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انتظار اقوام و اقلیت ها از دولت 
دیروز دکتر روحانی ریاست محترم جمهور در جلسه هیأت دولت 
بــا تأکید بر اینکــه تنوع قومی و مذهبــی در ایران عزیز برای کشــور 
فرصت است، گفت: »تنوع زبانی، آداب، رسوم، نشاط اجتماعی و 
تنوع در لباس قومیت ها همه دارای زیبایی های خاص خود است 
و این تنوع موجب نشــاط جامعه خواهد بود«. سخنی بسیار بجا و 

امیدآفرین بوده است.
این باور که میهن عزیزمان ایران، از منظر گونه شناسی، متشکل از 
اقوام، مذاهب، پیروان ادیان توحیدی و طریقه های گوناگون است، 
یــک واقعیت اجتماعــی غیر  قابل انکار اســت. همه ایــن ایرانیان 
عزیز، متعلق و وابسته به فرهنگ و زبان این سرزمین اند که همواره 
در طول تاریخ پر فراز و نشیب آن، نقش آفرینی کردند. به گونه ای که می توان گفت ایران 
بدون هر یک از این اقوام و تنوع فرهنگی مذهبی بی معناســت. بر اســاس قانون اساســی 
جمهوری اســامی ایران کــه در واقع میثاق ملی و تعهد اخاقی همه شــهروندان ایرانی 
است، تمام ایرانیان از هر قوم، دین و مذهبی، محترم و عزیز هستند و رعایت حقوق انسانی 
و شهروندی آنان ازم و ضروری است. همچنین فلسفه انقاب اسامی، استقرار عدالت 
در جوامع بشری، تکریم انسان و برقراری صلح و آرامش میان بشر بوده است. در فرهنگ 
ایرانیان نیز همواره مدارا، همبستگی، همزیستی مسالمت آمیز، انسان دوستی، مهرورزی و 
محبت به هم میهن و همنوع یک اصل اساسی و خشونت، واگرایی، برتری جویی، اهانت و 
تحقیر دیگری، تبعیض و نامهربانی در پیشینه تاریخی ایرانیان، ناپسند و منفور بوده است.

بدین جهات، همه ما ایرانیان باید توجه داشته باشیم که اعمال یا سخنان تحریک آمیز و 
تحقیر و اهانت باورهای قومیـ  مذهبی، موجب واگرایی و اختافات در کشــور خواهد شد 
که نه به منفعت نظام است و نه به صاح مردم. همه ما ایرانیان موظف به رعایت قانون 
اساسی و حفظ و تقویت همبستگی و انسجام ملی هستیم. همه باید هوشیار و آگاه باشیم 

که هرگز عامل اختاف و تفرقه نگردیم. 
بــه نظر می رســد در کنار فرهنگ ســازی و نهادینه کردن این موضــوع در جامعه، نیازمند 
ساختار و سیستم حمایت گر و نظارت کننده هستیم که هم به لحاظ روش و هم به عنوان 
یک استراتژی، مانع تفرقه و حافظ انسجام ملی باشد. البته دولت تدبیر و امید، برای تحقق 
این موضوع، منشــور حقوق شــهروندی را ارائــه کرد که می تــوان از دل آن به قانونی برای 
حفظ انسجام ملی رسید تا به لحاظ قانونی از هر گونه تحقیر، تبعیض و تفرقه )گفتاری، 
نوشــتاری، عملی یا ساختاری(، جلوگیری شــود. تأسیس دستیاری ویژه رئیس جمهور در 
امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی نیز در همین راستا بوده که به یقین از اقدامات بجا و 
شایسته رئیس جمهور محترم است. گرچه به دایل گوناگون )از جمله وجود ساختارهای 
متعدد پاسخگو و عدم هماهنگی ازم در این میان و عدم جایگزینی کامل رویکرد فرهنگی 
بــه جــای رویکــرد امنیتی و...( هنــوز در این موضوع بــه وضعیت مطلوب و ایــده آل نائل 
نشدیم اما، پیام منشور حقوق شهروندی، پیام امید است. پیام امکان تغییر و امکان تحول 
اســت. اباغ منشور حقوق شــهروندی از جانب دکتر روحانی؛ بزرگترین دلیل و قوی ترین 
پیام است که ما را تشویق می کند به تغییرات امیدوار باشیم. دولت باید توجه کند تا امیدی 
کــه با ابتکار رئیس جمهور ایجاد شــده در ابتــدای راه خویش پروژه ناتمام مردم ســااری 
دینــی نگــردد که یقیناً همانگونه کــه برجام در سیاســت خارجی امیدآفرین بوده اســت، 
حقوق شــهروندی و دســتیاری ویژه اقوام و اقلیتها، در اقدامات داخلی دولت، مهم ترین 
و تأثیرگذارترین تصمیم دولت بوده است. انتظار امروز اقوام و اقلیت ها از دولت تقویت 
این مسیر تازه ایجاد شده است و همگان باید آن را پاس بداریم تا موجب تقویت همدلی 

و انسجام ملی در کشور گردد.

یادداشت

سعید زارع
کارشناس مسائل 
قومی و ادیان

هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود، صدای ســام 
شــما، حرف شما و پیشــنهاد شــما را می شنویم و 

می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
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■  کلینیک های ترک ســیگار را توســعه دهیــد / 263... 0938: 
توســعه کلینیک هــای تــرک ســیگار و گســترش ایــن نــوع 
بخش هــای درمانی بهتریــن راه مبــارزه با دخانیات اســت. 
قطعاً فقدان یا کمبود این نوع مراکز درمانی و نیز عدم فرهنگ ســازی قوی در 

این باره از علل گرایش و تداوم استعمال دخانیات است.
■  بی توجهی به معیشت بازنشستگان تأمین اجتماعی / آقای حسین  اه وردی: 
اینجانب بازنشســته تأمین اجتماعی هســتم و متأســفانه هیچ مقام مسئولی 
توجهی به وضعیت معیشت بازنشسته های سازمان تأمین اجتماعی نمی کند. 
همه کااهای مصرفی و اساسی کلی افزایش قیمت پیدا کرده است ولی حقوق 
بازنشســته ها فقط مقدار ناچیزی افزایش داشته است. از مسئوان درخواست 

داریم به این قشر ضعیف جامعه توجه بیشتری کنند.
■  جریمه خودرو در حین رفتن به تعمیرگاه / آقای قاســمی: اینجانب در مورخه 
20 آبــان جهــت گرفتــن معاینه فنــی به مرکز معاینــه فنی مراجعــه کردم که 
مرکــز مربوطه از خودروی اینجانب ایراد گرفتنــد و برگه دادند که به تعمیرگاه 
مراجعه کنم. در حین مراجعه به تعمیرگاه در خیابان دماوند، پلیس خودروی 
اینجانب را به دلیل نداشــتن معاینه فنی جریمه کرد. هرچه توضیح دادم که 
بنا به توصیه مرکز معاینه فنی در حال رفتن به تعمیرگاه هستم هیچ توجهی 
نکردند. از مسئوان محترم راهنمایی و رانندگی درخواست دارم مشخص کنند 
آیا جریمه صورت گرفته از ســوی مأمور راهنمایی و رانندگی علی رغم داشــتن 

برگه مراجعه به تعمیرگاه قانونی است یا خیر؟
■  ســایپا بــه تعهدات خود عمــل نمی کنــد / رزمــی - 072...0917: مــن پراید 111 
ثبت نام کردم. قرار بود مردادماه دعوتنامه شرکت سایپا ارسال شود ولی خبری 
نشــد. من نمی دانم دولت چطور مجوز پیش فروش برای این شــرکت ها اعطا 

می کند در صورتی که این شرکت ها به تعهدات خود عمل نمی کنند.
■  بازنشســته ایم و یارانه مان قطع شــده اســت / یک مخاطب: همســر اینجانب 
بازنشســته آموزش و پرورش اســت. مدت ســه ســال اســت که دولت، یارانه ما را 
قطع کرده است و هرچه هم پیگیری می کنیم به نتیجه ای نمی رسیم. امیدواریم 
مســئوان مربوطه در این باره پاســخگو باشــند که بــه چه دلیل یارانــه ما را قطع 

کرده اند؟ این در حالی است که یارانه افرادی با درآمد باا قطع نشده است.
■  احساس مشــاغل فراموش شــده / آقای منتظری: خیلــی از مشاغل از جمله 
آهنگــری، نجاری و... در ســال های گذشــته جزو مشــاغل ثابت و خــوب ایرانی 
بود که در حال حاضر به فراموشــی ســپرده شــده اســت و اکثر ایــن کارگاه های 
ذکر شده به بیرون شهر انتقال پیدا کرده اند. جوانان و خانواده های آنها رغبتی 
جهــت یادگیری این مشــاغل ندارند. پیشــنهاد می شــود به جای ســاختن این 
همه مجتمع تجاری در شــهر که فقط کاای خارجی را تبلیغ می کنند با کمک 
سازمان فنی و حرفه ای اقدام به ساخت مجتمع های فنی و کارگاهی در سطح 
شــهر کنند تا جوانان عاقه مند جهت یادگیری این مشاغل و کمک به کاهش 

آمار بیکاری در کشور تجهیز شوند.

نظــــــــر 
مـــــردم

نکاتی درباره محورهای بودجه 98
رئیس جمهوری در سخنان دیروز خود حمایت از تولید، 
اشــتغال، کنترل تورم، توجه به اقشــار کم درآمد و تأمین 
کااهــای مــورد نیــاز مردم را پنــج محور بودجه ســال 98 
برشــمردند. این پنــج مؤلفه در اغلــب ادوار تهیه بودجه 
جــزو اولویت هــای دولت هــا بــوده امــا اظهــارات رئیــس 
جمهــوری در شــرایط فعلی از این جهت معنادار اســت 
که ترســیمی از عمده تریــن هدف های اقتصــادی دولت 
را پیش چشــم ما می گذارد. در این راســتا قطعاً دولت به 
دنبال آن است که امکانات وسیع تری را در جهت تحقق 
این محورها فراهم کند بنابراین باید امیدوار بود که با گسیل و تمرکز امکانات و 
ظرفیت های کشور روی مؤلفه های مذکور گام بزرگی در جهت رفع مشکات و 

چالش های موجود برداشته شود.
نکتــه ای که نمی تــوان نادیده گرفت اینکه رســیدن بــه هارمونی و تــوازن میان 
این پنج خواســته بســادگی ممکن نیســت. به عنوان نمونه اشــتغال مســتلزم 
سرمایه گذاری است و اگر جذب سرمایه صورت نگیرد عمًا حمایت از اشتغال 
به عنوان یک راهبرد اساســی به نتیجه مشــخص نخواهد رسید و چه بسا سایه 
خود را روی مؤلفه های دیگر هم خواهد انداخت. از سویی برای تحقق هر کدام 
از این محورها نیاز به یکسری پیش نیازها داریم که دولت باید در شرایط فعلی 
انــرژی و تــوان مضاعفی را معطوف به تحقق آن پیش نیازهــا کند. از این زاویه 
اگر بخواهیم مهم ترین بســتر برای تحقق آن پیش نیازها را در نظر بگیریم به 
نظر می رسد آن بستر تحول زا در اصاح نظام اجرایی یا جراحی و ترمیم نظام 
تدبیــر قابل تعریف و پیگیری خواهد بــود. در حقیقت یکی از مهم ترین موانع 
مــا در عدم تأمین رشــد اقتصادی در حــوزه تولید، اشــتغال و مؤلفه های دیگر 
به وجود موانع جدی اداری و اجرایی کشــور برمی گردد و اگر دولت می خواهد 
آن پنــج مؤلفــه را عملیاتی کند این تحول در نوســازی، جراحی و اصاح نظام 

اجرایی و تدبیر میسر خواهد شد.
از جملــه تحواتــی که می تواند به عنوان یک اولویــت مهم در اصاح نظام 
اجرایــی در دســتور کار قرار گیــرد و تبعات مثبت اقتصادی خــود را در حوزه 
تولیــد و اشــتغال و ســایر مؤلفه هــا نشــان دهد ایجــاد فرآیندی اســت که به 
پذیــرش مشــارکت های مردمــی در اقتصــاد منجــر می شــود. در این راســتا 
تدبیری اندیشــیده شــود کــه مردم ایــده، انــرژی، نقدینگی و قــدرت خود را 
صرف سرمایه گذاری و رفع چالش های اقتصادی و معیشتی کنند. این توان 
بالقوه ای است که متأسفانه در دهه های مختلف چندان جدی گرفته نشده 
و بویژه در شــرایط امــروز که دولت در تنگناهای درآمــدی و افزایش بی رویه 
هزینه هــا قــرار دارد می تــوان از این ظرفیــت عظیم اما خامــوش در جهت 
منافع عمومی و ملی استفاده کرد در غیر این صورت همه چشم ها به منابع، 
بودجه و درآمدهای دولت خواهد بود. واقعیت آن است که اگرچه کشور ما 
در بحبوحــه چالش هــا و ناکارآمدی های اقتصادی قــرار دارد اما نباید از یاد 
برد اگر 31 اســتان کشور برخوردار از مواهب و ظرفیت های انسانی، طبیعی 
و اقتصــادی بــه بازی گرفته شــوند ایــن ظرفیت هــا در نهایت به مشــارکت 
اقتصادی مردم و کاستن از بار تکالیف دولت منجر خواهد شد به شرط اینکه 
متخصصان امر در دولت به درستی واقف بر این ظرفیت های عظیم باشند 

و روی آنها حساب باز کنند.

از سردرگمی آماری تا  »عدد ملی«
از آنجایی که در تمام دنیا هزینه تولید آمار بسیار بااست بنابراین 
سعی می شود یک مرکز مستقل و تخصصی، بودجه ازم برای 
تولیــد آمــار دقیــق و مســتند را دریافت کنــد. این آمــار طبیعی 
است مورد استناد و اســتفاده دستگاه ها، نهادها، پژوهشگران و 
برنامه ریزان قرار می گیرد. اهمیت آمار در این اســت که آینه ای 
در برابر پیشرفت یا عقب ماندگی کشور قرار می دهد چون قرار 
اســت آمــار صــورت وضعیت واقعیت هــا را به ما نشــان بدهد 
بنابراین تاش می شــود که آمار دقیق و علمی اســتخراج شده 
باشد و از این رو اغلب کشورهای دنیا - بیش از 90 درصد - مرکز 

ملی آمار را ایجاد کرده اند و آمارها را از همان مرکز مطالبه و دریافت می کنند.
در اینکه امروز در دنیا اصرار به فعالیت یک مرکز آمار و منع موازی کاری آماری وجود 
دارد اواً در ایــن اســت کــه متوجه باشــیم اصــواً اقتصادی و به صرفه نیســت که چند 
دســتگاه و ارگان مختلف به کار آمارگیری مشــغول شــود در نظر بگیرید که قرار اســت 
داده ها و اطاعاتی از یک جامعه آماری 300 هزار نفری استخراج شود. هزینه های این 
آمارگیری قابل توجه است بنابراین اگر چند دستگاه همزمان مشغول آمارگیری باشند 
هزینه های قابل توجهی صرف خواهد شد ضمن اینکه اعداد آمارگیری بسته به جامعه 
آمــاری و مؤلفه های دیگر متفاوت خواهد بود و نتیجتــاً وجود آمارهای مختلف مردم 
را دچار شــک و شــبهه می کند. به خاطر همین امروز در دنیا تاش می شود مراکز آمار 
مستقل و بر مبنای استانداردهای علمی و بین المللی فعالیت کنند چون عاوه بر اینکه 
این آمارها جنبه ملی دارد در حوزه بین الملل هم مبنای مقایســه کشــورها با هم قرار 
می گیرد. به عنوان مثال وقتی می خواهیم GDP کشورها را با هم مقایسه کنیم تعریف 

یکسانی در این باره باید داشته باشیم تا مبنای قیاس به درستی صورت گیرد.
نکته دیگر اینکه توجه کنیم بانک مرکزی عموماً تاش می کند اطاعات خود را از شهرهای 
اصلی دریافت کند و قیمت سبد کاایی خود را با اطاعات مأخوذ از شهرهای بزرگ تأمین 
می کند اما مرکز آمار ایران ســبد کاایی خود را گســترده تر می بیند، بنابراین دایره شــهرها 
بســیار بیشــتر می شــود و حتی روســتاها را هم در بر می گیرد. طبیعتاً هر اندازه که جامعه 
آماری گسترده تر باشد شباهت آن به جامعه اصلی بااتر، محاسبات دقیق تر و علمی تر 
خواهد بود چون در این صورت شما به نمونه های آماری دست می یابید که از دهک های 

10 تا یک و از شهری تا روستایی را در یک نمایه کوچک 300 هزار خانواری دربر می گیرد.
اگــر مســئولیت آمــار در کشــور مصــون از مــوازی کاری باشــد در آن صــورت جــا بــرای 
سوء اســتفاده های احتمالی هم بســته خواهد شــد چون می بینید یک دســتگاه در جایی 
کــه آمــار مرکــز آمار ایــران را به نفع خــود می بیند به آن آمار اســتناد می کند امــا در جایی 
 دیگر متناســب با منافع خود به ســمت آمار بانک مرکزی می چرخد و این نه تنها زمینه 
سوء استفاده را فراهم می کند بلکه برای مردم و برنامه ریزان گیج کننده است. البته ایرادی 
ندارد که دســتگاه های تخصصی آمارهای خود را اســتخراج کنند اما آنجا که ما با یکسری 
اعداد و ارقام ملی ســر و کار داریم که قرار اســت بر مبنای آنها برنامه ریزی کان پنج ساله 
صورت گیرد آنجا دیگر یک دستگاه مادر و تخصصی باید متولی این آمارها باشد که قانون 

جایگاهش را تعیین کرده و بر اساس همان جایگاه قانونی هم باید پاسخگو باشد.
البته پیشتر قرار بود ما به سمت استقرار پایگاه بزرگ اطاعات آماری برویم، با تشکیل 
این پایگاه استاندارد تولید آمار به همه دستگاه ها ارائه و آمارهای دستگاه با عبور از این 
غربال با توجه به استانداردهای علمی و تخصصی به عنوان عدد ملی استفاده می شود 
نــه اینکه هر دســتگاهی عددی را تولید و بــه عنوان عدد ملی اعام کنــد، تجربه ای که 

متأسفانه در سال های گذشته حاشیه های قابل توجهی داشته است.
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21با حکم وزیر کشور، پیروز حناچی شهردار تهران شد
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رهبر معظم انقاب در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش:توضیح آیت اه خاتمی درباره حواشی خطبه های نماز جمعه:

 نقدم به نظریه »فروش آزاد 
مشروبات الکلی« بود نه شخص

 کاری کنید دشمنان جرأت تهدید 
ملت ایران را نداشته باشند

استیضاح 
نادرست

روایـــــت
گـروه ســیاسی

هیچ گاه کسی منکر حق نمایندگان مجلس 
بــرای اســتیضاح وزرای دولــت نیســت. بــا 
ایــن حــال وقتــی بهره گیــری از ایــن حق با 
چاشنی سیاسی کاری و بهانه جویی همراه باشد، صدای مخالفت ها 
با آن ازهرسمتی بلند خواهد شد. این است حکایت طرح استیضاح 
محمدجواد ظریف از سوی دلواپسان که در بزنگاه قرار داشتن وزارت 
امور خارجه در خط مقدم پرچالش سیاست خارجی کشور چه از سوی 
مراجع تقلید و چه از سوی رسانه های منتقد دولت نادرست دانسته 
می شــود. مخالفت صریح آیت اه مکارم شــیرازی کــه تاش برای 
اســتیضاح ظریف را همراســتا با تضعیف دولت و برخاف  مصالح 

کشور تلقی کرد، یکی از معدود زمان هایی است که یک مرجع تقلید 
ورود علنی به بحث استیضاح و مواجهه منتقدان با دولت را ضروری 
ارزیابــی کرده اســت. او با وصــف ظریف به عنوان وزیری کــه در برابر 
دشــمن ایســتاده اســت، از  نمایندگان مجلس خواســت تا به جای 
اســتیضاح های پشت سرهم، ایرادها و اشــکال های خود به وزیران را 
به صــورت انتقاد و ســؤال مطرح کنند. توصیه ای کــه اگر انگیزه های 
سیاســی بر رویکرد اســتیضاح کنندگان غلبه نداشته باشــد، احتماًا 
شنیده خواهد شد. اگرچه در نهایت استیضاح ظریف به هر بهانه ای 

در مجلس جز نمایندگان عضو 
جبهه پایداری هواداری ندارد.

- نباید در این موقعیت دولت ضعیف شود
 واعظی: استیضاح وزیر خارجه سیاسی است

 آیت اه مکارم شیرازی از ظریف حمایت کرد

صفحه 3 را بخوانید

 اتراق موقت در اردوگاه چپ
 گفت و گویی منتشر نشده

 با  زنده یاد    انور خامه ای  در »ایران جمعه«

اقوام همواره از 
نظام حمایت 
کرده اند

رئیس جمهوری با  اشاره به 
حوادث دی ماه گذشته

ران
:  ای

س 
عک

   راســته کتاب  فروش ها/ من اســتیون 
ددالوس هستم

  تحشیه/ بیمارستان دنیا

کافه فرهنگ

بازتاب/ آقای سفیر،  بیرون اتاق های دربستهبرش / کناره گیری زنان؛ دریغ های استثنایی یک قانونذره بین/ چالش انتخاب جایگزین بازنشسته هابرش / پیوند ساده اما پربازتاب خانواده خمینی و گلپایگانینـــعل وارونـه/ »دوام« ظریف و ایرانیان

  جشن رنگ ها 
در چهارمحال وبختیاری

داستان سیاست

داستان عکس ها

دانیال معمار/ لطفًا همگی به داد هوای شهر برسیداصغر اصغری/ مکزیکوسیتی آنها،  تهران سیتی ماآرزو رستم زاد/ ما آدم های بی هوامعصومه اصغری/ دعوت به یک امانتداری همگانیعلیرضا دهقانیان/ لذت ببریم یا بمیریم!

می خواهد، هوای پاکی به وسعت همه روزهای سالچند روایت از کسانی که دل شان هوای پاک 

  چشم انتظار آسمان آبی

محمد زینالی ُاناری / سیاسِت شعرمسروره مختاری / »شعر«،  زبان جامعه استمیترا فردوسی/ دیالکتیک زیبای شعر و جامعه

گفت وگو با شاپور جورکش، شاعر، پژوهشگر شعر
 

   شعر، جبران نقصان  واقعیت و مترجم  درباره  زیست اجتماعی شعر و چند مسأله دیگر
اجتماعی است

داستان  زندگی و فرهنگ

w w w . i r a n - n e w s p a p e r . c o m
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داستان  زندگی

حیات سیاسی نیما یوشیج و صادق هدایت 
 

در گفت و گویی منتشر نشده با  زنده یاد    انور خامه ای

  اتراق موقت 
در اردوگاه چپ

شنایی 

 قربانیان گروه مرگ
قتل های زنجیره ای را چگونه افشا کردم؟
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یادداشت

 بایزید مردوخی
اقتصاددان

یادداشت

 محمد مدد
رئیس پیشین مرکز 
آمار ایران
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دیــروز  جلســه  در  جدیــد  اســتاندار   4
بــه  شــدند.  انتخــاب  دولــت  هیــأت 
تـــــــــصمیم هیــأت وزیــران،  موجــب 
محمدعلــی  حســین زادگان،  احمــد 
شــجاعی، محمدرضــا پورمحمــدی و 
محمدصادق معتمدیان به ترتیب به 
عنوان اســتانداران مازندران، خراسان 
شــمالی، آذربایجان شــرقی و خراسان 
جنوبــی تعییــن شــدند. انتخــاب ایــن 
اســتانداران در پــی اجــرای قانون منع 
خــروج  و  بازنشســتگان  به کارگیــری 
تعــدادی از اســتانداران از دولت اتفاق 
افتاد. رئیس جمهوری هم در سخنانی 
با اشــاره به انتخاب اســتانداران جدید 
برای 4 اســتان مرزی گفت: استان های 
تحریــم  شــرایط  در  کشــور  مــرزی 
مسئولیت و بار سنگین ویژه ای برعهده 
دارند.به گــزارش پایگاه اطاع رســانی 
ریاســت جمهــوری، روحانــی بــا تأکید 
اینکــه بایــد در راســتای گســترش  بــر 
تبــادات مــرزی و توســعه و فعال تــر 
کردن بازارچه های مرزی تاش کنیم، 
گفــت: چنــد روز گذشــته تصمیمی در 
مناطــق  در  تســهیات  ارائــه  راســتای 
آزاد اتخــاذ کردیــم تا به واســطه آن در 
موارد مشخص شــده بدون انتقال ارز، 
بتواننــد فرآینــد واردات در این مناطق 
را داشته باشند. رئیس جمهوری ادامه 
داد: بایــد در آینــده بــرای بازارچه های 
مرزی هم تســهیاتی در حدی که نیاز 
باشــد،  قائل شویم تا بانک مرکزی هم 
بتواند مدیریت خــود را بخوبی اعمال 
کنــد. روحانی با بیان اینکه اســتان های 
مــرزی بایــد تبدیل بــه تأمیــن کننده و 
دپــوی کااهای مــورد نیاز کشــور بویژه 
مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها شــوند، 
گفت: تولیــد بویــژه در بخش صنعت 

و خدمــات بســیار حائز اهمیت اســت 
کــه گاهی نیاز بــه مــواد، کاا و خدمات 
خارجــی دارد و باید تســهیات ازم در 
این راســتا را فراهم کنیم تا به واســطه 

آن تولید در کشور، فعال شود.
رئیــس جمهــوری اظهــار داشــت: 
اســتان های مرزی باید بــا فعال کردن 
بازارچه های مرزی و توسعه مناسبات 
تجاری با کشــورهای همسایه در مسیر 
مبــارزه بــا تحریم تاش کننــد و برخی 
از مشــکاتی که بــا آن مواجه هســتیم 
فصــل  و  حــل  اســتان ها  ایــن  توســط 
شــود. وی بــا بیــان اینکــه در همــه این 
اســتان ها تنوع قومــی و مذهبی وجود 
دارد کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت، 
گفت: استان هایی که دارای تنوع قومی 
هستند در حقیقت باید این تنوع را یک 
فرصت دانســته و به هیچ عنوان نباید 

آن را به عنوان یک تهدید تلقی کرد.
روحانی با اشــاره به حوادث دی ماه 
ســال گذشــته در کشــور، اظهار داشت: 
تنوعــات قومــی در روزهایــی که برخی 
می خواستند برای کشور مشکاتی را به 
وجــود آورند، از نظام حمایت کردند و 
مشخص شــد که ضدانقاب و کسانی 
که می خواســتند کشــور را نــاآرام کنند، 

نتوانستند بر این موج سوار شوند.
وی با اشاره به اینکه نباید احساس 
هویت ملی دچار تضعیف شود، اظهار 
داشــت: همه باید اول بــه ایرانی بودن 
و مســلمان بودن خــود افتخــار کرده و 
پس از آن، قومیت ها موجب افتخار ما 
خواهد بود و جابه جایی آنها ناصحیح 
بــوده و هــر کــدام بایــد در جــای خــود 

مدنظر و مورد احترام باشد.
ابتــدای  در  جمهــوری  رئیــس 
ســخنان خــود نیــز با اشــاره بــه وقوع 

اســتان  در  ریشــتری    6.4 زلزلــه 
می دانــم  ازم  گفــت:  کرمانشــاه، 
مــردم  بــا  را  دولــت  همــدردی 
آســیب دیده کرمانشــاه در زلزله اخیر 
بخش هــای  همــه  از  و  داشــته  ابــراز 
امــداد و نجــات و اســکان موقــت کــه 
ســاعات  در  خوبــی  بســیار  اقدامــات 
کنــم.  تشــکر  دادنــد،  انجــام  اولیــه 
روحانــی افــزود: تمــام خانه هایی که 
در طــول یکســال گذشــته در مناطــق 
زلزلــه زده کرمانشــاه ســاخته شــد، با 
زمین لــرزه اخیــر آزمایــش و معلــوم 
شــد در ســاخت ایــن منــازل بــر روی 
انتخــاب  و  مهندســی  طرح هــای 
مصالح به درستی عمل شده است.

 
ë  برخــی تصمیمات بانــک مرکزی در

گذشته جایگاه خوبی نداشت
روحانی با اشاره به اینکه هنوز مردم 
در زمینه مســائل اقتصادی و معیشتی 

مشــکاتی دارند، اظهار امیــدواری کرد 
کــه در بودجــه ســال آینــده بــه بخــش 
مهمی از این مشکات پرداخته شده و 
مردم زندگی خود را با آرامش بیشتری 
ادامه داده و همه در این زمینه یکدیگر 
را یــاری کــرده تــا بتوانیــم از این مقطع 
عبور کنیم. وی  با اشاره به اینکه گر چه 
در این ایام با سختی هایی مواجه بودیم 
اما مشخص شــد برخی از تصمیمات 
بانک مرکزی در گذشته، چندان جایگاه 
خوبی نداشــت، تصریح کرد: سال ها با 
بانــک مرکزی بحث داشــتیم کــه ورود 
طا به کشور را آزاد کنیم و همواره بانک 
مرکــزی بــا آن مخالــف بــود در حالــی 
کــه وزارت صنعــت، معــدن و تجارت، 
موافق آزاد شــدن واردات طا به کشور 
بود، چرا که صنعت طاسازی در کشور 
بســیار مهم اســت و می توانــد موجب 
رئیــس  باشــد.  خوبــی  تحــول  ایجــاد 
جمهــوری ادامــه داد: بانــک مرکــزی 

معتقد بود اگر واردات طا به کشور آزاد 
شود، قیمت ارز افزایش خواهد داشت، 
امــا هنگامی کــه واردات طا آزاد شــد، 
دیدیــم که قیمت ارز هــم رو به کاهش 
رفت و نشان داد که فرمول های علمی 
گاهی نیاز به توجه بیشتر و تجدید نظر 

در مقام عمل دارد.
 
ë مصوبات دولت

دیــروز  جلســه  در  وزیــران  هیــأت 
بــه منظــور تســهیل در فرآینــد  خــود 
تولیــد داخلــی در کشــور، واردات مواد 
اولیــه و قطعــات مــورد نیــاز تولیــد به 
مناطــق آزاد تجاری-صنعتــی و ویــژه 
اقتصــادی را براســاس مقــررات ایــن 
مناطــق، از تشــریفات ثبــت ســفارش 
در وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
معاف کرد.دولت همچنین با پیشنهاد 
ســازمان برنامــه و بودجه کشــور مبنی 
جبــران  بــرای  اعتبــار  اختصــاص  بــر 

خســارات ناشــی از حوادث غیرمترقبه 
در برخــی مناطق کشــور موافقت کرد. 
بر این اســاس، مبلــغ 50 میلیارد ریال 
برای مدیریت خشکسالی، رفع کمبود 
منابــع آبی و مرمت و بازســازی قنوات  
بــه اســتان اصفهان اختصــاص یافت. 
همچنین با تصویــب دولت، مبلغ 70 
میلیــارد ریــال اعتبار اختصــاص یافته 
بــرای بازســازی و مرمت بانــد پروازی 
دوشــان تپه و بازســازی و مقاوم سازی 
مرکز امــداد و درمــان مدیریت بحران 
بیمارســتان بعثت در شــهر تهــران در 
ســال 1396، برای اجرا در ســال 1397 

تنفیذ شد.
بــه  همچنیــن  وزیــران  هیــأت 
منظــور اجرای پــروژه های بازســازی و 
ســاماندهی رودخانه ها و مســیل شهر 
شــرقی  آذربایجــان  اســتان  هشــترود 
کــه در اثــر ســیل ســال 1396 تخریــب 
شــده اند، مبلــغ 40 میلیــارد ریــال بــه 
اســتان آذربایجــان شــرقی اختصاص 
اعتبــار  مانــده  باقــی  تنفیــذ  داد. 
اختصاص یافته به منظور اجرای طرح 
آبخیزداری و کنترل ســیاب استان قم 
بــه مبلغ 62 میلیارد ریال برای اجرا در 
ســال 1397، از دیگر مصوبات جلســه 
دیروز هیأت دولت بــود. هیأت وزیران 
در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول 
حق امتیاز فعالیت بخــش غیردولتی 
در زمینــه پســت و مخابــرات، میــزان 
فعالیــت  پروانــه  صــدور  حق اامتیــاز 
اپراتورهــای ماهواره ــای مخابراتــی تــا 
پایــان ســال 1398 را 90 میلیــارد ریال 
بــا تصویــب  کــرد. همچنیــن  تعییــن 
دولت، درصد تســهیم درآمد خدمات 
موضوع پروانه بــرای خدمات عمده -

فروشی 3 درصد تعیین شد.

اقوام همواره از نظام حمایت کرده اند
انتخاب استانداران 4 استان مرزی در جلسه هیأت دولت/استان های مرزی باید تبدیل به تأمین کننده و دپوی کااهای مورد نیاز کشور شوند

خطیــب موقت نماز جمعه تهران طی 
بیانیــه ای، بــه توضیــح حواشــی ایجــاد 
شــده پــس از خطبه های هفته گذشــته 
خــود درخصــوص موضــوع مقابلــه بــا 

مشروبات الکلی پرداخت.
بــه گــزارش ایســنا، در متــن توضیحات 
آیت اه خاتمی آمده است: »اینجانب 
در خطبه نماز جمعه به نقد این نظریه 

مبنی بر اینکه )برای مقابله با مشروبات 
الکلــی تقلبی بایــد مثل گذشــته آنها را 
آزاد گذاشــت و از راه هــای دیگــر مقابله 
کرد(، پرداختم و اســمی از کسی نبردم. 
بــر اســاس آموزه هــای دینــی، »گفتــه« 
یعنی )ما قال( را نقد کرده ام و همچنان 
این نظریه را مورد نقد می دانم، هرکس 
که آن را گفته اســت؛ این ســخن با اصل 

مســلِم »حــال محمــد حال الــی یوم 
القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه«) 
حــال پیامبــر تــا قیامت حال اســت و 
حرامــش تــا قیامــت حــرام اســت( در 
تعارض اســت. نگرانی مــن، اباحه گری 
در محرمــات الهی اســت که زمینه ســاز 
گناه می شود. در نگاه بنده این نظریه ها 
اگر نهادینه شــود، آســیب به اســامیت 

می زند که مبنای نظام اســامی اســت. 
بــر این اســاس این »نظریه« مــورد نقد 
اســت، نــه ایــن و آن. گرچــه منتقــدان 
محتــرم بعضــاً هتاکی کرده و ســخنانی 
بــه نــاروا گفته اند، مــن به ایــن توضیح 
اکتفا می کنم و چیزی به آن نمی افزایم. 
در  ِســداد  توفیــق  متعــال  خداونــد  از 
بــرای خــود و منتقــدان محتــرم  قــول 

خواستارم.«
گفتنی اســت امام جمعه موقت تهران 
در خطبه های هفته گذشته نماز جمعه 
تهــران نســبت بــه یادداشــتی بــه قلــم 
عباس عبــدی بــا عنــوان »دوربرگردان 
فرهنگــی« انتقــاد کــرده و بــدون ذکــر 
نــام روزنامه گفتــه بود که محتــوای این 
یادداشت در حکم عبور از اسام است. 

خبـــــــر

 فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش:

 کاری کنید دشمنان حتی جرأت 

تهدید ملت ایران را نداشته باشند
حضــرت آیــت اه خامنــه ای رهبر معظم انقاب اســامی 
ظهر  دیــروز )چهارشــنبه( در دیدار فرماندهان و مســئوان 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران، تکیه بر نیروی 
انسانی جوان، مؤمن و پر انگیزه را کلید حل مشکات در همه بخش های کشور 
از جملــه نیروهای مســلح دانســتند و با تأکید بــر لزوم کار مضاعــف و افزایش 
آمادگی ها، خاطرنشــان کردند: هر چه می توانید توانایی ها و آمادگی های خود 
را افزایش دهید تا دشمنان ایران حتی جرأت تهدید این ملت بزرگ را نداشته 
باشــند.به گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، در این دیدار 
کــه به  مناســبت 7 آذر روز نیــروی دریایی برگزار شــد، فرمانده کل قوا با اشــاره 
به صف آرایی جبهه ای وســیع از دشــمنان و رقبا در مقابل جمهوری اســامی، 
گفتند: وجود این واقعیت در کنار ضرورت جبران عقب ماندگی ها، نشان دهنده 
لــزوم کار مضاعــف و فوق العــاده در همه بخش های نظــام از جمله در نیروی 
دریایی است. ایشان پیشرفت های ارتش و بویژه نیروی دریایی از ابتدای انقاب 
اسامی تا به امروز را عظیم و شگفت آور خواندند و افزودند: نسل کنونی نیروی 
دریایــی به ابتــکار و توانایی هــای خود عمیقاً ایمــان دارد و تحقــق پدیده هایی 
همچون الحاق ناوشکن سهند و زیردریایی های فاتح و غدیر به ناوگان دریایی، 

بشارت دهنده امکان پیشرفت های روزافزون است.
حضــرت آیــت اه خامنــه ای افزایــش آمادگــی نیروهــای مســلح را موجــب 
بازدارندگــی و ترس دشــمنان دانســتند و گفتند: جمهوری اســامی قصد آغاز 
جنــگ بــا کســی را ندارد امــا بایــد آنچنــان توانایی های خــود را افزایــش دهید 
تــا دشــمن نه تنهــا از حمله به ایران بیمناک و هراســان باشــد بلکــه به برکت 
همبســتگی، اقتدار و حضور مؤثر نیروهای مسلح در میدان، سایه تهدید نیز از 
سر ملت ایران دور شود. پیش از سخنان فرمانده کل قوا، امیر دریادار خانزادی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران در گزارشــی با اشــاره به 
آماده سازی ناوشکن ســهند، احیای ناوشکن دماوند و ساخت زیردریایی فاتح 
به دســت جوانان و متخصصان نداجــا و صنعت، گفت: نیــروی دریایی ارتش 
تاش می کند ضمن ارائه بنایی نو از این نیرو، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا 
باشــد و با الهام بخشــی به ملت هــای آزاده جهان، روند رو به افول اســتکبار در 
دریا را ســرعت بخشــد. در این دیدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر معظم 

انقاب اسامی اقامه شد.

رئیس جمهوری با اشاره به حوادث دی ماه گذشته: 

کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
 CFT خارجی مجلس بااخره ایحه
بــا  مقابلــه  کنوانســیون  بــه  )الحــاق 
تأمیــن مالی تروریســم( را به صحن 
مجلــس فرســتاد. ایحــه ای که ســه 
هفته قبل با 22 ایراد شورای نگهبان 
مواجــه شــد و حــاا 13 مــورد از ایــن 
ایــرادات توســط کمیســیون امنیــت 
ملی اصاح شــده. بــه اضافــه اینکه 
بــه گفتــه رئیس ایــن کمیســیون هم 
بخشــی از شــروط مصوبــه مجلــس 
هــم تعدیــل شــده اند و البتــه هفت 
مــورد از ایــرادات گرفتــه شــده هم با 
اصــرار نماینــدگان عضو کمیســیون 
باقی ماندند. اما در این میان خبری 
از سرنوشــت مهم ترین ایراد شورای 
نگهبــان بــه مصوبــه مجلــس نبــود. 
 CFT جایی که این شــورا اصل ایحه

را مغایر شرع اعام کرده است.
کمیســیون امنیت ملی در جلسه 
روز سه شــنبه خود کار بررســی ایحه 
CFT را به پایان رســاند. حشمت اه 
فاحت پیشــه، رئیس این کمیسیون 
خبرنــگاران  جمــع  در  گذشــته  روز 
توضیحاتــی درباره جزئیات تصمیم 
اخیــر در ارتباط با این ایحــه را ارائه 
کــرد. رئیــس کمیســیون امنیت ملی 
بــر  گفــت : کمیســیون امنیــت ملــی 
اســاس تجربه ای که از برجــام دارد، 
CFT را پیش برده  و بر همین اساس 
در جلسه اول کمیسیون امنیت ملی 
برای بررسی ایرادات شورای نگهبان 
بــه ایــن ایحه مقرر شــد کــه کارگروه 
فاحــت  شــود.  تشــکیل  مشــورتی 
کارگــروه  ایــن  جلســه  افــزود:  پیشــه 
دولــت،  از  نمایندگانــی  حضــور  بــا 
شــورای نگهبــان، مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظام و جریانات ســه گانه 
سیاســی مجلس شــورای اسامی در 
پنج ســاعت تشکیل شد و اصاحات 
مربوطه صــورت گرفت. وی تصریح 

نیــز  سه شــنبه  روز  همچنیــن  کــرد: 
امنیــت  کمیســیون  جلســه  دومیــن 
ملی بــرای بررســی ایرادات شــورای 
نگهبــان بــا حضــور آقــای کدخدایی 
ســخنگوی شــورای نگهبان  تشــکیل 
شــورای  ایــرادات  از  مــورد   13 شــد. 
نگهبان اصاح و یک ســری از شروط 
تعدیل شــد. البته ما از قبل شروطی 
را گذاشــته بودیم که این بار ترتیبات 

و متن را تغییر دادیم.

ë  اصاحات کمیسیون
در انتظار نظر صحن علنی

امــا تغییراتــی کــه کمیســیون در 
این ایحه بر اســاس ایرادات شورای 
نگهبــان ایجــاد کــرد چه بودنــد؟ آن 
طور کــه فاحت پیشــه توضیح داده 
اولیــن  کمیســیون  اعضــای  اســت 
شــرط در ایحــه را به قانون اساســی 
اختصاص دادند که تأکید می کند در 
صــورت وجود اختــاف ماک قانون 
اساسی است. این شرط که می گوید: 
»مفاد کنوانســیون در موارد تعارض 
با قانون اساســی جمهوری اســامی 
نمی باشــد«  الرعایــه  ازم  ایــران 
پیش تــر بــه عنــوان پنجمیــن شــرط 
مصوبــه مجلــس لحــاظ شــده بــود. 
مجلــس ایحــه CFT را بــا 7 شــرط 
و یــک تبصــره بــه تصویــب رســانده 
اســت. طبق گفته های فاحت پیشه 
شرط دوم این ایحه هم تغییر کرده 

است.
 این شــرط ناظر بــه توجه به ماده 
ششــم کنوانســیون CFT اســت. این 
ماده تأکید کرده اســت که کشورهای 
عضــو بایــد از طریــق تدویــن قوانین 
داخلــی اطمینــان حاصــل کننــد که 
اعمال کیفری در حیطه شــمول این 
شــرایطی  هیــچ  تحــت  کنوانســیون 
فلســفی،  سیاســی،  ماحظــات  بــا 
عقیدتــی، نژادی، قومی، مذهبی و... 

با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد. 
نگرانی هــا از ایــن مــاده ناظــر به این 
 CFT کــه کنوانســیون بــود  موضــوع 
حق شرطی به ایران نمی دهد. حال 
آنکــه تاکنــون 63 کشــور دنیا بــر این 
کنوانســیون حق شرط هایی را الحاق 
کرده انــد. فاحت پیشــه با اشــاره به 
همیــن بحث هــا در این زمینــه گفته 
اســت: »ما در ایــن مــاده آوردیم که 
نباید منعی برای حق شــرط ها قائل 
شــوند این نگرانــی تا حــدی نگرانی 

آقایان را حل می کند.«
 
ë 7 ایراد اصاح نشدند

بــا وجــود ایــن  رئیــس کمیســیون 
مصوبــه  بــر  اصــرار  از  ملــی  امنیــت 
مجلس در 7 مورد از ایرادات شــورای 
نگهبــان هم خبــر داده که بــه گفته او 
ماهیت کنوانســیونی داشــتند. بخش 
یــک  واقــع  در   CFT ایحــه  اصلــی 
کنوانسیون حقوقی بین المللی است 
کــه هیــچ کشــوری نمی توانــد در آن 
تغییر، تعدیل یا اصاحی ایجاد کند. 
فاحت پیشه در این زمینه بخصوص 
روی موضــوع اســترداد تأکیــد کــرده 
که بــه گفتــه او »فقها ایــن موضوع را 
خاف شرع می دانند که حکم قاضی 
در کشــور دیگری در اینجا اجرا شــود، 
تفــاوت  کنوانســیون ها  موضــوع  امــا 
می کند بــه طور معمول در این موارد 
نظر بــه مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام رفتــه تــا نظــر اصاحــی اعام 
شــود.« مــاده 11 کنوانســیون CFT در 
5 بند شــرایط اســترداد مجرمان بین 
کشــورهای عضو کنوانســیون را شــرح 
داده است. شورای نگهبان با توجه به 
اینکه دامنه تعریف استرداد مجرمان 
در این ماده نسبت به قوانین موجود 
کشور، گسترده تر و وسیع تر شده است 
آن را مغایــر اصل 112 قانون اساســی 

دانسته است.

ë  سرنوشت نامشخص 
مهمترین ایراد

امنیــت ملــی  رئیــس کمیســیون 
داده  توضیــح  پایــان  در  مجلــس 
کــه »مــا حداقــل هفــت مــاده را بــه 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
می فرستیم. ضمن این که یک سری 
شــروط اضافــه شــده اســت کــه باید 
شــورای نگهبــان دربــاره آن مجــدد 
نظــر داده و مجلــس هــم نظرش را 
بدهــد.« فاحت پیشــه البتــه درباره 
شــروط جدید اضافه شــده به ایحه 
توضیحــی نــداده اســت. امــا اصــل 
ایرادات شــورای نگهبان به بیســت و 
دومین ایراد آنهــا برمی گردد، جایی 
که این شورا تأکید کرده است: »در هر 
حــال با توجه به ایرادات و اشــکاات 
متعــدد مذکــور بــا عنایــت بــه اینکه 
الحــاق به ایــن کنوانســیون، با فرض 
غیرقابل اصاح بودن اشکاات وارد 
بــر آن، خــاف منافــع و امنیت ملی 
کشور جمهوری اسامی ایران است، 
مغایر موازین شــرع شــناخته شــد.« 
هنوز مشــخص نشــده که قرار اســت 
در فرآیندهــای پیــش رو بــا این ایراد 
که از اســاس ایحه یاد شده را خاف 
شــرع می داند چگونه برخورد شود؟ 
یا اینکــه آیا با تغییــرات و اصاحات 
ایجاد شده مورد اشاره فاحت پیشه 
آیا شــورای نگهبان متقاعد شــده که 
اساس کنوانسیون  CFT در مغایرت 
بــا اســام نیســت یــا خیر؟ چــه آنکه 
پیشتر برخی از نمایندگان و از جمله 
خود حشــمت اه فاحت پیشــه نیز 
بــا اشــاره به همیــن بنــد از ایــرادات 
شــورای نگهبان گفته بــود از نظر این 
شــورا ایحه CFT به ایــن دلیل که از 
اســاس مغایر شــرع تشــخیص داده 
شــده و مجلس امکان تغییر در متن 
کنوانســیون ها را ندارد، امکانی برای 
رفع این ایراد شورای نگهبان نیست.

با رفع برخی ایرادات و اصرار نمایندگان به برخی مواد در کمیسیون امنیت ملی

ایحه  CFTبه صحن بهارستان رسید
رئیس سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با یورونیوز:

می توانیم به شرایط سابق  برگردیم
چنانچــه  داد  هشــدار  ایــران  اتمــی  انــرژی  ســازمان  رئیــس 
کشــورهای باقــی مانــده در برجام بــه تعهدات شــان در قبال 
این توافق پایبند نباشــند، ایران به ســرعت به شرایط پیش از 
برجام و حتی سطحی بااتر باز می گردد. علی اکبر صالحی که به منظور حضور در 
ســومین نشســت همکاری های ایران و اروپا به بروکسل سفر کرده بود، در گفت وگو 
بــا یورونیــوز رابطه ایران بــا اتحادیه اروپا را بســیار خوب توصیف کــرد و گفت: »در 
ارتباط با برجام واقعاً هر دو طرف نهایت تاش خود را به کار می گیرند. دو طرف 
ســعی می کنند تا برجام به عنوان یک حلقه وصل بین ایران و اتحادیه اروپا حفظ 
شود. قطعاً اگر بتوانیم در این معرکه برجام را نجات بدهیم، این مسأله می تواند 
زمینه ســاز گســترش تعامات مــا با اتحادیه اروپــا در ابعاد دیگــر مانند اقتصادی، 
فرهنگی و علمی شــود.« صالحی با بیان اینکه برجام نمونه خوبی از ایجاد زمینه 
تعامــل بین ایران و اتحادیه اروپا اســت، افزود: »اروپایی هــا نگفتند که می خواهند 
چیزهای دیگری را به این برجام اضافه کنند. اگر همین برجام را حفظ کنیم یعنی 
زمینه یا بستر ازم برای تعامل را فراهم کرده ایم و سپس در طول زمان اختافاتی 

را که در امور مختلف مثًا حقوق بشر داریم با گفت وگو پیش ببریم.«
صالحی در پاســخ به این ســؤال که اگر ایران به هر دلیلی از برجام خارج شــود، 
آیــا قابلیت رفتن به ســمت بمب هســته ای را دارد یا نه، گفت: »مــا هیچ  وقت به 
دنبــال بمب هســته ای نبودیــم. در برجام یکســری محدودیت هایــی را به صورت 
داوطلبانــه پذیرفتیــم. گفتیــم بــرای چند ســال مثًا مقــدار اورانیوم تولید شــده را 
از 300 کیلــو بیشــتر نمی کنیــم. این محدودیت را بــرای چند ســال پذیرفته ایم اما 
می توانیــم آن را برداریــم. مثًا 300، ۵00، ۶00 کیلو یعنی هر چقدر که تولید کنیم 
را می توانیم انباشــته کنیم. محدودیت های ما از این نوع اســت و می توانیم خیلی 
راحــت آن را برداریم. به عنوان مثال ما برای مــدت محدودی پذیرفتیم که باای 
3.۶7 درصد غنی سازی نکنیم. ما می توانیم غنی سازی را بااتر ببریم. وقتی شما 
می توانید اصل غنی ســازی را تا 3.۶7 انجــام دهید، از نظر فنی همان را می توانید 
با تغییرات کوچک و سریعی افزایش دهید و به ۵ درصد و 20 درصد و هر مقداری 

که می خواهید باا ببرید.«
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ادامــه داد: »مــا می توانیــم به شــرایط ســابق مان 
برگردیم؛ نه فقط به شــرایط ســابق بلکه به شــرایط خیلی بااتر. اان مقام معظم 
رهبــری فرمانــی را در چهاردهــم خردادمــاه صــادر کردند که ایران زیرســاخت های 
تولید 190 هزار سو را فراهم کند که ما فراهم کردیم. یعنی اان اراده شود و مسئوان 
سیاســی ارشد نظام دســتور بدهند که بروید 190 هزار ســو ظرفیت غنی سازی ایجاد 
کنید، اان آمادگی ا ش را داریم ولی به این معنی نیست که ما بخواهیم آن را تولید 

کنیم، بلکه زمینه آن را داریم.«
او با اشاره به اینکه ما هیچ کاری را فعًا خاف تعهدات مان نکردیم و نمی کنیم، 
تصریح کرد: »ولی اگر دســتوری صادر بشود که برجام تمام شد و شما بروید کارتان 
را انجــام بدهید، مــا خیلی راحت می توانیــم برگردیم و این بلوف نیســت.« رئیس 
ســازمان انرژی اتمی ایران همچنین در حاشــیه سمینار ســطح باای همکاری های 
هســته ای بین المللی ایران و اتحادیه اروپا در بروکســل با فدریکا موگرینی، مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفت وگو کرد. دفتر موگرینی پس از این دیدار  

تصریح کرد که این توافق یک ستون کلیدی برای امنیت منطقه و اروپا است. 

از سوی آیت اه  سیستانی اعام شد
 پنج شرط واجب شدن

امر به معروف و نهی از منکر
حضرت آیت اه سیســتانی شــرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر را در 

پاسخ به پرسشی تببین کردند.
به گزارش شــفقنا، این مرجع تقلید شــیعیان درباره شــرایط واجب شــدن امر 
بــه معــروف و نهی از منکر گفت: در وجوب امر به معــروف و نهی از منکر باید 
شــرایط زیر وجود داشته باشد: 1- شــناخت معروف و منکر ولو به طور اجمال. 
بنابراین کســی که معروف و منکر را نمی شناســد و آنها را از همدیگر تشخیص 
نمی دهد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیســت، بلی گاهی برای امر به 
معــروف و نهــی از منکر کــردن یاد گرفتن و شــناختن معــروف و منکر، واجب 
می شــود.2- احتمال تأثیر در شــخص خافکار. بنابراین اگر کســی می داند که 
ســخن و گفته او اثر ندارد، مشــهور بین فقها آن است که در این صورت وظیفه 
ندارد و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست، ولی احتیاط واجب آن 
است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خافکار به هر طوری که 

ممکن است اظهار نماید، هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت.
3- قصد ادامه کارهای ناشایسته و خاف از شخص خافکار. بنابراین شخص 
خافکار چنانچه نخواهد کارهای خاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب شود، 

امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
4- معــذور نبودن شــخص خافکار در کارهای زشــت و خاف خــود، با اعتقاد 
اینکــه کار زشــتی که انجام داده حــرام نبوده، بلکه مباح بــوده و یا کار خوبی که 
ترک کرده واجب نبوده اســت.بلی اگر منکر از کارهایی باشــد که شارع مقدس 
هرگز به وقوع آن راضی نیست- مثل قتل نفس محرم- جلوگیری از آن واجب 

است، هر چند انجام دهنده معذور باشد و حتی مکلف هم نباشد.
۵ـ  ضــرر جانــی یا آبرویــی و یا مالی- بــه مقدار قابل توجه- شــخص امرکننده 
به معروف و نهی کننده از منکر را تحدید نکند و مشــقت و دشــواری غیر قابل 
تحمــل وجود نداشــته باشــد، مگــر اینکه کار معــروف- خوب- و منکــرـ بد- به 
قدری نزد شــارع مقدس مهم باشــد که بایــد در راه آن ضررها و دشــواری ها را 
تحمل نمود.اگر به خود امر به معروف و نهی از منکر کننده ضرر متوجه نشود، 
ولی بر کسان دیگر از مسلمین ضرر جانی، یا آبرویی و یا مالی معتنا به متوجه 
گردد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی شود که در این صورت اهمیت 
ضــرر و آن کار مقایســه می گردد که گاهی در صــورت ضرر هم امر به معروف و 

نهی از منکر ساقط نمی شود.

 آیت اه وحید خراسانی:
حوزه باید احیا شود

آیت اه وحید خراســانی تأکید کرد: حوزه ها باید مســتقل و فقط فانی در امام 
زمــان علیه الســام باشــد.  بــه گزارش شــفقنا، ایــن مرجــع تقلیــد در دیدار 
اعضای شــورای عالــی حوزه های علمیه پس از اســتماع گــزارش وضعیت 
حوزه هــای علمیه سراســر کشــور، با اشــاره به زحمات و تاش هــای بزرگان 
حــوزه علمیــه اظهار داشــت: این حوزه، مهد تربیت شــیخ طوســی، شــیخ 
مفیــد، ابــن قولویــه، صاحــب جواهــر و شــیخ انصــاری بوده اســت. تجای 
علمــی، اخاقــی و مصنفات آنها بهت آور اســت. این حوزه باید احیا شــود 
و احیایش توســط شماســت. او  در ادامه با اشــاره به آیه شــریفه »لیتفقهوا 
فی الدین و لینذروا قومهم« و رســالت مهم حوزه ها گفت: احیای حوزه به 
دو چیز اســت: یکی تفقه در دین و دیگری انذار. قرائت قرآن را در حوزه ها 
ترویــج داده و توجه به امام زمان علیه الســام را تعمیــم دهید تا همه هر 
روز قرآن را بخوانند و به آن حضرت هدیه کنند و شــب ها هم ســوره یاسین 
را خوانــده تقدیم حضرت زهرا علیه الســام نمایند. مــددی گر به چراغی 

نکند آتش طور/ چاره تیر شــب وادی ایمن چه کنم
آیت اه وحید خراسانی در پایان با اشاره به وظیفه خطیر مدیران حوزه ها ابراز 
داشــت: دو مطلب مهم اســت: یکی اســتقال حوزه. حوزه بایــد فقط فانی در 
امام زمان علیه الســام باشــد، و دوم، احیای امر آل محمد علیهم الســام به 
تفقــه و انذار. خداوند خطاب به موســی فرمود: اگــر دو کار را انجام دهی برتر و 
وااتر از 100 ســال صیام ایام و قیام لیالی اســت. موســی با تعجب پرســید: این 
کار چیست؟ خطاب آمد یکی رد آبق و دیگری ارشاد ضال. رد آبق، توبه دادن 

گنهکار و ارشاد ضال، هدایت به امام زمان است.

توضیح آیت اه خاتمی  درباره حواشی خطبه های نماز جمعه:

نقدم به نظریه »فروش آزاد مشروبات الکلی« بود نه شخص



وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست 
بــا  افغانســتان  موضــوع  پیرامــون  ژنــو 
شــماری از مقام هــای اروپایــی حاضر در 
نشست دیدار و گفت وگو کرد. محمدجواد 
ظریف در دیدار  هایکو ماس، وزیر خارجه 
آلمان دربــاره آخرین تحوات مربوط به 
تمهیــدات اروپا برای تســهیل مــراودات 
اقتصــادی با ایران، تحــوات منطقه ای و 

ســایر موضوعات مــورد عاقــه گفت وگو 
کــرد. ظریــف پیــش از آن نیــز بــا فدریکا 
خارجــی  سیاســت  مســئول  موگرینــی، 
اتحادیه اروپا دیدار کرده بود. موگرینی در 
این دیدار بــار دیگر برعــزم اتحادیه اروپا 
برای حفظ توافق هسته ای و اینکه آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمــی 13 بــار اجرای 
تعهــدات ایــران در چارچــوب این توافق 

را مورد تأیید قرار داده است، تأکید کرد.
وزیــر امــور خارجــه ایــران همچنیــن در 
پیرامــون  ژنــو  کنفرانــس  در  ســخنانی 
موضوع افغانســتان تأکید کرد کــه ایران 
بــه مــردم و دولت افغانســتان در پویش 
به ســمت صلح یاری می رساند. ظریف 
در ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه اجماع 
ملــی، منطقــه ای و جهانــی بــر ایــن قرار 

دارد کــه راه حــل نظامــی در افغانســتان 
راه بــه جایــی نبــرده و زمان برای آشــتی 
ملــی و راه  حل سیاســی فراگیــر با حضور 
افغانســتان  مــردم  و  دولــت  رهبــری  و 
فــرا رســیده اســت، افــزود: »تروریســم و 
قاچاق مواد مخدر همواره در افغانستان 
همدیگر را تقویت کرده اند.« وزیر خارجه 
با بیــان اینکه »همه ما بایســتی از طریق 

کشــاندن طالبــان بر ســر میــز مذاکــره با 
دولت برای گفت وگوهای جامع و فراگیر 
و مذاکرات درون  افغانســتانی را تســهیل 
»دســتاوردهای  داد:  ادامــه  نماییــم«، 
مــردم افغانســتان طی دو دهه گذشــته، 
بویــژه تدویــن قانــون اساســی و حرکــت 
در مســیر دموکراتیک، پایه هــای صلح و 
ثبات را در این کشور فراهم کرده است. از 

انتخابات اخیر پارلمانی استقبال کرده و 
منتظر انتخابات آزاد و منصفانه ریاست  
جمهــوری در مــاه آوریل هســتیم.« وزیر 
خارجــه در نهایــت تأکیــد کــرد: »ایــران 
آماده اســت همچنان به مــردم و دولت 
افغانســتان در پویــش بــه ســمت صلح 
یاری رســانده و با همه طرف ها با همین 

هدف گذاری همکاری نماید.«

محسن رضایی سند نمی دهدرایزنی های ظریف با مقام های اروپایی در حاشیه نشست ژنو
تشــخیص  مجمــع  عمومــی  اینکه،روابــط  اول  خبــر   
مصلحــت نظــام در پاســخ بــه ســتاد اطاع رســانی و 
تبلیغــات اقتصــادی کشــور، اعــام کــرد: دبیــر مجمع 
مصادیق و موارد نفوذ در کشور و وابستگی تشکیاتی به امریکا را به مراجع 
مربوطه ارائه کرده اند و خواهند کرد. دو روز پیش بود که ستاد اطاع رسانی 
و تبلیغــات اقتصــادی کشــور در نامه ای به محســن رضایی، خواســتار ارائه 
مستندات دبیر مجمع تشخیص مصلحت درخصوص وجود نفوذی های 
امریــکا در وزارتخانه های کشــور شــد. حال روابط عمومــی مجمع می گوید 
محســن رضایــی ســند دارد امــا آن را بــه ســتاد اطاع رســانی و تبلیغــات 

اقتصادی کشور نمی دهد!
 

اعام دلیل رد صاحیت مینو خالقی
خبر دیگر اینکه،عباســعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در مستند 
»بــدون وقفــه« علت ابطــال آرای مینو خالقی منتخب مــردم اصفهان در 
انتخابات مجلس دهم شــورای اســامی را اعام کرد. به گزارش ایسنا، وی 
در پاســخ به ســؤالی مبنی براینکه »در مورد مینو خالقی، نماینده مجلس 
اعام شــد که به دلیل دســت دادن، این خانم رد صاحیت شــد و از هیچ 
مرجع رسمی اطاعاتی در این باره داده نشد و کانال ها عکس ها را منتشر 
کردند و محکوم شــدند« گفت: وظیفه ما نیست عکس ها را منتشر کنیم  و 

این کار باعث هتک حرمت فرد می شود.
 

یکی از استیضاح کنندگان ظریف دوتابعیتی است
شــنیدیم که،محمد مهاجری، فعال سیاســی اصولگرا در توئیتی از اصالت 
افغانی یکی از مخالفان ظریف در مجلس خبر داد. به گزارش »ایران«، وی 
در توئیتر خود نوشــت: »درباره یکی از نمایندگانی که استیضاح اریجانی و 
ظریف را امضا کرده ، شبهه دوتابعیتی وجود دارد. او افغانی ااصل است و 
باید روشن شود هنوز تبعه کشور زادگاهش است یا دوتابعیتی است؟« این 
فعال اصولگرا در پایان ادامه داد: »نمی دانم چرا این نماینده برخاف اکثر 

افغانستانی های شریف، کردار و پندارش مثل طالبان است!«

نام دو ایرانی در فهرست جدید تحریم های امریکا
دســت آخــر اینکه،امریکا نــام دو ایرانی را در فهرســت جدیــد تحریم های 
خــود قــرار داد. بــه گزارش فــارس دفتر کنتــرل دارایی های خارجــی وزارت 
خزانه داری امریکا به طور رسمی نام محمد قربانیان و علی خوراشادی زاده، 
را به لیست SDN خود اضافه کرد. دلیل تحریم  این دو فرد ایرانی، فعالیت 

آنها در زمینه ارزهای دیجیتال عنوان شده است.

 دیـــگه 
چه خبر

روحانی درگذشت مادر شهیدان فریسات 
را تسلیت گفت

رئیــس جمهــوری در پیامــی درگذشــت مرحومــه مغفــوره 
حاجیه خانم فریســات مادر بزرگوار شهیدان صباح، خلف و 
کاظم فریسات را تسلیت گفت. به گزارش ایرنا در متن پیام 
تســلیت رئیس جمهوری آمده است: درگذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم 
فریســات مادر بزرگوار دلیرمردان دوران دفاع مقدس؛ شهیدان صباح، خلف و 
کاظم فریسات موجب تأثر و تألم خاطر شد.این پیام می افزاید: این مادر صبور 
و فــداکار کــه با ایمان و عزمی راســخ، فرزندان رشــید خود را در راه پاســداری از 
ایران اســامی روانه میدان جهاد و شــهادت کرد، الگویی مانــدگار برای مادران 
امــروز و فردای این ســرزمین خواهد بود.رئیس جمهوری در پیام تســلیت خود 
آورده اســت: اینجانب مصیبت وارده را به مردم شــهیدپرور اســتان خوزستان و 
خانــواده محتــرم آن مرحومه تســلیت می گویم و از درگاه خــدای رحمان برای 
ایشــان علو درجات و همنشینی با فرزندان شــهیدش و برای عموم بازماندگان 

صبر و سامتی مسألت دارم.

برای بازدید از مناطق زلزله زده؛

جهانگیری امروز به کرمانشاه می رود
معــاون اول رئیــس جمهــوری بــه منظــور بازدیــد از مناطــق زلزلــه زده اســتان 
کرمانشــاه و اطاع از آخرین وضعیت روند امدادرســانی بــه زلزله زدگان صبح 
امروز به این استان سفر می کند.به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در این سفر 
یــک روزه، عــاوه بر بازدید از مناطق زلزله زده، در جلســه ســتاد بحران اســتان 
شــرکت خواهــد کــرد تا ضمــن دریافــت آخریــن گزارش هــا از میزان خســارات 
وارد شــده و اقدامــات صورت گرفته برای اســکان، آغاز روند بازســازی و جبران 

خسارات، تصمیمات ازم اتخاذ خواهد شود.

استیضاح حجتی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلس گفت: تقاضــای اســتیضاح محمود حجتی 
وزیــر جهاد کشــاورزی با امضــای اکثریت اعضــای این کمیســیون تقدیم هیأت 
رئیســه مجلــس شــد.به گــزارش ایرنا، ســید راضی نــوری در جمــع خبرنگاران، 
عدم اجرای قانون تعیین نرخ محصوات اساسی کشاورزی و تعیین نرخ پایین 
خریــد تضمینی گندم، دلیــل ممنوعیت صادرات محصوات مازاد کشــاورزی، 
عدم اجرای قوانین برنامه 5 ساله ششم اقتصاد اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اســامی ایران و بودجه ســنواتی بخش کشــاورزی را از مهم ترین محورهای این 

طرح استیضاح عنوان کرد.

سردار سلیمانی: مسئوان نظام نیازمند شناخت 
اندیشه های امام و رهبری هستند

فرمانده نیروی قدس ســپاه گفت: برای شــناخت مســیر انقــاب نیازمند تبیین 
نقشه راه و شناخت اندیشه های امام و رهبری هستیم. به گزارش فارس، سردار 
قاسم سلیمانی روز گذشته در همایش ملی »نظام فکری آیت اه خامنه ای در 
گســتره فرهنگ« در دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار داشت: بحث نظریه ها و 
دیدگاه های رهبر معظم انقاب یک محدوده گسترده دارد اگرچه این همایش 
در محــور فرهنــگ و تربیــت متمرکز شــده امــا هر موضوعــی را کــه بخواهیم از 
نظریه ها و دیدگاه های مقام معظم رهبری کنکاش کنیم، کتاب قطوری خواهد 
شــد. وی اضافــه کرد: صحبت و بیانــی را از رهبری پیدا نمی کنید که به ســخنان 
امام اســتناد نداشــته باشند اما در ســطح دانشــگاه و حوزه ها از نظریه های امام 

غفلت شده است.

سفر رئیس سازمان بسیج مستضعفین به قم
ســردار غامحســین غیب پرور، رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین  طی ســفر 
بــه قــم با شــماری از مراجع عظام تقلیــد و علما دیدار و گفت وگــو کرد. آیت اه 
حسین نوری همدانی در دیدار با رئیس سازمان بسیج مستضعفین، تأکید کرد: 
بســیج دارای ویژگی هــای مهمی چون صداقت، راســتگویی، امانتداری اســت و 
باید به چنین جایگاهی توجه داشته باشند. آیت اه مکارم شیرازی نیز در دیدار 
بــا غیب پرور گفت: بســیجیانی که توجه به امور واجب دارنــد و با روی خوش به 
فعالیــت می پردازنــد، می توانند جوانان را به ســمت خود جذب کننــد و اثرگذار 
باشــند، همچنین بســیج می تواند در حوزه محرومیت زدایی و خدمت رســانی و 

برنامه های فرهنگی گام های بزرگی بردارد.

