچ کس پیروز نیست، ما همه بازنده ایم. این سند در حالی به امضای اتحادیه 
اروپا رسید که در داخل انگلیس در روزهای اخیر به موضع اصلی مشاجره میان 
حامیــان و مخالفان برگزیت تبدیل و باعث بروز زلزله سیاســی در کابینه خانم 
می  ،شده است. در چنین شرایطی نخست وزیر انگلیس باید در روزهای آینده از 
خان دشوار پارلمان انگلیس نیز عبور کند و تنها در صورت تأیید پارلمان است 

که سند 585 صفحه ای وارد فاز اجرایی می شود.

┓┠ jぁ┙l′ ブペ ┿┼ピ【─ r┴┓′ پ′ピ┗─
گروه جهان– مبارزه دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا با مهاجران بویژه 
کاروان هــزاران نفری مهاجران امریکای اتین که ایــن روزها در خاک مکزیک 
و پشــت مرزهای امریکا به ســختی روزگار می گذرانند، وارد فاز تازه ای شده و او 
عصر شنبه به وقت واشنگتن در چند پیام توئیتری از توافقش با دولت انتقالی 
مکزیــک برای جلوگیــری از ورود این مهاجران به امریکا در ازای اعطای برخی 
امتیازهــا خبــر داد. اما دولت انتقالــی مکزیک این خبــر را رد و اعام کرد هیچ 
توافقی در این زمینه صورت نگرفته اســت. به گزارش سایت خبری ای بی سی 
استرالیا، ترامپ در توئیت های خود نوشته بود، توافق شده مهاجران تا زمانی 
که تقاضاهای پناهجویی شــان تک تــک در دادگاه های ایاات متحده بررســی 
نشــده، در خاک مکزیک و پشــت مرزهای امریکا بمانند. اما وزیر کشــور دولت 
انتقالی مکزیک توافق را رد و اعام کرد: »هیچ نوع توافقی بین امریکا و دولت 
آینده مکزیک انجام نشــده اســت« و اصــواً دولت جدید تا زمانی کــه در دوره 
انتقالی به سر می برد و رسماً بر سر کار نیامده، نمی تواند با کشور دیگری توافق 
کند. این مقام مکزیکی البته خواستار شد که مکزیک به عنوان »یک کشور سوم 
امن« برای متقاضیان پناهندگی معرفی شود اما فعاان حقوق بشری بارها و 
بارها گفته اند در مکزیک شرایط امنیتی برای مهاجران امریکای اتین که از فقر 

و خشونت فرار کرده اند، اصاً مناسب نیست. 
ترامــپ روز شــنبه در ادامــه توئیت هــای خــود، بــار دیگــر از زبــان تهدیــد علیه 
پناهجویان و حتی دولت مکزیک اســتفاده کرده و نوشته بود: همه ]مهاجران[ 
در مکزیــک خواهنــد ماند. اگر بــه هر دلیلی ازم باشــد، ما مرز جنوبــی ]مرز با 

مکزیک[ خود را خواهیم بست. 

خیزش دردمندان فرانسوی
»جلیقه زردها« سیاست های اقتصادی امانوئل مکرون را نادیده گرفتن وضعیت طبقه متوسط برآورد می کنند

┓ブ┙┘』  ̈》╉あ
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گروه جهان – تروریست های هیأت تحریر 
الشام )جبهه النصره سابق( که در موضع 
ضعــف میدانــی قــرار دارنــد و آخریــن 
نفس هــا را در ســوریه می کشــند، عصــر 
روز شــنبه محله هــای الخالدیــه، الزهــرا 
و بازارچــه محلــی نیل اســتریت در شــهر 
حلــب را بــا موشــک های حــاوی کاهک 
گاز کلر بمباران کرده و باعث مصدومیت 
غیرنظامــی   100 کــم  دســت  شــیمیایی 
از جملــه چنــد زن و کــودک شــدند. 55 
نفــر از مصدومــان این حمله شــیمیایی 
که مشــکات تنفســی جدی داشــتند، به 
بیمارســتان منتقل شــدند. بنا بر گزارش 
خبرگزاری اســپوتنیک روســیه بــه نقل از 
خبرگزاری رســمی سوریه )ســانا(، حمله 
تروریســت های  شــیمیایی عصــر شــنبه 
تحریرالشــام بــه اهالــی حلــب در حالــی 
است که در سال 2016 ارتش سوریه موفق 
بــه آزادســازی ایــن شــهر مهم از اشــغال 
گروه هــای تروریســتی و فــراری دادن آنها 
شــد. اما از آن سال تا کنون تروریست های 
فــراری هر از گاهی از مناطق حومه حلب 

دست به حماتی می زنند.
یــک  رئیــس  عبدالرحمــان،  رامــی 
ســازمان ناظر حقوق بشــری کــه مقرش 

در انگلیس است، درباره حمله شیمیایی 
روز شــنبه تروریســت ها بــه حلــب گفت، 
پس از اصابت موشــک ها بــه محله های 
الخالدیــه، الزهــرا و بازارچــه محلــی نیل 
اســتریت؛ بوی بســیار قوی گاز در منطقه 
دیــاب،  حســین  می رســید.  مشــام  بــه 
اســتاندار حلــب نیــز در جریــان بازدید از 
رونــد مداوای مصدومان اظهــار کرد: این 
اقــدام تروریســتی بار دیگر بر این مســأله 
کــه گروه هــای تروریســتی گازهای ســمی 
در اختیــار دارند، تأکید کــرد. ما از جامعه 
جهانی می خواهیم در قبال غیرنظامیان 
بویــژه کــودکان، افــراد مســن و زنــان بــه 

مسئولیتش عمل کند.
پیــش از وقــوع این حمله شــیمیایی، 
مرکز روسی مســئول برقراری آشتی ملی 
در ســوریه گفته بود، تروریست ها در حال 
آماده شــدن بــرای یک حمله شــیمیایی 
جدیــد در ســوریه هســتند. وزارت دفــاع 
روســیه نیز در گزارشــی از ورود دســت کم 
20 بشــکه 10 لیتری پر از گاز کلر به ســوریه 
توســط تروریســت ها خبــر و هشــدار داده 
بــود، گروه تروریســتی تحریرالشــام قصد 
حمله شیمیایی به غیرنظامیان را دارد تا 
با این کار و پس از انداختن تقصیر حمله 

به گردن دولت ســوریه، کشــورهای غربی 
را ترغیب به اقدامات تافی جویانه علیه 
دمشق بکند. ایگور کوناشنکوف، سخنگوی 
وزارت دفاع روســیه دیروز یکشنبه ضمن 
تأیید خبر حمله شــیمیایی تروریســت ها 
به حلب در جمــع خبرنگاران اعام کرد، 
مسکو قصد دارد با طرف ترکیه ای درباره 
ایــن حملــه شــیمیایی بــه غیرنظامیــان 
گفت و گو کند زیرا ترکیه یکی از کشــورهای 
ضامن آتش بس در مناطق امن ســوریه 
اســت. او افــزود، یــک تیــم نظامــی ویژه 
نیز به حلب گســیل شــده تا به وضعیت 
حلــب  شــیمیایی  حملــه  مصدومــان 

رسیدگی و شرایط را رصد کند.

عــاوه بر ایــن حملــه شــیمیایی، روز 
پنجشنبه گذشته نیز تروریست ها مناطقی 
را در غرب حلب هدف حمله قرار داده و 

5 غیرنظامی را زخمی کرده بودند. 
اما پس از حمله شیمیایی عصر شنبه 
بــه حلــب  تروریســت های تحریرالشــام 
ایــن  پنجشــنبه  روز  همچنیــن حملــه  و 
تروریست ها به غرب حلب، ارتش سوریه 
در اقدامــی تافی جویانــه ادلب، آخرین 
مقــر تحریرالشــام و دیگــر تروریســت ها 
در ســوریه را هــدف حملــه قــرار داد و بنا 
بــر گــزارش منابع نظامی ســوریه، شــمار 
قابل توجهی از تروریســت ها را به هاکت 

رساند.

‶┙ペ ┺┗┌ ┗─┓〈╉ペ
هــزاران زن و مــرد آتنــی در روز منع خشــونت علیه زنان، 
با ســر دادن شــعار »بلندتر حــرف بــزن« دوش به دوش 
هم به خیابان هــای پایتخت یونان رفتند و از زنان قربانی 
خواســتند به جای ســکوت، با ســخن گفتــن از رنج خود و 
دادخواهی، جهان را به سمتی سوق دهند که در آن هیچ 

زنی مورد خشونت واقع نمی شود.  

نــــــما
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 در داخل کاخ ســفید، جار و جنجال روزانه و شگفت زدگی جهانی دلیلی برای 
خوشحالی نبود. از دیدگاه تلخ کارکنان کاخ سفید، رسانه ها بودند که هر روز را به 
لحظه ای هیجان انگیز و ناجوانمردانه تبدیل می کردند. این حقیقت که رویداد 
مهم دیروز بزودی در مقایسه با رویداد بعدی، رنگ می بازد، این عدم توازن را 
اثبات می کرد. رســانه ها نمی توانســتند درمورد اهمیت وقایع مرتبط با ترامپ 
داوری کنند: اکثر وقایع ترامپی )درواقع همه آنها( تبدیل به هیچ می شدند، اما 
با این حال از همه آنها با شــوک و وحشــت برابر اســتقبال می شد. کارکنان کاخ 
ســفید معتقد بودند، پوشــش رســانه ای وقایع مربوط به ترامپ فاقد »زمینه« 
اســت – منظورشــان این بود که مردم باید بفهمند که ترامپ اکثراً فقط هارت 

و پورت می کرد.
در عین حال تعداد کمی هم در کاخ سفید بودند که تقصیر را به گردن ترامپ 
نمی انداختنــد. به نظر می رســید او این اساســی ترین درک را نــدارد که کارها و 
اعمــال یــک رئیس جمهوری قطعاً بــه میزان بی نهایت، بزرگ می شــوند. در 
مفهومی قابل قبول، او نمی توانســت این را درک کند، چون خواهان توجه بود 
و مهم نبود چندبار از رســیدن به این هدف ناامید شــده اســت. او این توجه را 
می خواست چون بارها و بارها واکنش ها او را غافلگیر کرده بودند – و انگار که هر 
بار اولین بار اســت که این وضع پیش می آید، نمی توانست رفتارش را درست 

کند.
فشــار ایــن داســتان هیجان انگیــز روزانه متوجه شــون اسپایســر می شــد و این 
مــرد حرفــه ای قانون گرا و مــؤدب را که در موارد دیگر منطقــی رفتار می کرد به 
مضحکــه ای پشــت در کاخ ســفید تبدیل می کرد. اسپایســر در تجربــه ای که به 
نظر می رســید روح او از بدن خود خارج شــده و از بیرون به آن می نگرد هر روز 
شــاهد تحقیر شــدن خود و بند آمدن زبانش بود. او بعد از مدتی فهمید – هر 
چند در واقع از همان روز اولی که به این کار مشغول شد در برخورد با اختاف 
نظری در مورد تعداد تماشــاگران مراســم تحلیف پیش متوجــه این موضوع 
شــده بود – که »وارد مغاکی ناشــناخته، عجیب و پردردسرشده است.« در این 
مکان سردرگم کننده همه مهارت های عمومی، خودنمایی ها، تناسب، زیرکی 
و خودآگاهی به دور انداخته شــده بودند، یا – شــاید نتیجــه دیگر اینکه ترامپ 
هیچگاه واقعاً نمی خواســت رئیس جمهوری شــود – هیچگاه واقعاً در حالت 

رئیس جمهوری بودن ظاهر نشدند.
از طرف دیگر، جنون دائم یک خاصیت سیاسی ناخواسته داشت. اگر هر واقعه 
جدیدی واقعه دیگری را خنثی می کرد، مثل نوعی طرح هرمی بازیافت خبری 
عجیب غریب، در آن صورت شما همیشه یک روز دیگر را هم سالم پشت سر 

می گذاشتید.

