
هنرمحمدبنسلمان
عربســتان روزگار ســختی را می گذرانــد. کســانی کــه بــا 
تاریخ منطقه آشــنا هستند می دانند که اگرچه عربستان 
بزرگ تریــن تولیدکننده نفت جهان اســت و درآمدهای 
سرشاری داشته است و این درآمدها همواره منشأ قدرت 
آن کشــور بــوده، ولــی اعتبار اصلــی این رژیــم در جهان 
اســام بواســطه وجود حرمین شــریفین یعنی مکه و مدینه در آن کشور است و 
آنان بزرگ ترین افتخار و لقب خود را »خادم حرمین الشریفین« می دانستند و 
در جهان اسام بویژه نزد اکثریت اهل تسنن به این صفت شناخته می شدند. از 
این رو نوعی اقتدار معنوی نیز داشتند و پادشاهان آن نزد دولت ها و مسلمانان 
اهل سنت از احترام ویژه ای برخوردار بودند و ثروت نفتی نیز به کمک این رژیم 

می آمد تا این اقتدار و محبوبیت را نهادینه و تقویت کنند.
ولی با آمدن محمد بن ســلمان بسیار جوان در جایگاه ولیعهدی پدرش، 
ورق برگشــته است. محمد بن سلمان مرتکب چند اشتباه فاحش شد. اولین 
اشــتباه او پشــت پــا زدن به ســنت های قبیلگی و دینــی بود؛ تردیدی نیســت 
که عربســتان نمی توانســت با آن ســنت های سیاســی بســته و رفتارهای مثًا 
مذهبــی کــه حتی زنان مجاز به رانندگی نیســتند، پیشــرفت مهمــی را تجربه 
کنــد. بنابراین اصــاح آنها امری ضــروری بود، ولی مســأله مهم تر از اصاح 
آنها، شــیوه انجام این هدف بود. شــیوه ای که مبتنی بر به به و چه چه غربی ها 
و از بــاا و بــا اســتبداد صورت گرفت و حتی به دســتگیری و حذف بســیاری از 
شــاهزادگان ســعودی منجر شــد، ضمن آنکــه ظرفیت دینی حکومــت را به 

نسبت خالی و تهی کرد.
اشــتباه دوم وی جایگزیــن کردن پول به جای اقتــدار معنوی بود. در واقع 
عربســتان بــا ولخرجی هــای فراوان ســعی کرد اقتــدار بخرد، ولــی مهم ترین 
منبــع اقتــدار خود که خــادم حرمین شــریفین بــود در عمل به حاشــیه راند. 
ایــن کار از طریــق حملــه بــه ســنت های رفتــاری مــردم عربســتان و حمایت 
از تروریســم داعــش یا حداقل همســویی بــا آنها، حمایــت از کودتای نظامی 
السیسی علیه اخوان المسلمین، پیش از آن مخالفت با انقاب یا بهار عربی 
و حمایت از بن علی در تونس، حمله به یمن و کشــتار کودکان و زنان بی پناه 
یمنی، عادی ســازی روابط با اســرائیل، حمله به کشــور قطــر به دلیل ترس از 
تلویزیون الجزیره، تقابل با ترکیه و از همه بدتر ُکرنش کردن در برابر امریکا و 
ترامپ و این آخری قتل خاشــقجی بود و در نهایت به یک گاو شــیرده تبدیل 
و معرفــی شــد. بــرای اینکه بدانیم اهمیت وابســتگی بن ســلمان بــه ترامپ 
چگونه بای جان او خواهد شــد، کافی اســت که متذکر شــویم، پیش از آمدن 
ترامپ؛ میزان بدبینی اعراب به سیاست های منطقه ای ایاات متحده حدود 
49 درصد بود که ســال گذشــته به 79 درصد رســید و احتماًا امســال بیشــتر 
هم شــده است. ادبیات تحقیرآمیز ترامپ را باید با سخنرانی اوباما در قاهره 
مقایســه کرد که دو احســاس کامًا متفاوت در مخاطب عــرب ایجاد می کند. 
هنر محمد بن سلمان این است که جایگاه حکام عربستان را از خادم حرمین 