اخبار
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نادرست استیضاح 
آیت اه مکارم  شیرازی  از ظریف حمایت کرد

طرح دلواپســان برای استیضاح ظریف 
بــا دیــوار بلنــدی از مخالفت هــا مواجه 
است. اینکه افراد و جریان های سیاسی 
با اســتیضاح یک وزیر موافق یا مخالف 
باشــند امری معمول است. با این حال 
محمدجــواد  اســتیضاح  بــا  مخالفــت 
ظریــف و بــه عبارت بهتر حمایــت از او 
در طیــف متنوع تــر و در ســطح بااتری 
مطــرح شــده اســت. چنانکــه آیت اه 
ناصــر مــکارم شــیرازی بــه عنــوان یک 
مرجع تقلید به مخالفت برخاسته و  در 
ســخنانی که مشــخصاً ظریف مصداق 
آن بود، گفــت: »اســتیضاح وزیرانی که 
در برابر دشــمن ایســتاده اند، به صاح 
نیست.« این در حالی است که معموًا 
مراجــع تقلیــد از ورود علنــی به چنین 

مباحثی اجتناب می کنند.
به گزارش جماران،  وی روز چهارشــنبه 
در ابتــدای درس خــارج فقــه خــود در 
مسجد اعظم قم، افزود: در این شرایط 
اگــر بخواهیــم وزیــری را تغییــر دهیــم 
آن هــم وزیرانی که در مقابل دشــمنان 
ایســتاده اند، کار درستی نیســت و نباید 
در ایــن موقعیت دولت ضعیف شــود. 
آیــت اه مکارم  با اشــاره به لــزوم قوی 
بودن دولت در برابر دشمن، بیان کرد: 
بایــد از ایــن اســتیضاح های پشــت ســر 
هــم در این شــرایط صــرف نظــر کرد و 
نمایندگان مجلس ایرادها و اشکال های 
خــود بــه وزیــران را بــه صــورت انتقاد و 
ســؤال مطرح کنند. وی ادامه داد: خود 
اســتیضاح بــه معنــای تضعیــف پایــه 
فعالیت های وزیر است و در این شرایط 
باید ماحظات ازم را داشت. آیت اه 
مکارم شــیرازی گفت: وزیران بی عیب 
نیســتند اما باید به مصالح نظام توجه 
کــرد و ازم نیســت فــوراً بــرای تغییــر 
وزیران اقدام شــود، این اقدام ها دردسر 
دارد، بایــد نســبت به عملکــرد وزیران 
انتقاد و از آنان ســؤال کرد اما استیضاح 
در شرایطی که مقابل دشمنی به ظاهر 

قوی هستیم، به صاح نیست.
بــا ایــن حــال بعیــد بــه نظــر می رســد 
کــه رویکــرد سیاســی جریانــی کــه ایــن 
اســتیضاح را  مطرح کرده است چندان 
توصیه هایــی  چنیــن  بســت  و  بنــد  در 
درآیــد. بــا ایــن حــال چنــان کــه کاظم 

پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس  جالــی 
مجلس نیز اعام کرده اســت خواست 
استیضاح حتی در مجلس نیز نتوانسته 
از همراهــی نماینــدگان غیــر از جمــع 
نمایندگان وابســته بــه جبهــه پایداری 
برخــوردار شــود. تــا آنجا کــه جالی در 
این باره با بیان اینکه »سیاست خارجی 
ایــران در خط مقدم جبهه دیپلماســی 
قــرار دارد و به همین خاطر اســتیضاح 
ظریف در این شرایط مناسب نیست«، 
گفــت: »مــی دانم کــه فراکســیون های 
مجلــس هــم از ایــن موضوع اســتقبال 
نکردنــد.« بــه گــزارش ایرنــا، جالی در 
عیــن حال با بیان اینکه بــه باور او طرح 
موضــوع پولشــویی در فضــای عمومی 
مناســب نبــود، گفــت: »ایــن موضــوع 
نیازمنــد ارائــه اســناد و مدارک اســت و 
مســئولین هم باید با آن مبــارزه کنند و 
مبــارزه می کنند، اما اینکه کســی بگوید 
پولشویی وجود ندارد این را نمی توانیم 
بگوییــم امــا آن انــدازه کــه اغــراق گونه 
مطرح می شود، طبعاً نیست.« جالی 
انــدک  همیــن  بــا  »بایــد  داد:  ادامــه 
پولشویی هم مبارزه شــود و اراده جدی 
برای این موضوع در کشور وجود دارد.«

 
ë  ظریــف اســتیضاح  طــرح  واعظــی: 

سیاسی است
در  ظریــف  کــه  پولشــویی  وجــود 
دلیــل  عنــوان  بــه  آن  از  مصاحبــه ای 
هزینه کــرد میلیــاردی پولشــویان بــرای 
فراهــم  بــا  مخالفــت  فضــای  ایجــاد 
شــدن زمینــه الحاق ایــران به ســازمان 
بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه 
ویــژه اقــدام مالی یــاد کرد، حــاا زمینه 
ساز خواست دادســتانی کل کشور برای 
ارائــه اســناد و مدارک از ســوی ظریف و 
نیز طرح اســتیضاح از سوی نمایندگان 
عضو جبهــه پایداری در مجلس شــده 

است.
با این حال روز گذشــته محمود واعظی 
رئیــس دفتر رئیــس جمهــوری یک بار 
دیگــر بــر حمایــت دولــت از ظریــف و 
دیدگاهــش دربــاره پولشــویی پرداخت 
و بــا تأکیــد بــر اینکــه »ســخنان ظریف 
مواضع دولت بــوده و وزیر امور خارجه 
در اظهارات خود هیچ دستگاه و نهادی 

را بــه پولشــویی متهــم نکــرده اســت«، 
گفت: »به نظر شخص رئیس   جمهوری 
و اعضــای دولــت، آقای ظریــف یکی از 
وزرای موفق جمهوری اســامی ایران و 
دولت اســت. وی اقدامــات خوبی تا به 
امروز انجام داده اما عده   ای از روز اول با 

سیاست خارجی دولت مخالفت کردند 
و به دنبال فرصتی بودند که به مسئول 

سیاست خارجی فشار بیاورند.«
را  ظریــف  اســتیضاح  طــرح  واعظــی 
سیاسی دانســت و  ادامه داد: »1۰ مورد 
را بــرای اســتیضاح مطــرح کرده    اند اما 

معلوم نیســت که چرا مــوارد دیگر غیر 
از بحث پولشــویی را تا بــه امروز مطرح 
نکــرده بودنــد. این عده دنبال فشــار به 
دولت هســتند.«  او در ادامه افزود: »اگر 
عــده   ای با دولت اختاف ســلیقه دارند 
نباید در شرایط فعلی بحث استیضاح 

وزیــر امور خارجــه را مطــرح می  کردند 
چراکه استیضاح ظریف باعث تضعیف 
وزارت امور خارجه می شود و این اتفاق 

به مصلحت و منافع کشور نیست.«
 
ë  هاشــمی: علــت تمرکــز بــر تخریــب

ظریف مؤثر بودن او است
محمد  هاشــمی، عضو پیشــین مجمع 
تشــخیص تشــخیص مصلحــت نظام 
نیز با اشــاره به کارهای بی نظیر ظریف 
جملــه  از  انقــاب  سیاســی  تاریــخ  در 
قطعنامــه 598 و برجام گفــت: »امروز 
نیز شخصیت ظریف، بســیار تأثیرگذار 
و مفیــد بــرای دولــت، ملــت و نظــام 
جمهوری اســامی اســت. علــت اینکه 
تمرکــز کردند تا ایشــان را تخریب کنند 

نیز مؤثر بودن وی است.«
بــا  هاشــمی  جمــاران،   گــزارش  بــه 
تشــبیه وضعیــت ظریف بــه وضعیت  
و  هاشــمی  مرحــوم   بهشــتی،  شــهید 
ســال های  در  رهبــری  معظــم  مقــام 
نخســت انقــاب افــزود: »بیشــترین و 
شــدیدترین حمله هــا در اوایــل انقاب 
به شخصیت های مؤثر بود.« او در عین 
حــال تصریــح کــرد: »مســائل مجلس 
پیرامون ظریف بر اســاس حقی اســت 
کــه قانون بــه نمایندگان مجلــس داده 
و مــا نمی توانیــم اقدامــات نمایندگان 
را در راســتای دشــمنان قلمــداد کنیم. 
آنهــا معمــواً در رقابــت بــا دولت هــا 
برخی مســائل را انجــام می دهند. ولی 
نمایندگان نیز باید در این شرایط بیشتر 
توجــه کننــد کــه امــروز نیازهــای نظــام 
چیست و دشمن دقیقاً روی چه تمرکز 

کرده که ما بتوانیم پاتکش را بزنیم.«
مخالفــت با اســتیضاح ظریف حتی در 
روزنامــه جــوان کــه در زمــره منتقــدان 
سیاســت های دولــت به شــمار می رود 
نیز هویدا شد. روز سه شنبه جوان اقدام 
برخی نمایندگان مجلس و جمع آوری 
امضا بــرای اســتیضاح ظریــف را کاری 
بیهوده و البته مضر دانســت و نوشــت: 
» در این اقدام نه وقت شناســی هست، 
نــه موضوع شناســی، نه وزیرشناســی و 
نــه خود )مجلس( شناســی. زمان دعوا 
را اشــتباه انتخــاب کرده اید. حــاا وقت 

اتحاد مقابل امریکا و اروپا است.«

واعظی :  استیضاح وزیر خارجه سیاسی است

در حالی کــه مدیرکل فرهنگی و روابط 
عمومــی مجلــس از تکذیــب امضای 
رئیــس  اســتیضاح  بــه  موســوم  نامــه 
مجلس توســط برخــی نمایندگانی که 
اسم شــان ذیــل نامه آمــده خبــر داده 
بود، نماینده تهیه کننده این طرح گفته 
است که یک بار دیگر تعداد امضاهای 
استیضاح رئیس مجلس به حد نصاب 

رسیده است. 
حســینعلی حاجی دلیگانــی، نماینده 
مخالف دولت روز سه شــنبه از طرحی 
مجلــس  علنــی  جلســه  حاشــیه  در 
رونمایــی کرد که بر اســاس آن، فرایند 
اســتیضاح علی اریجانی کلید خواهد 
خــورد. بهانــه اصلــی این طــرح اقدام 
لوایــح  درخصــوص  اریجانــی  علــی 
بــا  مبــارزه  قانــون  اصــاح  و  پالرمــو 

پولشویی بود. 
شــورای نگهبــان بــه اســتناد ایــرادات 
هیأت عالی نظارت مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام ایــن دو ایحــه را رد 
کرده و به مجلس ارجاع داده بود. علی 
اریجانــی امــا در نامــه ای بــدون آنکه 
این ایــرادات در کمیســیون  تخصصی 
و صحن مجلس بررســی شــوند، آنها را 
به مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
برگردانــد. نماینــدگان مخالــف لوایــح 
چهارگانه مرتبط با FATF اعتقاد داشتند 
که ایــن کار رئیس مجلس غیــر قانونی 
بوده اســت. حال آنکه علــی اریجانی 

از  دیگــری  طیــف  همــراه  بــه  خــود 
نمایندگان بر این اعتقاد بودند که ورود 
هیأت عالی نظارت مجمع به موضوع 
لوایح یاد شده خارج از چارچوب قانون 

است.
در روزهایــی کــه بحــث لوایــح مرتبــط 
بــا FATF دوبــاره داغ شــده و کمتــر از 
ســه ماه تا پایان مهلت این کارگروه به 
ایران برای تکمیــل اقداماتی که منجر 
به خــروج دائمی کشــورمان از لیســت 
ســیاه می شــوند، باقی مانده است این 
موضوع به بهانه ای برای فشــار به وزیر 
خارجــه و رئیس مجلس تبدیل شــده 
اســت. طرح اســتیضاح علی اریجانی 
آن طور که حسینعلی حاجی دلیگانی 
روز سه شــنبه آن را رونمایی کرد، دارای 

27 امضا بود. 
اما ســاعاتی بعــد از آن مهــدی کیایی، 
مدیــرکل فرهنگــی و روابــط عمومــی 
مجلس در توئیتر خود نوشت: »آقایان 
ســلیمی، اعــزازی، نــوری، پوربافرانی، 
کعبــی، بــدری، قاضــی زاده، ارگانــی 
و چنــد نماینــده دیگــر کــه اسم شــان 
ذیل نامه موســوم به استیضاح رئیس 
مجلس آمده، کتباً اعام کردند چنین 
درخواســتی نداشــته اند. اعمــال ماده 
2۴ منتفــی اســت، امــا اســتقبال چنــد 
رسانه اصولگرا از موضوع، جالب توجه 
اســت. واقعاً دوســتان دنبال چه اند؟« 
بــر اســاس آنچــه که برخــی منابــع در 

مجلــس بــه  »ایران« گفته انــد، تا ظهر 
دیروز در مجمــوع 9 نفر از نمایندگانی 
کــه امضــای آنها پــای این طــرح بوده، 
اعــام کرده اند بــا این طــرح همراهی 

ندارند. 
حاجــی  حســینعلی  وجــود  ایــن  بــا 
کــرد: »طــرح  اعــام  دلیگانــی دیــروز 
اســتیضاح رئیــس مجلــس مطابق با 
مــاده 2۴ آیین نامــه داخلــی مجلــس 
که شب گذشــته با پس گرفتن امضا از 
ســوی ۶ نفر از نمایندگان از حدنصاب 
افتــاده بــود مجــدد بــا امضــای تعداد 
دیگــری از نماینــدگان بــه حــد نصاب 
)2۵ امضا( رســید و بار دیگر در دســتور 
کار مجلــس قرار گرفــت.« برخی افراد 
مطلع بــه »ایران« گفته انــد افرادی که 
به جمع اســتیضاح کنندگان اریجانی 
فردیــن  از  عبارتنــد  شــده اند  اضافــه 
فرمنــد، عنایــت اه خادمــی، محمــد 

وحدتی هان، محمدرضا ملکشــاهی 
راد و جبار کوچکی نژاد.

با ایــن وجود یــک عضو هیأت رئیســه 
مجلس گفته است که اقدام نمایندگان 
رئیــس  از  شــکایت  دولــت،  مخالــف 
مجلس است نه استیضاح او. علیرضا 
رحیمــی  در مــورد ارســال مصوبــات 
مجلــس )لوایح پولشــویی و پالرمو( به 
مجمع تشخیص مصلحت اظهار کرد: 
نمایندگان هر اعتراض و هر شکایتی از 
هر کدام از اعضای هیأت رئیسه داشته 
داخلــی  آیین نامــه  براســاس  باشــند، 
مجلس به کمیسیون تدوین آیین نامه 

ارائه می شود. 
در این کمیســیون هیأتــی به نام هیأت 
رســیدگی به اعتراض تشکیل می شود 
که مرکب از کمیسیون تدوین آیین نامه 
و رؤســای همه کمیسیون هاســت. وی 
ادامــه داد: تاکنون طرح شــکایت علیه 
رئیــس مجلــس در ایــن زمینه ســابقه 
نداشــته، ولــی بــرای اعضــای هیــأت 
رئیســه در مجلس دهم، ســال گذشته 
ایــن تجربــه اتفــاق افتــاد و علیــه ســه 
عضــو هیأت رئیســه به خاطر دیــدار با 
آقای خاتمی شــکایت شد که از 19 نفر 
حاضر سه رأی آورد. رحیمی در پایان با 
تأیید کاهش تعداد امضاهای شکایت 
از رئیــس مجلــس گفــت: ایــن فرایند 
استیضاح نیست بلکه خود متقاضیان 

نام استیضاح را بر آن گذاشتند.

معاون رئیس  جمهوری به انتقاداتی 
که پیرامون اقامت پســرش در کشــور 
امریــکا مطــرح می شــود، پاســخ داد. 
معصومــه ابتــکار کــه از دانشــجویان 
در  امریــکا  ســفارت  تســخیرکننده 
آبــان ماه ســال 58 بــود، در گفت وگو 
بــا خبرآنایــن دربــاره اینکــه چطــور 
فرزنــدش در امریکا تحصیل می کند، 
گفت: تحصیــل در امریکا تأیید خوی 

سلطه گری امریکا نیست. 
در امریکا تحصیل کردن از قدیم بود. 
خیلی ها رفتند امریکا تحصیل کردند 
اما لزوماً تحصیــل در آنجا به معنای 
امریــکا  دولــت  سیاســت های  تأییــد 

نیست.
ابتــکار در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
بــه فرزندتــان توصیــه داشــتید کــه از 
امریــکا بــه ایــران برگردد، هــم گفت: 
فرزنــدم ســی و خرده ای ســالش بود، 
اینجا درس خواند و کارشناســی ارشد 
گرفت. دنبال این بود که بتواند ادامه 
تحصیل بدهد، در رشــته ای که دلش 
می خواســت پذیرش گرفت. انتخاب 
خــودش و خانــواده اش بود کــه برای 

ادامه تحصیل به آنجا برود. 
خیلی هــا می روند. فکــر می کنم قبل 
از ترامپ ســالی 3-۴ هــزار نفر، حتی 
جایی نوشته بود، یکی دو سال 1۵-1۰ 
هزار نفر برای ادامه تحصیل به خارج 

کشور می روند.

او ادامــه داد: یک جوانی حق انتخاب 
دارد و می  توانــد انتخــاب کنــد. نفاقی 
هــم در آن نمی بینــم. ضمــن آنکــه 
جوانــان  دیدگاه هــای  اســت  ممکــن 
صددرصــد در راســتای والدین شــان 
کــه  اقدامــی  اســت  ممکــن  نباشــد. 
انجام می دهنــد، مفهومش نقض یا 
رودررویــی هم نباشــد. او حق دارد که 
برای زندگی خودش تصمیم بگیرد. 

افــرادی که ایــن انتقادهــا را می کنند، 
اگر خودشان در موقعیت هایی باشند 
که بخواهنــد آزادانه تصمیم بگیرند، 
می خواهنــد  والدین شــان  از  حتمــاً 
دخالــت نکننــد و اجــازه دهنــد حــق 
تصمیم گیــری بــا خــود آنهــا باشــد. 
آن هــم کســی که در ســن ســی و چند 
ســالگی اســت. فکر می کنم استقال 
رأی و اســتقال نظــر را بایــد محتــرم 

بشماریم.

ابهام در حد نصاب امضاهای استیضاح اریجانی توضیح ابتکار درباره تحصیل فرزندش در امریکا
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بـــــرش
دادســتان کل کشــور روز گذشته به وجود 
پولشــویی در کشــور اذعــان کــرد امــا در 
عیــن حــال نامــه 12 صفحــه ای ظریف 
در توضیــح دیدگاه هــای اخیــرش پیرامــون پولشــویی را فاقد 

مستندات دانست.
به گزارش ایســنا ، حجت ااسام والمسلمین منتظری که در 
مراسم هفته بسیج اتاق اصناف تهران  سخن می گفت با انتقاد 
از اجرا نشدن قانون مبارزه با پولشویی در کشور گفت: »پولشویی 
واقعیتی در جامعه ما است که از طریق قاچاق کاا، ارز و مواد 
مخدر وارد کشــور می شــود، یک ســمی برای اقتصاد کشــور به 
شــمار می رود و به نحوی همه کشــورها با آن مواجه هســتند و 

نمی شود کشوری را پیدا کرد که در آن پولشویی نباشد.«
دادســتان کل کشور مسئوان اجرایی، مســئوان پولی و بانکی 
و مســئولین قضایی را متولیان مبارزه با پولشــویی دانســت اما 
درباره اظهارات وزیر امور خارجه در رابطه با وضعیت پولشویی 
در کشــور گفت: شرایط کشور از لحاظ مسائل داخلی و خارجی 
به گونه ای اســت که بســیاری از امور خصوصاً توسط مسئولین 
باید رعایت شود و مراعات بیان برخی از مسائل را داشته باشند 

تا مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیرد.
او در عیــن حــال با تأکیــد بر اینکه در شــرایط کنونــی وزیر امور 

خارجــه بایــد تقویت شــود، دربــاره نامــه ظریف در پاســخ به 
درخواست دادســتانی برای ارائه مســتندات افزود: »یک نامه 
12 صفحه ای را چند روز قبل برای بنده فرســتادند که یکسری 
بیانات خودشــان را در آنجا بــاز توضیح داده بودند، همچنین 
حاوی مسائل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم 
نبــود و درآخر هم اشــاره کردند که دلیل و مســتندی ندارم که 
بخواهم بفرستم و یکی دو مورد بوده که به آقای رئیس جمهور 
داده ام.« منتظری افزود: »بنده منتظر هستم که از ناحیه ایشان 
و هر مقام اجرایی دیگری اگر مســتنداتی هســت به ما ارســال 

شود و مطمئن باشند که ما تعقیب می کنیم.«
ë درخواست نماینده تهران از دادستان

بــر مبنــای همین نــوع وارد شــدن دادســتانی کل بــه موضوع 
پولشــویی و درخواست مســتندات از ظریف بود که روز گذشته 
علیرضــا رحیمــی، عضو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
خارجــی مجلــس در توئیتــی خطــاب به دادســتان کل کشــور 
نوشت:  »اکنون که برای روشنگری ظریف ورود قضایی کردید، 
بــه عنوان نماینده مردم تقاضا دارم نســبت بــه ادعای آقایان 
کریمی قدوسی و ذوالنور نیز به طور رسمی و شخصاً رسیدگی 
فرمایید. اگر نیازبه تقاضای کتبی هم هست اعام کنید. مردم 

منتظر اقدام بدون تبعیض تان هستند.«

دادستان کل کشور: پولشویی  داریم اما ظریف نباید آن حرف ها را می زد



گروه اقتصادی/   چهارشــنبه، روز پرخبری 
بــود. هماننــد روزهایــی که هیــأت دولت 
جلسه دارد، دیروز هم پس از پایان جلسه 
اعضای کابینه دوازدهم در حیاط دولت به 
میان خبرنگاران آمدند تا پاسخ مهم ترین 
و به روزترین پرســش ها و دغدغه های آن 

را بدهند.
برهمیــن اســاس دیروز خبرهــای مهمی 
اعام شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه 
از افزایــش 20 درصــدی حقــوق کارکنــان 
دولــت خبــر داد و وزیــر نفــت هــم بحث 
ســهمیه بنــدی بنزیــن را رد کــرد. عــاوه 
برایــن رئیــس کل بانک مرکــزی نیز خبر 
خوشی درباره تداوم کاهش نرخ ارز اعام 
کــرد و درنهایــت وزیــر صمت بــا تکذیب 
قیمت گــذاری خــودرو 5 درصــد کمتــر از 
نرخ بازار به بحث های داغ هفته های اخیر 

پایان داد.
ë رشد 20 درصدی حقوق دولتی ها

یکــی از مــردان اقتصــادی کابینــه رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه بود که از افزایش 
20 درصــدی حقــوق کارکنــان دولــت در 
بودجــه ســال 98 خبــر داد. محمــد باقــر 
نوبخــت بــا اشــاره بــه اینکــه 24 تبصــره 
پیشنهادی ســازمان برنامه و بودجه برای 
ایحــه بودجــه 98 روز سه شــنبه در هیأت 
دولت به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: 
در جلســه یکشــنبه بعــدی دولــت، ارقام 
بودجــه و جــداول تصویــب نهایــی شــده 
و ایحــه بــرای تقدیــم به مجلــس آماده 
می شــود. نوبخت بــا بیان اینکه ســال 98 
ســال ویــژه ای اســت و ما بایــد در یکــی از 
بی رحمانه ترین و ســخت ترین تحریم ها 
کشور را اداره کنیم، بیان کرد: سایه تحریم 
بر مصارف و درآمدهای ما می افتد اما هنر 
ما این اســت که از امکانات و تجارب خود 
اســتفاده کــرده و تحریم هــا را دور بزنیــم. 
در حــال حاضر یک تیم بســیار بــزرگ در 
امریکا مســتقرند و بررســی می کنند که ما 
در شــرایط تحریــم چــه راه هــای جدیدی 
می رویــم. بنابرایــن مــن معــذورم که به 

صــورت ریز و شــفاف دربــاره تصمیمات 
دولت صحبت کنم.

وی ادامه داد: بودجه شفاف تهیه می شود 
و صندوق بین المللی پول هم شــفافیت 
بودجــه ایــران را تحســین برانگیــز اعــام 
کرده اســت. مــا منابع درآمدی خــود را به 
دقت انتخاب می کنیم و بی جهت منابع 
واهــی معرفــی نخواهیم کرد کــه در طول 
سال محقق نشود. سال گذشته 320 هزار 
میلیارد تومان درآمد پیش بینی کردیم که 
این رقم تحصیل شــد. نوبخت همچنین 
بــا اشــاره بــه اینکــه هدف مــا در ســال 98 
رشد تولید، اشــتغال و کاهش فقر مطلق 
اســت، تصریــح کــرد: 70 هــزار میلیــارد 
تومــان از منابــع دولتــی بــرای طرح هــای 
عمرانــی دولتــی اختصــاص می دهیــم. 
همچنین از منابع بانکــی و صندوق برای 
واحدهــای بخــش خصوصــی می توانیم 
استفاده کنیم. همین رقم مشابه که برای 
بخش دولتی درنظر گرفته ایم به صورت 
کمــک باعــوض وام ارزانقیمــت و وجوه 
اداره شــدن در اختیــار واحدهــای تولیدی 
قرار خواهیم داد. رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه با تأکید بر اینکه بودجه ما محدود 
است، گفت: هر دستگاهی تاش می کند 
که بودجه بیشــتری به دست بیاورد. ما در 
آن واحــد باید هم مطالبات کشــاورزان را 
بدهیم هم برای بازنشستگان و فرهنگیان 
قانــون، هم ترازی را اجرا کنیم هم بودجه 
دانشــگاهیان را بپردازیــم و بودجــه ســایر 
دســتگاه ها را تأمین کنیم. در این شــرایط 
را  بخش هــا  نبایــد  صنفــی  واحدهــای 
تحریــک کنند کــه دنبــال مطالبه بیشــتر 
باشــند. ما 3000 میلیارد تومان از بانک ها 
بــا ســود 20 درصد منابع تأمیــن کردیم تا 
پول گنــدم کاران را بیشــتر بپردازیم. همه 
باید شــرایط حســاس کشــور را بدانند. اگر 
کسی دنبال بودجه بیشتر است این بدین 
معناســت که باید بودجه ســایر بخش ها 
کمتــر شــود. نوبخــت در پایــان گفــت: ما 
مســتمری افــراد تحــت پوشــش را ســه تا 

پنــج برابر افزایــش داده ایم و ایــن روند در 
ســال 98 ادامــه می یابــد. افــراد مســتحق 
یارانــه نیــز، یارانه خــود را دریافت خواهند 
کرد. بسته های حمایتی و جبرانی نیز ادامه 
می یابــد و همــه تــاش ما این اســت که با 
ســرافرازی بتوانیم از شــرایط تحریم عبور 

کنیم.
ë بحث سهمیه بندی مطرح نیست

وزیــر نفــت عضــو دیگــر کابینــه بــود کــه 
ســهمیه بندی  موضــوع  بــه  واکنــش  در 
بنزین گفــت: اعــداد و ارقامی کــه در مورد 
سهمیه بندی بنزین اعام می شود، درست 
نیســت.بیژن زنگنــه اظهــار کرد: هنــوز در 
مرحله ثبت نام کارت ســوخت هســتیم و 
وقتی این مرحله تمام شــد، تاریخ اجرای 
طــرح تحویــل بنزین بــا کارت ســوخت را 
اعام می کنیم. فعاً بحث سهمیه بندی 
مطرح نیست، بلکه بحث استفاده از کارت 

سوخت در تحویل بنزین مطرح است.
زنگنــه همچنیــن در پاســخ بــه ســؤالی در 
مــورد کاهش قیمــت جهانی نفــت تا زیر 
40 دار اظهار کرد: اینها پیش بینی و حرف 
اســت، زیرا قیمت نفــت را عرضه و تقاضا 

مشــخص می کنــد، البتــه دخالــت برخی 
کشــورها برای اشــباع بازار و ضربــه زدن به 
ایــران را نیــز نباید نادیــده گرفت.زنگنه در 
پایــان در پاســخ بــه ســؤالی در مــورد روند 
فروش نفت کشــورمان بیان کرد: در زمینه 
تحریم ها صحبت نمی کنم چون امریکا از 

این صحبت ها سوء استفاده می کند.
ë کاهش قیمت ارز ادامه می یابد

رئیس بانک مرکزی گفت: صادر کنندگانی 
که معافیــت گرفته اند در حــال عرضه ارز 
خود به بازار هستند. وی همچنین از ادامه 

روند کاهشی قیمت ارز خبر داد.
عبدالناصــر همتــی اظهار کــرد: عرضه ارز 
صادر کنندگان در بازار تأثیر می گذارد. من 
بــه هموطنان توصیه کــرده ام که به عنوان 
دارایی در ارز ســرمایه گذاری نکنند. کسانی 
که ســفته بــازی می کنند ممکن اســت در 
ایــن عرصــه ضرر کننــد، ولــی مــردم وارد 
این بخش نشــوند. وی ادامــه داد: تا هر جا 
فعاان بــازار اراده کنند، کاهش قیمت ارز 
ادامه می یابد. امیدواریم با تعادل عرضه 
و تقاضا، ارز به ســمت تعادل حرکت کند. 
کشــور باید وارد رونق شــود و با روند فعلی 

نرخ تورم و ارز، امیدواریم این اتفاق بیفتد.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا اصاح 
قانون مسکن در قالب بودجه 1398 انجام 
خواهــد شــد، گفــت: وام مســکن یکــی از 
مسائل مهم برای دولت است، زیرا باید در 
بخش مسکن توسعه جدی داشته باشیم و 
باید پیش بینی خوبی در این زمینه کرد. در 
حال مطالعه برای تأمین منابع مالی برای 
بخش مسکن هستیم و ابعاد این مسأله را 

در آینده بیشتر مشخص می کنیم.
ë  قیمت خودرو با 5 درصد زیر قیمت بازار

تصویب نخواهد شد
همچنین وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
تأکید کرد: عرضه خودرو با قیمت 5 درصد 
زیر قیمت بازار تصویب نخواهد شد. رضا 
رحمانی درباره وضعیت خودروهای پیش 
خریــداری شــده توســط مشــتریان، اظهار 
کــرد: بــدون تردیــد خودروســازان موظف 
هســتند به تعهد خود در برابر مشــتریانی 
کــه خودروی خود را پیش خریــد کرده اند و 
یا اینکه قرارداد قطعی در این زمینه دارند، 
پایبند باشــند. وی با اشاره به اینکه تعیین 
قیمت جدید بــرای خودروهای مشــمول 

قیمت گــذاری در حال بررســی در کارگروه 
تنظیــم بــازار اســت، دربــاره اعــام برخی 
خودروســازان مبنی بر فروش خودروهای 
خــود به قیمت 5 درصد زیــر قیمت بازار، 
تصریــح کــرد: هــر آنچــه کــه در قــرارداد 
خودروسازان با مشتریان وجود دارد ماک 
است. بسیاری از افزایش قیمت خودروها 
تــا کمتــر از 5 درصــد قیمــت بازار ســخن 
گفته اند که اینها بر اســاس حدس و گمان 
و نظر شخصی اســت. رحمانی با تأکید بر 
اینکــه من به دنبــال ســاماندهی صنعت 
خــودرو در بخش هــای مختلــف از جمله 
قیمت، ســاخت داخــل، ارتبــاط با قطعه 
ســازان و قراردادهای پیش فروش هستم، 
خاطرنشــان کــرد: قطعــاً آنچه کــه درباره 
فروش خــودروی خودروســازان به قیمت 
5 درصــد کمتر از قیمت بازار مطرح شــد، 
تصویب نخواهد شد. آنچه که در این زمینه 
مطرح شــد آن بود که برخی خودروسازان 
پیشنهاد کردند خودروهایی را که مشمول 
بــه قیمــت 5  قیمت گــذاری نمی شــوند 
درصــد زیــر قیمــت بــازار عرضــه کننــد تا 

قیمت ها را کاهش دهند. 
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از افزایش 20 درصدی حقوق تا رد سهمیه بندی بنزین
4 مرد اقتصادی دولت چه گفتند

چنــد ماهــی اســت کــه سیاســتگذاران 
می خواهند قیمــت خودروهای داخلی 
را اصــاح کننــد بــه گونــه ای کــه قیمت 
کارخانــه ای خودروها حداقــل بر مبنای 
ارز نیما حــدود 9 هزار تومان باشــد. این 
موضــوع تاکنون ســه وزیر به خــود دیده 
است اما هنوز فرجی برای خودروسازان 
حاصل نشده است. خودروسازان مجبور 
هســتند با قیمت هایی که براساس دار 
3500 تومان اســت محصــوات خود را 
به فروش برسانند. از سویی با مشخص 
نشدن قیمت ها و عدم شفافیت وزارت 
قیمت گــذاری،  موضــوع  در  صنعــت 
فروشــندگان و مردم باتکلیف هستند. 
ایــن باتکلیفــی هم ثبــات قیمت هــا را 
بــه همراه نداشــته اســت و در هــر هفته 
و حتــی روزانه قیمــت خودروهــا 300 تا 
یک میلیون تومان گرانتر می شــود. رضا 
رحمانی وزیر صمت که بیشــترین عمر 
کاری اش را در مجلــس گذرانــده اســت 
در جلســه شورای سیاســتگذاری خودرو 
بــا آزادســازی قیمت ها اعــام موافقت 
کــرده اســت امــا وی هــم ماننــد ســایر 
وزیــران نمی خواهــد متهم بــه افزایش 
قیمت شــود به همین جهت در جلســه 
ســایر  و  مجلــس  اشــتغال  کمیســیون 
جلسات دست به عصا حرکت می کند تا 
مهر گرانی خودرو بر پیشانی اش نخورد. 
امــا ایــن بــار جایــی بــرای ســاکت بودن 
نیست چرا که دبیر انجمن قطعه سازان 
گفتــه  جمهــوری  رئیــس  بــه  صراحتــاً 
اســت اگــر تــا دو هفتــه آینــده وضعیت 
قیمت گــذاری خودرو مشــخص نشــود، 
خودروســازان دســت از تولید می کشــند 
و کارگــران به جاده مخصــوص خواهند 
رفــت. حــال ایــن ســؤال باقی اســت که 
ترمز اصاح قیمت خودرو را کجا کشیده 
اســت؟ و چرا سیاســتگذاران بــه صورت 
شــفاف قیمت ها را اعام نمی کنند و در 
این مدت سازمان حمایت عقب نشینی 

کرده است؟
ë فروش خودرو متوقف شده است 

طبق بررسی های صورت گرفته طی چند 
وقت اخیر شــرکت های خودروسازی که 
تولیدشــان از 2500 دســتگاه بــه 600 الی 
700 دســتگاه در روز رســیده اســت تنهــا 
بــه تعهدات قبلی خود پاســخ می دهند 
و فــروش خــود را بســته اند. این موضوع 

دربــاره مونتــاژکاران چینــی هــم صــدق 
می کند. آنها می گویند تا سازمان حمایت 
تکلیف را مشخص نکند، فروش جدیدی 
نخواهند داشــت چــرا که بــا قیمت های 
فعلی نمی توان تعهدی را پذیرفت. البته 
مدیران این شرکت ها معتقدند که دولت 
مجبور به افزایش قیمت است و چاره ای 

جز این نمانده است.
ë قیمت ها 10 درصد کمتر از حاشیه بازار 

در حالــی کــه فــروش خــودرو 5 درصــد 
کمتــر از حاشــیه بازار در جلســه شــورای 
سیاســتگذاری خــودرو مورد توافــق قرار 
گرفتــه بــود و انعــکاس ایــن مطلــب از 
ســوی یک منبع مطلع در روزنامه ایران 
بازتــاب منفی برای برخــی  مجموعه ها 
و بخصــوص مــردم داشــت قرار اســت 
بازنگــری در ایــن امــر صــورت گیــرد به 
نحوی که قیمــت کارخانــه ای خودروها 
10 درصد کمتر از حاشــیه بازار شود. یک 
منبع مطلع در شرکت های خودروسازی 
عنوان کرد، آخرین توافق برای قیمت ها 
10 درصــد کمتــر از حاشــیه بــازار اســت. 
شــاید این درصد بتواند رضایت ریاست 
جمهــوری را هــم جلــب کنــد و دیگــر 
مخالفی در برابر اصاح قیمت ها وجود 
نداشته باشد. بر این اساس هر خودرویی 
خودروســاز  اســت  بــازار  در  اکنــون   کــه 
10 درصــد کمتــر از قیمــت بــازار ارائــه 

خواهد کرد.
ë جلسه فوری برای سازوکارهای جدید

تعلــل چندماهــه سیاســتگذاران بــرای 
بــرای  را  شــرایط  قیمت هــا،  اصــاح 
خودروسازان و قطعه سازان وخیم کرده 
اســت. به گونه ای که قرار اســت در اوایل 
هفته آینده جلســه فوری گذاشــته شــود 
و موضــوع نحــوه تولید، قیمت گــذاری و 
چالش ها بررســی شود و پس از تصمیم 
گیری، ســازوکارهای جدید اعمال شــود. 
حال باید دید کم کاری سازمان حمایت 
و وزارت صمــت در تعیین قیمت ها چه 

نتیجه ای خواهد داشت و خودروسازان و 
قطعه سازان چه راه و روشی را برای ادامه 
حیات خواهند داشت. هر چند که مدیران 
خودروســازی صراحتــاً اعــام کردند که 
بدون افزایش قیمت، دیگر امکان تولید 
ندارند و بهتر اســت سیاســتگذاران برای 
ثبات قیمت ها و جلوگیــری از زیان دهی 
بیش از 6 هزار میلیارد تومانی آنها اقدام 

ازم را انجام دهند.
ë  تأمیــن کجــا  از  ای بــی اس  و   ایربــگ 

خواهد؟
قطعه ســازان در مصاحبه هــای کــه بــا 
روزنامــه ایــران داشــتند اعــام کردند با 
بحران تأمین قطعه هایی مواجه شدند 
که ســازمان ملی اســتاندارد نصب آن را 
اجباری کرده اســت. حســن رزم خــواه از 
قطعه سازان کشورمان گفته بود: تأمین 
 ،)ECU(قطعات ایربگ، رایانه ماشــین
ترمــز  کنتــرل  سیســتم  کاتالیســت، 
ماشــین)ABS(، سنســور خــودرو، پیچ و 
مهــره ای خــاص و برخــی از مــواد اولیه 
بــا  )فــواد مخصــوص تولیــد خــودرو( 
مشــکل مواجه شــده اســت. ایــن امر به 

خاطر تحریم و قیمت ارز است.
رئیــس  پیروزبخــت  نیــره  گذشــته  روز 
سازمان ملی اســتاندارد در مصاحبه ای 
بــا ایرنــا عنوان کــرده اســت کــه در دوره 
پیشــین تحریم هــا در ســال های 90 و 91 
ایربــگ و ترمــز  ای بــی اس در خودروهــا 
اســتفاده می شــد و خودروســازان هیــچ 
مشــکلی در تأمیــن آن نداشــتند. امروز 
اتفاق جدیــد نیفتــاده که خودروســازان 
بخواهنــد این قطعات را کنــار بگذارند و 
چنیــن خواســته ای را مطــرح نکرده اند. 
به گفتــه فعاان صنعت قطعه ســازی، 
تحریم هــای ایــن دوره بــا دوره گذشــته 
هــم  چیــن  بــا  حتــی  اســت.  متفــاوت 
نمی تــوان همــکاری مشــترک داشــت، 
حال چطور می توان قطعات ایمنی یاد 

شده را تأمین کرد.

گــروه اقتصــادی/   از ابتــدای ســال جاری 
تاکنــون با اســتفاده از ظرفیت های قانون 
بودجه کل کشور 18 هزار میلیارد تومان از 
بدهی های دولت به بانک ها و پیمانکاران 
تهاتر شد. طبق نظر اقتصاددانان بدهی 
مختلــف  بخش هــای  بــه  دولــت  کان 
بخصــوص بانک هــا کــه از ســوی وزارت 
میلیــارد  هــزار   500 از  بیــش  اقتصــاد 
تومان ارزیابی شــده است، تأثیر منفی بر 
بخش های واقعی اقتصاد دارد و برهمین 
اســاس تاش برای تســویه آنهــا توصیه 
می شود.یکی ازطرح های خوبی که دولت 
برای پرداخت بدهی هــای خود تدوین و 
اجرایی کرده است تهاتر بدهی های خود 
از طریــق اوراق خزانــه اســت که کمترین 
آثــار منفــی را به همــراه خواهد داشــت. 
برهمین اســاس در راســتای اجــرای بند 
)و( تبصره 5 قانون بودجه، تاکنون دولت 
از بدهــی   تومــان  بابــت 8400 میلیــارد 
پیمانکاران به بانک ها اوراق تسویه خزانه 
منتشــر کرده و 9700 میلیارد تومان دیگر 

در مرحله صدور اوراق قرار دارد.
براســاس گزارشــی کــه وزیــر اقتصــاد به 
کمیســیون برنامــه و بودجــه ارائــه کــرده 
اســت، تــا زمــان ارائــه گــزارش در هفتــه 
گذشــته، بابــت 8400 میلیــارد تومــان از 
بدهی دولت به پیمانکاران و پیمانکاران 
بــه بانک هــا اوراق تســویه خزانه منتشــر 
شده اســت. از طرف دیگر 9700 میلیارد 
تومــان اوراق تســویه خزانــه در مرحلــه 
صــدور اســت کــه بدیــن ترتیــب 18100 
میلیارد تومان از بدهی ها تعیین تکلیف 
شــده اســت.ظرفیت بنــد )و( تبصــره 5 
قانــون بودجه تهاتر بدهی های قطعی تا 
پایان ســال 95، تا سقف 100 هزار میلیارد 
تومان است اما بدهی قطعی بانک ها به 
بانک مرکزی تا پایان ســال 95 که تاکنون 
آن بدهی ها تسویه نشده است، 77 هزار 
و 467 میلیارد تومان محاسبه شده است. 
از طــرف دیگــر 40 هــزار و 966 میلیــارد 
تومــان از ایــن بدهی هــا، خــط اعتبــاری 
مســکن مهــر اســت. ازم به ذکر اســت، 
بدهی بانک های خصوصی و غیردولتی 
بــه بانــک مرکــزی در ســال های 96 و 6 
ماهه اول ســال 97 بشدت افزایش یافته 
و بــه رقم 76 هــزار میلیــارد تومان )پس 
از کســر خط اعتباری بانک مرکزی بابت 
پرداخــت بــه ســپرده گذاران مؤسســات 
منحله( رسیده است اما با توجه به اینکه 
مبنــای ایــن تبصــره بدهی هــای قطعی 
و تســویه نشــده ســال 95 اســت، اضافــه 

 97 و   96 ســال  در  بانک هــا  برداشــت 
مشمول این قانون نمی شود. 

ë تبصره ای که باید اصاح شود
با توجه بــه میزان بدهی قطعی بانک ها 
تــا ســال 97 و بدهی هــای تســویه نشــده 
آنها تاکنون، در صــورت عدم اصاح بند 
)و( تبصــره بودجه فقط 36 هزار میلیارد 
تومــان از کل ظرفیــت 100 هــزار میلیارد 

تومانی بدهی ها، قابلیت اجرا دارد.
بــه گــزارش فــارس، وقتــی طــرح تهاتــر 
بدهی هــا در قالــب پیشــنهاد کمیســیون 
و ســقف 100  بودجــه مطــرح  و  برنامــه 
هــزار میلیــارد تومانــی بــرای آن در نظــر 
گرفته شــد، در ابتدا تصور می شــد بدهی 
پیمانکاران و نهادهای عمومی غیردولتی 
بــه بانک ها، بدهی دولــت به پیمانکاران 
و نهادهــای عمومی و بدهــی بانک ها به 
بانــک مرکزی تا ســقف 100 هزار میلیارد 
تومــان تســویه و تــا حــدی از بار ســنگین 
معوقــات و مطالبــات و بدهی ها کاســته 
خواهد شــد. اما آنچه کــه در جزء یک بند 
)و( تبصره 5 قانــون بودجه در نهایت به 
تصویب رســید بــه گونه ای تنظیم شــده 
است که مانع از چنین اقدامی می شود. در 
جزء یک بند )و( این تبصره آمده اســت: 
به دولــت اجازه داده می شــود درصورت 
درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی 
اشــخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی 
و تعاونــی و نهادهای عمومی غیردولتی 
و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های 
یارانــه  بابــت  کشــاورزی  جهــاد  و  نیــرو 
کــه در  از دولــت،  تکلیفــی  قیمت هــای 
چارچوب مقــررات مربوط تا پایان ســال 
1395 ایجاد شده است با بدهی اشخاص 
یاد شــده به بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکــی از طریــق تســویه بدهی هــای 
بانک ها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی 
به بانک مرکزی که در چارچوب مقررات 
مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، تا 
مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت 

جمعی- خرجی از طریق انتشــار اســناد 
تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه کند.

به موجــب این متــن، فقــط بدهی هایی 
از بانک هــا امکان تهاتر و تســویه با بانک 
مرکــزی را دارد که در چارچوب مقررات و 
قوانین مربوطه به بودجه های سنواتی یا 
قوانینی از این دست به وجود آمده است. 
در ابتــدا ولی اه ســیف رئیس کل ســابق 
بانــک مرکــزی اضافه برداشــت بانک ها 
از حســاب بانــک مرکزی و خــط اعتباری 
مسکن مهر را از این قانون مستثنی اعام 
کــرد و در صورتی که قانون به این شــکل 
اجــرا می شــد، میــزان تهاتــر قابل تحقق 

کمی بیش از 10 هزار میلیارد تومان بود.
امــا مدیریت جدید بانــک مرکزی اضافه 
برداشــت بانک هــا را هــم در محاســبات 
خود تا پایان سال 95  لحاظ کرد. براساس 
بررســی های انجــام شــده میــزان اضافه 
برداشــت بانک هــا تــا پایــان ســال 95 - 
اضافه برداشــت هایی که تا پایان سال 97 
تسویه نشده است - حدود 36 هزار و 500 
میلیارد تومان است.  اما براساس این بند 
از تبصره 5 بودجه، خط اعتباری مســکن 
مهر مشــمول این تهاتر نشده و به همین 
دلیــل تنهــا از ظرفیت تهاتر و تســویه 100 
هــزار میلیارد تومانی بدهی هــا در بودجه 
97، فقــط 36 هــزار و 500 میلیارد تومان 
خواهــد بــود. بنابراین دو راه بیشــتر پیش 
روی اجــرای ایــن تبصــره قــرار نــدارد، یــا 
اجــرای تهاتر بدهی ها در ســطح 36 هزار 
میلیارد تومان یــا اصاح جزء یک بند )و( 
تبصــره 5 قانــون بودجــه. البته مشــمول 
شــدن خط اعتباری مسکن مهر در تهاتر 
بدهی ها، منجر به بخشودگی بازپرداخت 
تســهیات مسکن مهر نمی شــود و فقط 
بدهــکار بانک مرکزی از بانک مســکن به 
دولــت تغییــر می کنــد و دولــت در طول 
فرآینــد بازپرداخــت اقســاط تســهیات، 
می توانــد این بدهــی را به بانــک مرکزی 

بازپرداخت کند.

خبرهای متناقض بازار خودرو

 فرمان قیمت خودرو دست کیست؟
تاش دولت برای تسویه بدهی های خود

18 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت تهاتر شد
مرجان اسامی فر

خبرنگار

تومانخودروهای  خارجی

206 تیپ2

میتسوبیشی
دی اس 6
 X نیسان
تویوتا راو

رنو کولئوس

59میلیون و 500هزار

 175 میلیون
550 میلیون
560 میلیون
625 میلیون
590 میلیون

تومانخودرو های داخلی 

تیبا صندوقدار
پژو پارس اتومات

تندر پاس اتومات

پراید 131

رانا

39 میلیون و 500هزار
90 میلیون
112 میلیون
34 میلیون
63 میلیون

 کارگران نیشکر و گروه ملی فواد 
به کار برگردند

 اســتاندار خوزســتان با اشــاره به آخرین وضعیــت پرداخت 
مطالبات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی فواد 
ایــران، گفت: حقوق دو ماه کارگران هفت تپه پرداخت شــده 
و حقوق کارگران گروه ملی فواد ایران نیز بر اســاس مدرک تحصیلی آنها در حال 
پرداخت است. به گزارش ایسنا، غامرضا شریعتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
در حال حاضر حقوق دو ماه کارگران هفت تپه پرداخت شده است و انتظار می رود 
کارگران به کار برگردند. او با اشاره به اینکه اکنون فصل برداشت نیشکر است، افزود: 
هزینه و اعتبار ازم برای اورهال کارخانه نیشــکر هفت تپه آماده شــده اســت و باید 
کارگران کارخانه را اورهال و برداشــت نیشــکر را آغاز کنند. استاندار خوزستان ادامه 
داد: تولید شکر از این نی ها، حقوق ماه های بعدی کارگران را تأمین خواهد کرد. اگر 
شکر نباشد امکان تأمین حقوق کارگران نخواهد بود. شریعتی افزود: در این شرایط 
تحریم باید در راســتای اقتصاد مقاومتی عمل کنیم که اقتصاد مقاومتی به تولید 
بیشــتر اذعــان دارد. نباید به گونه ای عمل شــود که تولیدات آســیب ببینند و نابود 
شوند. اگر رسیدگی نشود تولیدات نابود خواهند شد؛ بنابراین از کارگران می خواهیم 
به کار برگردند. او بیان کرد: اگرچه به حقوق کارفرما و سرمایه گذار احترام می گذاریم 
اما ما ضامن منافع کارگران هســتیم ولی به شــرط آغاز کار و تولید؛ باید کارگران کار 
کنند، چرخ کارخانه بچرخد و ثروت تولید شود تا حقوق کارگران داده شود. استاندار 
خوزستان بیان کرد: در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شده است و ظرف دو تا سه 
روز دیگــر اقدامات خوبی انجام می شــود کــه انتظار داریم همــکاری ازم از جانب 
کارفرما، مالک و کارگران بشود تا کار به سرانجام برسد. شریعتی با اشاره به وضعیت 
کارگران گروه ملی فواد ایران ادامه داد: سه شنبه حقوق دو ماه کارگران زیر دیپلم و 
روز گذشته نیز حقوق کارگران دیپلم پرداخت شد. اوایل هفته آینده کارگران دارای 
مدرک تحصیلی کارشناســی حقوق خــود را دریافت می کنند. عماً عقب ماندگی 
حقوق یک ماه باقی خواهد ماند که بعداً تأمین خواهد شد؛ از این کارگران نیز انتظار 
داریم تولید را آغاز کنند تا بتوانیم این مجموعه را به سمت سودآوری هدایت کنیم.

حباب نرخ ارز زیاد است
حســین میرشــجاعیان، معــاون وزیر امــور اقتصــادی و دارایی ضمن بیــان این که 
حباب نرخ ارز   زیاد اســت، گفت: جلوگیری از شــدت گرفتن نوســانات ارزی نتیجه 
سیاســت های بانک مرکزی اســت و ایــن تنزل در نــرخ ارز ادامه خواهد داشــت.به 
گــزارش ایســنا، او در نشســتی خبری بــا بیان این که اســتانداردهای تهیــه آمارهای 
مالی در کشــور مربوط به ســال 2001 اســت، بر ضرورت ارتقای این اســتانداردها به 
استانداردهای سال 201۴ تأکید کرد. وی گفت: آمار، قلب تپنده سیاست گذاری های 
اقتصادی است. افزایش کیفیت تصمیم گیری و افزایش شفافیت اقتصادی نتیجه 
تولید و توســعه آمارهای دقیق اســت. میرشــجاعیان با اعام این که پروژه اقتصاد 
در اتــاق شیشــه ای در وزارت اقتصــاد در حــال تکمیــل اســت، گفت: قصــد داریم 
آمارهایمان را با اســتانداردهای به روزتر اعام کنیم. معــاون وزیر امور اقتصادی و 
دارایی یکی از مســائل را در تهیه آمار عدم دسترســی به ریزداده ها یا داده های خرد 
اظهار کرد و گفت: با توجه به مرجعیت سازمان آمار، در تهیه آمار این سازمان باید 
بتواند به خردترین اطاعات با توجه به نظام حفظ محرمانگی و حریم خصوصی 

دسترسی داشته باشد.

صادرات غیرنفتی 13/5 درصد  رشد کرد
محمدرضــا مودودی، سرپرســت ســازمان توســعه تجــارت با بیــان این کــه رکورد 
صادرات غیرنفتی در سال جاری شکسته می شود، گفت: در 7 ماهه سال جاری بیش 
از 27 میلیارد دار صادرات داشــته ایم که این رقم نسبت به مشابه سال قبل 13.۵ 
درصد رشــد داشــته اســت. وی افزود: در صورتی که روند فعلی صادرات به همین 

شکل ادامه یابد در سال جاری رکورد جدیدی در صادرات غیرنفتی زده می شود.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: تراز تجاری نیز به دلیل محدودیت هایی 
که در صادرات داشته است مثبت یک میلیارد دار شده است. وی تصریح کرد: در 
بخش خدمات فنی و مهندســی نیز با وجود این که در مقایســه با ســال 90 کاهش 
صادرات داشته ایم، اما در مقایسه با سال گذشته میزان صادرات این بخش افزایش 
یافته اســت. مــودودی درباره دایل کاهش صادرات غیرنفتی خدمات مهندســی 
گفت: یکی از دایل این امر برداشــته شــدن جوایز صادراتی اســت و دلیل دیگر آن 
عدم اظهار صادرکنندگان این خدمات اســت که در کشــور مبدأ صادرات خود این 

خدمات را ارائه می دهند اما آمارهای آن را ارائه نمی کنند. 

اعتراض پیمانکاران به تعدیل قراردادها
خیــراه خادمی، معاون وزیر راه و شهرســازی از افزایش نــرخ تعدیل قراردادها تا 
47 درصد در برخی از اقام برای جبران رشد قیمت ها خبر داد و گفت: در گذشته 
قراردادها هر ســه ماه تعدیل و در نهایت نرخ تعدیل قراردادها در ســال 16 درصد 
بود اما با دســتور جدید ســازمان برنامه و بودجه نرخ تعدیل قرارداد برای برخی از 
اقام حتی به 47 درصد هم رسید اما هنوز پیمانکاران معترض هستند. مدیرعامل 
شــرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا درباره اباغ بخشــنامه جدید ســازمان برنامه و بودجه دربــاره تعدیل قرارداد 
پیمانکاران اظهار داشــت: با توجه به شــرایط اقتصادی ناشــی از افزایش نرخ ارز و 
مشکات ایجاد شده برای پیمانکاران، چندی پیش سازمان برنامه و بودجه شرایط 
تعدیل قراردادهای پیمانکاران را تغییر داد. وی با اشاره به جزئیات این بخشنامه 
جدید که در حال اجرا است، گفت: پیش از این هر سه ماه یک بار قراردادها نسبت 
به شرایط اقتصادی و سه ماه قبل از آن تعدیل می شدند و معمواً میزان تعدیل ها 

در کل سال چیزی حدود 16 درصد بود.

اخبــــار

آخرین قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی 

ë  رحمانی:   من به دنبال ساماندهی
بخش هــای  در  خــودرو  صنعــت 

مختلف هستم

ë  قیمــت جدیــد خــودرو در حــال
بررسی در کارگروه تنظیم بازار است

ë  رئیــس بانــک مرکــزی: تا هــر جا
فعــاان بــازار اراده کننــد، کاهــش 

قیمت ارز ادامه می یابد

ë  در حــال مطالعــه برای تأمیــن منابع
مالی برای بخش مسکن هستیم

ë  وزیــر نفــت:  اعــداد و ارقامــی که
در مورد ســهمیه بندی بنزین اعام 

می شود، درست نیست

ë  دربــاره تحریم ها صحبــت نمی کنم
چون امریکا  سوء  استفاده می کند

ë  :رئیس ســازمان برنامــه و بودجه
همه باید شــرایط حســاس کشــور را 

بدانند

ë  ما مستمری افراد تحت پوشش را سه
تا پنج برابر افزایش داده ایم



»ایــران«: اکــران جهانــی برای ســینمایی 
ایــران در اغلب موارد به اکــران محدود در 
ســالن های کوچــک خاصــه می شــود که 
عمومــاً در بخــش گیشــه قرابتی بــا ابعاد 
جهانی آن ندارد. همین اکران محدود هم 
معمواً مختص به آثار موسوم به سینمای 
جشــنواره ای اســت کــه تصویــری روشــن 
و کامــل از جامعــه ایرانــی ندارنــد. این در 
حالی است که طبق باور صاحبنظران این 
حوزه، اکران جهانی فیلم های ایرانی عاوه 
بر صدور فرهنگ کشــور، رونــق اقتصادی 
ســینما را بدنبــال دارد و از ایــن رو بایــد در 
پی اقداماتی بود که منجر به گشایش بازار 
جدیــد بــرای ســینمای ایران  شــود. هاتف 
علیمردانی که ســاخت فیلم های »مردن 
بــه وقــت شــهریور«، »هفــت ماهگــی«، 
»بخاطر پونه«، »کوچه بی نام« و »آباجان« 
را در کارنامــه کاری خــود دارد، قــرار اســت 
فیلــم تازه اش بــا عنوان »کلمبــوس« را از 
هفتــه آینده همزمان با ســینمای ایران در 
کانادا و امریکا اکران کند. او بر این باور است 
که موضوع جهانی فیلم یعنی فرمان ضد 
مهاجــرت دونالد ترامــپ و فضای کمدی 
فیلم از شــاخصه هایی اســت کــه می توان 
امید بســت که فیلم بــا مخاطب خارجی 
ارتبــاط برقرار کنــد. با او دربــاره کم و کیف 
و چگونــی اکــران فیلمش در ســینماهای 
امریکا و ایجاد بازار تازه برای سینمای ایران 

گفت وگو کرده ایم که در ادامه می خوانید:
ë  ســاخت فیلم »کلمبــوس« در روزهایی

کلید خورد که فرمان ضد مهاجرتی ترامپ 
اجرا شــد، گروه تولید فیلم با مشکل مواجه 

نشد؟
از  قبــل  امریــکا  بــه  ســفر  منــع  قانــون 
فیلمبــرداری و در مرحله ســیناپس اتفاق 

افتــاد و در حیــن نگارش فیلمنامه مجبور 
در  تغییــر  و  محدودیت هــا  اعمــال  بــه 
برنامه ریزی هــا و اجــرای آن شــدیم. تنهــا 
افرادی از گروه که اقامت امریکا را داشــتند 
مثل شــبنم مقدمــی، محمــود کاری و... 
امکان همراهی  گروه تولید را پیدا کردند  اما 
بقیه افرادی که در ایده اولیه در نظر داشتم 
هیچ کــدام نتوانســتند وارد امریکا شــوند و 
این موضوع برای فیلم مشکل ایجاد کرد. 
برخی در کشورهای مرزی و با ساخت دکور 
فیلم هایشان را می سازند اما من عاقه مند 
بودم از جغرافیای خود امریکا استفاده کنم 
و یک فیلم شهری بســازم چون تعاریفی 
که در این 40 ســال از وضعیت امریکا ارائه 

کرده ایم خیلی گنگ است.
ë  سینمایی که شما دنبال می کنید سینمای

بــرای  کــه  اســت  اجتماعــی  گــوی  قصــه 
مخاطــب ایرانــی ســاخته شــده و حــال و 
هــوای امروزی دارد. این ســینما چقدر برای 
مخاطب خارجی جذاب است؟ بازخورد 
و واکنــش مخاطبــان خارجــی در جشــن 
افتتاحیه فیلم در »دااس« امریکا، ونکوور 

و جشنواره سینه ایران تورنتو چگونه بود؟
بازخوردهــای خوبــی از چنــد اکرانــی کــه 
اشــاره کردید داشتم، شــهردار تورنتو برای 
اکــران فیلم آمــد، همین کــه توجــه افراد 
غیرایرانی را به سینمای ایران جلب کنیم 
رضایتبخش است. اکران عمومی فیلم از 
ماه آینده در سینما تک ونکوور آغاز شده و 
پس از آن در سینماهای شهرهای مختلف 
امریکا ادامه خواهد یافت. ازهمین رو بهتر 
است پاســخ دقیق تر این ســؤال به بعد از 
نمایــش عمومی فیلــم موکول شــود اآن 
به صــورت دقیق نمی تــوان بررســی کرد. 
بــا توجه به فضــای کمدی فیلــم و این که 

راجــع به موضوع جهانی یعنــی ترامپ و 
مسأله ممنوعیت مهاجرت بحث می کند 
امیدواریــم در جــذب مخاطــب خارجــی 

موفق باشد.
ë  همان طــور کــه خودتــان اشــاره کردیــد

اغلب فیلم های جشنواره ای مجال نمایش 
هر چنــد محــدود در ورای مرزهای ایــران را 
می یابنــد اما آیا فیلم هــای اجتماعی امروز 
بین المللــی  مخاطــب  جــذب  قابلیــت 

گسترده را هم دارند؟
فارغ از فیلم های آقــای فرهادی، می توان 
مدعی شــد که اغلب فیلم های اجتماعی 
صرفــاً قشــر خــاص و ضعیفــی از جامعه 
را هــدف قــرار داده اســت. برایــن اســاس 
تصوری که به واسطه نمایش این فیلم ها 
از ایــران ایجــاد شــده تصور ســطحی مثل 
تصــور عامه مــردم ایــران  از افغانســتانی 
اســت که دائم اخبار جنــگ و ویرانی از آن 
مخابره شده اســت و هنوز تصویر روشن و 

صحیحــی از جامعه امروز ایــران از طریق 
این فیلم ها ارائه نشــده است.برای جذب 
مخاطــب بین المللــی بایــد زبــان و نــگاه 
بین المللی داشــته باشیم و برای این که از 
نگاه بومی منطقه خود نسبت به ارزش ها و 
ضد ارزش ها گذر کنیم و فیلم جهانشمول 
شود و با همه مردم دنیا ارتباط برقرار کند؛ 
تجربه، نگاه عمیق و شاخک های حساس 
فیلمســاز را می خواهد. خود من 20 ســال 
پیش به هر جای امریکا که ســفر می کردم 
تصــورم این بــود که همه مــردم مثل هم 
هســتند و نگــرش یکســان دارنــد امــا اآن 
می بینم این شناخت خیلی ساده انگارانه  
بوده اســت چرا که شناختی از کف جامعه 
مردم امریکا نداشــتم. خــود را 72 ملت از 
کرد و لر و بلوچ می دانیم چون جامعه خود 
را می شناســیم و از عمق جامعه شناخت 
داریم اما ما شناختی از مردم دیگر کشورها 
نداریــم، تــا زمانی کــه کف جامعــه آنها را 

نشناســیم و بــار دراماتیکــی آنهــا را درک 
نکنیم فیلمی که می سازیم حتماً مقوایی 
اســت و در ســطح باقــی می مانــد. تمــام 
فیلم هایــی که از دل جامعه و واقعیت آن 
می آیــد حتماً به دل می نشــیند چــون بار 
شهودی شخصیت ها به واقعیت نزدیک 

است.
ë  چطور می شــود این اکران هــای محدود

و حتــی محفلی بــرای ایرانیــان را تبدیل به 
جریانــی مؤثرتر کــرد و مخاطبان بیشــتری 

جذب کرد؟
تا پخــش کننده خارجی نداشــته باشــیم 
چنیــن امکانــی وجــود نــدارد. فیلم هــای 
مــوج نو مــا در ســینماهای مســتقل اروپا 
اکران شده اند اما هیچ فیلمی از ایران وارد 
جریان فروش گیشــه امریکا نشــده است 
و صرفــاً یــک ایرانی در ســالن تئاتر شــهر 
بــرای 300 ایرانــی فیلــم را نمایــش داده 
اســت. پخــش کننده هــای ایرانــی در این 

زمینــه فعالیت می کنند امــا این که فیلم 
به صورت گســترده در امریــکا و کانادا وارد 
فروش گیشــه شــود مســتلزم آن است که 
پخش کننده داشته باشد و با شرکت های 
خارجی وارد قرارداد شــود. ســال گذشــته 
برای تماشــای فیلم اســپایدرمن به یکی 
از ســینماهای امریــکا رفتــم. حــدود 30  
تماشاگر داشــت، فیلم را دوست نداشتم 
و از ســالن بیــرون آمدم، اکــران یک فیلم 
پاکســتانی بــه اســم »big sick« توجهــم 
را جلــب کرد. حــدود 50 نفر بــرای دیدن 
یک فیلم متوســط و پایین تر از ســینمای 
ایران در ســالن بودنــد؛ جامعه کوچکی از 
پاکســتانی ها. فیلم در تمام امریکا منتشر 
شــد و من حتی در پرواز لوفت هانــزا آن را 
دیدم. این اتفاق چند دلیــل دارد اول این 
کــه یک جامعــه متحــد دارنــد و دوم این 
که با فضای پخش فیلم آشــنا هستند اما 
از ســینمای ایــران کســی وارد ایــن جریان 
نشــده و مــا بــا بوروکراســی های پخــش و 
انتشار یک فیلم کاماً غریبه هستیم. 85 
درصــد فیلم هایــی کــه در هالیــوود اکران 
می شــود کوچکترین ارزشــی برای تماشــا 
ندارنــد امــا ایــن کیفیت فیلم نیســت که 
تعیین کننده است بلکه قدرت ارتباطات 
پخش کننــده ای  اگــر  تهیه کننده هاســت. 
آشنا به بوروکراسی پخش در امریکا پشت 
فیلم ایرانی باشد می توان روی بازار امریکا 
حساب کرد. امریکا 56 ایالت دارد که در هر 
شهرش چندین ایرانی زندگی می کند در 
تورنتو بیش از 300 ایرانی زندگی می کنند 
و در لس آنجلس آمار سه برابر است و این 
جمعیت می تواند به رشد فروش فیلم ها 
کمک کند. امریکا بازار بسیار بزرگ و خوبی 

برای سینمای ایران است.
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 رونمایی از پوستر هفتمین همایش 

»۱۰ روز با عکاسان ایران«

پوستر هفتمین همایش »۱0 روز با عکاسان ایران« با حضور 
جمعی از عکاســان عصر سه شنبه ششم آذرماه در انجمن 

عکاسان ایران رونمایی شد.
ســیف اه صمدیــان رئیس هیــأت مدیره انجمن عکاســان ایران در مراســم 
رونمایی از این پوســتر گفت: انجمن عکاسان ایران در عرصه و خانه ای است 
که چند انجمن عکاسی دیگر فعالیت می کنند و »۱0 روز با عکاسان ایران« از 

نظر گستردگی و فعالیت های انجمن های 
مختلــف، به یــک افتخار همگانــی تبدیل 
شــده کــه محصــول اســتمرار و همراهــی 
اســت و امیدواریــم هفتمیــن دوره ۱0 روز 
با عکاســان با ایراد های کمتر برگزار شــود. 
صمدیــان افــزود: یکــی از دلخوشــی های 
مــا ایــن اســت کــه امــروز بیشــترین تولیــد 
ایــن دنیا عکس اســت و تلفن هــای همراه 
کاری کردنــد کــه دنیا را به هــم دوختند. ما 
چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم در انجمن 
عکاسان ایران باید پاسخ تمام کلیک هایی 

را که زده می شــود بدهیم. انجمن عکاســان ایران و ۱0 روز با عکاســان جایگاه 
حساسی است که این همه انجمن عکاسی با فکر ها و کار های متنوع دور هم 
جمع شــدند و امیدوارم این زیبایی را خراب و کدر نکنیم. امیدواریم امســال 

یکی از درخشان ترین دوره های »۱0 روز با عکاسان ایران« را شاهد باشیم.

فرهنـگ

»هار« در مولوی به صحنه می رود
جشــنواره  یکمیــن  و  بیســت  برگزیــده  اثــر  »هــار«  نمایــش 
بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران عوامــل خــود را بــرای 
اجــرای عمومــی در تاار مولوی، معرفــی کرد.این نمایش به 
نویسندگی، طراحی و کارگردانی حسین پوریانی فر قرار است از هفته آینده روی 

صحنه برود.

انتصاب چهار مدیر جدید جشنواره بین المللی فیلم وارش
مهدی قربان پور دبیر نهمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم وارش طی 
احکامــی الهه نوبخت، ســید رضا صائمی، عباس ابوالحســنی و میکائیل 
حقانــی را بــه ترتیــب به عنوان مدیــر بخــش بین الملــل، مدیرکارگاه ها و 
نشســت های تخصصــی، مدیــر بخــش آیین هــا و مدیــر امــور داوطلبــان 

منصوب کرد.

اعام آثار ارسالی به  جشنواره »ادبیات سامت«
با پایان یافتن مهلت ارسال اثر به جشنواره »ادبیات سامت«، آمار تعداد 
 آثــار ارســالی به این جشــنواره اعام شــد. در مجموع، حــدود ۱42۱ نفر در 

سایت جشنواره ثبت نام و ۱000 نفر به این جشنواره اثر ارسال کرده اند.

معرفی نامزدهای نقد ادبی جایزه جال آل احمد
هیــأت داوران بخــش نقــد ادبــی یازدهمیــن دوره  جایــزه  ادبــی جــال 
آل احمد اسامی پنج نامزد راه  یافته به مرحله نهایی این بخش را اعام 

کرد.

برنده جایزه الکساندر طایی در سینما حقیقت
فیلم مستند »عوعوی دور سگ ها« به کارگردانی »سیمون لرنگ ویلمورت« که 
برنده جایزه الکســاندر طایی جشنواره تسالونیکی یونان شده، در دوازدهمین 
دوره جشــنواره بین المللی ســینماحقیقت روی پــرده می رود.این فیلم برنده  
جایــزه کنگــره بین المللــی منتقــدان فیلــم )FIPRESCI(، جایــزه جشــنواره 
بین المللــی مســتند آمســتردام و نشــان ارزش های انســانی شــبکه تلویزیونی 

هلنیگ هم شده است.

روی خط 
خبـــــر

علیرضــا خمســه قــرار اســت نمایــش 
کمــدی »بگو مگو« را که خود کارگردانی 
و بــازی می کنــد، به صورت تــور جهانی 
دربــاره  خمســه  کنــد.  آغــاز  امریــکا  از 
نمایــش اش اعــام کرده کــه »متن این 
تئاتر برداشــتی آزاد از نمایشــنامه اوژن 
یونسکو است که با بازی خودم و احسان 
کرمــی تور جهانــی خــود را از تاریخ دوم 
دسامبر)یازده آذر( با اجرا در اوکاهومای 

ایــن  می کنــد.«  آغــاز  متحــده  ایــاات 
نمایش ســپس در شهرهای سن خوزه، 
واشنگتن، سن دیگو، شیکاگو، نیویورک 
و چند شــهر دیگر امریکا به روی صحنه 
خواهــد رفت و در ادامــه در کانادا و چند 
کشــور اروپایــی بــه اجــرای خــود ادامــه 
می دهــد و در پایــان بــا اجــرا در تهران و 
چنــد شــهر دیگــر کشــورمان بــه اجرای 
خــود خاتمه خواهــد داد. طراحی گریم 

این نمایــش را جال الدیــن معیریان و 
طراحی موسیقی آن به عهده جهانسوز 

فوادی است.
خمســه را همــه با نقش هــای کمیکش 
بیشتر می شناسند.او که دوره های مربوط 
بــه پانتومیم، حــرکات بدنــی و بازیگری 
را در یــک مدرســه در فرانســه گذرانــده 
اســت، بــه خاطر تســلطش بــر حرکات 
صــورت و نرمــی ای که در حــرکات بدن 

دارد از همان ابتدا مورد توجه کارگردانان 
کمدی ساز قرار گرفت. اکثر فیلم هایی که 
خمســه در آن بازی کرده در ژانر کمیک 
است اما او در کارنامه خود بازی در فیلم 
چشــم شیطان را با ژانر حادثه ای و کامًا 
متفاوت داشــته اســت و به خاطــر بازی 
در نقــش اول ایــن فیلم نامــزد دریافت 
ســیمرغ جشــنواره فیلم فجر شــد.او در 
تلویزیونــی  طنــز  برنامه هــای  ســاخت 

هــم خــوش درخشــید. مثــل مجموعه 
در  خمســه  بخنــد«.  پاشــو،  »بشــین، 
بسیاری از مجموعه های طنزتلویزیونی 
پرطرفــداری مثل پایتخــت ایفای نقش 
کرد. به اســتثنای کارهای بسیار زیاد او در 
تلویزیــون، او در کارنامــه اش فیلم هــای 
ســینمایی وروجک ها، دختر شاه پریون، 
سام بر فرشتگان، خواب های دنباله دار، 

شکات داغ و... را نیز دارد.

بگومگوی خمسه با امریکایی ها

»کتاب سبز« بهترین فیلم سال هیأت ملی بازبینی 
فیلم امریکا شد

در جوایــز ســاانه هیأت ملــی بازبینی فیلــم امریکا، فیلم 
»کتاب ســبز« توانســت جایــزه بهترین فیلم ســال را از آن 
خود کند. »کتاب ســبز« به کارگردانی »پیتــر فارلی« عاوه 
بر کســب جایزه شــاخه بهترین فیلم جوایز هیأت ملی بازبینی فیلم امریکا، 
جایــزه بهترین بازیگری مرد را نیز برای »ویگو مورتنســن« بــه ارمغان آورد. 
درایــن فیلم »ویگو مورتنســن« در نقش یــک بادیــگارد ایتالیایی-امریکایی 
بــازی کرده که قرار اســت یک پیانیســت سیاهپوســت بــه نام علــی را در تور 
کنســرت های وی در قلب جنوب امریکای دهــه ۱۹۶0 میادی همراهی کند. 
در میانه راه آنها باید به کتاب ســبز مراجعه کنند که تنها شامل نام رستوران 
و هتل هایی اســت که می توانند پذیرای سیاهپوســتان باشند. این فیلم پیش 
از این با کســب جایزه بهترین فیلم جشــنواره تورنتو نام خود را به عنوان یک 

رقیب جدی در جوایز اسکار 20۱۹ مطرح کرده است.

آن سوی 
مـــــــرز

سینمای ایران سزاوار اکران پررونق جهانی است
فرصت های اکران جهانی برای سینمای ایران در گفت وگو با هاتف علیمردانی

ی ما
سیق

مو

»ایران«: در چند روز گذشته و درهشتمین 
نشســت »شــب تئاتــر« بــا اجــرای پیــام 
دهکــردی که بــه موضوع »بنیــاد رودکی« 
اختصاص داشت ایوب آقاخانی، مدرس، 
نویسنده و کارگردان در مورد نوزده میلیارد 
و پانصــد میلیون تومان کمکی که به بنیاد 
رودکــی، بــرای توســعه هنــر، شــده اســت 
صحبت کرد و با انتقاد از سوءمدیریت ها و 
خصوصی سازی بدون برنامه ریزی از دیگر 
میهمــان این برنامــه علی اکبــر صفی پور 
مدیرعامــل بنیاد رودکی ســؤال کــرد »چرا 
در این شرایط حساس حتی یک میلیارد، 
نباید دقیق مدیریت شود؟... می گویند این 
مبلــغ را صرف اثر فاخر کنیــد، اما تعریف 
اثر فاخر چیست؟ این تعریف ها و مسیرها 
از نگاه هر کســی متفــاوت اســت. باید این 
نگاه در چارچوب قوانین تعریف شــده به 
یک اشتراک برســد.« صفی پور هم دراین 
برنامــه توضیحات خــود را بیان کــرد اما او 
در نشســت خبری روزگذشــته که با عنوان 

»شفاف ســازی در گــزارش عملکــرد مالی 
بنیــاد رودکی«برگــزار شــد بیــان داشــت: 
خیلی خوشحالم که حدود سه سال است 
سازمان حسابرسی حسابرس قانونی بنیاد 
رودکــی اســت کــه خوشــبختانه مــا در این 
مدت توانســته ایم از این ســازمان گزارش 
حسابرسی مطلوب دریافت کنیم. او افزود: 
مــن بر این باورم بنیاد رودکــی از روزمرگی 
درآمده و صاحب یک رویکرد استراتژیک 
مبتنی بر برنامه است. قطعاً ممکن است 
در این مســیر دچار آســیب هایی نیز شــده 
باشیم یعنی ممکن است در این برنامه ها 
فضایــی بــه وجــود آمــده باشــد کــه قابل 
دفاع نباشــد. البته که من به جهت همین 
مشکات عذرخواهی کردم اما این درست 

نیست که ما نکات مثبت را نبینیم.
مدیرعامــل بنیــاد فرهنگی هنــری رودکی 
در ادامــه نشســت رســانه ای خــود ضمن 
ارائه گزارشی از عملکرد مالی بنیاد رودکی 
در حــوزه تئاتــر گفــت: وزارت فرهنــگ و 

ارشــاد اســامی پولــی بــا عنوان »توســعه 
تئاتر« به ما می دهد که در ســال ۹۶ حدود 
۵ میلیــارد تومــان بــود در حالی کــه ما در 
برخــی از مــوارد تســهیات زیــادی را بــه 
گروه های تئاتــری اختصاص می دهیم که 
این تســهیات حتی به صــورت رایگان نیز 
هســت. در حــوزه تعرفــه هم بایــد بگویم 
 کــه بــرای هــر شــب اجــرا در تــاار وحدت 
۵ میلیون تومان تعرفه تعیین شده است 
که به این تعرفه ۹ درصد مالیات بر ارزش 
افزوده اضافه می شــود این در حالی است 
که هزینه هر اجرای نمایش در تاار وحدت 
بر اســاس برآوردی که انجام گرفته حدود 
20 تا 2۵ میلیون تومان است که این هزینه 
شــامل نگهبــان ورودی تاار تــا راهنماها و 
عوامل فنی می شود. شما اگر مابه التفاوت 
ایــن رقم را با تاارهــای دیگر اجرای تئاتر و 
موســیقی مقایســه کنید می بینیــد که این 
اجاره بهای کمتر به دلیل کمک هایی است 
که ما از وزارت ارشــاد می گیریــم تا گروه ها 

کارهایشان را با هزینه کمتری اجرا کنند.
صفی پور بــه تعرفه های مالی بــرای کرایه 
ســالن ها اشــاره کرد و گفت: تعرفه های ما 
از ســال ۱3۹3 تغییر نکرده بود، اما امسال 
تعرفه هــا را بیــن ۱0 تــا ۱۵ درصــد افزایش 
اجــرای  حاشــیه های  دربــاره  او  دادیــم. 
نمایــش »اولیــور توییســت« به کارگردانی 
حسین پارسایی و »می سی سی پی نشسته 

می میــرد« به کارگردانی همایون غنی زاده 
در تــاار وحــدت نیــز توضیــح داد: بنیــاد 
رودکی سال گذشته از حوزه تئاتر حدود یک 
میلیــارد و هفتصــد میلیون تومــان درآمد 
داشــت کــه از ایــن میــزان ۶0 درصــد آن از 
تئاتر »الیور توییست« آقای پارسایی بود آن 
هم در حالی که ما حتی تعرفه ۱0 میلیون 
تومانی از این اجرا دریافت کردیم که تقریباً 

2 برابــر تعرفه بنیاد بــود. در مورد نمایش 
آقای غنــی زاده هم باید بگویم که برخورد 
ما همان برخوردی بود که با نمایش آقای 
پارســایی داشــتیم. همایون غنــی زاده هم 
هیچ فضای تمرینی از ما نخواست. تعرفه 
امســال ما برای هر اجــرای تئاتر ۶ میلیون 
تومان بود که از آقای غنی زاده برای هر اجرا 

۹ میلیون تومان دریافت کردیم.
صفی پــور در پایــان بــه درآمدهــای بنیــاد 
رودکــی از راه تئاتــر و موســیقی در هشــت 
ماه نخست سال جاری اشــاره کرد و گفت: 
در هشــت مــاه نخســت ســال ۹7 درآمــد 
موسیقی بنیاد از تاار وحدت 7۶0 میلیون 
تومان بوده است. در حوزه تئاتر نیز درآمد 
بنیــاد از تــاار وحدت 3۶0 میلیــون تومان 
بود. ما از تاار حافظ نیز ۹7 میلیون تومان و 
از برج آزادی نیز فقط 3 میلیون و ۴00 هزار 
تومان درآمد داشتیم زیرا متأسفانه بخش 
عمــده ای از گروه هــا بــا مشــکل مخاطب 

روبه رو بودند.