 قسمت 
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گــروه جهان – محمد بن ســلمان، ولیعهد 
جــوان عربســتان کــه در پــی رســوایی قتــل 
جمــال خاشــقجی، روزنامــه نــگار منتقــد 
سعودی حدود دو ماه بسیار سخت را تقریباً 
دور از انظــار عمومــی پشــت ســر گذاشــته؛ 
پنجشنبه گذشــته نخســتین تور منطقه ای 
خود پس از این رســوایی را با کشــور دوست 
و بــرادرش یعنــی امــارات آغاز کــرد و پس 
از دلگرمی هایــی کــه از مقامــات ابوظبی از 
جملــه ولیعهد امــارات و محمد بن راشــد 
آل مکتوم، حاکم دوبی دریافت کرد، دیروز 
یکشــنبه همزمــان بــا برگــزاری انتخابــات 
بحرین، وارد این کشــور کوچک متحد خود 
شــد. اما شــواهد حاکی از آن است که ادامه 

این تور خوشایند نخواهد بود زیرا در تونس و 
الجزایر، مقاصد بعدی محمد بن سلمان، 
کسی منتظر »ولیعهد اره به دست« نیست. 
بــه گزارش ســایت شــبکه خبــری الجزیره، 
در تونس روز شــنبه تجمــع اعتراضی علیه 
ســفر بن ســلمان به این کشــور برگزار شــد 
و معترضــان از دولــت خــود خواســتند، به 
خاطــر دســت داشــتن احتمالــی محمــد 
بــن ســلمان در قتل خاشــقجی، از ولیعهد 
ســعودی میزبانــی نکند. امــا دولت تونس 
نــه تنها با ایــن درخواســت موافقــت نکرد 
بلکه به معترضــان هشــدار داد، این اقدام 
آنهــا می توانــد باعــث توقــف کمــک مالی 
عربستان به تونس شود.معترضان تونسی 

به خاطر ماجرای قطعه قطعه شدن جسد 
خاشــقجی، بن ســلمان را »ولیعهــد اره به 
دســت« خطــاب می کننــد. در شــبکه های 
اجتماعی کاربران تونسی نیز موجی از خشم 
و اعتراض علیه این سفر به راه افتاده است. 
در الجزایــر هم فعاان مخالفــت خود را با 
ســفر محمد بن سلمان به این کشور اعام 
کرده اند. حــدة حازم، مدیــر روزنامه الفجر 
در فیســبوک نوشت: بن ســلمان می آید تا 
خون کودکان یمنی را در میان حکام توزیع 
کرده و آن ها را وارد جنایت های خودش کند 
پس آیا احمد اویحیی، نخست وزیر الجزایر 
از او اســتقبال خواهــد کرد؟ ســعید بــودور، 
فعــال حقوقــی الجزایری نیز در فیســبوک 

عکســی را منتشــر کرد کــه ولیعهــد را با دو 
چاقو نشــان می دهد. وی پایین این عکس 
نوشته است: »بن سلمان بزودی در الجزایر 
است، روزنامه نگاران هرچه سریع تر مخفی 
شــوید.« ایــن در حالــی اســت کــه مجتهد، 
فعال توئیتری ســعودی معتقد اســت، در 
داخــل عربســتان نیز اوضــاع بر وفــق مراد 
ولیعهد نیســت زیرا خطر کودتا این کشــور 
را تهدیــد می کند و از ایــن رو، پس از خروج 
محمد بن سلمان از کشور تحرکات امنیتی 
در اطــراف دفتــر ســلطنتی تشــدید شــده و 
20 خودروی جیــپ نظامی مجهز به توپ، 
دوربین های دید در شــب در اطــراف کاخ و 

قصر العوجا مستقر شده اند.
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وقتی مشغول سخنرانی در دانشگاه جورج تاون بودم، آمار کشتار رو به افزایش 
بود و افراد کشــته شــده نیز عمدتاً جوان بودند. شــهرهایی که آمار قتل در آنها 
به شــکل چشــمگیری باا بود، مشــکات مختلفی در رابطه بــا باندهای تبهکار 
داشتند و الگوی متفاوتی در زمینه خرید و فروش غیرقانونی مواد مخدر در آنها 
حاکم بود. به نظر می رسید وجه اشتراک آنها در داشتن محله های بزرگ، فقیر 
و سیاهپوســت نشــینی بود که در آنها جوانان سیاهپوســت بیشتر به دست دیگر 

جوانان سیاهپوست به قتل رسیده بودند.
از رؤســای پلیــس شــنیدم کــه ایــن افزایــش در آمــار قتل هــا احتمــاًا بــا تغییر 
رفتارهای پلیس و شهروندان در ارتباط بوده است؛ موضوعی که با گزارش های 

ویدئویی منتشر شده بی ربط نبود.
از این موضوع مطمئن نبودم و تجربه، تخصص و اطاعات ازم را برای بررسی 
دقیق این مسأله در اختیار نداشتم اما مصمم بودم تا به این موضوع رسیدگی 
کنم. برای )مقامات( کشــور بســیار آســان بود کــه مرگ جوانان سیاهپوســت را 
نادیــده بگیرند و این مشــکات را با این اســتدال که برای »یــک گروِه خاص از 

مردم و در محله هایی خاص« اتفاق افتاده است، نادیده بگیرند.
کســی باید چیزی می گفت تا باب گفت وگو دربــاره اتفاقاتی که رخ داده بود، باز 
شــود. عمیقاً آرزو می کردم این آمار غلط باشــد و توضیحی ســاده برای آن پیدا 

شود، یا تصادفی یا فقط یک اشتباه آماری سراسری باشد.
همزمــان، دولــت اوبامــا و ائتــاف دموکرات هــای لیبــرال و جمهوریخواهــان 
آزادیخــواه در کنگــره در حال همکاری برای کاهــش مجازات های برخی جرایم 
جنایــی فدرال بودند. این تنها حوزه سیاســی بود که برخــی از جمهوریخواهانی 
که خود را حزب »تی پارتی« می نامیدند و دولِت دموکرات اوباما می توانســتند 

درباره آن توافق کنند.
درباره پیشــنهادهایی که می شــد احســاس حســادت نمی کردم و برعکس فکر 
می کــردم کــه همگی نســبتاً متواضعانــه مطرح شــده اند و از نظر مــن منطقی 
بودنــد. امــا گفت وگوی ملی دربــاره افزایش قتل ها و علــل احتمالی آن، چیزی 
نبــود کــه حامیــان اصاحــات قضایی می خواســتند. مــن این موضــوع را درک 
می کردم، اما نمی توانســتم ســکوت درباره مرگ این همه جوان سیاهپوست و 
احتمال تغییرات گسترده در رفتار انسان به عنوان بخشی از علت آن را بپذیرم.

بــه همیــن دلیــل، اواخــر اکتبر 2015 بــار دیگــر در شــیکاگو درباره ایــن موضوع 
صحبــت کــردم. از خطوط بین جوامــع و پلیس و فاصله گرفتــن آنها از یکدیگر 
و گزارش هایی صحبت کردم که به دور شــدن بیشتر این خطوط کمک می کرد. 

من با استفاده از دو هشتگ محبوب در توئیتر نظر خود را مطرح کردم.
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را شــکل دادند، عمومــاً افــرادی بودند که 
در حومه شــهرهای بزرگ فرانســه زندگی 
و برای رفت و آمــد روزانه خود از خودروی 
افزایــش  و  می کننــد  اســتفاده  شــخصی 
بهای ســوخت هزینه هــای زندگــی آنان را 
افزایش می داد. به همین دلیل با پوشیدن 
جلیقه های زرد درون خودروی خود تاش 
کردنــد، اعتراض خود به بهای ســوخت را 
نشــان دهند. طبق مصوبات جدید دولت 
فرانسه از ابتدای سال میادی 2019 بهای 

هر لیتر بنزین در این کشــور 2.9 سنت و هر 
لیتــر گازوئیل 6.5 ســنت افزایش می یابد. 
دولــت تــاش می کنــد بــا افزایــش بهای 
ســوخت و کاهــش تمایــل شــهروندان به 
اســتفاده از خــودروی شــخصی، گازهــای 
گلخانــه ای را کاهــش دهــد و در راســتای 
وعده های معاهده پاریــس برای مبارزه با 
گازهای گلخانــه ای و گرمای زمین حرکت 
کند. رئیس جمهوری فرانسه بعد از شروع 
جنبش جلیقه زردها در سخنانی گفته بود، 

کاماً حرکت اعتراضی را درک می کند. اما 
برای کاهش گازهای گلخانه ای باید بهای 
ســوخت را افزایــش دهنــد. او حتــی برای 
آرام شــدن قشــر کم درآمد کــه از افزایش 
بهای سوخت آسیب های جدی می بینند، 
اقشــار  بــرای  کمک هایــی  کــرد،   اعــام 
کــم درآمد در نظر خواهد گرفت تا بتوانند 
خودروهایی را بخرند کــه میزان آایندگی 
آنها کم باشد. این در حالی است که نیکول 
اولو، وزیر سابق محیط زیست که چند ماه 
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پیش اســتعفا کــرد، پــس از این ســخنان، 
اعام داشــت، دلیل استعفای او این بوده 
کــه مکــرون تقاضــای او بــرای اختصاص 
کمک هزینه به اقشــار کم درآمد را با بهانه 

محدودیت های بودجه ای رد کرده  بود.
ë تغییر قواعد اعتراض ها در فرانسه

جنبــش »جلیقــه زردهــا« را شــاید باید 
مهم ترین جنبــش چند دهه اخیر فرانســه 
ایــن جنبــش، کاس جنبش هــا  دانســت. 
داد.  تغییــر  را  فرانســه  در  اعتراض هــا  و 
لوســی ویلیامســون، تحلیلگر شبکه خبری 
هــر  »تاکنــون  می نویســد:  »بی بی ســی«، 
جنبشــی در فرانســه به حزب یــا اتحادیه ای 
وابســته بودند. اما »جلیقــه زردها« به هیچ 
حزبــی وابســتگی ندارند، آنهــا یک جنبش 
خودجــوش کامــاً مردمی هســتند که هیچ 
رهبــر حزبــی ندارنــد. افــرادی که کلیــد این 
اعتــراض را زدنــد، دو راننــده بیــن شــهری 
جــوان اهــل شــهر »ســنه مــرن« در حومــه 
پاریس هســتند.« ژان یوس کاموس، اســتاد 
علــوم سیاســی و رئیــس بنیــاد نظــارت بــر 
رادیکالیســم سیاســی نظــری مشــابه دارد. 
کامــوس در گفت و گو بــا روزنامــه امریکایی 
»نیویــورک تایمــز« گفــت: »ایــن اولیــن بار 
است که در فرانسه شاهد اعتراضی هستیم 
که از شــبکه های اجتماعی شــروع می شود. 
این جنبش یک جنبش پوپولیســتی مقابل 
نخبگان فرانســوی است که قوانینی را وضع 
کردند که در آنها نه فقط طبقه کارگر که طبقه 
متوسط جامعه را نادیده گرفتند.« این همان 
چیزی است که جولیان ویگوار، معترضی که 
در یک کارخانه بیسکوئیت سازی در تولوز کار 
می کند و پدر 7 فرزند است، می گوید: »برای 
مــن 15 ماه، آخر ماه اســت. مــن 1700 دار 
حقوق می گیرم. باید برای همه چیز مالیات 
بدهــم و شــکم فرزندانــم را هم ســیر کنم. 
سیاســتمداران با ما مثل گله گوســفند رفتار 
می کنند. اما ما احمق نیستیم و همه چیز را 