شریفین به گاو شیرده برای ترامپ تبدیل کرده است.
نتیجه این رفتار چنین شــده اســت کــه مردم جهان عــرب در اعتراض به 
ســفر بن سلمان به کشورشــان تظاهرات گســترده ای انجام می دهند، رفتاری 
که در کشــورهای غیرغربی چندان مرسوم نیســت که علیه سفر رهبران دیگر 
کشورها تظاهرات شود. این رفتار نشان می دهد که عربستان نه فقط در نگاه 
جهانــی و غربی هــا، بلکه در نگاه مردم مســلمان و حتی عرب بشــدت منفور 
شــده اســت. این نفرت به گونه ای شده که کشــورهای اروپایی نیز فاصله خود 
را با عربســتان افزایش داده اند و ســنای امریکا نیز در پی توقف حمایت های 

دولت ایاات متحده از تجاوز عربستان به یمن است.
واقعاً معلوم نیست که بن سلمان چگونه می خواهد وایتعهدی را به پایان 
برساند و پادشاه شود؟ تخم کینه ای که او نزد مردم منطقه و کشورهای جهان و 
حتی مردم عربستان کاشته است، بزودی بارور خواهد شد و از آن بدتر اینکه اگر 
او پادشــاه شــود با توجه به ســن اندک او مردم باید انتظار داشته باشند که ده ها 
سال، شاید به اندازه کل دوران پادشاهی پدر و عموهایش، بر سریر قدرت بماند 
و طبیعی اســت که در برابر این احتمال سکوت نخواهند کرد. عربستان آبستن 

حوادث مهمی است. زایمان آن دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد.

یادآوریتضعیفپارلماندرروزمجلس
روز مجلس همه ســاله بــه موعدی برای یــادآوری جایگاه 
حقوقی این نهاد و اهمیت آن در راهبری کشور و اداره امور 
اساســی جامعه تبدیل شده است. ما هر سال در حالی این 
روز را پشــت ســر می گذاریم که به شــکل مشهودی نسبت 
به قبل شــاهد تضعیف بیشــتر جایگاه قوه مقننه در کشــور 
هســتیم. بر همین اســاس به نظر می رســد اگــر دغدغه ای 
جدی در قبال این نهاد مهم سیاسی کشور وجود دارد باید 
از این پس بیشــتر و بنیادی تر از قبل شــاهد آسیب شناسی 
جایگاه فعلی مجلس و فاصله آن با شــأنیت آن در قانون 

اساسی و دیگر قوانین کشور باشیم.
در یــک ارزیابی عمومــی می  توان ســه زیربنای حقوقی 
مهم را به عنوان عواملی که جایگاه مجلس را از منظر دو وظیفه اصلی این نهاد 
یعنی قانونگذاری و نظارت می تواند تضعیف کند عنوان کرد؛ عدم وجود ساختار 
حزبــی در کشــور، بســط و تعمیق مفهــوم نظــارت اســتصوابی و در نهایت ایجاد 
فرآیندهای موازی قانونگذاری. تحت تأثیر این سه عامل کلی است که مع ااسف 
مجلــس کارآیــی ازم و منطبق بــا تدوین کنندگان قانون اساســی کشــور را ندارد. 
هم اکنون ابزارهای مختلف نظارتی چون ســؤال، اســتیضاح، تحقیق و تفحص و 
امثالهم روز به روز بیشتر از قبل کارآیی خود را از دست داده اند چرا که در بسیاری 
از موارد در درون ســاختار خود مجلس ایــن ابزارها به عنوان اهرمی کارآمد برای 
فشــارهای سیاســی یا امتیازگیری های منطقه ای نگریسته می شــوند. همین نگاه 
سیاســی و منطقه ای بر فرآیند قانونگذاری نیز کامًا حاکم اســت. به عبارت دیگر 
به جای آنکه در ساختار مجلس طی ادوار اخیر شاهد قوت گرفتن نگاه های ملی 