صورتحساب دخل و خرج یک نهاد فرهنگی
صفی پور در نشست خبری »شفاف سازی در گزارش عملکرد مالی بنیاد رودکی« تشریح کرد

»ایران«: روز گذشته خبری مبنی بر تعداد 
قابل توجه ناشران ایرانی منتشر شد، دراین 
خبر به نقل از مدیرواحد شابک خانه کتاب 
تعداد آنان برابر با ۱4 هزار نفر عنوان شده، 
رقمــی که تعــداد آن حتــی از ناشــران کل 
اتحادیه اروپا هم بیشــتر اســت. انتشار این 
گفته روح اه ســلطانی در حالی اســت که 
اغلــب مســئوان فرهنگی تعداد ناشــران 
فعال را کمتر از 2 هزار نفر عنوان می کنند.

نادرقدیانی، رئیس پیشین اتحادیه ناشران 
و کتابفروشان تهران به»ایران« گفت: »اگر 
این ۱4 هزار ناشــر همگی افــرادی جدی در 
عرصه نشــر بودند اتفاقاً تعــداد باای آنها 
منجر به وقوع اتفاقات خوبی درعرصه های 
مختلــف علمــی- فرهنگــی می شــد، اما 
مسأله اینجاست که بخش قابل توجهی از 

آنان تنها بواسطه سهولت در کسب مجوز 
کار نشــر بوده که بــه آن قدم گذاشــته اند.« 
بــه گفته ایــن مدیر مســئول نشــر، ورود به 
عرصه نشر کتاب آنقدر سهل شده که تنها با 
دراختیار داشتن سه-چهار مدرک می توان 
عنوان ناشر را کسب کرد، او در ادامه گفت: 
»بواسطه قوانینی که در دهه نخست وقوع 
انقاب مصوب شده هر فرد متقاضی تنها 
با در دســت داشــتن یک مدرک لیسانس، 
فتوکپــی شناســنامه و کارت ملــی، اثبــات 
چند ســال فعالیت در مؤسسات مرتبط با 
نشــر قادر بــه دریافت مجوز خواهــد بود.« 
برخاف برخی که معتقدند وجود ناشرانی 
که اغلــب آنان حتی ســالی یک کتاب هم 
منتشر نمی کنند آسیبی برای نشر به دنبال 
نــدارد، او تأکیــد دارد: »برخی از ناشــران با 

ســرمایه ای بســیار انــدک قــدم بــه عرصه 
می گذارنــد، حتــی چند کتابی هم منتشــر 
می کننــد ولی درآخر موفق نشــده و ضربه 
روحی می خورند. از سویی برخی از آنها نه 
تنها نشــر را رها نمی کننــد بلکه حتی برای 
جبران ضعــف خود در انتخــاب ترجمه و 
تألیف هــای مناســب بــه ســراغ پدیــده ای 
می رونــد کــه امــروز از آن به کتابســازی یاد 
می کنیم.« آن طور که قدیانی تأکید دارد این 
قبیل ناشران به سراغ ترجمه آثار پرفروش 
رفتــه و بــا تغییــرات مختصری دســت به 
بازنویســی دوبــاره آنهــا می زننــد. اتفاقــی 
کــه در کنــار بحــث قاچــاق کتــاب از جمله 
معضــات امــروز نشــر بــه شــمار می آید. 
رئیس پیشین اتحادیه ناشران و کتابفروشان 
تهران با اشاره به راهکاری که می توان برای 

جلوگیری از این مســأله به کاربرد تصریح 
کــرد: »دیگر وقت آن رســیده که مســئوان 
امر دســت به بازنویسی دوباره قوانین نشر 
بزنند، مــا در حوزه نشــر به پوســت اندازی 
مجددی نیاز داریم، درصورت درخواست 
مجوز نشــر بایــد صاحیــت افراد بــه طور 
جــدی مورد بررســی قــرار بگیــرد.« او یکی 
دیگــر از اقدامــات مؤثــر را افزایــش قدرت 
اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان می داند و 
حتــی تأکیــد دارد: »هم اکنــون اتحادیه در 
ارتباط با کتابفروشی ها از اثرگذاری بسیاری 
برخورداراســت اما در ارتباط با مؤسســات 
نشــر نــه! هرچنــد که طــی یک دهــه اخیر 
اتفاقات خوبی افتاده و مسئوان ارشاد هم 
نگاه جدی تری به فعالیت های اتحادیه ها 

و صنوف نشر دارند.«

رئیس پیشین اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران:

وقت پوست اندازی در قوانین نشر فرا رسیده است

نمایی از فیلم کلمبوس هاتف علیمردانی

ف 
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شــاید فکر کنید بــا حجم گســترده ای از 
اطاعــات کــه در اینترنــت وجــود دارد 
یادگیــری یک زبان جدید بســیار آســان 
باشــد. امــا بایــد گفــت کــه وجــود ایــن 
اطاعات بی حد و مرز گاهی مشــکاتی 
هــم به وجــود مــی آورد از جملــه اینکه 
شــما به عنوان یک کاربــر نمی دانید که 
کــدام ســرویس بهترین اطاعــات را در 
زمینــه یادگیــری زبــان در اختیــار شــما 
می گــذارد. بــه همین دلیل هم ســایت 
howtogeek سعی کرده این کار را آسان 
کند. این سایت با بررسی ده ها سایتی که 
به کاربران امکان یادگیری زبان جدید را 
می دهنــد بهترین آنها را کشــف کرده و 
در یــک دســته بندی جــای داده اســت. 
اگــر عاقه مند بــه یادگیری زبــان جدید 
هســتید می توانید در ادامه این گزارش 

را دنبال کنید.
ë بهترین برای همه 

از پرطرفدار تریــن  Duolingo یکــی 
اســت  زبــان  یادگیــری  وب ســایت های 
کــه امکاناتــش را به صــورت رایــگان در 
اختیار کاربــران می گــذارد. طراحی این 
وب ســایت به گونه ای است که یادگیری 
زبان بیشــتر شــبیه به یک نوع سرگرمی 
است. Duolingo این گونه کار می کند که 
کارش را بــا کلمات پایــه ای هر زبانی که 
کاربر انتخاب کرده باشــد شروع می کند 
و در نهایــت به صورت پله به پله او را در 
یک فرآیند به ســطح باا تر می رســاند. 
این طبیعی ترین راه برای یادگیری یک 
زبان اســت یعنی فراهم کردن شــرایط 
یادگیــری به شــیوه ای کامًا اســتاندارد. 
ایــن ســرویس از روش هــای جالبی هم 
برای یادگیری کاربران استفاده می کند. 
بــرای نمونه بعــد از یادگیری هر بخش 
از برنامــه آزمون هــای مختلفــی هــم از 
کاربــران گرفته می شــود یا شــرایطی در 
برنامه فراهم شده تا سطح لهجه کاربر 

نیــز زیر نظر گرفته شــود. از ســوی دیگر 
ایــن وب ســایت قبــل از اینکــه مطالعه 
روزانه را به اندازه مشخص برای کاربران 
تعیین کند، این امکان را برایشان فراهم 
می کند که خودشــان انتخــاب کنند چه 
مدت زمانی در روز امکان مطالعه زبان 
دارند. درنتیجه این روش کمک می کند 
تا کاربران از یادگیری زبان خسته نشوند. 
و  کلمــات  دوره ای  و  مشــخص  تکــرار 
دروس هــم از دیگــر روش هایــی اســت 
که ایــن برنامه پیش گرفته تا به کاربر در 
یادگیــری زبان کمــک کند. ایــن برنامه 
یادگیــری  بــرای  را  گزینه هــا  بیشــترین 
انگلیســی زبان  کاربــران  پیــش روی 
می گــذارد و آنهــا می تواننــد زبان هــای 
اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، 
ترکی و... بیاموزند. در واقع باید بگوییم 
این ســایت برای افرادی مناســب است 
که زبان انگلیسی را می دانند یا در حدی 
از این زبان بین المللی سر در می آورند. 
ایــن برنامــه عــاوه بــر اینکــه از طریــق 
در   www.duolingo.com وب ســایت 
دســترس اســت، از طریــق اپلیکیشــن 
نیــز در اختیــار کاربــران سیســتم عامل 
اندرویــد، ویندوزفــون و ios قــرار گرفتــه 

است.
ë یادگیری با ویدئوهای آموزشی 

این وب ســایت از طریــق ویدئوهای 
مخصوص یادگیری زبــان را به کاربران 
یــاد می دهــد. ایــن ویدئو هــا آموزشــی 
معمولــی  ویدئوهــای  بلکــه  نیســتند 
هستند که یادگیری زبان را برای کاربران 
به ســادگی امــکان پذیر می کننــد. برای 
مثال ممکن اســت ایــن ویدئوهای یک 
کلیپ، موزیک ویدئو یا یک فردی باشد 
کــه در حال صحبــت کردن اســت. این 
ویدئوهــا دارای زیرنویس هــای تعاملی 
هســتند تا کاربر هنگام دیدن و شــنیدن 
آنهــا نیــز از معنــا و مفهومشــان باخبــر 
شود. زیرنویس های این وب سایت هم 
بــه دو زبــان مادری شــما و زبانــی که در 
حال آمــوزش آن هســتید در اختیارتان 

قرار می گیرد. همچنین این وب ســایت 
کاربرانــش  از  دوره ای  آزمون هــای  نیــز 
می گیرد تا ســطح یادگیری آنها را مورد 
آزمایش قرار دهد. با تمام این مزیت ها 
ایــن وب ســایت یک نکته منفــی دارد و 
آن رایگان نبودن خدماتش است. در ۱۵ 
روز اول اســتفاده از این ســرویس امکان 
رایــگان  از خدماتــش  کــه  را داریــد  آن 
اســتفاده کنید اما بعد از پایان این زمان 
شما باید هر ماه ۱۰ دار پرداخت کنید تا 
امکان استفاده از خدمات این سرویس 
روی اپلیکیشن )اندروید و ios( موبایل را 
هم داشته باشید. همچنین اگر بخواهید 
از دســت تبلیغــات در امــان بمانیــد و 
بــه ســؤال های آزمون هــای برنامــه نیز 
دسترســی داشــته باشــید بایــد هــر ماه 
۲۰ دار پرداخــت کنید. این ســرویس از 
طریق www.fluentu.comدر دسترس 

کاربران قرار گرفته است.
ë یک معلم شخصی

Rypeهم یکی دیگر از وب سایت های 
یادگیری زبان است که یک مدل تجاری 
جالب را دنبال می کند. این وب ســایت 
به جای استفاده از آزمون های گوناگون یا 
ارائه ویدئوهای مشــخص برای آموزش 
کاربــران برای یادگیری یــک زبان از یک 
مربــی خصوصی اســتفاده می کند که از 
طریق تماس ویدئویــی وظیفه آموزش 
زبان به کاربران را برعهده دارد. شما باید 
برنامه ریزی کنید که بین ۳۰ تا ۶۰ دقیقه 
به صورت تلفنی با یک معلم خصوصی 
کــه به شــما زبــان جدیــدی را به صورت 
شخصی یاد می دهد صحبت کنید. این 
ســایت زبان هــای محــدودی را بــه ایــن 
روش آمــوزش می دهــد امــا آن طور که 
توســعه دهندگانش می گویند در آینده 
نزدیک تنوع آموزش زبانی این ســایت 
افزایــش پیــدا خواهد کــرد. اســپانیایی، 
آلمانی، فرانسوی، انگلیسی و... از جمله 
زبان هایی اســت کــه هم اکنون به کمک 
این وب سایت می توانید آموزش ببینید. 
بجــز زبان، شــما می توانیــد موضوعات 

آکادمیکــی را هــم بــه همیــن روش و با 
کمــک همیــن وب ســایت یــاد بگیرید. 
اســتفاده از امکانــات این وب ســایت نیز 
بــرای مــدت مشــخصی رایــگان اســت 
امــا پــس از پایــان ایــن دوره بایــد بــرای 
 ۶۵ ماهانــه  آن  خدمــات  از  اســتفاده 
 دار پرداخــت کنیــد. بــرای شــروع بــه 

www.rypeapp.com سر بزنید.
ë یادگیری با بازی

از دیگــر ســایت های کاربــردی بــرای 
یادگیری زبان در بین صدها وب ســایت 
در ایــن زمینــه Memriseاســت کــه بــا 
روش خــاص خود به کاربــران زیادی در 
سراســر دنیا زبان های مختلفی آموزش 
داده اســت. ایــن وب ســایت نیــز ماننــد 
سرویس Duolingo به کاربران به کمک 
بازی بــا کلمات آموزش زبــان می دهد. 
ایــن روش بــه کاربــران بــرای ســپردن 
لغــات مختلف به حافظه بســیار کمک 
می کنــد. حتــی ایــن برنامه، اپلیکیشــن 
مخصوصی)اندرویــد و ios(هم دارد که 
ایــن یعنــی شــما در هر شــرایطی مانند 
مســیر رفــت و برگشــت بــه خانه یــا هر 
محــل دیگر فرصــت یادگیــری زبــان را 
داریــد. حتــی ایــن اپلیکیشــن از حالــت 
آفاین نیز پشــتیبانی می کنــد؛ مطالب 

و موضوعاتــی که در این ســرویس برای 
یادگیری در اختیار کاربران قرار می گیرد، 
شــامل انــواع زبان ها و همچنیــن علوم 
آکادمیک و غیرآکادمیک است. کاربران 
حوزه هــای  در  می تواننــد  برنامــه  ایــن 
مورد عاقه خود زبان مورد نظرشــان را 
آموزش ببینند. بخــش یادگیری در این 
ســرویس به دو قسمت تقسیم می شود 
که شــامل بخش یادگیری زبــان و موارد 
 Other Topics دیگر اســت که با عنــوان
 Other مشــخص شده اســت. در بخش
Topics می تــوان موضوعاتــی همچون 
هنر و ادبیات، ریاضیــات و علوم، تاریخ 
و جغرافــی و تقویت حافظــه را انتخاب 
کرد... استفاده از امکانات کلی و اولیه این 
سرویس رایگان اســت اما برای استفاده 
از امکانات بیشتر برنامه مانند دسترسی 
به ویدئوهای آموزشــی و... باید ماهانه ۴ 
دار و ۹۵ سنت پرداخت کنید. یادگیری 
زبان روســی، کره ای، فرانسوی، آلمانی، 
ترکــی، مکزیکــی، اســپانیایی، ایتالیایی، 
چینــی، ژاپنــی، مغولــی و دههــا زبــان 
 www.memrise.com طریــق  از   دیگــر 

امکان پذیر است.
ë آموزش زبان با موضوع دلخواه

این وب سایت از یک رویکرد شخصی 

بــرای یادگیری زبــان جدید بــه کاربران 
کمک می کند. این وب ســایت برخاف 
دیگــر وب  ســایت ها بــه جــای آمــوزش 
زبــان جدید بــه روش های مرســوم این 
اجــازه را بــه کاربرانــش می دهد که یک 
موضوعی را که می خواهند انتخاب کنند 
تا آموزش بر مبنای این موضوع شــکل 
بگیــرد. بــرای نمونه کاربــران می توانند 
ماننــد  بخش هایــی  در  موضوعاتــی 
حیوانات، غذا، مسافرت، سبک زندگی 
و... را انتخــاب کنند تا در نهایت مراحل 
آموزش زبان شــروع شــود. هنگامی که 
شــما یک موضوعی را انتخاب می کنید 
ابتــدا لغــات مربــوط بــه آن موضوع به 
شــما آموزش داده می شود که می تواند 
بــرای  را  زبــان  یــک  یادگیــری  شــرایط 
کاربران جالب و البته مفید کند. با کمک 
این وب ســایت عاوه بر یادگیــری زبان 
انگلیسی امکان یادگیری زبان های دیگر 
ماننــد اســپانیایی، ســوئدی، ایتالیایــی، 
نــروژی،  روســی،  آلمانــی،  پرتغالــی، 
داشــت.  خواهیــد  را   … و   دانمارکــی 
همچنین امکانات این وب سایت عاوه 
بــر آدرس www.babbel.com از طریق 
اپلیکیشــن )اندروید وios( نیز در اختیار 

کاربران قرار گرفته است.

در  متخصــص  وان«  »لیتــل  کمپانــی 
نــوزاد، از  از  طراحــی فناورانــه مراقبــت 
جدیدترین محصول خود رونمایی کرد. 
شــامل  جدیــد  هوشــمندانه  مجموعــه 
بطری شــیر هوشــمند و سنســور پوشک 

کودک است.
به گزارش »ایران آناین«، هر دو دستگاه 
کــودک  از  هوشــمندانه  مراقبــت  بــرای 
طراحــی شــده و اطاعــات و داده هــای 
مرتبــط بــا ســامت، الگوهــای تغذیه و 

فعالیت هــای روده کــودک را جمع آوری 
کــرده و به والدین ارســال می کند. بطری 
هوشــمند بــا اســتفاده از ابــزار گرم کننده 
تــا دمــای ۱۲۲ درجــه  را  داخلــی، شــیر 
فارنهایــت )5۰ درجــه ســانتیگراد( گرم 
کرده و دمای مطلوب و مناسب برای گرم 
کردن آن را هوشــمندانه تنظیم می کند. 
ایــن بطری هوشــمند قادر به تشــخیص 
و ارزیابــی دمای محیط بوده و بر اســاس 
آن نیــز میــزان گرمــای شــیر را در مواقع 

متفــاوت تغییر می دهد. این سیســتم با 
بهره گیری از سنسورهای حساس، درجه 
حرارت شــیر را تنظیم کــرده و در صورت 
تنظیم دستی والدین برای گرمای بیشتر 
هشدار می دهد. بطری هوشمند تمامی 
فعالیت هــای تغذیه ای کــودک در طول 
روز را ثبــت کــرده و از طریق تلفن همراه 
 Android والدین با سیســتم عامل های
و Ios ارســال می کنــد. تنهــا کافــی اســت 
والدین اپلیکیشن این سیستم را بر تلفن 

همــراه خود نصب کرده و از طریق آن بر 
سامت تغذیه کودک خود نظارت کنند.

محصــول دیگــر ایــن کمپانــی سنســور 
هوشــمندی اســت که براحتی بر پوشک 
کــودک نصــب شــده و در زمــان واقعــی 
رطوبــت و میــزان دمــا را کنتــرل کــرده و 
بــا اســتفاده از الگوریتم هــای تخصصی 
فعالیت هــای روده ای کــودک را تحــت 
کنترل می گیرد. این سیستم هرگونه تغییر 
در دمــا و فعالیت هــای روده ای کــودک 

را تشــخیص داده و در صــورت وجود هر 
گونه مشکلی، پیام هشداری را به والدین 
ارسال می کند. این سیستم زمان تعویض 
پوشک را به والدین هشدار داده و با ثبت 
داده ها و اطاعات مرتبط با فعالیت های 
روده ای کودک طی یک روز، والدین را در 
حفظ سامت کودک یاری می رساند.  در 
حال حاضــر این دو محصول هوشــمند 
بــا قیمتی برابر 64 دار امریکا در ســایت 

کیک استارتر پیش فروش می شود.  

نگهداری از نوزاد به صورت هوشمندانه

مرکــز مدیریــت امــداد و هماهنگی عملیــات رخدادهای 
رایانه ای در خصوص انتشار نسخه های جعلی از اپلیکیشن 

دولت همراه در شبکه های اجتماعی هشدار داد.
به گزارش »ایران« در پی آغاز ثبت نام کارت سوخت بانکی در سامانه خدمات 
دولت همراه و انتشــار اپلیکیشن مربوطه، نسخه های جعلی متعددی از این 
برنامه با تبلیغات گسترده در کانال های تلگرامی و سایر شبکه های اجتماعی 
توســط سودجویان منتشر شده اند. این اپلیکیشــن ها امکان آلوده سازی تلفن 

همراه کاربر و انواع سوءاستفاده از اطاعات وی را دارند.
مرکــز ماهر توصیــه کرد: متقاضیــان از دریافــت و نصب اپلیکیشــن خدمات 
دولت همراه از هرگونه منبع ناشناس جداً خودداری کرده و این برنامه را با نام 
»دولت همراه« تنها از منابع معرفی شده در درگاه ملی خدمات دولت همراه 

به نشانیmob.gov.ir دریافت و نصب کنند. 

روسیه کمپانی گوگل را جریمه می کند 
ســازمان رگواتوری روسیه گوگل را به دلیل نقض هدایت 
کاربــران روســی به ســمت ســایت های ممنوعــه جریمه 
می کنــد. مبلغ جریمــه در حال حاضر ۱۰ هــزار و 4۰۰ دار 

امریکا تعیین شده است.
به گزارش »ایران آناین«، تنها یک روز پس از انتشار خبر وضع قوانین محدود کننده 
و سخت گیرانه علیه غول های فناوری، سازمان رگواتوری روسیه دست به کار شده 
و پیگیــری پرونده ای علیه کمپانی گوگل را بــا دقت هر چه تمام تر دنبال کرد. این 
سازمان اعام کرده است پرونده مورد نظر با موضوع جست وجوی اینترنتی گوگل 

در مسکو باز شده و توسط قضات متبحر در حال پیگیری است.
رگواتوری اعام کرده اســت احتمااً گوگل به دلیل نقض قوانین داخلی روسیه 
و هدایت کاربران به ســمت سایت هایی که پیشتر از سوی دولت ممنوعه اعام 

شده است، مبلغی بالغ بر ۱۰ هزار و 4۰۰دار جریمه می شود.
 این سازمان اعام کرده است ما پس از تحقیقات مستمر متوجه شدیم کمپانی 
گوگل در نتایج جســت وجوی خود لینک هایی به سایت های ممنوعه می دهد. 
برخــی از محققان اعام کردند اگر چه جریمه تعیین شــده بــرای غول فناوری 
همچون گوگل مبلغی باا به شمار نمی رود اما این جریمه می تواند آغازی برای 

تعیین جریمه های سنگین تر علیه این شرکت امریکایی باشد.
گفتنی اســت براســاس قانونی که در ســال ۲۰۱۵ در روســیه به تصویب رســیده 
شــبکه های اجتماعــی، موتورهای جســت و جوگر و اپلیکیشــن های پیام رســان 
خارجی باید داده های مربوط به کاربران خود در روســیه را در ســرورهای موجود 
در خاک این کشــور ذخیره ســازی کنند. در صورت رعایت نکردن قانون جدید، 
شبکه های مورد نظر فیلتر می شوند. درهمین راستا نیز شاهد بودیم که در سال 
۲۰۱6 اولین شبکه اجتماعی )لینکدین( به دلیل نقض قانون مصوب، فیلتر شده 
و دسترسی کاربران روسی به آن ممنوع شد. در حال حاضر نیز چنانچه مقامات 
روســی مطلع شــوند که کاربری روسی در این شــبکه اجتماعی رزومه ای را ثبت 
کرده و در آن فعالیت کرده باشد، جریمه می شود. در حال حاضر دولت روسیه 
اهرم فشــار بیشتری را علیه غول های فناوری وارد کرده است تا نظارت و کنترل 
بیشتری بر محتوای منتشرشده بر پلتفرم شبکه های اجتماعی، اپلیکیشن های 

پیام رسان و به طور کلی فعالیت شرکت های فناوری داشته باشد.

تا سال 2024
کاربران اینترنت نسل پنجم 1/5 میلیاردی می شود

محققــان معتقدند تا ســال ۲۰۲4 میادی، اینترنت 5G تقریبــاً ۱.5 میلیارد نفر را 
تحت پوشش قرار می دهد. بر اساس این پیش بینی مصرف داده های تلفن همراه 

کاربران در هر ماه بیش از ۲۱ گیگابایت خواهد بود.
به گزارش انتخاب، نسل بعدی فناوری های بی سیم سرعت خود را افزایش می دهد. 
این اطاعات که از آخرین گزارش های وضعیت مخابرات و اینترنت است، توسط 
شرکت مخابراتی اریکسون انجام شده و رشد اینترنت 5G را حتمی و بسیار سریع 
می داند، تا جایی که حدس می زند اینترنت 5G تا پایان سال ۲۰۲4 به ۱.5 میلیارد 
نفر در سراسر جهان برسد. اینترنت 5G یا همان اینترنت نسل پنجم وعده افزایش 
قابل توجه در سرعت و پاسخگویی را به کاربران داده است و ناظران بازار امیدوارند 
که نخســتین گوشی مجهز به فناوری 5G تا نیمه نخست ســال آینده عرضه شود. 
براساس گزارش اریکسون، محققان پیش بینی می کنند که مصرف داده های تلفن 
همراه تا ســال ۲۰۲4 در هر ماه به بیش از ۲۱ گیگابایت برســد که تقریباً چهار برابر 
الگوی مصرف در سال ۲۰۱8 است. شبکه های 5G تا ۲5 درصد از ترافیک داده های 
تلفن همراه را حمل خواهند کرد و انتظار می رود که امریکای شمالی و شمال شرقی 
آسیا و پس از آن اروپای غربی پرچمدار استفاده از این نوع اینترنت باشند. افزون بر 
اینها، انتظار می رود که تعداد دســتگاه های متصل به اینترنت، یعنی ابزارهایی که 

»اینترنت اشیا« را تشکیل می دهند نیز تا سال ۲۰۲4 به 4.۱ میلیارد برسد.

مراقب سیم کارت خود باشید
ارزان بودن سیم کارت ها بعضاً باعث شده تا افراد در نگهداری سیم کارت ها دقت 
ازم را نداشته باشند که این موضوع ممکن است باعث شود سیم کارت در دسترس 
افراد سودجو قرار گیرد و آنها هم با فعال کردن سیم کارت، در شبکه های اجتماعی 

عضو شده و به فعالیت های مجرمانه اقدام کنند.
به گزارش ایســنا، باید این موضوع را به خاطر داشــته باشــید کــه درصورت هرگونه 
ایجاد مزاحمت از طریق سیم کارت یا ارتکاب اعمال مجرمانه، این مالک سیم کارت 
است که در وهله  اول باید در محاکم قضایی پاسخگو باشد، زیرا قانون وی را دارنده 
ســیم کارت می شناســد؛ هرچند بعد از بررســی های فنی می توان مشخص کرد که 
این تماس از ســوی وی صورت نگرفته است، اما قانون در ابتدا مالک سیم کارت را 
می خواهد و وی باید پاسخگوی محاکم قضایی و شاکی باشد تا بعد  مجرم اصلی 
شناسایی شود. پس دارندگان سیم کارت ها به هیچ وجه سیم کارت تلفن همراه خود 
را نباید در اختیار دیگران قرار دهند زیرا هرگونه اســتفاده خاف قانون، عواقب آن 
برعهده مالک اصلی سیم کارت بوده و وی مقصر شناخته خواهد شد. یک موضوع 
مهم دیگر درباره ســیم کارت ها این است که برخی کاربران می گویند پیامک هایی 
برای آنها ارسال شده که از خرید و فروش سیم کارت با کد ملی آنها خبر می دهند، در 
صورتی که خودشان به خرید و فروش اقدام نکرده اند. اگر چنین اتفاقی برای شما رخ 
داد، باید با مراجعه به سامانه استعام تعداد خطوط مشترکین، از سیم کارت هایی 
که به  نام شماســت، مطلع شــوید. اگر سیم کارتی که در این ســامانه وجود داشت، 
توسط شما خریداری نشده، شخصاً به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها مراجعه 
کرده و با ارائه کارت ملی از خطوطی که ممکن است بدون اطاع تان با کد ملی شما 

ثبت شده باشد، آگاه شده و برای قطع هر یک از سیم کارت ها اقدام کنید.
کاربران همچنین می توانند عاوه بر اســتفاده از ســایت ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، با ارســال کد ملی مالک خط به یکی از شــماره های ۳۰۰۰۱۵۰ و 
۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از طریــق یکی از خطوط تحت مالکیت، نســبت به اســتعام تعداد 

خطوط ثبت  شده به  نام خود اقدام کنند. 

مانی آشتیانی
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بازگشت به زمین فوتبال با فیفا 2019

دوســتداران فوتبال چــه از نــوع واقعی و 
چه از نــوع بازی آن این هفته خبر خوبی 
دریافت کردند و آن اینکه بعد از یکســال 
انتظــار نســخه جدید فیفا با عنــوان فیفا 
موبایل ۲۰۱۹ معرفی شد. این نسخه بازی 
برخاف همیشــه که برای کنســول های 
بازی معرفی می شــد ویژه دســتگاه های 
گوشی هوشمند طراحی شــده است. اما 
آن طور که تحلیلگران بازی می گویند این 
بازی همچنان توانســته بــا وجود جدایی 
بــه  را  وفــاداری اش  کنســولی  نســخه  از 

ساختارش حفظ کند. 
در واقــع طراحــان بــازی فیفــا ۲۰۱۹ با در 
 Head و Vs Attack نظر گرفتن دو نسخه
to Head در بــازی هــم دل دوســتداران 

نســخه ها کنســولی را به دســت آورده اند 
هم دل کســانی که دوســت دارنــد در هر 
لحظه و هــر جا این بازی را امتحان کنند. 
به طور کلی فیفا موبایل ۲۰۱۹ سه حالت 
 VS Attack، Events قبلی در بازی یعنی
و Campaigns حفــظ شــده و تنهــا یــک 
حالت دیگر به نــام Head to Head به آن 
اضافه شــده است. این یعنی قوانین سه 

حالت قبلــی بدون تغییــر امکان تجربه 
بــرای  را  انگیــز  هیجــان  فوتبــال  یــک 
کاربرانش فراهم می کند. اما قرار است در 
حالت جدید Head to Head چه اتفاقی 
رخ دهــد. در این حالــت، دو بازیکن یک 
مسابقه فوتبال ۹۰ دقیقه ای را با هم انجام 
می دهند. در نسخه های پیشین بازی فیفا 
چنیــن امکانــی نبــوده و کاربــران تنها در 

حالت VS Attack می توانســتند با ســایر 
 VS بازیکنان مســابقه دهند. در واقــع در
Attack بــازی دو بازیکن در ســناریوهای 
مختلف قــرار داده می شــد و هر بازیکنی 
که می توانست بیشتر گل بزند، برنده بازی 
اعام می شد. یکی از ویژگی های برتر این 
نســخه بازی موتور قدرتمندی اســت که 
 در آن به کار گرفته شــده اســت این یعنی 
فیفا ۲۰۱۹ واقعی ترین نسخه بازی فوتبالی 
اســت که کاربــران می توانند روی گوشــی 
خــود بازی کنند. بــا تمام این هــا اما بازی 
خالی از اشــکال هم نیست. نسخه جدید 
فیفا موبایل از کمبود گزارشگر رنج می برد 
و آن طور که برخی کاربران گزارش داده اند 
پرداخت درون برنامه ای آن نیز کاربران را 
با چالش مواجه کرده است. با تمام اینها 
اگــر عاقه مند بــه این بازی هســتید باید 
گفت این بازی در اختیار کاربران سیستم 

عامل اندروید و ios قرار گرفته است. 

بــا ورود پهپادهــا به عکاســی، دنیای این هنر تغییر یافته و شــاهد عکس هایی چشــم نواز هســتیم و این تغییر حتــی قاعده بازی 
فتوژورنالیست ها را نیز تغییر داده است. با توجه به گستردگی عکس های پهپادی هرسال مسابقات و جشنواره های مختلفی برگزار 
می شــود که یــک نمونه آن، توســط 
هوایــی  عکــس  مجمــع   SkyPixel
امریکا با همکاری کمپانی تولیدکننده 
پهپاد DJI برگزار می شود. امسال هم 
۲7هزار قطعه عکس پهپادی از ۱۳۱ 
کشــور جهان به این جشنواره ارسال 
شده است. درحال حاضر 5۰ قطعه 
عکــس از گامبیا، هندوســتان، کانادا 
و... بــه رقابــت نهایــی راه یافته اند و 
قــرار اســت بــه انتخــاب مخاطبــان 
5برنــده نهایــی اعــام شــود. ایــن 
عکس ها در یک اکانت اینستاگرام با 
نام Dronestagram قابل مشــاهده 

است.

 برترین عکس های پهپادی را انتخاب کنید
میترا جلیلی

خبرنگار

ماهرخ چنگیزتاپ اپ
خبرنگار

قاب 
فناوری 

معرفی برترین وب سایت ها برای یادگیری یک زبان جدید

وزیــر  جهرمــی،  آذری  جــواد  محمــد 
ارتباطــات و فناوری اطاعــات: اتصال 
ســهمیه ســوخت به کارت بانکــی از 5 
آذرمــاه آغاز شــد و تــا 27 آذرمــاه ادامه 
خواهد داشت. به این ترتیب خدمات 
دولت به مــردم با دولــت الکترونیک 
ســاده تر و رایــگان خواهد شــد. یکی از 
روش هــای انجــام ایــن کاراســتفاده از 
مســیر ســایت دولــت الکترونیک به 
نشانی mob.gov.ir اســت. استفاده از 
مسیر اپلیکیشن دولت همراه که قابل 
دانلود از فروشگاه های اینترنتی ایرانی 
اســت یکی دیگــر از روش هــای اضافه 
کردن خدمات سهمیه سوخت به  کارت بانکی است. پس از دانلود، باید شماره موبایل 
خود را در ســامانه وارد کنید تا یک کد برایتان از طریق پیامک ارســال شود سپس باید کد 
ملی و تاریخ تولد را وارد کرده و پس از تأیید اطاعات فردی، نوع وســیله نقلیه را انتخاب 
کرده و شماره سریال ۸ رقمی ذیل بارکد در پشت کارت خودرو یا شماره VIN را وارد کنید. 
سپس یکی از کارت های بانکی خود را انتخاب کنید تا اطاعات همان کارت به اطاعات 
وسیله نقلیه شما متصل شود. با تأیید نهایی، خدمات سهمیه سوخت به کارت بانکی تان 

اضافه می شود و درصورت وجود کارت سوخت، این کارت باطل خواهد شد.
 حمیــد فتاحــی، معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات: ســند حمایــت از 
پیام رســان های داخلی که نتیجه تاش ۱۸ ماهه دســتگاه های مختلف کشور بود، در 
شــورای عالی فضای مجازی تصویب و رئیس جمهوری نیز آن را اباغ کرد. در ســند 
مذکور ابعاد زیادی آمده و برای همه نهادها و دستگاه ها تکالیفی تعیین شده بود که در 
مرکز ملی فضای مجازی وظایف مشخص و به همه نهادهای مسئول اباغ شد. از این 
موارد 5-6 مورد به وزارت ارتباطات مربوط می شد. در سند مذکور دستگاه های دیگر به 
وظایف خود آنچنان که باید عمل نکردند که اگر آنها هم به وظایفشان عمل می کردند، 
حتماً مهاجرت مردم به پیام رسان های داخلی اتفاق می افتاد یا با اقبال قابل قبولی 

مواجه می شد.
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه صوتی، تصویری: گوشی هایی که از سوی مقام های قضایی 
توقیف شــده، مراحل رفع توقیف را گذرانده اند و توزیع آنها در هفته جاری آغاز می شود. 
رایزنی های انجام شــده با مقام های قضایی ســبب شــد آنها در این زمینه تصمیم های 
جدیدی اتخاذ کنند و برهمین اســاس مقام های قضایی اقدام های ازم برای آزادسازی 
تلفن  همراه توقیفی را انجام داده اند. قرار اســت در هفته جاری این گوشــی ها وارد بازار 
شوند تا نیاز بازار برطرف شود. این دستگاه های تلفن  همراه از طریق فروشگاه های معتبر 

دارای مجوز صنفی توزیع خواهند شد.
علی صادقی نائینی، معاون سازمان فضایی ایران: اطاعات ماهواره ای نشان می دهد 
وسعت دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته تغییری نداشته اما نسبت به 2سال گذشته، 
شــاهد کاهش 20 درصدی وسعت این دریاچه هستیم. ســطح دریاچه ارومیه از 40 سال 
پیش تاکنون پایش شــده اما از ابتدای ســال ۹۵ تاکنون هر دو هفته یکبار مســاحت این 
دریاچه سنجیده می شود. آخرین گزارش  مربوط به پایان شهریورماه است که مساحت 

این دریاچه را حدود ۱۵00 کیلومتر مربع اعام می کند. 

 روی خط
فـــــاوا

اگر شما جزو 
خوانندگانی هستید که 
به دایلی نتوانسته اید 

سخنان مسئوان 
فاوا را در طول هفته 

پیگیری کنید با ستون 
روی خط فاوا با ما 

همراه شوید.

 از کارت سوخت تا 
رفع توقیف تلفن همراه 

هشدار مرکز ماهر به کاربران

 مراقب نسخه های جعلی اپلیکیشن 
دولت همراه باشید 
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   راســته کتاب  فروش ها/ من اســتیون 

ددالوس هستم

  تحشیه/ بیمارستان دنیا

 عصرانه/جنگ در خانه، جنگ با دیوارهاست

 پیشنهاد خواندن/داستان های آشنا

 خواندنی ها/ اندر احواات آنا و آنتوان

  گپ/ »من یک ایرانیم« خوب دیده نشد!

  پیشنهاد نویسنده/ کتاب هایی که در این 

یک ماه خواندم

  نگاه موسیقیدان/ دیریافته!

   چهره هفته/ هوشــنگ ابتهــاج؛ اثر گذار بر 
شاعران زمانه

کافه فرهنگ

نـــعل وارونـه/ »دوام« ظریف و ایرانیان
برش / پیوند ساده اما پربازتاب خانواده خمینی و گلپایگانی

ذره بین/ چالش انتخاب جایگزین بازنشسته ها
برش / کناره گیری زنان؛ دریغ های استثنایی یک قانون

بازتاب/ آقای سفیر،  بیرون اتاق های دربسته

  جشن رنگ ها 

در چهارمحال وبختیاری

داستان سیاست

داستان عکس ها

علیرضا دهقانیان/ لذت ببریم یا بمیریم!
معصومه اصغری/ دعوت به یک امانتداری همگانی

آرزو رستم زاد/ ما آدم های بی هوا
اصغر اصغری/ مکزیکوسیتی آنها،  تهران سیتی ما

دانیال معمار/ لطفًا همگی به داد هوای شهر برسید

چند روایت از کسانی که دل شان هوای پاک 
می خواهد، هوای پاکی به وسعت همه روزهای سال

  چشم انتظار آسمان آبی

میترا فردوسی/ دیالکتیک زیبای شعر و جامعه
مسروره مختاری / »شعر«،  زبان جامعه است

محمد زینالی ُاناری / سیاسِت شعر

 گفت وگو با شاپور جورکش، شاعر، پژوهشگر شعر
و مترجم  درباره  زیست اجتماعی شعر و چند مسأله دیگر

   شعر، جبران نقصان  واقعیت 

اجتماعی است

داستان  زندگی و فرهنگ

w w w . i r a n - n e w s p a p e r . c o m

 ســال بیســت وچهارم  شــماره 6935 پنجشــنبه  8 آذر 1397

داستان  زندگی
 حیات سیاسی نیما یوشیج و صادق هدایت 

در گفت و گویی منتشر نشده با  زنده یاد    انور خامه ای

  اتراق موقت 
در اردوگاه چپ

نیما با افکار کمونیستی و اشتراکی آشنایی 
داشت، اگرچه به عضویت هیچ گروه خاصی 
در نیامده بود و به کل هم اهل صحبت کردن 
درباره این مسائل نبود. اما آشنایی و تمایاتی 
داشت که گاهی آشکار می کرد و حتی برادرش 
عضو و از رهبران حزب کمونیست ایران بود و در 
تصفیه های استالینی کشته شده بود

 قربانیان گروه مرگ
قتل های زنجیره ای را چگونه افشا کردم؟
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 سال بیست وچهارم  شماره 6935
سـیـاسـی پنجشنبه  8 آذر 1397

پیوند ساده اما پربازتاب خانواده خمینی و گلپایگانی

آقای سفیر،  بیرون اتاق های دربسته

»دوام« ظریف و ایرانیان

بــزرگان  شــبکه ای  ازدواج هــای  ســنت 
کــه  هفتــه ای  در  روحانیــت  و  سیاســت 
گذشــت، با انتشــار یک خبر یادآوری شد؛ 
ازدواج احمــد خمینــی نتیجــه امــام)ره( 
بــا نتیجه مرحوم آیت اه العظمی ســید 
محمدرضــا موســوی گلپایگانــی مرجــع 
تقلیــد. پیونــدی که شــنبه شــب در شــب 
رســول)ص(  حضــرت  فرخنــده  وادت 
برقــرار شــد و بــا دو نکتــه کامــًا متفاوت 
ذهــن را بــه خــود معطــوف می ســاخت، 
نخست یادآوری سال ها حمایت آیت اه 
گلپایگانی از هم درس دوران طلبگی  اش 
تأثیرگذارتریــن  از  یکــی  رهبــر  کــه 
انقاب هــای جهــان شــده بــود و دیگــری 
حواشی پدید آمده پیرامون نتیجه همان 

رهبر در فضای مجازی.
نیــای عــروس جدیــد خانــواده خمینــی 
بــه  ســالگی   24 در  کــه  بــود  روحانــی ای 
اجتهــاد رســید و پــس از فــوت آیــت اه 

بروجردی در ســال 1340  و در 62 سالگی 
مقام مرجعیت یافت.

 او در ســال های مبــارزه و تبعید بنیانگذار 
و  اعامیــه  انتشــار  بــا  اســامی  انقــاب 
انجــام ســخنرانی از او حمایــت می کــرد، 
بــه ضــرورت تشــکیل حکومــت اســامی 
و  زمان)عــج(  امــام  غیبــت  زمــان  در 
وایــت فقیه اعتقــاد و در عین حال تأکید  
داشــت که اختیــار فقیهان عــادل فراتر از 
 چارچــوب احــکام شــرعی اولیــه و ثانویه 

نیست. 
امــا همراهــی دو آیــت اه العظمــی در 
از آن جنــس  از انقــاب  ســال های پــس 
بود کــه شــاگردان نقل می کننــد آیت اه 
گلپایگانــی در پاســخ به مســأله ای گفت: 
خمینــی  امــام  را  مســأله  ایــن  »جــواب 
فرموده اند و ما در مســائل سیاسی غیر از 

فرمایشات امام حرفی نمی زنیم.«
این نخســتین بار نبود که خاندان خمینی 
با خاندان مراجع دیگر رشته پیوند استوار 
می کردنــد. ســابقه ایــن چنیــن ازدواجی 
از ازدواج مصطفــی خمینــی پســر ارشــد 

آیت اه العظمــی  پســری  نــوه  بــا  امــام 
عبدالکریم حائری یزدی، مؤســس حوزه 
علمیــه قــم، پیونــد ســیداحمد خمینــی 
نیز بــا فاطمــه طباطبایی دختــر آیت اه 
طباطبایــی آغــاز شــد و با وصلــت یافتن 
سیدحســن خمینــی، پدر احمــد خمینِی 
موســوی   آیــت اه  خانــواده  بــا  جــوان 
بجنــوردی، سیدیاســرخمینی بــا خاندان 
بزرگ صدر و ازدواج سیدعلی خمینی با 
نوه آیت اه سیســتانی ادامــه پیدا کرد. با 
این حال ازدواج این نتیجه امام  با نتیجه 
آیــت اه گلپایگانی از نــوع دیگری جلب 

توجه کرد.
احمــد خمینــی ازدواجــش بــه موضــوع 
بــود  داده  ژورنالیســتی  جذابیــت  چنــان 
سه شــنبه  روز  روزنامه هــا   از  یکــی  کــه 
عکــس نخســت صفحــه اول خــود را بــا 
تیتــر »ازدواج ناگهانــی خمینــی جــوان« 
آمــاج  البتــه  و  دهــد  اختصــاص  او  بــه 
انتقــادات متنــوع از اشــتباه بــودن تیتر تا 
چرایــی انتخــاب عکــس در روزهای پس 
از زلزلــه مجــدد در کرمانشــاه قــرار گیرد. 

ســفیر  برشــتولد«،  کلــور  »میشــائل 
دیپلماتیــک آلمان در ایران اســت با این 
حــال او بیشــتر از آنکــه تحــت تأثیر نقش 
دو  سیاســی  مناســبات  در  آفرینــی اش 
کشــور شناخته شود، بواسطه خلق و خوی 
صمیمــی اش  و  گــرم  روابــط  و  متفــاوت 
بــا شــهروندان ایرانــی، در کشــور میزبــان 

شهرت دارد. 
نگاهی به فهرست برنامه های او از دی ماه 
سال 95 که برای مأموریت دیپلماتیکش 
راهی تهران شد، نشان می دهد چرا نام او 
بیش از ســایر همتایانش در همین مدت 
کوتاه بر ســر زبان ها افتاده اســت. دیدار او 
با خواهران منصوریان، قهرمانان ووشوی 
برنامه هــای  جدیدتریــن  از  یکــی  ایــران 
جذابــی اســت که ســفیر آلمانــی در ایران 

پشت سر گذاشته است. 
پیشــتر بــه ســراغ اهالــی فوتبال هــم رفته 
پرطرفــدار  باشــگاه های  مســئوان  بــا  و 
ایــران از اســتقال و پرســپولیس گرفتــه تا 
تراکتور سازی دیدار کرده است. دیدار گرم 
بــا زائــران حرم شــاه عبدالعظیــم و حرم 
امــام رضــا)ع(، گــپ و گفــت دوســتانه با 
مســافران »بی آرتی« تهران، خوابیدن در 
ســیاه چادر ایل بختیار و ستایش میهمان 
نــوازی عشــایر و گــپ و گفــت صمیمانــه 
بــا کاســبان شــهر را بگذارید در کنــار نکته 
ســنجی او در تبریک و توجــه ویژه به زنان 
ایرانــی کــه پســت های مهمــی را در ایران 
عهــده دار شــدند، تــا متوجــه شــوید ایــن 
ســفیر آلمانــی چــرا تا ایــن اندازه نســبت 
به همتایــان دیگر خود در ایــران محبوب 

قلبها شده است.
وظایــف  انجــام  او  اینهــا  کنــار  در 
دیپلماتیکــش را هــم بــه شــیوه منحصــر 

بــه فرد خــودش پیگیری کرده اســت. چه 
ســال گذشــته وقتــی برجــام در معــرض 
تهدید دولتمــردان امریکایی قرار گرفت، 
را  تابلوهایــی  تهــران  آلمــان در  ســفارت 
بــا عنــوان »آری بــه برجــام« روی دیــوار 
معــرض  در  و  نصــب  ســفارتخانه  ایــن 
دیــد رهگــذران و رســانه ها قــرار داد. ایــن 
در حالــی بــود که خود آقای ســفیر هم در 
پیاده روی خیابان فردوســی حاضر شــد و 
در حالی کــه با رهگذران عکــس یادگاری 
گرفــت، چهره به چهــره با آنهــا گفت و گو 
کــرد. درحالــی کــه می توانســت بــه روال 
عــادی ســایر ســفارتخانه ها با انتشــار یک 
بیانیــه موضع کشــورش دربــاره برجام را 

بازتاب دهد.
همــه اینها تنها بخشــی از کارهایی اســت 
که »برشــتولد« برای درک عمیق و جامع 
جامعــه ایرانــی انجــام داده و بــا حضــور 
در میــان مــردم خــودش را محــدود بــه 

فضای رســانه نکرده اســت؛ کاری که یکی 
از مصادیــق قابــل ماحظــه دیپلماســی 
عمومــی اســت و ســفیر آلمان می کوشــد 
مختلــف  اقشــار  بــا  همنشــینی  پایــه  بــر 
مردمــی در گوشــه و کنــار کشــور شــناختی 
هدفمنــد و منطبــق با مأموریــت تعریف 
حاصــل دیپلماســی  حــوزه  در   شــده اش 

 می کند.
بــی تردیــد پیگیــری دیپلماســی عمومی 
بــر ســیاق تجربــه موفــق آقــای ســفیر که 
وجهی هوشــمند برای پیاده سازی برنامه 
راهبــردی هر دولتی در کشــور دیگر اســت 
می توانــد الگویــی موفــق بــرای دیپلمات 
هایی باشــد که خواسته تام و تمام اهداف 
را در کشــور محــل  و منافــع ملــی کشــور 
مأموریت جست و جو می کنند؛ مأموریتی 
کــه بــرای نیــل بــه آن بــا مــردم زندگــی 
می کننــد و در اتاق های دربســته ســفارت 

نمی نشینند.

در روزهایــی که مخالفــان داخلی محمدجواد 
ظریــف طرح اســتیضاح او را محــک می زنند، 
وزیر خارجــه زیر ضرب موافقــان دولت رفت. 
آن هم بابت حرفی که نزده بود یا بهتر بگوییم، 
حرفی که با کج سلیقگی منتشر شده بود. برای 
اینکه عمق سوءبرداشــت ها از همین دو کلمه 
»دوام می آوریم« وزیر خارجه مشــخص شــود 
تقریباً 24 ساعت طول کشید. ظریف در حاشیه 
ســفر خود به ایتالیــا با توضیحی دربــاره تاریخ 
7000 ساله ایران در نهایت به این نتیجه رسیده 
بود که کشــور و ملت ایران به عنوان یک تمدن 
قدیمــی دوام خواهنــد آورد، امــا پوســتری کــه 
توسط پایگاه اطاع رسانی دولت از این سخنان 
او منتشر شد اینگونه القا می کرد که وزیر خارجه 
بی توجــه به فشــارهایی کــه از جانب تحریم ها 
زندگــی مــردم را هــدف گرفتــه، می گویــد کــه 
حکومت و نظام سیاســی ایــران دوام می آورد. 
همین هم باعث شد که حتی موافقان داخلی 
دولــت هــم از وزیــر محبــوب کابینــه عصبانی 

شــوند. در این میان کــه مخالفان عموماً خارج 
نشــین نظــام نیز موقعیــت را مناســب دیدند 
تاشــی را در پی گرفتند تــا اینگونه القا کنند که 
مردم و فشارهای زندگی که بر دوش آنهاست 
چقدر از چشــم حاکمیت بی اهمیت هســتند. 
بســیاری از کاربــران فضای مجازی با هشــتگ 
# دوام _ نمی آوریم ســعی کردنــد که به آقای 
وزیــر و به طور کلی دولت و مجموعه حاکمیت 
بگویند که روزهای سختی را می گذرانند و دوام 
آوردن در این شــرایط کار ســاده ای نیســت، لذا 
صحبــت از دوام آوردن مــردم در شــرایطی که 
فسادهای اقتصادی و اختاس های گسترده در 
کشور مشاهده می شود نتیجه ای غیر از افزایش 
خشــم عمومــی نــدارد. حــال آنکــه قســمت 
عمده سخنان ظریف در آن مراسم به تشریح 
فشاری که تحریم های امریکا به رغم ادعاهای 
دولت این کشــور بــر دوش مــردم وارد می کند 

اختصاص داشت.
زمانــی  از  ظریــف  ســخنان  واقعــی  محتــوای 
مشــخص شــد کــه گروهــی از ایرانیــان مقیــم 
کانــادا فیلــم ســخنان او را ترجمــه و زیرنویس 
آن را منتشــر کردند تا در نهایت مشخص شود 

واقعیــت چــه بــوده. از اینجــای ماجــرا به بعد 
تعــداد زیــادی از موافقــان داخلــی دولــت در 
قضاوت خود درباره ظریف تجدیدنظر کردند، 
حال آنکــه گروه های اپوزیســیون خارج نشــین 
تأکید داشــتند که برداشــت اول آنها از ســخنان 
ظریــف کامــاً درســت بــوده. امــا در ایــن میان 
شاید جالب ترین نکته چیز دیگری بود؛ سکوت 
مخالفــان داخلــی دولت در برابــر هجمه ها به 
ظریف. این گروه ها حتی زمانی که مشخص شد 
واقعیت ماجرا چه بــوده ترجیح دادند که تنها 
نظــاره گر این صحنه باشــند و در مقابل حمله 
مخالفــان خارجــی نظــام بــه وزیرخارجه هیچ 
حرکتــی انجام ندهند. این درســت در روزهایی 
صــورت می گیرد کــه نماینــدگان همیــن گروه 
سیاسی در مجلس سخت در پی استیضاح وزیر 
خارجه هستند، استیضاحی که بی نتیجه بودن 
آن از همین حاا تقریباً قطعی به نظر می رسد 
امــا در گیــر و دار بررســی مجــدد ایحــه CFT و 
بقیــه مســائل خارجی کشــور ایــن امــکان را به 
طیف مخالفان دولت می دهد که تمرکز وزارت 
خارجــه، دولــت و دیگر دســتگاه های اجرایی را 

برای پیشبرد این مسائل از بین ببرد.

فاطمه رزاقی  برش

کناره گیری زنانچالش انتخاب جایگزین بازنشسته ها
دریغ های استثنایی یک قانون

سخن گفتن درباره معایب و مضرات اجرای 
قانــون منع به کارگیری بازنشســتگان نشــان 
می دهد این قانون چون ترازویی بوده اســت 
که دو کفه داشــته اســت، هرچند امروز برای 
داوری درباره اینکه کدام کفه سنگین تر است، 

کمی زود است.
شــنبه گذشــته وقتــی معلــوم شــد محســن 
محبــی، رئیــس ســابق مرکــز امــور حقوقــی 
بین المللــی ریاســت جمهــوری هــم بایــد 
از ســمت خــود کناره گیــری کنــد، آن هــم در 
بحبوحــه دعوای حقوقــی ایران بــا امریکا در 
اهــه کــه او مدیریــت آن را برعهده داشــت، 
نگاه ها به قانون منع به کارگیری بازنشستگان 

تغییر کرد.
تنهــا محبی نبــود. شــهیندخت مــواوردی، 
دســتیار رئیــس جمهــوری در امــور حقــوق 
شــهروندی یــا علی یونســی، دســتیار رئیس 
جمهــوری در امور اقــوام و اقلیت های دینی 
و مذهبــی هم به  همین دلیل از ســمت های 
خود کناره گیری کردند. حتی محمد کردبچه، 
و  برنامــه  ســازمان  باســابقه  بودجه نویــس 
بودجه هم بازنشســته و مشــمول این قانون 
است. از این رو، باید پرسید آیا تدوین کنندگان 
طرح اصاح قانون بازنشستگان از پیامدهای 

منفی این چنینی طرح خود اطاع داشتند؟
مســأله اینجــا اســت کــه یافتــن جایگزیــن 
بــرای ایــن چهره هــای نام بــرده کــه احتماًا 
تعدادشــان بــه مراتــب بیــش از این اســت، 

کار ســاده ای نیســت. به عنــوان مثــال محبی 
به تازگی هدایــت دو دعوای حقوقی ایران در 
اهــه علیــه امریــکا را به دنبال داشــت که در 
گام های اولیه توانست موفقیت های حقوقی 
بــرای کشــور خود بــه ارمغان بیــاورد. یا علی 
یونســی، چهــره ای مــورد وثــوق اقلیت های 
دینی و مذهبی کشــور اســت که به دشــواری 
می تــوان فردی را یافــت تا هماننــد او با این 
حوزه آشــنا باشــد و هــم با دو ســوی ماجرای 
اقلیت ها، یعنی اقلیت ها و حاکمیت، ارتباط 
وثیقی داشــته باشــد. تجاربی که چهره هایی 
چون کردبچه، بودجه نویس همه ســال های 
بعد از انقاب، به دســت آورده بودند و از آن 
در کار و مســئولیت خود اســتفاده می کردند، 
فراتــر از آن اســت کــه بــه صــرف حضــور در 
دســتگاه عریض و طویــل دولتی و حاکمیتی 
به دســت بیایــد. از ایــن قرار، می تــوان گفت 
کــه طراحــان اصاحیــه مذکــور، خواســته یا 
ناخواسته به بحران جانشینی در بوروکراسی 

ایران دامن زدند.
وزارتخانه ها و دســتگاه هایی مانند ارتباطات 
و وزارت نفــت، مدت هــا پیش از فرارســیدن 
جایگزیــن  نیروهــای  دنبــال  مقــرر،  موعــد 
رفتنــد و در زمان خود هــم این جابه جایی ها 
را صــورت دادنــد. امــا در بخش هایــی مانند 
بازنشســته ها در  ریاســت جمهــوری،  نهــاد 
آخریــن دقایق جــدا شــدند که بــرای برخی 
هنوز جانشــینی مشخص نشــده است. نکته 
دیگــر اینجاســت کــه ایــن اصاحیــه، درباره 
ســاز و کارهای جانشینی ســکوت کرده است. 
بنابرایــن، یــک پرســش مهــم این اســت که 

جانشــین مدیــران بازنشســته، چــه کســانی 
خواهنــد بود؟ آیــا مدیرانی کــه صندلی های 
خالی را در دســتگاه ها و وزارتخانه ها اشــغال 
می کنند، با رویکرد سیاســی انتخاب خواهند 
شد یا غیرسیاســی؟ آیا آنان توان کارشناسی 
کافــی خواهند داشــت یا صندلــی مدیریتی 
تــازه فرصت کارآمــوزی را برای آنــان فراهم 

می کند؟
تجربه مدت اخیر نشان می دهد انتخاب ها، 
معقــول، کارشناســانه و مبتنــی بــر نیازهای 
دیوانسااری کشور است، نه سیاسی و مبتنی 
بــر روابط فردی یا خویشــاوندی سیاســی. به  
عبــارت دیگر، مروری بر اســامی مدیرانی که 
جایگزین کهنســاان شده اند، نشان می دهد 
که آنان بیشتر سیاستی هستند تا سیاسی. اکثر 
قریب به اتفاق مدیران جدید، از وزارت نفت 
تــا وزارت ارتباطات و رفاه و دیگر دســتگاه ها، 
وابســتگی تشــکیاتی به جناح های شناخته 
شــده کشــور ندارنــد. می تــوان گفــت اصاح 
قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، به دولت 
بــرای هرس شــاخ و بــرگ خود کمــک کرده 
اســت. شــاخه های جوانی که خواهند رویید، 
تازه، پرانرژی و آشــنا به زوایا و جوانب ســاز و 
کارهــای بوروکراتیک ایران هســتند. عجیب 
و دور از انتظار نیســت اگر برخی جانشین ها، 
رویکرد دیگری داشــته باشــند. اما دست کم، 
ایــن قانون به مــا یاد می دهد کــه هر عملی، 
هــر مصوبــه ای، هم پیامد مثبــت دارد و هم 
پیامد منفی. دنیای جدید یعنی همین که با 
ســبک سنگین کردن دو پیامد، مسیر آمده را 

اصاح کنیم.

قانــون اســتثنا پذیر نبــود. بــا اینکه خیلی ســعی داشــتند و دارند که اســتثنااش 
باشــند. اما تدوین کنندگان اصاحیه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان 
طــوری آن را نوشــتند کــه تا حد امــکان راه را بــرای دورزننــدگان و عبورکنندگان 
ببندنــد. طــوری کــه به ناچار تر و خشــک را با هم ســوزاند و در معــدود مواردی 
آه از نهاد جماعتی برآورد؛ چنان که در فقره اســتعفای شــهیندخت مواوردی، 
دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی که بسیاری را به این صرافت 

انداخت که بگویند کاش این قانون و اصاحیه اش تبصره و استثنایی داشت. 
جــز خود مواوردی که متن اســتعفایش را به عنوان کســی که »در ســال 1385 
از روی اضطــرار و ناخواســته از نهاد ریاســت جمهوری خرید خدمــت کرده و از 
تشکیات دولتی خارج شده« بود، با نقدی حقوقی بر سکوت قانون درباره جواز 
به کارگیری بازخریدها آغاز کرده بود، بسیاری دیگر از منظر اهمیت حضور زنان 
در ســطوح عالی مدیریتی و تضعیف آن به واســطه خــروج معدود مدیران زن 
بــه نقد آنچه اجتنــاب ناپذیر می نمود، پرداختند. برای زنان عبور از ســقف های 
شیشــه ای کــه در راه اعتای جایگاه اجتماعی و سیاسی شــان قــرار دارد، چندان 

ساده نیست. 
در این ســال ها بســیاری از کنشــگران حــوزه زنان یکــی از راه حل هــای کمک به 
تغییــر این وضعیت تاریخی را قائل شــدن به تبعیــض مثبت معرفی کرده اند. 
راهــکاری که اغلب با پیشــنهاد در نظر گرفتن ســهم 30 درصــدی برای زنان در 
نهادهــای مختلــف همراه اســت. در مورد ممنوعیــت بازنشســتگان هم برخی 
گفتنــد کــه کاش بــا همین نگاه تبصــره ای بــرای تبعیض مثبــت و فراهم بودن 

فرصت بیشتر برای حضور زنان در مدیریت کشور پیش بینی می شد.
ایــن اقتراح هــا البتــه در مــورد مــواوردی کــه چه در ســمت معــاون امــور زنان 
و خانــواده و چــه در جایــگاه دســتیاری امــور شــهروندی دولــت اعتــدال خوش 
درخشــیده بــود و شــجاعانه عمــل کــرده بــود، بــه نحــو چشــمگیرتری مطــرح 
شــد. چنیــن بــود کــه هرچــه کابــران شــبکه های اجتماعــی بــرای بازنشســتگی 
 بعضــی مدیــران شــمارش معکــوس کردنــد، در جدایــی مــواوردی از دولــت 

دریغ نامه نوشتند.  
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بــا ایــن حــال  توجــه کاربــران شــبکه های 
مجــازی بــه جرئیــات زندگــی ســید احمد 
20 ســاله بــه عنــوان یــک آقــازاده فعــال 
 در ایــن شــبکه ها می توانســت موضــوع را

وسوسه انگیز کند.
در کمتر از یک ســال اخیر دست کم دو بار 
حواشــی او جنجالی شــده است. نخستین 
بار با انتشار عکسی از مراسم عمامه گذاری 
او که منتقدان آن را »اشــرافیت به واسطه 
برگــزاری یک مراســم اختصاصــی« تلقی 
کردنــد و مدافعــان آن را تصمیم یک پدر 
برای ارج گذاشــتن به اتفــاق مهم زندگی 
فرزنــدش و در چارچوب حریم خصوصی 

تفسیر نمودند. 
رســانه ها  در  عکســی  هــم  بعــد  چنــدی 
منتشــر شــد کــه ســید احمــد را در جایگاه 
ویژه مراســم عــزاداری یک هیــأت در قم 
نمایش می داد و مسأله ســاز شــد. جایگاه 
ویژه ورزشگاه شهید حیدریان شهر قم که 
میهمانــان ویژه را با شیشــه ای از عزاداران 
میانــه میدان جــدا می کــرد و بعد انتشــار 
از  خیلــی  کــه  داد  نشــان  بیشــتر  تصاویــر 
مردان سیاســی اصولگــرا هم پیش تر روی 

صندلی های آن نشسته بودند.
ایــن  همــه  از  احمــد  ســید  خــود  تعبیــر 
حواشــی یــک چیــز اســت: »هــدف اصلی 
ســید  پــدرم  مــن،  تخریــب  و  انتقــادات 
حســن خمینــی اســت. جریانــی کــه بیت 
امــام را نشــانه گرفتــه، قصــد دارد بســیار 
آهســته و پیوســته بــه مــردم القــا کنــد که 
ســید حســن خمینی و بیت حضرت امام 
 زندگــی اشــرافی و در اصطــاح اکچــری

 دارد.«
شــاید ابــای از ادامــه همین ماجــرا بود که 
او بــه مــرور از فعالیت هــای مجــازی اش 
کاســت و مراســم عقد ســاده و ســنتی او و 
همســر هنرمندش فاطمه دانش پژوه که 
گفتــه می شــود نویســنده، شــاعر و عکاس 
اســت، تنهــا 40 روز پــس از خواســتگاری 
بــی ســر و صــدا و بــه قــول تیتــر شــهروند 

»ناگهانی« برگزار شود. 

مریم سااری
خبرنگار بازتاب
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داستان زندگی

چند روایت از کسانی که دل شان هوای پاک می خواهد، هوای پاکی به وسعت همه روزهای سال

چشم انتظار آسمان آبی

آلودگــی  ماجــرای  کــه  می شــود  ســالی   20
کانشهرهایی همچون تهران جدی شده است 
و متهــم ردیــف اول از ابتــدا اتومبیل ها معرفی 
شــده اند. از همــان زمــان، کــم کــم زمســتان ها 
شــکل دیگــری پیــدا کــرد. هوا که ســرد می شــد 
آلودگی بیشــتر می شــد. گفتند نامــش وارونگی 
دماســت و یکی دیگر نوشت وارونگی هواست! 
بحــث بود ســر اینکــه وارونگی دما اســت یا هوا 
کــه بنزین هــای غیراســتاندارد آمــد. گفتنــد بــا 
این بنزین قطعاً ســونامی ســرطان در راه است 

پاسخ دادند چنین نیست.
 بحث های اینچنینی ادامه داشــت که آمارهای 
ضــد و نقیــض از مــرگ و میرهــای منتســب به 
ذرات معلــق از راه رســید و در پــی آن طرح هــا 
و اظهارنظرهــا و ابــراز فضل ها برای پاک کردن 
هــوا. یکی دلمــان را خوش کرد به آب پاشــی با 
هواپیما، آن یکی فریاد زد بر سر تولیدکننده های 
خودرو، فرســوده ها اک پشــت وار شــهر را ترک 
کردنــد و راه حــل نهایــی آمــد؛ توســعه حمــل 
و نقــل عمومــی کــه البته ســال ها بر ســر ندادن 

بودجه و اعتبارش دعوا است.
بــا ایــن همــه، کارمان رســید بــه گرفتن دســت 
بــه ســوی آســمان و دل خوش کــردن به بارش 
باران و چشــم دوختن بــه وزش باد یا در انتظار 
تعطیات. اما کفاف نداد! حاا هشــدارهایی که 
خیلی جدی گرفته نمی شــد زیادی جدی شده 
اســت و بوی بحران می دهد. می گویند سرطان 
دومین علت مرگ و میر در کشــور شده است و 
فوت حدود 30 هزار هموطن در سال با آلودگی 

هوا بی ارتباط نیست.
مخلــص کام! در ایــن ســال ها کــه خودروهای 
هیبریــدی دارد وارد کشــور می شــود بــه لطــف 
تبلیغــات گســترده هنــوز بســیاری از مــردم مــا 
و  ندارنــد  هیبریدی هــا  از  شــناختی  و  اطــاع 
مســئوان، تــازه درگیر اســتاندارد کــردن بنزین 
هســتند و با هــزار ضــرب و زور در اجرای نصب 

شــده اند.  موفــق  اتومبیل هــا  روی  کاتالیســت 
)قانون نصب کاتالیســت از سال 1970 میادی 
در دنیا و ســال 1381 شمســی در کشور تصویب 
وار  پشــت  اک  حرکــت  بــه  نمی تــوان  شــد(. 
مسئوان دل خوش کرد که اگر دل خوش کنیم 
حداقــل عمر نســل ما بــه دیدن هــوای پاک در 

کانشهر قد نمی دهد.
چــکار داریم که چنــد نفر از مســئوان به غیر از 
روزهــای خــاص و بــه شــکل نمادیــن و مقابــل 
عمومــی  نقــل  و  حمــل  وســایل  بــا  دوربیــن 
تــردد می کننــد! خودمان دســت به کار شــویم، 
همان طــور کــه در مناطــق زلزلــه زده و دوران 
جنگ و بحران ها دست به کار شدیم. از ظرفیت 
فضــای مجــازی اســتفاده کنیــم. کمپین هایــی 
مردمــی راه بیندازیم. از خودمان شــروع کنیم. 
شــعاری تکراری است اما در شــرایط فعلی راه 
نجــات اســت. همدیگر را تشــویق کنیم. فضای 
مجــازی را پــر کنیم از این شــعارها. حساســیت 
ایجــاد کنیم. ســلبریتی ها الگو شــوند. باور کنیم 
اینجــا هــم صحبت از نجات جان آدم ها اســت 
حــاا نه از زیــر آوار  و ســرما، از میان دود. بحث 
نجات از سرطان و صحبت پیشگیری از مرگ و 
کاهش هوش و ده ها گرفتاری اســت. بخواهیم 
سه شــنبه های بدون خــودرو به یــک طرح مثل 
زوج و فــرد تبدیــل شــود البتــه بــا یــک تفاوت؛ 
اســتفاده از وســایل نقلیــه شــخصی از در منزل 
ممنــوع امــا دوچرخه در دســترس شــهروندان 
قرار گیرد تا لذت دوچرخه ســواری و استفاده از 
حمــل و نقل عمومی و تنفــس در هوای پاک را 
تجربه کنیم. فقط به زور و ضرب نیست، اگرچه 
زور قانون هم ازم است اما انگیزه انجام اغلب 
کارهــا و تغییرات در این دنیا لذت اســت. اگر از 
دیــدن ده ها دوچرخه ســوار زیر آســمان آبی به 
جــای ترافیــک ســنگین لــذت ببریــم آن وقت 
خودمــان اتومبیل ها را پارک می کنیم و نه فقط 

سه شنبه ها، همه روزه رکاب می زنیم.

ســهم چیزی است که تقســیمش می کنند. اگر 
کار مقســم درست باشد، ســهم به مساوات به 
دســت صاحبش می رســد. آســمان هم مانند 
زمیــن ملک مشــاع ماســت. پس همــه با هم 
در آن ســهم داریــم. هر ســهمی مســئولیتی با 
خود دارد. دارایی، همیشــه کارآیی می خواهد. 
وقتــی کلمــه ســهم می آیــد همــه بــه نفــع آن 
بیــش از کاری که در قبال آن ســهم باید انجام 
دهیــم فکر می کنیم. خداوند، آســمان و زمین 
را برای ما آفرید و آن را به مساوات سهم همه 
ما کرد. حاا ســؤال اینجاســت که مــا در مقابل 
ایــن دارایی که به امانت به ما ســپرده شــد چه 
کردیــم؟ تجربه نشــان داده وقتی پــای دارایی 
مشــترکی بــه میان می آیــد می تــوان از کنار آن 
به همبســتگی رســید و چه اتفاقــی مبارک تر از 
این می تواند به بار بیاید که همواره از اهل حق 
شنیده ایم که دست خدا بر سر جماعت است. 
بدون تعارف امانتــداران خوبی نبودیم. هوای 
این روزهای شهرمان حال و روز خوشی ندارد. 
آاینده هــا  چنــگال  در  مدت هاســت  گلویــش 
فشــرده می شــود. آاینده هایی که بیشــتر از هر 
چیز دیگر محصول نوعی خودخواهی هســتند 
و اگــر بدانیــم ایــن خودخواهــی آرام آرام چــه 
بــر ســرمان مــی آورد آن را کنــار می گذاریــم و 
به همــان جمعی می پیوندیم کــه باید در این 

راه کاری از پیــش ببــرد. طبق آمار کارشناســان 
کنترل کیفیت هــوا، عوامل مختلفی هوای این 
روزهای شــهر را مســموم می کنند. اما به قطع 
یقیــن متهم ردیف اول این ماجرا شــهروندان 
ســهل انگاری هســتند کــه بــا خودرو هــای تــک 
سرنشــین طول و عرض شــهر را طی می کنند. 
به مقصد می رســند امــا، مقصــود را که همان 
زندگــی در ســامت اســت وا می گذارند، بدون 
اینکه متوجه سهم شــان در این مقوله باشــند. 
همــه می دانیم آنچه امــروزه به عنوان آلودگی 
هوا از آن یاد می کنیم قاتل خاموشــی است که 
روزانه جان عده زیادی از شــهروندان را تهدید 
و بســیاری از آنهــا را بــه کام مــرگ می کشــاند. 
وهمچنیــن حتماً بــه این نتیجه رســیده ایم که 
تعطیلــی مکرر مــدارس راهــکار نیســت بلکه 
تنها پاک کردن یک صورت مســأله است. این 
روزهــا مدیــران شــهری و اداره هــای فرهنگــی 
وابسته به شــهرداری، آموزش های ترافیکی را 
برای کودکان کم سن و سال کلید زده اند. گامی 
که می تواند آینده بهتری برای هوای شــهرمان 
رقم بزند. با الگو گرفتن از دستورهای ترافیکی 
کودکانــه کودکان مان نشــان بدهیم کــه ما هم 
به آموزه ها وفادار هســتیم. بهتــر برانیم، کمتر 
تخلــف کنیــم، ترافیک مهــار می شــود و هوای 

پاک تری خواهیم داشت.