می فهمیم.«
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هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال که جمعه 
بــا برگــزاری 4 دیدار آغاز شــده بود، شــنبه 
بــا مصــاف ذوب  آهن و پــارس جنوبی در 
ورزشــگاه فوادشــهر ادامــه پیدا کــرد. این 
بازی با تک گل محمد نوری )20 - پنالتی( 
یک بر صفر به سود پارس جنوبی به پایان 
رســید تا ذوب آهن با علیرضا منصوریان، 
ســرمربی جدیــدش هــم پیــروز نشــود و 
شکست دیگری را تجربه کند. این مسابقه 
با تصمیم سعید آذری مدیرعامل باشگاه 
ذوب آهــن، به دلیل عــدم درج »ایران« از 
ســوی صدا و ســیما در کنار نام ذوب آهن 
در خبر قرعه کشــی لیگ قهرمانان آســیا، 
بدون حضور دوربین های تلویزیونی برگزار 
شد. این موضوع با واکنش مسئول کمیته 
مسابقات سازمان لیگ همراه بود و سعید 
فتاحی اعام کرد که تا زمان ارائه گزارش از 
سوی ناظر بازی، نمی توان جریمه ای برای 

ذوب آهن در نظر گرفت. 
ë  پرسپولیس- تراکتورسازی؛ بدون گل اما

زیبا 
این هفته از مســابقات با انجام ســه بازی، 
دیــروز بــه پایــان رســید. در حســاس ترین 
بازی از ساعت ۱۵ روز گذشته، پرسپولیس 
و تراکتورســازی بــا قضــاوت محمدرضــا 
اکبریان در ورزشــگاه آزادی به مصاف هم 
رفتنــد. این بازی در حالــی در هوای بارانی 
پایتخت برگزار شد که سیدجال حسینی 
و مسعود شجاعی در بیانیه هایی مشترک 
کــه در صفحــه اینســتاگرام شــان منتشــر 
کــرده بودنــد، از هــواداران تیم هــای خــود 
خواستند از سر دادن شعارهای تفرقه انگیز 
خــودداری کننــد و در غیــر ایــن صــورت با 
هماهنگی داور، بــازی را متوقف می کنند. 
بــا این حال، این مســابقه با حاشــیه هایی 
همراه بود. با اینکه عنوان شــده بود بلیت 
فروشــی به صــورت الکترونیکی اســت، از 
ساعاتی قبل از شروع بازی، فردی اقدام به 
فروش بلیت های خاصی بــدون عائم و 
نشان و صرفاً با درج عنوان »جهت شرکت 
در بازی پرســپولیس و تراکتورســازی« کرد 

کــه در نــوع خود عجیب بــود. قیمت های 
اعامــی از ســوی این فــرد حــدود ۱۵ هزار 
تومــان بود و فــرق زیادی با مبالغ رســمی 
جهت خرید بلیت بازی نداشت. علیرضا 
بیرانونــد، ســید جــال حســینی، شــجاع 
خلیــل زاده، شــایان مصلح، بشــار رســن، 
کمال کامیابی نیا، امید عالیشــاه، سیامک 
نعمتــی، احمــد نورالهی، علــی علیپور و 
گادوین منشا ترکیب پرسپولیس را تشکیل 
دادند و محســن  فروزان، ایمان ســلیمی، 
محمد طیبی، احسان  حاج صفی، دانیال 
اســماعیلی فر، علیرضا نقــی زاده، مهدی  
احســان  شــجاعی،  مســعود  مهدی پــور، 
پهلوان، ســوگیتا و اشــکان دژاگه هم برای 
تراکتورســازی بــه میــدان رفتنــد. آنتونــی 
اســتوکس، مهاجم تراکتورســازی که بعد 
از غیبتــی طوانی، جمعه شــب بــه ایران 
بازگشت در لیســت ۱8 نفره تراکتورسازی 
از ســوی محمد تقــوی ســرمربی این تیم 
قرار نگرفت و اروین دیگر مهاجم خارجی 
و تأثیرگــذار تراکتوری هــا هــم که بــه ایران 
بازنگشــته اســت. اولین موقعیــت جدی 
بازی در دقیقه 9 شکل گرفت. شوت منشا 
از پشــت محوطــه جریمــه در دو مرحلــه 
توســط فروزان دفع شــد. در این دقایق باز 
شــدن پرچم کشــور ژاپــن روی ســکوهای 
ورزشــگاه توســط هواداران تراکتورســازی، 
واکنش تند هواداران پرســپولیس را در پی 
داشت و باعث شــد سکوها ملتهب شود. 
بــرای دقایقــی تماشــاگران دو تیــم علیه 
یکدیگر به شعار دادن و فحاشی پرداختند 
ولی برخاف گفته ســیدجال و شجاعی، 
بازی متوقف نشد! البته محمدرضا زنوزی، 
مالک باشــگاه تراکتورســازی پس از پایان 
بازی گفت: »بــرای هواداران پرســپولیس 
متأســفم زیــرا زمانــی کــه آنهــا شــروع به 
فحاشی کردند، باز هم هواداران ما چیزی 
نگفتنــد. آوردن پرچم ژاپــن هم به خاطر 
ســوگیتا بود و دلیــل دیگری نداشــت.«در 
دقیقه 28 باز هم منشــا در داخل محوطه 
جریمــه می توانســت در موقعیــت جدی 

گلزنی قــرار گیرد اما مدافع تراکتورســازی 
با تکلی بموقــع، مانع از گلزنی او شــد. در 
دقیقــه 33 کامیابی نیا از ســوی داور کارت 
گرفــت و با ایــن اخطار 4 کارته شــد و بازی 
بعد مقابل ماشین ســازی را از دســت داد. 
در دقیقــه ۴2، حــرکات تاکتیکــی و تیمــی 
تراکتوری هــا، دژاگــه را در محوطه جریمه 
صاحــب موقعیــت کرد امــا ضربــه آرام و 
زمینــی او توســط بیرانونــد جمع شــد. در 
دقیقه ۴۴، ضربه ایســتگاهی بشــار رســن، 
زیباترین صحنه بازی را رقم زد و در حالی 
کــه توپ به کنج دروازه می رفت، محســن 
فــروزان با شــیرجه ای تماشــایی، تــوپ را 
دفع کرد تــا نیمه اول با تســاوی بدون گل 
به پایان برســد. حاشیه دیگر بین دو نیمه 
رخ داد و حضــور مربیــان تیــم ملــی در 
جایــگاه خبرنگاران با واکنــش آنها روبه رو 
شــد. خبرنــگاران بــه اوســیانو کــروز مربی 
تیم ملی  گفتند همــان طور که او با یکی از 
خبرنگاران برخورد بدی داشته، او هم حق 
نــدارد به جایگاه خبرنگاران بیاید و پس از 
ایــن صحبت ها دو مربی تیم ملی جایگاه 
خبرنــگاران را تــرک کردند. نیمــه دوم در 
حالی آغاز شد که دقیقه 48 تراکتورسازی 
اولین تعویض را انجــام داد و محمدرضا 
مهدی زاده به جای احسان پهلوان به زمین 
آمــد. در حالــی که دو تیم بــازی تهاجمی 
را در دســتور کار داشــتند، تراکتورسازی در 
دقیقه 60 روی یک ضدحمله به گل رسید. 
ارســال شجاعی از ســمت راست با ضربه 
ســر حاج صفی همــراه و تــوپ وارد دروازه 
بیرانوند شــد امــا تورج عیــوض محمدی 
کــرد.  اعــام  آفســاید  را  آن  داور  کمــک 
بازیکنان تراکتــور به تصمیم وی اعتراض 
کردنــد و بــازی بــرای لحظاتــی متوقــف و 
با تنــش همراه شــد و در این میــان کاظم 
محمودی مربی تراکتورسازی هم به خاطر 
ادامــه اعتراض هایش توســط داور اخراج 
شد. در دقیقه 65 ارسال دیدنی علیپور به 
محوطــه جریمه موقعیتی مناســب برای 
منشــا به وجود آورد اما ضربه این بازیکن 

از کنــار دروازه بــه بیــرون رفت تــا فرصت 
ایــده آل برای پرســپولیس از دســت برود. 
در دقیقــه 72 کمــال کامیابی نیــا مصدوم 
شــد و در رفتن کتف او باعث شد تا برانکو 
دســت به تعویض اجباری بزند و محسن 
ربیع خــواه را به میدان بفرســتد. از دقیقه 
80 بــه بعد بــازی تا حدودی آرام شــد. در 
دقیقــه 87  قائــم اســامی خــواه به جای 
اسماعیلی فر به میدان آمد و در دقیقه 89 
هــم آدام همتی به جای مصلح مصدوم 
به زمین آمد. در دقیقه 90، حرکت نعمتی 
از ســمت راست و ضربه غافلگیر کننده او 
از کنــار دروازه فروزان به شــکلی خطرناک 
راهی اوت شــد تا این بازی با تساوی بدون 

گل به پایان برسد.
دومیــن  نتیجــه  ایــن  بــا  پرســپولیس 
تســاوی خانگی خــود را بــه دســت آورد و 
تراکتورســازی هــم کــه تنهــا در یــک بازی 
خارج از خانه پیروز بوده، باز هم نتوانست 
برنــده شــود و بعــد از 3 بــرد پیاپــی برابــر 
تراکتورســازی، برابر این تیم متوقف شــد. 
تراکتورســازی که در این فصل ۱45 دقیقه 
بدون اســتوکس نتوانسته بود گل بزند، باز 
هــم در غیــاب او در امر گلزنی ناموفق بود 
و برای پنجمین بازی پی در پی در ورزشگاه 
آزادی نتوانســت برابــر یکــی از تیم هــای 

استقال یا پرسپولیس گل بزند.
ë پدیده به صدر برگشت

در دیگــر دیــدار دیــروز پدیــده و ســایپا در 
ورزشــگاه امام رضا)ع( مشــهد به مصاف 
هــم رفتنــد کــه پدیــده بــا گل دقیقــه 82 
محمد قاسمی نژاد یک بر صفر برنده شد 
و با کسب پنجمین پیروزی متوالی اش، با 
29 امتیاز به صدر جدول بازگشــت. یحیی 
گل محمدی، ســرمربی پدیده گفت: »اگر 
موفق شدیم در نیمه دوم خوب کار کنیم، 
به خاطر حضور هواداران بود.« علی دایی 
هــم گفــت: »شــاگردانم در این بــازی، ۱0 