باشیم می بینیم که نگاه های جریانی و منطقه ای در حال تقویت هستند.
بر اثر چنین وضعیتی است که جایگاه نمایندگی مجلس در عمل در مواردی 
تا حد کارگزار منطقه ای برای یک شهرستان یا حوزه انتخابیه در پایتخت خاصه 
می شــود. حــال آنکه امتیــازات حقوقی اعطا شــده به نمایندگان مجلس توســط 
قانون اساســی همچون مصونیت قضایی با فلســفه و هدفی دیگر بوده که قطعاً 
تنهــا در یک چارچوب ملی جای می گیرد. این چارچوب ملی بدان معنا نیســت 
کــه تکثر آراء و رقابــت داخلی به عنوان ذات طبیعی نهــاد پارلمان نادیده گرفته 
شود، بلکه بدین معناست که مفهوم منافع ملی باید همواره به عنوان یک چتر 
گســترده بر ســر تحوات پارلمان گسترده باشد نه اینکه خود در برهه هایی یا ابزار 

رقابت ها قرار بگیرد یا اساساً به حاشیه برود.
فرا رسیدن روز مجلس باید موعدی برای بازخوانی این آسیب های عیان باشد 
که کمتر کســی امروز در جریان های سیاسی و فکری مختلف آنها را انکار می کند. 
واقعیت مســلم درباره قوه مقننه این اســت که در همین ســاختاری که خود نیاز 
بــه اصاح جــدی دارد، باز هم شــاهد تضعیف مجلس هســتیم. نظام سیاســی 
قدرتمنــد دارای مؤلفه هایی اســت کــه از مهمترین آنها قانونگــذاری دقیق و بجا 
و همیــن طور نظارت مؤثر با دغدغه ملی اســت. نظامی کــه مجلس آن توانایی 
تأمیــن این دو نیاز را به حد اعای خود نداشــته باشــد همپــای تضعیف پارلمان 
تضعیف خواهد شــد. بر همین اســاس فارغ از تعریف های کلیشــه ای ازم است 
در روز مجلس موضوع تضعیف این نهاد را به شــکلی جدی یادآور شــده و مورد 

بررسی قرار بگیرد تا دامنه این آسیب دامن نظام را درگیر خود نکند.

یادداشت

محمد کاظمی
عضو کمیسیون 
حقوقی مجلس

اعتراضبهتحریفاظهاراتوزیرکشور
مرکز اطاع  رســانی و امور بین  الملل وزارت کشور با انتشار 
یک یادداشــت رســانه  ای، تیتر انتخاب شــده از ســوی یک 
کانــال خبری در فضای مجازی شــامل ادعای خاف واقع 
انتقاد وزیر کشــور از شــهردار ســابق تهران را نادرست برشــمرد و از این اقدام 
غیراخاقی و غیرحرفه  ای ابراز تأســف کرد. به گزارش »ایران« در یادداشــت 
رســانه  ای وزارت کشــور آمــده اســت: »وزیــر کشــور در مراســم اعطــای حکم 
شــهردار جدید تهران، تحرک ناکافی اعضای کمیســیون کانشــهرها در ارائه 
لوایــح را بــه طــور کلی مــورد نقد قــرار داده و مطلقــاً دوره خاصــی را مد نظر 

نداشته است.«

خبـــــر

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

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213
■  عــدم توجه شــورای شــهر پرند به 
مشکات این شهر / یک مخاطب از 
پرند: خواهشی از مسئوان مربوطه 
دارم. اگر امکان دارد شــورای شهر پرند را منحل کنند 
چــون نــه تنهــا کار مثبتی بــرای ســاکنان پرنــد انجام 
نمی دهنــد بلکــه فــردی هــم کــه به عنــوان شــهردار 
کارش را درســت انجام دهد عزل می کنند. این شــورا 
هیــچ یــک از مشــکات پرنــد را حل نمی کنــد و هیچ 

توجهی هم به خواسته ها و ساکنان این شهر ندارد.
■  بیمه حوادث مــدارس / آقای صابر: امــروز پیامکی 
بــرای اینجانب مبنی بــر کمک به بازســازی مدارس 
زلزله زده کرمانشــاه ارسال شــد. به آموزش و پرورش 
پیشــنهاد می کنم تمام مدارس سراســر کشور را بیمه 
حــوادث کنــد و در هنــگام بــروز حوادث شــرکت های 
بیمــه اقدام به بازســازی مــدارس کنند تــا آموزش و 

پرورش برای بازسازی با مشکل مواجه نشوند.
■  عــدم انجام تعهــدات ایران خــودرو / آقای خزایی: 
اینجانب در اردیبهشــت سال جاری اقدام به ثبت نام 
خودرو دنا کــردم. طبق قرارداد در پایان شــهریورماه 
می بایست خودرو را به اینجانب تحویل می دادند اما 
نه تنها خودرو به اینجانب تحویل نشــده اســت بلکه 
هیچ مسئولی پاســخگوی تقاضای اینجانب نیست و 

فقط وعده می دهند.