فکــر کنیــد صبــح از خــواب بیدار می شــوید و 
نمی کننــد.  حرکــت  زانوهایتــان  می فهمیــد 
سعی می کنید با دست خم شان کنید، فایده 
ندارد. مثل دو تکه چوب خشــک چسبیده اند 
بــه تنتــان و بــه هیــچ صراطــی هم مســتقیم 
نیســتند. بلند می شــوید امــا راه رفتــن را هم 
بلــد نیســتید. بــا یــک جفــت زانوی ســفت و  
بی مفصل مگر چند قدم می توان برداشــت؟ 
رانندگی از عهده تان بــر نمی آید. نمی توانید 
پله هــا را بــاا و پاییــن بروید. نشســتن؟ حتی 
فکــرش را هــم نکنید! هــر کاری را کــه هر روز 
راحــت و  بی دردســر انجــام می دادیــد، حــاا 
برایتــان رؤیایی دســت نیافتنی اســت. روزها 
می گذرنــد و شــما نه تنهــا باید از خیــر انجام 
خیلــی از کارهــا بگذریــد، که دلتــان هم برای 
کارهــای زیــادی تنــگ می شــود. مثــًا بــرای 
چمباتمــه زدن و پاهــا را بغل کــردن، برای پا 
روی پــا انداختــن یا قد کوتاه کــردن و رو در رو 
به صــورت یک بچــه نــگاه کــردن... آن موقع 
اســت که تازه می فهمید عمری از زانوهایتان 
ندانســته اید.  را  قدرشــان  و  بوده ایــد  غافــل 
حکایــت ایــن زانوهــای بینوا، حکایــت خیلی 
از موهبت هایــی اســت که در زندگــی داریم و 
نمی بینیــم. ااقــل تا وقتــی که دیگر نداشــته 

باشیم شان از آنها غافلیم.
مثًا همین هوایی که هر روز نفس می کشــیم 
و روزی 23 هــزار بــار شــش هایمان از آن پر و 
خالی می شــوند. همین آسمانی که اولین بار 
رنگ »آبی« را با دیدن آن شناختیم و ابرها و 
کوه ها روی زمینه خوش رنگش به چشممان 

آمد.

هــوا -هــوای تمیز و پــاک- موهبتی اســت که 
تــا وقتــی جایــش را به آســمان ســیاه و دود و 
را درک  نفس هــای گرفتــه ندهــد فقدانــش 
نمی کنیــم. تا ذره آخرش را مصرف می کنیم 
دســتمان  روی  پــردود  شــهر  یــک  وقتــی  و 
ماند، شــروع می کنیم به حســرت و شــمردن 
روزهایــی کــه تصادفًا نســیمی وزیــده و هوای 
پاکی نصیبمان کرده و حالمان خوش شــده. 
وقتی هوا حســابی پس باشــد بار و بندیلمان 
را بــر می داریــم و پنــاه می بریم به شــهرهای 
کوچک تــر، بعــد بــه روســتاها و بعــد کوه هــا 
و پشــت کوه هــا؛ در جســت و جوی یــک تکــه 
آســمان آبــی که هــوای تمیزش ممــد حیات 

است و مفرح ذات.
امــا راســتش را بخواهیــد، بشــر امــروزی کــه 
ماییــم، هر جا برویم همیــن مصیبت را روی 
دوش مــان حمــل می کنیــم. بــا خودروهــای 
ییاق هــا  حلــق  تــوی  را  دود  شــخصی مان 
بــا بــرج و آپارتمــان و  و روســتاها می کنیــم. 
ویاهایمان ریه های زمین را خشک می کنیم 
و بعد کاسه چه کنم به دست راهی سرزمینی 
دیگر و - اگر روزگاری دانشمندان از عهده اش 

برآیند- سیارات دیگر می شویم.
مــا زانوهــای خشــک و از کار افتاده مــان را نه 
مراقبت می کنیم و نــه درمان. به آنها عادت 
می کنیــم و به امید دنیایی کــه برای یک آدم  
بی زانــو امــکان حیات داشــته باشــد شــهر به 
شــهر و مرز به مرز می رویــم.  بی آنکه یادمان 
بیاید راه رفتن حق طبیعی ما اســت. امکانی 
که با ما متولد شده و خیلی ساده و کم دردسر 

می تواند دوباره به دستمان بیاید.

بــاز هم باد و باران روزهای گذشــته نجات مــان داد. باز هم 
ســقف باای ســر شــهرمان برای چند روز آبی شــد. ما هم 
کلــی ذوق زده شــدیم و عکس گرفتیم و منتشــر کردیم. اما 
چــه فایــده، آلودگــی هوا خیلــی زود بــاز خواهد گشــت و از 
میان ماســک هایی کــه می گویند زیاد توفیــری نمی کند، به 
میــان حلق ما خواهد رفت. راســتش اینجا قرار نیســت که 
غــر بزنیــم و تقصیر این آلودگی زیســت محیطی خطرناک 
را گــردن ایــن و آن بیندازیــم. بااخــره رفــع ایــن معضل، 
برنامه ریــزی کان می خواهــد و برنامه ریزی هــای کان، در 
حقیقــت برنامه ریزی هایــی همه جانبه هســتند. مثًا شــما 
می خواهیــد خودروهای فرســوده را از دور خارج کنید. این، 
تنهــا بــه صــادر کردن یــک دســتور بــاز نمی گــردد. مقدمه 
می خواهــد، بسترســازی می خواهــد، آمادگــی می خواهــد. 
مشــارکت مردمــی می خواهــد. انــگار کــه مثــًا یــک نفــر، 
بنشــیند و یــک دفعــه تصمیــم بگیــرد کــه رکــورد ماراتــن 
المپیک را بشــکند. آیا شــدنی اســت؟ تمریــن می خواهد، 
آمادگــی می خواهد، زمان می خواهد. برنامه های کان هم 
این چنین هســتند. بدون مقدمه و بسترسازی، راه به جایی 

نخواهند برد.
متأســفانه نداشــتن برنامه ریزی هــای کان یــک طــرف و 
در طــرف دیگر ایــن ماجرا، خــود ما مردم هســتیم. کجای 
دنیــا را ســراغ دارید کــه در این بحــران آلودگی هــوا زندگی 
کنند و این طور نســبت به آســمان تیره و تار باای سرشــان 
بی تفاوت و بی خیال باشــند. پای هوش و ذکاوت و فرهنگ 

و تمــدن و ادب و بســیاری از چیز هــا کــه وســط می آیــد و 
صحبــت از نــژاد و اصــل و نســب کــه می شــود، بــا افتخــار 
ایرانــی بودنمان را پیش می کشــیم و تا کجا هــا به خودمان 
می نازیم. اما مردم شــهرهای شلوغ دنیا که به هیچ عنوان 
بــه هــوش و ذکاوت و زیرکــی شــهره نیســتند و ادعایی هم 
ندارند، در فصلی از تاریخ زندگیشــان تصمیم گرفته اند که 
به داد هوای شهرشان برسند و البته امروز نتیجه اش را هم 

بخوبی می بینند.
اما ما همچنان برای باز کردن این گره کور، تقصیر را گردن 
همدیگــر می اندازیــم. نه تنها قــدم مؤثــری برنمی داریم، 
بلکــه حتــی در این بحــران آلودگی، یکــی از تفریح هایمان 
»دور زدن بــا اتومبیــل« اســت، یعنــی در عیــن حــال کــه 
بی وقفه مشغول گایه از ترافیک سنگین شهر و تلف شدن 
وقــت عزیــز در خیابان های بی ســر و ته و افزایــش آلودگی 
هوا هســتیم، برای ســپری کردن سالم اوقات فراغت پشت 
فرمــان خودرو شــخصی می نشــینیم و دور می زنیم، بدون 
اینکه به هیچ یک از چیزهایی که بیشــتر وقت ها به آنها غر 
می زنیم، فکر کنیم. نگویید نه، که کافی است سر بگردانید 
و اطــراف خودتان را نگاه کنید. نمونه های اثبات این حرف  

تا بخواهید زیاد هستند.
به هر حال واقعیت این اســت که درباره آسمان شهرمان، 
خبرهــای بــدی بــه گــوش می رســد. خبرهایــی کــه قاعدتاً 
بایــد نگرانمــان کند و به فکــر چاره مان بینــدازد، اما ظاهراً 
گوشــمان بدهکار نیســت و این خبر را به روی خودمان هم 

نمی آوریــم. با وجــود این خبرهــای بد درباره بــه مخاطره 
افتــادن آســمان پایتخــت، مــردم و مســئوان در هــر رده و 
مرتبه ای، دســت از تخریب مدام ســقف باای ســر شهر بر 
نمی دارند. بنا به دایلی که برایمان روشــن نیســت، مردم 
هشــدارهای کار شناســان را جــدی نمی گیرنــد و بــا خیــال 
راحت و با اصرار تمام، دست به کارهایی می زنند که نفس 
کشیدن در این شهر را به یک قدمی نابودی پیش برده اند. 
البتــه ما هنوز برای از بین بردن کامل آســمان این ابرشــهر 
وقــت داریــم. خوشــبختانه ســهم ما را بــرای ویــران کردن 
محیط  زیســت اطرافمان کنار گذاشــته اند! آلوده کردن این 
باقیمانده هوا، مســموم کردن این ته مانده آب، مضمحل 
کــردن این چند باغ فراموش شــده، از بین بــردن این چند 
رود دره و... ســهم ماســت! ســهم ما از حیاتی که چیزی به 

آخرش، به انتهایش و به آخرالزمانش نمانده است.
بــه هر حال ما هوای پاک شــهرمان را در خیلــی از روزهای 
ســال از دســت داده ایم و این یــک واقعیت اســت. اتفاقی 
افتــاده و شــانه خالــی کــردن مــا، دردی را دوا نخواهد کرد. 
راه حل هم در دســت وزیر و وکیل و مســئول و مدیر نیست، 
دســت تک تــک خــود ماســت. انگار کــه شــخصی تصادف 
کــرده و روی زمیــن افتــاده باشــد، کمــک کــردن بــه چنین 
فردی، بر گردن تمام عابران و ســواره هایی اســت که از کنار 
او می گذرنــد. مبارزه بــا آلودگی هوا برای رســیدن به هوای 
پــاک و آســمان آبی هــم، بر گردن همه ماســت؛ چــرا باید 

شانه خالی کنیم؟

میــان پایتخــت کشــورها، اگــر بخواهیــم دو شــهر را شــبیه 
می رســیم.  تهــران  و  مکزیکوســیتی  بــه  کنیــم  پیــدا  هــم 
بــاای 10 میلیــون نفــر دارنــد، شــاکله  هــر دو جمعیــت 
اجتماعی شــان و چهره مردمان شان نزدیک به هم است، 
به لحــاظ جغرافیایی هم شــباهت های زیــادی دارند و به 
کــوه متصل انــد. حتی تعداد تاکســی هایشــان هــم مقارن 
اســت، آنهــا فولکــس قورباغــه ای ســوار می شــدند و مــا 
پیــکان نارنجی! اما آنچه ما را بســیار به هم شــبیه می کند 
رویارویی مان با معضلی به نام آلودگی هواســت. تا همین 
10 ســال پیش نام هر دو شــهر، پای ثابت فهرســت 10 تای 

برتر آلوده ترین شهرهای جهان بود.
تقریبــاً  کانشــهر  دو  هــر  مدیــران  اینکــه  امــا  جالــب 
به صــورت همزمــان تصمیم به ســتیز بــا ذرات معلق هوا 
گرفتنــد. مکزیکویی هــا در قــدم نخســت، طــرح ترافیــک و 
محدودیت هــای تــردد خودروهای شــخصی را اجرا کردند 
و از طــرف دیگــر هــم یقــه صنایع آاینــده نزدیک شــهر را 
گرفتنــد. اما مــردم مکزیکوســیتی که به لحــاظ اجتماعی و 
فرهنگــی خیلی نزدیک بــه همتای تهرانی شــان بودند، به 
خاطــر حفظ منافع شــخصی همان ابتــدا مقاومت کردند. 
مثًا وقتی طرح زوج وفرد بر اســاس آخرین شــماره پاک 
خــودرو مطــرح شــد، رفتنــد و خودروهایــی مخالــف پاک 
خودشــان خریدند تا از تردد روزانه جانمانند. اینجوری، به 

جــای اینکه یک خانواده تنها یک خودرو داشــته باشــد، دو 
خودرو داشــت که به طور حتــم، دومی کهنه تــر و آاینده تر 
بود. مدیر مربوطه وقتی دید که طرحش جواب نداد، آمد و 
طرحی نو درانداخت تا مو را از ماست بکشد. این بار مجوز 
تــردد خودروهــا را بــر اســاس میــزان تولید آایندگی شــان 
در نظــر گرفــت و اخــذ برگه معاینــه فنی هر 6 مــاه یکبار را 
اجبــاری کــرد. حــاا اگــر کســی خــودروی نوی کــم مصرف 
داشــت می توانســت هر روز بیاید وســط شــهر و شهروندی 
که فولکس قورباغه ای داشت، تنها یک روز در هفته امکان 
اتــول ســواری می یافت. قوانین طوری تنظیم شــد که دیگر 
داشتن ماشین پرمصرف قدیمی به صرفه نبود و اینجوری 

شد که قورباغه ها از شهر کوچ اجباری کردند.
مدیــر مربوطــه البتــه بــه فکــر افــراد ضعیــف جامعه هم 
بــود. همزمان کــه این طرح هــا را اجرا می کــرد، پروژه های 
توســعه خطوط متــرو و اتوبوس های تندرو کلیــد خورده و 
پیشرفت کرده بودند. در مسیرهای کوتاه هم ایستگاه های 
دوچرخه ســواری رایــگان در دســترس مــردم قــرار گرفت. 
کنار همه اینها، نظارت مســتمر با راه اندازی پلیس محیط 
زیســت آغاز شــد تا طرح پایــش، مجدانه مقابــل دیدگان 
باشــد. حــاا مکزیکوســیتی بــه آرامــی از فهرســت 10 تای 
برترآلوده ترین ها فاصله می گرفت و در جدول بهره مندی 
تــازه  رکوردهــای  صاحــب  آبــی،  آســمان  بــا  روزهایــی  از 

می شــد. این پاداشــی برای اجــرای طرحی بود کــه با همه 
ســختی هایش، به جان نشســت. داستان شــهر 21 میلیون 
نفری ســرانجامی خوش یافت با آســمانی که دیگر سقف 

کوتاه خاکستری آلودگی را باای سرش نمی دید.
روایــت مکزیکوســیتی و طرحــی کــه درانداختنــد، بســیار 
شــبیه بــه روایــت تهــران ســیتی ماســت. بــا یــک تفاوت 
بــزرگ کــه آنهــا همــه جوانــب مختلــف و عوامــل ایجاد 
آایندگــی هــوای یــک کانشــهر را بــا هــم دیدنــد و برای 
هر کــدام راهکار مناســب ارائــه دادند. اینجــا اما حکایت 
کمــی متفــاوت اســت. مدیریــت شــهری گام خــودش را 
برمــی دارد، گام خودروســازها، صنایــع نزدیــک شــهر و 
دیگر نهادهای مســئول معکوس اســت. به این فهرست 
و  فرهنگــی  اقتصــادی،  معضــات  می توانیــد  بلندبــاا 
اجتماعــی تنیــده شــده بــه اصــل موضــوع را نیز ســیاهه 
کنیــد. چرخ دنده ها یکی درمیــان کار می کنند و به همین 
دلیل، دسترسی به هوای پاک با این موتور محرکه ناقص 
چندان میســر نیســت. این ســتیز، همــت واای همگانی 
می طلبد. از مســئول و مدیر گرفته تا مردم. تهران ســیتی 
می توانــد مثــل همتــای خــود، روزهــای آبــی بیشــتری را 
تجربه کنــد و نفس تازه تری را تحویــل مردمانش بدهد. 
شــرطش طی طریق در مســیر طاقت فرســایی اســت که 

بهایش، همگامی همگانی است.

خوب شــد این باران بارید تا شــهرمان نفســی تازه کند. چاره 
چیست؟ باید دلخوش باشــیم به همین باد و باران. چگونه 
می توان افتضاحی را سامان بخشید که امروزه روز »آلودگی 
هوا« می نامند؟ مقصر به وجود آمدن این بحران کیســت؟ 
اهالی شهر ما و شــهرهای بزرگ دیگر چرا باید بواسطه وجود 
بزرگراه هــا و کارخانه هــای مختلــف، از دیــدن آســمان آبــی 

محروم باشند؟ مسلماً مقصر این ماجرا همه شهروندان این 
ابرشهرها هســتند. دراین میان به نظرم نکته مهم این است 
که همه متوجه شــوند واقعاً سرنوشت ما یکی است و در گرو 
داشتن شهری با هوای پاک است. شاید بعضی ها، نتوانند به 
این درک برسند که سرنوشــت مشترک یعنی چه. این روز ها 
آرزوی یــک هوای پــاک و چند لیتر اکســیژن خالــص، مانده 

اســت به دل بســیاری از شــهروندان. همیــن آرزو، می تواند 
و بایــد که مســأله مشــترک ما شــود تا این مســأله مشــترک، 
حساســیت های مشــترک ایجاد کند و در نتیجــه، به فرهنگ 
جمعی مشــترکی هم برســد. اینجا چند روایــت بخوانید که 
کســانی که دغدغه شــان همین مســأله مشترک اســت، آنها 
چشم انتظار آسمان آبی برای همه روزهای شهرشان هستند.

آرزو رستم زاد

معصومه اصغری 

دانیال معمار

اصغر اصغری

دعوت به یک امانتداری همگانی

ما آدم های بی هوا

لذت ببریم یا بمیریم!

لطفًا همگی به داد هوای شهر برسید

مکزیکوسیتی آنها،  تهران سیتی ما

علیرضا دهقانیان

اری
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قربانیانی خاموش، اجســادی در گوشه و کنار شــهر، بازپرسانی ساکت 
و خبرنگارانــی کنجــکاو. فضــای غبارآلودی کــه از آبان 75 تــا آذر 77 
خبرنگاران حوادث »ایران« را درگیر ســؤاات بسیاری کرده بود و هنوز 
مانده بود تا با افزودن روشــنفکران و نویســندگان به فهرست قربانیان 
و پــی بردن به ارتباط میــان آنان، بتوان عبــارت »قتل های زنجیره ای« 
را برایش به کار برد و رد باند ســعید امامی را در ایــن پرونده ها پیدا کرد. 
از قتل فاطمه قائم مقامی و ســیامک ســنجری تا محمدجعفر پوینده، 
محمد مختــاری، مجیــد شــریف، ابراهیــم زال زاده، پروانه اســکندری 
و داریــوش فروهــر. پیگیری هــای آتی نشــان داد که قتل های مشــکوک 
سرمهماندار هواپیما و صاحب یک فروشــگاه اتومبیل و نویسندگان و 
فعاان سیاســی در یک مرکز واحد برنامه ریزی و اجرا می شــد. آنچه بعدها در ادبیات سیاسی 

ایران به پرونده قتل های زنجیره ای  مشهور شد.

www.iran-newspaper.com
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 قربانیان گروه مرگ
قتل های زنجیره ای را چگونه افشا کردم؟

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 
و دبیر وقت گروه حوادث 
»ایران«

ë  و اما کشــتاری که توسط باند سعید امامی انجام
زنجیــره ای«  »قتل هــای  بــه  چگونــه  می گرفــت 

معروف شد؟
پیاپــی  قتل هــای  بــا   77 ســال  آذرمــاه  اول  از 
نویســندگان و مترجمــان، شــوک ناشــی از ایــن 
جنایــات افکار عمومی را تکان داد، هرچند طرح 
حذف چهره های دگراندیش توســط این باند به 
طــور پراکنــده از دو ســال پیــش آغاز شــده بود از 
جمله ســر به نیست کردن جمعی از نویسندگان 
طراحــی   1375 ســال  در  کــه  روزنامه نــگاران  و 
شــد. قــرار بــود اتوبوس این گــروه در راه ســفر به 
ارمنســتان در گردنــه حیران توســط راننده ای که 
از طــرف ســعید امامی مأموریت داشــت به دره 
ســرنگون شود اما همان گونه که شــنیده  اید، این 

طرح در جریان اجرا شکست خورد.
در پــی اجــرای برنامــه قتــل چندین نفــر به طور 
پراکنــده ســرانجام داریــوش فروهر و همســرش 
ســعید  فرســتادگان  توســط  اســکندری  پروانــه 
امامی در منزل شــان کاردآجین شــدند و به طرز 

رقت انگیزی به قتل رسیدند.
ســال  همــان  آذرمــاه  هجدهــم  و  دوازدهــم  در 
دو  پوینــده  محمدجعفــر  و  مختــاری  محمــد 
ســپس  و  ربودنــد  را  دگراندیــش  نویســنده 
اجسادشــان در اطــراف شــهر تهران پیدا شــد که 
پس از آن چند نویسنده و تحلیلگر سیاسی دیگر 

هم به همین سرنوشت گرفتار شدند.
آذرمــاه 77 کــه من دبیر گــروه حــوادث روزنامه 
در  همــکارم  خبرنــگاران  گاهــی  بــودم،  ایــران 
تماس بــا پلیس خبــر می گرفتند که جســد یکی 
از قربانیان در یکی از نقاط خلوت حاشــیه شــهر 
تهــران پیدا شــده و معموًا رهگــذران صبح زود 
هنــگام عبور با ایــن جنازه ها روبه رو می شــدند و 
مشــخص بود کــه هنگام شــب آنها را می کشــند 
و  خلــوت  نقطــه  در  را  اجسادشــان  ســپس  و 
تاریکــی رهــا می کننــد و عجیــب اینکــه دربــاره 
چنین قتل هایی خبرنگاران با ســکوت مســئوان 
انتظامــی و قضایی روبه رو می شــدند و چنین به 
نظر می رســید کــه کارآگاهان پلیس و بازپرســان 
جنایــی دادســرا دربــاره ایــن قتل هــا بــه تحقیق 
نمی پردازنــد چرا کــه درباره رونــد تحقیق اظهار 

بی اطاعی می کردند.
هرگاه جنازه یکی از نویســندگان شناخته شده ای 
چــون محمــد مختــاری، محمدجعفــر پوینده یا 
ابراهیــم زال زاده پیــدا می شــد، آن را به عنــوان 
انتقــال  قانونــی  پزشــکی  بــه  مجهول الهویــه 
می دادنــد و ســپس خانــواده قربانی بــا مراجعه 
به سالن مردگان این ســازمان جسد را شناسایی 

می کردند.
خبرنگاران گروه حوادث روزنامه ایران با مراجعه 
بــه خانــواده هــر یــک از قربانیــان ایــن قتل های 
زنجیــره ای و گفت و گــو بــا آنهــا درمی یافتنــد که 
مدت زمــان ناپدیــد شــدن هر یــک تا پیدا شــدن 
جنــازه اش کمتــر از بیســت و چهار ســاعت بوده 
است. در حقیقت هر کدام از این مردان روزی که 
ناپدید می شــد، خانواده اش به جســت و جویش 
می پرداختند و وقتی از این جســت و جو نتیجه ای 
مأمــوران  را  او  می کردنــد  تصــور  نمی گرفتنــد، 
وزارت اطاعــات بازداشــت کرده اند و شــب را با 
نگرانــی به ســر می بردند با این امیــد که در یکی 
 از بازداشــتگاه ها پیدایش خواهنــد کرد اما صبح 

روز بعد با جنازه گمشده شان روبه رو می شدند.
خبرنــگاری اش  دوران  در  کــه  زال زاده  ابراهیــم 
ســال ها با هم همکار بوده ایم، از چند سال پیش 

یک مؤسسه انتشاراتی راه اندازی کرده بود.
آن شب وقتی با اتومبیلش به خانه بر می گشت، 
یــک  از  راه  بیــن  در  گل  دســته  یــک  ســرراهش 
گلفروشــی خریــده بــود چــون شــب جشــن تولد 

همسرش بود.
دیرکــرد  از  کــه  شــب   10 ســاعت  در  همســرش 
ابراهیم نگران شده بود، با تلفن همراه او تماس 
گرفت تا بداند کی به خانه می رســد و زال زاده در 
جوابــش گفتــه: بین راه هســتم، در پمــپ بنزین 
دارم به اتومبیلــم بنزین می زنم. 10 دقیقه دیگر 

به خانه می رسم!
اما زال زاده هرگز به خانه نرســید. صبح آن شب 
اتومبیلــش را کــه دســته گلــی در آن بــود در کنار 

پمــپ بنزین پیدا کردند و روشــن شــد کــه او را از 
این محل ربوده اند.

حــوادث  گــروه  در  کــه  هنگامــی  صبــح  روز  آن 
روزنامه ایران ســرگرم تنظیــم خبرها بودم، یک 
تلکس خبری حالم را دگرگون کرد. در خبر آمده 
بود که: »ســحرگاه امروز یکــی از رهگذران هنگام 
عبــور از محلــی در یافــت  آبــاد تهــران بــا جســد 
مردی روبه رو شــد که پشــت در بســته یک کارگاه 

مکانیکی اتومبیل افتاده بود.«
آن روز صبــح بــا همســر زال زاده تمــاس گرفتم 
تا درباره کشــته شــدنش بپرسم به اشــاره به من 
فهماند که یکی از مأموران امنیتی در خانه شــان 
نشســته و مراقــب گفت و گــوی مــا اســت. من که 
تــا آن زمــان از جریــان قتل های زنجیــره ای خبر 
نداشــتم، تعجــب کــردم در آن وقــت صبــح بــا 
پیدا شــدن جســد زال زاده چرا یک مأمور امنیتی 
بــا عجله به خانــه آنها رفته که بعــد فهمیدم به 
دیــدن ایــن بانــو رفته تــا هشــدار بدهد کــه مبادا 
دربــاره ربوده شــدن و قتــل همســرش جزئیاتی 
را بازگــو کنــد و مــن آن روز دربــاره ایــن جنایــت 
همان گونــه کــه از ظاهر ماجــرا آگاه شــده بودم، 
در صفحه حوادث روزنامه ایران نوشــتم اما این 
نوع قتل های مشــابه که قربانیانش نویســندگان 
دگراندیش بودند من را به فکر واداشت و ذهنم 

را درگیر فرضیات مختلفی کرد.
برایم مســلم بود که اعضای یک باند وابســته به 
قدرتی در روز روشــن ایــن گروه از نویســندگان را 
در روز روشــن می ربایند و ســوار بر خودرو با خود 
می برند و ســپس آنها را می کشــند و اجسادشان 

را در تاریکی شب در نقاط خلوتی رها می کنند.
ë  امــا چــرا دیده نشــده کــه ربوده شــدگان از خود

مقاومتی نشان بدهند؟
تــا پیــش از روشــن شــدن راز ایــن آدم ربایی هــا 
مختلــف  جناح هــای  طــرف  از  قتل هــا،  و 
گمانه زنی هــای گمراه کننده ای انتشــار می یافت 
و همه ســردرگم بودند که سرنخ این جنایات در 
دســت کدام گروه اســت و طرفداران هر جناحی 

تحلیل خاص خود را داشت.
* بیست و سوم آذرماه 77: ده نمکی به نیروهای 
امنیتــی و اطاعاتــی توصیــه کــرد عامــان ایــن 

قتل ها را در میان دگراندیشان جست و جو کنند.
* هفدهــم دی مــاه 77: روزنامــه کیهــان خبــری 
در مورد ارتباط یکی از مظنونان مربوط به قتل ها، 
ایــن جنایات را منتســب بــه باند مهدی هاشــمی 

دانست.
جمهــوری  روزنامــه   :77 آذر  ســوم  و  بیســت   *
ایــران  امنیتــی  دســتگاه های  نوشــت  اســامی 
دســتگاه های  توســط  قتل هــا  کــه  فهمیده انــد 
جاسوســی خارجــی بــا هــدف خدشــه دار کــردن 

چهره نظام انجام شده است.
* محمدرضــا باهنر عضو هیأت رئیســه مجلس 
شــورای اســامی: عامــان قتل هــا یــا بــه گــروه 
تأثیــر  یــا تحــت  اســت  مهدی هاشــمی وابســته 

سرویس های اطاعاتی خارجی بوده اند.
گــروه  کار  قتل هــا  عســگراوادی:  حبیــب اه   *
عبــداه  مخالفــان  و  ترکیــه  طرفــدار  کردهــای 

اوجاان است.
* روح اه حسینیان مدعی شد عامان قتل ها از 
طرفــداران جناح اصاح طلب و هواداران رئیس 

جمهوری خاتمی هستند.
* روزنامه کیهان: قتل فروهرها توســط آشــنایان 

آنها انجام گرفته است.
و بااخره 15 دی ماه 77

روزنامه جمهوری اسامی: این قتل ها را سازمان 
سیا سازماندهی کرده است.

امــا در ایــن اختاف نظرهــای گوناگــون، مــن بــا 
توجه به تحلیل هایی که داشــته ام مطمئن بودم 
ایــن قتل هــای پیاپی توســط گروهــی از مأموران 
وابســته به وزارت اطاعات انجام می گیرد. برای 
بیــان ایــن منظور دل بــه دریا زدم و پــس از قتل 
پوینده و مختاری و زال زاده، یک صفحه حوادث 
روزنامــه ایــران را بــه طــرح دایلــم در این بــاره 
اختصاص دادم و برای این کشتار نام »قتل های 
زنجیره ای« را انتخاب کردم که از آن پس تاکنون 

این قتل ها به همین نام معروف شده است.
در آن روزهــا گمانه زنی هــای مختلفــی از ســوی 
مطبوعات و صاحبنظــران جناح های مختلف با 
اتهام هایــی علیــه مخالفان خود مطرح می شــد 
ولــی به ذهن شــان خطــور نمی کــرد کــه گروهی 
از مأمــوران وزارت اطاعــات و امنیــت در ایــن 
دســت  اســت  ممکــن  کشــتارها  و  آدم ربایی هــا 
داشــته باشــند. در چنیــن اوضــاع فرافکنانــه ای 
کــه جناح هــای مختلــف علیه هــم داشــتند من 
در یــک مقالــه ای تحلیلــی در صفحــه حــوادث 
روزنامــه ایران، با ذکر دایل و نشــانه هایی چنین 
نتیجه گیری کردم که عامان قتل های زنجیره ای 

باید باندی از مأموران امنیتی باشند.
در ایــن مقالــه بــرای اثبــات نظــرم نوشــتم ایــن 
»گــروه مــرگ« قربانیان خــود را با توســل به زور 
و تهدیــد و ارعــاب بــا خــود نمی برنــد بلکه خود 
را مأمــوران امنیتــی معرفــی می کننــد و از آنهــا 
می خواهنــد بــرای پاســخگویی به پرســش هایی 
همراه شــان برونــد و بــه همیــن خاطــر قربانیان 
هیــچ  بــدون  مــرگ  قرعــه  در  شــده  انتخــاب 
مقاومتــی ســوار اتومبیــل رباینــدگان می شــوند. 

عامــان ایــن جنایت نیــز می دانند اگــر در کوچه 
و خیابــان افراد مورد نظرشــان را بخواهند به زور 
سوار اتومبیل شان کنند بالطبع این ربوده شدگان 
از خــود مقاومت نشــان خواهنــد داد و احیاناً در 
جریــان درگیری بــا اعضای گروه مــرگ، با داد و 
فریــاد از مــردم شــاهد، تقاضای کمــک خواهند 
کــرد. در حالــی کــه تاکنــون در هیــچ نقطه شــهر 
چنیــن درگیری هایــی دیــده نشــده و بــه پلیــس 

گزارش نرسیده است.
در مقالــه ام نوشــته بــودم: گروه مــرگ، یقیناً هر 
کسی را که برای ربودن و کشتن انتخاب می کنند، 
هرگــز به در خانــه اش مراجعه نمی کننــد تا او را 
با خــود ببرنــد، چــون در ایــن صــورت می دانند 
افــراد خانواده اش آنها را شناســایی می کنند و با 
پیگیری ماجرا، ممکن اســت بسرعت شناسایی 
شــوند. این گــروه پیــش از اجــرای نقشــه ربودن 
یک فرد مورد نظر که در لیســت مرگ شــان قرار 
دارد، ابتدا احتماًا طی یکی دو روز مسیر رفت و 
آمدهای او را شناســایی می کنند و ســپس در روز 
اجرای برنامه دو یا سه نفری )احتماًا( به عنوان 
مأمــوران امنیتــی و بــا اتومبیــل مخصــوص در 
روز روشــن و در کوچــه و خیابــان بــدون واهمــه 
از رهگــذران، جلــوی پای فــرد مورد نظــر توقف 
می کننــد آنگاه به عنوان مأمور امنیتی او را ســوار 

اتومبیــل می کننــد و از محــل دور می شــوند بدون 
اینکه ســر و صدایی باعث کنجــکاوی مردم عادی 

شود.
در مقالــه ام نتیجه گیری کــردم: »معموًا از زمان 
ربودن یک فرد تا کشته شدن او فقط چند ساعت 
طول می کشــد و این مــدت کوتاه نشــان می دهد: 
گــروه مــرگ از همان ابتــدای ربــودن، تصمیم به 
کشــتن فــرد دارنــد و بازجویــی و پرس و جویــی در 

میان نیست.«
ایــن مقالــه ام به عنــوان  انتشــار  از  هرچنــد پــس 
قتل هــای زنجیــره ای در روزنامــه ایــران چنــد بار 
به بازجویی احضار شــدم ولی بعدها روشــن شــد 
کــه این قتل ها توســط بانــدی از مأمــوران امنیتی 
»وابســته بــه ســعید امامــی« انجــام می گرفت و 
همان گونه که من تشریح کرده بودم، اعضای این 
بانــد »خودســر« در جنایت های شــهر چهره های 
مــورد نظــر را بــه بهانــه بازجویــی ســوار اتومبیــل 

می کردند و سپس آنها را به قتل می رساندند.
برای نمونه بخشی از اعترافات مهرداد علیخانی 
یکــی از اعضای باند ســعید امامی از عامان قتل 
مختــاری و پوینــده را کــه هنــگام محاکمــه اش در 
دادگاه عنوان کرده اســت، نقــل می کنم تا متوجه 
شــباهت عمــل آنها بــا آنچه کــه مــن در مقاله ام 
ترســیم کــرده بــودم، بشــوید. مهــرداد عالیخانی 
درباره نحوه ربودن و کشــتن محمدجعفر پوینده 

چنین گفته:
- »روز دوازدهــم آذرمــاه 77« در خیابان انقاب 
مقابــل الــه  زار جلــوی ســوژه را گرفتیــم. خســرو 
بســرعت دور زد و او کنــار دســت روشــن و علــی 
ناظری که برای دستگیری اقدام کرده بودند، قرار 
گرفــت. دو ســه جمله ای بــا او )پوینــده( صحبت 
کرد. او را ســوار ماشین دوو کردند و پس از حرکت 
من را هم کمی جلوتر سوار کردند. قرار شد اصغر 
پــژوی عملیــات »معاونت اطاعــات مردمی« را 
ســوار شــود و به  دنبــال دوو بیاید. در واقع خســرو 
راننــده دوو، مــن در صندلــی جلــو و پوینــده بین 
روشــن و ناظری در صندلی عقــب قرار گرفته بود 
و طبق برنامه قبلی بنا شــد به سمت بهشت زهرا 
حرکــت کنیم. ســوژه حدود ســاعت  30و4 دقیقه 

سوار ماشین شده بود.
از شــرق به غرب به سمت میدان انقاب حرکت 
کردیــم، وارد خیابان وحدت اســامی شــدیم، به 
طرف راه آهــن و اتوبان حرکت کردیــم و در پایان 
راه خودمــان را به بهشــت زهرا رســاندیم. همان 
محلی که قبــًا مختاری را برده بودیم. بین راه به 
صحبــت با پوینــده پرداختم، اما رغبتی نداشــت 
و وقتی به بهشــت زهرا رســیدیم، هوا روشــن بود 
و بایــد منتظر تاریک شــدن هــوا می ماندیم. نیم 
ســاعت پس از اذان مغرب رضا روشــن و ناظری 
به همان شــکل قبلی )قتل مختــاری( کار را تمام 
کردنــد. این بار هم طناب را رضا روشــن به گردن 
فــرد تنــگ کــرد و کشــید. ســر ســوژه )پوینــده( در 
دســت ناظری قــرار داشــت. در پایــان کار ناظری 
پیشــنهاد کرد جهت احتیاط خوب اســت دقایقی 
او را آویــزان کنیم تــا از مرگ قطعی اش اطمینان 
حاصــل شــود. یــک چارچــوب فلــزی در محوطه 
ســرباز این ســاختمان از قبل برای به دار آویختن 
افــراد آمــاده داشــتند. طنــاب بلندتری بــه گردن 
جســد پوینده انداختیم و آویزانــش کردیم و قرار 
شــد من، خســرو و اصغر به روشــن کمک کنیم تا 
جســد دقایقــی آویزان قــرار بگیرد که انجام شــد. 
اصغر ســیاح، من، خسرو و روشــن جسد را پایین 
آوردیــم و در میــان تیوپی که ناظری آمــاده کرده 
بــود گذاشــتیم و داخــل صنــدوق عقــب دوو قرار 
دادیم. من پیشــنهاد کردم جســدش را به حوالی 

شهریار ببریم. ناظری رانندگی کرد. 
از کمربندی بهشــت زهرا به جاده اصلی شــهریار 
وارد شــدیم و زیر پل بادامک دست راست داخل 
جــاده فرعی شــدیم. اصغر پشــت ســر مــا در پژو 
حرکــت می کــرد. حــدود 100 متــر دســت راســت 
پــل جســد را ســریعاً مــن، خســرو و روشــن پایین 
گذاشــتیم، طوری که هر کســی رد می شود، ببیند. 
پس از جدا شدن از افراد یاد شده به موسوی زنگ 
زدم و خبــر دادم که کار پوینده تمام اســت. گفت 
ســریع نزد من به منزل بیا. حــدود 30و20 دقیقه 
رفتــم و شــرح کامــل دادم و به پیدا شــدن جســد 
مختاری اشــاره کردم. گفتم منبع به تلفن دستی 
مــن زنگ زد خبــر داد. تحلیل دوســتان او )جمع 
مشورتی کانون( این است که این نوع عمل کردن 

پیامی از سوی ضاربان است. 
ë ...مسأله جدی است، وحشت کرده اند

از این گزارش که مهرداد عالیخانی پس از کشــتن 
پوینده به مافوق خود به نام )موســوی( می دهد، 
مشــخص می شــود هدف ایــن گروه مــرگ از قتل 
مختــاری و پوینده ترور و حــذف اعضای چپگرای 
کانون نویسندگان و همچنین زهر چشم گرفتن از 
نویســندگان عضــو کانون و ایجاد رعب و وحشــت 
در آنهــا بوده، بــه همین خاطر هم پس از کشــتن 
مختــاری و پوینده ســعی کــرده بودند جســد آنها 

نظامی رژیم گذشــته، تپانچه طایــی این ژنرال 
را بــه چنــگ آورده و بــه همین خاطــر به عباس 
تپانچه طایی معروف شــده بــود. وی که یکی از 
وردســتان خلخالی در زندان اوین بود، همیشــه 
در جمــع دوســتانش بــا غــرور خاصــی بــا ایــن 
تپانچــه بازی می کرد که یــک روز هنگام وررفتن 
بــا تپانچه، گلوله ای به خودش شــلیک شــد و با 

اصابت به سینه اش جان سپرد.
شــنیده بــودم ایــن فــرد از جوانان شــرور منطقه 
زرین نعــل و پــل چوبــی بود و ســابقه زیــادی در 

شرارت داشت.
در پیگیــری ماجراهــای زندگــی عبــاس تپانچــه 
نیــروی  ســرهنگ  بــا  داشــتم  دیــداری  طایــی 
انتظامــی، ح - ق که پیش از انقاب رئیس چند 
کانتــری در تهران بود که به خاطر حســن خلق 
و رفتــار انســانی اش با مــردم، پــس از انقاب با 
دعــوت بــه کار بــه ریاســت یکــی از کانتری های 
شــرق تهــران انتخــاب شــد و خدمــات انتظامی 

دیگری هم انجام داد.
ســرهنگ برایــم تعریــف کــرد عبــاس تپانچــه 
طایــی زمانــی کــه در زنــدان قصــر زیردســت 
خلخالی فعالیت داشــت، گاهــی همراه با یکی 
دو نفر از دوســتانش به بهانه بازرسی به مغازه 
یک پیراهن دوز سرکشــی می کرد و هدفش این 
بــود این پیراهــن دوز جوان همســرش را طاق 
بدهــد تا بتواند بــا این زن ازدواج کنــد اما وقتی 
دیــد اخطارهــا و تهدیدهایــش اثــری نــدارد، با 
کمک یکی از همدســتانش مقــداری تریاک در 
مغــازه این پیراهن دوز جاســازی کــرد. روز بعد 
عبــاس تپانچــه طایــی و همدســتش بــه ایــن 
مغــازه هجــوم بردنــد و در جریان یــک تفتیش 
ســاختگی تریاک ها را به اصطاح کشف کردند 
و پیراهن دوز بیچاره به جرم قاچاق مواد مخدر 
ایــن  بــه  بازداشــت شــد. عبــاس می خواســت 
ترتیب این جوان بی گناه را وادار کند که در قبال 
آزادی، همســرش را طاق بدهــد اما در مقابل 
این توطئه ناجوانمردانه تن به خواســته عباس 
نســپرد و مانــدن در زنــدان را ترجیــح داد و در 
برابر همه فشــارها پایداری کــرد. اما فاجعه در 
آنجــا بــود که ایــن بی رحم او را به جــرم قاچاق 
مــواد مخــدر در ردیــف اعدامی هــای خلخالــی 

قرار داد.

آن روز قــرار بود مراســم ترحیم حجت ااســام 
قدوســی دادستان ســابق انقاب در مسجد ارک 
تهــران برگــزار شــود. آقــای خلخالــی در جریان 
تپانچــه  عبــاس  بــه  نفــر  چنــد  اعــدام  مراســم 
طایــی گفت: تــا دیر نشــده من باید به مراســم 
ترحیــم در مســجد ارک )واقع در میــدان پانزده 
خرداد( برســم. تو جنازه های اعدام شــدگان را با 
آمبوانــس به پزشــکی قانونی برســان و بعد به 
مراســم ختم بیا. عباس هم دستور داد جنازه ها 
بــه آمبوانس منتقل شــود و خود به همراه یکی 
از همکارانش ســوار آمبوانس شدند و به طرف 
پزشــکی قانونی راه افتادند. در آن ســال ها محل 
ســازمان پزشــکی قانونــی جنب ســاختمان کاخ 
 دادگســتری قــرار داشــت و فاصله اش تــا میدان

 15 خــرداد چنــد قدم بــود. آمبوانس بســرعت 
بــا گذر از خیابان های تهران به محوطه پزشــکی 
قانونــی رســید و عبــاس تپانچه طایــی در حال 
پیاده شــدن به متصدی سالن مردگان گفت: ما 
به مسجد ارک می رویم و تا برگردیم جنازه ها را 
به ســالن تشــریح می برید و آمبوانــس را خالی 

می کنید.
عبــاس ایــن را گفــت و کتــش را از روی صندلــی 
آمبوانــس قاپید و با عجلــه همراه همکارش به 

طرف مسجد راه افتادند. 

را در محلــی رهــا کننــد که در مدت زمــان اندکی 
توســط رهگذران دیده شــود. پس از این قتل ها، 
منتظر بودند خبر کشــف اجســاد قربانیان توسط 
خبرچین هــای گــروه مــرگ بــه آنها اطــاع داده 
شــود. از این جهت اســت که مهــرداد عالیخانی 
پس از کشتن پوینده با سرپرست گروه )موسوی( 
تمــاس تلفنی می گیرد و با اشــاره به پیدا شــدن 
جســد مختــاری می گویــد: »بــه گــزارش منبــع، 
تحلیــل دوســتان مختــاری پــس از پیــدا شــدن 
جســد این اســت که این نــوع ترور دوستان شــان 
نوعــی دادن پیام از ســوی عامان قتل هاســت و 

وحشت زده شده اند...«
بــه هر حــال پس از انتشــار یادداشــت تحلیلی 
من در روزنامه ایران سرانجام وزارت اطاعات 
بــا انتشــار اطاعیــه  رســماً اعــام کردنــد ایــن 
قتل هــا از طــرف یــک گــروه از عوامل خودســر 
امنیتــی - اطاعاتــی انجــام شــده کــه پــس از 
مدتــی مشــخص شــد ســعید امامــی به عنوان 
عامــل اجرایــی ایــن جنایــت بــوده اســت، اما 
پیش از افشــای فعالیت این گــروه، چند بار در 
پارک هــا و هتل هــا بازجویی هایــی از من انجام 
می شــد کــه آخرین بار اطاع داده شــد در یکی 
از دادگاه هــای انقــاب حاضــر شــوم. در حالی 
که رئیس و منشــی و ســایر کارکنــان این دادگاه 
حضــور نداشــتند  پرســش و پاســخ مفصلــی 
دربــاره گذشــته و حــال من توســط یــک بازجو 
انجــام گرفــت و قرار شــد روز بعد بــرای ادامه 
بازجویــی حاضــر شــوم. طبــق قــرار در محــل 
مورد نظــر حاضــر شــدم و بیش از یک ســاعت 
به انتظار آمدن بازجوی مورد نظر نشســتم اما 
وقتی دیدم کســی به ســراغم نمی آید، به دفتر 
روابــط عمومــی دادگاه هــای انقــاب مراجعه 
کــردم و از مســئول ایــن دفتــر کــه در رابطــه با 
مسائل مطبوعاتی آشنایی داشتم پرسیدم من 
بیش از یک ســاعت اســت در دفتــر آن دادگاه 
منتظر نشســته ام اما کســی به ســراغم نیامده، 
می شود بپرســید تکلیفم چیست؟ آن مسئول 
روابط عمومی شــماره تلفنی را گرفت و پس از 
گفت و گویــی کوتاه با تعجب تلفن را قطع کرد. 
بعــد رو بــه من کــرد و گفــت: از این پــس ازم 
نیســت بیایید، روز بعد ضمن پی جویی قضیه 
آشــنایی که از این دیــدار و بازجویی از من خبر 

داشــت با لحــن معنی داری خبر از کشــف باند 
سعید امامی داد و گفت:

همگــی  نیســت!  خبــری  بازجویــی  از  دیگــر   -
دستگیر شده اند.

البتــه پیش از این احضار، یک بار هم در روزنامه 
ســرگرم کار بــودم کــه شــخصی به عنــوان مأمور 
اطاعاتی با من تماس گرفت و گفت: باید عصر 
آن روز در یکــی از خیابان ها به دیدنش بروم، اما 
وقتــی موضــوع این دیــدار را با مدیــر روزنامه در 
میــان گذاشــتم، گفت: نباید به ماقــات این فرد 

بروی و قضیه به این ترتیب گذشت.
ë عباس تپانچه طایی

همان گونــه کــه در آغــاز  اشــاره کــردم در میــان 
جوانــان نهــادی کــه به عشــق خدمت بــه میهن 
و بــا اعتقاد قلبــی به باورهــای مذهبــی، در آغاز 
انقاب اســامی در نهادهای مختلف اجتماعی 
به فعالیت پرداختند، اندک افراد ناســالمی هم 
برای رســیدن به قدرت شــیطانی و کســب مال و 
ثروت، بــا نقاب بر چهره به عنــوان خدمتگزار به 
نهادهــای مختلــف انقابی نفــوذ کردند که یکی 
دیگــر از ایــن افراد جوان شــروری به نــام عباس 
بــود. ایــن جوان ســابقه دار پــس از نفوذ بــه گروه 

خلخالی در زندان قصر به فعالیت پرداخت. 
از تیربــاران ســپهبد رحیمــی فرمانــدار  او پــس 

هرگاه جنازه یکی از نویسندگان شناخته شده ای 
چون محمد مختاری، محمدجعفر پوینده یا 
ابراهیم زال زاده پیدا می شد، آن را به عنوان 

مجهول الهویه به پزشکی قانونی انتقال 
می دادند و سپس خانواده قربانی با مراجعه 

به سالن مردگان این سازمان جسد را شناسایی 
می کردند. خبرنگاران گروه حوادث روزنامه 

ایران با مراجعه به خانواده هر یک از قربانیان 
این قتل های زنجیره ای و گفت و گو با آنها 

درمی یافتند که مدت زمان ناپدید شدن هر یک 
تا پیدا شدن جنازه اش کمتر از بیست و چهار 

ساعت بوده است

پس از انتشار یادداشت تحلیلی من در روزنامه ایران 
سرانجام وزارت اطاعات با انتشار اطاعیه  رسماً اعام 

کردند این قتل ها از طرف یک گروه از عوامل خودسر 
امنیتی - اطاعاتی انجام شده که پس از مدتی مشخص 

شد سعید امامی به عنوان عامل اجرایی این جنایت بوده 
است، اما پیش از افشای فعالیت این گروه، چند بار در 
پارک ها و هتل ها بازجویی هایی از من انجام می شد که 
آخرین بار اطاع داده شد در یکی از دادگاه های انقاب 
حاضر شوم. در حالی که رئیس و منشی و سایر کارکنان 

این دادگاه حضور نداشتند پرسش و پاسخ مفصلی درباره 
گذشته و حال من توسط یک بازجو انجام گرفت و قرار شد 

روز بعد برای ادامه بازجویی حاضر شوم

بخش پایانی



شاید اســم ایران مانند فرانســه متبادرکننده ادبیات و هنر اصیل نباشد اما بی شک شاعرانگی و 
شعر دوستی از خصیصه های ایرانی جماعت است و به این نام در جهان شهره ایم. شعر در تار و 
پود زندگی ما تابیده و دستی بر سر بسیاری از فضاهای بینابینی، ارتباطی و تعاملی ما کشیده است. 
از این روست که شعر هم ساری در کام روزمره ماست و هم میانجی کام رسمی در جامعه، هم 
ابزار قدرتمندان برای تســلط برجامعه و حدفاصل بین اندیشــه و عمل  مردم. بی راه نیست که 
می گویند یک برگ مهم از تاریخ هر ملت ادبیات و شــعرهایی است که در آن ملت می گویند و 
می خوانند. چراکه ماتی از روایت ها، ناگفته ها، شوق و ذوق و دستاوردها و مشکات و ضعف ها 
و مالت های یک جامعه در قالب شعر سرریز می کند و آمیخته با صور خیال رگ پنهان زیبای آن 
جامعه می شود. جامعه شناسی شعر هم بر این گزاره صحه گذاشته و با این اعتقاد به میدان آمده 
که شعر و جامعه دو حیات به هم وابسته و در یک مدار هستند: از جامعه یک صدا برمی خیزد و در 
شعر هزار صدا از آن بلند می شود یا شعر مطالبه ای، چشم اندازی، رؤیایی خلق می کند و جامعه 
به دنبال پاســخ برای آن به تکاپو می افتد. اگرچه نمونه بارز این همراهی را در نسبت بین شعر و 
انقاب مشروطه بخوبی می توانیم ببینیم اما ردپاهای دیگر شعر در متن زندگی اجتماعی مان نیز 
نیاز به واکاوی دارد. برای رسیدن به این ردپاها و پرسش از چرایی اهمیت شعر در تعریف جامعه و 
بررسی کارکردهای آن گفت وگویی با شاپور جورکش شاعر، منتقد ادبی و مترجم و مؤسس گروه 
ترجمه شیراز ترتیب دادیم. او سال هاست درگیر سه ضلعی مهم نظریه و شعر و جامعه است و 
تاکنون کتاب های مهمی هم چون »بوطیقای شعر نو«، »زندگی، عشق و مرگ از دیدگاه صادق 
هدایت«، »هوش سبز«، »دموکراسی و هنر« و »درآمدی تاریخی بر نظریه های ادبی از افاتون تا 
بارت«، »پست مدرنیسم«، »نام دیگر دوزخ« و »خفیه نگاری خشونت در سرزمین آدم لتی ها« 

را به دست انتشار سپرده است. او از شیراز آمیخته به شعر، سؤاات ما را اینچنین پاسخ می دهد:
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دیباچه

ë  اگــر از دیگر مســائلی کــه جوامــع را از یکدیگر
متمایــز می کند بگذریم، یکــی از مهم ترین نقاط 
فصل جوامع در میزان شاعرانگی و اهمیت شعر 
و ادبیات در آنهاســت. اساساً جامعه بدون شعر 
چه کم دارد که این چنیــن این مفهوم در کلیت 
مفهوم جامعه اثرگذار تعریف می شــود؟ بواقع 
تأثیرات جامعه شناختی شعر را چگونه می توان 

برشمرد؟
اگــر حجــم تولیــد انبــوه شــعرهای چــاپ 
کاغــذی و اینترنتی در نظر باشــد، شــاید تصور 
شود که نبود چنین شعری واگیر قطع درختان 

و ســوء چشم است. اما اگر منظور شعری باشد 
کــه در عیــن خیال انگیــزی، اندیشــه مــا را هم 
رفعت دهد، می توان همصدا با رمانتیک های 
انگلیــس گفــت: »اجتمــاع و حتــا طبیعت به 
خودی خود، کمبودهایی را نشــان می دهند که 
شــعر و به طور کلی هنر، آن کمبودها را جبران 
می کنــد.« هنرمنــد کاســیک کــه طبیعــت را 
حد اعــای کمال می دانســت، هنــری را کامل 
می دانســت کــه تقلیــد طبیعــت باشــد. خواه 
طبیعــت بــه معنــای مناظــر پیرامــون و خواه 
بــه معنــای طبیعــت و طبــع انســانی. در هــر 

شاید این روزها ببینید که 
مدام از کم خوانده  شدن 
کتــاب، شــعر و داســتان، 
متون تخصصی و علمی 
ســخن به میــان می آید. 
به طور عامیانه، همه مان 
کمــی شــعر، در حــد َامثــال و حکــم محلــی و 
نصایــح بــزرگان و چند فــال عاشــقانه بلدیم 
ولی در واقع به شعرهایی که پیشتر شنیده ایم 
وابسته ایم تا اینکه روزمره به شنیدن شعر وقت 
بگذاریم؛ حال آنکه شعر یکی از راه های ارتباط 
جســتن در شــرایط روز جامعــه اســت و وقتی 
خواندن شــعر در جامعه کم است، می توانیم 
بگوییــم ما مــردم مشــارکت جوی ایــن دوره و 
زمانه و مخاطب سخنانی که از حال و روز امروز 

دم می زنند، نیستیم.
ë زباِن شعر

شــعر، خود نوعی زبان است. همه جوامع 
به نحوی با شــعر انس دارند و نمی توان گفت 
که ابزار ارتباطی یک کشور خاص است. چه  بسا 
در پس این جهان شمول بودن، بتوان کارکردی 
برای جهانیان یافت، ابزاری برای بیان عواطف 
و دنیــای درونــی انســان ها. آنهــا می تواننــد از 
طریــق زبــان شــاعرانه، احساســات و عواطف 
خــود را به مخاطب خــاص بیان کنند. میل به 
شــعر و دنیای شاعرانه برای بیان احساسات و 
عواطف هم در طول تاریخ وجود داشته و شاید 
امروز پررنگ تر هم شــده باشــد. البته که شاید 
در وهله نخست، میل ساکنان دنیای امروزی، 
بــه بیــان عواطــف از طریق زبان شــعر آن هم 
در دنیایی که شــکل گرفتــه از قواعد ریاضیات 

ارتباطــات  و  دیجیتالــی  دنیــای  مهندســی، 
تصویری ابزارســاخته و کااهــای متنوع و نوبه  

نوشونده است، تناقض به نظر برسد.
ë نبض قدرت

در اغلــب صحنه های تاریخ، ارتباط درونی 
میــان شــعرها و ســازوکارهای قــدرت وجــود 
داشته اســت؛ حکومت ها برای بســط و تزریق 
ایدئولوژی های شــان معمواً با شــعر و شعار، 
مــردم را تهییــج و بــا خــود همســو می کننــد. 
در طــول تاریــخ، هــر قدرتــی توانســته تمــام 
دیدگاه هــای خــود را در شــعر دوره خود بنیان 

نهد.
ë شعر مقدمه هرگونه سواد رسانه ای

»هابرمــاس«  آلمانــی  جامعه شــناس 
می گوید، هنگام تولد حوزه عمومی سیاســت، 
کســانی که وارد چانه زنی با قدرت می شدند از 
مهارت و ذخیره ادبی فراوانی نسبت به دیگران 
برخــوردار بودند. ادبیات، خصوصاً تئاتر که در 
غرب، یکی از عرصه های بیان شــاعرانه تلقی 
می شــود، راه اول رســیدن به قــدرت و توانایی 
اجتماعی بوده اســت. دگرگونی های سیاســی 
در ایــران نیــز با به میان آمدن شــعر سیاســی 
بــا ژانرهــای انتقــادی و طنزگونه و نشــرش در 
مطبوعات دوران مشروطه آغاز شد. از این رو، 
با دانســتن و خواندن شــعر، می توانیم ذخیره 
قوافی، تمثیل ها و تخیل های ذهنی مان را باا 
ببریــم. برای هر فعلی نیاز بــه تصور آن داریم 
و طبیعتــاً هرقــدر تخیــل کردارهای متنــوع را 
در ذهــن بپروریــم، همان انــدازه دامنه افعال 
و جمات خود را باا برده ایم. شــعر، مدرســه 
تصمیم گیــری و توانایــی اســت، لــذا هرقــدر 

شــاعرانگی و تجربه های ادبی خــود را افزایش 
دهیــم، می توانیــم خــود را آدم قدرتمندتری 
تصور کنیم. از این رو می توانیم بگوییم که شعر 

مقدمه هرگونه سواد رسانه ای است.
ë هم زیستی  نیرومند در سایه شعر

شــعر در همه ســاحت های زندگی روزمره 
قدرت خود را به رخ می کشد حتی در سیاست 
زندگی مشــترک، که یک سیاست میان فردی 
اســت. برای کسانی که شــعر کمتری می دانند 
یا با شــعرهای ســاده و دم دستی آشنا هستند، 
ارتباط با همسر به ارتباطی فاقد گفت وگوهای 
عمیــق تبدیل می شــود؛ چراکــه گفت وگوهای 
عمیق و همدانه، نیازمند داشتن تجربه های 
عاطفی-احساســی عمیقی است که تنها هنر 
و شــعر می تواند آن را خلق کند. همین، ملزم 
می کنــد که مــا جهان شــعر را دنیایــی بدانیم 
کــه مــا را عمــق و گســتره می بخشــد و قــدرت 
هم زیســتی مان را بــاا می برد. بــه طریق اولی 
میــزان تعمیــق احساســات در یــک جامعه و 
همدلــی اعضــای آن، به شــعرها، تجربه های 
ادبــی و زیبایی شناســانه آنهــا اتــکا دارد. اگــر 
اعضای یک روســتا یــا اداره کمتر اهل شــعر و 
بیان های شــاعرانه باشــند، می توان از همدلی 
کــم و ُانــس کمتر میان آنها ســخن گفــت. اگر 
جامعه ای شــاعر نداشــته باشــد یا نان، عمر و 
منزلت شاعران بخوبی دیده نشود، آن جامعه 
نخواهــد  شایســته ای  ارتباطــی  فرصت هــای 

داشت.
ë تخیل رهایی بخش شعر

کار شــعر، روح بخشیدن به تخیاتی است 
کــه در تصــورات ما پدیــدار می شــوند. تنها راه 

صــورت نیاز به هنر با تکامــل آدمی همراه بود. 
ایــکاروس، شــکل ابتدایــی تمایــل به پــرواز اگر 
نمی بود، هواپیما خیلی دیرتر اختراع می شــد. 
اگر جســت و جوی گیلگمیش در پی جاودانگی 
نبــود، شــاید گوســفندی به اســم دالــی )اولین 
گوســفند همانندسازی شده( ســاخته نمی شد. 
داســتان کیومــرث و پرومته به عنوان پیشــتازان 
داروشناســی، بخشــی از تخیل اولیه پزشــکی را 
بــرای بشــر اولیــه طراحی کردنــد. هنــر در ذات 
خــود گوهره ای اهورایی دارد که با آفرینشــگری 
در تمــاس اســت. حتی تخیلی کــه به آفرینش 
ابلیس انجامید، در نفس خود هیأت موجودی 
کنجکاو و اندیشمند را طراحی می کند که طبق 
اساطیر عرفانی وقتی جسد گلین حضرت آدم 
بین مکه و مدینه بر زمین اســت، شیطان مثل 
کالبدشــکافی خبــره راهی بــه درون می جوید و 
وقتی بیرون می آید به سپاه شیطانی خود نوید 
می دهــد کــه خیال تــان راحت! که ایــن موجود 
مجوف است و تهیگی خاصی دارد که می شود 
درش رســوخ کرد. زبان اســتعاری هنر، پیوسته 

توانسته آرمان های بشــری را مشعل داری کند. 
درست است که هرمان هسه معتقد است هیچ 
نقاش بزرگی قادر نیست حرکت زیبای ماهیان 
را در آب تصویــر و تقلیــد کنــد، امــا قدر مســلم 
اینکه تصویر ناشیانه گاومیش هایی که بر دیوار 
غارهای نیاغاری ترســیم شده، هرچند مبتدی 
و زمخــت، اگر بخشــی از آفرینشــگری خداگون 
انسان را بر نیاورده باشد، اگر انسان را در جادوی 
هنــر هنبــاز خدایــان نکــرده باشــد، دســت کم 
به عنوان هم سخنی و رازوری با خدایان همزبان 

کرده تا راز خودیابی را کشف کند.
ë  شعر فراتر از اینکه مدیوم هیجان و شور، عشق 

و نفرت، حماســه و عقل یک جامعه است چقدر 
می تواند ابزاری باشــد برای انتقــال روح تاریخی 

یک ملت؟
یکی از برندگان نوبل گفته بود اگر می خواهید 
به تاریخ، فرهنگ و سرگذشت ملتی دست یابید، 
بهترین آثار شعری آن ملت را بخوانید! راستی 
این سخن وقتی بر ما معلوم می شود که بدانیم 
شعر چکیده ترین عصاره هنری است که بعد از 
انباشت مطالعه، مشــاهده و دریافت شاعر، در 
لحظه زایش، در یکدیگر ممزوج می شود و خود 

شاعر این میان کاتالیزوری بیش نیست.
ë  شعر امروز ما آیا می تواند در مقایسه با دوره های 

مختلف تاریخی و شعرهای آن دوره ها، در بازتاب 
روح ایرانــی مــا و زمانه ای که از ســر می گذرانیم و 

آرمان ها و رؤیاهای جامعه، نمره قبولی بگیرد؟
شعر ســاده، شــعر خود ارجاع، شعر سپید، 
فراســپید، فراســک و نامگذاری هــای پی درپی، 
خود گویای آن است که هر یک در پی گمشده ای 
می گردند تا سامان از هم گسیخته شعر را احیا 
کنند. شــعر ما حتا در دهه چهل و پنجاه هم به 
سبب گره خوردگی کور و ناچار با سیاست شعری 
نبــوده که در مقیاس جهانی حرفی برای گفتن 
داشته باشــد. اگر شعر قرار اســت دریافت های 
تازه بشــری را به شــکلی خیالین ارائه دهد و در 
داد و ستد جهانی حتا به اندازه شعر تاگور قابل 
گفت و گو با جهان باشد، بسیار کم است سهم ما 
در این گفت و گو. انگشت شمارند شعرهای دهه 
پنجاه که قابلیت ترجمان داشته باشند. چراکه 
هرچنــد عرصه شــعر خیالیــن و رؤیایی ســت، 
عرصــه نظریه پردازی شــعر که دیگــر خیالی و 
اختیاری نیست. مگر ما چند نظریه پرداز بزرگ 
در زمینه شــعر داشــته ایم؟ نگاه کنید به نظریه 
شعر سپید که به پشتوانه فریدون رهنما در شعر 
شــاعر ملی شــاملو تجلی می یابد، بــدون آنکه 
نظریــه نیما را درک کرده باشــد. شــعری که در 
واقع نظریه نیما را -با پشــتوانه چهل سال کار- 

نادیده می گیرد.
 بعــد نــگاه کنیــد بــه نظریه پــردازی شــعر 
»ســاده« که خــود حتی فکــرش را هم نمی کند 
که چطور و چرا با نظر نیما در تضاد کامل است. 
چون شــعر نیمایی برای هر پرســونای شعری، 
زبانی ویژه همان پرســونا در نظر می گیرد: برای 

فیلســوف زبــان فیلســوفانه و برای عامــی زبان 
عامیانــه. در حالــی کــه شــعر ســاده با هــر زبان 
ســختی که به شعر راه یابد، مشکل دارد. نظریه 
شــعر ســاده بــرای شــعر تک صدایــی و متکلم 
وحده طراحی شده. در حالی که نظریه نیما ذاتاً 
شــعر چندصدایی را در نظر دارد. نظریه شــعر 
»خود ارجاع« متأسفانه با این ادعا که می خواهد 
متنی مثل معراج نامه قصص اانبیا را بازسازی 
کند، منتهی باورمندی مؤلف معراج نامه را از آن 
حذف کند، از ابتدا محکوم به مدگرایی یک شبه 
است. از چنین نظریه پردازی هایی چه حاصلی 
جز همین تشتت در شعر انتظار می رود؟ برای 
جبران این گسســت ها اندیشــه گری ازم است، 

نه هیاهو.
ë  از  آنجایی که شعرای نام آور ما در طول تاریخ 

شعر در ایران، از حکیم ها، فاسفه ، دانشمندان 
درون مایه هــای  و  مضامیــن  بوده انــد،  دوران 
اصیل شــعرهای شــهیر ایــران، عاوه بــر نوعی 
تغــزل، جهان بینی فلســفی و حکمت بــود. در 
حالی که شاعران امروز کمتر دانش و علم قدما 
را دارنــد و درون مایه های شــعری نیز بیشــتر به 
ســمت ثبت لحظه هــای روزمــره، تجربه های 
شــخصی رفته اســت )نمونه بارز آن شعرهای 
ایــن  شــما  از  ســؤالم  حــال  حجــم(.  شــاعران 
اســت که آیا فکر می کنید با وضعیت شــاعران 
تغزلــی،  تخیلــی،  ذخایــر  امــروز،  شــعرهای  و 
احساســی و عقانــی، فلســفی جامعــه بــا چه 
چالش هایی رو به رو می شــوند؟ اساســاً شعر را 
تا چــه اندازه می تــوان معرف ذخیــره معرفت 

زیبایی شناسانه یک جامعه و ملت دانست؟
در نی ریــز ما رســم بــوده که وقتــی صاحب 
باغ محصول میوه هاش را برداشــت می کرده، 
خوشــه چینان می آمدنــد در بــاغ و میوه هــای 
ســر درخــت مانــده را می چیدنــد. بــه ایــن کار 
»پسکی چینی« می گفتند. می گویند باری یک 
نفر وارد باغی می شــود به میوه چینی؛ صاحب 
بــاغ می گویــد چه می کنــی؟ می گوید »َپْســکی 
چینی« می کنم. می گوید من که هنوز برداشت 
نکرده ام. می گوید تو شــاید هیچ وقت نخواهی 
برداشــت کنی! تکلیف پســکی چینــی من چه 
می شــود. حاا نباید توقع داشــته باشیم که اگر 
مبناهای زیبایی شناختی و فلسفی و اجتماعی 
درســتی در شــعر نداریــم، کســی نبایــد شــعر 
فلســفی مآب و... بگویــد، بی انصافــی اســت. 
بگذاریم اشــخاص شعرشــان را بگویند وگرنه، 
نه از شــعرهای تندر کیا، نظریه بیرون آمد و نه 
از نظریه های هوشنگ ایرانی، شعر. اگر نظریه 
شــعرحجم برای خیلی ها گنگ بود، دست کم 
چنــد شــعر خــوب تحویــل داد. بــرای مــا اگــر 
نظریه فلسفی می خواهیم، نظریه جامع شعر 
سپهری، اگر نظریه زیبایی شناسی می خواهیم، 
سپهری. اگر نظریه محیط زیستی می خواهیم 
آب را گل نکنیم...نیمــا هــم برود پــی گل بازی 

چون صدای اآن ما نیست. 

رهایــی از تصوراتی که زندگی روزمره به ســبب 
وجــود مشــکات و محدودیت ها بــر ما اعمال 
کرده، تصوّری است که بتواند به شیوه متفاوتی 
از زندگی امروزی مان بیندیشــد، بنابراین شعر 
می توانــد تخیــل مــا را بــه ســمت راهکارهــای 
ارزنــده و رهایــی از مشــکات و محدودیت هــا 
رهنمون کند. اگر در جامعه ای احساس شود که 
روابط انســانی خوبی وجود ندارد، شعرهایش 
می تواند به دنیایی بیندیشد که انسان هایش با 

هم خوب اند.
نیــاز بــه شــعر و دانــش مربــوط بــه آن، در 
ضــرورت  بــه  زندگــی  مختلــف  عرصه هــای 
تجربه های همدانه ای بستگی دارد که می توان 
ســاخت. البته شــعرهای ســاده و دم دستی که 
مــدام تکرار می کنیــم تنها تجربه هــای زندگی 
را  مــا  خســتگی های  و  روزمّرگی هــا  عامیانــه، 
تکــرار می کننــد. ما بــه شــعرهایی نیــاز داریم 
کــه تجربــه ای فراتر از آنکــه می زییــم برایمان 
داشــته باشند. نیاز به شــعری که دید و ذهن را 
وسعت بخشیده، به راه ها و دنیاهای نرفته مان 
ببــرد؛ درون انســان هایی که نمی شناســیم، به 

احساس هایی که هنوز تجربه نکرده ایم!
اینجــا، جایــگاه و توانمنــدی شــاعران هــم 
روشــن تر می شــود. آنها می توانند ما را خطاب 

کننــد، نصیحت کننــد، به دوســتی و وفــاداری 
دعوت کنند، به عشق ورزیدن و جسارت دعوت 
کننــد. اما آنها چونان معلمی برای اجرای این 
کار، دعــوت به عمل نمی آورند، بلکــه ما را در 
احســاس و »تجربــه«ی خــود از خرد و هســتی 
ادغام می کنند. شاعر به نمایندگی از دیگران در 
حال تجربه و خلق کردن صحنه های »صحبت 
کردن« با معشوق، مدعی، وجدان یا هر منظر 

دیگری است.
ë دریچه ای برای سیاست

در جایــی کــه شــعر وفــور دارد، می تــوان از 
گســتره ادبیات، ســخنوری افــراد در بیان نیات 
و احقاق مطالبه شــان ســخن گفــت. چنان که 
دانــش شــعر، مقدمــه دانش سیاســت اســت 
و کســی کــه شــعر و ادب را می دانــد، در کنــار 
دانش هــای کاربــردی دیگــر، می توانــد بهتــر 
سخن گفته، از نیازهایش بهتر دم زده، حامیان 
بیشتری جذب کرده و از حقوق خود دفاع کند. 
اما کســی که ســواد ادبی کمتری دارد، توصیف 
خوبی از ضرورت ها و مشکات نخواهد داشت، 
بنابراین شعر و تجربه های ادبی، به عنوان یکی 
از مصــارف فرهنگــی و هنری، خــود دریچه ای 
برای سیاســت و بــه بیان دیگر، خود سیاســت 

است.

دیالکتیک زیبای شعر و جامعه
دکتر ویلیام بی من اســتاد انسان شناســی، تئاتر 
و هنرهای نمایشــی در دانشــگاه بــراون امریکا 
و رئیــس مرکــز مطالعــات خاورمیانــه در ایــن 
دانشــگاه، پژوهش  های زیادی پیرامون اشکال 
زبانی و الگوهای فرهنگــی در ایران انجام داده 
اســت. کتــاب مهــم او به  نــام »زبــان، منزلت و 
قــدرت در ایــران«)1986( یکــی از مهم تریــن 
مطالعاتی اســت که چگونگی مطالعه زبان در 
یک بافت فرهنگی - اجتماعی خاص را نشــان 
می  دهد. بی من در این کتاب می  کوشــد نشان 
دهد که گویندگان زبان می توانند با کاربرد زبان، 
واقعیــت را دگرگون کنند و آن گونه که خــود می خواهند جلوه دهند، 
یعنــی با زبان جادوگری کنند. ایــن پژوهش حاصل تحقیقی میدانی 
اســت و نشــان می  دهد کــه ایرانیان به طــور خاص از چــه تمهیدات و 
راهبردهای زبان برای تمشــیت مراودات و تعامات روزمره استفاده 
می کنند و زبان فارسی چه ابزارها و امکاناتی دارد که تحقق کنش های 
ارتباطی مورد نظر گویندگان را تسهیل می کند. یکی از راهکارهایی که 
بی مــن پس از تحقیقات میدانی گســترده به آن پی می برد اســتفاده 
زیاد از شــعر در گفت و گوهاست. او می گوید: ایرانیان به  طور خاص از 
تمهیدات و راهبردهای زبانی موجود در اشــعار – خصوصاً بیت های 
ضرب المثــل شــده - بــرای تمشــیت مــراودات و تعامــات روزمــره 
اســتفاده می کننــد و بــه عبارتی در جایــی از بحث نتیجــه می گیرد که 
شــعر فارســی ابزارهــا و امکاناتــی دارد که تحقق کنش هــای ارتباطی 

مورد نظر گویندگان را تسهیل می کند.
اینجاســت کــه می تــوان نتیجــه گرفــت آن طــور کــه ایران پژوهــان و 
بســیاری از جامعه شناســان ادبیــات و شــعر تأکیــد کرده انــد، رفتــار 
بیــن فــردی ایرانــی بدون تردیــد وجهی زیبایــی  شناســانه دارد و این 
زیبایی شناســی که بخــش بزرگــی از آن مربوط به جایگاه رفیع شــعر 
در بین ایرانی هاســت به اســتعاره  های مختلــف در حیات اجتماعی 
آنهــا می انجامــد. پیچیدگی هــای فوق العــاده در وزن و قافیــه شــعر 
کاســیک فارســی و گســتره مضامیــن در آن، تمام احســاس و بافت 
تعامــل اجتماعــی در زندگــی روزانــه ایرانــی را منتقــل و منعکــس 
می کننــد و رفتار بین فردی در ایران به نحو گســترده ای با زبان شــعر 
درهم پیچیده است. درهم تنیدگی زبان و تعامل اجتماعی در ایران 
حتی در قوام مفاهیم بلندی همچون هویت ملی، دریادلی، مناعت 
طبع، کرامت و جهان بینی، وارستگی در فرآیند جامعه پذیری نقش 
اساســی ایفــا می کند. مــا به مثابه ســوژه های اجتماعی با شــخصیت 
رنــد حافظ همذات می شــویم و با شــاهنامه رســتم بــودن و قهرمان 
بــودن را تمریــن می کنیــم. مــا با شــعر عطــار جهانگرد جهــان معنا 
می شــویم و در ابه ای ابیات آن رســم عشــق را می آموزیم. با شعر 
خیام لختی می نشــینیم و چشــم در چشــم جهان، مشق سهل گیری 
و دم غنیمت شــماری می کنیم. با ســهراب ســپهری با طبیعت یکی 
می شــویم و با شــاملو بار دیگر عشق را و زبان فارسی را می شناسیم و 
با شعر فرخی یزدی یک معترض آزادی خواه می شویم و دنیای این 

دیالکتیک زیبای شعر و جامعه کرانه ندارد.