درصد از کارایی شان را هم نداشتند.«
ë برد استقالی ها بعد از 3 بازی

اســتقال  ایــن هفتــه،  بــازی  در آخریــن 

خوزستان و استقال از ســاعت ۱7:35 در 
ورزشگاه غدیر اهواز برابر هم قرار گرفتند. 
این بــازی در حالی آغاز شــد که اســتقال 
داریــوش  برکنــاری  از  پــس  خوزســتان 
یزدی، برای ادامه فصل با ســید ســیروس 
پورموسوی، سرمربی سابق فواد به توافق 
رســید تا هدایت این تیم را برعهده بگیرد 
امــا قبــل از اینکــه این قــرارداد بــه صورت 
رسمی ثبت شود، پورموسوی تصمیم خود 
را عوض کرد و از هدایت این تیم اســتعفا 
داد تا کریم بوســتانی هدایــت اهوازی ها را 
در این بازی برعهــده بگیرد. ضمن اینکه 
ایمان مبعلی، کاپیتان استقال خوزستان 
بعد از درگیری با یک لیدر در خوابگاه تیم، 
اقدام به تــرک اردو کرده بود که در نهایت 

به جمع بازیکنان بازگشت.
در ایــن شــرایط، فرزین گروســیان، احمد 
ایــوب  شــیرمردی،  ساســان  نعمــه،  آل 
کانتــری، رضا درویشــی، وحید خشــتان، 
ایمــان مبعلی، مصطفی کیانــی، مهرداد 
پورابوالقاسم، میثم شاه مکوند زاده و فرید 
امیری برای استقال خوزستان در ترکیب 
قرار گرفتند و وینفرد شفر هم سیدمهدی 
رحمتی، روزبه چشــمی، محمد دانشگر، 
فرشاد محمدی مهر، میاد زکی پور، علی 
کریمی، فرشید باقری، فرشید اسماعیلی، 
وریا غفوری، روح اه باقری و الحاجی گرو 
را به میدان فرستاد. این در شرایطی بود که 
مرتضی تبریزی و مهدی قائدی در لیست 

۱8 نفره این تیم قرار نداشتند.
میزبــان بــازی را هجومــی آغــاز کــرد و در 
دقایــق ابتدایــی یکــی دو موقعیت نصفه 
و نیمــه ایجــاد کــرد اما آبی هــای پایتخت 
خیلــی زود بــه خــود آمدنــد و بــازی را در 
دست گرفتند و در دقیقه ۱۱ توسط روح اه 
باقری نخستین حمله جدی بازی را روی 
دروازه استقال خوزستان ایجاد کردند که 
از دســت رفت. در ادامه حمات استقال 
بیشتر شــد و اســماعیلی موقعیت خوبی 
به دســت آورد که ضربــه او در دقیقه ۱8 با 
واکنش عالی گروسیان همراه شد. حمات 

اســتقال ادامه یافــت و روح اه باقری در 
دقیقه 29 روی پاس اسماعیلی و با فراری 
زیبا از سد گروسیان عبور کرد و گل اول بازی 
را بــه ثمر رســاند. با افزایش شــدت باران، 
زاهدی فــر داور مســابقه،  محمدحســین 
دقایقی بــازی را متوقف کــرد. در ادامه دو 
تیم فرصت خاصی را روی دروازه یکدیگر 
ایجاد نکردند تا نیمه اول با همان یک گل 

به اتمام برسد.
با شروع نیمه دوم، استقال خوزستان دو 
تعویض انجام داد و یونس دلفی بازیکن 
جــوان این تیم به میدان آمــد و دو  دقیقه 
بعــد هم مبعلــی از میدان خارج شــد. در 
ایــن نیمه، اســتقال باز هــم فرصت های 
خوبــی را بــرای گلزنی بــه دســت آورد اما 
گروســیان دروازه بان استقال خوزستان با 
واکنش های خود مانع از باز شــدن بیشــتر 
دروازه تیمــش شــد. در دقیقه 59، ســانتر 
ایــوب کانتــری با ضربــه قیچــی برگردان 
دلفــی همراه شــد اما توپ بــا اختاف کم 
بــه بیرون رفــت. در دقیقــه 62، پاس کات 
بک غفوری با ضربه فرشید باقری همراه 
شد اما واکنش دیدنی گروسیان مانع از گل 
شدن توپ شــد و در دقیقه 63 نیز، ضربه 
چیپ غفوری با واکنش زیبای گروسیان به 
بیرون رفــت. دقیقــه 77، چرخش زیبای 
گــرو بــا ضربــه او همــراه شــد امــا واکنش 
زیبــای گروســیان این موقعیت عالــی را از 
اســتقال گرفــت. در دقیقه 80 اســتقال 
اولیــن تعویض خود را انجــام داد و طارق 
همام به جای روح اه باقری به زمین آمد 
که گروســیان با شــیرجه ای توپ را به کرنر 
فرســتاد. در دقیقه 88 هم فرشــید باقری 
شــوت از راه دوری را روانه دروازه اســتقال 
خوزســتان کرد که گروســیان با شیرجه ای 
تــوپ را به کرنر فرســتاد. در دقیقه 90 هم 
مارکوس نویمایر به جای اســماعیلی وارد 
زمین شــد. در ادامه هم میزبان نتوانست 
کاری از پیــش ببــرد تا اســتقال در نهایت 
پیروز شــود و پس از 3 بازی نبردن در لیگ 

و جام حذفی، طعم شیرین برد را بچشد.
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)┛ぃ╉p]ピ( 〝┖【پ├ピ ┖ブ━├ピ
موافقــت ســادیو مانــه، مهاجــم آفریقایی 
لیورپول با تمدید 5 ســاله قراردادش با این 
تیــم بــه عکــس و گــزارش اول این نشــریه 
تبدیل شــده است. اما استار اسپورت از روند 
شکســت ناپذیری منچسترســیتی در لیگ 
برتر انگلیس هم غافل نمانده است و حتی 
سرخیو اگه رو آرژانتینی مدعی شده است که 
ســیتی تا پایان فصل می تواند بی شکســت 

بماند.

 )ブぃ]ブپ├ピ( ブk┖ブ′
شکســت تــازه رئــال مادریــد که بــا نتیجه 
حیرت انگیز 0-3 مقابل ایبار حاصل آمد، 
باعث شده مارکا روی جلد خود را به عکس 
بزرگ مردان ناکام کهکشــانی اختصاص 
بدهد و آنها را مادریدی های گمشده بنامد. 
این روزنامه به اتفاقات و تبعات تساوی ۱-۱ 
بارسلونا با اتلتیکو مادرید هم اشاره کرده و 
حرف های پیکه و کاستا را به عنوان مردان 

شاخص دو تیم چاپ کرده است.

 )[ぃ━]ピg┖ジ( ブぁ┒ ╆ピ
برخوردهای تند خیابانی که باعث تعویق 
در برگــزاری دیدار برگشــت بوکاجونیورز 
و ریورپاتــه در مرحلــه نهایــی فوتبــال 
جام باشــگاه های امریکای جنوبی شــد، 
بــه عکــس و تیتــر نخســت ایــن روزنامه 
سیاسی- اجتماعی تبدیل شده است. این 
نشریه مصاحبه ای با ســران دو باشگاه و 
پلیس شهر بوینوس آیرس پیرامون این 

غائله را هم به چاپ رسانده است.

»ブ┑ぃk« ‶┒┗o┗ペ r]ブ『┈ ╊ブ┈ ┙]┗ペ
نماینده ژیمناستیک ایران در نخستین مرحله از رقابت های کسب 
ســهمیه المپیک 2020 توکیو ســکوی ســومی جام جهانی آلمان را 
تصاحب کرد. »ســعیدرضا کیخا« در فینال این رویداد در کوتبوس 
آلمان در ماده خرک حلقه بعد از نمایندگان چین تایپه و چین به مدال برنز رسید. 
در این ماده 44 ورزشــکار حضور داشتند. مسابقات ژیمناستیک جام جهانی آلمان 
نخستین مرحله از مسابقات انفرادی کسب سهمیه المپیک توکیو است. 8 مرحله 
از این رویداد تا 2020 برگزار خواهد شــد تا مجموع امتیازها جواز حضور در المپیک 

را تعیین کند.

┓]┓┠ ‶ブ『┈ ‶ブ′┗『╀ ‶ピ┗ぁピ ‶ブ┠【پ【o【》
مســابقات تکواندو تیمی قهرمانی جهان 20۱8 در امارات دیروز به اتمام رســید که 
تیم شــهرداری ورامین به عنوان نماینده ایران با پیروزی 3۱ بر30 مقابل روســیه، به 
عنوان قهرمانی این رقابت ها دست یافت. تیم روسیه نایب قهرمان شد و تیم های 

جمهوری آذربایجان و قزاقستان نیز مشترکاً روی سکوی سومی جهان ایستادند.

ブ┼ブk ╊ブ┈ ┖┒ ‶ピ┗ぁピ ╆ブボ─【┼ ‶ピ【]ブペ 《]ピ┓〈′┘』┗ぃپ ┲』┗┠
تیم ملی فوتبال زنان ایران در شروع مسابقات قهرمانی مرکز آسیا )موسوم به کافا(، 
تیم افغانستان را 0-6 شکست دادند. پنج گل از 6 گل ایران در نیمه اول به دست آمد 
و به نام زهرا قنبری، فاطمه شبان )هر کدام دو گل( و فاطمه مخدومی نوشته شد و در 
نیمه دوم یک گل دیگر هم به سود ایران ثبت شد. در این پیکارها 5 تیم حضور دارند.

!╋ぃ〈k 【┹╈ ピ┖ ┺┗┬ rペ [ぃ′┘ ╋ぃ]ピ【─ r¨] :AFC
سایت یورو اسپورت عربستان خبر داد که فدراسیون ایران درخواست کرد تا بازی های 
 AFC نمایندگان کشــورش با نمایندگان عربســتان به میزبانی تهران برگزار شود اما
بــه ایرانی هــا اعام کرد که نمی تواند از تصمیم زمین بــی طرف حتی با وجود قبول 
عربســتانی ها برای بازی در تهران منصرف شــود چون این حکم دادگاه بین الملِل 

ورزش)CAS(  است.

╊』┗ペ ╋》ピ【┐ r′ :rボ├ブ┠┗o
حمیدرضا گرشاســبی، سرپرســت پرسپولیس گفت خواســتار جدایی از این باشگاه 
و برداشــتن ایــن بــار ســنگین از روی دوش خــود اســت. وی که به ســبب قانون منع 
به کارگیری بازنشســتگان نیازمند پیدا شــدن راهکارهایــی از ســوی وزارت ورزش در 
صورت میل به ابقا در این سمت است، افزود: البته اهداف ما که فتح تمام جام های 

پیش روی ما است، به قوت خود باقی است.