■  قدردان اداره صنعت، معدن و تجارت اسامشــهر 
هســتم / آقــای امیــری: می خواســتم از طریق رســانه 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  اداره  کارکنــان  از  شــما 
شعبه اسامشــهر بویژه واحد بازرسی به خاطر وقت 
گذاشــتن بــرای مراجعه کننــدگان و پیگیــری و رفــع 
مشکات آنها کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
زده  زلزلــه  بازســازی  بودجــه  نشــدن  پرداخــت    ■
کرمانشــاه / محمدتقی حاجی: اســتاندار کرمانشاه در 
رســانه ها اعــام کرد، مبلــغ 110 هــزار میلیــارد بابت 
ســاخت منــازل زلزلــه زدگان کرمانشــاه هزینه شــده 
اســت بــر فرض مثــال اگــر 100 هــزار واحد مســکونی 
هم با خاک یکســان شــده بود، بابت هــر واحد مبلغ 
110 میلیــون تومــان تعلــق می گیرد. حاا چــرا با این 
هزینه پرداختی اکثر واحدهای خراب شــده کرمانشاه 
نیمــه کاره رهــا شــده یــا اصــًا اقدامــی انجام نشــده 
و اصــوًا پولــی بابــت بازســازی منــازل تخریب شــده 

پرداخت نشده است.
■  افزایش قیمت کااها و عدم نظارت دولت / کمالی 
- شــهرکرد: لطفًا به آقای رئیس جمهوری بگویید در 
همیــن چنــد روز هــم کــه دار کاهش قیمت داشــته 
اســت کااهــا افزایــش قیمت دارنــد. اگر ایــن بحران 
نیســت پــس نــام ایــن اتفــاق چیســت؟ چــرا دولت 

نظارتی بر قیمت کااها ندارد؟

■  مشــکات مالی یــک جانبــاز اعصــاب و روان / نام 
محفــوظ:  اینجانــب جانبــاز اعصــاب و روان هســتم. 
از ســال 84 از محــل کارم از کارافتادگــی گرفتــه ام و 
دریافتی ام یک میلیون و 150 هزار تومان است. مبلغ 
400 هزار تومان هم بابت حق پرســتاری به همســرم 
پرداخــت می شــود. بــا توجه بــه اینکه هزینــه درمان 
اینجانب بااســت و با داشــتن عائله حقوق دریافتی 
اینجانــب کفــاف زندگــی ام را نمی دهــد طبــق قانون 
فوق العاده حق ایثارگری به اینجانب تعلق می گیرد 
ولــی به من پرداخت نمی شــود. از مســئوان محترم 

درخواست مساعدت برای حل این مشکل را دارم.
■  امکان خرید و فروش و سود سهام عدالت چه شد؟ 
/ تقی پور - آســتانه اشــرفیه - 463...0917: سود سهام 
عدالــت چــه زمانــی پرداخت می شــود و چــه زمانی 

قابل خرید و فروش خواهد بود؟
■  قطــع بیمه تکمیلــی کارگر پیمانــکاری / 132...0936: 
شــرکت ملی پخــش فــرآورده ای نفتی منطقــه تهران 
تکلیــف ما بیمه شــدگان تکمیلی کارگــران پیمانکاری 
را مشــخص کند. دلمان را خوش کــرده بودیم با بیمه 
تکمیلی بخشــی از هزینــه هنگفت درمانی مــا جبران 
شــود اما قطــع آن قبــل از موعد مقرر و بــدون اطاع و 
انتظار، ما را سخت در نگرانی و اضطراب گذاشته است. 

لطف کنند هرچه سریعتر بیمه را مجدد فعال کنند.