گـــزاره

»شعر«،  زبان جامعه است
عرصه سخن، بس تنگ است!

عرصه معنی فراخ است!
از سخن پیشتر آ، تا فراخی بینی و عرصه بینی!

هنوز ما را اهلیت گفت نیست!
کاشکی، اهلیت شنودن بود!

)شمس تبریزی(

ادبیــات یکی از اقســام هنر یــا به عبارتی بهتــر، کاربرد 
هنری زبان است. فن بیان، شعر، نثر، مسأله ای تقلید 
یا ویژگی نوشتار و به طور کلی نمونه های ادبی همچون 
قصیده، شعر عاشقانه، حماسه، رمان و... همگی در چارچوب واژه  ادبیات 
قرار گرفته و دغدغه   خاطر نویســندگانی بوده که یا در پی نوآوری در نوشتار 
بوده اند یا تاش کرده اند که اصول زیبایی شناسی را در نوشتار رعایت کنند.

تاکنون نویســندگان بســیاری در کشــور های گوناگون، به زبان های مختلف، 
درباره  اصاح وضع دولت یا جامعه یا اقتصاد و سایر پدیده های اجتماعی 
کتاب ها و مقاله های فراوان نوشــته اند. این گنجینه ها، ادبیات را به منبعی 
ثانویــه بــرای تحلیل هــای تاریخی بــدل می کنــد و هرچه منابع دســت  اول 
درباره  دوره  تاریخی خاصی کمیاب تر باشد، بر ارزش آنها افزوده می شود.

از آغــاز قــرن نوزدهم و چند دهه پس از انقاب فرانســه بــود که راهی نو بر 
فهم ادبیات در فرانســه گشــوده شــد و نقدی که تا آن زمان بیشــتر در گفتار 
کتاب هــا خاصه می شــد یــا توصیــه  رعایت اصــول زیباشناســی ادبیات به 
نویسندگان بود، به نقدی تبدیل شد که ماهیت ادبیات را زیر سؤال می ُبرد. 
اگرچه ســال 1800 میادی کتاب »نبوغ مســیحیت« نوشــته  »شــاتوبریان« 
و کتــاب »دربــاره  ادبیات« نوشــته  »مادام دواســتال« انقابــی در نقد ادبی 
به وجــود آورده بودنــد کــه همــه  نقدها، فقط یــک هدف دنبــال می کردند، 
اینکه تاریخ، فرهنگ و جامعه جدا از ادبیات نیستند. منتقد دیگری به اسم 
»بونال« در مقاله اش جمله  معروف »ادبیات یعنی زبان جامعه« را به کار 
گرفت. در این مســیر، ادبیات کاســیک که بیانگر انســانی در جست وجوی 
واقعیت های زندگی، عدالت، دادخواهی و یاری مردم بود، جای خود را به 
ادبیاتی داد که در آن، انسان مکرر در جست وجوی پاسخ به سؤااتی است 
کــه درباره  رابطه اش با محیــط اجتماعی مطرح می  کنــد و تأثیر این رابطه 
بر زندگی و رفتارش یعنی حل مســائلی که برای انســان در هر دوره مطرح 
اســت، به حل مســائلی منجر شد که برای هر انســانی در دوره ای از تاریخ و 
در شرایطی ویژه مطرح می شود، به عبارت دیگر، نمایش »انسان جهانی« 

در ادبیات جای خود را به نمایش »انسان اجتماعی« داد.
از ایــن رو، نــگاه خاصــی کــه نویســنده بــه طبیعــت، عشــق، زبــان اشــاره، 
اهمیتــی  و  دارد  دورافتــاده  یــا  ُپررفت  وآمــد  مکان هــای  ُخلق و خوی هــا، 
کــه بــه تأمــات، توصیفــات و مکالمــات می دهــد، پدیده هایی هســتند که 
شــاید بیهــوده جلوه کننــد، امــا در مطالعــه  تأثیرپذیــری خصوصی ترین و 
درونی تریــن عرصه هــای زندگــی فــرد از فضــای اجتماعی منابعــی واقعاً 
اصیل به شمار می روند، چراکه نویسنده  خاق سرشتی روشنفکرانه داشته، 
بــه موارد عینــی فقط به منزلــه  مجموعــه ای اختیاری می نگــرد که ممکن 
اســت با توجه به اهداف زیبا شــناختی خاص خود او به کارش آیند؛ رفتار او 

نمونه  اصلی رفتار روشنفکرانه است.
مطالعــه شــعرهای نــام  آوران ادب فارســی، نشــان می دهد که شــاعران و 
نویســندگان دقیقــاً به مثابه روشــنفکران و مصلحان جامعه در آثارشــان، 
از منابــع منزلت، درآمد، فشــار اهرم های نهادینه شــده و پنهان و آشــکار، 
نظــارت اجتماعــی، تأثیــر فنــاوری و ســازوکار های بــازار ســخن می گوینــد 
کــه بــا توجه بــه برانگیزاننده بودن نوشــتار هنری و تکثیرپذیــری آن و نگاه 
ویــژه ای که به اوضاع و احــوال اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارند، مؤثر 

خواهد بود.

یکی از برندگان نوبل گفته بود اگر می خواهید به تاریخ، 
فرهنگ و سرگذشت ملتی دست یابید، بهترین آثار شعری 

آن ملت را بخوانید! راستی این سخن وقتی بر ما معلوم 
می شود که بدانیم شعر چکیده ترین عصاره هنری است که 

بعد از انباشت مطالعه، مشاهده و دریافت شاعر، در لحظه 
زایش، در یکدیگر ممزوج می شود

میترا فردوسی
  پژوهشگر 
مطالعات فرهنگی

مسروره مختاری
دکترای ادبیات فارسی

محمد زینالی ُاناری
پژوهشگر فرهنگ عامه

شعر، جبران نقصان  واقعیت اجتماعی است
 گفت وگو با شاپور جورکش، شاعر، پژوهشگر شعر و مترجم 

درباره  زیست اجتماعی شعر و چند مسأله دیگر

خورشید بهشتی
خبرنگار

هی
دالل

ا عب
رض

حمد
س: م

عک

سیاسِت شعر
چرا شعر از نیرومندترین پدیده های زندگی روزمره انسان است؟
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شمس لنگرودی
شاعر و نویسنده
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خبرنگار

کنا
:  ای

س 
عک

خواندنی ها

فرحناز دهقی
مترجم

منبع: گاردین

به رغم همه مشـــکات و دســـت اندازهایی که امـــروزه در 
حوزه هنر علی الخصوص برای جوانـــان وجود دارد روز به 
روز کار هنری این جوان ها بهتر می شود بویژه در حوزه تئاتر 
و ســـرمایه های کانی که اینها دراختیار ندارند و این مسأله 
باعث خوشحالی است. من فرصت نمی کنم همه تئاترها 
را ببینم اما بعد از مدتی فرصت شـــد تا بیایم و از نزدیک 
تئاتری را ببینم. از اینجا نظرم را درباره این نمایش شروع 
می کنم که به عقیده من به عنوان تماشاگری که در دانشگاه 
تئاتر تدریس کـــرده ام، می گویم که این کار، یکی از بهترین 
کارهایی بود که به لحاظ فرم در این مدت دیدم. این فرم در 
خدمت محتوا بود و این محتوا هم البته بسیار قابل اهمیت 
است. در خانه ای زن و مردی از فرط بی همزبانی تصمیم 
می گیرند به جنگ بروند. و همه ما حتی اگر به زبان نیاوریم 
اما می دانیم که جنگ بی همدلی، بی همزبانی و تنهایی از 
بقیـــه دردها دردناک تر اســـت آن هم به این دلیل که بقیه 
جنگ ها را می شـــود با کســـان دیگری در میان گذاشت اما 
جنگی این چنین را کسی نمی تواند با دیگری قسمت کند 
پس نتیجه می شود؛ جنگی فرســـاینده در انزوا. باید کار به 
تماشا نشسته شود تا وقتی درباره فرم حرف می زنیم برای 
خواننده حرف مان ملموس تر شود اما دریافت من به من 
می گویـــد این فرم و محتوا بســـیار هماهنگ بـــود و تبریک 

می گویم به نویســـنده و کارگـــردان و بازیگرانش. امیدوارم 
دوســـتان اهل فرهنگ و هنر هم فرصت کنند و این کار را از 
نزدیک ببینند. همان طور که گفته شد، محتوا و فرم این اثر 
نمایشی بر روایت جنگ داخلی استوار شده که دردناک تر 
از همه جنگ هاســـت. جنگ های دیگر را رادیو و تلویزیون 
می گویند اما در جنگ داخلی آدم تنهاست. به قول صادق 
هدایت که می گوید در زندگی زخم هایی است که روح آدم 
را آهسته آهسته می خورد و می تراشد. در انزوا باید تحمل 
کنید. خیلی ها واقعاً در این جنگ داخلی خودشان تجزیه 
می شـــوند و متأسفانه دیگران کمتر از درد افراد اطاع پیدا 
می کنند و این جنگ بازتابی پیدا نمی کند و هر کسی در این 
چهاردیواری به اندازه خود و جهانی که با آن درگیر اســـت 
خرد می شـــود. پس نمایش »دارم اینجا تجزیه می شـــم« 
واقعیتی است که شخصیت های آن به جنگ می روند اما 
در تنهایی خودشـــان هم در همین جنگ هستند و جنگ 
در خانه، جنگ با دیوارهاســـت. خیلی خوشـــحالم که این 
کار را تماشـــا کردم و نکتـــه ای که درباره ایـــن محتوا وجود 
دارد و قابل اهمیت به نظر می رســـد این مســـأله است که 
در کنار این محتوا، کار در فرمی متناسب و شکیل و البته نو 
روی صحنه رفته و رفتن به ســـمت چنین فرم و فضاهایی 
بسیار مشکل است و باید گفت که کارگردان از عهده این کار 

ســـخت برآمده است. امیدوارم دوستان دیگر هم فرصتی 
پیدا کنند و به تماشای این نمایش بنشینند و با این حضور 
از تئاتـــری که جوان هایی که کمترین امکانـــات را در اختیار 

دارند، حمایت کنیم.

ــنواره جهانی  ــ ــمین دوره جش ــ سی و شش  
ــا حضور  ــ ــی ب ــ ــی در حال ــ ــای ورزش ــ فیلم ه
ــو در میان  ــ ــور عض ــ نمایندگانی از 116 کش
ایتالیا برگزار شد که در این دوره فیلم بلند 
ــری علیرضا  ــ ــم« با بازیگ ــ »من یک ایرانی
ــابق کشتی آزاد جهان  ــ حیدری قهرمان س
ــک 2004 آتن،  ــ ــدال برنز المپی ــ ــده م ــ و دارن
دربخش فیلم های بلند سینمایی ورزشی 
جایزه اول را دریافت کرد. من یک ایرانیم  
ــی محمدرضا آهنج  ــ ــه کارگردان ــ فیلمی ب
ــاخته سال  ــ ــندگی آرش داوودی س ــ و نویس
ــور اوکراین ساخته  ــ 1۳۹۳ است که در کش
ــته هم اکران  ــ ــال گذش ــ ــد و بهمن ماه س ــ ش
عمومی شد. فیلمی که احمد نجفی، بازیگر 
سرشناس سینما از جمله بازیگران و تهیه 
کننده آن بود. با این حال، حیدری معتقد 
است برخورد مناسبی با این فیلم صورت 
ــا »ایران«  ــ ــت و در گفت وگویی که ب ــ نگرف

داشت، از این موضوع انتقاد کرد.
ــنواره  ــ ــم »من یک ایرانیم« در جش ــ     فیل
جهانی فیلم های ورزشی به عنوان بهترین 

فیلم انتخاب شد.
بله از شـــنیدن این خبر خوشحال شدم، 
البته متأســـفانه این فیلم در زمان اکران 
خوب دیده نشـــد ولی فیلـــم خوبی بود. 
البته خوشـــحال تر شـــدم، بـــه این خاطر 
که فیلم »من ایرانیم« در یک جشـــنواره 
بین المللی مورد قضـــاوت قرار گرفت و 
کارشناسان درباره اش نظر دادند تا کمی 

به حق خود برسد.
    پیشنهاد جدید سینمایی دیگر ندارید؟

مـــن آن یـــک کار را هـــم به خاطـــر آقای 
احمد نجفی انجام دادم و ایشـــان من را 
در رودربایستی قرار داد اما چه بگویم... به 
هر حال، در ســـینما هم دسته بندی هایی 

وجود دارد!
   چرا استقبال خوبی از فیلم شما نشد؟

به خاطر جناح بندی هایی که وجود دارد، 
مردم نرفتند فیلم را ببینند. یکی نگفت 
این نقـــش خوب  یا بد بود و ســـاختارش 
یا کارگردانـــی اش چطور بود و اصًا فیلم 
دیده نشد. حاا نمی دانم با آقای نجفی 

من استیون ددالوس هستم
یک کتابفروش از خاطرات و قصه های راسته کتابفروش ها به ما می گوید

راسته 
کتاب 

فروش ها
میاد ظریف

داستان نویس 
وکتابفروش

کتابفروش که باشـــی یک روزهایی می شـــود که باران مثل 
دم اســـب می بارد. روزهای بارانی مگر اینکه دیوانه کتاب 
باشـــی که بخواهی به کتابفروشی ســـر بزنی و بین کتاب ها 
بچرخـــی و کتـــاب بخری. ایـــن دیوانه های کتـــاب روزهای 
بارانی و برف کم هســـتند اما هســـتند. نشسته ام روی مبل 
ســـبز خوش نشین و به صدای باران گوش می دهم یکی از 
همین دیوانه های کتاب وارد می شـــود. نه بارانی پوشیده و 
نـــه چتری همراه دارد.  ِبر و ِبـــر نگاهش می کنم. مرد اغر 

قـــد بلند بـــا موهای بلند و شـــال. انگار نه انـــگار از بیرون 
آمده باشـــد چون نه تنش خیس اســـت و نه نشـــانه هایی 
از زیر باران بودن در ســـر و رویش هویدا اســـت. پیش خود 
حســـاب می کنم ابد با ماشین آمده و دم کتابفروشی و یا 
در پارکینگ پاســـاژ پارک کرده که خیس نشده. اما باز یک 

مقـــدار باید پیـــاده آمده باشـــد و با این بارانی که شـــاقی 
می بارد یحتمل باید خیس شـــده باشـــد. نـــه می گذارم و 
نه بر می دارم یکراســـت ازش می پرســـم مگر بیرون باران 

نمی بارد؟ 
بـــا تعجب نگاهـــم می کند و خم به ابـــرو می اندازد و بعد 
انـــگار چیزی یادش آمده باشـــد و یـــا از جهانی دیگر کنده 
شـــده باشـــد می  خنـــدد و می گویـــد: »معلومه کـــه باران 
نمی باریـــد.« متعجـــب نگاهـــش می کنم. پیـــش خودم 
می گویـــم یعنی چـــی که بـــاران نمی بارد. حتماً ســـرکارم 
گذاشته. هیچی بدتر از این نیست که یک نفر یک مشتری 

کتابفروش را سرکار دست بیندازد. 
کتابفروش ها خودشـــون آخر ســـرکار گذاشـــتن مشتری ها 
هســـتند. همیـــن که از کتاب هـــای نخوانده چنـــان با آب و 
تـــاب حرف می زنند کـــه یکی فکر نکند بـــه خیالش طرف 
نویســـنده یا ویراستار یا یکی از شخصیت های کتاب است. 
یکـــی از شـــخصیت های کتـــاب. یکـــی از شـــخصیت های 
کتـــاب. چند بار توی ذهنم ایـــن جمله بدون فعل را تکرار 
می کنم. برای بار هفتم که توی ذهنم تکرار می شـــود یکی 
از شخصیت های کتاب، مرد اغر قد بلند با موهای شال 
کنـــارم می ایســـتد روبه روی قفســـه رمان های کاســـیک و 
می پرســـد اگر بفهمی که من یکی از شـــخصیت های یک 
رمان خیلی مشهور هســـتم برایت جالب است؟ شما اگر 
جـــای من بودید چـــه حالتی بهتان دســـت می داد. طرف 
هم ذهن مرا خوانده بود کـــه چه چیزی توی ذهنم هجی 
می کـــردم و هـــم از یک گـــزاره حرف بـــه میـــان آورده که 

شوخی اش هم بر تن آدم لرزه می اندازد. 
بدنم ُسســـت شـــد. هزار جمله توی ســـرم می چرخید که 

بر زبـــان بیاورم اما فقط گفتم: خدای من تو چقدر شـــبیه 
راســـکولنیکف هستی. خندید و گفت اشـــتباه می کنی من 
شـــبیه هیچ یک از کتاب های بزرگی که تو خواندی نیستم. 
بهـــم برخورد. آخر هیچ کس بهـــم تا به حال این حرف را 
نزده بود. من تقریباً هر چه رمان کاسیک بود را لوله کرده 
بودم. مگر می شـــود رمان کاسیکی را من نخوانده باشم. 
همیـــن را پرســـیدم. خندید و چرخی وســـط کتابفروشـــی 
زد وعینکـــش را که یکی از دســـته هاش شکســـته بود روی 
دماغـــش باا کشـــید و گفت: آره وقتی کـــه اون رمان هنوز 

توی کشور شما مجوز نگرفته تو نخواندی. 
نه گذاشـــتم نه برداشـــتم گفتـــم یعنی شـــما لئوبلد بلوم 
هستید؟ اخم کرد و گفت: »من استیون ددالوس هستم.« 
ماتم بـــرد. اصًا پیش خودم فکر نکـــردم حتی ذره ای که 
او ممکن اســـت ســـرکارم گذاشته باشـــد. درست است که 
اولیس جویس در اینجا منتشـــر نشـــده امـــا آنقدر خوانده 
بـــودم در موردش که می دانســـتم شـــخصیت هایش چه 
کســـانی هســـتند و حال و هوای رمان چه مســـیری را طی 
می کند. از اینها گذشـــته آن مرد واقعاً انـــگار از توی کتاب 
درآمده بود، وقتی  دید من دارم از هوش می روم آرام آرام 
رفت ای درز دو کتاب جنایت و مکافات داستایفســـکی با 
ترجمه مهری آهی و در سیاهی درز بین کتاب ها گم شد. 

تـــوی مبـــل بـــه خـــودم می لرزیـــدم و شـــوکه به ایـــن فکر 
می کردم که از بین مشـــتری هایی که سوت و کور می آیند و 
چرخ می زنند بین کتاب ها و بدون کلمه  و حرفی می روند 
چندتاشـــون از شـــخصیت های معـــرف کتاب هـــای مهم 
دنیا هستند. شـــاید می آیند خودشان را به عنوان خواننده 

بخوانند.

به  بهانه تماشای نمایش »دارم اینجا تجزیه می شم«

علیرضا حیدری در گفت وگو با »ایران« جنگ در خانه، جنگ با دیوارهاست
»من یک ایرانیم« خوب دیده نشد!

یگانه خدامی
خبرنگار

خواندنپیشنهاد
راســـتش را بخواهید دنبال رمان بودم تا در قصه طوانی و 
شخصیت هایش غرق شوم که اتفاقی در کتابخانه چشمم 
بـــه »تماس« افتاد. بـــاز هم راســـتش را بخواهید، به طمع 
رمان آن را به امانت گرفتم و وقتی شروع کردم به خواندن 
و دیدم مجموعه داســـتان است کمی توی ذوقم خورد. اما 

اوضاع همین طور نماند.
»تماس« که انتشارات نیستان آن را منتشر کرده، مجموعه 
داســـتانی از برگزیدگان جایزه ادبی ُا.هنری در ســـال ۲۰۰۸ 

اســـت. یک جایـــزه ســـاانه امریکایی کـــه به داســـتان های 
کوتاهی که ارزش استثنایی دارند داده می شود و نامش هم 

از نویسنده امریکایی ُا.هنری گرفته شده  است.
با همه ناامیدی که کتاب را دســـت گرفته بودم وقتی اولین 
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بیمارستان دنیا
روایت های خواندنی در زمینه برخی واژگان  که بد نیســـت بخوانید و  درباره شان بدانید

تحشیه

سهند آقایی 
پژوهشگر زبان و 

ادبیات فارسی

داستان های آشنا

اندر احواات آنا و آنتوان

   آنتوان چخوف
وقتی برای اولیـــن بار اصطاح »ترس از دســـت دادن« را 

شنیدم، فوراً یاد آنتوان چخوف افتادم. 
او تمـــام فلســـفه زندگـــی اش را روی مســـأله اعتیـــاد ما به 
مقایســـه کردن خودمان با دیگران، تصـــور کردن اینکه اگر 
ما مســـیر متفاوتی را انتخاب می کردیم زندگی مان چقدر 
غنی تـــر می شـــد و رؤیاپردازی هـــای روزانـــه دربـــاره اینکه 
شـــخصی در جای دیگری چقدر زندگـــی بهتری از ما دارد، 

بنیان نهاده است.
این ویژگی در شـــعار »روســـیه! روسیه! روســـیه« در اثر سه 
خواهران، که شـــخصیت ها عطش زندگی در شهری که به 
ســـختی به یاد می آوردند را داشـــتند و چشـــم روی زندگی 
 خوبی که داشـــتند بســـته بودنـــد، به وضوح قابـــل ردیابی 

بود.
متأســـفانه، چخوف خـــود بارها در زندگی احســـاس ترس 
از دســـت دادن را تجربـــه کـــرده بـــود و شـــش ســـال اخیر 
زندگی اش را که با بیماری گذرانده بود، از این احساس در 

رنج و عذاب بود. 
بهترین چیز برای وضعیـــت چخوف زندگی کردن در یالتا 

)جایی که او به آن می گفت سیبری گرم( بود. 
ســـرانجام او در ۱۶ ژوئـــن ۱۹۰۴ به همـــراه همســـرش اولگا 
کنیپر برای معالجه به آلمان استراحتگاه بادن ویلر رفت. 
اگرچه در این استراحتگاه حال او بهتر شد اما این بهبودی 
زیاد طول نکشـــید و روزبـــه روز حالش وخیم تر شـــد. اولگا 
در خاطـــرات خود دربـــاره روزها و آخرین ســـاعات زندگی 
چخوف این گونه نوشته  است: »دکتر او را آرام کرد. سرنگی 

برداشت و دارویی به او تزریق کرد. 
به آرامی به طرف چپ دراز کشـــید و من فقط توانستم به 
سویش بدوم و رویش خم شوم و صدایش کنم. اما او دیگر 

نفس نمی کشید. مانند کودکی آرام به خواب رفته بود.«
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   سرود مرگ
نزد من دو مرثیه یا سوگ سرود در گستره هزار و دویست 
ساله شـــعِر فارسی و درســـت در دو ســـوی خِط تاریخی 
آن نمایش و تجّســـم حماسی  مرگ اســـت. زباِن هر دو 
مرثیه حماسی  است اما تنها در یکی شان نشانی از مرگ 
حماســـی به چشم می خورد. نخســـتین مرثیه را رودکی 
گفته اســـت در سوگ شاعِر هم روزگارش شهید بلخی؛ و 
دیگری را رضا براهنی گفته اســـت در سوگ شاعر شهید 
خسرو گلسرخی؛ و البّته »شهید« در دو مقام و دو معنا: 

که یکی را از نام و دیگری را از مرامش شهید خوانده اند. 
رودکی خوانده است:

کارواِن شهید رفت از پیش/ وآِن ما رفته گیر و می اندیش
از شـــماِر دو چشـــم یک تن کم / وز شـــماِر خـــرد هزاران 

بیش
و براهنی سروده است:

...جهان ما به دو چیز زنده اســـت / اولی شاعر / و دومی 
شـــاعر / و شما هر دو را کشته اید / اول خسرو گلسرخی را 

/ دوم خسرو گلسرخی را...
 )M.Bowra( و اما حماسه شناس انگلیسی، موریس بورا

بر آن اســـت که اصـــًا مرثیـــه و مدیحه، پیـــش از آن که 
حماســـه های بزرگ پدیـــد آیند، تنهـــا قوالبـــی بوده اند 
کـــه روایـــاِت حماســـی را از مـــرِگ پهلوانـــان و شـــکوه 
پیروزی هاشـــان بیـــان می کرده انـــد. هنوز هـــم در میاِن 
اقـــواِم بدوی یا آن هـــا که به قـــوِل بورا هیـــچ گاه توانایی 
پدیـــد آوردِن داســـتاِن حماســـی را در خـــود نیافته انـــد، 
همیـــن دو قالـــب یعنـــی مرثیـــه و مدیحـــه هســـتند که 
را  پهلوانـــان  و داوری  هـــای  مـــرِگ حماســـی   روایـــاِت 
بازگـــو می کنند.  باری مقصودم این اســـت که حماســـی 
بودِن مراثی شعِر فارسی حتی آن زمان که زبان در مرِگ 
فرزند کوک می شـــود، اتفاقی ســـت ناگزیر که به اقتضای 
موضـــوع پدیـــد آمده اســـت. رودکـــی ســـخن خویش را 
در رثـــای مرِگ طبیعی شـــهید با زبانی حماســـی ســـاز 
کرده اســـت؛ و براهنی در دوران زوال حماســـه در سوگ 
گلســـرخی مرثیه  ای پرداخته است که زباِن حماسی اش 

مرگی حماسی را فرایاد می آورد.
    بیمارستاِن دنیا

از خیـــِل لغات و تعبیراتـــی که تنها بـــه معنایی از آن ها 
بســـنده شـــده، یکی همین لغِت فارســـی »بیمارستان« 
اســـت کـــه قدمتـــش بـــه پیـــش  از اســـام بازمی گـــردد 
و شـــاهدش آن  کـــه نـــاِم بیمارســـتان و مدرســـۀ طـــب 
جندی شاپور بوده  است. واما بیمارستان در متون فارسی 
دو معنا دارد: شـــفاخانه یـــا دیوانه خانه؛ و ازقضا معنای 
دومـــش از اغلب فرهنگ هـــای معاصر فارســـی افتاده 
است و شـــارحان متون کهن نیز توجهی بدان نکرده اند 
و این نپرداختِن تعلیق نویســـان به لغِت بیمارستان در 
 معنای دومش همان   اندازه از اعتباِر »شـــرح « می کاهد 
کـــه توضیـــِح لغات و اســـامی آشـــکار. چنانکـــه خواهید 
دید، بیمارســـتان در متوِن زیر به معنـــای دیوانه خانه یا 
دارالمجانین به کار رفته است: »نقل است که شفیق در 
ســـمرقند مجلس می گفت، روی به قوم کرد و گفت: ای 
قوم اگر مرده اید به گورستان و اگر کودکید به دبیرستان و 
اگر دیوانه اید ]به[ بیمارستان و اگر کافرید به کافرستان« 

)تذکرة ااولیا(. »چون به بیمارســـتان درآمدم، دِل من 
بگشـــاد و ســـینه من منشـــرح شـــد. ناگاه کنیزکـــی دیدم 
بســـیار تازه و پاکیزه... به هردو پای و هردو دســـت دربند 
بـــود... صاحـــِب بیمارســـتان را گفتـــم که این کیســـت؟ 
گفت: کنیزکی دیوانه شـــده« )نفحات  اانس(. »روزی در 
بیمارستان رفتم، دیوانه ای را دیدم به غل  وبند و سلسله 
بسته« )شـــرح  التعرف( »و اندر حکایات معروف است 
که شبلی را به تهمِت جنون اندر بیمارستان بازداشتند« 
)کشـــف  المحجوب(. »دنیا بیمارســـتان است و مردمان 
در آن دیوانگان اند و دیوانگان را در بیمارستان غل  و قید 

باشد« )همان(.
خطت دام است و خالت او را دانه است / با دانۀ تـو مرِغ 
دلـم هم خانه است / بیــــمارستاِن چشـِم  بیماِر تورا / در 

زلِف چو زنجیِر تو بس دیوانه است
)مختارنامه(

سرمست شدم از هوِس آن مســــتان / از دسـت شـدم از 
ظفِر آن دســــتان / بیزار شــــدم ز عقـل و دیوانه شـدم / تا 

درکشـدم عشـق به بیـمارسـتان
)کلیات شمس(

در شاهنامه نیز بیمارستان در برابِر شارستان )مرکِز شهر 
یا بنای آباد( آمده  است:

]خـرد نیسـت او را نه دانــش نه رای
نه هوشش به جای است و نه دل به جای[

رسـیدند پس پهلـوانان بـدوی
نکوهـش کنان تیـز و پرخاشـجوی

بـدو گفت گودرز بیـمارسـتان
تو را جـای زیباتر از شـارسـتان

و خرابه هایی در سواد شهرها بوده اند:
 بسـی شارسـتان گشـت بیمارسـتان

بسـی گلسـتان نیز شـد خارسـتان
و البته در شـــاهنامه بیمارســـتان گاهی در اندروِن شهر و 
در معنای مریض خانه آمده  اســـت و یکی از نشانه های 

شهِر معمور است.

 سرکی به دنیای خصوصی دو غول   
روسیه ادبیات 

درباره مجموعه داستان تماس
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دیریافته!
 روایت یک هنرمند از  کتابی که خوانده و بشـــدت تحت تأثیرش قرار گرفته است
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لج کردند یا مســـأله دیگر بود! بـــا این حال، به 
نظرم، فیلم خوبی بود و ای کاش دیده می شد.

  ولی در رسانه ها این طور استنباط می شد که از 
ــده و می توانید یک چهره  ــ بازی شما استقبال ش

کاریزماتیک در سینما باشید.
ســـینمای ایران ســـاختار خـــودش را دارد و اگر 
بخواهـــی در آن ورود کنـــی، باید از یک ســـری 
چیزهای دیگر بگـــذری. من زندگی ام یک فرم 
دیگر شکل گرفته و اصًا طاقت علیرضا حیدری 
15 ســـالگی را ندارم که پشـــت دست بایستم، 
اذیت شـــوم یا تخطئه ام کننـــد! بااخره من در 
کشـــتی خیلی این شـــرایط را تجربه کردم ولی 
چون عشق کشتی را داشتم، ایستادم و تحمل 
کردم ولی در شـــرایط امروز برایم سخت است 
کـــه این چیزهـــا را تحمل کنم. اان یک ســـری 
هستند که دانشگاه هنر می روند و خیلی چیزها 
 را هم تحمل می کنند، به خاطر اینکه هدف شان

 است.
  شما چطور بازی در این فیلم را قبول کردید؟

من وقتی بازی در این فیلـــم را قبول کردم، به 
خاطر ایـــن بود که بحث کشـــتی در میان بود و 

داســـتانش درباره زندگی یک کشـــتی گیر بود. 
من فکر کردم که حضـــورم در این فیلم، برای 
خود کشتی هم خوب می شـــود ولی متأسفانه 
اثـــر را نگاه نمی کننـــد و به ایـــن توجه می کنند 

که چه کســـی آن را ساخته است. مثل خواندن 
یک کتاب اســـت که وقتـــی آن را بخوانی، یک 
اشکال از زندگی ات برطرف شود ولی یک سری 
فقط نام نویســـنده کتاب را می بینند و به متن 

آن توجهـــی ندارنـــد ولی ممکن اســـت فردی 
که تو از او خوشـــت نمی آیـــد، حرفی را بزند که 
زندگی ات را تغییر دهد.  با این حال و در بحث 
هنر، من توقع نداشـــتم که چنین شـــرایطی را 

ببینم؛ چـــون در عالم هنر، افـــراد با مطالعه و 
تحقیق درباره موضوعـــی اظهار نظر می کنند 
 ولی در این خصوص احساسی تصمیم گرفته 

می شود.

فرخنده آقایی
نویسنده

شاعری که تاریخ زنده غزل ، ترانه و شعر دوران معاصر است
هوشنگ ابتهاج؛ اثر گذار بر شاعران زمانه

»من یک ایرانیم« خوب دیده نشد!

کتاب هایی که در این یک ماه خواندم
فرخنده آقایی از آثار مورد عاقه اش و پیشـــنهادهای خود برای کتابخوان ها می گوید

پیشنهاد 
نویسنده

کتاب جزئی جدایی ناپذیر از زندگی همه افرادی اســـت که به نوعی لذت غرق شدن 
در صفحات کاغذی اش را چشـــیده اند، درباره من هم ســـال هاست که ساعت های 
فراغتم به آن گره خورده، آنچنان که طی همین چند هفته اخیر کتاب های متعددی 
در حوزه هـــای عرفـــان، ادبیات و علـــوم اجتماعی خوانده ام. دربـــاره بعضی از آنها 
به شـــما هم می گویم تا اگر عاقه مند بودید به ســـراغ مطالعه شـــان در ساعت های 
فراغت تان بروید؛ البته این گفته ام به معنای تأیید یا رد کتاب های مذکور نیست، من 
تنها از تجربه های یک ماه اخیر خودم می گویم و خواندن یا نخواندن آن را به عهده 
خودتان می گذارم، اگر تمایل داشـــته باشـــید می توانید قدری هم در فضای مجازی 

جست و جو کنید تا اطاعات بیشتری درباره آنها پیدا کنید.
یکی از آثار جالب توجهی که این روزها مشـــغول مطالعه اش هستم و تقریباً هم آن 
را به پایان رسانده ام کتابی درباره عرفان یهودیت است، »جریانات بزرگ در عرفان 
یهودی« عنوان این کتاب اســـت که به ترجمه فریدالدین رادمهر و با همکاری نشـــر 
نیلوفر حدود یک دهه ای اســـت در اختیار عاقه مندان قرار گرفته است.اگر خواهان 
کســـب اطاعات بیشـــتر درباره ادیان آسمانی باشید می توانید به ســـراغ این کتاب 

بروید و در آن به بخش هایی از تاریخ پررمز و راز عرفان یهودی پی ببرید. 
نویسنده کتاب به ارائه اطاعاتی درباره قسمت های پنهانی از عرفان یهودی پرداخته 
که در طول تاریخ همواره از دسترســـی عموم مخفی مانده بودند و به مرور برخی از 
مســـائل آن فاش شده است. البته در گذشـــته های دورعرفان ایرانی هم برخوردار از 
بخش های مخفی بوده اما نه برای اهالی اش، چرا که عاقه مندان امکان دسترسی 
به آن را داشـــته اند. وقتی این اثر را بخوانید به نکات جالبی می رســـید، اینکه عرفان 
یهـــودی تا حد بســـیاری تأثیـــر پذیرفتـــه از عرفان کهن ایرانی اســـت و برخـــوردار از 
نکاتی مشـــترک. اما کتاب دیگری که به تازگی خوانده ام و به گمانم پیشـــنهاد بدی 
برای عاقه مندان به فرهنگ و هنر معاصر نباشـــد »از روزگار رفته )چهره به چهره 
با ابراهیم گلســـتان(« نوشته حسن فیاد است که از سوی نشـــر ثالث وارد بازار کتاب 
شده، با مطالعه این کتاب از زبان گلستان با نکته های پنهانی از زندگی این سینماگر 
معاصر روبه رو می شـــوید، گلســـتان در این کتاب ناگفته هایـــی از فرهنگ، ادبیات و 

سینمای دهه های گذشته را از زاویه دید خودش بازگو می کند. 
از این دو کتاب که بگذریم مجموعه داستان »کشتن به سبک خانگی« نوشته افسانه 
احمدی هم اثری قابل تأمل اســـت، کتابی که نشر نیماژ منتشـــر کرده و دربردارنده 
داستان های به هم پیوسته ای است که با زاویه دید متفاوتی نوشته شده اند. احمدی 
دراین مجموعه با اســـتفاده از یکسری فانتزی ها، خواننده را در داستان هایش پیش 
می برد و او را با نگاه تازه ای در خصوص مسائل و موضوعاتی روبه رو می کند که قبًا 

طور دیگری به آنها توجه می کرده. 
توصیـــه ام بـــرای ادبیـــات دوســـتان مطالعـــه »یـــک درخت یـــک صخره یـــک ابر 
)برجســـته ترین داستان های کوتاه دو قرن اخیر(« است که آن را نشر مرکز با ترجمه 
بســـیار خوب حسن افشار منتشـــر کرده، دراین مجموعه از هر نویسنده مطرح دوره 
مذکور یک داســـتان کوتـــاه به همراه توضیحاتی ســـاختاری درباره آن آمده اســـت.
رمان»هرمس« نوشته نسیم مرعشی هم کتاب دیگری است که به تازگی خوانده ام، 
منتهـــی درباره اش قضاوتی نمی کنم تا مخاطبان اگر عاقه مند بودند خودشـــان به 
سراغ کســـب اطاعات بیشـــتر بروند. در آخر مطالعه آثار »جین آستین« رو هم به 
تمام کتاب دوستان پیشـــنهاد می کنم، البته تنها با ترجمه رضا رضایی که بی اغراق 

کتاب های آستین را به خوبی به فارسی برگردانده است.

علی شیرازی 
خواننده

داریوش معمار
شاعر و روزنامه نگار

داستان های آشنا
داســـتان را خواندم، می توانـــم بگویم دیگر میخکوب شـــدم 
و ادامـــه دادم و ادامه دادم. داســـتانی دربـــاره یک تراژدی که 
جزئیاتـــش را نمی گویـــم تا لو نـــرود. این تـــراژدی می تواند تا 
مدت هـــا در ذهن تان بماند و بارها و بارها با خودتان مرورش 
کنید. فضایی که حتی ممکن اســـت ســـوررئال به نظر برســـد 
اما واقعی واقعی است. تمام داســـتان های »تماس« همین 
طورند؛ در فضایی رئال شما را تا مدت ها درگیر می کند؛ حتی 

وقتی سراغ قصه بعد می روید.

تماس- الکســـی زنتنر، مرگ دیگران- لوره ســـگال، روستای 
11۳ـ آنونی دار، تغییر در مدـ استوین میل  هاوسر، کنار دریاچه- 
اواف اوافسون، برای چه می خواهید بدانید؟- آلیس مونرو، 
بـــازی ورق- رز ترمین، آهنگســـاز و طوطی هایـــش-  هاجین، 

صحنه هایـــی از زندگی تنها دختر واتر شـــیلد، آاســـکا- تونی 
تواتیمـــوت، زندان- یی یـــون لی، خداحافظ ناتالیا- میشـــل 
فیبر، جنـــون دو نفری- ویلیـــام تروور، پســـربچه- مری گیت 
اســـکیل و تاریخچه موسیقی مدرن- ویلیام اچ گاس را در این 
کتاب می خوانیـــد که هرکدام حال و هوا و فضا و البته ســـبک 

خودشان را دارند. 
بعضی هـــا شـــما را در ناامیـــدی و غـــم فـــرو می برنـــد، یکی 
امیدوارتـــان می کنـــد، با دیگـــری شـــگفت زده می شـــوید، از 
احساســـاتی که در داســـتان دیگر جریان داریـــد لذت می برید 
و... بـــا همـــه ایـــن تفاوت ها همـــه داســـتان های »تماس« در 
یک نقطه اشـــتراک دارند؛ فضایی به شـــدت باورپذیر برایتان 
می ســـازند و شخصیت هایش آشنا هستند  و ماجراهایی که از 
ســـر می گذرانند انگار می تواند هر زمان برای هر کدام از ما رخ 

دهد.
قصه »بـــرای چـــه می خواهید بدانیـــد؟« آلیـــس مونرو یکی 
از بهترین داســـتان های کتاب اســـت. زنی که کـــم کم متوجه 
خطری برای ســـامتی اش می شـــود و در کنـــار آن دنبال یک 
مکان خاص می گـــردد. مکانی که کم کم تبدیل می شـــود به 
جایی که می تواند الهام بخش او باشـــد. نقطه امیدی که انگار 
قرار اســـت او را از اســـترس بیماری نجات دهـــد و به آرامش 
برساند. این داستان در کنار »تماس« و »جنون دو نفری« سه 

داستان منتخب این مجموعه هستند.
همه این تعریف ها را کردم کـــه بگویم کتاب »تماس« کتابی 
اســـت که از خواندن آن پشـــیمان نمی شـــوید و هر داستانش 
می تواند شـــگفت زده تان کنـــد و البته کاری کنـــد که بی خیال 
همـــه اتفاقـــات و خبرها و ماجراهای دنیا و اطرافتان شـــوید و 

این یک غنیمت بی نظیر است!

باز باران است و شب چون جنگلی انبوه
از زمین آهسته می روید )سایه(

نوشـــتن در مورد هوشـــنگ ابتهاج، نوشـــتن در مورد 
شـــاعری اســـت که تاریخ زنـــده غزل و ترانه و شـــعر 

یکصدسال اخیر است، شاعری که ماندگارترین نواها 
را ســـروده و ساخته و پرورانده، شاعری که او را حافظ 
زمانه خوانده اند و شـــعرش شعوری عمیق ریشه دار 

در هزاره های اندیشه و تفکر ایرانی دارد.

ابتهاج را یکی از مهم ترین پایه گذاران شعر نوتغزلی 
در دهه های ســـی و هم رده شاعرانی مانند خانلری و 
توللی می دانند، همچنین او را از پیشروان و اثرگذاران 
جریان شعر سیاســـی رمانتیک و جامعه گرا در اواخر 
دهه چهل شـــناخته اند که در کنار ســـیاوش کسرایی 
بر بســـیاری از شـــاعران جریان شـــعر چریکی و شعر 
سیاسی اثر مستقیم داشته  است، او در ترانه سرایی و 
موسیقی سنتی ایرانی نیز بخصوص در دهه پنجاه و 
با برنامه معروف گل ها در رادیو اســـم و رسم فراوان 

میان اهالی موسیقی اصیل ایرانی داشت.
بســـیاری از نوازندگان و خوانندگان موســـیقی ایرانی 
همـــکاری نزدیک با ابتهاج داشـــته اند و از اشـــعار او 
که شهرت به سایه داشته، استفاده کرده اند. در غزل 
ابتهاج شاعری است که میانه سبک عراقی در رندی 
و فصیح بودن خیال و ســـبک هندی در نکته پردازی 
و ظرافت ســـاختمان خیال رفته اســـت، اســـتفاده از 
مفاهیم عرفانی در غزل ابتهاج و معانی و شـــعوری 
که سابقه در شعر فارسی دارد مشخصه کار این شاعر 

است.
بســـیاری این نقد را بـــر ابتهاج وارد دانســـته اند که او 
توجه به مســـائل و تحوات روز در غـــزل خود ندارد، 

مانند غزلسرایانی از جنس خانم سیمین بهبهانی که 
در شعرش تنوع و طراوت در معنا و فرم و ساختمان 
و وزن شـــعرش دیـــده نمی شـــود، اما بـــه هرحال او 
شـــاعری  اســـت که زبان فارســـی بـــا تمـــام ظرفیت 
چندهزار ساله اش در دستان خیال شاعرانه او مانند 
مـــوم نـــرم اســـت، او اســـتعدادی بی نظیـــر در درک 

حاوت خیال در بیان و ساختمان زبان فارسی دارد.
همه بزرگان شعر فارســـی بخصوص آنها که فارغ از 
ســـبک و نو و کهنه بودن شـــعر به آن نظر داشـــته اند 
ابتهاج را در رده 10 شـــاعر بزرگ یکصدســـال گذشته 
می شناســـند کـــه در عین شـــاعری در موســـیقی نیز 
دســـتی دارد و روشـــنفکری محتـــرم اســـت. انتشـــار 
کتاب خاطرات هوشـــنگ ابتهاج در ابتدای دهه نود 
و طـــرح مســـائلی در مـــورد تاریخ ادبیات فارســـی و 
بعضی اشـــخاص باعث مناقشاتی در مجمع ادبی و 
واکنش های بسیاری شد. اگرچه نگارنده با همه آنچه 
ســـایه در آن کتاب مطـــرح کرده موافق نیســـت، اما 
نمی توان نادیده گرفت که خاطرات او بخش ارزنده و 
بسیار نایاب ادبیات و فرهنگ در چندین دهه گذشته 
را برابر ما قرار داد که فرصتی عالی و منحصر به فرد 

برای عاقه مندان و محققان بوده است.

چخوف آخماتوا

س
ا پر

ینم
:  س

س
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   آنا آخماتوا
بزرگ ترین شاعر قرن بیستم روسیه، آنا اخماتوا تمام 
تاش خـــود را کرد تا دوره اســـتالین را به ســـختی تاب 
بیاورد و نوشتن را ادامه بدهد. این در شاهکار »مرثیه«، 
دایره ای از اشـــعار که به زنانی که زندگی شان را در میان 
صف های انتظار زندان ها و کمپ ها برای خبر گرفتن از 
عزیزانشان ســـپری کردند، تقدیم کرده است، به پایان 

رسید.
آخماتوا پول اندکی داشـــت )او اجازه نداشـــت رسمی 
به عنـــوان نویســـنده کار کنـــد( و دائماً تحـــت بازجویی 
قرار می گرفت. با وجود این، او همواره ســـعی داشـــت 
خوش لباس باشـــد و مانند نورما دزموند در فیلم بلوار 
سانست به سر و وضعش اهمیت می داد و پیراهن های 

ابریشمی مشکی بر تن می کرد.
علیرغـــم زندگـــی ای که خوشـــبین ترین آدم هـــا را هم 
ناامید می کند، آخماتوا حلقه دوستان نزدیکی داشت 
که با شوخ طبعی خود آنها را سرگرم می کرد. وقتی او و 
نادژدا مندلســـتام یکی از دوستانش در تاشکند زندگی 
می کردند، فهمیدند که کمیساریای عالی در امور خلق 

یک روز که آنها خانه نبودند به آپارتمانشان آمده بود. 
رژ لبـــی روی میز کنار آیینه گویا از اتـــاق کناری به جای 
مانـــده بود. او و مندلســـتام فهمیدند ایـــن رژ لب برای 
آنها نیســـت و حدس زدند برای معشوقه کمیساریای 

عالی است.
زیر این اندوه کوه ها سر خم می کنند

رود پهناور از رفتن می ایستد...
آن روزها تنها مردگان لبخند بر لب داشتند

خشنود از آرامش.
و لنینگراد به ولنگاری

زندان هایش را به پوزه گرفته بود
و ستون محکومان می گذشتند

درهم شکسته از شکنجه
و کوتاه بود سوت قطارها.

ستاره های مرده باای سرمان
و زیر پا خاک معصوم روسیه

که له می شد زیر چکمه های خونین
و زیر تایر گشت ها.

...

اســـتاد دکتـــر محمدرضا شـــفیعی کدکنی یکی 
از مهم تریـــن نام های معتبـــر معاصر در زمینه 
پژوهش، تدریس در دانشگاه، نگارش کتاب های 
منبع و همچنین شـــعر و شـــاعری اســـت که از 
هرگونه توصیف چون منی بی نیاز بوده و خواهد 
بود. غرض اینکه ســـال گذشـــته وقتـــی در حال 
جســـت وجو با موضـــوع آشـــنایی زدایی در هنر 
بودم دریافتم که اصل و اســـاس تحقیق در این 
زمینه متعلق به اســـتاد بوده و اصًا خود ایشان 

ایـــن واژه معـــادل را بـــرای اصـــل واژه فرنگی و 
وارداتی ساخته و ترویج کرده است. باری همان 
جســـت وجوهای مجازی مرا بـــه خواندن کتاب 
ارزشـــمند ایشـــان یعنی »رســـتاخیز کلمات« با 
عنـــوان فرعی »درســـگفتارهایی دربـــاره نظریه 
ادبی صورتگرایان روس ]روسی[« رهنمون شد. 
کتاب را که گشودم سخت مجذوب آن شدم. به 
قول شـــاملو »دیریافته «ای که به نرمی و زیبایی 
با من ســـخن می گفت. آری! این بار معشوق با 
عاشـــق ســـخن می گفت و من که سخت شیفته 
نثـــر روان و گفتار عمیق شـــفیعی کدکنی بودم 

خیلی زود فهمیدم که رســـتاخیز کلمات کتابی 
اســـت هرچند 500 صفحه ای و به نســـبِت مثًا 
کتاب هـــای چندین و چندجلدی کوتاه اســـت و 
می توان آن را در یک هفته تمام کرد... اما لذت 
خواندن و کشـــف مفاهیمش آنقدر زیاد بود که 
ترجیح دادم یکـــی دو ماه خوانـــدن آن را طول 
دهم! هر شب حدود 10صفحه و البته کلی فیش 
و یادداشت هم برمی داشـــتم. حتماً کسانی که 
ایـــن کتـــاب را نخوانده اند با دیـــدن همین چند 

سطر نوشته من متوجه شـــده اند که جای جای 
کتاب سرشار از نکته های مهم هنری درباره شعر 
و ادبیات اســـت، نکته هایی که هر کدام می تواند 
سررشـــته تحقیقی تازه و نگارش مقاله ای نو و با 
طراوت باشـــد. تا اینجای کار هم خـــود نگارنده 
دســـت به کار دو کتاب مهم برای همه عمرش 
شـــده و این دو کتاب در دست نگارشم به نوعی 
فرزندان »رســـتاخیز کلمات« به شمار می آیند. 
البته اگر قابل باشـــم و ایـــن دو کتاب تحفه ای از 
کار دربیاینـــد، چند مقاله هم با اســـتناد و الهام 
از رستاخیز کلمات نوشـــته ام که یک نمونه اش 

بـــا عنـــوان »زنده باد موســـیقی فیلـــم!« همین 
اول آذرماه در ماهنامه ســـینمایی فیلم در ســـه 
صفحه به چاپ رســـیده است. از شما چه پنهان 
که عمر آدمی محدود است و می ترسم حسرت 
کتاب هایی چنین سترگ بر دلم بماند. بنابراین 
قصـــد دارم بـــزودی به آن شـــیوه قدیمـــی که از 
فرهیختگان می پرســـیدند خواندن کدام کتاب 
)بلـــه، فقط یک کتاب( را قبـــل از مرگ ضروری 
می دانید بـــا تمامی بزرگان و اصـــًا کتابخوانان 

گمنـــام و نام آشـــنا – مگر فرقی هـــم می کند؟ - 
این پرســـش را در میان بگذارم و به حد وســـع و 
فرصـــت و صد البتـــه ســـعادت در مطالعه این 
کتاب ها بکوشم. عمر استاد شفیعی کدکنی هم 
دراز و تن شـــان بـــه ناز طبیبان نیازمنـــد مباد که 
همیشه حرف هایشان آنقدر دلنشین و تازه است 
که اینگونه بر دل می نشیند. راستی توصیه ام به 
شـــمایی که هنوز رستاخیز کلمات را نخوانده اید 
هم این اســـت که هر چه زودتـــر بجنبید و لذت 
بلعیـــدن یکایک کلمات و جمله های این کتاب 

به معنای واقعی منبع را تجربه کنید.
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داستان يک رويداد

همنوازی دوک ها در شوشتر
 هنر آبا و اجدادی را با چنگ و دندان حفظ می کنیم

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

 تـــار و پودهـــا با باا رفتـــن دوک ها به هم 
می رسند و نقش ها جان می گیرند. زمان 
نشستن رنگ ها بر دل نقش ها تماشایی و 
دل انگیز است. صدای منظم دوک آدم 
را غرق تماشـــا و شنیدن می کند. دوک ها 
با حرکت منظم دســـت، نخ ها را به تارها 
گـــره می زنند و رنگ ها را بـــر دل نقش ها 
می نشـــانند؛ حاا طرح ها بیشتر به چشم 
می آیند. طرح هایی رنگارنگ از جاجیم و 

احرامی های شوشتر.
در شهر تاریخی شوشتر هستم؛ کارگاه 
بافندگـــی مرضیـــه برگریـــزان در ســـرای 
افضـــل. این زن بیش از31 ســـال اســـت 
بافندگی یا به قول محلی ها احرامی بافی 
می کند. هوای شوشتر در این عصر پاییزی 
مایم است و دیدن این همه طرح و رنگ 
در شهر تاریخی با کوچه های پیچ در پیچ 
و آبشارها و آسیاب های تاریخی معروفش 
هیجان انگیز. در ســـرای افضل شوشـــتر 
می توانی بیشتر هنرمندان صنعتگر بنام 
شهر را ببینی. آنها که در صنایع دستی این 
شهر مشهورند و بیشترشـــان نشان ملی 
دریافت کرده انـــد. 90 درصد از 55 غرفه 

سرای افضل توسط زنان اداره می شود.
مرضیه برگریزان 51 ســـاله سرپرست 
خانوار اســـت. 31 ســـال اســـت شوشتری 
می بافد. 20 ســـال مربیگری کـــرده و حاا 
10 سالی اســـت در سرای افضل بافندگی 
می کنـــد. کارگاه شـــخصی اش از جاجیم، 
گلیم و آثار زیبای صنایع دســـتی شوشتر 
پرشده. همان هنری که مثل خیلی دیگر 
از هنرهـــای دســـتی ایـــران کم کـــم رو به 

فراموشی است.
پدر بزرگش هـــم در کار احرامی بافی 

شوشـــتر بوده. طرح های احرامی آن طور 
که خـــودش می گویـــد دو ورده اند، یعنی 
بـــا دو دســـتگاه چوبـــی بافته می شـــوند و 
بقیه کـــه جاجیم اند چهـــار ورد ه ای بافته 
می شوند: »همه اینها را می توانیم ببافیم. 
طرح امامزاده عبداه در بیشـــتر کارهای 
احرامی دیده می شـــود. این کار هم مثل 
همه کارهای دیگر سختی های خودش را 

دارد.«
مرضیـــه آنقدرعاشـــق کارش اســـت 
کـــه وقتی به ســـختی های آن فکر می کند 
دقایقی طول می کشد تا پاسخم را بدهد: 
»صبح هـــا مربـــی ام و در کمیتـــه امـــداد 
بـــه خانم های دیگـــر آمـــوزش می دهم. 
حداقـــل پنج شـــش ســـاعتی پـــای چرخ 
هستم.عصرها هم که چهار ساعتی اینجا 
در سرای افضل پشـــت چرخ می نشینم. 
خیلی اوقـــات کمـــرم درد می گیـــرد، اما 
چون عاشـــق کارم هســـتم معمواً همه 
سختی هایش را فراموش می کنم.« دختر 
مرضیه هم کنارش ایستاده. دختری که به 
قول خودش از 20 روزگی در کنارش بوده 
و کار را از او آموختـــه. او هـــم بـــه بافندگی 
شوشتری عاقه دارد و وقتی که مادرش در 
کارگاه نیست پشت چرخ می نشیند. اما با 
این همه می گوید کارهای هنری ظریف تر 
را بیشتر دوست دارد. می پرسم ظریف تر 
از بافندگی شوشتری که مادرش به جای او 
توضیح می دهد: »نمی دانم چرا جوان ها 
چنـــدان به ایـــن هنـــر دل نمی دهند.« به 
گوشه گوشه کارگاه نگاه می کنم؛ گلیم ها، 
جاجیم هـــا و کیف های دســـتی در فضای 

کوچک خودنمایی می کنند.
مرضیه برایم توضیح می دهد احرامی 
بافی هنردستی شهرستان شوشتر است و 
بیش از 300 سال قدمت دارد. واژه اش از 
حرم می آید و تقریباً طرح حرم امامزاده 

عبداه شوشتر را می توانی در بیشتر کارها 
ببینی. قباً دســـتگاه های بافندگی درون 
زمین قرار داشـــتند، یعنی بافنده ها توی 
گودی می نشســـتند و می بافتنـــد اما اآن 
30 ســـالی هســـت که دســـتگاه ها به این 
شکل درآمده و روی زمین قرار می گیرد و 

بافنده ها پشتش می نشینند.
 مرضیـــه نخ هـــا را از بیـــن ماســـوره ها 
رد می کنـــد. دوک را می کوبـــد و می گوید: 
»وقتی می بافـــم فکر می کنـــم رنگ ها و 
طرح ها با من حـــرف می زنند. نمی دانم 
چـــرا عاقه ام به این کار روز به روز بیشـــتر 
می شـــود خیلی ها می گوینـــد وقتی کاری 
را ســـال ها انجام می دهی از آن خســـته و 
دلزده می شـــوی. اما من هر روز بیشتر به 
این کارعاقه مند می شوم. همه خانه ام را 

با همین بافته ها فرش کرده ام.«
 جاجیم هـــا و گلیم ها در قطع کوچک 
فقـــط 60 هزارتومـــان قیمت دارنـــد و به 
گفته مرضیه چون با پشـــم بافته شده اند 
هرچقـــدر بیشـــتر پـــا بخورنـــد، کیفیت و 
زیبایی شـــان هـــم افزوده می شـــود:»خدا 
را شـــکر هنـــوز صنایـــع دســـتی شوشـــتر 
طرفدارهای خودش را دارد. اما کًا توجه 
به هنرهای دستی کم شده. این روزها مواد 
اولیه هم حســـابی گران شده و کار را برای 
هنرمندان ســـخت کـــرده. اآن برای یک 
قالیچه 60 هزارتومانی بیـــش از 35 هزار 
تومان هزینه می شـــود. دست کم یک روز 
هم صرف بافتش می شـــود. برای همین 
خیلی ها می گویند کار به صرفه نیســـت و 

رهایش می کنند.«
نمی شـــود در ســـرای افضل بـــود و به 
کارگاه بافندگـــی رضا و محمـــد پنبه دانه 
از پیشکســـوتان بافندگی شوشتر سر نزد. 
هنری که از پدر به پســـر رســـیده. غرفه پر 
اســـت از بافندگی های ویژه شوشتر. چرخ 

دســـتی در میان غرفـــه قرار گرفتـــه و آثار 
زیبـــای دســـتی در رنگ هـــای مختلف در 

میان غرفه خودنمایی می کند.
رضا پنبه دانه می گوید این روزها دیگر 
هیـــچ جوانی عاقه به یادگیـــری این هنر 
ندارد و کارگاه های جاجیم بافی تقریباً در 

حال فراموشی است.

محمد نسل پنجم ازخانواده ای است 
که بافندگی شوشـــتری می کند. دســـتگاه 
بافندگـــی را نشـــانم می دهـــد. گلیم ها و 
جاجیم هـــا را با رنگ های متنوع شـــان به 
من معرفـــی می کنـــد و توضیح می دهد 
کـــه دیگـــر ایـــن کار رو به انقراض اســـت: 
»هرکسی در این کار نمی ماند. من ماندم 

چون کار اجدادی ام بود و دوســـت داشتم 
ادامه اش دهم.«

می پرسم به پسرتان هم این هنر را یاد 
می دهید؟

اگر عاقه داشـــته باشـــد، امـــا صنایع 
دستی شوشـــتر هم مثل همه ایران دیگر 
مشـــتری زیادی ندارد. جوان ها دوســـت 

مرضیه نخ ها را از بین ماسوره ها رد می کند، دوک را می کوبد و می گوید: وقتی 
می بافم فکر می کنم رنگ ها و طرح ها با من حرف می زنند. نمی دانم چرا 

عاقه ام به این کار روز به روز بیشتر می شود. خیلی ها می گویند وقتی کاری را 
سال ها انجام می دهی از آن خسته و دلزده می شوی، اما من هر روز بیشتر به 

این کارعاقه مند می شوم. همه خانه ام را با همین بافته ها فرش کرده ام

دارند به کارشان توجه شود، هنرشان دیده 
شود.

 جـــل شـــال ها را در گوشـــه ای از کارگاه 
نشانم می دهد که اسب سوارها برای زین 
اسب شان اســـتفاده می کنند و نشانش با 
نام رضا پنبـــه دانه ثبت شـــده. رضا تنها 
بافنـــده جل شـــال در خوزســـتان اســـت. 
جل شـــال را زمســـتان ها روی زین اســـب 
می اندازند و نشان ملی آن هم به نام او و 

شوشتر ثبت شده.
از  جـــل  شـــال بافی  می گویـــد  او 
دســـتی  صنایـــع  رشـــته های  جملـــه 
اســـت کـــه نیازمنـــد تمرکـــز فوق العاده 
صنعتگراســـت. مـــواد اولیـــه جـــل هم 
پشـــم اســـت که آن را به ریسمان تبدیل 
می کنند، رنـــگ می زنند به گلوله تبدیل 

می کنند و آخر سر هم چله کشی.

ســـرای  مدیـــر  صیـــادی،  غامرضـــا 
کـــه  می دهـــد  توضیـــح  برایـــم  افضـــل 
90 درصد ســـرای افضل توسط زنان اداره 
می شـــود. او خـــودش هم نشـــان ملی را 
برای طراحـــی نوعی زیور به نـــام زنگوله 
پـــا گرفتـــه. زیورآاتی کـــه قدیم هـــا برای 
تشـــویق بچه ها موقع راه افتادن استفاده 
می شـــد. در قســـمت دیگـــر این ســـرای 
ســـنتی زنانـــی را می بینم کـــه لباس های 
محلی شوشتر، سفال و دیگر محصوات 
 ایـــن شـــهر تاریخـــی را تولیـــد و عرضـــه 
می کنند.شـــب مـــا در ســـرای افضـــل بـــا 
موسیقی سنتی شوشتری به پایان می رسد 
کـــه پیمـــان اصغری پـــور می نـــوازد و این 
نوای حزن انگیز، شـــب زیبای شوشتر را با 
رنگ هایی که بر دل نقش ها نشسته زیباتر 

می کند.
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داستان جهان 

تروریست ها در قلب تاج محل
10 سال پس از حمله تروریستی به بمبئی، بازماندگان خاطرات خود را بازگو می کنند

بــرای آمریتــا ریچانــد 26 نوامبر هم شــیرین 
اســت و هم تلخ. هر ســال در چنیــن روزی او 
یــاد خاطــره ای می افتــد که 10 ســال پیش در 

شب تولد 32 سالگی اش روی داد.
غــروب چهارشــنبه بــود کــه این بازیگر ســابق 
همراه با شوهر، والدین و یک دوست خانوادگی 
به هتل تاج محل بمبئی رفت. هتل شلوغ و پر 
همهمه بود و گارسن از اینکه نمی تواند بدون 
رزرو از آنها پذیرایی کند، از آنها پوزش خواست 
و گفت اگر صبر کنند شاید میزی برای آنها پیدا 
شــود. آنها تصمیم گرفتند به طبقه دوم هتل 
بروند تا نوبتشان بشود، در فاصله ای نه چندان 
دور از هتــل، 10 مرد مرتبط با گروه تروریســتی 

لشکر طیبه، کمین کرده بودند.

آنها آن شب چند ماشین  از جمله ون پلیس 
را به ســرقت بردند و بعد دســت کم به ســه 
گروه تقســیم شــدند. ســاعت حدود 11 شب، 
یکی از این گروه ها وارد تاج محل شد. ریچاند 
می گوید: »تقدیر در آن غروب نقشی اساسی 
بــازی می کــرد. طــی 15 دقیقه، مــا صداهای 
بلنــدی شــنیدیم و از دفتر هتل بــا ما تماس 
گرفتنــد که حادثــه ای روی داده اســت. وقتی 
تلویزیــون را روشــن کردیــم، فهمیدیم ما در 
معرکه یک حمله تروریستی گیر افتاده ایم.«

ایــن حمله که در ســال 2008 روی داد، یکی 
از خونبارتریــن حمات تروریســتی در خاک 
هنــد بــود. به طــور کلــی بیــش از 164 نفر در 
کل شــهر زندگی شــان را از دســت دادند، که 
حدود 31 نفر از آنها در هتل تاج محل کشته 
شدند. هدف مهاجمان عمدتاً اتباع بریتانیا 

و امریکا بودند.