┓〈〈k r′ 〞]ブぃ┐ r╉′ ╋ぃ─ 《ペ r┐┗ペ :┟┑ボ]ブ『┈
علیرضــا جهانبخش، هافبــک تیم ملی ایــران و برایتون انگلیــس، دو هفته پیش در 
جریان یکی از دیدارهای برایتون دچار آسیب دیدگی شد و دو دیدار تیم ملی در فیفادی  
را از دست داد. او درخصوص شرایط خود در انگلستان به فارس گفت: »خوشبختانه 
شرایطم خیلی بهتر شده و اگر همه چیز خوب باشد، از هفته آینده به تمرینات گروهی 
تیم اضافه می شوم. همیشه تاش می کنم از مصدومیت دور باشم ولی این هم جزئی 
از فوتبال حرفه ای است. در این مدت سعی کردم زودتر برگردم.« او درباره شرایط تیم 
ملی در راه جام ملت های آســیا هم صحبت کرد: »همه گفتنی ها گفته شــده و اینکه 
چــه بی مهری هایی به تیم ملی شــده. تیمی که در جام جهانی آن همــه دل مردم را 
شــاد کرد، قطعاً به حمایت نیاز دارد. در این شــرایط اقتصادی مشخص شده فوتبال 
چقدر می تواند در روحیه اجتماعی مردم تأثیر داشــته باشــد. متأســفانه برخی افراد 
جوی را حاکم کردند که نامایمتی به تیم ملی زیاد شده. آن افراد باید بدانند که به تیم 
ملی خیانت می کنند. بدون شک مردم با شعور و فهم هستند و خوب متوجه مسائل 
می شوند ولی امیدوارم شرایط مثبتی برای حضور در جام ملت ها داشته باشیم. من 
مطمئن هســتم یکدلی به تیم ملی برمی گردد و فقط امیدوارم آنهایی که بی مهری 

می کنند، بدانند به پرچم و تیم ملی ایران خیانت می کنند.«

MMA ┖┒ 《─ピ┖ブk ┿ペブ├ ‶ブ′┗『╀
مازیار الهامی، قهرمان ســابق تیم ملی کاراته مانند امیرعلی اکبری رشته MMA را 
برای ادامه فعالیت های ورزشی خود انتخاب کرده است. وی در این خصوص گفت: 
»چهارشــنبه راهی ارمنستان می شــوم  تا برای نخستین بار در مســابقات MMA به 
صورت حرفه ای مبارزاتم را آغاز کنم و امیدوارم پرچمدار خوبی برای کشورم باشم.«

┒┗k 《¨ぁ┗┈ ピ┖ ┓]【]ピ┗ぃペ r┬ブボ┩]ピ 《━ぃ¨k
کمیته انضباطی، علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس را به خاطر تخلفاتی مبنی 
بــر رفتار غیرورزشــی )ضربه زدن با تــوپ به صورت بازیکن ســایپا( توبیخ کتبی وبه 

پرداخت 50 میلیون ریال جریمه محکوم کرد.

‶ピ┗ぁピ ‶ピ【┈ qブ》 〞┝ぁ┗ペブ├ qピ┗ペ ‶ブ『┈ ┙]┗ペ ╆ピ┓′
در روز پایانی جام جهانی شمشیربازی اسلحه سابر جوانان که سالن شهید افراسیابی 
تهران میزبان آن بود، دیروز)یکشنبه( رقابت های بخش تیمی برگزار شد که تیم ملی 
اسلحه سابر ایران با پیروزی 45 بر 42 مقابل باروس بر سکوی سومی جهان ایستاد.

┓〈╉ぁブ─ ┗ペピ┗ペ 〉┗┽] ۷ ╆ブボ─【┼ ╋ぃ─ q┘』┗ぃپ
تیم ملی فوتبال 7 نفره ایران در نخستین دیدار خود در رقابت های قهرمانی آسیا-
اقیانوسیه برابر تایلند 7 بر یک به برتری رسید. این رقابت ها با حضور تیم های ایران، 
اســترالیا، اردن، کره  جنوبی و تایلند به صورت دوره ای برگزار می شود و تیم قهرمان 

جواز حضور در رقابت های قهرمانی جهان را به دست می آورد.

!r]ピ┗ぁピ qブ》┗]【ぁh╈ ╇o ┚ブپ 』 ╇o ‶』┓ペ 《━┽》
بــا ازســرگیری مســابقات باشــگاهی لیگ هــای مختلف پس 
از وقفــه ای کــه بــه خاطر »فیفــا دی«ها بــه وجود آمــده بود، 
لژیونرهای ایران هم در ترکیب تیم های خود به میدان رفتند. 
در هفته سیزدهم لیگ ستارگان قطر، ااهلی در حضور 90 دقیقه ای محمدرضا 
خانــزاده و امیــد ابراهیمی مقابل القطــر به پیروزی یک بر صفر دســت یافت. 
همچنین الغرافه در حضور 79 دقیقه ای مهدی طارمی مقابل السیلیه متحمل 
شکست 2 بر یک شد. در هفته پانزدهم لیگ روسیه، احمد گروژنی در دیداری 
خانگی و در حالی که 90 دقیقه  میاد محمدی را در ترکیب داشت مقابل زسکا 
مســکو تن به شکست 2 بر صفر داد. ســایت چمپیونات روسیه در ارزیابی فنی 
خود به محمدی، نمره متوســط 6 داد. روبین کازان هم در حضور 90 دقیقه ای 
سردار آزمون و 26 دقیقه ای رضا شکاری، میهمان آنژی بود که بازی با تساوی 
یک- یک به پایان رسید. در هفته شانزدهم لیگ بلژیک، کلوب بروژ به مصاف 
زولتــه وارخــم رفــت و بــا نتیجه 3 بر یک شکســت خــورد. کاوه رضایــی در این 
بــازی از دقیقــه 54 وارد میدان شــد اما نتوانســت مانع باخت تیمش شــود. در 
هفته پانزدهم لیگ کرواســی، دیناموزاگرب که صادق محرمی را روی نیمکت 
داشت، میهمان رجیکا بود و یک بر صفر مغلوب شد. در هفته شانزدهم لیگ 
اسلواکی هم، اسپارتاک ترناوا مقابل نیترا 3 بر 2 شکست خورد. علی قربانی در 
این بازی، از دقیقه 35 برای اســپارتاک به زمین آمد. در هفته شــانزدهم لیگ 
لهستان، اشانسک که فرشاد احمدزاده را روی نیمکت داشت، برابر کراکویا به 
تساوی یک - یک رسید. نکته عجیب اینکه سایت »tuwroclaw« لهستان خبر 
داده احمدزاده دچار افت شدیدی شده و در تیم دوم باشگاه مشغول است! در 
هفته ســیزدهم لیگ برتر انگلیس، برایتون که علیرضا جهانبخش را به دلیل 
مصدومیت در اختیار نداشت، میزبان لسترسیتی بود. این بازی با تساوی یک 
- یــک بــه اتمام رســید. در هفته هجدهم لیگ دســته اول انگلیس، ناتینگهام 
فارســت که کریم انصاری فرد را در اختیار دارد در خانه هال سیتی به پیروزی 2 

بر صفر رسید. انصاری فرد از دقیقه 86 وارد میدان شد.

اخبـــــار

گزارش

جدال مدعیان در آزادی برنده نداشت، پدیده با یک گل صدرنشین شد

گل استقال زیر باران اهواز رویید
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┚┗ぁジ ┚【〈ぁ【ペ ┖┒ プ【┠ジ ؛┚┖』┒ブ─┗ボぃ╈ [┡┐ ╆ブ〈ぃ┼

در یکــی از اتفاقات نادر در فوتبال جهان، 
بــه  ریورپاتــه  هــواداران  شــدید  حملــه 
اتوبــوس حامــل نفــرات بوکاجونیــورز و 
سپس بسط خشونت به اطراف ورزشگاه 
ریورپاته، باعث تعویق در برگزاری دیدار 
برگشت فینال جام باشگاه های امریکای 
جنوبــی موســوم بــه لیبرتــادورس شــد. 
روی زشــت فوتبال ســبب شــد هواداران 
ریورپاتــه بــا نیروهای امنیتی در ســطح 
شــهر بوینوس آیرس درگیر شوند و بر اثر 
خرد شدن شیشه های اتوبوس تیم بوکا، 
پابلو پرز کاپیتان این تیم و همچنین یک 
بازیکن دیگر بوکا از ناحیه چشــم آسیب 
ببینند. سوپرکاســیکو که پس از ســال ها 
لیــگ آرژانتیــن  برگــزاری در چارچــوب 
برای نخســتین بــار به دیــدار نهایی جام 
لیبرتادورس کشیده شــده، پس از بلوای 

مــورد بحث در شــرایطی به تأخیــر افتاد 
که گفته می شــد مقام های ارشــد شــهر و 
مســئوان دو تیم از برگزاری آن به سبب 
احتمــال تکــرار آشــوب ها ابا دارنــد. بعد 
از آغــاز اغتشــاش، ابتدا قرار شــد بازی با 
دو ســاعت تأخیر)ســاعت شــروع بــازی 

به وقــت ایــران 23:30 بود( انجام شــود 
امــا جــو وحشــتناک داخــل ورزشــگاه و 
حتــی خیابان های اطراف باعث شــد در 
نهایــت این دیــدار 24 ســاعت به تعویق 
بیفتد. مارســلو گایاردو و گوستاوو باروس 
اســکوتو، ســرمربیان دو تیم نیز از شرایط 
بــه وجــود آمــده ناراضی بودنــد و پلیس 
پایتخت با اســتفاده از اسپری فلفل برای 
پراکندن هــواداران نقــش اول را برعهده 
گرفتــه بــود. دیــدار رفــت دو تیــم نیــز به 
سبب اوضاع نامســاعد جوی با تأخیری 
24 ساعته برگزار شد ولی تساوی 2-2 در 
آن مســابقه امید ریورپاتــه را که میزبان 
دیدار برگشت بود، برای فتح جام بیشتر 
کــرد. کارلوس تــه وز، مهاجم سرشــناس 
بــوکا نتوانســت عصبانیت خــود را بابت 
اتفاقات شــنبه شــب پنهان کنــد. او رفتار 
هــواداران ریورپاتــه را شــرم آور خوانــد و 
امریــکای  فوتبــال  گفت:»کنفدراســیون 
جنوبــی بایــد کاری انجــام بدهــد.« ایــن 

کانمبول)ریاســت  کــه  اســت  درحالــی 
کنفدراســیون فوتبال آمریــکای جنوبی( 
پیش از تعویق بازی، دو باشگاه را تهدید 
کــرد کــه در صورت خــودداری از بــازی با 
محرومیت طوانی مواجه خواهند شــد. 
دیه گو مارادونا، اســطوره فوتبال آرژانتین 
مقصر ایــن اتفاقــات را رئیس جمهوری 
این کشــور دانســت. مردی که همواره به 
بــوکا عشــق ورزیــده ، افــزود: »بی نظمی 
شــاهد  و  می کنــد  بیــداد  آرژانتیــن   در 
بــی احترامــی بــه همــگان هســتیم. من 
فردی ضد خشونت هستم و باید متذکر 
شوم که از انتخاب ماکری به عنوان رئیس 
جمهوری متضرر شده ایم زیرا او از درون 
ثــروت می آیــد و از حــال و روز بینوایــان 
بی خبر و لقــب بدترین رئیس جمهوری 
تاریخ آرژانتین برازنده اوســت.« شــایان 
ذکر است که ماکری زمانی رئیس باشگاه 
بوکا بود و پیشینه اختافات مارادونا با وی 