نظــــــــر 
مـــــردم
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 دیداری که 
مبدأ ادبیات عرفانی است

انتخاب من به عنوان بهترین 
بازیکن آسیا، افتخار ملی است

عبور خودرو از ایست قیمت
»ایران« در گفت و گو با کارشناسان قیمت واقعی خودروها را بررسی کرد

قیمت خودرو به شرط آزادسازی  کاهش می یابد

برپایی نشست گروه 20 در فضای پر تشنج جنگ تعرفه ها

20 منهای یک

سمنان
مقصدسفراستانی

روحانی
رئیس جمهوری سه شنبه 

در جمع مردم شاهرود 
سخنرانی می کند

ایران در میان امن ترین 
کشورها برای گردشگران در 

سال 2019 قرار گرفت

گردشگرانخارجی
همچنانمسافر

ایرانهستند

گزارشدیکتهشده
ارزشمصاحبهندارد

ترامپ
شهاب یا ستاره ؟

تداوممخالفتها
بااستیضاح
وزیرخارجه

وقتیکشکان
دیوانهمیشود

 واکنش وزیر ارتباطات 
به یک برنامه صدا و سیما:

فریدون مجلسی، مجید تفرشی 
و امیرعلی ابوالفتح در میزگرد 

»ایران«  پیام های انتخابات کنگره 
امریکا را بررسی کردند

ظریف، فردا برای بررسی 
استیضاحش به کمیسیون 

امنیت ملی می رود

 مشاهدات میدانی خبرنگار »ایران« 
از مناطق سیلزده لرستان

- ناصر ایمانی فعال 
سیاسی اصولگرا: اقدامات 
تندروهای مجلس را نباید 

به نام اصولگرایی نوشت
ترامپ دیدار با رؤسای جمهوری روسیه، ترکیه و کره جنوبی را لغو کرد
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درنـــگ

جلسه هماهنگی ســفر کاروان تدبیر و 
امید به اســتان ســمنان، روز پنجشنبه 
به ریاست حجت ااسام والمسلمین 
حســن روحانــی رئیــس جمهــوری و 
با هــدف بررســی نیازمندی هــای این 
اســتان و روند اجرای طرح ها در مسیر 
تحقــق توســعه همــه جانبــه و پایــدار 

استان سمنان تشکیل شد.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی 
شــرکت  جمهــــــــــــوری،  ریاســـــــــت 
کننــدگان در ایــن جلســه، عــاوه بــر 
رونــد  از  گزارش هــا  آخریــن  بررســی 
قبلــی،  مصــوب  پروژه هــای  اجــرای 
پیشــنهادهای دســتگاه ها و طرح های 
مرتبط با حوزه های تأمین آب استان، 
توســعه  برنامــه  ادامــه  و  کشــاورزی 
آبیــاری تحت فشــار، گســترش مراکز 
بهداشــتی و خدمات درمانی، انرژی، 
آمــوزش عالــی، صنعــت و معــدن، 
راه و حمــل و نقــل، محیــط زیســت، 
ورزش و همچنین توسعه گردشگری 
را بررســی و طرح های جدید را نهایی 

کردند. 
جزئیــات این طرح ها کــه می تواند 
و  پیشــرفت  رونــد  در  دیگــر  تحولــی 
توســعه پایــدار اســتان ســمنان ایجاد 
و در  رئیــس جمهــوری  کنــد، توســط 

امیــد  و  تدبیــر  کاروان  ســفر  جریــان 
اعــام می شــود.  اســتان ســمنان  بــه 
رئیس دفتر رئیــس جمهوری، رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه، معاون امور 
اقتصــادی رئیــس جمهــوری، رئیــس 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و 
و  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  رئیــس 
گردشگری به همراه شماری از وزیران 
کابینه و مسئوان ارشد استان سمنان 
ایــن  در  کننــدگان  شــرکت  جملــه  از 
نشســت بودند. رئیس جمهوری قرار 
است در ادامه سفرهای استانی خود، 

بزودی به استان سمنان سفر کند.
سرپرســت اســتانداری سمنان هم 
گفت: مردم اســتان ســمنان سه شنبه 
هفتــه آینــده میزبــان حجت ااســام 
والمســلمین حســن روحانی خواهند 
بود و در شــاهرود استقبال پرشوری از 

وی به عمل خواهد آمد.
به گــزارش ایرنــا، ســعید ناجی در 
نشســت شورای اداری اســتان سمنان 
که به مناســبت هماهنگی برنامه های 
ســفر ریاســت جمهوری به استان، در 
سرســرای پورســینای دانشــگاه علــوم 
پزشــکی شــاهرود برگزار شــد از دیدار 
رئیس جمهوری با مردم در شــاهرود 

خبر داد.