ë واکنش میهمان ها
رســتوران  در  ســاله،   54 نیکــواس  بــاب 
پشــت بام هتــل بــا همــکاران خود مشــغول 
صرف شــام بود. او و تیمش برای کار مشاوره 
لیــگ  بازی هــای  بــرای  امنیــت  حــوزه  در 
قهرمانی کریکت عازم هند شده بودند. باب 
و تیمش توانســتند طی این حادثه جان 150 
نفر را نجات دهند. او در این باره می گوید: »ما 
داشتیم شــام مان را تمام می کردیم. یکی از 
اعضــای گروه می خواســت  دستشــویی برود 
امــا یکی از کارکنــان هتل جلویــش را گرفت. 
بــه مــا گفتند یــک درگیــری مســلحانه میان 
دو گــروه گانگســتری در جریــان اســت. برای 
امنیت بیشــتر خواستند که در همان جا باقی 
بمانیــم.« امــا به محــض آنکه بــاب متوجه 
اوضاع می شود، تصمیم می گیرد کاری کند. 
او می افزایــد: »معلوم شــد که تروریســت ها 

می خواستند باای هتل بیایند. متوجه شدم 
یک طرف رســتوران تماماً شیشــه ای اســت. 
بچه هــای گروه را صدا کــردم و گفتم: ببینید، 
اگر این آدم بدها بیایند باا، ما توی مخمصه  
می افتیم. بعد از آنها خواســتم فوری فکری 

کنند و راه حلی پیدا کنیم.«
باب و گروهش فوراً به آشپزخانه رفتند و خود 
را به چاقوی آشپزخانه و ساتور گوشت مجهز 
کردنــد و در اتاق کنفرانس در جای امنی پناه 
گرفتند. او می گوید: »به سمت اتاق کنفرانس 
رفتیم اما دیدیم آنجا 150 نفر حضور دارند؛ 
شــوکه شــده بودیــم. بــه هر جهــت، درهــا را 
بســتیم و از آنجایی که آسانســور در طبقه ما 
بود، کســی نمی توانســت باا بیاید. چند نفر 
از اعضــای گــروه را در بیــرون مســتقر کردم و 
اینگونــه احســاس امنیــت بیشــتری کردیم. 
آخریــن چیزی که تروریســت ها تصــورش را 
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نمی کردنــد، ایــن بود که یک عــده با چاقوی 
آشپزخانه طبقه باا کمین کرده اند.«

حــدود  شــب  آن  برآوردهــا،  براســاس 
450نفــر در هتــل حضــور داشــتند و بیش از 
یک سومشــان در طبقــه ای که باب بــود، قرار 

داشتند.
ë افکار متفاوت در موقعیتی یکسان

دیلیــپ مهتــا، تاجر 65 ســاله، نیز آن شــب 
برای صرف شــام وارد هتل شــده بــود. مهتا 
آن شــب را بــه روشــنی در ذهــن نگه داشــته 
اســت: »ســاعت حدود یــک ربع بــه 10 بود. 
می خواســتیم بــا آسانســور پایین برویــم اما 
مأمــوران امنیتی هتل اجــازه ندادند و گفتند 
در طبقه همکف یک جنگ گانگستری به راه 
افتاده است. ما خیلی مضطرب شده بودیم 
امــا خیلــی زود دیدیــم تلویزیــون می گویــد 
تروریســت ها بــه هتــل حمله کرده انــد. عده 
کمــی آرام بودند، برخی از شــدت اضطراب 
و شوک عصبی غش کرده بودند و زیر میزها 
افتــاده بودند. در حال نــگاه کردن به اطرافم 
بــودم کــه بمبی منفجر شــد؛ ســپس صدای 
تیرانــدازی و هیاهو بر اضطــراب مان افزوده 
بــود. هــر کــدام در یــک فکــری بودیــم. مــن 
بشــدت نگــران مــادرم، دو دختر و همســرم 
بــودم که بــدون من چطــور زندگــی خواهند 

کرد. تمام مردم گریه می کردند.«
9 ســاعت بعدی، گروه تروریســتی نتوانست 
جــز انتظار کشــیدن بــا چراغ هــای خاموش 
و پشــت درهای بســته کاری انجــام دهد. هر 
20دقیقــه بــاب و اعضــای تیمــش گــروه را 
چــک می کردند تا به بقیــه اطمینان بدهند. 
چنــد طبقه پایین تــر، ریچاند و خانــواده اش 
همچنــان در هتــل بودنــد. او می گویــد: »مــا 
می توانســتیم همه چیــز را بشــنویم. مــردم 
ایــن طــرف و آن طــرف می دویدنــد. در آن 
لحظات انســان تمام زندگی اش را به دست 
خــدا می ســپارد امــا هیــچ کــدام از مــا قالب 
تهی نکــرده بودیم. من به این فکر می کردم 
کــه بعــد از من چه کســی از بچــه ام مراقبت 
می کند. مرگ ســراغ همه آدم ها می رود، اما 
روبه رو شدن فرزند کوچک من با این مفهوم 
خیلــی خیلــی دردناک بــود. تمــام اعضای 
خانــواده او آن شــب در هتل بودنــد و پس از 

مرگ ما او در دنیا تک و تنها می ماند.
در حالــی کــه اوضــاع تــاج محــل رفته رفته 
نقشــه های  حاضــران  می شــد،  وخیم تــر 

مختلفــی بــرای فــرار می کشــیدند. بعــد از 
یــک انفجار بــزرگ، بــاب دید ســاختمانی 
بــه کام آتش فــرو رفتــه اســت. او می گوید: 
بــود کــه بخواهنــد کل  ایــن  از  »نگرانــی ام 
ســاختمان را منفجــر کننــد. اگر ســاختمان 
ما هم آتــش می گرفت، ما نمی توانســتیم 
بیرون برویم. ما فرصتی پیدا کرده بودیم با 
تروریســت ها بجنگیم اما آتش همه چیز را 

تغییر می داد.«
بــا 150 نفــری که او تحــت نظر داشــت، فرار 
از هتــل کار ســاده ای نبــود: »بــه آنهــا گفتــم 
می خواهیــم در نهایت آرامش و ســکوت به 
طبقــه پاییــن برویم. اما تصور کنیــد 150 نفر 
آدم شــوکه شــده را چطوری باید از مخمصه 
فــراری داد. دو نفــر از بچه هــا را فرســتادم تا 
ببیننــد همه چیــز در طبقه پایین امن اســت 
یا نه. دو نفر را هم در انتهای صف گذاشــتم. 
شــبیه اردک ها شده بودیم که آهسته آهسته 
پشت سر هم راه می روند. یک طبقه به پایین 
رفتیــم و باز یــک طبقه دیگر. ســاعت حدود 

ســه و چهــار صبــح بــود. از مردم خواســتیم 
کفش هایشــان را دربیاورنــد تا ســر و صدایی 
تولیــد نشــود. هیــچ ســر و صدایــی از بیــرون 
نمی آمــد، نمی دانســتیم هنوز تروریســت ها 

بیرون هستند یا نه.«
کــه  بــود  صبــح  هفــت  حــدود  ســاعت   
آتش نشــانان توانستند ریچاند و خانواده اش 
را نجات بدهنــد. او می گویــد: »روزهای بعد 
هــم خواب به چشــمانم نمی آمــد. مدام به 
اخبــار گوش می کــردم. خانه مــا نزدیک تاج 
محل بود و برای همین می توانســتم آتشــی 
را که از آن شــعله می کشید ، ببینم. ما شاهد 
همه چیــز بودیم. چهار، پنج ســال اســت که 
نتوانســته ام تولدم را جشن بگیرم. خاطرات 
تلــخ آن شــب از ذهنــم پــاک نمی شــود. اما 
امسال تصمیم گرفته ام با ترس هایم روبه رو 
شوم. ما از چنگال تروریست ها جان سالم به 
در بردیم. باید زندگی و فرصت دوباره ای که 

خداوند به ما داد را جشن بگیریم.«
منبع: سی ان ان

این حمله که در سال 2008 روی داد، یکی از 
خونبارترین حمات تروریستی در خاک هند 
بود. به طور کلی بیش از 164 نفر در کل شهر 

زندگی شان را از دست دادند، که حدود 31 نفر 
از آنها در هتل تاج محل کشته شدند. هدف 

مهاجمان عمدتاً اتباع بریتانیا و امریکا بودند



حیات سیاسی نیما یوشیج و صادق هدایت در گفت و گویی منتشر نشده با  زنده یاد  دکتر انور خامه ای

او را می شــنیدم )گرچــه زیــاد اهــل حرف و 
صحبــت کــردن نبود و بیشــتر شــنونده بود 
تــا گوینــده( و گاهــی اشــعار و مطالــب او را 
در نشــریات حزب تــوده منتشــر می کردم. 
طبــری و کیانــوری و آل احمــد هــم بــا او 
رفــت و آمــد می کردند. طبــری و آل احمد 
ســاده لوح بودند و پــای امثال کیانوری را به 
خانــه نیمــا بازکردند یا هر چــه نیما به آنها 
می گفــت را به کیانــوری تحویــل می دادند 
و نیمــا هــم بــدش نمی آمد کــه هرکس به 
خانــه اش برود و همه کس را بــا آغوش باز 
می پذیرفــت. امــا او نمی خواســت وســیله 
و آلــت دســت حزب تــوده بشــود و من این 
را درک می کــردم و نمی گذاشــتم کــه اینها 
بــا نیمــا ارتباطــات زیــادی داشــته باشــند. 
همین طــور صــادق هدایــت هــم این گونه 
بود و از اینکه آلت دســت حزب بشود بیزار 
بود. کیانوری بارها بــه من گفته بود: »تو که 
به خانــه نیما می روی مــا را هم خبر کن!« 
ولی من تنها به خانه نیما می رفتم و هرچه 
نیما درباره حزب یا شــوروی می گفت را به 
کیانوری و امثالهم تحویل نمی دادم! یا اگر 
می خواســتم خبری از نیما به حزب بدهم 
بــه کیانــوری و امثالهم نمی گفتــم! بلکه با 
رضــا رادمنش یا ایــرج اســکندری در میان 
می گذاشــتم؛ چــون می دانســتم کــه آنها از 
نیما سوءاستفاده نمی کنند. ولی می دانستم 
اگــر باند کیانــوری ارتباطش بــا نیما عمیق 
شــود، نیمای بیچاره را اذیــت خواهند کرد. 
نیمــا واقعــاً یــک آدم درویــش مســلک و  لت
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نمی دانســت و صحبتی هم نمی شد. اصوًا 
اهل این طور بگیر و ببند ها و تراشــیدن اصل 
و نسب نبود! بنابراین نزدیکی من با هدایت 
بواســطه خانــواده یا اصل و نســب نبود. من 
در ابتدا آثار او را خوانده بودم و دوســتی او با 
نوشــین و همچنین عاقه و آشــنایی که او با 
دکتر تقی ارانی و بزرگ علوی داشت در من 
اثــر کرده بود و در نتیجه بعدها این پیوند در 

کافه فردوسی ادامه پیدا کرد.
   از دیدگاه های سیاسی هدایت در آن سال ها 
و چند و چون تمایل او به حزب توده یا اندیشه 

چپ بگویید.
هدایــت گرایشــی بــه حــزب تــوده در آن 
معنــا که عضــو حزب شــود نداشــت! گرچه 
رهبران حزب توده اصرار زیادی داشــتند که 
او بــه عضویــت حــزب دربیایــد. هدایت اگر 
هم گرایشــی داشــت عنوان نمی کرد و اصًا 
اهــل این نبود که اســرار دلش را برای جوانی 
مثــل من بازگو کند! او بیشــتر تــو دار بود. اما 
به طــور کل در آن ســال های ابتدایــی دهــه 
بیســت گرایش هایی نسبت به حزب توده یا 
کمونیسم پیدا کرده بود و نسبت به فاشیسم 
یا نازیسم روی خوش نشان نمی داد و نوعی 
عنــاد بــا امپریالیســم و اســتعمار در او دیده 
می شــد. امــا در هــر صــورت اهــل فعالیــت 
سیاســی تا ایــن حد که عضو حزبی سیاســی 
شــود نبود، اگرچــه دیدگاه های سیاســی هم  

داشت.
  شما در خاطرات تان اشاره کرده اید جلسات 
سری اصاح طلبان حزب توده در سال 1322 
در خانه هدایت تشــکیل می شد؛ علت اینکه 
هدایــت میزبانــی این جلســات را بــه عهده 

گرفت چه بود؟
شــخصاً  هــم  مــن  اســت.  درســت  بلــه 
در ایــن جلســات شــرکت می کــردم. خــب 
هدایت نســبت به ما خوشــبین بود و ما هم 
یک خوشــبینی بی خــودی نســبت به حزب 
توده داشــتیم! البته هدایت در این جلسات 
ســکوت می کرد و تنها میزبــان ما بود! یعنی 
در بحث ها شــرکت نمی کرد. امثال احســان 
طبــری یــا نورالدیــن کیانــوری خیلــی اصرار 
داشــتند کــه خوشــبینی هدایــت نســبت بــه 
حــزب تــوده حفــظ شــود و در ایــن جهت از 
مــا کمک می گرفتند؛ ما هم تــا حدودی این 
وســیله را فراهــم می کردیم؛ غافــل از اینکه 
خوشــبینی خود ما نسبت به حزب و شوروی 

یک خوشبینی بی جهت بود!
به طــور کل افــرادی کــه بــا حــزب ارتباط 
برقــرار می کردند دو دســته بودند؛ یا جوانان 
فرهنگــی.  نخبــگان  یــا  بودنــد  دانشــگاهی 
بــود  دانشــگاهی  کــه  آنجایــی  از  کیانــوری 
بعضــی از این جوانــان دانشــجو را به حزب 
مــی آورد. جوانان دانشــگاهی در آن ســال ها 
جــای دیگری نداشــتند و به ناچــار به حزب 
تــوده جــذب می شــدند و حــزب هــم اینهــا 
را بــاا می کشــید و بــه آنها اهمیت مــی داد. 
کیانوری که اینها را از دانشــگاه جذب می کرد 
بــه دســت من یــا جــال آل احمد یا کســان 
دیگر می ســپرد که ما حالشان را جا بیاوریم! 
و ما هم حالشــان را جــا می آوردیم]خنده[. 
به هرحــال بیشــتر جوان هــا کــه در دانشــگاه 
درس می خواندند بواســطه کیانــوری و... به 
حــزب جــذب می شــدند و چــون خــود اینها 
عرضه تربیت کردن و آموزش دادن آنها در 
حزب را نداشــتند به من و احســان طبری یا 
جال آل احمد می ســپردند و مــا اینها را در 

حزب، آموزش و اصول و مبانی ماتریالیسم 
و مارکسیســم را به آنها آمــوزش می دادیم؛ 
و بعــد هــم در حــزب کاس هایــی تشــکیل 
می شــد که مــا حکــم معلــم ایــن کاس ها 
را داشــتیم. امــا دربــاره افــراد سرشــناس یــا 
نویسنده ها و شاعران، بیشتر ما با آنها ارتباط 
می گرفتیم؛ چنانچه درباره صادق هدایت یا 
نیما یوشــیج و... این گونه بود. هدایت رابطه 
مستقیم با حزب توده نداشت و هرگاه قصد 
داشــت ارتباطی برقرار کند یــا مطلبی برای 
چاپ بدهد بواســطه نوشــین یا طبری یا من 
اقــدام می کرد. خب ما در کنــار روزنامه های 
حزبی، روزنامه علمی و فرهنگی داشتیم که 
وابسته به اندیشــه چپ و حزب توده بود؛ ما 
هم در این روزنامه ها می نوشــتیم و هدایت 

هم در آن زمان اهل نوشتن بود.
   فکــر می کنم منظور شــما روزنامه »مردم« 
ضد فاشیسم اســت که هدایت نوول »قصه 
مــرغ روح« و »قصــه زیــر بتــه« و... را در ایــن 

روزنامه چاپ کرد؟
از  مهمــی  بخــش  اســت؛  درســت  بلــه 
ارتباطــات مــا با نویســندگانی مثــل هدایت 
از طریــق همیــن روزنامه هــا و مجــات بود. 
مــن روزنامــه نــگار بــودم و اســاس زندگــی 
من با روزنامه نگاری رشــد پیــدا کرد. عموم 
مطالبــی که هدایت در ایــن روزنامه ها چاپ 
می کــرد را مــن از او می گرفتــم و در روزنامــه 
کار می کردیــم. البتــه دیگر افــراد حزب توده 
مثــل همــان نوشــین و... بــا هدایــت ارتباط 
داشــتند. گاهی اوقــات که قرار بــود روی یک 
موضوعــی در روزنامه کار کنیم، چون ارتباط 
مــن با هدایــت زیادتر از بقیه بــود به ما روی 
مــی آوردنــد کــه از هدایت مطلــب بگیریم؛ 
هدایت هم گاهی مطلبی یا داستانی داشت 
به من می داد و ما در نشــریات خودمان کار 
می کردیم؛ همین عوامــل، باعث نزدیک تر 

شدن ما به هدایت هم می شد.
  گویا نیما یوشــیج هم در ایــن روزنامه مردم 
این گونــه  دارد؟!  مطالبــی  فاشیســم  ضــد 

نیست؟
بلــه؛ اتفاقــاً بیشــتر مطالــب نیمــا را هم 
خــود مــن از او می گرفتــم و یادم هســت که 
شعرهای زیادی برای چاپ در روزنامه رهبر 

از او گرفتم.
   با نیما از چه طریقی آشنایی داشتید؟

در  رضاشــاه  دوران  در  بــار  اول  را  نیمــا 
مدرســه صنعتی ایران و آلمــان دیدم. البته 
پیش از آن، بعضی شــعرهای او را خوانده و 
با اشعارش آشــنایی داشتم. بعدها آشنایی 
من با گرفتن مطالب و اشــعار او برای چاپ 

در نشریات مان گسترده تر شد.
   نیمــا یوشــیج گرایشــی بــه اندیشــه چپ و 

ارتباطی با حزب توده داشت؟
اشــتراکی  و  کمونیســتی  افــکار  بــا  نیمــا 
آشــنایی داشــت، اگرچــه به عضویــت هیچ 
گروه خاصــی درنیامده بود و به کل هم اهل 
صحبت کــردن درباره این مســائل نبود. اما 
آشــنایی و تمایاتی داشــت که گاهی آشــکار 
می کــرد و حتــی بــرادرش عضــو و از رهبران 
حزب کمونیســت ایران بود و در تصفیه های 
به طــور  نیمــا  بــود.  شــده  کشــته  اســتالینی 
مســتقیم با حــزب تــوده ارتبــاط نداشــت و 
بــه عضویــت حزب هــم درنیامد. ولــی ما را 
تشویق می کرد و به پیروزی شوروی در جنگ 
علیــه آلمــان امیدوار بــود. نیما خــودش به 
نشــریات حزب تــوده مطلب نمــی داد بلکه 

هفته گذشــته، خبر درگذشــت دکتر انور خامه ای در یکصد و دو 
ســالگی، یکی از مهم تریــن  رویداِدهــای آخرین روزهــای آبان 
1397 را رقــم زد؛ گرچــه دکتر خامه ای را عموماً بــا گروه 53 نفر 
و زندان دوران رضاشــاه می شناســند، اما ایشــان در مهم ترین 
رویدادهای بعــد از شــهریور 1320 نیز حضور داشــتند، چنانکه 
مدتی عضو حزب توده بود که به انشعاب از این حزب در دی ماه 
1326 انجامید؛ بعدها نیز به عاقه مندان نهضت ملی شدن نفت پیوست که حاصل 
آن انتشــار مقاات متعدد در روزنامه حجار بود. اما ایشان به عنوان یکی از برجسته ترین 
چهره های روزنامه نگاری در آن سال ها با صادق هدایت و نیما یوشیج نیز ارتباط   نزدیک 
داشــت و همین مسأله سوژه نگارنده برای گفت و گو با ایشــان درباره این دو چهره مهم 
ادبــی ایران معاصر را پدید آورد. صادق هدایت و نیما یوشــیج هر دو تقریباً در یک زمان 
زیســته و هر دو در زمان خود و در زمینــه ادبیات ایرانی نوگرا بودند؛ یکی در زمینه شــعر و 
دیگری در زمینه داســتان نویسی. هر دو نیز به مانند عموم نخبگان آن دوران، حداقل در 
مقاطعی از زندگی خود به اندیشــه چپ تمایل نسبی داشــتند و اندیشه سیاسی خود را 
کم و بیش با این اندیشه پیوند دادند. چنانچه هم نیما و هم هدایت در روزنامه »مردم« 
ضد فاشیســت می نوشــتند، جلســات ســری اصاح طلبان حزب توده در خانه صادق 
هدایت تشکیل می شــد یا حتی آنچنان به آرمان های کارگری باور داشت که طبق گفته 
کتــاب »خاطرات سیاســی« از دکتر انور خامــه ای، هدایت در راهپیمایــی اول ماه مه )در 
سال 1325( در تهران شرکت کرد که حزب توده نقش فراوانی در برگزاری این راهپیمایی 
داشــت. در این میان به گمان نگارنــده، در ارتباط صادق هدایت بــا حزب توده آنچنان 
اغراق شــده که تردید و احتیاط مورخ را در بررســی روایــات آن دوران می طلبد؛ چنانچه 
دکتر فریدون کشــاورز ) از افراد بلندپایه حزب توده( در مصاحبه ای متذکر شــده اند که در 
جریان راهپیمایی حزب توده که به دنبال تقاضای امتیاز نفت کافتارادزه در تهران برگزار 
شد، صادق هدایت هم حضور داشت، که البته دکتر خامه ای نیز در خاطراتشان شرکت 
هدایت در این راهپیمایی را »بســیار بعید« ارزیابی کرده اند. شاید بعضی رهبران حزب 
توده با آوردن نام بزرگ صادق هدایت در ذیل شرکت کنندگان این راهپیمایی به دنبال 
خریدن مشــروعیت برای حزب خود و این راهپیمایی کذایی بودند! به هر دیدگاه چیزی 
که در آن تردیدی وجود ندارد تمایل نسبی صادق هدایت و نیما یوشیج به اندیشه چپ 
و تاحــدودی حزب توده بود که بعضاً در خال آثار ادبی آنها نیز قابل بررســی و مشــاهده 
است. در متن پیش رو و در گفت و گویی با دکتر انور خامه ای که خود سال ها با این دو نفر 
از نزدیک آشنایی داشته است و روزگاری از روزنامه نگاران برجسته حزب توده بود، به کم 
و کیف ارتباطات این دو متفکر نوگرا با اندیشه چپ و حزب توده پرداخته شد که در ادامه 
می خوانیــد. ناگفته نماند این متــن حاصل دو نوبت مصاحبه با انــور خامه ای، یکی در 

آذر ماه 1396 و دیگری در مرداد 1397 است که برای نخستین بار منتشر می شود.

   از نخســتین آشــنایی خودتــان بــا صــادق 
هدایت بگویید؛ این آشنایی کجا بود و چطور 

ادامه پیدا کرد؟
ایــن آشــنایی درســت در جوانــی مــن و 
مربوط بــه زمانی بود که بتازگــی حزب توده 
تشــکیل شــده بود، یعنی اوایل دهه بیست. 
من و عبدالحســین نوشین و صادق هدایت 
و چنــد نفــر دیگــر، از اوایــل دهــه بیســت تــا 
فردوســی  کافــه  در  دهــه  ایــن  میانه هــای 
جمــع می شــدیم و درباره مســائل مختلف 
صحبــت می کردیــم. کافــه فردوســی پاتوق 
صــادق هدایت بود؛ فقط هم پاتوق هدایت 
نبــود بلکــه دیگــران هــم می آمدنــد؛ گاهی 
حرف هــای حزبی هــم در این کافــه به میان 
می آمد که البته هدایت در این نوع بحث ها 
معمــواً ســکوت می کــرد و زیــاد هــم از این 
بحث هــا خوشــش نمی آمد. گاهــی هدایت 
از رضاشــاه خیلــی انتقــاد می کرد و بــه او بد 
و بیــراه می گفت. به هر حــال این کافه خانه 
دوم هدایــت بود و هرکس می خواســت او را 
ببیند یا ســؤالی درباره آثار و افکارش داشت 
بــه این کافه می رفت. این آشــنایی اولیه من 
با صادق هدایت بود. اما قبل از این، هدایت 
را از طریــق آثــارش می شــناختم و بعضــی 

کتاب های او را خوانده بودم.
   تــا چه میــزان عقبــه خانوادگــی هدایت و 
شما در نزدیکی تان با صادق هدایت اهمیت 

داشت؟
هدایــت از یــک خاندان معــروف بود که 
پــدران و پدربزرگ هــای او مناصــب مهمی 
در دوره قاجــار داشــتند. امــا او بــه هیچ یک 

از ایــن افتخارات اهمیتی نمــی داد. من هم 
از طــرف خانــواده مــادری قاجــاری بــودم و 
پــدر من با دختری از یک خانواده ســلطنتی 
ازدواج کــرده بــود؛ او از شــاهزاده های خیلی 
خوب و معروف قاجار بود و بااخره من هم 
از همان خانواده بودم و کنار همین خانواده 
بزرگ شدم و رشد کردم. بعضی قاجاری ها 
بودند که به نســب قجری خودشان اهمیت 
نمی دادنــد و سرشــان در کار خودشــان بــود 
کــه پولــی دربیاورنــد و زندگی خوبی داشــته 
باشــند! اما بعضی قاجارها بــه قجری بودن 
خودشــان اهمیت می دادند و از آن استفاده 
می کردنــد. مادر من از شــاهزاده های خیلی 
اصیل و با نســب قاجاری بــود. اما پدرم هم 
شــیخ یحیــی کاشــانی از روحانیــان معروف 
مشــروطه خواه و ســردبیر روزنامه ایران بود 
کــه امثــال او تخــم مشــروطیت را در ایــران 
کاشــتند و هرچــه داشــتند در راه مشــروطه 
صــرف کردند. بــه هرحال پدر مــن از مادرم 
خوشــش می آیــد و خانــواده مــادرم را برای 
ازدواج بــا او راضــی می کنــد. به هرنظر عقبه 
خانوادگــی مــن و صــادق هدایــت هــر دو از 
خاندان هــای معــروف ایران بودنــد؛ اما این 
افتخــارات بــرای هدایت اهمیتی نداشــت و 
بــه این عقبــه اعتنایی نمی کــرد؛ هیچ وقت 
هــم در هیــچ جــا و جمعــی از گذشــته اش 
چیزی نمی گفت و به قول معروف گذشــته 
و افتخــارات خانوادگی اش را بر ســر دیگران 
نمی کوبیــد و اصــًا افتخــاری هــم نمی کرد. 
همین طــور از جمــع مــا در کافــه فردوســی 
کســی درباره حیــات گذشــته هدایت چیزی 

ما بودیــم که از او مطلب می گرفتیم. حزب 
تــوده مــی خواســت خــودش را به  نــام نیما 
یوشیج پیوند بزند. خب این حزب با روس ها 
ارتباطات زیادی داشــت و چون مردم ایران 
از روس ها در طول تاریخ خوبی ندیده بودند 
نمی توانســتند با حــزب توده یکدل باشــند. 
البته امثال نیما یا هدایت بدشــان نمی آمد 
که مطالبشــان در این نشــریات نوشــته شود 
ولی همیشــه یک محافظه کاری در برخورد 
می دادنــد.  نشــان  خودشــان  از  حــزب  بــا 
نیما یوشــیج به هیــچ وجه ارتبــاط حزبی یا 
ســازمان یافته بــا حزب توده نداشــت و تنها 
با روزنامه های حزب ارتباط داشت که گاهی 
مقااتــی از او منتشــر مــی شــد؛ و عامل این 
ارتبــاط نیمــا بــا روزنامه ها و مجــات حزب 
تــوده، اول مــن بــودم! مــن وقتــی در حزب 
صحبــت نیما را آوردم، طبری و کیانوری و... 
هم با نیما ارتباط گرفتند و کم کم نیما را به 

حزب متمایل کردند.
   یعنی به تعبیری جوانان حزب توده، نیما را 

فریب دادند و او را به حزب کشاندند؟!
بلــه؛ البتــه او خــودش می خواســت کــه 
فریــب بخــورد! ]خنــده[ به هرحال بخشــی 
بواســطه  ایــران  ادبــی  و  فکــری  جامعــه  از 
نوگرایی ها یا به تعبیر خودشان بدعت هایی 
که نیما داشــت او را رها کرده بودند و او را به 
گوشــه ای انداخته بودند! و کســی اسمش را 
نمی آورد! خب در آن ابتدا نیما آن شــهرت 
و محبوبیــت اواخــر عمرش را هم نداشــت؛ 
طبیعی اســت که کســی بــا این همــه ابتکار 
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مجید بجنوردی
روزنامه نگار

نیما با افکار کمونیستی و اشتراکی 
آشنایی داشت، اگرچه به عضویت 

هیچ گروه خاصی در نیامده بود و به 
کل هم اهل صحبت کردن درباره این 

مسائل نبود. اما آشنایی و تمایاتی 
داشت که گاهی آشکار می کرد و حتی 

برادرش عضو و از رهبران حزب 
کمونیست ایران بود و در تصفیه های 

استالینی کشته شده بود

در شــعر و ادبیات اگر مورد توجه قرار نگیرد 
راضی نخواهد شد؛ اما افراد روشنفکر حزب 
بــه عکس برای نیما احتــرام قائل بودند. به 
هــر حال ارتبــاط نیما و هدایــت و امثالهم با 
روزنامه هــا و مجــات حزب بواســطه امثال 
من بود و من گاهی مســائلی مربوط به نیما 
و هدایــت را با کیانوری یــا آل احمد در میان 
می گذاشــتم و حتی گاهی بــا آنها پیش نیما 

می رفتیم و از او استفاده می کردیم.
   در این دیدارها با نیما، در او عاقه ای هم به 

نظرات مارکسیستی و چپ می یافتید؟
زیاد! به نظر من نیما مارکسیست واقعی 
بــود! ایــن افــراد حــزب تــوده مثل طبــری و 
نــوع  از  امــا  بودنــد  مارکسیســت  امثالهــم 
قابــی اش! در واقــع مارکسیســت های نــوع 
شــوروی و نوکر آنها بودند! نیمــا به احتمال 
زیاد آثار مارکسیستی را خوانده بود و آشنایی 
کامل با این اصول داشت و به زبان روسی در 
کنار عربی و فرانســوی مسلط بود. آل احمد 
هــم با نیمــا ارتباطات زیادی داشــت و البته 
من خیلی زودتر با نیما ارتباط برقرار کردم و 
اولین کسی بودم که به خانه نیما رفتم. بعداً 
آل احمــد را هم با خودم به خانه نیما بردم 
و او رفــت و آمــد با نیما را آغاز کــرد و همراه 
خــودش کیانــوری یا طبــری را هــم می برد! 
من می دانســتم نیما کسی نیست که با این 
حقــه بازی های حزب توده ســر و کار داشــته 
باشــد و بــه او چیزی نمی گفتــم؛ گاهی اینها 
می خواستند بواسطه من به خانه نیما بروند 
ولــی من به آنها مجالی نمــی دادم و خودم 
تنهــا بــه دیــدار نیمــا می رفتــم و حرف های 

خوبی بود. نیما با ما که در حزب توده بودیم 
مثل فرزندان خــودش رفتار می کرد. او یک 
عاقه منــد بــه ایــران و فرهنــگ آن بــود، به 
خاف حزب توده که تمام مقدراتش دست 
ســفارت شــوروی بــود و بعدها این مســائل 
روشن تر و موجب انشعاب ما از حزب توده 
شــد. من خاطــرات زیــادی با نیمــا دارم که 
اان یــادم نمی آیــد. نیمــا اصــواً آن چیزی 
کــه در قلبش بود را به کســی نمی گفت جز 
به ما بچه هایی که مارکسیست و کمونیست 
بودیــم؛ مــا هــم در واقع واســطه قلب نیما 

یوشیج با طرفداران او بودیم.
   برگردیم به صادق هدایت؛ در خاطرات تان 
اشــاره کرده ایــد که افــرادی مثــل هدایت یا 
فریــدون توللــی از جملــه کســانی بودند که 
در راهپیمایــی اول مــاه مه )در ســال 25( در 
تهران شــرکت کردند که حزب تــوده در این 
راهپیمایــی نقــش فراوانــی داشــت؛ یعنی 
هدایــت آنچنان به آرمان هــای کارگری باور 
داشت که با آن همه بی حوصلگی جبلی که 

از او سراغ داریم در راهپیمایی شرکت کرد؟
هدایت گاهــی در راهپیمایی های حزب 
توده شــرکت می کرد ولی نیما اصًا در این 
تجمعات شــرکت نمی کــرد. خب هدایت 
دوســت صمیمــی نوشــین بــود و بواســطه 
او بــه حــزب تــوده خیلــی خوشــبین بــود و 
همان طور که گفتم با دکتر ارانی هم پیشتر 
آشــنایی داشت. در نتیجه به حزب توده که 
این بار توسط شــاگردان دکتر ارانی تشکیل 
شــده بود خوشبینی داشــت. از طرف دیگر 
عنــاد او بــا اســتعمار و امپریالیســم نوعــی 

خوشــبینی نســبت به شــوروی و کمونیسم 
در او ایجــاد کرده بود؛ گرچه این خوشــبینی 
همان طــور کــه گفتم مثل خوشــبینی که ما 
داشــتیم بیهوده بود! به دلیل اینکه ماهیت 
دولــت شــوروی بــرای هدایــت و ما روشــن 
نشــده بود. اما بعد از انشــعاب، حزب توده 
مــا را طــرد کــرد و خائن و دشــمن شــوروی 
ســید  از  حتــی  مــا  دانســت؛  کمونیســم  و 
ضیاء الدیــن طباطبایــی کــه به حــزب توده 
فحــش و بد و بیراه می گفت هم بدتر شــده 
بودیــم! مــا یک خوشــبینی بیهوده نســبت 
به شــوروی داشــتیم! گرچه در همان زمان 
هــم ســعی می کردیم به ســفارت شــوروی 
رفــت و آمــد نداشــته باشــیم و خودمــان را 
به آنهــا نچســبانیم؛ برعکس کســانی مثل 
عبدالصمد کامبخش که دربست در اختیار 
شــوروی و ســفارت آن بودنــد! امثــال اینها 
هم به ما ســفارش می کردند که به سفارت 
شوروی نرویم به خاطر اینکه خود شوروی ها 
به آنها گفته بودند به بچه هایتان بگویید به 
ســفارت نیایند و ظاهراً مســتقل باشند و ما 

خودمان از اینها استفاده خواهیم کرد!
   بنــده در یک قســمت از نامه های هدایت 
به  شــهید حســن نورایی دیدم که از شما هم 
یادی شده؛ در این نامه که تاریخ 22 تیر 1326 
را دارد و در واقــع چنــد ماه پیش از انشــعاب 
شما از حزب توده نوشته شــده، آمده است: 
»خامــه ای را چنــد شــب پیش در شــمیران 
دیدم. با حرارت و میهن پرســت شــده. فقط 
به حرف هایش گوش دادم«؛ گویا حرف های 

شــما برای هدایت خســته کننده شــده بود! 
این طور نیست؟

تنهــا  نــه  عمــرش  اواخــر  در  هدایــت 
از  تــوده  بــه حــزب  نســبت  خوشــبینی اش 
میــان رفت که حتی نســبت به ما هــم رفتار 
ســابق را نداشــت. نه تنها اخــاق و رفتارش 
نســبت به من تغییر کرده بود بلکه نســبت 
بــه باقــی دوســتانش هــم همیــن حــس را 
پیــدا کرده بــود. هدایــت واقعاً در ایــن زمان 
بــه لحاظ روانی ســقوط کــرده بــود و به همه 
چیز و همه کس بدبین شــده بود. همچنین 
وقایــع بعــدی بخصــوص همــکاری حــزب 
تــوده بــا قوام الســلطنه ایــن خوشــبینی را از 
هدایــت گرفت. از طرف دیگر تمام مقدرات 
حــزب به شــوروی وابســته بــود و ایــن تقریباً 
آشــکار شــده بود و تبعیــت بی چــون و چرا و 
پیوســتگی کورکورانــه از ایــن دولــت، عمــوم 
کســانی را کــه ابتــدا به حــزب تــوده تمایل یا 
امیدی داشتند را بدبین و دلزده کرد. هدایت 
اصواً آدم متجددی بود و در داستان نویسی 
نوآوری های زیــادی کرد. آرزویش این بود که 
همه مملکت ایران عادات کهنه شان را کنار 
بگذارند و نوآور بشوند. دوستی من و نوشین 
و... به همین مناسبت ها بود چون ما هم اهل 
تجدد و نوآوری بودیم، چنانچه نوشــین هم 
بــه تئاتر نوین در ایــران قوت داد. مــا واقعاً از 
صادق هدایت و دانش او استفاده می کردیم 
و هدایت مثل یک استاد به ما درس می داد. 
من در زندگی ام هم از هدایت و هم از نوشین 
و هم از کســانی که با این دو دوستی داشتند، 

مثل دکتر تقی ارانی بهره زیادی بردم.

هدایت در اواخر عمرش نه تنها 
خوشبینی اش نسبت به حزب توده از 

میان رفت که حتی نسبت به ما هم 
رفتار سابق را نداشت. نه تنها اخاق 
و رفتارش نسبت به من تغییر کرده 

بود بلکه نسبت به باقی دوستانش هم 
همین حس را پیدا کرده بود. هدایت 

واقعاً در این زمان به لحاظ روانی سقوط 
کرده بود و به همه چیز و همه کس 

بدبین شده بود



در  دوم  جهانــی  جنــگ 
 -  ۱۹۳۹ ســپتامبر  اول 
آغــاز  شــهریور۱۳۱۸  نهــم 
 ۱۹۴۵ ســپتامبر  دوم  در  و 
 ۱۳24 میادی-۱۱ شــهریور 
پایان یافت. با وجود اعام بی طرفی ایران، روز سوم 
شــهریور ۱۳2۰ نیروهای شــوروی از شمال و شرق و 
نیروهای بریتانیایی از جنوب و غرب، به ایران حمله 

و برخی شهرها و پایتخت را اشغال کردند.
در چهارمین سال جنگ دوم جهانی و از روز  ششم 
تــا نهم آذر ۱۳22 کنفرانس چهار روزه رهبران ســه 
کشــور عضو متفقیــن »فرانکلیــن دانــو روزولت« 
رئیس جمهــوری امریکا، »ژوزف اســتالین« رئیس 
دولت اتحاد جماهیر شوروی و »وینستون چرچیل« 
نخســت وزیر انگلیــس در محــل ســفارت شــوروی 

)پارک اتابک سابق( در تهران برگزار شد.
رونــد برگــزاری کنفرانــس تهــران به صورت ســری 
و محرمانــه انجام شــد. اولیــن خبر مربــوط به این 
کنفرانس پــس از خروج رهبران متفقیــن از ایران، 
توســط علی ســهیلی نخســت وزیر در روز دهم آذر 
۱۳22 انتشــار یافت. بنابــر اظهارات نخســت وزیر، 
اســتالین روز 25 نوامبــر۱۹4۳- ۳ آذر و روزولــت و 
چرچیل یک روز بعد وارد تهران شــدند. کنفرانس 
محرمانــه از روز 6 آذر آغــاز و در ۹ آذر بــا انتشــار 
بیانیــه مشــترک، پایــان پذیرفــت. انتخــاب تهران 
برای تشکیل اجاس رهبران متفقین، از مصوبات 
وزیران خارجه امریکا، انگلیس و شوروی در مسکو و 
پیشنهاد استالین و موافقت سران امریکا و انگلیس 
بود، در جریان کنفرانس، روزولت و چرچیل حاضر 
به ماقات با محمد رضا پهلوی نشــدند و با او تنها 
در محل سفارت شوروی دیدار می کردند. همچنین 
ماقات اســتالین با شــاه در کاخ مرمر نیز با رایزنی 
احمدعلــی ســپهر )مورخ الدولــه( صــورت گرفتــه 

است. )۱(
ســران متفقیــن تا پایــان جنــگ دو کنفرانس دیگر 
پیرامــون اســتراتژی نظامــی خود در طــول جنگ، 
جهان بعد از جنگ و تقسیم ممالک جهان برگزار 
کردنــد. »کنفرانس یالتا« در اواخر جنگ، از چهارم 
تا یازدهم فوریه ســال ۱۹۴۵ به مدت هشــت روز در 
شــهر یالتا واقع در شــبه جزیره کریمه و»کنفرانس 
پتسدام« در سال۱۹۴۵ پس از پایان جنگ در اروپا و 

شکست ژاپن در شهر پتسدام در آلمان.
اعامیه ســه دولــت راجع به ایــران بعــد از پایان 

کنفرانس تهران
امریــکا،  متحــده  کشــورهای  جمهــوری  رئیــس 
نخست وزیر اتحاد جماهیر شــوروی و نخست وزیر 

ممالک متحده انگلستان پس از مشورت بین خود 
با نخســت وزیر ایران، مایلند موافقت سه دولت را 

راجع به مناسبات خود با ایران اعام دارند.
دولت های کشورهای متحده امریکا و اتحاد جماهیر 
شــوروی و ممالک متحده انگلستان کمک هایی را 
که ایران در تعقیب جنگ علیه دشــمن مشترک و 
مخصوصاً در قســمت تسهیل وسایل حمل و نقل 
مهمــات از ممالک مــاوراء بحار بــه اتحاد جماهیر 

شوروی به عمل آورده تصدیق دارند.
ســه دولت نامبــرده تصدیــق دارند کــه این جنگ 
مشکات اقتصادی خاصی برای ایران فراهم آورده 
و موافقــت دارنــد که بــا در نظر گرفتــن احتیاجات 
ســنگینی کــه عملیــات جنگــی و جهانــی بــر آنهــا 
تحمیل می کند و کمی وســایل حمل و نقل در دنیا 
همچنین کمــی مواد خام و ســایر حوائج کشــوری 
کمک های اقتصادی خود را تا حد امکان به دولت 

ایران ادامه بدهند.
از جنــگ، دول کشــورهای  بــه دوره بعــد  راجــع 
متحده امریکا و اتحاد جماهیر شــوروی و ممالک 
متحده انگلستان با دولت ایران موافقت دارند که 
هر نوع مسائل اقتصادی که در پایان مخاصمات، 
ایــران بــا آن مواجــه باشــد از طــرف کنفرانس هــا 
یا مجامــع بین المللی کــه برای مطالعه مســائل 
اقتصــادی بین المللی تشــکیل یا ایجاد شــود و با 
مســائل اقتصادی ســایر ملل متحده مــورد توجه 

کامل قرار گیرد.
اتحــاد  و  امریــکا  متحــده  کشــورهای  دولت هــای 
جماهیــر شــوروی و ممالــک متحده انگلســتان در 
حفظ اســتقال و حاکمیت و تمامیت ارضی ایران 
بــا دولــت ایــران اتفاق نظــر دارنــد و به مشــارکت 
ایران با ســایر ملل صلح دوست در برقراری صلح 
بین المللــی و امنیــت و ســعادت بعــد از جنگ بر 
طبــق اصــول منشــور آتانتیک کــه مورد قبــول هر 

چهاردولت است استظهار دارند. )2(
اول دسامبر ۱۹۴۳

محــل امضــای: وینســتون چرچیــل. ژ. اســتالین. 
فرانکلین د. روزولت
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مــواد تــرش در تغذیــه ایرانیان ســهم 
عمــده ای دارد. ایرانی هــا کــه از جوانی 
به آن عادت کرده انــد ظاهراً بدون آن 

نمی توانند غذای خود را هضم کنند.
مــواد تــرش را چــه پخته و چــه خام به مقــداری بــاور نکردنی 
می خورند. در عوض به هنگام گرفتار شدن به امراض مجاری 
تنفســی و همچنیــن نوبــه بــه دقــت تمــام از خــوردن ترشــی 

اجتناب می کنند و حتی آن را دارای خطر مرگ می پندارند.
بسیاری از میوه های نارسیده مثل گوجه، سیب و غیره را قدری 
نمــک روی آنهــا می پاشــند و می خورنــد؛  دوغ، آبلیمــو، آب 
نارنــج، آب غــوره، آب انار، پاجوش های تــرش ریواس، جوهر 
ترشــک، رب های انار و ریواس، تمر گجرات که استفاده غذایی 
فــراوان دارد و از اینهــا گذشــته ترشــی هایی کــه با ســرکه انگور 
مرغوب تهیه می شــود و جنبه صادراتی هم پیدا می کند. برای 
تهیــه ترشــی انواع و اقســام میوه ها، ســبزی ها،  موســیر، خیار، 

بادنجان، انگور، شاخه های تازه چتری ها از قبیل گلپر، جاوشیر 
و بیواز را که در کردستان می روید به کار می برند.
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فــون  پــاول  مــرگ  بــا 
بــه  هیندنبــورگ 
ســال  اوت  دوم  تاریــخ 
تــرس  ۱۹۳4میــادی، 
جنــگ  از  وحشــت  و 
بــار دیگــر بر اروپا ســایه 
به عبــارت  انداخــت 
بهتر، مرگ هیندنبورگ 
جمهــوری  رئیــس 
کهنســال آلمــان، برابر بــود بــا قدرت گیری 
همه جانبه حزب ناســیونال سوسیالیســت 
آلمان )نازی ها( به رهبری آدولف هیتلر. در 
این زمان هیتلر کــه صدراعظم آلمان بود، 
با رأی اکثریت رایشتاگ )مجلس( به عنوان 
رئیس جمهــوری و پیشــوای بــزرگ آلمان 
انتخاب شد و بدین ترتیب حکومتی دیکتاتور 
و  نــژاد پرســت از دِل یکــی از پیشــروترین 
دموکراســی های آن زمــان یعنی جمهوری 
وایمار متولد شد که خانمانسوزترین جنگ 
قرن بیســتم را بــه راه انداخت. اما چه شــد 
که حاکمیتــی دموکراتیک، قــدرت را بدین 
صورت تقدیم به هیتلر کرد؟ برای پاسخ به 
این ســؤال باید اوضاع و احوال آلمان و اروپا 
در فاصله ۱۹۱۸ )پایان جنگ جهانی اول( تا 
انتخاب هیتلر به عنوان صدراعظم و سپس 
رئیس جمهوری و پیشــوای آلمان)۱۹۳۳و 
۱۹۳4( را واکاوی کرد. جنگ جهانی اول برای 
امپراطوری های آلمان و اتریش و مجارستان 
بسیار گران تمام شد. اتریشی ها که به قصد 
ســرکوب ملی گرایان صرب در بالکان آتش 
جنــگ را برافروختــه بودنــد، در اکتبــر ۱۹۱۸ 
تمام ملیت های تابع خود را از دست دادند 
و در اتریش جمهوری اعام شــد. در آلمان 
نیز از ماه نوامبر۱۹۱۸تا ژوئیه۱۹۱۹ سوســیال 
دموکرات هــا بــه قدرت رســیدند. سوســیال 
دموکرات هــا، مارکسیســت بودنــد امــا پیرو 
مارکسیســم معتدلی که تفــاوت بنیادین با 
مارکسیســم- لنینیســم روســی داشــت، به 
همین جهت سوسیال دموکرات های آلمان 
با مشاهده اقدامات رادیکال و خشونت آمیز 
کشور روسیه، تاش نمودند رویه ای متفاوت 
و محافظــه کارانه تــر نســبت به کمونیســم 
روســی در پیــش گیرنــد. در ژوئیــه۱۹۱۹ بــا 
تصویب قانون اساسی آلمان در شهر وایمار، 
آلمان مبدل به جمهوری دموکراتیک شد و 

چند قرن حاکمیت خاندان هوهن تسولرن 
)هوهنزولورن( به پایان رسید. بدین ترتیب 
»جمهوری وایمار« عنوان رژیمی اســت که 
از ســال ۱۹۱۹ تا روی کارآمدن هیتلر)۱۹۳۳( 
بــر ســر کار بــود. جمهــوری وایمار بــا وجود 
اینکه بــه لحــاظ تئوریک و نظــری از جمله 
حکومت های مترقــی و دموکراتیک اروپای 
قــرن بیســتم بــه شــمار می رفــت، بــا ایــن 
حــال به خاطــر برخــی مشــکات داخلی و 
بخصوص فشــار خارجی ای کــه به موجب 
آلمانی هــا  بــر  ورســای  صلــح  معاهــده 
تحمیل شــده بود، قدرت را به صورت کامًا 

دموکراتیک به نازی ها واگذار کرد.
در پایــان جنــگ جهانــی اول پــس از آنکــه 
متفقین بــه توافق دســت یافتنــد، از هیأت 
نمایندگی آلمــان دعوت به عمل آوردند تا 
در کاخ ورســای فرانسه و در کنفرانس صلح 
شــرکت کنند؛ آلمانی ها در این زمان تاش 
داشــتند تــا در حــد تــوان، مــواد عهدنامه را 
به نفــع خود اصاح کنند کــه چندان موفق 
نبودنــد. در نهایــت مجلــس ملــی آلمان، 
شرایط صلح متفقین را پذیرفت و عهدنامه 
ورســای در 2۸ژوئــن ســال۱۹۱۹ به تصویب 
رسید. به موجب این عهدنامه، بخش های 
زیــادی از خــاک آلمــان و از جملــه تمــام 
متصرفات دریایی این کشــور باز پس گرفته 
شــد. بخشــی از معادن زغال ســنگ آلمان 
به فرانســه واگذار شــد، ضمن آنکــه آلمان 
تمــام امتیــازات تجــاری و حوزه هــای نفوذ 
اقتصادی خود در چین، سیام، لیبریا، مصر، 
مراکش و... را از دســت داد. ارتش آلمان به 
حداکثر صدهــزار نفر تقلیل یافــت، نیروی 
دریایــی آلمــان محــدود و آن کشــور به طور 
کلــی از داشــتن زیردریایــی محروم شــد. از 
نظر مالی نیز آلمان مسئول پرداخت تمام 
خســارات جنــگ شــناخته شــد بــه گونه ای 
کــه ایــن کشــور می بایســت میلیاردهــا دار 
غرامــت پرداخت می کرد. در کل زیان هایی 
کــه از معاهــده ورســای متوجه آلمان شــد، 
عبارت بود از: کاهش یک هشــتم مساحت 
آلمــان و یــک دهــم ســکنه آن، کاهــش دو 
ســوم معادن ســرب و تقریباً تمــام معادن 
پتــاس، نابــودی ســرمایه گذاری خارجی در 
ایــن کشــور و همچنیــن از بیــن رفتــن یــک 
ششــم محصــوات کشــاورزی و یــک دهم 

کارخانه های صنعتــی آلمان. بدین ترتیب 
باید گفت عهدنامه صلح ورسای که با وجود 
میــل باطنــی آلمانی ها به تصویب رســید، 
عهدنامه ای یک جانبه بود که ملت آلمان را 
تحقیر می کرد؛ بخصوص آنکه اندکی بعد از 
تصویب این عهدنامه در اواخر دهه بیست 
میادی، بحران اقتصــادی بین المللی نیز 
افزون بر مشــکات ناشــی از این عهدنامه، 
آلمانی هــا را تحــت فشــار مضاعــف قــرار 
مــی داد. در ایــن شــرایط بود کــه ماکس وبر 
جامعه شناس مشهور آلمانی این جمله را 
بیان کرد که: »یک ملت شکست را می پذیرد 
اما تحقیر را نمی پذیرد« از این رو ملی گرایان 
یافتنــد؛  قــدرت  کم کــم  آلمــان  افراطــی 
آلمانی هــا در ایــن زمــان تصــور می کردند 
کــه کاری از دســت حکومــت دموکراتیــک 
وایمــار برنمی آید و به همیــن خاطر جذب 
گروه هــای افراطــی چپ گرا)کمونیســم( یا 
راستی)نازیســم(  افراطــی دســت  احــزاب 
شدند. کودتای مونیخ )۹ نوامبر سال ۱۹2۳( 
در اعتــراض بــه عملکــرد دولــت وایمــار و 
سلطه بیگانگان شکل گرفت که اگرچه این 
کودتــا نافرجام بود اما باعث شــهرت بیش 
از پیــش اعضای حــزب نــازی و در رأس آن 
آدولف هیتلر شــد. از نظر اقتصــادی نیز در 
ســال ۱۹2۳ تورم فزاینده، اقتصــاد آلمان را 
تحت الشــعاع خود قرار داده بــود؛ در اواخر 
این ســال تورم و کاهش شــدید نــرخ مارک 
در مقابل ارزهــای خارجی به گونه ای پیش 
رفت که چهار تریلیون مارک آلمان معادل 
یک دار امریکا شد. در این زمان امریکایی ها 
وام های کانی در اختیــار آلمان قرار دادند، 
آلمــان مدتــی کوتــاه توانســت بــه اقتصــاد 
خود ســر و ســامانی دهد اما این امر موقتی 
و گــذرا بود و بــروز بحران عظیــم اقتصادی 
۱۹2۹ مشــکات اقتصادی آلمان را بیش از 
پیش تشــدید نمود و زمینه را بــرای روی کار 
آمدن هیتلــر که فردی ســخنور و جاه طلب 
بــود، فراهــم کــرد. در ایــن شــرایط، زمانــی 
کــه انتخابــات پارلمانــی ســال۱۹۳2 انجام 
گرفــت، حزب نــازی توانســت بیــش از۳7 
درصــد آرا را از آن خــود کنــد و در کنار حزب 
کمونیست حائز اکثریت کرسی های مجلس 
شود. در این انتخابات ستاره حزب میانه رو 
سوســیال دموکرات آلمان افول کــرده بود و 
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چرا یزد »دارالعباده« نام گرفت؟

از پایان جنگ جهانی اول تا دادگاه نورنبرگ

کثه، ایســاتیس یا یزد، 
اولیــن شــهر خشــتی 
و  القــاب  بــا  جهــان، 
عناویــن مختلفــی در 
طول تاریخ درازدامن 
خــود، مــورد خطــاب 
قــرار گرفتــه اســت. همچون شــهر آتش و 
آفتــاب، شــهر بادگیرهــا و... امــا بی گمان، 
هیچ یک به اندازه  لقب »دارالعباده« مورد 
اعتنا نبوده و از جایگاه بلند و بی رقیب این 

لقب، بهره مند نبوده است.
دو کتــاب از منابع مهم تاریــخ یزد، یعنی 
بــن  احمــد  نوشــته  یــزد،  جدیــد  تاریــخ 
حســین کاتب یــزدی )قرن نهــم هجری، 
دوره  تیموریــان( و جامع مفیدی، نوشــته 
محمدمفید مستوفی بافقی )قرن یازدهم 
هجــری، دوره  صفویــان( روایت چگونگی 
ملقب شــدن شــهر یــزد بــه »دارالعباده« 
را تقریبــاً بــه یــک شــکل و البتــه بــا اندکی 
اختافات جزئی در متن روایت شان، ارائه 

کرده اند.
هــر دو روایت، منشــأ این لقب برای شــهر 
یزد را در دوران حکومت ملکشاه سلجوقی 
جســت و جو کرده اند. ملکشاه، فرزند آلب 
ارســان، قدرتمندتریــن پادشــاه دودمان 
ســلجوقی بود کــه از 465 تــا 4۸5 هجری 
قمــری تخت ســلطنت ایــران را در اختیار 
تاریــخ جدیــد  یــزدی در  کاتــب  داشــت. 
یزد کــه در روزگار تیموریان نگاشــته شــده 
اســت، واقعــه را چنیــن گــزارش می کنــد 
کــه پس از مــرگ آلــب ارســان، نوبت به 
حکومت ملکشاه رسید. سلطان ملکشاه از 
خراســان حرکت کرد و تمام عراق عجم و 
آذربایجان را تصرف کرد و به اصفهان آمد. 
عاءالدوله کالنجار)کاکویه( که اصفهان را 
در اختیار داشت، ســلطان را استقبال کرد 
و پیشــکش های شــاهانه به او تقدیم کرد. 
ســلطان ملکشــاه که او را آخرین بازمانده  
شاهان آل بویه می دانست و به وی احترام 
می گذاشــت، شرم داشت که اصفهان را از 
او بگیــرد. بنابراین اصفهان را رها کرد و به 
جانب بغداد رفت. اما همچنان، دلش در 
هوای اصفهان بود و بنا داشت که اصفهان 

را پایتخت خود کند. پس:
»پیــش عاءالدولــه فرســتاد و گفــت کــه 
حرمــت تو بر ما واجب اســت. امــا بدان... 
هیــچ مملکتــی بــه غیــر از اصفهــان مــرا 
جای نشست برنمی تابد، اگر صاح باشد 
اصفهــان را بــه من واگــذارد و هر مملکت 
دیگر که می خواهد بســتاند. رســول پیش 

عاءالدوله آمد و مکتوب و خلعت سلطان 
بیــاورد. عاءالدولــه گفــت فرمان بــردارم 
و مرا داعیه ســلطنت نیســت، امــا از وطن 
ناگزیــر اســت. وایــت مختصــر مــرا کافی 
اســت کــه اقطاع من باشــد و مــن در آنجا 
به عبادت مشــغول گردم. باقی، سلطان، 
حاکــم اســت؛ و رســول را نــوازش فرمود و 
خلعت داد و بازفرستاد. چون رسول پیش 
ملکشاه آمد، ملکشاه بدو آفرین کرد و او را 
بســتود و دختر عم خود، ارسان خاتون را 
نامزد او کرد و زفاف کردند و به اســتصواب 
رأی نظام الملــک، یزد را نامزد عاءالدوله 
کالنجــار کردنــد و گفتنــد یــزد عبادتخانــه 
اوســت و یزد را »دارالعبــاده« نام کردند و 
عاءالدولــه را با ارســان خاتــون روانه یزد 
کردنــد در ســنه اربــع و خمســمائه )5۰4 

هجری قمری(.«
مســتوفی بافقــی که کتــاب مشــهور خود، 
جامع مفیــدی را دو قرن بعــد و در روزگار 
ســلطنت شــاه ســلیمان صفــوی، تألیف 
کرده است، روایت کاتب یزدی را با اندکی 
اختاف، چنین ارائه می دهد که ملکشــاه، 
نامــه ای به عاءالدوله کاکویه نوشــت و در 
آن بــه او یادآوری کرد کــه برای عاءالدوله 
احتــرام زیادی قائل اســت، امــا از آنجا که 
هیــچ شــهری در امپراطــوری، گنجایــش 
نیروهای سلطنتی را ندارد، بنابراین ناگزیر 
اســت که اصفهان را از عاءالدوله بگیرد و 

به عنوان پایتخت خود در آن مستقر شود.
 عاءالدوله، بعد از مطالعه نامه، در جواب 
نوشت، »بر همگنان ظاهر است که مرا به 
دنیا چندان محبت نیســت، اما از مســکن 
چنــد روزه ناگزیــر اســت. اگر خطــه یزد که 
از محقرتریــن وایات اســت به اقطاع من 
مقرر شــود، تــا در آن مملکت بــه عبادت 
از  اشــتغال نمایــم،  پــروردگار عالمیــان، 
الطاف سلطان، بعید نخواهد بود. سلطان 
ملکشــاه از این جواب، خرم شــد و ارسان 
خاتــون، صبیه سلیمان شــاه، عم خــود را 
به عقــد ســلطان عاءالدولــه درآورده، به 
جانب اصفهان فرستاد و پیغام داد که یزد 
دارالعباده و اقطاع ابدی آن جناب است، 
بایــد کــه بدان صــوب توجــه فرمــوده و به 
عبادات، قیام نمایند و سلطان عاءالدوله 
در ســنه اربــع و خمســمائه )5۰4 هجــری 
قمری( بدان بلــده آمده و از آن زمان، یزد 

به دارالعباده موسوم شد.«
آشــکار است که روایت مستوفی، متکی بر 
روایت کاتب یزدی است. بخصوص آنکه 
اشــتباه هــای تاریخی هــر دو نیز مشــابه و 
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یکسان است. در هر دو، هم تاریخ ها و هم 
نام اشــخاص در هم خلط و آمیخته شده 
و ظاهری مغشــوش بــه روایت بخشــیده 
اســت. نخســت آنکه، فتح و بازپس گیری 
اصفهــان از خاندان دیلمــی کاکویه، نه در 
دوران ملکشاه که در زمان عموی پدرش، 
طغــرل ســلجوقی و در حوالی ســال 44۳ 
هجری قمــری رخ داد. بنابرایــن، در متن 
روایت باید نام طغرل، جایگزین ملکشاه 

شود.
دوم؛ در این زمان، حاکم کاکویی اصفهان، 
نــه ابوجعفــر عاءالدولــه کــه ابومنصــور 
فرامــرز، فرزنــد عاءالدولــه بــود. در واقــع 
عاءالدولــه کاکویه، در ســال 4۳۳ هجری 
قمری درگذشته بود. در واقع نیز، طغرل، 
اصفهــان را از ابومنصــور، پــس گرفــت و 
بــه جــای آن، او را به حکومت یــزد و ابرقو 
منصوب کرد و حکومت آل کاکویه در یزد، 
از این زمان آغاز شد. یعنی تقریباً ۳۰ سال 

پیش از آنکه ملکشاه، به سلطنت برسد.
ســوم؛ ایراد دیگــر روایت، موضــوع ازدواج 
اســت.  خاتــون  ارســان  بــا  امیرکاکویــی 
ارسان خاتون، شــاهزاده خانم سلجوقی 
که نخست به عقد القائم بامراه، خلیفه  
عباســی درآمده بود، پــس از مرگ القائم 
بــه عقــد  در ســال 467 هجــری قمــری 
امیرکاکویــی یزد درآمد. ایــن امیر کاکویی، 
البته عاءالدوله لقب داشت، اما این امیر، 
علی پســر ابونصــور بــود و عاءالدوله دوم 
لقــب داشــت که پــس از مرگ پــدرش در 
حوالی ســال 455 هجری قمری یا اندکی 

پس از آن، به حکومت یزد رسیده بود.
و در نهایــت، چهــارم اینکــه، هــر دو مورخ 
یــزدی، تاریــخ وقوع واقعــه را »ســنه اربع 
و خمســمائه« ذکــر کرده اند، یعنی ســال 

5۰4 هجــری قمری. واضح اســت که این 
تاریــخ، بــا توجــه بــه اســامی ذکر شــده در 
روایت، غلط آشــکار است ؛ چرا که در 5۰4 
هجــری قمــری تمام شــخصیت هایی که 
نام شان در این روایت ذکر شده، درگذشته 
بودند. )ابوجعفر عاءالدوله در سال 4۳۳، 
ابومنصــور فرامــرز در ســال 455، خواجه 
نظام الملک و ملکشاه در 4۸5 و امیر علی 
بن فرامرز یا همان عاءالدوله دوم در سال 

4۸۸ هجری قمری درگذشته بودند.(
بنابرایــن، روایــت هــر دو مــورخ، نیــاز بــه 
تصحیح جدی دارد. امــا ذکر این روایت و 
کنکاش در پیشــینه  لقــب دارالعباده برای 
شهر، نشان می دهد که در میان مردم یزد 
آن روزگاران نیز، اصل و منشــأ دارالعباده، 
موضوعی جدای از کثرت بندگی و عبادت 
مــردم شــهر بــوده اســت و ریشــه  آن در 
ذهن نویسندگان شــهر، ریشه و صبغه ای 
سلطنتی و مربوط به عالم نخبگان، داشته 

است.
از ایــن رو شــاید اگــر، روایت را بــا جایگزین 
لحــاظ  بــه  صحیح تــر  اشــخاص  کــردن 
حــذف  و  وقــوع  زمــان  تغییــر  تاریخــی، 
بخش های عاطفی و عاشــقانه کــه ظاهراً 
بیشــتر برای رنگین تر شــدن روایت، به آن 
اضافه شــده اســت، تصحیح و بازنویســی 
کنیم، آن گاه بشود ادعا کرد که به احتمال 
به منشــأ دارالعبادگی یزد، نزدیک تر شده 
و روایت مــان، بوی بیشــتری از واقعیت به 

خود می گیرد.
براین اســاس، ابومنصــور فرامــرز کاکویی 
کــه از زمــان حمله ســلجوقیان بــه ایران، 
ظاهــراً خراجگــذار و تابــع ایشــان بــود، در 
اشــتغاات  از  مختلــف،  فرصت هــای 
اســتفاده  دیگــر،  نقــاط  در  ســلجوقیان 

می کــرد و پیوند تابعیت و ارســال خراج را 
می گسســت. امــا هربــار، با نزدیک شــدن 
سپاهیان سلجوقی، باز از در صلح درآمده 
و اطاعت و پرداخت خراج را تقبل می کرد. 
عاقبــت طغــرل ســلجوقی در ســال 442 
هجــری قمــری لشــکر بــه اصفهان بــرد و 
شهر را در محاصره گرفت. پیشنهاد صلح 
ابومنصــور، ایــن بــار، مــورد قبول پادشــاه 
سلجوقی قرار نگرفت و اصفهان در محرم 
44۳ هجری قمری تســلیم شد. به روایت 
ابــن اثیر، طغرل، در اصفهان با ابومنصور 
و ســران لشــکرش، مــدارا در پیش گرفت 
و در حــق آنان نیکویی ها کــرد. به احتمال 
فــراوان، پیشــنهاد ابومنصــور بــه ســپردن 
وایتــی کوچــک به او، کــه باقی عمــر را به 
عبادت خداوند و دعاگویی مشغول شود، 
در ایــن زمان رخ داد و طغرل به پیشــنهاد 
وزیــرش، عمیدالملــک کندری، یــزد را به 
اقطاع ابومنصور و فرزنــدان او داد و آن را، 
دارالعباده  ابومنصور و خاندان کاکویی قرار 
داد. خاندانــی کــه نام شــان در تاریخ یزد، 
به ســبب همت بلند و ســعی بلیغ شــان، 
در عمــران و آبادانــی شــهر و افزایش رفاه 
عامه، بــه بلندی و نیکی، به یــادگار مانده 
است و شهر یزد، لقب عبادت گاه ایشان را، 
البته بی نام و نشــان آن ها، همچنان برای 

خویش، حفظ کرده است.
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برگزاری کنفرانس سران متفقین جنگ جهانی دوم در تهران
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 مسئول 
صفحه تاریخ

1322  6 آذر

این نازی ها و کمونیست ها بودند که با اقبال 
عمومی مواجه شــده بودنــد ولی همچنان 
رقیــب قدرتمندی در پارلمــان آلمان برای 
نازی ها وجود داشت و آن هم کمونیست ها 
بودند که هیتلر به هیچ وجه افکار ایشــان را 
برنمی تافــت. در ژانویــه ســال ۱۹۳۳ هیتلر 
به عنوان صدراعظم آلمان مأمور تشــکیل 
کابینه شــد، در این سال رایشــتاگ پارلمان 
آلمان در آتش ســوخت و گنــاه آن به گردن 
کمونیســت ها افتاد تــا با این حربــه آخرین 
رقیب جدی نازی ها از میدان به در شود و در 
نهایت مرگ هیندنبورگ به ســال۱۹۳4 در 
واقع مرگ دموکراسی در آلمان بود و اندکی 
بعــد از آن با برافروخته شــدن آتش جنگ 
جهانــی دوم )۱۹۳۹تــا۱۹45( ده ها میلیون 
نفر در سراســر جهان به کام مرگ فرستاده 

شدند.
ë دادگاه نورنبرگ

پــس از پایان جنــگ نیز زمان بســیار زیادی 
صرف یافتن برخی از جنایتکاران نازی شد 
و حتی شناسایی محل شاهدان باقی مانده 
و تهیــه مــدارک از ایــن هم طوانی تــر بود؛ 
به عنوان مثال محاکمه عوامل کشتار اردوگاه 
آشــویتس که یکــی از مهم ترین محاکمات 
بعد از جنگ بود، در سال ۱۹6۳ عملی شد. 

امــا مشــهورترین دادگاه محاکمــه جنایات 
جنگی بعــد از جنــگ، دادگاه نورنبرگ بود 
کــه در 2۰ نوامبــر ســال ۱۹45 برگــزار شــد و 
بیش از یک ســال به طول انجامید. در زمره 
متهمیــن، رهبــران اصلــی بازمانــده حزب 
نــازی آلمــان از جملــه هرمــان گورینــگ، 
یواخیم فــون ریبن تروپ، آلفــرد روزنبرگ، 
نظریه پرداز اصلی حزب نازی و فرماندهان 
ارتش از قبیــل: ویلهلم کیتل، آلفــرد یودل 
و کارل دونیتــز دیــده می شــدند. صدها نفر 
در آماده ســازی محاکمــه و گزارش هایی که 
بیــش از 5میلیون صفحه را دربر می گرفت 
شرکت داشتند.۱۰ نفر از کسانی که به دادگاه 
نورنبرگ فراخوانده شده بودند، محکوم به 
اعدام گشــتند، ســه نفر تبرئه شــدند و بقیه 
با احــکام جداگانــه، زندانی شــدند. هرمان 
گورینگ که سال های متمادی دومین مرد با 
نفوذ در آلمان نازی محسوب می شد، چند 
ساعت پیش از اعدام خودکشی کرد. آخرین 
بازمانــده و زندانــی دادگاه نورنبــرگ کــه به 
اصرار دولت شــوروی در زنــدان باقی مانده 
بــود و اعدام نشــد، رودلف هــس از اعضای 
مؤثر حــزب نازی بــود که به ســال ۱۹۸7 در 

زندان درگذشت.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
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روز سوم دســامبر سال ۱۹۶7 
»کریستیان نیتلینگ بارنارد« 
جراح اهــل آفریقای جنوبی، 
نخســتین عمــل پیوند قلب 
بیمارســتان  در  را  جهــان 
»گــروت شــور« انجــام داد. در این عمــل، قلب یک 
زن جــوان 2۶ ســاله بــه نــام »دنیــس داروال« را بــه 
جای قلب مــردی به نام »لوئیس واشکانســکی« از 
آفریقــای جنوبی پیوند زد. واشکانســکی ۱۸ روز پس 
از عمل، به دلیل از کار افتادگی سیســتم ایمنی بدن 
در نتیجه مصرف داروهایی که برای جلوگیری از پس 
زدن قلب جدید برای او تجویز شــده بود به بیماری 
ذات الریه دچار و درگذشــت. خبر این عمل تاریخی 

را از روزنامــه اطاعات 
آذر   ۱۳ دوشــنبه  روز 
سال ۱۳46 می خوانید:

کیــپ تــاون - آفریقای 
جنوبــی - ۳ دســامبر- 
 : س پــــر شیتــــد ســـو آ
جراحــان روز یکشــنبه 
در بیمارســتان گــروت 

شور برای نخستین بار قلب انسان را تعویض کردند 
و انقابــی را که انتظارش می رفت در عالم پزشــکی 
آغاز کردند. مقامات بیمارستان تأکید کردند که عمل 
پیوند یــا تعویــض قلــب موفقیت آمیز بوده اســت. 
عمــل جراحی 5 ســاعت روی یک مرد 55 ســاله به 
نام واشکانســکی طول کشــید. قلب تــازه متعلق به 
زن جوانی بود که شــنبه شب در یک حادثه اتومبیل 
جان ســپرده بــود. زنــی که قلــب او را به جــای قلب 

واشکانسکی قرار دادند دوشیزه داروال نام داشت.

برای اولین بار در تاریخ حیات بشر

قلب مردی را با قلب یک دختر عوض کردند!
1346 12 آذر

ایران از نگاه 
ســـیاحــــان

ترشی در سفره ایرانیان
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 سال بیست وچهارم  شماره 6935
داستانعکسها پنجشنبه  8 آذر 1397

جشن رنگ ها در چهارمحال وبختیاری
سجادصفری
عــکاسایران
iipa.ir

اخوان ثالث وقتی گفت »پادشـــاه فصل ها پاییز« می دانست اغراق 

نکرده. اینهمه رنگ را فقط پاییز می تواند کنار هم بگذارد و بعد بنشیند 

گوشـــه ای و از دیـــدن لبخند و حیرت هرکســـی که به منظـــره اش نگاه 

می کند غرق لذت شـــود. فقط پاییـــز می تواند این آرامش، ســـکوت و 

سکون دوست داشتنی را در جان مان بریزد. آنقدر که بگویی کاش پاییز 

روزها و روزها ادامه داشت.
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کاهش مهاجرت، با توسعه روستاهای کهگیلویه و بویراحمد 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد: طرح توسعه و ایجاد اشتغال برای 91 روستای استان تدوین می شود

کـوتـــاه
ازایران

شیما جهان بخش/ »براساس آخرین سرشماری 
نفوس و مسکن از 2 هزار و 285 روستای کهگیلویه 
و بویراحمد 595 روستا خالی از سکنه شده است.« 
ایــن خبــر در حالــی از ســوی »ســید خدادوســت 
موســوی« مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای 
کهگیلویــه و بویراحمــد اعــام شــده کــه ســال ها 
پیــش زنگ خطــر مهاجرت از روســتاهای اســتان 
به صــدا درآمده بــود و باید برای جلوگیــری از این 
رونــد اقداماتی انجــام می گرفت. هــر چند برخی 
مســئوان اســتانی از توسعه زیرســاخت های ازم 
بــرای جلوگیــری از مهاجــرت بی رویه روســتاییان 
خبر می دهند، اما به نظر می رســد، ایــن اقدامات 
کافــی نبــوده و نتوانســته آن طــور کــه باید آنــان را 
راضی به ماندن در روســتاها بکنــد. با وجود اینکه 
برخی روســتاهای خالی از ســکنه، امکانــات اولیه 
زندگی را داشــته اند، اما روســتاییان داشــتن شغل 
بــرای گذراندن امرار معــاش را ضروری تر از جاده 
آســفالته می داننــد. از همیــن رو حتــی امکانــات 
زیرســاختی نیز نتوانســته آنان را پایبنــد ماندن در 

دیار آبا و اجدادی شان بکند.
ë  نمی توان انتظار داشت بدون امکانات در روستا

بمانیم
»علــی« کــه بتازگــی از یکــی از روســتاهایی که 
اکنون خالی از ســکنه شــده به حاشیه مرکز استان 
مهاجرت کرده، می گوید: وقتی از داشــتن حداقل 
امکانات شــامل منزل مناســب، آب آشــامیدنی، 
جــاده و بــرق محــروم بودیــم نمی تــوان انتظــار 
داشت در روســتا بمانیم. سال ها در روستا زندگی 
کرده ایم و اگر امکانات داشتیم هرگز به مهاجرت 

تــن نمی دادیــم؛ هیــچ گونــه امکانــات آموزشــی 
و بهداشــتی در روســتای مــا وجــود نداشــت. اگــر 
یکــی از فرزندانمان بیمار می شــد امکاناتی برای 
درمان وجود نداشــت و باید مسیر طوانی تا شهر 
را می آمدیــم؛ البتــه اغلــب اوقــات امــکان آمدن 
به شــهر را نیز نداشــتیم.این روســتایی می افزاید: 
جوانانی که به شــهرها رفته اند و با ســختی درس 
خوانده اند اگر به روســتا بازگردند هیچ شــغلی در 
انتظار آنها نیســت. اکثر جوانــان تحصیلکرده به 
روستا بازنمی گردند و آنانی هم که در زادگاه خود 
مانده اند، شــغلی ندارند و به اجبار به امید یافتن 

شغلی مناسب باید مهاجرت کنند.
ë کساد کشاورزی با خشکسالی

»مجیــد« که با داشــتن 3 فرزنــد حتی بعد از 
مهاجرت نیز نتوانســته شــغلی ثابت برای خود 
پیدا کند نیز می گوید: در روستای تاریخی »تارب« 
که بیش از 70 خانواده داشــت زندگی می کردم، 
اما اکنون این روســتا خالی از ســکنه شــده است. 
بارهــا وعــده داده شــد فــان کارخانــه راه اندازی 
می شود و اولویت جذب نیرو با افراد بومی است، 
اما ما از این کارخانه فقط نامی شــنیدیم و هرگز 
رنــگ آن را ندیدیــم. ایــن طرح هــای نیمه تمام 
گویا قصد تمام شدن ندارند. وی ادامه می دهد: 
ســال ها شــغل آبــا و اجــدادی را کــه کشــاورزی و 
دامپــروری بــوده ادامــه داده ایــم، امــا بــا وجــود 
خشکسالی و خشک شدن چاه ها نمی توانیم این 
مســیر را ادامه دهیم. از سوی دیگر، فرزندانمان 
امکانات آموزشی مناسب نداشتند و برای همین 

راهی شهر شدیم.

ë  اولویت روســتاییان مهاجر، داشتن شغل ثابت
است

 موســوی در این زمینه می گویــد: 44.3 درصد 
جمعیــت ایــن اســتان را روســتاییان بــا جمعیت 
حــدود 315هــزار و 486 نفر تشــکیل می دهند، از 
ایــن رو توجه به بخش روســتایی باید از مهم ترین 
برنامه های مســئوان باشــد. وی ادامه می دهد: با 
وجود آنکه مســئوان بنیاد مسکن، استانداری و... 
تاش کرده اند امکانات را در اختیار روستاییان قرار 
دهنــد، امــا باز هم ایــن مهاجرت ها انجام شــده و 
589 روستا خالی از سکنه شده است. درست است 
که اغلب جاده ها آســفالت شــده یا دیگر اقدامات 
انجام شــده، اما مهم ترین مســأله ایجاد اشتغال 
است. در اصل نمی توان از روستاییان توقع داشت 

بدون درآمد و شغل در روستاها بمانند.

ë خشکسالی از دایل اصلی مهاجرت
این مقام مســئول به بحران آب در استان اشاره 
کــرده و می افزایــد: اگرچــه کهگیلویــه و بویراحمــد 
ســومین اســتان کشــور از لحاظ روان آب هاست، اما 
خشکسالی سبب شده در بســیاری از روستاها حتی 
تأمیــن آب آشــامیدنی بســختی انجام شــود. البته 
برای رفاه مردم، آبرســانی ســیار در دســتور کار قرار 
گرفتــه و هم اکنــون 225 روســتا با جمعیــت حدود 
29 هــزار نفــر بــا تانکر آبرســانی می شــود. موســوی 
خاطرنشــان می کند: برخی از روســتاهایی که خالی 
از سکنه شــده اند از برق و گاز هم برخوردار بوده اند، 
اما این امکانات نتوانسته مردم را راضی کند و تن به 
مهاجرت داده اند. یک هزار و 752 روستا از گاز و 613 
روستا از برق برخوردارند، اما تعدادی از این روستاها 
هم اکنون خالی از سکنه شده است. وی در خصوص 

وضعیت راه ارتباطی روســتاهای اســتان، می گوید: 
شــرایط توپوگرافــی این اســتان با دیگر نقاط کشــور 
متفاوت است و هزینه اجرای طرح های راهسازی به 
علت کوهستانی بودن بیشتر از استان هایی است که 
هموار هستند، با وجود این یکهزار و 641 روستا دارای 
راه ارتباطــی اســت. در حــال حاضر تنها 2 روســتای 
»نســه کــوه« دهســتان زیایــی و »ســرتنگ لیراب« 
بخش دیشموک از مجموع روستاهای دارای سکنه 

استان فاقد راه ارتباطی است.
ë حمایت دولت برای پیشگیری از مهاجرت

شــوراهای  و  روســتایی  امــور  دفتــر  مدیــرکل 
کهگیلویــه و بویراحمد تصریح می کنــد: در دولت 
تدبیر و امید برای پیشگیری از مهاجرت از روستاها 
بــه شــهرها تســهیاتی از محــل صندوق توســعه 
ملی بــا کارمزد پاییــن و بازپرداخت بلند مدت به 

روستاییان اختصاص یافته است.
ë  انتخاب »لنده« به عنوان دومین پایلوت اقتصاد

مقاومتی کشور
از  تعــدادی  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  موســوی 
روســتاهای استان که مدرسه در آنها ساخته شده 
هم اکنــون خالی از ســکنه شــده، ادامــه می دهد: 
ســعی شــده برای روســتاهای زیــر 20 خانــوار نیز 
مدرســه ســاخته شــود تــا هیــچ دانش آمــوزی از 
تحصیل محروم نشــود. همچنیــن دومین طرح 
پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور بعد از قلعه گنج 
کرمان در شهرستان لنده با مدیریت بنیاد علوی 
اجــرا می شــود و در تــاش هســتیم تــا با توســعه 
امکانــات در این شهرســتان و دیگر نقاط اســتان 

شیب مهاجرت را معکوس کنیم.

بــا اجــرای طرح عملیــات مکانیکــی و بیولوژیک 
آبخیــزداری در جاده کرج - چالوس ضمن اینکه 
بیــش از 90 درصــد از خســارات و خطرات ســیل 
ایــن جاده کاهش می یابد، برای مهار ســیاب ها 
و تقویــت پوشــش گیاهــی این حوضــه آبخیز نیز 

کارساز خواهد بود.
به گزارش ایرنا، »ســیاوش ذاکــری«، رئیس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری کرج در حاشیه بازدید 
از حوضه آبخیز»ارنگه« این شهرســتان به انجام 
عملیــات مکانیکی و احداث ســازه ها اشــاره کرد 

وافزود: سدهای ایجاد شده در حوضه های آبخیز، 
تعدیلــی اســت یعنی ســعی و تاش بــر کاهش 
شدت و قدرت روان آب های باادست است که تا 
قبل از رسیدن به روستاها کاهش یافته و آب قابل 

بهره برداری در اختیار آنها قرار گیرد.
هــای  عملیــات  از  یکــی  داشــت:  اظهــار  وی 
آبخیزداری درحوضه آبخیز »ارنگه« است که جزو 
حوضه هــای بحرانی در کرج بــوده که پروژه های 

آن از محل اعتبارات ملی اجرا می شود.
ذاکری با بیان اینکه در جریان ســیل ســال 94 این 

حوضــه، متحمل تلفات جانی و خســارات مالی 
شــدیم، ادامــه داد: اجــرای این پروژه هــا با توجه 
به شــرایط فیزیوگرافــی و محیطی این منطقه در 
کاهش شــدت و قدرت تخریب سیل مؤثر است، 
به طوری که اگر در باادســت روستای »سیجان« 
عملیــات آبخیــزداری انجام می شــد خســارات 
وارده بــه میزان قابل توجهی در آن ســال کاهش 
می یافت. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
کرج یادآور شــد: ســیل تیرمــاه ســال 94 به علت 
اجرایی شــدن طرح آبخیزداری نتوانست آسیب 

کلی به روستای »کندر« در همسایگی سیجان وارد 
کند. تشخیص نوع فعالیت های آبخیزداری بویژه 
عملیات مکانیکی با توجه به شــرایط این حوزه، 
شــیب تند، پوشــش گیاهی کم و غیره بر اســاس 
مطالعات کارشناســی انجام می شود ومؤثرترین 
نــوع عملیات در این نواحی بیولوژیک به صورت 
بذرپاشــی وکپه کاری، عملیات مکانیکی با ایجاد 
ســدهای گابیونــی و ســنگ و ماتــی وســازه های 
آبخیــزداری بوده که بــه همت دولت ایــن کار در 

حال انجام است.

تاش برای مهار سیاب حوضه آبخیز جاده کرج - چالوس

یرنا
س: ا

عک

آب روستاهای زلزله زده کرمانشاه سالم شد
گــروه ایران زمیــن/   با تاش های انجام شــده کــدورت آب 
در روســتاهای زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه برطــرف شــده 
وهم اکنون آب سالم در شبکه آب روستاهای شهرستان های 

دااهو، گیانغرب، سرپل ذهاب و ثاث باباجانی برقرار شده است.
»فرامرز شوهانی«، مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی استان کرمانشاه 
اظهار داشت: در زلزله اخیر استان، آب شرب 146 روستا با حدود 9 هزار خانوار 
جمعیت دچار کدورت شــده بود که با پیگیری های صورت گرفته این مشــکل 
رفع شــده است. وی خاطرنشــان کرد: در این مدت برای روستاهایی که مشکل 

تأمین آب داشتند، آبرسانی سیار توسط 20 دستگاه تانکر انجام شد.