به همان دوران برمی گردد.
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نیز اتفاقــات فراوانی را دربر داشــت. در 
هفته ســیزدهم لیگ برتر انگلیس هم 
نخستین شکست چلسی با نتیجه 3-۱ 
مقابل تاتنهام رقم خــورد و هم اکتفای 
منچســتریونایتد بــه تســاوی بــدون گل 
خانگی با کریســتال پااس ســبب شــد 
عقب ماندگی این تیم از آبی های شــهر 
)من.ســیتی( کــه در صدر جــدول جای 
دارنــد و 0-4 بــر وســتهام چیره شــدند، 
بــه ۱4 امتیاز افزایش یابــد. ژوزه مورینیو 
ســرمربی منچســتر یونایتد گفــت: »ما 
واقعــاً کیفیــت ازم را نداریــم و مــن از 
هــر جهــت مأیــوس شــدم«. در هفتــه 
ســیزدهم الیــگا اتفاقــات بزرگــی روی 
داد و رئــال مادریــد کــه در دوره چهــار 
هفته ای ســرمربیگری سانتیاگو سواری 
تمــام حریفانــش را شکســت داده بود، 
در نخســتین بازی با هدایــت وی تحت 

عنوان مربی ثابت با نتیجه 0-3 به ایبار 
باخت و به رده ششــم جدول تنزل کرد 
ولی از این شانس برخوردار شد که دیدار 
بارســلونا و اتلتیکو مادرید ۱-۱ شــد و در 
نتیجه از قافله پیشــتازان فقــط 5 امتیاز 
فاصله دارد. در همین حال روزنامه های 
مادریدی، اعتــراف کردند که قطار رئال 
از خــط خــارج شــده و بــه هدایتگــران و 
راننده هایی بهتر چــه در بیرون و چه در 
داخــل زمیــن نیــاز دارد.  گفتنی اســت؛ 
بارســا بــا گل واپســین دقایق دمبلــه، از 
شکست مقابل اتلتیکو مادرید فرار کرد. 
در لیگ ایتالیا اما هیچ چیز باعث توقف 
یوونتوس نمی شــود و این تیم در حالی 
اسپال را 0-2 برد که یک بار دیگر رونالدو 
و مانژوکیــچ تیرهــای خــاص حریف را 
شــلیک کردند. گورخرهای تورین با این 
بــرد 9 امتیــاز از نزدیک تریــن تعقیــب 

کننده خود پیش افتادند.

از توقف تازه یونایتد تا نجات بارسا در واپسین دقایق

!┓》ピ【┐ r′ 〉┓〈]ピ┖ ،╆ブパ┖ 〉┓┠ ┆┖ブ┐ ╇ぁ┖ ┘ピ ┖ブ┭╀



 سال بیست و چهارم  شماره 6932   دوشنبه   5 آذر 1397

s╊┩プ┽ └‶┎  ̈:╇】ピ┞¨┘ぃ└¨
r┘ぅ╉┓ ┓ブ】┉ :┘ぅボ┓┘┝

88761254 :┘ボプ‶〈  88761720 :]┾╊━
88769075 :s¨┓┘  ̈┫プポ━┗ブ

 s¨】‶┵ ┬ボブ【┗ - 3000451213 :k¨プぅ^
208 《┗プ‶┡ -┘』┢¨┘┑ [プボプぅ┑ [ブ┘』━ :s〈プ┢〈

15875-5388 :s│┞  ̂┿【└〉┥
88748800 :]ぅl┘│┢  ̈┗】¨ブ

s¨い┝ブ ┓ブ┙ズ 《プq┢〈ブ┓ 〞ブ┗プ┢│〈ブ 【 ¥プf [プ¨┙プ┝ :¥プf 
′┉ ╋プ┉ ¥プf ─l┘┡w w w . i r a n - n e w s p a p e r . c o m

ぁ¨い┝ブ を┗】』‶┉ を┗ブ┚p┘ポ┑ :┙プぅ│¨ブ ペ┍プ┥:[ブ┘ぃブ 》¨プ〈┙【┗ をプ『 s』pズ [プ¨┙プ┝
 NISCERT ─╅┘┡ ┙ブ9001 【┚ぃブ 》¨プ〉ぅ『ブ】p 《└〈┗ブ┓

16 《┗プ‶┡ ┘』┢ ┘̈┑ [プボプぅ┑ [ブ┘』━
  )021( 1877 :プ『 ぁ』pズ [プ¨┙プ┝ ┟┘ぃ┖^

:[ブ┘ぃブ s━プ┵】ポ┮  ̈sq〉『┘┽ 》┞┝ヅ  ̈〞ブ┗プ┢│〈ブ
88548892-5

:[ブ┘ぃブ  [ブ┗プq〈 》¨プ〈┙【┗ ┿いــ┑ブ 》¨プ〉╁プ┆ぅ¨
www.ion.ir/news/19949.html

اذان ظهر 11/52    اذان مغرب 17/12    نیمه شب شرعی 23/08    اذان صبح فردا 5/23     طلوع آفتاب فردا 6/52

امام على عليه السام :

اَْلَكريــُم َيــرى َمــكاِرَم َاْفعالِــِه َدْينــا َعَلْيــِه 

َيْقضيِه

بزرگــوار، نيكوكارى هــاى خود را بدهى به گــردن خود مى داند 
كه بايد بپردازد .
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تعــداد پرنده  هایى کــه در فریدونکنار شــکار مى شــوند چندین  
برابــر اردک و غاز هایى اســت که در کشــور ماندگار مى شــوند. 

کشتار یک ميليون پرنده مهاجر ¨『└r┚ぃ┚┵ rنــــگاره
واقعيــت تلــخ آن اســت كه بــه دايل گوناگــون و ازجملــه به دليل 
نپيوســتن به معاهــدات جهانى، نتوانســته ايم با توجه به پيشــينه  
تاريخــى و تمدنى مــان جايگاه درخــوری در صنعت نشــر جهان و 
حتى منطقه داشــته باشيم. از سوی ديگر، تكثير غيرقانونى كتاب، 
پديــده  ترجمه هــای مــوازی و تكــراری و پيشــى گرفتــن توليــد آثار 
ترجمــه ای نســبت به آثار تأليفــى، موجب آشــفتگى در بازار كتاب 
شــده است. پيوســتن به معاهدات جهانى نشر گامى است سخت 
اما مهم اين اســت كه برای گذر از بخشــى از بحران های موجود با 
پيوســتن به معاهدات جهانى كيفيت توليدات صنعت نشر بهبود 
مى يابد، ناشران در كوتاه مدت به سوی مترجمان حرفه ای تمايل 

پيــدا مى كننــد و در ميان مــدت كيفيت ترجمه آثار و نيز در ســطح 
كان بازار كتاب ايران و در نتيجه زبان فارسى ارتقا مى يابد. تاكنون 
۱۶۵ كشــور دنيــا بــه توافقنامــه بــرن پيوســته اند و قوانيــن آن را در 

كشورهای خود به اجرا درآورده اند. 
همــه اين كشــورها جزو كشــورهای پيشــرفته و توســعه يافته 
نيســتند بلكــه تعــداد زيادی از آنها كشــورهای در حال توســعه 
بنيان هــای  و  آســيايى اند  و  آفريقايــى  توســعه نيافته  حتــى  و 
اقتصادی و فرهنگى آنها بسيار ضعيف تر از ايران است و برخى 
از آنها حتى از صنعت نشــر مناســبى برخوردار نيســتند. با اين 
حال تمام آنها به مرور توانسته اند خود را با قوانين بين المللى 
وفــق دهند. پيوســتن بــه توافقنامه بــرن مقدمه ای اســت برای 
پيوســتن ايران به سازمان تجارت جهانى و بهره مندی از منافع 
آن چراكــه طبــق موافقتنامــه تريپــس )موافقتنامــه ای دربــاره 

اســتانداردهای جهانــى برای قوانيــن مربوط به انــواع مالكيت 
فكری( كه از ملزومات پيوستن به سازمان تجارت جهانى است 
كشورهای عضو ملزم مى شوند بخش هايى از اصول كنوانسيون 
بــرن كــه در مــاده ۹ موافقتنامــه تريپس منعكس شــده اســت 
را رعايــت كننــد. بنابرايــن عضويــت ايــران در ســازمان تجارت 
جهانــى بــه اين معنى نيســت كه مجبور شــويم از همان لحظه 
پيوســتن، به قوانيــن جهانى كپى رايت و حقــوق پديد آورندگان 
عمل كنيــم بلكه به دليــل انعطاف پذيــری توافقنامه برن چند 
ســال فرصت خواهيم داشــت كــه بتوانيم زمينه هــای برقراری 
ارتبــاط ميــان بــازار كتــاب ايران و بــازار جهانــى كتــاب را ايجاد 
و توافق هــا و قوانيــن زيرمجموعــه آن را بــه اجــرا در آوريــم. در 
يادداشــتى ديگر به چند و چون قوانين جاری نشر در حوزه كپى 

رايت و آثارش بر صنعت نشر ايران، مى پردازم.

ضرورت پيوست ایران به معاهدات جهانى حقوق نشر
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به گــزارش هاليوود ريپورتــر، نيكاس 
بــه  كــه  مشــهوری  فيلمبــردار  روگ 
فيلم هايــى  و  آورد  روی  كارگردانــى 
چــون »حاا نگاه نكــن« )۱۹۷۳(، »پيــاده روی« )۱۹۷۱(، 
»نمايــش« )۱۹۷۰( و »مردی كه به زمين افتاد« )۱۹۷۶( 
را ســاخت در ســن ۹۰ ســالگى درگذشت. او دســتيار دوم 
فيلمبردار در آثار ديويد لين چون »لورنس عربســتان« و 
»دكتر ژيواگو« بــود كه البته در فيلم »دكتر ژيواگو« خيلى 
زود از كار اخراج شــد. روگ همچنين به عنوان فيلمبردار 
از  »دور  و   )۱۹۶۶(  »۴۵۱ »فارنهايــت  چــون  فيلم هايــى 
اجتماع خشــمگين« )۱۹۶۷( شــناخته مى شود. نيكاس 
روگ ۱۵ آگوســت ۱۹۲۸ در لندن بــه دنيا آمد. او كار خود 

در ســينما را بــا حضور در گروه فيلمبــرداری فردی يانگ 
فيلمبــردار بزرگ انگليســى در فيلم »آيوانهــو« )۱۹۵۲( 
آغــاز كرد. روگ اوليــن فيلم خود را در ســال ۱۹۷۰ با نام 
»اجرای نمايش« با همكاری دونالد كمل و با بازی ميگ 
جگر ســتاره موســيقى راک كارگردانى كــرد پس از آن وی 
در ســال ۱۹۷۳ شــاخص ترين اثــر خود با نــام »حاا نگاه 
نكن« را براساس داســتان مشهور دافنه دوموريه با بازی 
جولــى كريســتى و دونالــد ســاترلند ســاخت. بنيــاد فيلم 
بريتانيــا در ســال ۱۹۹۹ ايــن فيلــم را به عنــوان هشــتمين 
فيلم تاريخ سينمای بريتانيا انتخاب كرد. او تأثير فراوانى 
بر فيلمسازان مشهوری چون دنى بويل، كريستوفر نوان 

و استيون سودربرگ به جای گذاشت.