مســئوان  ســفرهای  افــزود:  وی 
بیانگــر عاقه آنان به مــردم و میل به 
شــناخت دقیق مشکات هر منطقه و 
حل آنها با رســیدگی بیشــتر و دقیق تر 
و نیــز فرصتــی برای ارزیابــی عملکرد 

مسئوان در آن حوزه است.
در  آنچــه  اینکــه  بیــان  بــا  ناجــی 
جریــان اســتقبال از رئیــس جمهوری 
در خوی )ســفر روحانی به آذربایجان 
غربی( به نمایش گذاشــته شــد نشان 
دهنــده مقبولیت و مشــروعیت نظام 
و همدلــی مــردم اســت، اضافــه کرد: 
در استان ســمنان نیز همه باید کمک 
کننــد قدرت نظــام و مقبولیــت آن به 

جهانیان نشان داده شود.
رئیــس  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بیــن  حاکمیــت  نمــاد  جمهــوری 
مــردم و نماینــده مــردم در حاکمیت 
اســت، یادآور شــد: باید طرح هایی که 
می تواند رضایت مــردم را تأمین کند 
در اولویت قرار گیرد تا رفاه و آســایش 

آنان تأمین شود.
ایــن دومیــن ســفر کاروان تدبیــر و 
امیــد به اســتان ســمنان پس از ســال 

95 است.
گفتــه می شــود رئیــس جمهــوری 
پــس از دیدار مردمی در شــاهرود، 14 

آذرماه در مرکز اســتان سمنان حضور 
نمــاز  سراســری  اجــاس  در  و  یافتــه 

سخنرانی خواهد کرد.

برنامه هــای  همچنیــن   روحانــی 
دیگــری از جملــه شــرکت در جلســه 
شــورای اداری اســتان ســمنان خواهد 

داشــت و بنــا بر برخی نقــل قول ها به 
مناســبت 16 آذر در جمع دانشجویان 

استان نیز سخنرانی خواهد کرد.

ســید عبــاس عراقچــی از ادامــه تــاش 
اروپــا برای ایجــاد ســازوکار مالی به رغم 
فشــارهای فزاینده امریکا ســخن گفت و 
اینکه به نظر می آید باید به این تاش ها 
فرصت بیشتری داده شود، اما همزمان 
بی پایــان  فرصــت  »ایــن  کــرد:  تأکیــد 
نخواهــد بــود. قــرار نیســت تــا ابــد صبر 
کنیــم، حتماً در زمــان خود، تصمیمات 
مقتضــی را خواهیــم گرفــت.« معــاون 
سیاســی وزیر امــور خارجــه در گفت و گو 
بــا ایرنــا در الجزیــره همچنیــن گفت که 
به دلیل »حساسیت موضوع« نمی تواند 
خبرها درباره کشورهای میزبان سازوکار 
ویــژه مالــی اروپــا را تأییــد کنــد، چــرا که 
»امریکایی ها به دنبال بســتن همه راه ها 
هســتند و از هم اکنون، فشارهایشان را بر 

کشــورهایی که بــرای ایجاد این ســازوکار 
تاش می کنند، شروع کرده اند.«

عراقچی در خصــوص منافع برجام 
برای ایران گفت: »منافع ایران از برجام 
فقط اقتصادی نیست. ما منافع سیاسی 
و منافــع دیگری هم داریم که مجموعه 
منافع مــا تا زمانــی که تأمین باشــد، در 
برجــام باقــی خواهیم ماند، مــا هنوز به 
نقطه ای نرســیده ایم که به طور کامل از 

برجام قطع امید کنیم«. 
معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجه 
افــزود: »تصــور می کنیــم که ایــن توافق 
ظرفیت هایــی دارد کــه می توانــد مــورد 
استفاده قرار گیرد. برجام تاکنون موجب 
شــده که امریــکا در انــزوا قرار گیــرد و به 
این لحــاظ موفق بوده اســت. همچنین 