افزایش 140 درصدی تولید تخم مرغ در مازندران
براساس آمارهای رسمی، مرغداران مازندرانی امسال تا پایان آبان ماه، 2 هزار و 
900 تن تخم مرغ تولید و به بازار عرضه کردند که نشانگر افزایش 140 درصدی 
تولید تخم مرغ در این اســتان اســت. به گزارش ایرنا، »علیرضا عطایی نژاد«، 
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه 
امسال 5 واحد بزرگ مرغ تخم گذار در استان فعال شد تا میزان تولید از یکهزار 
و 222 تن در 8 ماه ســال گذشــته به 2 هزار و 900 تن امســال برســد، افزود: با در 
نظــر گرفتن قیمت میانگین 71 هزار ریال برای هر کیلوگرم تخم مرغ، امســال 
تاکنون بیش از 205 میلیارد ریال تخم مرغ در استان تولید و روانه بازار مصرف 

شده است.

فرونشست زمین در اصفهان جدی است
گــروه ایــران زمین/   با توجــه به کم آبی در اســتان اصفهــان، زمین های اطراف 

زاینده رود دچار فرونشست شده است.
»احمدرضــا طاهــری«، رئیس کمیســیون انرژی، محیط  زیســت، اســتاندارد و 
مصالح ساختمانی ســازمان نظام مهندسی کشور با تأکید بر اینکه فرونشست 
زمیــن و ســاختمان های مســکونی در اصفهــان موضوعی جدی اســت، اظهار 
داشــت: پیــش از خشــکی زاینــده رود، چاه هــای فلمــن )ایــن نــوع چاه هــا در 
مکان هایی که ایه های آبی نزدیک به ســطح زمین اســت، احداث می شود( از 
رودخانه تغذیه می کردند، اما امروز با خشکی این رود، تمام این چاه ها خشک 
شــده و به نوعی خشــکی رودخانه فرونشست زمین را تشــدید کرده است. طی 
سال های گذشته عمق چاه های حفر شده از حدود 20 تا 50 متر به 200 تا 300 
متر افزایش داشته و به آب های شور رسیده ایم و این عامت ها نشان می دهد 

که بیشتر آب های شیرین و قابل دسترسی اصفهان به اتمام رسیده است.

طرح بازسازی 478 هکتار بافت فرسوده خراسان شمالی
گروه ایران زمین/   بر اساس آخرین آمارها در مجموع 478 هکتار بافت فرسوده 

در خراسان شمالی وجود دارد که تاش برای بازسازی آنها شروع شده است.
»جــواد عمادیان فــر« سرپرســت معاونــت بازآفرینــی شــهری و مســکن، راه و 
شهرســازی خراسان شــمالی اظهار داشــت: از ایــن میزان بافت فرســوده، 1۵۴ 
هکتــار در بجنورد، 10۵ هکتار در اســفراین، 120 هکتار در شــیروان، 20 هکتار در 
گرمه و 79 هکتار در جاجرم وجود دارد که براساس برنامه اجرایی، 7 محله در 
استان در دستور کار برای بازآفرینی قرار دارد و از این تعداد 4 پروژه در بجنورد و 

3 پروژه در شیروان اجرا خواهد شد.
وی افزود: ســاخت فضای ســبز عمومی، بهسازی معابر صادقیه، سرای محله 
مطهری و ساخت پارک در محله باقرخان)2( بجنورد از جمله این طرح هاست.
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تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021

پیدا شدن یک کیسه طا 
داخل تشک دست دوم 

گروه حوادث: مرد جوان وقتی از سمساری یک تشک 
دســت دوم می خریــد هرگــز تصــور نمی کــرد که یک 

کیسه طا داخل تشک باشد.
چنــد روز قبل خبری در فضای مجازی منتشــر شــد که مــردی با خرید یک 

تشک تختخواب در شهر امرد فارس مقداری طا در آن پیدا کرده است.
ایــن مرد که مجید باقری زاده ســاکن شــهر وراوی بود پس از آوردن تشــک 
به خانه و باز کردن پاســتیک و روکش آن متوجه شــد مقداری طا در یک 

پاستیک مشکی رنگ، درون جعبه در تشک قرار دارد.
وی با پیدا کردن طاها با صاحب سمساری  تماس گرفت و شماره صاحب 

قبلی تشک را گرفت و پس از تماس با وی طاها را پس داد.
باقــری زاده به خبرنگار فارس در امرد گفت: ارزش طاها 10 تا 12 میلیون 
تومان و شــامل گردنبند، انگشــتر و گوشــواره اســت. زمانی که مسافرکشــی 
می کــردم چندیــن بار چنیــن اتفاقاتــی برایــم رخ داده بود که وســایل را به 
دســت صاحبانش می رساندم. این کارگر امانتدار که در کارخانه آلومینیوم 
کار می کــرد و از چهارمــاه پیش بیکار مانده ،گفت: از این اقدام خود بســیار 
خوشحال هستم چراکه معتقدم مالی که برای خود انسان نباشد منفعت 

نمی آورد بلکه ضرر و زیان هم دارد.

دختر و پسر دانشجو به کنسرت نرسیدند
یــک دانشــجوی دختــر و یک دانشــجوی پســر دانشــکده عمران دانشــگاه 
ســمنان هنگام رفتن به کنســرت شــبانه یکــی از خوانندگان بــا یک خودرو 

سواری تصادف کردند و هر دو کشته شدند.
این حادثه ساعت هفت و نیم شب چهارشنبه اتفاق افتاد و هر دو دانشجو 
در حــال اغمــا بــه بیمارســتان انتقــال یافتند و چند ســاعت بعــد به علت 
خونریــزی شــدید جــان سپردند.ســرهنگ تقــی کبیــری، رئیــس پلیس راه 
ســمنان در این باره به ایســنا  گفت: راننده خودرویی که به این دو دانشــجو 
زده فــرار کــرده اســت و بررســی ها بــرای شناســایی آن ادامــه دارد. در این 
ســانحه یک دانشــجوی دختر 21 ســاله اهل اصفهان و یک دانشجوی پسر 
20 ســاله اهل تهران در مســیر رفتن  به ســالن فجر نمایشــگاه بین المللی 
ســمنان به علت برخورد شدید با خودرو سواری فوت شدند.این حادثه در 
کیلومتر یک جاده سمنان – دامغان محدوده دانشگاه سمنان اتفاق افتاد.

نجات از قصاص پس از 15 سال
یــک زندانــی که به جرم قتل به قصاص محکوم شــده بود پس از 15 ســال 
حبس ســرانجام با گذشت خانواده مقتول از اعدام نجات یافت و از زندان 
مرخص شد. به گزارش میزان، این مرد در مسجدسلیمان به عنوان مسافر 
سوار یک خودرو شده بود اما در طول مسیر پس از درگیری با راننده، او را از 
باای یک پل به پایین پرتاب و سپس با خودروی مقتول اقدام به فرار کرد 
اما پس از شناســایی خودرو در ایرانشــهر و پیگیری ماجرا این مرد دســتگیر 

شد و دادگاه او را به قصاص محکوم کرد.
بــا گذشــت 15 ســال از ایــن جنایت ســرانجام با تــاش دادســتانی، رئیس 
دادگستری و رئیس زندان پس از تشکیل جلسات متعدد با اولیای دم این 

محکوم به مرگ از قصاص نجات یافت.

مرگ 4 سرنشین پژو زیر چرخ های قطار
یک خودروی پژو 206 شــامگاه سه شــنبه در محور تبریز – آذرشــهر با قطار 
مشــهد برخــورد کــرد و در ایــن حادثه 4 سرنشــین خودروی ســواری کشــته 
شــدند.به گزارش ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی، خودروی ســواری 206 
بــا چهــار سرنشــین روی خــط راه آهن، بــا قطار برخــورد کرده کــه هر چهار 

سرنشین نیز در دم میان اشه درهم پیچیده خودرو جان سپرده اند.
شدت برخورد به حدی بوده که اتاقک خودرو درهم پیچیده و امدادگران با 
بریدن آهن پاره ها توانسته اند اجساد قربانیان را از درون اشه فلزی خودرو 
بیرون بیاورند. به گزارش سازمان آتش نشانی، این حادثه در روستای شیخ 

حسن از توابع خسروشاه در پنج کیلومتری تبریز اتفاق افتاد.
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سارق مسلح ، رئیس کانتری را به قتل رساند
گروه حــوادث: رئیــس کانتــری 20 دزفول 
هنــگام دســتگیری یــک ســارق مســلح بــا 

شلیک گلوله شهید شد.
 ســرهنگ علی الهامــی- فرمانده انتظامی 
دزفول- در تشــریح ایــن خبر به ایرنا گفت: 
فرمانــده  چهارشــنبه  صبــح   10 ســاعت 
کانتــری 20 دزفــول همــراه چنــد مأمــور 

بــرای اجــرای حکم دســتگیری یک ســارق 
مســلح بــه مخفیــگاه وی در مســکن مهــر 
زیباشــهر دزفول مراجعه کردند اما ســارق 
بــا مشــاهده پلیس اقــدام به تیرانــدازی به 

سمت مأموران کرد.
 وی در ادامــه افــزود: ســروان حاجــی مراد 
نــادری فرمانده کانتــری 20 دزفول در این 

تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و 
مجروح شد که پس از انتقال به بیمارستان 
بــزرگ دزفــول به دلیل شــدت جراحت به 

شهادت رسید.
فرمانــده انتظامــی دزفــول بــا بیــان اینکــه 
بــه  دســت  درگیــری   ایــن  در  نیــز  متهــم 
خودکشــی زد، افــزود: پــدر زن متهــم نیــز 

کــه در مخفیــگاه او حضــور داشــت در ایــن 
درگیری مجروح شد.

 مأمــوران انتظامــی در بازرســی از خانــه 
کاشــنیکف  ســاح  قبضــه  یــک  متهــم 
همراه با چهار خشــاب، پنــج قبضه کلت 
کمــری و مقداری مهمات کشــف و ضبط 

کردند.

یــک ســرباز معلــم در شهرســتان ســرباز در جریــان 
درگیری طایفه ای به قتل رســید.علی مرادی - مدیر 
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و 
بلوچستان - در تشریح این خبر به ایرنا گفت: عمران 
زارعــی ســرباز معلم مقطــع ابتدایی مدرســه آزادی 
سردکان شهرستان سرباز در جنوب این استان بود که 
صبح دیروز با شــلیک گلوله 2 فرد مسلح کشته شد. 
بر اســاس اســناد و شــواهد، ضاربان از اقــوام نزدیک 
مقتول بوده اند که به دلیل اختاف بر سر ازدواج وی با 
یکی از دختران فامیل او را به قتل رساندند.بر اساس 
تحقیقات پلیس، متهمان شناســایی شدند و تاش 

برای دستگیری آنها ادامه دارد.

سرباز معلم 
قربانی اختاف طایفه ای

گروه حوادث/ شباهت عجیب دو برادر باعث 
شــد کــه شــاهدان یک قتــل به اشــتباه بــرادر 
بزرگ تــر را عامــل جنایــت معرفــی کنند اما 
وقتی قاتل اصلی با پــای خود به اداره پلیس 

رفت راز این اشتباه فاش شد.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایــران«، 23 مهر 
مأموران کانتری 153 شهرک ولیعصر مرگ 
مــرد 35 ســاله ای را در بیمارستـــــــــــــــــــان 
قتــل  کشــیک  بازپــرس  بــه  بخــش  فیــاض 
پایتخت خبر دادنــد. به دنبال اعام این خبر 
تحقیقــات از ســوی بازپــرس جنایــی و تیــم 
تحقیق آغاز شد.بررســی ها نشــان می داد که 
مقتــول راننــده خــودروی پراید بــوده و قصد 
ســوار کردن مســافر از مقابل ایستگاه متروی 
آزادگان را داشــته است اما در جریان درگیری 
بــا راننده یک خــودروی پراید وانــت با ضربه 

قمه به قتل رسیده است.
آذر،  منافــی  ســجاد  بازپــرس  دســتور  بــه 
تحقیقــات در ایــن خصــوص ادامــه داشــت 
و کارآگاهــان بــا تحقیــق از شــاهدان حادثــه 
و بررســی دوربین هــای مداربســته موفــق به 
وانــت  پرایــد  شناســایی صاحــب خــودروی 
شــدند. اما بررســی ها نشــان می داد کوروش 
پــس از قتــل راننــده پرایــد از محــل متــواری 
شــده اســت. با گذشــت یک ماه از این ماجرا 
ویایــی اش  خانــه  در  کــوروش  درنهایــت 

دستگیر شد.
درحالی که شــاهدان ماجرا بــا دیدن کوروش 
وی را به عنــوان عامــل قتــل معرفــی کردنــد 
امــا خودش منکــر ارتــکاب قتل بــود. یکی از 
شــاهدان ماجرا به پلیــس گفت: من کوروش 
را ســوار بر خودروی پراید وانت دیدم که پس 
از حادثه فوراً از محل متواری شد. هنگام فرار 
من از روبه رو او را دیدم و درســت است که در 

این یک ماه کمی اغرتر شده اما مطمئنم که 
خودش است.

ایــن درحالی بود که کــوروش همچنان منکر 
جنایت بود و در بازجویی ها گفت: روز حادثه 
برادرم ماشین مرا به امانت گرفته بود. زمانی 
که به خانه برگشــت بسیار ترسیده بود؛ برایم 
تعریف کرد که طی یــک درگیری، فردی را با 
چاقــو زده و احتمااً این شــخص فــوت کرده 
اســت؛ خیلــی ترســیده بــودم چون ماشــین 
به نام من بود می دانســتم پلیس به ســراغم 

می آید به همین علت از تهران فرار کردم.
بــا توجــه بــه اظهــارات متهــم تحقیقــات به 
دســتور بازپرس شــعبه ســوم دادســرای امور 
جنایی تهران برای دستگیری برادرش ادامه 
یافت. تا اینکه 6 آذر برادر کوروش به نام کاوه 
بــه اداره آگاهی رفت و خود را به عنوان عامل 

اصلی این جنایت معرفی کرد.
سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون 
مبــارزه با جرایم جنایــی پلیس آگاهی تهران 
بــزرگ گفــت: کارآگاهــان اداره دهــم پلیس 
آگاهی در ادامه رسیدگی به این پرونده، اقدام 
بــه مواجهه حضــوری میان شــاهدان صحنه 
جنایت و دو برادر کردند؛ تعدادی از شاهدان 
کــوروش و تعــدادی دیگــر کاوه را به عنــوان 

عامل اصلی جنایت معرفی کردند.

گفت و گو با متهم
 متهــم 22 ســاله که پــس از 43 روز از جنایت 
بــه اداره آگاهی رفتــه و خــود را معرفی کرده 
بــود در گفت و گو با خبرنگار مــا از این جنایت 

ناخواسته گفت.
ë ورزشکاری؟

8 ســال اســت که به صورت حرفــه ای ورزش 
کشــتی کار می کنــم و حتــی چندیــن مــدال 

اســتانی و تهرانــی هــم دارم. داشــتم خــودم 
را بــرای مســابقات انتخابــی کشــوری آمــاده 

می کردم که این اتفاق افتاد.
ë روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟

مــن  روز  دارد. آن  پارکینــگ خــودرو  پــدرم   
داخــل پارکینگ پدرم بــودم. یک دفعه یادم 
افتــاد کــه وقت دندانپزشــکی دارم. خــودروی 
پراید وانت برادرم را که کنار پارکینگ بود سوار 
شــدم با خودم گفتم با پراید وانت بروم زودتر 
می رســم. با سوئیچ یدک ســوار ماشین شدم 
اما از پارکینگ که بیرون آمدم با مینی بوســی 
تصــادف کردم.چون ماشــین خیلی آســیب 
ندیــده بــود توجــه نکــردم. کمــی جلوتر یک 
راننــده پــژو 405 طــوری پــارک کرده بــود که 
باعث سد معبر شده بود. از دستش عصبانی 
شــدم و ســر همیــن موضــوع باهــم درگیــر 
شــدیم. او قمــه ای از داخل ماشــینش بیرون 
آورد. درهمیــن هنگام ناگهان مــرد جوانی از 
خــودروی پرایدش پیاده شــد و به هواخواهی 
راننــده 405 درآمــد. من خواســتم قمــه را از 
دست راننده پژو بگیرم که نمی دانم چه شد 

به راننده پراید برخورد کرد.

ë بعد از حادثه چه کردی؟
سوار بر خودرو شده و بافاصله به خانه رفتم. 
مدارک و پول برداشــتم و به خانواده ام گفتم 
با کسی دعوایم شده است اما نگفتم درگیری 
خونین بوده است. بعد از آن هم به قم رفتم 

و در پارک ها و خیابان می خوابیدم.
ë  چطــور متوجــه شــدی راننده پراید کشــته

شده است؟
با برادرم در تماس بودم و از او خواستم برود 
بیمارســتان و حال او را بپرسد. که به من خبر 

داد راننده پراید مرده است.
ë در این مدت عذاب وجدان نداشتی؟

خیلی، مگر می شــود که یک انســان را بکشی 
و عــذاب وجــدان نداشــته باشــی. چندین بار 
خواســتم خــودم را معرفــی کنــم امــا وقتــی 
فهمیــدم خانواده مقتول به خانه مان آمده و 

دعوا راه انداخته اند ترسیدم.
ë چه شد که خودت را معرفی کردی؟

تا دیروز نمی دانستم که برادرم را اشتباهی به 
جــای من بازداشــت کرده اند. وقتی فهمیدم 
بافاصلــه خــودم را بــه تهــران رســاندم و به 

پلیس معرفی کردم.

مادر مقتول از حقش گذشت
گروه حوادث/ پرونده پســر جوانی که به دست وحید 
- شرور معروف تهران- به قتل رسیده بود با بخشش 
دیــه از ســوی مــادر مقتول و دو شــاکی دیگــر پرونده، 

بسته شد.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، حسین - مقتول- 
چهارشــنبه 26 اردیبهشــت یکی از دوســتانش به نام 
وحیــد را کــه تازه از زندان آزاد شــده بــود به خانه اش 
دعــوت کــرد و برایــش میهمانــی بــه راه انداخت اما 
همان شــب در جریان درگیری به دست وحید کشته 
شــد. در این میهمانی دو نفر دیگر از دوستان حسین 
نیز بودند که آنها هم مجروح شدند. وحید در کمتر از 
48 ساعت دستگیر شد و به قتل حسین اعتراف کرد. 
او مدعی شــد که حســین قصــد گرفتن فیلــم »ایو« 
برای اینســتاگرام را داشــته و چــون او به پلیس تعهد 
داده بــوده کــه در هیچ فیلمی حضور نداشــته باشــد 
باهــم درگیــر شــده و درنهایت پســر جــوان را به قتل 

رسانده است.
وحیــد به زندان منتقل شــد امــا روز 11تیــر و چند ماه 
بعد از بازداشت در درگیری با زندانیان به قتل رسید. 
با قتل وحید مرادی، مادر حســین که تنها اولیای دم 
او بود درخواســت دیه از خانواده مقتول کرد. اما چند 
روز قبل زن میانسال بار دیگر به دادسرای امور جنایی 
تهــران رفــت و از دریافــت دیه نیز گذشــت کــرد. این 
درحالی بود که دو پســر دیگر که در میهمانی شــبانه 
حســین توســط وحید مرادی مجروح شده بودند نیز 
از دیه خود گذشــت کردند. با گذشــت شــاکی ها، این 

پرونده قتل مختومه شد.

واژگونی 
سرویس دختران دانش آموز 

یــک خودروی ســمند که ســرویس مدرســه دختران 
دانش آمــوز دوره متوســطه در شــیراز بــود در خیابان 
ســاحلی شــیراز بــه علت ســرعت زیــاد واژگون شــد 
و 4 دانش آمــوز مصــدوم شــدند. به گــزارش ایرنــا، 
ایــن حادثــه بعدازظهر سه شــنبه 6 آذر اتفــاق افتاد. 
بافاصلــه دانش آمــوزان مصــدوم بــه بیمارســتان 

انتقال یافتند و پس از معالجه مرخص شدند.

شباهت دردسر ساز در
پرونده قتل

بزرگ ترین نیمروی جهان توسط آشپزان جزیره 
موریس در آفریقا پخته شــد و رکــورد گینس را از 
آن خود کرد.به گزارش اودی، این نیمروی بزرگ 
توســط 20 سرآشپز و با اســتفاده از 35 هزار تخم 
مــرغ، 430 کیلوگرم کره، 65 گالن شــیر و نمک و 
فلفل پخته شــد.پس از پختن نیمرو کارشناسان 

گینس آن را به ثبت جهانی رساندند.

پخت بزرگ ترین 
نیمرو جهان

دانشــمندان موفــق بــه کشــف یک تک شــاخ 
باســتانی روی زمیــن شــدند که وزنــی بیش از 
3.5 تــن داشــته اســت. به گــزارش ســاینس، 
قدمت فســیل ایــن حیوان بــه 35 هزار ســال 
پیــش برمی گردد.این تک شــاخ غول پیکر در 
گذشــته های دور در ســیبری زندگــی می کــرده 
و متعلــق بــه عصــر یخبندان اســت. شــهرت 
وی بــه »یونیکــورن« بــه خاطــر شــاخ بزرگــی 
بــوده که روی جمجمه این حیوان قرار داشــته 
اســت. پروفســور »آدریان لیســتر« در این باره 
گفت:»ایــن موجــودات عجیــب مــدت زمان 
کمی روی زمین زندگی کردند. این یونیکورن ها 
ترکیبی از فیل ها، گوزن و ماموت های تاریخی 
بوده انــد و اجــداد کرگدن هــای رینــو فعلی به 

شمار می روند.«
وی افزود: »با توجه به تحقیقات انجام شــده، 
تغییــرات شــرایط آب و هوایی باعــث نابودی 

این گونه عجیب شده است.«

کشف فسیل 
تنها یونیکورن  زمین

یک نجار هلندی در اقدامی جالب کشــتی نوح را با هزینه 
4 میلیون پوندی ســاخت.به گــزارش دیلی میل، »یوهان 
هویبر« چند سال است که درگیر ساخت این کشتی غول پیکر 
از روی نمونه اصلی اش در کتاب مقدس است.به گفته یوهان، 
کشــتی 5 طبقه داشــته و 5 هزار مســافر را می تواند در خود به 
همراه حیوانات مختلف از گونه های متفاوت جا دهد.ساخت 
کشتی از سال 2012 میادی آغاز شد و به تازگی به پایان رسیده 
است. یوهان قرار است کشتی را به بیت المقدس برده و آن 
را تبدیل به جاذبه گردشــگری کند.یوهان می گوید از زمان 
کودکی اش عاقه داشته تا کشتی مشابه کشتی نوح بسازد و 

اکنون به آرزویش رسیده است.

ساخت کشتی نوح در هلند

مرگ و میر عجیب خفاش ها
سازمان حیات وحش کوئینزلند استرالیا در پی مرگ و 

میر ده ها خفاش به بومیان منطقه هشدار داد.
به گزارش دیلــی میل، کارشناســان اعام کردند 

که احتمال ســقوط خفاش های مرده بر ســر 
مــردم یا انتقــال بیمــاری از این حیــوان به 
انســان وجود دارد.علت مرگ خفاش ها و 
سقوطشــان از درخت تاکنون روشن نشده 
و تحقیقــات در ایــن ارتبــاط ادامــه دارد. 

اما کارشناســان احتمــال می دهند افزایش 
ناگهانــی دما علت اصلی مــرگ خفاش های 

جوان شده است.

نمایشگاه مجسمه های یخی
ســاخت مجســمه های یخــی در شــهر بلژیــک و برپایی نمایشــگاهی از 
ایــن آثار بســیار مــورد توجه قــرار گرفتــه اســت.به گزارش شــینهوا، این 
مجســمه های زیبــا برای جــذب گردشــگران ســاخته شــده و طرح های 
از  اســتفاده  بــا  را  تندیــس   80 ســازان  مجســمه  دارد.  زیــادی  متنــوع 
40 کامیــون بــرف و یــخ تراشــیده و هنــر خــود را بــه نمایش گذاشــتند. 
سال هاســت که ســاخت مجسمه های یخی در کشــورهای مختلف باب 

شده و چین در این ارتباط از دیگر کشورها پیشی گرفته است.

درخواست جالب داماد 
از میهمانان عروسی

داماد استرالیایی برای آنکه همسر نابینایش در طول مراسم عروسی 
احســاس بهتری داشته باشــد از میهمانان خود خواست تا در حین 
خواندن خطبه عقد چشم بند بزنند.به گزارش دیلی میل، این مرد 
پس از آنکه با دختر 27 ســاله نامزد کرد وی بر اثر یک تومور مغزی 
نابینــا شــد و پزشــکان قادر بــه درمانش نبودنــد با این وجــود داماد 

عاشق و مهربان پذیرفت تا با دختر مورد عاقه اش ازدواج کند.تصاویر منتشر شده 
از مراســم عروســی این زوج بازتاب های احساســی متفاوتی در فضای مجازی داشــته اســت.به گفته پزشکان، 
عروس 27 ساله قادر به دیدن نور کمی است که با تاریکی احاطه شده است. با این وجود داماد عاشق پیشه از 
میهمانان خود درخواست کرد تا حتی برای لحظاتی با زدن چشم بند احساس همسرش را پس از کوری درک 

کنند و لحظه ای را در عالم وی بگذرانند.

کای
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مجلس به وزارتخانه شدن میراث فرهنگی رأی داد
ایرادات شورای نگهبان رفع شد

بهارستان نشــین ها صبح دیروز با رفع 
ایــرادات شــورای نگهبــان بــه تشــکیل 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری رأی دادنــد. بــه گــزارش 
»ایــران«، شــورای نگهبــان پیشــتر، دو 
ایراد به مصوبه مجلس درباره تشکیل 
ایــن وزارتخانــه وارد کرده بــود که یکی 
از آنها »مشــخص نبودن محل تأمین 
اعتبــار تبدیل ســازمان بــه وزارتخانه و 
توسعه تشــکیات« و دیگری »رعایت 
موازین شرعی در تبدیل این سازمان به 
وزارتخانه« بــود. در نهایت نمایندگان 
دیــروز این ایــرادات را برطــرف کردند 
و رأی دادنــد  ســازمان میراث  فرهنگی 
بــا تغییر جزیی در نــام خود، تبدیل به 
وزارت »میراث  فرهنگی، گردشــگری و 

صنایع دستی« شود.
رئیــس  مونســان«  »علی اصغــر 
سازمان میراث فرهنگی پیش از این به 
»ایــران« گفته بود که وزارتخانه شــدن 
میراث فرهنگی احتمال افزایش فشار 
برخــی افــراد بــرای اجــرای طرح های 
عمرانــی مخــرب در حریــم و عرصــه 
آثار فرهنگی را بــاا می برد. این انتقاد 
تنها بــه مونســان محــدود نمی شــود، 
برخی اعتقاد دارند که میراث فرهنگی 
در قامــت معاونــت رئیــس جمهوری 
بهتــر می تواند از میراث فرهنگی دفاع 
کند، امــا در صــورت وزارتخانه شــدن، 
»سایه اســتیضاح« همواره وزیر جدید 
را به عنــوان یــک فشــار تهدیــد خواهد 
کرد. مونســان می گوید: »من در قامت 
بهتــر  جمهــوری  رئیــس  معاونــت 
می توانــم از عرصــه و عیان آثــار دفاع 
کنم.« البته در همین شرایط، چند سال 
پیش هم نماینده مرودشــت توانست 
درجــه  حریــم  در  چــاه  حفــر  مجــوز 
یــک تخــت جمشــید و در 100 متــری 

شناخته شــده ترین بنای تاریخی ایران 
را بــرای یــک از ماکان منطقــه بگیرد. 
امــا موافقــان تبدیــل ســازمان میراث 
فرهنگــی بــه وزارتخانــه نظــر دیگــری 
دارنــد.از جملــه »پروانه سلحشــوری« 
بــا  گفت و گــو  در  مجلــس  نماینــده 
»ایــران« می گوید:»وزارتخانــه شــدن، 
ســازمان میــراث فرهنگــی را از حیــاط 
خلوتی دولت ها درمی آورد و به ارگانی 

کارآمد تبدیل می کند.«
ë  عزم مجلس بــرای وزارتخانه شــدن

میراث فرهنگی
ســازمان  شــدن  خلــوت  »حیــاط 
کــه  بــود  ایــرادی  فرهنگــی«  میــراث 
بــرای نخســتین بــار در زمــان دولــت 
مکــرر  تغییرهــای  بــه  احمدی نــژاد 
شــد.  وارد  فرهنگــی  میــراث  مدیــران 
مدیریــت  ســایه  در  کــه  تغییراتــی 
»اســفندیار رحیم مشــایی« و »حمیــد 
بقایــی« موجــب آمد و رفــت 1۳ مدیر 
شــد. دولت روحانی هــم تاکنون چهار 
مدیــر را بــه عمــارت آزادی فرســتاده 
اســت. بــا وجــود ایــن سلحشــوری بــه 
»ایــران« می گویــد: »مجلــس عزمش 
را بــرای ایجاد وزارتخانه شــدن  میراث 
فرهنگی  جزم کرده اســت.« مخالفان 
این طرح از جمله مدیران حال حاضر 
کــه  دارنــد  اعتقــاد  فرهنگــی  میــراث 
وزارتخانه شدن سازمان به فربه سازی 
دولت منجر می شــود، اما سلحشــوری 
مجلــس  نماینــده  دیگــر  پژمانفــر  و 
کاهــش  »بــا  می گوینــد:  »ایــران«  بــه 
معاونت های سازمان، دولت سبک تر 

و چااک تر می شود.«
رفــع  دربــاره  سلحشــوری  پروانــه 
ایــرادات شــورای نگهبان هــم این طور 
نگهبــان  توضیــح می دهــد: »شــورای 
البته حق داشــت که ایراد بگیرد، چون 
می پرســید کــه تأمیــن منابــع اضافــی 
وزارتخانــه میــراث فرهنگــی از طریــق 
صرفه جویــی یعنی چه؟ ما به شــورای 

نگهبــان گفتیــم کــه وزارتخانــه شــدن 
سازمان میراث فرهنگی بار مالی ندارد. 
همین ساختاراســت و شــما فقط اسم 
آن را عــوض می کنیــد. اســم ســازمان 
می شود وزارتخانه. نه قرار است نیروی 
اضافه ای بگیرد نه ســاختمان جدیدی 
برنامــه  پایــان  تــا  چیــز  هیــچ  بخــرد. 
ششــم به ســاختمان میــراث فرهنگی 
اضافه نمی شــود.« سلحشــوری بحث 
را بــه تشــکیل وزارت ورزش و جوانــان 
می کشــاند و می گویــد: »در ایجــاد آن 
وزارتخانــه هــم همیــن اتفــاق افتــاد و 
بودجه جدیــدی برای آن درنظر گرفته 
نشد. سازمان میراث فرهنگی هم امروز 
اداره کل ها، سازمان ها و ساختمان های 

خودش را دارد.«
جملــه  از  موافــق  نماینــدگان 
سلحشــوری اعتقاد دارند که وزارتخانه 
شدن سازمان میراث فرهنگی، قدرت 
و  می بــرد  بــاا  را  ســازمان  چانه زنــی 
نظــارت مجلــس هــم روی آن بیشــتر 
می شــود. او یکــی از دایل اصــرار خود 

بــر وزارتخانــه شــدن میــراث فرهنگی 
را تغییــرات پی درپــی مدیــران میراث 
فرهنگــی می دانــد و می گویــد: »همــه 
ســازمان  ایــن  در  کــه  هســتند  شــاهد 
چقدر رئیس ســازمان عوض می شــود 
و رئیــس ســازمان ها چقــدر معاونیــن 
خــود را تغییــر می دهنــد. همیــن اان 
هم آقای مونســان، معاون گردشگری 
را تغییر داده است.« او سازمان میراث 
فرهنگی را یک حــوزه کامًا تخصصی 
می داند و می گوید: »یک مدیر نا آشــنا 
بــا حــوزه انتخــاب می کننــد، چنــد ماه 
طول می کشــد تــا مدیــر با حوزه آشــنا 
شــود، همیــن کــه بــا حوزه آشــنا شــد، 

عوضش می کنند.«
ë  بعضی نمی خواهند میراث فرهنگی

وزارتخانه شود
پیــش از آنکــه مجلس دوبــاره رأی 
به تبدیل ســازمان به وزارتخانه بدهد، 
ایــرادات شــورای نگهبــان را  بســیاری 
پایانــی بر اجــرای طرح تبدیــل وزارت 
میراث فرهنگی دانســتند. سلحشور ی 

می گوید:»دســت هایی در پشــت پرده 
وجــود دارد کــه دوســت نــدارد میراث 
فرهنگــی وزارتخانه شــود. مخالفان تا 
پیــش از ایــن دوره توانســته اند جلــوی 
طــرح مســأله در مجلــس را بگیرنــد، 
اما مــا امروز یــک گام جلوتر هســتیم، 
هم کلیاتــش را تصویــب کردیم و هم 
رأی بــاای نماینــدگان را بــرای ایجــاد 
فاطمــه  داریــم.«  جدیــد  وزارتخانــه 
ذوالقــدر دیگر نماینده مجلس هم در 
گفت و گــو با »ایــران« بحــث وزارتخانه 
شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری را بحث جدیدی 
شــرایط  می گویــد:»در  و  نمی دانــد 
اقتصــادی موجــود کــه برنامه ریزی ها 
بــه  وابســتگی  از  خــروج  بــر  مبتنــی 
تــدارک  در  همچنیــن  و  اســت  نفــت 
بــرای  جدیــد  شــغلی  فرصت هــای 
کاهــش نــرخ بیــکاری هســتیم، ایجاد 
ایــن وزارتخانــه یــک ضرورت اســت.« 
او ســازمان میــراث فرهنگــی را دارای 
ظرفیــت باایــی بــرای ایجاد اشــتغال 

و  گردشــگری  درحــوزه  کارآفرینــی  و 
میراث فرهنگی برای بخش خصوصی 
می داند و می گویــد: »این حوزه باعث 
خــروج اقتصــاد کشــور از وابســتگی به 
نفت می شــود.« ذوالقدر اعتقــاد دارد 
کــه میــراث فرهنگــی در قامــت یــک 
ســازمان، توان استفاده از ظرفیت های 
موجــود را در تعامــل و ارتبــاط مؤثر با 
وزارتخانه هایــی همانند امــور خارجه، 
را  و...  پــرورش  و  آمــوزش  بهداشــت، 
که به طور مســتقیم مرتبط با موضوع 
میراث فرهنگی و گردشــگری هســتند  
نــدارد. او دربــاره فربــه شــدن دولت با 
تشــکیل وزارتخانــه جدید هــم اعتقاد 
دارد که در طرح تبدیل سازمان میراث  
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
بــه وزارتخانه، به هیــچ وجه بنای فربه 

شدن دولت وجود ندارد.
بــه گفته ذوالقــدر، نمایندگان خانه 
ملــت، عدم گســترش تشــکیاتی این 
ســازمان و عدم افزایش نیروی انسانی 
بــرای  اصلــی  شــروط  به عنــوان  را  آن 
وزارتخانــه شــدن درنظــر گرفته انــد. او 
اعتقــاد دارد با این شــرط نظر شــورای 
شــد.  خواهــد  تأمیــن  یقینــاً  نگهبــان 
طرح وزارتخانه شــدن سازمان میراث 
فرهنگــی از دهه 80 تا به امروز ســه بار 
بــه بهارســتان آمده اســت. دیــروز هم 
بهارستان نشــین ها بــه منظــور تأمیــن 
نظــر شــورای نگهبان بــا اصــاح ماده 
واحده این طرح با 1۵۹ رأی موافق، ۲۲ 
رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 
۲1۴ نماینــده حاضــر در صحــن علنی 

مجلس موافقت کردند.
»نماینــدگان  می گویــد:  ذوالقــدر 
مجلــس  انتظار دارند کــه هرچه زودتر 
نگهبــان وضعیــت  تاییــد شــورای  بــا 
ســازمان سر و سامان بیابد.« حال باید 
ماند و دید شــورای نگهبان این بار رأی 
بــه تبدیل ایــن ســازمان بــه وزارتخانه 

می دهد یا نه!
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با حکم وزیر کشور؛

پیروز حناچی شهردار تهران شد

پس از 16 روز باتکلیفی و اما و اگر، بااخره حکم وزیر کشور 
آمــد و »پیروز حناچی« رســماً چهاردهمین شــهردار تهران 
پــس از انقاب شــد. صدور حکم حناچــی در چند روز اخیر، 
حاشیه های زیادی به وجود آورده بود، تا حدی که برخی با یک نگاه نا امیدانه از 
رد صاحیت او خبر می دادند. عده ای از شــورایی ها هم به محض اینکه پروســه 
صدور رأی به درازا کشــید، از دســت اندازهایی پرده برمی داشــتند که قرار بود راه 
حناچــی  را به بهشــت ســد کند! اما بــا صــدور رأی او در بعدازظهر دیــروز، همه 
ایــن حــرف و حدیث ها خاتمه یافت. پیش از صدور حکم رســمی البته محمود 
واعظــی، رئیس دفتــر رئیس جمهوری در حاشــیه جلســه هیأت دولــت درباره 
وضعیت اســتعام شهردار منتخب شورای اسامی شهر تهران گفته بود که »با 
هماهنگی میان وزارت کشــور و اطاعات، حکم آقای حناچی به عنوان شــهردار 
تهــران صادر می شــود.« امــا خبرهای ضد و نقیــض این چنــد روز، بازهم اجازه 
نداد تا رسانه های رسمی و غیر رسمی با استناد به این اظهارات، از آمدن حکم 
حناچی، مطمئن شــوند. برخی ها، مداخات پشــت پرده و غیر مســتقیم برای 
دست اندازی در کار اصاح طلبان شورای پنجم را آنچنان توصیف می کردند که 
ظاهــراً قرار بود پای هیچ شــهرداری در بلند مدت به »بهشــت« نرســد. عده ای 
حتی با استناد به سخنانی از قالیباف )شهردار وقت تهران(، )که البته تأیید یا رد 
نشــد( به گونه ای موضع گرفتند که اصولگرایان یک اقدام هماهنگ و یکدســت 
بــرای ضربــه زدن به شــورا و مدیریت شــهری در ایــن دوره ترتیــب داده اند، اما 
صدور حکم حناچی، سرانجام نشان داد که زور قدرت قانون بر همه حاشیه ها، 

عوام فریبی ها و شایعات می چربد.
سیدســلمان ســامانی، ســخنگوی وزارت کشــور بــا اعــام خبر صــدور حکم 
شهردار منتخب تهران گفت: با توجه به اینکه نظر صریح وزارت اطاعات مبنی 
بــر تأییــد صاحیت های عمومــی پیروز حناچی دیــروز به وزارت کشــور واصل و 
در نتیجه مســتندات قانونی مورد نیاز برای صدور حکم شــهردار جدید تکمیل 
شــد، در نهایــت حکــم انتصاب ایشــان به عنوان شــهردار جدید تهران از ســوی 
وزیر کشــور صادر شــد. »به گفته وی، در حکم صادر شــده انتظارات وزیر کشــور 
از شــهردار جدید در عرصه هایی مثل انضباط دقیق مالی، ایجاد محیط ســالم 
شهری، تسریع در تصمیم گیری های بموقع و کارشناسی شده و استفاده از توان 
افراد مجرب و شایســته مورد تســریع واقع شــده اســت.« پیروز حناچی، سومین 
شهردار تهران پس از محمدباقر قالیباف است. محمدعلی نجفی و محمدعلی 
افشــانی پیش از او هر یک در مدت کوتاه، ســکاندار شهرداری تهران بوده اند. در 
دوره اصاح طلبان مصطفی ســلیمی و ســمیع اه حسینی مکارم هم به عنوان 

سرپرست در شهرداری تهران مشغول به کار بودند.
ë قدردانی شورای شهر از رئیس جمهوری در پی صدور حکم حناچی

در پی صدور حکم شهردار تهران، سخنگوی شورای شهر از رئیس جمهوری و 
وزیران کشور و اطاعات تشکر کرد. علی اعطا در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: 
»وزیر محترم کشــور دیروز چهارشــنبه 7 آذر حکم پیروز حناچی شهردار منتخب 
شــورا را صادر کردنــد. از هیأت دولت بویژه شــخص رئیس جمهوری و همچنین 
وزیران کشــور و اطاعات که با ســعه صدر موضوع صدور حکم شــهردار منتخب 

را دنبال کرده و در طول مدت پیگیری با شورا تعامل کردند، قدردانی می کنیم.«
ë تشکر حناچی از رهبری

پیروز حناچی، شهردار منتخب تهران در پی صدور حکمش از مقام رهبری، 
روحانی و اعضای شورای شهر تشکر کرد.

وی در توئیت خود نوشــت: »مطلع خدمت به شــهروندان عزیــز تهران را با 
ســوره مردم )ناس( شــروع می کنم که در آن کار کردن برای »خلق« و به خاطر 
»خــدا«را متذکــر می شــود؛قدردان محبت هــای مقــام معظم رهبــری، رئیس 

محترم جمهورواعضای محترم شورای شهر تهران هستم.«

تبلیغ پایان نامه فروشی توسط اپراتورهای موبایل 
ممنوع شد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: تبلیغ پایان نامه فروشی توسط 
اپراتورهای موبایل ممنوع شد.

حسین سیمایی صراف، با بیان اینکه ایحه ای تحت عنوان »قانون پیشگیری 
و مقابلــه بــا تقلــب در تهیه آثار علمی« به مجلس ارســال شــده اســت به مهر، 
افزود: این قانون ســال ۹۶ به تصویب رســید، مطابق این قانون، وزارتخانه های 
علوم و بهداشت با همکاری وزارت دادگستری مکلف شدند که آیین نامه اجرای 
قانــون را تهیه کنند. وی ادامه داد: دراین مورد نیز دوباره وزارت علوم پیش قدم 
شــد و با حضور حقوقدانان، اســتادان دانشگاه و جامعه شناسان، آیین نامه این 
قانون را تدوین کرد، درتدوین این آیین نامه از وزارت بهداشــت نیز درخواســت 
کــرد تــا در جلســات حضور داشــته و از وزارت دادگســتری نیز کمــک گرفت و در 
نهایت آیین نامه اجرای »قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی« 
با امضای وزیر علوم به دولت ارسال شد و اکنون در دستور کار کمیسیون علمی 
دولت قرار دارد، امیدواریم این کمیســیون تسریع کرده و در اسرع وقت موضوع 

را بررسی کند تا سهم دولت به تصویب برسد.
سیمایی صراف خاطرنشان کرد: ما یک نشست با معاون دادستان کل کشور 
و رئیــس پلیــس اماکن داشــته و از آنها درخواســت کردیم، با پدیــده پایان نامه 
فروشــی به عنوان یک جرم مشهود مقابله کنند، چون در جرایم مشهود، نیازی 

به اقدام زیان دیده از جرم نیست.
وی افــزود: قــرار اســت یک تفاهمنامــه بین نیــروی انتظامــی و وزارت علوم 
درایــن زمینه منعقد شــود کــه وزارت علوم پیش نویس ایــن تفاهمنامه را تهیه 
کرده و امیدواریم بزودی این جلســه را با حضور دادســتان کل کشــور و فرمانده 
نیروی انتظامی در وزارت علوم برگزار کنیم. همچنین به وزیر ارتباطات نامه زده 
و درخواســت کرده ایم به شــرکت های تلفن همراه اطاع دهند تا از تبلیغ پایان 

نامه فروشی و تقلب در تهیه آثار علمی اجتناب شود. 

 تردد خودروها 
در برخی معابر پایتخت ۸ برابر ظرفیت شان است

رئیــس پلیس پایتخت اعام کرد: ظرفیت تردد خودروها در برخی از معابر 
تهران تا هشت برابر بیشتر از ظرفیت استاندارد است.

به  گزارش  ایســنا، سردار حســین رحیمی با حضور در مســجد جامع ابوذر 
تهران با اشــاره به وضعیت ترافیکی پایتخت گفت : در برخی از معابر تهران 
میزان تردد خودروها تا هشت برابر بیشتر از ظرفیت استاندارد معبر می رسد 
و مــردم بداننــد کــه در ایــن شــرایط پلیــس راهور بــا مدیریــت خــود از ایجاد 
ترافیک هــای طوانــی جلوگیری می کند، امــا بااخره باید همه شــهروندان و 
البته دیگر مســئوان و دستگاه ها نیز در این زمینه توجه کافی را داشته باشند. 
وی با تأکید بر این که تفرجگاه ها، پارک ها و فضاهای شهری باید محیط امنی 
باشند، تأکید کرد: در این زمینه نیز پلیس برخورد جدی با خرده فروشان مواد 
مخدر و معتادان متجاهر را در دستور کار خود قرار داده و برای حفظ امنیت و 

آسایش و آرامش شهروندان از هیچ کاری فروگذار نخواهد کرد.

اخبـــار

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی 
کشور گفت: برگزاری جشن ها و مراسم  غیرمتعارف 
در مهدهــای کــودک ممنــوع شــد و دســتورالعمل 
برگزاری هرنوع مراسم و جشن در مهدهای کودک 
در اختیار مدیــران این مراکز قــرار دارد و رعایت آن 
الزامی است. محمد نفریه، با اشاره به دستورالعمل 
صریــح برگــزاری جشــن ها و مراســم  مختلــف در 
مهدهای کودک به ایسنا، گفت: برگزاری هر مراسم 
و جشــنی، در مهــد کــودک بایــد بــا رعایــت عرف و 
شــرعیات باشــد و ایــن موارد جــزء قوانین ســازمان 

بهزیستی است. وی با بیان اینکه برگزاری جشن ها 
و مراســم  خاف عرف در مهدهــای کودک ممنوع 
است، تأکید کرد: گاهی فیلم هایی در فضای مجازی 
بــا موضوع جشــن های تولد اکچری یا جشــن های 
خاف عرف منتشــر می شــود و این تصــور را ایجاد 
می کند که این جشــن ها در فضای مهدهای کودک  
برگــزار شــده اند، در حالی که ایــن فضاها مربوط به 
جــای دیگری اســت، اما به اســم مهدکــودک تمام 
می شــود، چون برخــی فکر می کنند هرجــا کودکان 

جمع می شوند، مهدکودک است.

برگزاری جشن های اکچری در مهدهای کودک ممنوع شد
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یکــی از شــاخص های مهم ســازمان 
ارزیابــی  بــرای  جهانــی  بهداشــت 
کشــور های  در  بهداشــت  وضعیــت 
مختلف، آمار مرگ و میر کودکان زیر 
5 ســال هرکشور اســت. آمار ها نشان 
می دهــد ایــران در میــان کشــور های 
خاورمیانه و شــمال آفریقا وضعیت 
مناســبی دارد و توانسته تعداد مرگ 
و میر کودکان در این گروه ســنی را به 
16 در یک هزار برســاند. این درحالی 
اســت که ایــن رقم در کشــور هایی که 
در کنتــرل بیماری های عفونی موفق 
نبوده اند به حــدود ۳0 یا ۳5 در یک 

هزار می رسد.
از  پیشــگیری  معــاون 
معلولیت های ســازمان بهزیســتی 
بــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر 
توانســته ایم با انجام واکسیناسیون 
بیماری هــای  کنتــرل  همچنیــن  و 
عفونــی مــرگ و میــر کــودکان زیــر 
5 ســال را بــه انــدازه قابــل توجهی 
»ایــران«  بــه  دهیــم،  کاهــش 
وضعیــت  ایــران  می گوید:هرچنــد 
مناسبی در این زمینه دارد، اما هنوز 
تــا رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب 
مثــل کانادا فاصله بســیاری داریم. 
در واقع ما بــرای کاهش این عدد و 
رسیدن به شــاخص مطلوب یعنی 
5 تــا 10 در یــک هــزار بایــد بتوانیم 
بیماری هــای ژنتیکــی را نیــز کنترل 
کنیم. چرا که بسیاری از کودکانی که 
بــا نقص ژنتیکی به دنیا می آیند در 
همان 5 سال اول زندگی جان خود 

را از دست می دهند.
دکتــر مینــو رفیعــی بــا اشــاره بــه 
پیشــگیری  بــه  مربــوط  هزینه هــای 
تصریــح می کند: هزینه هــای مربوط 
بــه پیشــگیری در مقایســه بــا درمان 
 ۳0 بــه   1 بیماری هــا  از  دســت  ایــن 
ریــال اســت، بــه ایــن معنــا کــه هــر 
یــک ریالــی کــه در بحــث پیشــگیری 
هزینــه می شــود بــه صرفه جویی ۳0 
ریــال هزینه درمــان منجر می شــود. 
در  اعــداد  ایــن  معمــول  طــور  بــه 
کشــورهای دیگــر یک بــه 8 و یک به 
16 اســت. بنابرایــن می تــوان گفــت 
مشــاوره ژنتیک به عنــوان گامی مؤثر 
کاهــش هزینه هــای  و  پیشــگیری  در 

درمان اثر بخشی باایی دارد.
وی تأکید می کند: مشاوره ژنتیک 
راهــکاری مؤثــر در پیشــگیری از تولد 
کــودکان مبتا بــه مشــکات ژنتیکی 
کــه  به طــوری  اســت،  معلولیــت  و 
آمارها نشــان می دهد ســال گذشــته 
کشــور  ژنتیــک  مشــاوره  مراکــز  در 
1480مــورد ســقط درمانی داشــتیم. 
به بیان ساده، سال گذشته توانستیم 

با تشــخیص مشــکل ژنتیکی شــدید 
1480جنین و کســب مجوز های ازم 
از پزشــکی قانونــی، از تولــد نــوزادان 
بیمــار و دارای معلولیــت پیشــگیری 

کنیم.
رفیعی همچنین از فعالیت ۲7۴ 
مرکــز مشــاوره ژنتیک در کشــور خبر 
داده و تأکیــد می کند: ایــن مراکز غیر 
البتــه در ســال های  دولتــی هســتند 
بــه  کــودکان مبتــا  والدیــن  گذشــته 
اختاات ژنتیکی و معلولیت به این 
مراکز مراجعه می کردنــد اما امروزه 
به دلیل افزایــش آگاهی ها، تیم های 
ازدواج  از  پیــش  مراکــز  در  ژنتیــک 
مســتقر شــده و مردم از خدمات این 

افراد بهره مند می شوند.
وی ادامه می دهد: بر اساس ماده 
توســعه،  ششــم  برنامــه  قانــون   7۵
زوجین قبل از ازدواج باید غربالگری 
اجبــاری بیماری های ژنتیــک انجام 
شناســایی،  صــورت  در  و  دهنــد 
عوامــل پرخطــر بــه مشــاوره ژنتیک 
کــه  صورتــی  در  می شــوند.  ارجــاع 
پس از مشــاوره ژنتیــک نیاز به انجام 

آزمایشــی باشد پزشــکان و مشاوران 
آن را توصیه می کنند.

از  پیشــگیری  معــاون 
بهزیســتی  ســازمان  معلولیت هــای 
فرآینــد  متأســفانه  می کنــد:  بیــان 
مشــاوره ژنتیک تحت پوشــش بیمه 
ایــن  پرداخــت  ایــن رو  از  و  نیســت 
هزینه هــا برای بســیاری از خانواده ها 
مشــکل اســت. پرداخــت ویزیت 70 
هــزار تومانــی مشــاوره و هزینه هــای 
ژنتیــک  غربالگــری  آزمایش هــای 
کــه از 500 هزارتومــان تــا 7 میلیــون 
تومان متغیر اســت، برای بسیاری از 
خانواده ها مشکل ساز خواهد بود. از 
این رو اگر محرز شــود فــردی توانایی 
غربالگــری  آزمایشــات  پرداخــت 
نــدارد،  را  ژنتیکــی  بیماری هــای 
ســازمان بهزیســتی کمک های مالی 

به او ارائه می کند.
وی ادامه می دهد: امســال حدود 
۲5 میلیــارد تومــان بــرای کمــک به 
این افراد اختصاص داده شده است 
امــا با افزایش نــرخ ارز و به دنبال آن 
افزایش هزینه آزمایش ها، این مبلغ 
بسیار ناچیز است و بیمه ها باید وارد 

عمل شوند.
رفیعی تأکیــد می کند: کســانی که 
ازدواج فامیلــی دارند یا افرادی که در 
میان خانــواده درجه یک خود، عقب 
ماندگی ذهنی، نابینایی، ناشــنوایی و 
بیماری های فلــج عصبی- عضانی 
دارنــد و همچنیــن زنانی کــه بیش از 
۳5 سال و مردانی که بیش از 50 سال 
ســن داشته و قصد فرزند آوری دارند، 
گــروه در معرض خطر هســتند و باید 

حتماً مشاوره ژنتیکی انجام دهند.

معاون پیشگیری بهزیستی با انتقاد از هزینه های سنگین غربالگری:

مشاوره ژنتیک باید زیر پوشش بیمه برود
 7 تا 12 هزار معتاد متجاهر
در تهران زندگی می کنند

کارگران فصلی و زنان خیابانی را به اشتباه معتاد متجاهر تلقی می کنند

ســخنگوی ســتاد مبارزه با مواد مخدر از عدم پرداخت هزینه درمان به معتادان 
بی بضاعــت انتقــاد کرد و گفت: هیــچ امکانــی را فراهم نمی کنیــم و می گذاریم 

معتادان به انتها و آخر خط برسند و بعد تازه می خواهیم اقدام کنیم.
به گــزارش ایلنــا، پرویــز افشــار دربــاره عــدم هماهنگــی بیــن دســتگاه های 
مختلــف بــرای درمــان معتــادان متجاهــر و بازگشــت دوبــاره ایــن افــراد بــه 
پاتوق هــای ســابق و مصرف دوباره مــواد گفت: همه افرادی کــه در جامعه به 
اســم معتاد متجاهر می شناسیم، معتاد متجاهر نیســتند. یعنی مجموعه ای 
از معتــادان متجاهــر آخر خــط، کــودکان خیابانی، زنــان خیابانــی، متکدیان، 
ولگــردان، بیمــاران مزمن روانــی، کارگران فصلــی را در کف خیابــان به عنوان 
معتاد متجاهر می شناسیم. درحالی که در مراکز غربالگری مشخص می شود، 
۲۵ تــا ۳0 درصد افرادی که به عنوان معتاد متجاهر شــناخته می شــوند، اصًا 

اعتیاد ندارند.
افشــار خاطرنشــان کــرد: براســاس قانــون معتــادان متجاهر افرادی هســتند 
کــه اعتیــاد داشــته و اصرار بر اعتیاد دارنــد و با وجود فراهم شــدن زمینه درمان، 
کمــاکان تمایــل به مصرف مــواد در انظار عمومــی دارند، براســاس این تعریف 
معتقدم آمار معتادان متجاهر در ســطح شــهر تهران از 7 هزار تا 1۲ هزار اســت 

و بیش از این نیستند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی مســئول درمان 
معتادان متجاهر است، ادامه داد: براساس ماده 1۵، این وزارتخانه مکلف است 
زمینه درمان معتادانی که نیازمند درمان هستند، اما بضاعت و استطاعت مالی 
ندارند، را فراهم کند و باید هزینه درمان این افراد در بودجه سنواتی دیده شود، 
امــا در حال حاضر هزینه درمان این افراد پرداخت نمی شــود و این افراد درمان 

نمی شوند و هزینه بیشتری به کشور وارد می شود.
افشــار درباره ورود مواد مخدر جدید به کشــور گفت: اگر منظور از ماده جدید 
ان پی اس ها هستند که بیش از 700 نوع آن در دنیا وجود دارد، خوشبختانه هنوز 
گزارشــی مبنی بر اینکه این مواد به صورت ســازمان یافته وارد کشــور شــده و بین 
معتادان توزیع شــده، وجود ندارد. ممکن اســت برخی افراد به صورت انفرادی 
و تفننی برای مصرف شــخصی از شــرق آسیا یا اروپا وارد کرده باشد، اما اینکه در 

دسترس باشد، هنوز گزارشی ارائه نشده است.
ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا مواد مخــدر همچنیــن درباره ســن اعتیــاد گفت: 
متوســط ســن اعتیاد در کشــور بین ۲1 تا ۲۵ ســال است و ســن اعتیاد در کشور به 
هیچ عنوان کاهش پیدا نکرده اســت. البته برخی معتقدند سن اعتیاد به 1۴ الی 
1۵ ســال رســیده، در حالی که این تلقی غلطی است و سن شروع تجربه مصرف 
کمــی کاهــش پیدا کــرده اســت، اما به این معنی نیســت کســی که بــرای بار اول 

مصرف مواد را در سن 1۵ سالگی تجربه کرده پس معتاد شده است.

پرستو رفیعی
خبرنگار

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: اجــرای طرح 
تعطیات زمســتانی مدارس برای سال جاری 
منتفــی اســت.  ســید محمــد بطحایــی دیروز 
جمــع  در  دولــت  هیــأت  جلســه  حاشــیه  در 
خبرنــگاران با اعــام این خبر اظهــار کرد: این 
طــرح به مراجــع مختلفــی مرتبط اســت و به 
هماهنگی های میــان بخش های مختلف نیاز 
دارد، بنابرایــن اجــرای این تعطیــات برای 
امســال منتفی اســت. وی ادامــه داد: در این 
بــاره یک نظر این بود کــه طرح در مجلس 

به تصویب برســد و دیدگاه دیگر این بود که بر 
اســاس اختیارات و قانون شــوراهای استان ها، 
تعطیــات زمســتانی بــه تصویــب در شــورای 
آمــوزش و پــرورش اســتان ها واگذار شــود، اما 
دراین صورت این نگرانی وجود داشــت که در 
بین شوراهای استان ها ناهماهنگی ایجاد شود 
و همین ناهماهنگی جدول زمانی آموزشی ما 
را به هم بزند، با این حال کار کارشناســی برای 
اجرای تعطیات زمســتانی در ســال های بعد 

در دستور کار ما قرار دارد.

بطحایی: تعطیات زمستانی مدارس امسال اجرا نمی شود
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وفاداری وااتر
شقایق امیریدورنـــما

خبرنگار

کامرسانت )روسیه(:

برای روســیه در شــرایط تحریمی موجود، 
سرمایه گذاری های خصوصی در پروژه های 
ملی اهمیت ویژه ای دارد و به همین لحاظ 
پوتیــن در دیدار با ســرمایه گذاران خواهان 

مشارکت روزافزون آنها شد.  

یو اس ای تودی )امریکا(:

اعضای مجلس نمایندگان امریکا با اکثریت 
دموکرات ها اعام کردند که هرچند ترامپ 
اعتقادی به مبارزه با تغییرات جوی ندارد، 
امــا آنها این مبــارزه را در رأس کارهای خود 

قرار می دهند.  

دیلی میل )بریتانیا(:

 نتایج نظرســنجی های اخیر پیام واضح 
و روشــنی برای نمایندگان مجلس عوام 
دارد. اکثریــت مــردم از طــرح برگزیتــی 
نخست وزیر انگلیس حمایت می کنند و 

معتقدند، او در مسیر درستی قرار دارد. 

 سال بیست و چهارم  شماره 6935
 پنجشنبه   8 آذر 1397

اهمیت کراوات در دولت بوش
باراک اوباما با انتخاب من به عنوان مدیر اف بی آی، غافلگیرم کرد. اوباما یک بار دیگر 
هــم مرا غافلگیر کرد. او به همــان اندازه رهبری، در گــوش دادن هم فوق العاده بود. 
در جلســات مختلفی که با رئیس جمهوری داشــتم او را می دیدم که به شدت تاش 
می کرد تا در گفت وگوها، هر تعداد از نظرات را که امکان داشت، بشنود. بارها، شاهد 
بی توجهی او به سلسله مراتب در ترتیبات مربوط به محل نشستن مقامات بودیم. 
به طــور معمول رؤســا در رأس میز یــا در ردیف اوِل دورِ میز می نشــینند و مقام هایی 
کــه رده پایین تری دارند روی صندلی های کنار دیوار. جلســه ای را در اتاق وضعیت با 
موضوع فناوری های محرمانه به یاد دارم که اوباما از یکی از افراد ماهر در زمینه رایانه 
که کراوات هم نبسته بود و کنار دیوار نشسته بود، خواست نظرش را درباره بحثی که 
رهبران سازمان های اطاعاتی و نظامی  تازه تمام کرده بودند، بگوید. نظر او با همه ما 
متفاوت بود. اوباما نظرات را شــکار می کرد. شاید این به میراث و سابقه اش به عنوان 
استاد دانشگاه برمی گشــت. ارتباط با دانش آموزی در ردیف عقِب کاس. این روش 
اغلب باعث می شد گفت وگوها به بی نظمی بکشد، اما به او اجازه می داد دیدگاه های 
مختلــف را بشــنود؛ موضوعی که در دولت بوش، به دلیل سلســله مراتــب یا ترس از 
ســخنان نیشــدار، بی نتیجه می ماند و تضعیف می شــد. در اتاق وضعیت در دولت 
بوش کسی بدون کراوات حاضر نمی شد و اگر یواشکی ردیف عقب می نشست، از او 
درخواست نمی شد نظرش را بگوید و حتی اگر حرفی می زد به خاطر لباسش مسخره 
می شــد. اوباما این توانایی را داشــت که واقعاً درباره چیزی بحث کند و زمینه را برای 
شــنیدن نظراتی به غیر از دیدگاه های خود فراهم کند. او بر می گشــت و به چهره فرد 
نگاه می کرد و بدون اینکه وسط حرف گوینده بّپرد، هر قدر زمان ازم بود به او می داد. 
و در مواقعــی کــه او ســاکت هم بود از میمیــک صورت، زبان بــدن و گاهی کمی صدا 
استفاده می کرد تا طرف را به حرف زدن تشویق کند. او کاماً صحبت های طرف مقابل 
را دنبال می کرد و سؤااتی که بعد از پایان صحبت ها می پرسید، این موضوع را اثبات 
می کرد. این پرسش ها اغلب درباره همه دقایقی بود که او صرف گوش دادن کرده بود. 

دیدار حساس در برج ترامپ
یــک روز مــاه ژوئن ایــن افراد وارد برج ترامپ شــدند: وکیلی بانفوذ اهل روســیه که 
احتمااً مأمور روس ها بود؛ معاونان اراز آقااروف، روس تبار وعضو شــورای حاکم 
آذربایجان؛ یک طرفدار موسیقی امریکایی که مدیر برنامه پسر آقااروف، خواننده 
پاپ روس، بود؛ و یکی از ابیست های دولت روسیه در واشنگتن. هدف آنها از بازدید 
از دفتــر مرکزی ســتاد فردی که کاندیــدای احتمالی حزب برای ریاســت جمهوری 
امریکا بود، این بود که با سه نفر از مهم ترین مقامات ستاد ماقات کنند. این ماقات 
به دنبال ارســال ســری ایمیل هایی با محتوایی خوشایند به چند نفر در داخل ستاد 
ترامپ انجام می گرفت: روس ها مقدار زیادی اطاعات منفی و حتی محکوم کننده 
در مــورد مخالف آنها در انتخابات ارائه می کننــد. از جمله تئوری ها در مورد چند و 

چون این ماقات ابلهانه عبارت بودند از:
روس ها به شکلی سازمان یافته یا مستقل سعی دارند ستاد ترامپ را به تله رابطه ای 
رسواکننده بیندازند.  این ماقات بخشی از همکاری فعاانه ستاد ترامپ با روس ها 
برای کسب و توزیع اطاعات تخریبی علیه هیاری کلینتون است – و در واقع، چند 
روز پــس از ماقــات دون جونیــور، ویکــی لیکس اعام کرد بــه ایمیل های کلینتون 
دســت یافته اســت. کمتر از یک ماه بعد، نیز شــروع به پخش آنها کرد.  ستاد ساده 
لوح ترامپ، که تا اندازه زیادی هنوز تظاهر می کرد برای شرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری فعالیت می کند – و هیچ کس به هیچوجه فکر نمی کرد واقعاً در انتخابات 
برنده شود – هر گونه پیشنهاد و درخواستی را پذیرا می شد، زیرا چیزی برای از دست 
دادن نداشــت. دون جونیور، گیج )که اســتیو بنن در یکی از وام گیری هایش از فیلم 
پدرخوانده، او را فردو می خواند( فقط سعی داشت ثابت کند نقشی دارد و مرجعی 
برای حل مشکات است.  این ماقات شامل پل منفورت، مدیر ستاد و جارد کوشنر، 
بانفوذترین فرد در ستاد بود چون: )الف( توطئه ای در سطح باا در حال هماهنگی 
بود؛ )ب( منفورت و کوشــنر، که ســتاد را خیلی جدی نمی گرفتند و بدون فکرکردن 
به عواقب کار خود، با احتمال وجود حقه ای کثیف فقط ســرگرم شــده بودند؛ )ج( 
این سه نفر در نقشه های خود برای خاص شدن از دست لواندووسکی – و در نظر 
داشــتن دون جونیور به عنوان مزدور – متحد بودند و به عنوان بخشــی از این اتحاد، 

منفورت و کوشنر ازم بود در ماقات احمقانه دون جونیور خود را نشان بدهند.
 صرفنظر از اینکه هدف این ماقات چه بوده و صرفنظر از اینکه کدامیک از سناریوهای 
باا به شکل دقیق تری چگونگی ماقات این گروه مسخره و نگران کننده را توصیف 
می کنــد، یک ســال بعــد، در عمل هیچ کــس تردید نداشــت که دون جونیــور واقعاً 
دوست داشته پدرش بداند که او از این ابتکار استفاده کرده است. کمی بعد از فاش 
شدن این ماقات، بنن متحیر و با لحنی مسخره گفت: »احتمال اینکه دون جونیور 
این بی لیاقت ها را به دفتر پدرش در طبقه بیست و ششم نبرده باشد صفر است.« 
بنن دیرباور در ادامه گفت: »این ســه مقام ارشــد در ستاد فکر می کردند ایده خوبی 
است که با یک دولت خارجی در داخل برج ترامپ و در اتاق کنفرانس واقع در طبقه 
بیست و پنجم – بدون حضور وکیل – ماقات کنند. آنها وکیلی نداشتند. حتی اگر فکر 
می کردید که این کار به معنی خیانت، یا وطن فروشی یا گندکاری است و اتفاقاً من 
فکر می کنم همین طور هم اســت، باید فوراً به اف-بی-آی زنگ می زدید.حتی اگر 
فکر می کردید که نیازی نیست این کار را انجام دهید و کاماً بی اعتقاد به اخاقیات 
بودیــد و آن اطاعــات را می خواســتید، بایــد ایــن ماقــات را در یک میهمانســرای 
مخصوص تعطیات در منچستر، نیوهمشایر، درحضور وکیل تان انجام دهید و وکیل 
با این افراد ماقات کند و همه چیز را دقیق بررسی کند و بعد به طور شفاهی بیایند و 
به وکیل دیگری به صورت بریده جریان را تعریف کنند و اگر به چیزی پی برده اید بعد 
باید تصمیم بگیرید چگونه آن را در اختیار بریتبارت یا شبکه ای مثل آن، یا شاید یک 
انتشاراتی قانونی تر دیگر قرار دهید. هرگز آن را نمی بینید، هرگز آن را نمی شناسید، 

زیرا نیازی ندارید که.... اما این گروه مشاورانی است که آنها داشتند.« 

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

نــــما

در صف نان
کودک یمنی در صف نانوایی که با آرد های اهدایی جهانی به 
مردم نان رایگان می دهد، چشم به دست نانوا دوخته است. 

22 میلیون یمنی نیازمند کمک های جهانی هستند.  
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فرحناز دهقی 
خبرنگار

 محمــد بــن ســلمان، ولیعهد عربســتان 
ســعودی صبح دیروز چهارشنبه به وقت 
محلــی در حالــی تونــس را بــه مقصــد 
آرژانتین برای شــرکت در اجاس گروه 20 
ترک کرد که از یک ســو جامعه بین الملل 
جهــان  بشــری  حقــوق  ســازمان های  و 
خواســتار محاکمه او در آرژانتین به خاطر 
قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
ســعودی هســتند و از ســوی دیگــر، کنگره 
امریکا با برگزاری جلسه محرمانه و پشت 
درهــای بســته، درصــدد تحت فشــار قرار 
دادن کاخ ســفید برای اقدام عملی جدی 
علیــه ولیعهدی اســت که ســیا می گوید، 
بــه احتمــال قریب بــه یقین فرمــان قتل 

خاشقجی را صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ســفر محمد 
بن ســلمان بــه آرژانتین برای شــرکت در 
اجــاس گــروه 20 در ادامــه نخســتین تور 
منطقه ای او پس از رسوایی قتل خاشقجی 
اســت. تــوری کــه با هــدف اصــاح چهره 
مخدوش شــده ولیعهد جــوان به ترتیب 
بــا امــارات، بحریــن، مصــر و تونــس آغاز 
شــد. اما نه تنها به این هدف نرســید بلکه 
تظاهرات هایــی کــه در کشــورهای میزبان 
علیه بن سلمان بویژه در تونس برگزار شد، 
خشــم عمومی از یک قتل سیاسی بسیار 
خشــن در یــک ســاختمان دیپلماتیک را 
بیش از پیش به نمایش گذاشت. مراکش 
و موریتانــی نیــز کــه قــرار بــود در روزهــای 

آینده میزبان محمد بن ســلمان باشــند، 
به بهانه هایــی اعام کردنــد، آمادگی این 

میزبانی را ندارند.
فــارغ از ایــن فضای خشــم کــه در بیش از 
دو ماه گذشــته و پس از قتل خاشقجی در 
منطقه و جهان علیه محمد بن ســلمان 
حاکم شده اســت، دیده بان حقوق بشر با 
ارائه درخواستی به قاضی فدرال آرژانتین 
از این کشــور خواســته است، با اســتفاده از 
بنــد مربــوط بــه جرایــم جنگــی در قانون 
اساســی آرژانتین درباره نقش بن سلمان 
در جنایت هــای ضــد بشــری در یمــن و 
قتــل خاشــقجی تحقیق کنــد. بر اســاس 
قانــون اساســی آرژانتین دســتگاه قضایی 
ایــن کشــور می توانــد دربــاره جنایت های 
از مرزهــای آرژانتیــن  رخ داده در خــارج 
تحقیــق و مجرمــان آن را محاکمــه کنــد 
امــا رســانه های آرژانتین به نقــل از منابع 
قضایی اعام کردند، احتمال نمی رود که 
مقامات قضایی این کشور علیه بن سلمان 
اقدامی انجام دهند. دیده بان حقوق بشر 
دیــروز چهارشــنبه نیــز در توئیتر نوشــت: 
دست عدالت کوتاه نیست و ممکن است 
مجرمــان را حتــی در قــاره ای دیگــر مورد 
پیگرد قرار دهد، ولیعهد سعودی پیش از 
مشارکت در نشست سران در آرژانتین باید 

این مسأله را در نظر داشته باشد.
ë چالش در کنگره امریکا

در امریــکا نیــز اوضــاع اصاً بر وفــق مراد 
ولیعهــد ســعودی نیســت. زیــرا کنگــره 
ایــن کشــور اعــم از ســناتورها و نمایندگان 
دموکــرات و جمهوریخواه قرار بــود دیروز 

چهارشــنبه به وقت محلی در یک جلسه 
محرمانه و پشــت درهای بســته ســخنان 
مایک پمپئــو، وزیــر امور خارجــه و جیمز 
ماتیــس، وزیــر دفــاع امریــکا دربــاره قتل 
خاشــقجی را بشــنوند و تصمیــم نهایــی 
بــرای به جریــان انداختن یــک قطعنامه 
علیــه این کشــور را اتخاذ کننــد. به گزارش 
ســایت انگلیســی روزنامه گاردیــن، طبق 
روال موضوع هــای اینچنینــی، یــک مقام 
ارشــد اطاعاتی مانند رئیس سیا نیز باید 
در جلسه دیروز حضور می داشت اما کاخ 
ســفید اجازه حضور جینا هاســپل، رئیس 
سیا به این جلســه را نداده است. در حالی 
که جینا هاسپل در روزهای گذشته به ترکیه 
سفر کرده و فایل های صوتی مربوط به این 
قتل را گوش کرده بود. البته کاخ سفید این 
مســأله را که مانع شرکت جینا هاسپل در 

جلسه کنگره شده، رد کرد.
پیشتر ســناتورهای ارشد سنا از جمله باب 
کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای 
امریــکا خواهان شــرکت جینا هاســپل در 

این نشست شده  بودند اما تا روز سه شنبه 
هیچ نشــانه ای مبنی بر اینکه او قرار است 
در این نشســت شــرکت کند، دیده نشــد. 
بــروس رایدل، یــک مقام کهنه کار ســیا و 
کارشــناس روابــط امریــکا با عربســتان در 
اندیشــکده بروکینگز در واکنش به حضور 
نیافتن هاســپل در نشســت کنگــره گفت: 
مدارک بیشتری است که کاخ سفید تاش 
می کند به عربستانی ها برای انجام بدترین 
ســرپوش گذاری تاریخ مدرن کمک کند و 

حتی جلوتر برود.
روزنامه واشــنگتن پســت نیز سه شنبه در 
واکنــش بــه مواضع بشــدت ضعیف کاخ 
ســفید و شــخص ترامپ در قبــال پرونده 
خاشــقجی در گزارشــی نوشــت، کنگــره و 
صاحبــان کســب و کار و ســازمان های غیر 
انتفاعــی موظف هســتند تــا از ارزش های 
بنیادیــن امریــکا به دنبال »عقب نشــینی 
بزدانــه« دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
امریــکا از پرونــده قتــل جمال خاشــقجی 

دفاع کنند. 