خبر آخر

یاد بود هایى برای عباس عبدی در تهران و چند شهر دیگر برگزار مى شود

نویسندهایخّلقوبیحاشیه
عبــاس  »ایــران«: 
عبدی، پنجشنبه اول 
آذر ماه پس از ماه ها 
تحمل درد در شصت وشــش سالگى از دنيا 
رفت. او ســال يــک هزاروسيصد و ســى و يک 
در آبــادان بــه دنيا آمــد. دو مراســم ترحيم 
بــه يــاد ايــن نويســنده فقيــد، در اصفهان و 
تهران برگزار خواهد شــد. مراســم يادبود در 
اصفهان، روز سه شنبه )۶ آذر ماه( از ساعت 
۱۴ تــا ۱۶ در مســجد كازرونــى در خيابان مير 
برگــزار مى شــود، همچنين مراســم ترحيم 
ديگری بــرای اين داســتان نويس در تهران، 
روز جمعــه )۹ آذر مــاه( ســاعت ۱۵:۳۰ تــا 
۱۷ در مســجد نــور در ميــدان فاطمــى برپــا 
مى شــود. ايــن نويســنده، زاده جنــوب بــود 
و ســال ها در صنعــت نفــت و دريانــوردی 
در آبــادان و جزيــره قشــم كار كــرد و متأثــر 
از تجربــه زيســتش عمدتــاً داســتان هايش 
كتاب هــای  مى گذشــت.  ايــران  جنــوب  در 
»قلعــه پرتغالى ها«، »بايد تــو را پيدا كنم«، 
»دريــا  و  »شــناگر«  هلنــدی«،  »پرنده هــای 

خواهر است« از آثار اين نويسنده است.

نخســـــــتين  یـــــک: 
بــــا  مــــن  آشــــنايى 
فقيـــــد،  نويســـــنده 
عبــــــاس  زنده يـــــاد 
عبــــدی بــــه نيمــــه  
بــاز  هشــــتاد  دهــه  
مى گــردد، همديگــر 
را نخســتين بار در نمايشــگاه كتــاب تهــران 
ديديــم، از آن نخســتين ديــدار تــا واپســين 
هفته هــای و روز هــای حياتــش ايــن مهــر و 
دوســتى برقــرار بــود. از درگذشــت او عميقاً 
متأســفم و فقــدان ايــن نويســنده خــاق و 
بى حاشــيه را به خانــواده اش و جامعه ادبى 
ايــران تســليت مى گويــم. او نوشــتن را ديــر 
آغــاز كرد، امــا به دليل خاقيــت و تفاوت در 
روايت هايــش خيلــى زود درخشــيد و توجه 
محافــل ادبــى، مخاطب ها و منتقــدان را به 
خــودش جلــب كــرد. در يــک دهــه حضــور 
فعــال و مســتمر در فضــای ادبــى پنــج اثــر 
داستانى به قلمش منتشر شد؛ داستان هايى 
كــه نشــان از تنوع تجربه زيســت، خاقيت و 

پختگــى او مــى داد. عباس عبدی بــه اعتبار 
تولــد در آبــادان و زندگــى در مناطق جنوب 
كشور از طرفى متأثر از تجربه زيستش دست 
در روايــت جنوب داشــت و از ســويى متأثر از 
مكتب داســتانى جنوب بود و سعى مى  كرد 
ضمــن بهره گيری از مؤلفه هــای اين مكتب 
داســتانى، روايت هــای كمتــر گفته و نوشــته 
شده از جنوب را پيش بكشد. تنوع در روايت، 
الهــام از افســانه ها، باور هــا و كهن الگو هــای 
رايــج در جنــوب، نقــب زدن بــه روايت های 
تاريخى، تخيل آميخته با وهم و اســتعار ه از 
ويژگى های داستانى او بود كه بخشى از آن را 
از مكتب داستان نويسى جنوب اقتباس كرده 
بود و در دو مجموعه نخســت اين نويســنده 
مى تــوان اثر پذيــری يــا گاه شــباهت دور اين 
از داســتان نويس های  بــه برخــى  نويســنده 
جنوب مانند ناصر تقوايى، پرويز مســجدی، 
عدنان غريفــى و... را ديد. عمده روايت های 
در  امــا  مى گذشــت،  قشــم  و  آبــادان  در  او 
داســتان هايش غلبــه با روايت جزيره قشــم 
بود. او در روايت های جزيره وهم و واقعيت، 
تاريخ و تخيــل را درهم آميخت و مجموعه 
تأثير گــذار »قلعه پرتغالى هــا« را خلق كرد. 
هرچند ايــن مجموعه داســتان مايه هايى از 
تاريخ را دارد اما با تخيل تحســين برانگيز در 
گذشته تاريخى دســت مى برد تا روايت های 
مســلم را بــه چالــش بكشــد و روايت هــا و 
تجربه هــای ديگر از اين خطه ايــران را پيش 

روی مخاطب بگذارد.
داســتانى  ايده هــای  عبــدی  عبــاس  دو: 
ديگــر،  مجموعه هــای  در  را  روايــى اش  و 

يعنــى كتاب هــای، »بايــد تــو را پيــدا كنم«، 
»دريــا  و  »شــناگر«  هلنــدی«،  »پرنده هــای 
خواهر اســت« پى گرفــت و انتظار مى رفت 
بــا خلــق آثــاری ديگــر و تثبيــت مؤلفه های 
نوشــتاری در كتاب هايى كه فرصت نگارش 
آنها به دســت نداد، ســبک خــاص خودش 
را در نوشــتن ســر و شــكل دهــد و تكه هــای 
مغفول مانده از روايت جنوب خاصه روايت 
جزيره؛ اتفا ق ها و آدم هايش را كامل تر كند. 
دريــغ و تأســف كــه دوران ســخت بيماری و 
ســرانجام مرگ فرصت روايت هــای تازه را 
نه تنها از اين نويسنده خاق بلكه از جامعه 
ادبى و مخاطب های ادبيات داستانى ايران 
و  مى نوشــت  پاكيــزه  را  فارســى  او  گرفــت. 
هرچند، نثر هايش كمتر داســتانى و بيش تر 
گزارشــى بود امــا در روايت هايــش خوب جا 
افتــاده بــود و مخاطــب را كمتــر بــه چالش 
مى كشــيد. او عاوه بر خلق داستان، در يک 
دهه گذشته از چهره های فعال ادبى در نقد 
و داوری بود و بر آثار داستانى متعددی نقد 
نوشــت و به جوان هــای متعددی راهنمايى 
و مشــورت داد. همچنيــن در چنــد رقابــت 
ادبــى داوری آثار را برعهده داشــت؛ در اين 
زمينه ها نيز بســيار كوشــيد و ســخاوتمندانه 
رفتــار كــرد و در نقد هايــش از اصــول اخاق 
حرفــه ای و ارزيابــى  زيبايى شناســى آثار دور 
نمى افتــاد و اغراض و بغض های شــخصى 
بــه  نمــى داد؛  دخالــت  داوری اش  در  را 
همين اعتبار نه حاشــيه مى ســاخت و نه به 
حاشــيه ها وقعى مى نهــاد. ادبيــات برايش 

مهم بود. يادش گرامى.

ديــروز روز جهانــى مبــارزه بــا خشــونت 
عليــه زنــان بــود. در چنــد ســال اخيــر و 
خيلــى وقت هــا حرف از حمايــت از زنان 
در برابــر خشــونت های مختلف از جمله 
خشونت های خانگى است اما ۲۵ نوامبر 
در واقع برای تأكيد بر اين مســأله اســت. 
در فضای مجازی معمواً كاربران به اين 
موضوع حساسيت زيادی نشان مى دهند 
و خيلى وقت ها درباره اش مى نويسند.  ديروز هم توئيت هايى 
مثل اينها را در توئيتر خوانديم: »  خشونت عليه زنان« مسأله 
»شــخصى« تعــدادی از زنــان نيســت، »مســأله اجتماعــى« 
جامعه ماست. فرهنگ ما در بسياری موارد »بازتوليد كننده« 
و »تقويت كننــده« خشــونت »عليــه زنانــه«، » خشــونت عليه 
زنان يكيش هم اين اعتماد به نفس له شده من و غرور نابود 
شــده ام«، » زنــان خشــونت ديده الزاماً پای چشــم شــان كبود 
نيســت. آنان زنانى هســتند كه تســليم شــده اند. اعتمادشان 
به توانمندی و ارزش های خودشــان از آنان ســلب شده و باور 

كرده انــد كــه نمــى توانند.
از هرســه زن در دنيــا يــک 
قربانــى  خشــونت  نفــر 
در  اســت.«  زنــان  عليــه 
اينســتاگرام هم كاربران با 
پســت كــردن پوســترهای 
اين روز درباره اش نوشتند. 
چهره هايــى چــون مهتاب 
كرامتى هم با پست كردن 
را  نوامبــر   ۲۵ تصاويــری 

يادآوری كردند.
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سوژه روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

داســتان از آنجا شــروع شــد كه براســاس 
گفت و گويــى از محمــد جــواد ظريــف كه 
در آن او جملــه »ما ايرانى ها ۷۰۰۰ ســال 
اســت كــه دوام آورده ايم.« را گفتــه بــود، »دوام آورده ايم« در 
شــبكه های اجتماعى بر ســر زبان ها افتاد. خيلى ها با هشتگ 
»دوام آورده ايــم« درباره مشــكات اقتصادی كــه مردم ايران 
اكنــون بــا آن درگيرنــد نوشــتند و در واقــع از حــرف وزيــر امور 
خارجــه انتقــاد كردنــد. توئيت هايــى مثل:» بــه خانه مــن اگر 
آمــدی، برايم  دوام بياور. خيلى وقته تمــوم كرديم خاصه«، 
» آخــه با اين وضــع گرانى دارو؟چگونــه  دوام مى آوريم؟آقاى 
 ظريف بيمار سالمند معلم بازنشسته با حقوق يک ميليون و 
۷۰۰ كه داروى پروســتات ۱۲۰ تومانى، داروى آلزايمر بسته اى 
۲٤۰تومانى و... ندارن دوام ميارن واقعًا؟ ما ديگه توان نداريم 

به كه بايد گفت؟«، » به قيمت جوونى ما، دوام مى آوريم.«
امــا پــس از ايــن توئيت هــا ويدئــوی كامــل ايــن بخــش از 
صحبت هــای ظريف توســط تعدادی از كاربران منتشــر شــد و 
جمــات كامــل آن مــورد توجــه قرار گرفــت و البته پــس از آن 
تعــدادی از كاربــران ايــن بــار در حمايــت از وزير امــور خارجه 
نوشــتند:» دوام مــى آوريــم همچنان كــه به قول آقــای  ظريف 
ايران ۷۰۰۰ سال دوام آورده است. دشمنان  ايران آگاه باشند.«، 
» هركسى كه مصاحبه دكتر  ظريف رو كامل نديده و فقط به يک 
كلمــه اكتفا كرده از اون مصاحبه كامل و زيبا، و دائماً اون كلمه 
رو داره تكرار مى كنه، پيشنهاد مى كنم مصاحبه كامل رو گوش 

كنه، مطمئناً لذت خواهد برد و افتخار خواهد كرد.«
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اشتباه روز

ديــروز و همزمــان بــا ميــاد پيامبــر 
اكــرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( 
كاربــران زيادی دربــاره پيامبر و امام 
ششــم شيعيان مى نوشتند و تبريک مى گفتند. كاربران 
احاديثــى از پيامبــر و امام صادق مى نوشــتند و بعضى 
هم اشــعاری در وصف شــان به اشــتراک مى گذاشتند. 
ايــن  در  زيــادی  ســهم  پيامبــر  مهربانى هــای  شــرح 
تبريک های مجازی داشت.اين فضای شاد و مهربانانه 