یازدهمین دور مذاکرات آستانه درباره حل بحران سوریه و ترسیم چشم انداز سیاسی 
آن با حضور نمایندگان دولت این کشور و مخالفان آن و کشورهای ضامن یعنی ایران، 
روســیه و ترکیه برگزار شــد. به گزارش سانا، حیدر توماتوف، رئیس اداره آسیا در وزارت 
خارجه قزاقســتان روز گذشــته به خبرنگاران گفت: »در دوره فعلی مذاکرات آســتانه 
تشکیل کمیته قانون اساسی، اوضاع پناهجویان و شرایط ادلب مورد بحث و گفت وگو 
قرار خواهد گرفت«. قرار است برای پیشرفت روند مذاکرات، دیدارهای دوجانبه ای نیز 
میان شرکت کنندگان صورت بگیرد. اواخر اکتبر گذشته درباره  تسریع در روند تشکیل 

کمیته قانون اساسی سوریه توافق شد. 

روزنامه گاردین فاش کرد، پل مانافورت، رئیس ســابق فراخوان انتخاباتی دونالد 
ترامــپ در اوج  مبــارزات انتخابات ریاســت جمهوری، دیدارهــای محرمانه ای با 
جولیان آســانژ، مؤسس وبسایت افشاگر ویکی لیکس در سفارت اکوادور در لندن 
داشــته اســت. بنا بر گزارش گاردین به نقل از منبع آگاه معتبر، دیدار مانافورت و 
آســانژ در مــارس 2016 اتفاق افتاد و چند ماه بعــد ویکی لیکس ایمیل های هک 
شده مقامات حزب دموکرات را منتشر کرد. اما مانافورت با صدور بیانیه ای دیدار با 
آسانژ را رد کرد . ویکی لیکس نیز در سری توئیت هایی اعام کرد، آسانژ و مانافورت 

با یکدیگر دیدار نداشتند.  

برای محاکمه عامان قتل خاشقجی چشم جهان به آرژانتین دوخته شده است

اره ها در آرژانتین برای چه کسی کشیده می شود

افشای دیدار مخفیانه مانافورت با جولیان آسانژآغاز یازدهمین دور مذاکرات آستانه

ë  اســپوتنیک: مجلــس عــوام مکزیک نتوانســت بــه اکثریت
ازم بــرای حذف مصونیت سیاســی رئیس جمهوری و ســایر 

مقام های ارشد این کشور دست یابد.

ë  نیشــن: پاکستان از نارندرا مودی نخســت وزیر هند برای حضور در اجاس انجمن 
آسیایی برای همکاری های منطقه ای )سارک( در اسام آباد دعوت می کند.

ë  رویتــرز: دونالــد ترامپ، همســر و یکی از دســتیاران رئیس جمهــوری نیکاراگوئه را
به دلیل سرکوب اعتراض های ضد دولتی تحریم کرد.

ë  اســپوتنیک: یک منبع نظامی وابسته به انصاراه یمن اعام کرد، ائتاف متجاوز 
عربی بار دیگر حمات خود به استان صعده و حدیده را از سر گرفته است.

ë  آسوشــیتدپرس: کره شــمالی دولت ترامپ و برخــی از حامیــان آن را  به »تحریک 
رویارویی« به جای »ترویج صلح« متهم کرد.

ë  خبرگزاری فرانسه: دفتر دادستان عمومی سائو پائولو، لوا داسیلوا، رئیس جمهوری
پیشین برزیل را به پولشویی متهم کرد. 

ë  وکس: بیش از 50 نفر از اشخاص برجسته و مقام های سابق امریکایی در نامه ای به
سنا از آن خواسته اند تا به نقش این کشور در جنگ یمن پایان دهد.

استقرار اس 400 ها در شبه جزیره کریمه
گروه جهان/ پس از آنکه مناقشه بین اوکراین و روسیه به خاطر 
توقف کشــتی های اوکراینی در تنگه »کرچ« از ســوی مسکو باا 
گرفت و دولت کی یف در مناطقی از این کشور حکومت نظامی 
30 روزه اعام کرد، وزارت دفاع روسیه از استقرار سامانه دفاع موشکی زمین به هوای 

اس400 خود در شبه جزیره کریمه در آینده نزدیک خبر داد.
اعام حکومت نظامی 30 روزه در برخی مناطق اوکراین که در واقع مناطقی را دربر 
می گیرد که اکثریت ســاکنانش جدایی طلبان حامی روســیه هســتند، خشــم دولت 
مسکو را برانگیخت و کرملین روز سه شنبه هشدار داد این حکومت نظامی در اوکراین 
می تواند منجر به خشونت ها و درگیری های جدید در شرق این کشور شود. به گزارش 
ریانووستی، کرملین به این هشدار بسنده نکرد و وزارت دفاع روسیه دیروز از استقرار 

اس 400 های روسی در شبه جزیره کریمه تا پایان سال جاری میادی خبر داد.
تلویزیــون دولتی روســیه نیز روز سه شــنبه به طــور جداگانه اعتراف های ســه نفر از 
ملوانان اوکراینی کشتی های توقیف شده در تنگه »کرچ« را پخش کرد. این ملوانان در 
اعترافات شان گفتند گارد ساحلی روسیه بارها به آنها نسبت به اینکه حق حاکمیتی 
آب های ارضی روسیه را نقض می کنند، هشدار داده و از آنها خواستند تا منطقه را 
ترک کنند و آنها نیز معترف به نقض حریم آب های ارضی روسیه هستند. پخش 
این اعتراف ها که برخی تحلیلگران واقعی بودن آنها را زیر سؤال می برند، در حالی 
است که پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین روز سه شنبه نسبت به وقوع یک 
»جنگ تمام عیار« با روسیه هشدار داده و گفت، روسیه به شکل چشمگیری حضور 
نظامی اش را در مرز مشترک دو کشور افزایش داده است. نکته قابل توجه دیگر در 
تنش بین کی یف– مســکو این است که همان طور که انتظار می رفت، این تنش از 
مرزهای دو کشور خارج شد به برخی بحران های دیپلماتیک که احتمااً در روزهای 
آینده تشــدید شــود، انجامید به طوری که دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری امریکا 
اعام کرد ممکن است برنامه اش برای دیدار با وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه در حاشیه اجاس گروه 20 را به دلیل درگیری اخیر روسیه با اوکراین لغو کند. 
وزارت امور خارجه امریکا نیز روز سه شنبه اقدامات روسیه را تشدید خطرناک تنش 
خواند و گفت : واشــنگتن خواهان تاش هر چه  بیشــتر همپیمانان اروپایی ما برای 

کمک به اوکراین است. 
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161 کودک افغانستانی به علت خشکسالی فروخته شده اند 

سال سیاه خشکسالی 

یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، 
در تازه تریــن گزارش خود درباره کودکان 
افغانســتان گفت که بر اثر خشکسالی و 
تغییرات اقلیمی این کشــور، 161 کودک 
در وایت های هرات و بادغیس فروخته 
شــده اند تــا از آغــاز دوره ای خبــر بدهــد 
که تأثیــرات مخــرب تغییــرات اقلیمی 
مســتقیم بر زندگی انسان ها می نشیند. 
بــه گــزارش اســپوتنیک، الیســن پارکــر، 
ســخنگوی یونیسف روز سه شــنبه در ژنو 
با اشــاره به اوضاع وخیم کودکان در این 
کشــور گفت: »کــودکان در افغانســتان با 
وضعیت خیلی خطرناکی روبه رو هستند 
و خانواده ها برای پرداخت بدهی شــان، 
ایــن کــودکان را فروختــه  یــا مجبــور بــه 
ازدواج کرده اند.« از سوی دیگر، به علت 
خشکسالی و افزایش ناامنی ها در غرب 
افغانستان، شمار زیادی از خانواده ها در 
وایت هرات آواره شــده اند. دو روز پیش 
از انتشــار این گزارش، خبری منتشر شد 
که در آن نوشــته شــده بود، مادری ناچار 
شــده دختر 6 ساله خود را به قیمت سه 
هزار دار بفروشــد. به گزارش سی ان ان، 
ناچــاری  روی  از  افغانســتانی  زن  ایــن 
مجبور شــد دختربچه 6 ســاله خود را به 
پیرمردی بفروشــد تــا بتواند بقیه هفت 
فرزند دیگر خود را سیر کند. پیرمردی که 
این دختربچه را خریده می خواهد او را به 

عقد پسر 10 ساله اش درآورد.
بــه گــزارش رویتــرز، دولــت بریتانیــا 
اعــام کــرده تصمیــم دارد بــرای بهبود 
وضعیت آســیب دیدگان خشکسالی در 

افغانســتان 25 میلیون پوند به دولتش 
کمــک کند. مقام هــای دولــت انگلیس 
اعــام کرده انــد ایــن پــول بــرای تأمیــن 
هزینه هــای چــادر، مــواد خوراکــی، آب 
آشامیدنی و سایر ضروریات اولیه زندگی 
کســانی که از خشکســالی رنج می برند، 
در نظر گرفته می شــود. انگلیس از سایر 
کشــورها خواســته به افغانســتان کمک 
کنند تــا با کاهــش عواقب خشکســالی، 
امنیــت زندگــی شــهروندانش را تأمین 
کنــد. در ســال جاری میــزان بارندگــی  و 
ذخایر برفی در کشور شدیداً کاهش یافته 
و همین باعث افزایش خشکسالی شده 
اســت. مــردم افغانســتان بارهــا درباره 
کاهش باران و تأثیرش بر روی کشاورزی 
بــا دولــت صحبــت کرده انــد تــا آنهــا را 

حمایت کند.
ë آسیا در خط مقدم خطر

اما تنها افغانســتان نیســت کــه باید 
با تبعــات تغییــرات آب و هوایــی که در 
بــه راه افتادن ســیل و خشکســالی نمود 
پیــدا می کنــد، دســت و پنجــه نــرم کند. 
به گــزارش پایگاه خبری ســازمان ملل، 
تغییــرات آب و هوایــی و کمبــود آب در 
جهــان به طــور بی رویه ای رو بــه افزایش 
اســت. بررســی داده هــای اخیــر نشــان 
می دهد خشکســالی آســیا و کشــورهای 
جنوبــی ایــن قــاره را بشــدت درگیر خود 
کرده اســت. اقتصاد آســیا از خشکسالی 
تأثیــرات منفــی فراوانــی می پذیــرد و با 
تــداوم ایــن رونــد، بــر میــزان صدمــات 
افزوده می شود. به گزارش بانک توسعه 
آسیایی، پیش بینی می شود تا سال 2050 
اقتصاد شــش کشــور، بنگادش، بوتان، 
هنــد، جزایــر مالدیو، نپــال و ســریانکا، 

به طور متوسط 1.8 درصد از درآمد سرانه 
رشد ملی خود را از دست خواهد داد و تا 
سال 2100 این میزان حتی به 8.8 درصد 

نیز خواهد رسید.
تأثیر و هزینه تغییرات آب و هوایی در 
جنوب آسیا بشدت به این بستگی خواهد 
داشــت کــه جامعــه بین الملــل بــا این 
مسأله چگونه دست و پنجه نرم خواهد 
کرد. اگر کشورهای جهان با یکدیگر متحد 
شوند و به اصولی که در توافقنامه پاریس 
قید شده، متعهد باشند و متوسط دمای 
کره زمین را 2 درجه سانتیگراد نگه دارند، 
اقتصاد آســیا تا ســال 2050 ســاانه 1.3 

درصد کاهش خواهد داشت.
ë گلوی خشک شاخ آفریقا

کامیــون بزرگــی از میــان جاده هــای 
در  گــرم جنــوب ســومالی لند  و  خاکــی 
حرکــت اســت. 9 خانواده با ســاک هایی 
کــه تمــام زندگی شــان را در دلــش جای 
جایــی  بــه  حرکــت  حــال  در  داده انــد 
هســتند که بتواننــد جرعه ای آب ســالم 
بــرای نوشــیدن پیــدا و همان جــا خانه و 
زندگی شــان را بنــا کنند. چند گوســفند، 
بــز و میمون که از تشــنگی کــف کامیون 
بــاارزش  دارایی هــای  تنهــا  افتاده انــد 
ایــن خانواده هــا هســتند. ایــن کامیون و 
مســافرانش، برش کوچکــی از واقعیت 
کنونی آفریقا هستند. به گزارش سازمان 
آکســفام، این خانواده ها طی شــش ماه 
اخیر، شــش بــار از جایی بــه جایی دیگر 
نقــل مکان کرده انــد. در سراســر اتیوپی، 
کنیا، ســومالی و ســومالی لند بیــش از 10 
میلیون و 700 هزار نفر با قحطی روبه رو 
هستند. کمبود آب و خشکسالی شدید در 
این کشورها به کوچ گرسنگی مردم دامن 

زده و عدم دسترســی به آب آشــامیدنی 
ســالم نیز بدن آنها را بستر بیماری های 
مختلفی کرده است. اگرچه خشکسالی 
در ایــن مناطــق پدیــده تازه ای نیســت، 
اما تغییــرات اقلیمی بر آن دامــن زده و 
چشــم انداز زندگی کــودکان را تیــره و تار 

کرده است. 
ë خشکسالی در کمین استرالیا

آکاســیاهای  ســرزمین  اســترالیا، 
رنگارنــگ )گیــاه بومــی اســترالیا(، نیــز 
پنجــه در پنجــه خشکســالی و کم آبــی 
قــرار گرفتــه اســت. به گــزارش ســیدنی 
تاریــخ  بی ســابقه  خشکســالی   تایمــز، 
معاصــر در شــرق ایــن کشــور در حــال 
نمایــان شــدن اســت و همیــن اســباب 
نگرانی کشــاورزان شــده اســت. استرالیا 
در ســال جاری گرم ترین ســال را نســبت 
به ســال های گذشــته تجربه می کند و از 
ســوی دیگر، بارندگــی در برخی مناطق 
این کشــور به علت گرمای بیش از اندازه 
هــوا، زمین های کشــاورزی را تحت تأثیر 
قــرار داده اســت. اگرچــه غرب اســترالیا 
آب و هــوای بهتــری پیدا کرده اســت اما 

شــرق ایــن کشــور بــا کاهــش باران های 
زمســتانی روبه رو شــده که در نتیجه اش 
کار کشاورزان را برای کشت و برداشت در 
زمین های خشــک بسیار سخت می کند 
و احشــام نیز دیگر قادر به تغذیه در این 
زمین هــا نیســتند. شــایان ذکر اســت که 
بیش از نیمی از گندم این کشور در شرق 
آن کشت می شوند. نیوساوت ولز ایالتی 
در جنــوب شــرقی این کشــور بیشــترین 
چالش ها را با خشکســالی داشته است و 
حدود 99 درصد کشــاورزان و دامپروران 
در این منطقه کاماً از خشکسالی شدید 
آســیب دیده انــد. هفتــه پیــش، طوفان 
پرقدرت شــن که بر اثر خشکسالی به راه 
افتــاده بــود، در نیوســاوت ولز بــه عنوان 
پرجمعیت ترین ایالت این کشــور، شهر 
ســیدنی را در سیاهی و خاموشی فرو برد 
و باعث توقف 100 پرواز داخلی و خارجی 

در این شهر شد.
ë دامن زدن به رشد مهاجرت

غذایــی  امنیــت  رفتــن  دســت  از 
میلیون ها نفر و بروز بیماری های مهلک 
از جمله مصائب خشکسالی است که در 

آینــده گریبانگیر انســان ها خواهد شــد. 
همچنیــن یکــی از مهم تریــن عواقــب 
تغییــرات آب و هوایــی و خشکســالی، 
افزایش نرخ مهاجرت در سراسر جهان 
اســت. مجمــع بین المللــی تغییــرات 
آب وهوایی در گزارش خود نوشته است، 
تا ســال 2050، 150 میلیون نفر به دلیل 
گرم تر شــدن زمیــن ناچار بــه مهاجرت 
از خانــه و ســرزمین خــود خواهند شــد. 
به گزارش مؤسســه پایــش بی خانمانی 
داخلــی، طی ســال های اخیر حــدود 50 
میلیون نفر از مردم آســیا ناچار شده اند 
محــل زندگی خود را بــه دلیل تغییرات 

اقلیمی تغییر دهند.
همچنین پدیده جابه جایی کشــورها 
و شــهرها از جمله تبعات فاجعه گرم تر 
شــدن زمیــن خواهــد بــود. ســال 2014، 
اهالــی روســتایی در جمهــوری فیجــی 
تصمیم گرفتند به دلیل تغییرات آب و 
هوایی و سخت تر شــدن شرایط زندگی، 
مکان روستای خود را تغییر دهند. انتظار 
مــی رود با وخامت اوضاع، بر تعداد این 

روستاها افزوده شود.

اروپـــا
ندا آکیش

خبرنگار 
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رکورد )پرتغال(
اصلــی  و  بــزرگ  تیتــر  »تحقیــر« 
اشــاره ای  پرفــروش  روزنامــه  ایــن 
بــه شکســت هولنــاک 1-5 پریشــب 
بنفیکا لیســبون مقابل بایرن مونیخ 
در لیگ فوتبال قهرمانان اروپا است 
که ســبب شــد تیــم پرتغالــی از این 
بایــرن  مســابقات حــذف و صعــود 
شــود.  قطعــی  حذفــی  مرحلــه  بــه 
»رکورد« به دیدار شب گذشته پورتو 

با شالکه نیز پرداخته است.

توتو اسپورت )ایتالیا(
تســخیر  در  نشــریه  ایــن  اول  صفحــه 
پیــروزی 0-1 سه شــنبه شــب یوونتــوس 
مقابل والنســیا در لیــگ قهرمانان اروپا 
و تبعــات ایــن رویداد اســت کــه صعود 
گورخرهــای توریــن بــه مرحلــه بعــدی 
آنهــا  عمده تریــن  والنســیا،  حــذف  و 
بــوده اســت. توتــو اســپورت بــه آخرین 
تحــوات و اتفاقــات در تیــم اینترمیان 
هــم اشــاراتی داشــته و عکــس کاپیتــان 

ایکاردی را چاپ کرده است.

AS )اسپانیا(
»ویتامیــن قهرمانــان« وصفی متفاوت 
بر پیــروزی تازه رئال مادریــد مقابل رم 
در دیدارهــای لیــگ فوتبــال قهرمانــان 
اروپا اســت که یــک بار دیگــر ثابت کرد 
حــال کهکشــانی ها هــر چقــدر هــم کــه 
در لیــگ داخلــی )اســپانیا( بــد باشــد، 
بــرای درخشــش مجــدد در عرصه قاره 
آماده انــد. »AS« بــه دیــدار چهارشــنبه 
شب بارسلونا با آیندهوون هلند هم در 

چارچوب این رقابت ها پرداخته است.

پرسپولیس در نمایشگاه ماشین، استقال کنار چاه نفت!
هفته چهاردهم لیگ برتر با دربی شمال و جنگ صدرنشینی ادامه می یابد

 حسن زاده و فغانی 
در جمع بهترین های سال آسیا

مراســم انتخــاب بهترین هــای فوتبال آســیا در ســال ۲01۸ 
شب گذشته در مسقط عمان برگزار  شد. ایران هم در جمع 
بهترین هــا نمایندگانــی داشــت و علــی اصغــر حســن زاده 
عنوان بهترین بازیکن فوتسال را از آن خود کرد. این برای چهارمین بار است که 
حســن زاده صاحب این عنوان ارزشمند می شود. همچنین تیم داوری علیرضا 
فغانی، رضا سخندان و محمدرضا منصوری، به عنوان برترین تیم داوری سال 
آسیا برگزیده شد. ضمن اینکه عبدالکریم حسن بازیکن تیم ملی قطر و باشگاه 
الســد برترین بازیکن مرد ســال آسیا شــد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال 
که در این مراســم حضور داشــت، گفت: »همچنان باورم این اســت که بیرانوند 
بهترین دروازه بان حال حاضر آسیا و حتی یکی از بهترین های دنیاست. شما در 
جام جهانی عملکرد علیرضا بیرانوند را دیدید. او پنالتی رونالدو را مهار کرد و در 
لیگ قهرمانان آسیا هم یکی از مهره های اصلی پرسپولیس بود که توانست این 
تیم را به فینال برســاند. علت نبودن نام او را نمی دانم، البته با مسئوان کمیته 
انتخاب گزینه ها نیز صحبت کردم.« همچنین »گو اویوا« سرمربی کاشیما آنتلرز 

ژاپن نیز برترین مربی سال آسیا شد.

کی روش موقتًا از ایران رفت
کارلــوس کی روش، ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران سه شــنبه شــب ایران را 
ترک کرد و قرار است تا پیش از هفته پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال 
کشــور به تهران بازگردد. در پی بازگشــت وی، تیم ملی به قطر ســفر خواهد 

کرد و آنجا اردویی تدارکاتی و احتماًا سه بازی دوستانه خواهد داشت.

محرومیت اولین بانوی مدال آور تاریخ بیلیارد ایران
اکرم محمدی، ملی پوش اســنوکر بانوان به دایلی مبهم و نامشــخص بدون 
تشــکیل کمیتــه انضباطــی از حضور در مســابقات کشــوری و جهانی از ســوی 
فدراســیون بولینــگ، بیلیــارد و بولــس محروم شــده اســت. شــنیده ها حاکی 
از آن اســت کــه دلیــل محرومیت او از حضــور در مســابقات داخلی و خارجی 
مصاحبه ای بوده که در ســال ۹۶ انجام داده که گفته بود با فروش آخرین میز 
باشــگاهش به مســابقات جهانی رفته اســت. او گفت: »در آن مصاحبه از من 
راجع  به بدترین اتفاق ورزشی ام سؤال شد و من در جواب گفتم زمانی بود که 
آخرین میز باشگاهم را فروختم تا با هزینه شخصی به مسابقات امارات بروم. 
گویا این صحبت های من به مذاق مسئوان فدراسیون خوش نیامده است.«

تمجید رسانه های بلژیک از قلی زاده
برخــی رســانه های بلژیکــی دیــروز بــه تمجیــد از علــی قلــی زاده، هافبــک 
تهاجمــی ایرانــی تیم شــارلروا پرداختنــد و او را »شــاهزاده علــی« نامیدند. 
»اســپورت« نوشــت: حرکات فنی قلی زاده و نحوه لمس توپ او عالی اســت 
و آشــنایی بیشــتر او با شــرایط لیگ بلژیک وی را شــکوفاتر خواهد کرد و وی 

همین حاا هم یک پدیده است.

فتحی مدیرعامل استقال شد
حمیدرضــا فتحــی کــه در ماه های اخیر تحت عنوان سرپرســت اســتقال عمل 
می کرد، رسماً به سمت مدیرعامل این باشگاه معرفی شد. مدیرعاملی فتحی 
در جلسه اخیر مجمع عمومی باشگاه به تصویب رسیده بود و دیروز اعام شد.

اوکتاویو: دلم می خواهد جای کی روش را بگیرم!
مارکو اوکتاویو، ســرمربی برزیلی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران گفت در این 
رشــته بــه تمام موفقیت های مورد نظرش رســیده اســت در نتیجه دوســت 
دارد بــه فوتبــال کــه تخصــص اول اوســت، بازگــردد. وی افزود مایل اســت 
جانشــین کارلــوس کــی روش در تیــم ملی ایران شــود اما ایــن را می داند که 
گزینه مورد نظر، وی نیست. اوکتاویو از اینکه در دوره وی میراث بزرگی برای 
فوتبال ســاحلی ایران به جا گذاشته شــده، ابراز خوشحالی و تصریح کرد که 

حتی برزیلی ها هم برای ایران در این رشته احترام قائلند.

هفته چهاردهم لیگ برتر روز گذشــته با 
انجام یک دیدار آغاز شــد و فواد و ذوب 
آهن به مصاف هم رفتنــد که این دیدار 
با تساوی 1-1 به پایان رسید تا منصوریان 
بــا ذوب آهــن  امتیــاز خــود  اولیــن  بــه 
دست یابد. لوســیانو پریرا )7( و محسن 
مســلمان )60-پنالتی( بــه ترتیب برای 

فواد و ذوب آهن گلزنی کردند.
این رقابت ها امروز و فردا با برگزاری 
6 دیدار دیگر پیگیری می شــود. در یکی 
نســاجی  امــروز  حســاس  بازی هــای  از 
قائمشــهر و ســپیدرود رشــت از ساعت 
15 در ورزشــگاه شــهید وطنی قائمشهر 
به مصاف هم می روند تا دربی شمال را 
برگزار کنند. مســابقه ای که در آن، جواد 
نکونام و علی کریمی دو کاپیتان ســابق 
تیم ملی به عنوان سرمربیان دو تیم رو 
در روی یکدیگــر قــرار می گیرند. دو تیم 
شــرایط مشــابهی دارند و هرکــدام تنها 
صاحب ۲ برد تا این هفته از مســابقات 

شده اند.
ë  ماشین ســازی – پرســپولیس؛ بــا یــک

لشکر غایب
در  ســازی  ماشــین   15 ســاعت  از 
ورزشــگاه بنیــان دیــزل تبریــز، میزبــان 
پرســپولیس اســت. دیداری که قضاوت 
همــراه  بــه  مهــدوی  ســیدرضا  را  آن 
میریعقوب حجتی و حمیدرضا کنعانی 
برعهده دارند. ماشــین ســازان در بازی 
قبلــی خــود برابــر ســپاهان بــه تســاوی 
یــک بر یک رســیدند و پرســپولیس هم 
در آخریــن مســابقه خــود برابــر دیگــر 
تیــم تبریــزی، تراکتورســازی به تســاوی 
بــدون گل رســید امــا دو تیــم وضعیت 
ایــن  مشــابه دیگــری هــم دارنــد و آن 
اســت کــه بــا مصدومــان زیــادی پــا بــه 
ایــن مســابقه می گذارنــد. در تیم تحت 
هدایت محمدرضا مهاجری، مصطفی 

توحیــد  و  یوســفی  محســن  ســااری، 
غامــی بــه دلیــل مصدومیــت قطعــاً 
نمی تواننــد ماشــین ســازی را همراهی 
کننــد و عزیز معبــودی مدافع چپ این 
تیم هــم که در بــازی با ســپاهان اخراج 
شــد و از حضــور در بازی امــروز محروم 
اســت و در ایــن شــرایط مهاجــری بــه 
شــوخی اعام کرده شــاید خــودش هم 
بــه زمین برود! پرســپولیس هم قادر به 
اســتفاده از کمــال کامیابی نیــا به دلیل 
محرومیــت، شــایان مصلح و ســیامک 
نعمتــی به دلیــل مصدومیت نیســت. 
نعمتی در بازی با تراکتورسازی از ناحیه 
همســترینگ دچــار مصدومیت شــد و 
احتمــااً 3 هفتــه دور از میادین خواهد 
بود تــا مشــکات سرخپوشــان پایتخت 
افزایــش یابــد. البته شــجاع خلیــل زاده 
هم در اواخر تمرین روز گذشته مصدوم 
شــد تا حضــورش برابر ماشــین ســازی 
در ابهــام باشــد البته برانکــو او را همراه 
تیم به تبریز برد. ســرمربی پرســپولیس 
حــاا مجبــور اســت نفــرات تازه تــری را 

وارد ترکیــب خــود کنــد. به ایــن ترتیب 
بازیکنانی مانند محسن ربیع خواه، آدام 
همتــی یا احســان علــوان زاده و ســعید 
حســین پور وارد ترکیــب اصلی خواهند 
شــد اما چیزی که مشخص است، اینکه 
پرســپولیس در بدترین روزهــای خود از 
لحاظ کمبود بازیکن به ســر می برد و در 
این شــرایط بازیکنان ایــن تیم هم یکی 
پــس از دیگری مصــدوم می شــوند. دو 
تیــم تاکنــون در لیگ برتر تنهــا در لیگ 
شــانزدهم بــه مصــاف هــم رفته اند که 
پرسپولیس در بازی رفت در تهران، یک 
بر صفر و در بازی برگشت در تبریز، ۲ بر 

صفر برنده شد.
ë  آبــادان؛ نفــت  صنعــت  اســتقال– 

جدال برابر
در بــازی دیگــر امــروز کــه از ســاعت 
17:30 آغاز می شود، استقال و صنعت 
نفت آبادان در ورزشــگاه آزادی تهران و 
با قضاوت علی صفایی و کمک هایش، 
شــفیعی  مهــدی  و  عالیقــدر  مهــدی 
بــه مصــاف هــم می رونــد. آبی پوشــان 

پایتخت در بــازی قبل و در هوای بارانی 
اهــواز، مقابــل اســتقال خوزســتان بــه 
پیروزی یک بر صفر رســیدند و صنعت 
نفت هم برابر نساجی به تساوی یک بر 
یک دست یافت. یکی از انتقاداتی که به 
وینفرد شــفر وارد می شود، نداشتن یک 
ترکیب ثابت است؛ هر چند که برخی از 
مربیان هم عدم استفاده از یک ترکیب 
را موضــوع بدی نمی داننــد اما مطمئناً 
در اســتقال یکــی از دایل اصلی تغییر 
ترکیب، حضور پرتعداد بازیکنان مدعی 
برای قرارگرفتن در ترکیب اصلی است. 
در واقــع اســتقال در برخــی پســت ها، 
بــرای همیــن  و  بازیکــن دارد  ترافیــک 
مشخص نیست سرمربی آلمانی آبی ها 
کدام بازیکنــان را در ترکیب قرار خواهد 
داد. صنعت نفت هم در این بازی هیچ 
محرومی ندارد اما مصدومیت جاســم 
کــرار بهتریــن بازیکــن ایــن تیــم باعث 
شــده تا کمــی در اردوی این تیم نگرانی 
وجود داشــته باشــد. این هافبک عراقی 
در ایــن فصــل توســط پائولو ســرجیو به 

خط حمله منتقــل و تبدیل به بازیکنی 
بدون جانشین در ترکیب این تیم شده. 
او رهبر نفت اســت و بود و نبودش برای 
این تیم تفــاوت زیادی خواهد داشــت. 
نفتی هــا خیلی ســعی کــرده انــد او را به 
ایــن بــازی برســانند و بــا توجه بــه روند 
تمرینات تیم و کرار به نظر می رسد این 
بازیکن درنهایت بتواند مقابل استقال 

به میدان برود.
اســتقال و صنعت نفــت تاکنون 14 
بــار در لیــگ برتــر بــه مصاف هــم رفته 
اند که هــر کدام از آنها 7 بــار به پیروزی 
رســیده انــد و از این نظر جــدال برابری 
داشــته اند. اســتقال ۲5 گل زده و نفت 
هم 1۸ گل به ثمر رســانده اســت. بازی 
آخــر این دو تیــم در لیگ با پیروزی 4 بر 

صفر آبی ها به پایان رسید.
ë جنگ صدرنشینی

3 بــازی هم جمعه برگزار می شــود 
و تک بازی پایانی این هفته شــنبه میان 
پارس جنوبی جم و تراکتورسازی خواهد 
بــود. از ســاعت 15:15 فــردا، ســپاهان و 

پدیــده در ورزشــگاه نقش جهــان با هم 
دیدار می کنند که این بازی را باید جنگ 
صدرنشــینی دانســت. ســپاهان هفتــه 
گذشــته با تســاوی برابر ماشــین ســازی 
این فرصت را پیدا کرد که یک روز طعم 
شیرین صدرنشینی را بچشد ولی فردای 
آن، پدیــده با پیروزی برابر ســایپا دوباره 
بــه صدر جدول برگشــت و حاا نبرد دو 
تیم اول و دوم جدول برای صدرنشینی 
دیدنــی خواهد بــود. در همین ســاعت 
نفت مســجد ســلیمان و پیــکان مقابل 
هــم قــرار می گیرنــد. پیــکان در 5 هفته 
اخیــر رنگ بــرد را ندیده و 4 شکســت و 
یک تســاوی کار مجید جالی را ســخت 
کرده اســت. از ســاعت 15:30 هم سایپا 
و اســتقال خوزستان مسابقه می دهند. 
ســایپا در 6 بــازی اخیر خــود در لیگ به 
پیروزی نرســیده و 3 مساوی و 3 باخت 
در کارنامــه ایــن تیــم بــه ثبت رســیده و 
اســتقال خوزســتان نیــز در وضعیتــی 
بدتر، در 6 بازی اخیر خود یک مســاوی 

و 5 باخت داشته است.

اخبـــار

صالحی امیری اختاف بین رستمی و فدراسیون وزنه برداری را برطرف کرد

بازگشت کیانوش به تمرینات تیم ملی
رســتمی  کیانــوش  ناکامــی  از  بعــد 
در بازی هــای آســیایی جاکارتــا، ایــن 
ملــی  تیــم  ترکیــب  از  بــردار  وزنــه 
بــرای حضــور در مســابقات جهانی 
گذاشــته  کنــار   ۲01۸ ترکمنســتان 
شــد. رســتمی که ترجیح مــی داد به 
صــورت انفــرادی تمریــن کنــد و در 
تمرینــات تیــم ملــی حضــور نیابــد 

بــرای حضــور در مســابقات قطر کاپ)که جزو مســابقات گزینشــی المپیک اســت( 
بــه تیم ملی دعوت شــد اما از حضــور در تیم ملی خودداری کــرد تا تنش هایی بین 
او و فدراســیون وزنه بــرداری به وجود بیاید. این وزنه بردار دســته ۹6 کیلوگرم یکی  از 
شــانس های کسب مدال در المپیک ۲0۲0 محسوب می شود به همین منظور ظهر 
سه شنبه صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک برای حل اختافات بین کیانوش 
رســتمی و علی مرادی رئیس فدراســیون وزنه برداری، میزبان طرفین بود که در آن 
جلسه اختافات موجود برطرف و مقرر شد رستمی در اردوی تیم ملی حاضر شود 
و تحت برنامه ها و سیاست های فدراسیون تمرینات خود را پیش ببرد و برای حضور 
در مسابقات گزینشی المپیک ۲0۲0 آماده شود. رستمی برای کسب سهمیه المپیک 
توکیو درخواست حضور در دو مسابقه گزینشی دیگر )کاپ تایلند و جام فجر( را داد 
تا با شــرکت در این مســابقات ســهمیه المپیک را دریافت کند که فدراســیون با این 
درخواســت رستمی موافقت کرد. محسن بیرانوند، دبیر فدراســیون وزنه برداری در 
خصوص اینکه آیا شرط و شروطی برای بازگشت رستمی تعیین شده است؟ گفت: 
»ما باید از تمام پتانســیل مان اســتفاده کنیم. یک ورزشکار وقتی ملی پوش می شود 
کلی هزینه برایش شــده، بیش از 10 ســال وقت و انرژی صرف شــده تا مدال آور شود 
بنابراین به همین راحتی نمی شود سرمایه هایمان را از دست بدهیم، اما اگر کسی در 

مسیری که فدراسیون مشخص می کند حرکت نکند، عذرش را می خواهیم.«

پنجره پنجم انتخابی جام جهانی بسکتبال

تقابل تیم بدون ستاره ایران با استرالیا
تیم ملی بســکتبال ایــران با ترکیبی 
جدید و بدون ســتاره هایی همچون 
نیکخــواه  صمــد  حــدادی،  حامــد 
 بهرامی، ســجاد مشــایخی و ارسان 
کاظمــی راهــی ملبورن شــده و فردا 
در اولیــن دیــدارش از پنجــره پنجم 
انتخابــی جــام  جهانی )که شــهریور 
۹۸ در چین برگزار خواهد شد( برابر 

اســترالیا بــه میدان می رود. آســمانخراش های ایران شــانس زیــادی برای جهانی 
شدن دارند اما بعد از باخت برابر ژاپن کارشان دشوار شده و اکنون در این پنجره دو 
دیدار حساس پیش رو دارند. در این بین حواشی تیم ملی بسکتبال هم کم نبوده؛ 
از بی پولی فدراســیون گرفته تا عدم همراهی ماســاژور و بدنساز با تیم ملی و البته 
خــط خوردن چند ســتاره به دلیــل انتقاد از کمبودهای موجــود در تیم ملی. روزبه 
ارغوان، محمد ترابی، محمد حســن زاده، حامد حســین زاده، محمد جمشیدی، 
آرن داوودی، نویــد رضایــی، کیــوان ریاعــی، امیــر صدیقی، رســول مظفری، میثم 
میرزایــی و بهنام یخچالی 1۲ بازیکنی هســتند که در غیاب چهره هــای نامدار باید 
بــا حریفان قدرتمند رقابت کنند. البته در ایــن مدت صحبت هایی از حضور آرون 
گرامی پور، سنتر دورگه ایرانی- انگلیسی و بازیکن توانمند و مؤثر تیم دانشگاه آزاد 
در کنار تیم ملی نیز مطرح شــد اما این بازیکن به دلیل مشــکل سربازی نتوانست 
تیم ملی را همراهی کند. با  وجود این، تیم ملی بســکتبال فردا )جمعه( ســاعت 
1۲:05 به وقت تهران برابر استرالیا بازی خواهد کرد و سپس عازم فیلیپین می شود 
تا دوازدهم آذر برابر تیم ملی این کشور به میدان برود که دیداری بسیار حساس تر 
برای بســکتبال ایران به حساب می آید. بر اساس اخبار منتشر شده، قیمت بلیت 
دیدار ایران و استرالیا 10۶ و 1۶1 دار است که البته عاقه مندان به بسکتبال استقبال 

زیادی برای تماشای این بازی نداشته اند.

صعود بایرن، آژاکس، منچسترسیتی، رئال، رم، یووه 
و منچستر به مرحله حذفی

 حمله عجیب مورینیو 
به سبدهای حاوی بطری آب

در پــی دیدارهــای سه شــنبه شــب لیــگ فوتبــال قهرمانــان اروپــا، صعــود 
تیم های بایرن مونیخ، آژاکس، منچسترســیتی، رئال مادرید، رم، یوونتوس 
و منچســتریونایتد بــه مرحلــه حذفــی این رقابت هــا قطعی شــد و تیم های 
نامدار والنســیا و بنفیکا هــم با پیکارهای امســال وداع گفتند. در گروه پنجم 
در شبی که بایرن مونیخ با پیروزی 1-5 مقابل بنفیکا حریف پرتغالی اش را 
تحقیر کرد، روبن و لواندوفســکی هر کــدام دو گل برای تیم باواریایی به ثمر 
رســاندند. آژاکس هم با برد 0-۲ مقابل آ.ا.ک آتن 11 امتیازی و در پی بایرن 
13 امتیازی به یک هشتم نهایی رسید. در گروه ششم، منچسترسیتی یک بار 
دیگر زورش به لیون نرســید و با این تیم در خاک فرانســه ۲-۲ مســاوی کرد 
)سیتی بازی رفت را 1-۲ باخته بود( ولی با 10 امتیاز از حاا به مرحله بعدی 
راه یافــت و لیــون بایــد در هفتــه آخر از مرحلــه گروهی بر ســر دومین مجوز 
صعــود با شــاختار به رقابت برخیزد. شــاختار پریشــب ۲-3 بــه هافن هایم 
باخــت ولی شانســی برای صعــود تیم آلمانــی وجود ندارد. در دســته دوم، 
جنگ ســرگروهی بیــن رئال مادریــد و آ.اس.رم که هــر دو ۹ امتیازی بودند، 
بــا پیروزی جالب 0-۲ کهکشــانی ها در شــهر رم همراه شــد و بــه این ترتیب 
مردان ســواری شکست عجیب 0-3 ابتدای هفته خود مقابل ایبار در لیگ 
اســپانیا را جبــران کردنــد. گل هــای بیل و واســکز هرچند تماشــایی بــود، اما 
بیشــتر از ضعف آشکار شــاگردان دی فرانچســکو در امر یادگیری سرچشمه 
می گرفت. شکســت 1-۲ زسکا مسکو مقابل ویکتوریا پلژن از جمهوری چک 
هم ســبب شد صعود رم به مرحله حذفی با وجود این ناکامی حتمی شود. 
در گروه هشــتم نیز صعود هر دو تیم نامدار یوونتوس و منچســتریونایتد به 
مرحله بعدی در ســایه بردهای مشــابه 0-1 آنها مقابل والنسیا و یانگ بویز 
حتمــی شــد اما خبرســازترین واقعــه این گروه نــه گل مانژوکیــچ روی پاس 
دقیــق کریــس رونالــدو و نه گل نجاتبخش واپســین دقایق مــردان فلینی به 
ســود منچستر بلکه حرکت غریب ژوزه مورینیو، سرمربی منچستر پس از به 
ثمر رســیدن این گل بود که به سمت دو پکیج حاوی بطری های آب در کنار 
زمین یورش برد و یکی را با لگد، ناک اوت کرد و دیگری را ســر دســت بلند 

کرد و بر زمین کوبید و یک بار دیگر سوژه اول رسانه ها شد.

وصال روحانی
خبرنگار

لیگ قهرمانان 
اروپــــــــــــا

تبرئه افشین پیروانی و شایعات مدیرعاملی وی
افشــین پیروانــی، کاپیتان و سرپرســت ســابق تیــم فوتبال 
پرســپولیس که بــه اتهام دریافــت مبالغــی غیرقانونی در 
زمــان تصدی پســت مدیر تیم ملــی ایران از ســوی کمیته 
اخــاق فدراســیون فوتبــال بــه مدت پنــج ســال از تمامی 
فعالیت هــای فوتبالــی محروم شــده بود، بــه حکم کمیته 
اســتیناف فدراســیون از اتهامات وارده تبرئه شــد. علیرضا 

صالحی، رئیس این کمیته ضمن تایید این خبر، گفت حکم مربوطه صادر شده و 
فقط مراحل انشا و صدور رسمی آن باقی مانده است. به این ترتیب افشین منعی 
بــرای بازگشــت به صحنه هــای فوتبال نــدارد و چون برائــت او با احتمــال جدایی 
حمیدرضا گرشاسبی از پرسپولیس در ارتباط با قانون منع به کارگیری بازنشستگان 
همزمان شده، این شایعه شنیده می شود که پیروانی گزینه جانشینی گرشاسبی و 

احراز پست سرپرستی این باشگاه است.

پدر و خواهر استوکس هم به تبریز آمدند
در حالــی که قرار بــود دیروز باشــگاه تراکتورســازی موضع 
نهایــی اش را دربــاره اســتوکس، مهاجم ایرلنــدی و موفق 
خــود که پس از ســفر اخیــرش به اروپــا با تأخیــری زیاد به 
تبریز بازگشت اعام کند، پدر و خواهر وی نیز وارد این شهر 
شــدند. در گمانه زنی های قبلی جدایی استوکس از تراکتور 
قطعــی به نظر می رســید ولی این رویداد تازه نشــان از آن 

دارد که سران تراکتورسازی شاید درصدد جلب رضایت و ادامه حضور وی در تبریز 
باشند. در عین حال، علیرضا اسدی مدیرعامل تراکتورسازی دیروز تصریح کرد با 
اینکــه انعطاف هایی از این دســت در کار باشــگاه وجود دارد، ولــی او و همکارانش 
هرگز اصول را زیر پا نمی گذارند. محمد تقوی، ســرمربی موقتی تراکتورســازی هم 
گفت اخبار مربوط به مذاکرات این باشــگاه با مهدی طارمی و فرشــاد احمدزاده، 

پرسپولیسی های سابق که اینک لژیونر هستند، صحت ندارند.

وینفرد شــفر سرمربی اســتقال گفت: »تا به حال 3 بار با صنعت نفت 
بــازی کردیــم و می دانیــم تیم سرســختی هســتند. مــا بــه هواداران مان 
نیــاز داریــم و امیدواریم بتوانیم به پیروزی برســیم.« او درباره اســتفاده 
نکــردن از بازیکنــان جــوان تیمــش همچــون صیادمنش هــم صحبت 
کرد:»صیادمنــش در ایــن ســن یکی از بهترین اســتعدادهای دنیاســت 
و همیشــه در جلســات آنالیز به او نــکات جدیدی را گوشــزد می کنم اما 
فوتبال پلی استیشن نیست که یک باره دکمه را فشار دهید و کارهایتان را 
انجام دهید. سجاد آقایی و رضا کریمی هم که مصدوم هستند. بازیکنان 
جوان باید پله به پله اضافه شــوند.« ســرمربی اســتقال در ادامه درباره 
اینکــه چرا بــه بازیکنان ملی پوشــش اجازه حضــور در تمریــن ریکاوری 
در پــک را نــداده، توضیــح داد: »تیم ملــی نیاز به حمایــت دارد اما باید 

بــا باشــگاه ها همکاری کنند. نبایــد صحبت هایمان را از طریق رســانه ها 
بــه هم برســانیم، چیــزی که از فدراســیون انتظــار می رود این اســت که 
جلســه ای با حضور مربیان ملی و باشــگاهی برگزار کنند.« شفر اختاف 
با کمیته فنی استقال را رد کرد: »من با کمیته فنی هیچ مشکلی ندارم. 

شایعات فضای مجازی را باور نکنید.«
ë غیبت سرجیو و برانکو در نشست خبری

طبــق برنامــه قرار بــود ســرمربیان 6 تیم لیــگ برتری که امــروز بازی 
دارنــد، در کنفرانــس مطبوعاتــی حاضــر شــوند امــا پائولــو ســرجیو، 
سرمربی صنعت نفت آبادان در نشست خبری حاضر نشد و علیرضا 
امامی فــر مربی ســپیدرود و برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی پرســپولیس 

هم به نشست خبری نرسیدند.

مهاجری: امروز فرصت شفر: فوتبال پلی استیشن نیست
دیده شدن ماست

ســازی  ماشــین  ســرمربی  مهاجــری 
گفــت: »تیم هــای شهرســتانی چنــد 
بار فرصــت دارنــد در تلویزیون دیده 
شــوند و بــازی بــا پرســپولیس یکی از 
بــه  امیــدوارم  ماســت.  شــانس های 
گونه ای بازی کنیم که کیفیت خوب و 
نتیجه گیری خوبی هم داشــته باشیم 
و حــرف اول را ما بزنیم. تماشــاگران 
بیایند، حضور آنها در ورزشــگاه به ما 

قوت قلب می دهد.«

نکونام: 11 سرباز 
می خواهم

جواد نکونام، سرمربی نساجی گفت: 
بازیکنــان  و  خوبــی  تیــم  »ســپیدرود 
باکیفیتــی دارد. بــازی ســختی داریــم 
امــا من بــه تقابــل و چنیــن چیزهایی 
اعتقــادی نــدارم. ما یک بــازی داریم 
کــه ۹0 دقیقــه اســت و بعــد از آن هم 
تمام می شــود.« او به سؤالی مبنی بر 
اینکه آیا تیمش یــک ژنرال کم دارد؟ 
چنین پاسخ داد:»ما دنبال این چیزها 

نیستم. من دنبال 11 سرباز هستم.«
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پيامبر صلى اه عليه و آله:
ٌة فى َقلِب ابِن آَدَم، َاما  َاا َو ِاَن الَغَضَب َجمــرَ
َرأيُتم اِلى َحمَرِة َعيَنيِه َو انِتفاِخ اَو داِجِه؟! َفَمن 

َاَحَس ِبَشى ءٍ ِمن ذِلَك َفلَيلَصق ِباارِض؛
 بدانيد كه خشم پاره آتشى در دل انسان است. مگر چشمان سرخش 
و رگ هــاى گردنــش را ]هنــگام خشــم[ نديــده انــد. هــر كس چنين 

احساسى پيدا كرد، روى زمين بنشيند.       مفردات الفاظ قرآن ص 608
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زهرا نی چینپیشنهــاد
منتقد سینما

يکــى از بناهای تاريخى مذهبى اســتان اصفهان امامزاده ســلطان 
حســين)ع( شهرســتان نطنز اســت. ايــن بنا كــه در حاشــيه آزادراه 
اصفهان - كاشان و در نزديکى روستای ابيازن قرار دارد، بنابر رسمى 
كهــن در روزهايــى چون نــوروز، وادت امــام زمان)عج(، تاســوعا و 
عاشــورا و بويژه ۲۸ صفر پذيرای ارادتمندان به اهل بيت)ع( است 
كه با پای پياده به سمت آستان اين حضرت راهى مى شوند. قدمت 

اين بنای ثبت ملى به عصر صفويه رسيده و دارای گنبدی دوپوش 
و فيروزه رنگ به ارتفاع ۲0 متر اســت. مســاحت صحن امامزاده و 
زيارتــگاه 700 متــر مربــع اســت. در ضلع شــمالى صحــن زيارتگاه 
شاهزاده حسين)ع( جهت رفاه حال زائران، 1۲ باب زائرسرا ساخته 
شده اســت. همچنين در ضلع غربى صحن مسجد و شبستانى به 
مســاحت 600 متر مربع قــرار دارد. در داخل حــرم ضريحى فلزی 
روی ســنگ مــزار اين امامــزاده بزرگوار قرار گرفته اســت. ديوارهای 
حرم تا ســقف نقاشى شده كه قدمت آن به دوران صفويه رسيده و 

در دوران قاجاريه مرمت و بازسازی و تکميل گرديده است.

سلطان حسین)ع( ابیازن؛ امامزاده ای مجبوب زائران پیاده

رضا سلیمان نوریایــران ما
خبرنگار

اخبار بد صدا و ســيما تمامى ندارد. چند روز 
پيش خبری منتشــر شــد مبنى بر اينکه صدا 
و ســيما تــوان مالــى ســاخت ســريال جديــد 
را نــدارد. بــا انتشــار اين خبــر، هيــأت داوران 
جوايــز »امــى« يک جلســه مديريــت بحران 
تشــکيل دادند و گفتند »حاا بدون ســتايش 
3، چــه جــوری جايــزه رو برگــزار كنيــم؟!« و 
بعــد های های گريه كردند و رفتند. راســتش 
به عنــوان يــک طرفــدار واقعى صدا و ســيما 
غصــه  خيلــى  خبــر  ايــن  خوانــدن  از  بعــد 
خورديــم، ولــى به هر حال اين دوران هم مى گــذرد. حاا ما برای اين 

دوران گذار چند پيشنهاد داريم:
ما پيشنهاد مى كنيم كه صدا و سيما در گام اول، بيايد تايم های خالى 

را بــا برنامه های كنکوری پر كند. مثًا غير از برنامه های »گزينه يک«، 
»گزينــه دو«، »گزينه ســه« و... برنامه گزينه دنده بــه دنده، گزينه چرا 
نمى خنده و... را هم اضافه كند. حتى مى تواند دو ســه تا شبکه را هم 
كنترات بدهد به اين مؤسسات كنکوری كه يک ريز تبليغ پخش كنند، 
بعــد برونــد با يکــى دو مقام آمــوزش و پرورش هم در مــورد مافيای 

كنکور مصاحبه كنند و های های به آنها بخندند.
پيشــنهاد ديگــر ما اين اســت كه يکى دو شــبکه ديگــر را نيز به پخش 
اخبــار اختصاص دهند، بــه هرحال موج فاكــت و بدبختى در غرب 
آن قدر زياد شده كه يک »شبکه خبر« به تنهايى جوابگو نيست. حاا 
اين وســط ها اگر احياناً زمانى زياد آوردند، مى توانند در راستای اتحاد 
بيشتر، دولت را حسابى بکوبند. حتى با توجه به عاقه كاربران فضای 
مجازی، مى توان يکى از شــبکه های خبر را به پخش مستقيم زندگى 
كشاورز خوش ذوقى كه برای اولين بار خيار و كدو تنبل را باهم پيوند 

زده، اختصاص دهند.
صدا و ســيمای ما نشــان داده كــه در نامگذاری و برگزاری مســابقات 
خاقيت عجيبى دارد تا جايى كه ما وقتى تلويزيون را روشن مى كنيم، 
ســر و صورت مان خاقيتى مى شــود. روند كار به اين شــکل اســت كه 
يک اســم »فاعل« را با كلمه »شــو« پيوند مى زننــد، بعد يک مجری 
خوش تيــپ مى آورند تــا مثــًا »خواننده شــو«، »راننده شــو«، »عمو 
ســبزی فروش شــو« و... را اجرا نمايد. حاا با همين فرمول جادويى، 
پيشــنهاد مى كنيــم به كمک »گروه سياســى ســيما« برنامــه تلفيقى 
درســت كنند. مثًا با توجه به اينکه ســال آينــده انتخابات مجلس را 
پيِش رو داريم، بيايند مســابقه »نماينده شــو« را راه بيندازند و در آن 
به كسى كه بهتر از همه مى تواند شعر بخواند و بقيه احسنت بگويند، 
اسم های خارجى را به شکل عجيب تلفظ كند، روزی هفت هشت  بار 

درخواست استيضاح داشته باشد و... جايزه بدهند.

مستند »عمو سبزی فروش« در جایزه »امی«

هانی انصاری
سنا

ای

یادداشتى بر فيلم انيمه ماکيا ساخته ماری اوکادا

 زمان باز نمی ایستد

انيمــه ماكيــا يــا معــادل ژاپنى اش»بيا گل هــای موعــود را در 
صبح گاه وداع بياراييم« با عنوان خاصه تر سايوآسا، در فوريه 
۲01۸ به كارگردانى ماری اوكادا به نمايش درآمد. مردم ايورف 
در سرزمينى بســيار دورتر از آدميان زندگى مى كنند و روزهای 
خود را با بافتن هيبيــول مى گذرانند. هيبيول پارچه ای خاص 
است كه سلسله گذر زمان را نشان مى دهد. مردم ايورف خيلى 
ديرتر از انســان ها پير مى شــوند و تا صدها سال عمر مى كنند. 
بيگانه هــا آنهــا را موجوداتــى افســانه ای مى داننــد و بــا عنوان 

»قبيله جدا افتاده« مى شناسند.
ماكيــا، دختر جوان يتيمى  اســت كــه به عنوان دســتيار رئيس 
قبيله، راســين، پيش او كار مى كند. راسين يک بار به او هشدار 
مى دهد كه هيچ گاه عاشق بيگانه ها نشود، چون تازه آن زمان 
اســت كه مفهــوم تنهايى حقيقى را مى فهمــد. مدت كوتاهى 
پس از آن پادشــاهى همســايه، مزارته، ســربازان مسلحى را با 
تنهــا اژدهايان باقى مانــده كه »رناتو« ناميده مى شــوند، برای 
حمله به دهکده ايورف ها مى فرستد. سربازان بسياری از آنها 
را مى كشــند و دوســت ماكيا، ِليليــا، را هم به اســارت مى برند. 
در ايــن ميان يکــى از رناتوها بر اثر مرض »ســرخ چشــمى« از 
پــا درمى آيد و ماكيا كه پارچه ای از او آويزان اســت همراه او در 
جنگلى سقوط مى كند. ماكيا در راه پيدا كردن مسير به كاروانى 
دزد زده برمى خورد و آنجا نوزادی تازه به دنيا آمده پيدا مى كند 
كــه در آغــوش مادر مــرده اش اســت. او را با خود مى بــرد و در 
دهکده »ِهلم« نزد خانواده ای ساكن مى شود. ماكيا اسم پسر 
را آريــل مى گــذارد و بزرگش مى كنــد. از آن طرف رناتوها يکى 
پس از ديگری براثر مرض سرخ چشمى مى ميرند و پادشاه كه 
نگران از دست دادن قدرتش است با فهميدن راز درازعمری 
ايورف هــا، ليليــا را عروس پســرش مى كنــد تا وارثــى با ويژگى 
ايورف هــا برايــش به دنيا بيــاورد. ماكيا و آريل از هلم به شــهر 
مى روند. آريل به جوانى تبديل مى شود و ماكيا همچنان مثل 

دختــری جــوان باقى مانده. آريل كه در كودكى بســيار به ماكيا 
وابســته بــود، حــاا از او دوری مى كند و ماكيا كه آريل را بســيار 
دوســت دارد كم كم ياد هشدار راسين مى افتد. شهر پادشاه با 
حمله ايورف های انتقام جو روبه رو مى شــود و آريل حاا سرباز 
پادشــاهى  اســت. زمان برای انســان ها مى گذرد و آريل ازدواج 
مى كند و بچه دار مى شــود. او بتدريج پير مى شود و ماكيا هنوز 
هــم دختری جوان اســت تا اينکه زمــان مرگ آريــل در پيری 
فــرا مى رســد و ماكيا با او وداع مى كند. مــاری اوكادا كه پيش تر 
در ســال ۲015 فيلم انيمه »سرود قلب ها« را ساخته بود، اين 
بــار با داســتانى فانتــزی روايتــش را پيش مى بــرد و ضعف ها 
و احساســات آدمــى را در قالبــى نماديــن نشــان مى دهــد. او 
اســطوره ها و افســانه ها را از ابعــاد ديگــری نشــان مى دهد و با 
شــکل دادن فضايــى تــازه مفهــوم »زمــان« را كاوش مى كند. 
بــا پرداختن بــه ترس های نهفتــه ناچاری انســان را به تصوير 
مى كشــد و تأكيد مى كند كه رشــته زمان همچنان پيروز است. 
او ســتيزه گری انســان را با سرنوشــت بخوبى بيان مى كند و به 
سردرگمى و نزاع بين عقل و احساس اشاره دارد. با پرداختن 
موجود ايده آلى چون ايورف ها، دقيق تر روح انسان را مى كاود و 
به نقض هايى مى رسد كه آدمى هميشه در وجودش كمابيش 
پررنــگ اســت. اين انيمه عــاوه بر روايــت زيبــا در جلوه های 
بصری و ترســيم شــخصيت ها هم بســيار خوب عمل كرده و 
بــا وجود اســتفاده از عناصــری كه پيش تر هم مــورد پرداخت 
بوده اند، از كليشه به دور است چون برای استفاده از هر يک از 

آنها رابطه ای مستحکم با ديگر عناصر ساخته است.

21 سال از حماسه ملبورن گذشت

روز تولد فوتبال ایران

 
۸ آذر 76؛ روزی كــه اگــر چــه در تقويــم 
رســمى ايــران بــرای آن عنوانــى نوشــته 
نشــده امــا در تقويــم ذهنــى بســياری از 
فوتبالدوســتان ايرانــى، روزی ويژه و مهم 
بــه شــمار مــى رود. روزی كه شــايد تا صد 
ســال ديگر هم از ياد مردم اين مرز و بوم، 
بيــرون نرود و به نوعى مى تــوان آن را روز 
تولــد فوتبال ايران توصيف كرد. تيم ملى 
فوتبــال ايران كه از صعود به جام جهانى 
نا اميــد بــود، در ديــداری معجزه آميز در 
مرحلــه پلــى آف مقدماتى جــام جهانى 
199۸ فرانسه، مقابل استراليا به تساوی ۲ 
بر ۲ رســيد تا پس از ۲0 ســال جواز حضور 

در جام جهانى را به دست آورند.
تيــم ملى پيش از آن هم يــک بار به جام 
جهانى 197۸ آرژانتين رسيده بود اما اين 
صعود حال و هوای ديگری داشــت. انگار 
تاريــخ فوتبــال ايران بــه دو نيمه متفاوت 
تبديل شد. ســاعت كمى از ۲ بعد از ظهر 
گذشــته بــود. وقتــى خــداداد عزيــزی گل 
مساوی را وارد دروازه مارک بوسنيچ كرد، 
يک ايران منفجر شــد ولى بعد از آن مگر 
وقت بــازی مى گذشــت. ســاندروپل داور 
مجــاری ۸ دقيقه وقت اضافه اعام كرده 

بود كه مثل ۸0 دقيقه بود. 
تری ونبلز ســرمربى انگليســى كانگوروها 
نمى دانســت چه كار كند و كامًا مشــوش 
بــود و كمــى آن طــرف تــر، والديــر ويــرا 
ســرمربى برزيلى ايران هم ســيگار پشت 
ســيگار بــود كــه روشــن مى كــرد تــا موتور 
را روشــن نگــه دارد.  خــودش و تيمــش 

وقتى بازی به پايان رســيد، انگار دنيا را به 
ايرانى ها داده بودند. ما قبل از اين كه جام 
جهانى روی دستان ديديه دشان كاپيتان 
فرانســه باای ســر بــرود؛ جــام جهانى را 
گرفتــه بوديــم و حميد اســتيلى آنقــدر از 
خود بى خود شــده بود و گريــه مى كرد كه 
بــا ســوت پايان مســابقه داور بــازی را هم 

بغل كرد.
از آن روزهــا، ۲1 ســال مى گــذرد. روزهايى 
كه سياســت ايران ماه های ابتدايى دوران 
اصاحــات را تجربــه مى كــرد امــا انــگار 
دوران اصاحــات فوتبــال ايــران نيز آغاز 
شده بود. حتى اين اصاحات در رسانه ها 
هم شــروع شــده بــود. چنــد روز پيــش از 
آن روزنامه »خبرورزشــى« هــم به عنوان 
يــک روزنامــه نوگــرای ورزشــى كار خود را 
در مطبوعــات آغــاز كرد و بعدهــا به يک 
رســانه جريان ساز تبديل شد. آن روزها از 
فضای مجازی خبری نبود. كمتر كسى در 
خانه اش رايانه و تلفن همراه داشــت اما 

همه همــراه هم بودند. همــراه هم برای 
شــروع جريانى كه روزهــای خوبى را برای 
ايــران و ايرانــى رقــم زد. حــاا احمدرضا 
عابــدزاده دروازه بــان تيم ملــى، در حال 
تماشــای اميــر خــود در تركيــب تيــم كى 
روش اســت. اســتيلى مدير فنى تيم اميد 
شــده و رضــا شــاهرودی هــم مربــى ايــن 
تيــم اســت. محروميــت افشــين پيروانى 
لغــو شــده و خــداداد هم بيــرون گــود در 
حال تماشاســت. على دايى ســرگرم تيم 
خود سايپاســت و عليرضا منصوريان هم 
كارش را بــا ذوب آهن شــروع كرده. كريم 
باقری كنار برانکو مشغول است و مهدوی 
كيا هم ســرگرم آكادمى خــود و مربيگری 
در هامبورگ. يحيى گل محمدی با پديده 
صدرنشين ليگ است و نعيم سعداوی و 
محمــد خاكپور هم در دســترس نيســتند 
و ابراهيم تهامى و اكبر اســتاد اســدی هم 
بــه ياد آن روزهای خوب، روزگار را ســپری 

مى كنند.

بااخــره پيــروز حناچى شــهردار تهران 
شــد! اين خبر آنقدر در چند روز گذشته 
تأييد شــد و تکذيب شد كه وقتى ديروز 
عصــر بااخره حکم امضا و اعام شــد 
بعضى ها فکــر مى كردند نکنــد دوباره 

كسى تکذيبش كند؟!
ديــروز صبــح دكتــر محمــود واعظــى 
مســئول دفتــر رئيس جمهــوری اعام 
كــرد كــه به احتمــال زياد حکم امضــا مى شــود و اين كش و 
قوس های چند ساعته باعث شد بحث شهرداری تهران كه 
مدتى اســت مدام داغ مى شود و آرام مى گيرد و دوباره سير 
صعودی را طى مى كند، باز هم به يکى از مهمترين مسائل 

روز شبکه های اجتماعى تبديل شود.
البتــه نوشــتن و اظهار نظــر درباره پيروز حناچــى با توجه به 
اينکــه يک روزنامــه نگار چند عکــس از حناچــى در متروی 
تهران منتشر كرد از سه شنبه آغاز شده بود اما ديروز و پس از 
امضای حکم فضای شبکه های اجتماعى تا حدودی همراه 
بــا جو تبريک به حناچى با چاشــنى طنز بــود و بعد گايه از 
اين پروســه طوانى: »حکم پيروز #حناچى صادر شد. بنده 
خدا اگه مى دونســت اينجوری حکمش صادر ميشــه زودتر 
مى رفــت مترو، حکم #حناچى صادر شــد، ديگه نميتونين 
تو مترو ُهل بدينش، بااخره #حناچى رفت بهشت، انشاه 
كه ايشــون ديگه داستان نشــن برای تهرانى ها، يادش بخير 
#قاليبــاف بــرای افتتــاح پروژه هــا روزشــمار ميذاشــت، امــا 
اصاح طلبــان واســه روز اســتعفای شــهرداری كــه انتخاب 
مى كنــن بايــد روزشــمار بــزارن، از اون ســمت تايم ايــن به 
ترتيب تشــريف بيارين برای شــربت و شــيرينى، خب مثل 

اينکه #حناچى بايد برا هفته ديگه دوچرخه بخره.«

بااخره تهران شهردار دارد

شهروند 
مجــازی

خبر روز

یگانه خدامی

خالق »باب اسفنجی« درگذشت
انيميشن ســاز  هيلنبــرگ«  »اســتفن 
و  امريکايــى و خالــق ســريال محبــوب 
فيلم سينمايى »باب اسفنجى« در سن 
۵7 ســالى درگذشــت. بــه گــزارش ورايتى، شــبکه تلويزيونى 
»نيکلدئون« كه »اســتفن هيلنبرگ« يکى از بنيانگــذاران آن 
اســت، بــا اعام خبــر درگذشــت اين چهــره مؤثــر در عرصه 
پويانمايى عنوان كرد وی يک رفيق دوست داشتنى و همکاری 
قديمى و خاق بود و ما با خانواده او ابراز همدردی مى كنيم. 
 )ASL( هيلنبرگ« به بيماری اسکلروز جانبى آميوتروفيک«
كه يک بيماری تخريب كننده سلول های عصبى است، مبتا 
شــده بود؛ همان بيماری كه »اســتيون هاوكينگ«، فيزيکدان 
نامدار انگليســى نيز به آن مبتا شده بود. هيلنبرگ فعاليت 
خــود در عرصــه انيميشن ســازی را از ســال 19۸7 و تحصيــل 
در رشــته انيميشــن تجربى در مؤسسه هنر كاليفرنيا آغاز كرد 
و در ســال 199۲ نيز توانســت كارشناســى ارشــد خود را در اين 
رشــته دريافــت كنــد. در همــان ســال »هيلنبــرگ« موفق به 
كســب جايزه از جشنواره بين المللى انيميشــن »اوتاوا« برای 
»حفره هــای كــرم« شــد و اين انيميشــن در ادامــه در چندين 

رويداد بين المللى ديگر نيز به روی پرده رفت. او همچنين از 
سال 1993 تا 199۶ به عنوان كارگردان و نويسنده در مجموعه 
انيميشن تلويزيونى »زندگى مدرن روكو« با شبکه تلويزيونى 
»نيکلدئون« همــکاری مى كرد. از آن زمــان به بعد وی تمام 
زمــان خــود را صــرف نويســندگى، تهيه كنندگــى و كارگردانى 
يک مجموعه تلويزيونى كرد كه در نهايت به ســاخت سريال 
»باب اسفنجى شلوار مکعبى« ختم شد. اولين قسمت از اين 
انيميشــن در مــى 1997 به روی آنتــن رفت و تا به امــروز ۲۵0 
قسمت از آن پخش شده است و عاوه بر كودكان، مخاطبان 

زيادی در ميان بزرگساان و دانشجويان دارد.

خبر آخـر

تقویم

ادبیات جنایی و چالش هایش در ایران
ادبيــات ژانر جنايى يا همان معمايى- 
پليســى شــکلى از داستان نويسى است 
كــه بــه چگونگــى ارتــکاب بــه جــرم و 
جنايت و رويکردهــای مقام حل كننده 
معمای جنايى )در شکل كارآگاه، افسر 
پليس، مأمور شهربانى، مأمور امنيتى 
و ... ( مى پــردازد و بــر طبق آمار فروش 
ســايت آمازون، جــزء پرمخاطب ترين 
گونه های ادبيات داســتانى  اســت. اين 
ژانــر از همــان اوايــل ورود ترجمــه بــه 
ايــران يعنى همان اواخر حکومت قاجار وارد ايران شــد و بعد 
از آن بــرای اولين بار در حــوزه تأليف، در دهه چهل به صورت 
پاورقى نويســى در مطبوعات متبلور شد. اما بعد از دهه پنجاه 
ايــن ژانــر خاص به كلــى از ادبيات تأليفى ايران حذف شــد كه 
خود جای پرسش بسيار دارد. ژانر جنايى همانند ژانر علمى- 
تخيلى از آن دســت محصوات وارداتى  اســت كه شــايد ذائقه 
ايرانــى با توليــد داخلى آن هرگز آشــتى نکرده  اســت. ادبيات 
ژانر در بهترين حالت خود در شــکل ترجمه های دست پايين 
ادبيات ژانر خارجى و نمونه های بســيار معروف و همه گير آن 
بــه كتابخانه ايرانــى جماعت خواننــده اين فيلد داســتانى راه 
پيدا كرده اســت. از سوی ديگر متريال و مواد اوليه داستان ژانر 
جنايى و پليســى در ادبيات چند دهه اخير كه بيش از پيش به 
انزوا رفته است، چيزی نيست كه در جامعه ايرانى با ساز و كار 
خاص كشف عامان جرم و جنايت قابل دسترسى باشد. ما در 
ايران كارآگاه خصوصى نداريم. هيچ پوآرو يا خانم مارپلى برای 
پرده برداشــتن از جنايت اســتخدام نمى شــوند. هيچ شرلوک 

هولمزی دنبال دســتگيری عامل قتل و دزدی نيست. بسياری 
از پرونده های جنجالى قتل و بزهکاری به طور كامًا محرمانه و 
به دور از انظار عموم در سيکل اداری مربوط به سلسله مراتب 
پليــس آگاهى طى مى شــود و اغلب بســيار كــش دار و طوانى  
اســت. آنقدری كــه از حافظه اجتماعى مردم پاک مى شــود و 
كســى ديگر پيگير پايان ماجرا نيســت. مســأله ديگر چيزی به 
نام عفت عمومى است كه اجازه وارد شدن به همه حوزه های 
جرم و جنايت را نه در واقعيت و نه عالم داســتانى نمى دهد. 
حــال آنکــه خــوب مى دانيــم سال هاســت تعريــف جنايت از 
كشته شــدن مرد پولداری توسط همســرش يا كشته شدن پدر 
پير خســيس توسط پســرانش گذشــته و دامنه جرم و جناياتى 
كه از قضا بشــدت جذابيت و كشــش های داســتانى هم دارند 
تــا درون سياســت و دولت و حيطه عفت عمومى هم كشــيده 
مى شــود و صد البته كه نوشــتن از آنها به اين راحتى ها نيست. 
مخاطب اين طور داســتان ها به خواندن داســتان های صفحه 
حــوادث مطبوعات عــادت كرده اند. جامعــه و فرهنگ ايرانى 
كه گفتن و تفســير و توصيف جنايت را مايه ريخته شــدن قبح 
آن و متداول شــدن امر ناســالم در جامعه مــى داند، اصرار بر 
ديــدن و خوانــدن از اين فضــا  را در قالب داســتان نمى پذيرد. 
بلکه آن را تنها به شــکل آيينه عبــرت و توصيه های امنيتى در 
همــان صفحه حوادث مطبوعات مى خواهد. با همه اين ها به 
تازگــى صداهايى در ادبيــات امروز ايران به گوش مى رســد كه 
حکايت از تمركز نســل جوان نويســندگان به ايــن ژانر مغفول 
مانده ادبيات دارد. باشــد كه شاهد رمانى تازه باشيم تا بعد از 
آن تنها نمونه ســالم و ســر پای ادبيات جنايى تأليفى ما »فيل 

در تاريکى« مرحوم هاشمى نژاد نباشد.

بــه  كــه مدت هاســت  كيــا  حاتمــى 
البتــه  و  اظهارنظرهايــش  دليــل 
نحــوه تبليغــات »بــه وقــت شــام« 
خيلــى  اجتماعــى  شــبکه های  در 
محبوبيت ندارد اين بار به دليل حرف هايش محبوب 

شد!
او سه شــنبه شــب پــس از دريافــت جايــزه كارگــردان 
برگزيده 40 ســال سينمای مقاومت گفت: »اين هديه 

را به نمايندگى از استادم بهرام بيضايى مى گيرم.«
يــک جملــه جنجالــى كه بــه نظــر بســياری از كاربران 
شــبکه های اجتماعى بيانش از سوی حاتمى كيا كمى 
عجيــب بود. شــايد به دليــل تفاوت نگاه هــای اين دو 

كارگردان.
كاربــران زيــادی ايــن جملــه را نشــانه ای از چرخــش 
حاتمــى كيــا دانســتند و خيلى هــا هــم نوشــتند كــه او 
قــدر پيشکســوتش را دانســته اســت. البتــه بعضى هــا 
هــم به ديده شــک و ترديد به جملــه حاتمى كيا نگاه 
كردنــد. واكنش هايــى مثل اين را ديروز در شــبکه های 
اجتماعى خوانديم: »چرا همچين ميکنه اين حاتمى 
كيــا؟«، »بــرای منــى كــه هــر دوشــون رو دوس دارم 
جالــب بود«، »البته ايــن بنده خدا ارتباطــى با بزرگى 
چــون بهــرام بيضايــى نــداره«، »در هميــن صفحــه 
بارهــا بــه #حاتمى_كيــا تاخته بــودم، امــا بى انصافى 
اســت اگر دســتش را نبوسم كه حق اســتاد را ادا كرد و 
گفت جايــزه امروز را به نمايندگى از #بهرام_بيضايى 
گرفته«، »اســتاد دوبــاره راهنمــا زدن و پيچيدن به يه 

سمت ديگه!«
از طــرف ديگــر بيــژن بيرنــگ كارگــردان تلويزيون در 
اينستاگرامش پستى گذاشت و به حاتمى كيا به تندی 
تاخت و نوشــت: »شما همان هايى هستيد كه دهه 60 
و همــه دهه ها را براى امثال بيضايى تنگ و تار كرديد 

و استاد را ناچار به هجرت.«

حاتمی کیا و جمله های عجیبش!

چهره روز
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