را هم در توئيتر مى ديديم و هم در اينستاگرام.
»خــوش به حــال آمنــه وقتــى نگاهــت مى كنــد.«، 
» رســِم شــيعه را بــر ِمهربانــى و محبــت بنا ســاختيد و 
همــه را مبهوت جمال و جال خود ســاختيد! جهانى؛ 
وابســته  مكتب تان است و دل باخته  مذهب تان! »شما 
چــه كرديد كه عاَلمــى، ريزه خواِر آســتاِن با كرامت تان 
است.«، »حس خوبيه نبينى و »نگاهت« كنند، نشنوی 
و »صدايــت« كننــد، نفهمــى و »دعايــت« كنند.پيامبر 
مــا اين گونه بود كــه خداوند ايشــان را رحمة للعالمين 
ناميــد.«، » تو را رحمة للعالمين آفريد تا قلبت جايگاه 

قرآنى باشد كه »رحمة المؤمنين« است.«

مهربانی روز
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روزهــای پايانــى نوامبــر هرســال )۲٤ نوامبــر( مصــادف بــا تولد 
فيلســوف بزرگ و تأثيرگــذار در كام مســيحيت اروپايى، باروخ 
بنديک اسپينوزا است. فيلسوفى كه زمينه ساز بروز انديشه هايى 
بزرگ و جدی هم در ســاحت تفكر فلســفى غرب و هم در كام 
دينى غرب اعم از مســيحيت و يهوديت شــد. اگــر نظم و دقتى 
كه مردمان كشــور سوئيس را به آن متصف مى دانند و جهانيان 
مى شناســند را با توجهات دينى يهوديان معتقــد به آموزه های 
كتــاب مقــدس و كنيســه ها را با پــركاری و مبدع بــودن مردمان 
كشــور هلنــد؛ در يک جا تركيــب كنيم، حاصلــش به طور واضح 
و دقيق باروخ اســپينوزايى اســت كه دقيقاً در وجودش اين ســه 
خصلت را دركنارهم داشت و درعين سادگى و قناعت در تمام 
مراحل زندگيش اين ســه عنصر اصلى را در فكر و شــخصيتش 
از ابتــدای جوانى مى توان ديد و جســت و جو كــرد. خانواده او نيز 
از تبار اروپاييان زخم خورده از جريان كشــتار كليساهای تفتيش 
عقايــدی بودنــد كه چنديــن دهــه روزگار اروپــای آن دوران را به 
ســياهى كشــانده بود و به اين دليل برای فرار از چنين وضعيتى 
آنهــا جايــى را آرامتر و آزادتر از هلنــد آن روزگاران كه مردمانش 
بــه كار تجــارت و پيلــه وری مشــغول بودند و اقتصاد بســامان تر 
و پويا تری نســبت به ســاير نقــاط اروپا داشــت پناه بــرده بودند. 
زندگى او آن طور كه مورخان و متأثران از تفكر وی گفته اند دارای 
چنين وضعيت ثابتى تا پيش از دوره حمله كليســا و متشــرعان 

مسيحيت به آرا و انديشه های وی بود.
اســپينوزا بــه محــض بيــان رويكردهايش در خصــوص دين 

مســيحى و كام يهوديت به طور كامل هم از سوی جامعه دينى 
و نيــز كليســای مادر زمانه خودش طرد شــد و اين گونــه بود كه تا 
پايان عمرش اگرچه دســت از تفكر و مطالعه حتى مطالعه آثار 
برخى از متفكران عالم اسام برای نمونه ابن ميمون برنداشت، 
بلكــه دســت رد به ســوی بســياری از پيشــنهادات و كرســى های 
تدريس در دانشگاه های اروپايى آن روز زد و تنها به تراش عدسى 
و شيشــه های عينک و ذره بيــن كــه در آن روزگار اروپا از بهترين و 

فاخرترين مشاغل هنری به حساب مى آمد پرداخت.
او قائــل بــه شــناخت حقيقــت بــود. امــری كه تــا بــه آن روز 
آبــاء كليســا و بــزرگان يهوديت از آن ســرباز مى زدند و شــناخت 
را مختــص بــه همــه افراد بشــر و پيــروان دينــى نمى دانســتند. 
وی معتقــد بــود كــه مى تــوان درنهايــت بــه شــناخت حقيقت 
اصيــل رســيد و از اين روی بود كــه بخشــى از مخالفت هايش با 
پنهانكاری هــای كليســايى كــه در نــوع خودشــان قائل بــه عدم 
شناخت حقيقت دينى و الهى از سوی مردم عادی بودند، از اين 
منظر بروز پيدا مى كرد. او به اصل ديگری نيز شــناخته مى شــود 
كــه از آن به عنــوان اخاق گرايــى اســپينوزايى نــام مى برنــد و از 
قضــا از اقامه دايل از جانبش به ســمت آموزه های كليســايى و 
كتاب مقدس نشأت مى گيرد. اخاق گرايى او اگرچه خاص نوع 
تفكر وی و توأمان با اصول متافيزيكى غنى و ارزشــمند فلســفى 
اســت اما به ايــن معنا و مضمون نمى تواند باشــد كه توجه او با 
امراخاقى و اخاق دينى كه او متأثر از كتاب مقدس مى دانست 
دارای اهميت نيست. نبض اخاق اسپينوزايى و نيز نقدهايى كه 
بــه آموزه های اخاقى كتاب مقدس داشــته و دارد يعنى اخاق 
دينــى را بدون بنيان های شــناخت حقيقت اصيل و بى واســطه 

مى دانست. 

به بهانه تولد اسپينوزا فيلسوف خردگرا
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هادی خانيکى در مراسم رونمایى از کتاب »رسوم دارالخافه« ترجمه محمدرضا شفيعى کدکنى
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»ایران«: پنجمين و آخرين نشســت از 
سلســله نشســت های  »پنج شب، پنج 
كتــاب، پنــج شــخصيت« بــا رونمايى 
كتاب »رســوم دارالخافه؛ نقش آيين های ايرانى در نظام 
خافت اسامى« نوشته هال بن محسن صابى كه توسط 
دكتــر محمدرضا شــفيعى كدكنى ترجمه و از ســوی نشــر 
كارنامــه انتشــار يافتــه، برگزار شــد. در ابتدای اين جلســه، 
فرهاد طاهری ويراستار، دانشنامه نگار و پژوهشگر ادبيات 
فارســى در ســخنانى بــا اشــاره بــه قــوت علمى اثــر جديد 
شــفيعى كدكنــى گفت: عرفــان و تصــوف در طــول تاريخ 
طرفداران و مخالفان خود را داشته است. گروهى از ديدگاه 
مذهبى آن را بدعت در شــريعت مى شمارند و گروه ديگر 
از ديــدگاه سياســى و اجتماعى با آن مخالف هســتند و آن 
را مايه عقب ماندگى جوامع مسلمين برمى شمارند. گروه 
اول نيــازی به نمونه ندارد اما به عنوان نمونه گروه دوم در 

عصر ما بايد به احمد كسروی اشاره كنيم.
در ادامــه مراســم، دكتــر هــادی خانيكــى عضــو هيأت 
علمى گروه ارتباطات دانشــگاه عامه طباطبايى با اشــاره 
به زمينه آشنايى اش با شفيعى كدكنى گفت: من شفيعى 
را از همــان دوران تحصيل مى شــناختم. وقتــى در ابتدای 
دهه ۵۰ شمســى به ســراغ شــفيعى رفتم، همنسان من 
او را با »در كوچه باغ های نيشــابور« مى شــناختند. در زمان 
تحصيل در دانشــگاه شــيراز، شــاهد بودم كه دانشــجويان 
ايــن كتــاب را دســت نويس و  به صــورت مخفــى اشــعار 
پخــش مى كردنــد. به خاطــر دارم كه پيش از انقــاب و در 
روزی كــه در جريــان زندگــى مخفى مجبور به تــرک ايران 
به صورت غيررســمى شــدم، ســاک كوچكــى را هم همراه 
خودم داشــتم. در اين ســاک، غير از يــک جلد قرآن كريم 
دارای »كشــف اايــات«، »گزيــده غزليــات شــمس« بــه 
انتخاب شــفيعى كدكنــى و يک نوار كاســت از محمدرضا 
شــجريان همراه بــرده بــودم. خانيكى افــزود: البتــه برای 
يــک چريــک خيلــى سنت شــكنى بود كــه دنبــال غزليات 
شمس باشــد، چون اين شــاعر مرّوج غزليات غيرانقابى 
بود، اما احســاس مى كردم شــايد در دوران دوری از وطن، 
ايــن عناصــر مرا زنــده نــگاه  دارد. اين عضــو هيأت علمى 
دانشــگاه عامه طباطبايى درباره شفيعى كدكنى توضيح 
داد: مــن اگــر بخواهــم بــه بهانه اين نشســت، از شــفيعى 
كدكنــى در دنيــای امــروز حــرف بزنــم، فكر مى كنــم بهتر 
است اين تعبير را از »اكتاويو پاز« وام بگيرم كه در توصيف 

جهــان معاصــر مى گفت »جهانى با جهان های بســيار در 
درونــش«؛ مــن هم فكــر مى كنم بــدون هيچ غلــوی بايد 
گفت كه شفيعى كدكنى جهانى است با جهان های بسيار 
درونش، همان گونه كه شفيعى عاشق ايران است، همان 
پيچيدگى هــای ايران را در دنيــای او مى توان ديد. او گفت: 
بــرای درک دنيــای شــفيعى كدكنى و مواجهــه او با جهان 
پيرامونش، بايد به اين نكته اشــاره كرد كــه در درون ذهن 
او ســاحت ها و انديشــه ها و تجارب مختلف بخوبى با هم 
گفت وگو كرده اند. محمدرضا شــفيعى كدكنى در فرهنگ 
ايرانى نوعى گشــودگى بين سنت و تجدد، شعر و سياست 
و عناصر ديگری كه به ظاهر جمع نقيضين هســتند ايجاد 
كــرد. به عنوان كســى كه دغدغــه و عايــق ارتباطاتى دارد 
بايد بگويم شفيعى كدكنى معتقد است اگر كسى در ايران 
شــعر را نشناسد، قادر به ايجاد ارتباط با جامعه و فرهنگ 
و تاريــخ نخواهــد بــود. از نظــر خانيكــى، شــخصيت اوليه 
شفيعى كدكنى، شخصيت شــاعرانه اوست و از اين مسير 
اســت كه به نقد اجتماع و پژوهش رفته اســت. در انتهای 
ايــن برنامه، دكتر اشــرف بروجــردی رئيس مركز اســناد و 
كتابخانــه ملــى جمهوری اســامى ايران ســخنان كوتاهى 
ايــراد كــرد. او بــا اعــام اينكــه در جريان برگزاری نشســت 
»پنــج شــب، پنج كتــاب، پنــج شــخصيت« در طــول اين 
پنج شب، شــاهد حضور تعدادی از بزرگان انديشه، هنر و 
فرهنگ ايران به بهانه هفته كتاب در كتابخانه ملى بوديم، 
گفت: قصــد داريم تا اين برنامه هــای علمى و فرهنگى را 
در ساير ايام ســال نيز ادامه دهيم. نمايش مستند زندگى 
و انديشــه  دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى آخرين برنامه 
از آخرين نشســت»پنج شب، پنج كتاب، پنج شخصيت« 
بود. اين مستند كه با عنوان »آيينه ای برای صداها« توسط 
ســيدجواد ميرهاشمى تهيه شــده بود، برای حاضران اين 

نشست به نمايش درآمد.
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