موجــب حمایــت و پشــتیبانی جامعــه 
بین المللی از ایران شده که این خود فی 
نفســه بسیار ارزشمند اســت.« عراقچی 
افــزود: برجــام بســیاری از تحریم هــا در 
مــورد برنامــه هســته ای ایــران را از بیــن 
برده است، برنامه هسته ای ایران اکنون 
در محیطــی بســیار شــفاف و منطقی به 
حرکت خود ادامــه می دهد، اتهام هایی 
کــه ســابقاً وجود داشــته و پرونــده پی ام 
اســت.  شــده  بســته  اینهــا  همــه  دی، 
قطعنامه های شــورای امنیت کــه ایران 
را تهدیــد معرفــی می کرد، همــه از بین 
رفته است، اینها مزایایی است که باعث 
شــده ماندن ایــران در برجــام همچنان 
منفعت داشــته باشــد. عراقچــی تأکید 
کرد: تا زمانی کــه این منافع وجود دارد، 

ایران به حضور در برجام ادامه می دهد 
اما از لحظه ای که به این نتیجه برسد که 
این منافع وجود ندارد، تصمیم دیگری 

خواهد گرفت. 
معــاون سیاســی ظریــف همچنیــن 
روز پنجشــنبه در گفت و گو بــا خبرگزاری 
کیودو ژاپن از طــرح ایده ها و راهکارهای 
تــازه و جدیــدی از جملــه در ارتبــاط بــا 
مدیریت بر ســامانه مالــی و ثبت آن در 
جریــان مذاکــرات با طرف هــای اروپایی 
سخن گفت. او همچنین برنامه به صفر 
رســاندن فــروش نفــت ایــران را منتفی 
دانست و گفت: برخی مشتریان قدیمی 
هیــچ جایگزینی برای نفت ایران ندارند 
و پاایشگاه های آنها با نفت ایران فعال 

است.

 سمنان؛ مقصد سفر استانی روحانی
رئیس جمهوری سه شنبه در جمع مردم شاهرود سخنرانی می کند

پزشکیان: باید بپذیریم در قبال مشکات جامعه مقصر هستیم
شــورای  مجلــس  رئیــس  نایــب 
پاسداشــت  امــروز  گفــت:  اســامی 
جامعــه  در  عدالــت  اقامــه  مــدرس 
اســت. اگر برای عدالــت تاش کردیم 
ایــن  و در غیــر  رفتیــم  را  مــدرس  راه 
صــورت هر حرف و بزرگداشــتی راه به 

جایی نخواهد برد.
به گزارش ایســنا، مسعود پزشکیان 
طــی ســخنانی در خانــه شــهید ســید 

روز  مناســبت  بــه  مــدرس  حســن 
بزرگداشــت شــهید مدرس، بیان کرد: 
اینکــه مــا بــرای یــک شــخص بــزرگ 
بزرگداشــت بگیریــم، ولــی راه دیگری 
برویــم، فایــده ای ندارد.امــروز چهــل 
سال از انقاب می گذرد و ما چهلمین 
سال انقاب را جشن می گیریم. دین، 
شــهدا و مــدرس از مــا می خواهنــد در 
جامعه بر اســاس عدالــت عمل کنیم 

و هر جا بی عدالتی دیدیم فریاد زنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: مدرس اگر 
بی عدالتی می دیــد فریاد می زد. رفتار 
ما امروز فاصله زیادی با عدالت دارد. 
یاد مدرس برای این است که بفهمیم 
بایــد در جهت عدالــت حرکت کنیم و 
اگــر بی عدالتــی دیدیم فریاد بکشــیم. 
امروز ما بی عدالتی را جسارت و زرنگی 
می دانیــم و نقدی بر خــود نمی کنیم. 

وی افــزود: چــرا بایــد بعد چهل ســال 
دور مجلس دیوار بکشــیم که مردم با 
10 واســطه به ما دست یابند. ما اگر در 
کشــور بر اســاس عدالت عمــل کنیم، 
هیچ قدرتی نمی تواند چشم طمع به 
ما داشــته باشــد. اگر بر اساس عدالت 
عمــل کنیم مــردم از مــا می گریزند یا 
بــه طرف مــا می آیند؟ پناهــگاه مردم 

می شویم یا گریزگاه مردم؟

پزشــکیان در ادامــه گفــت: عدالت 
مســلمان  و  مســیحی  یهــودی، 
نمی شناسد. ما نباید از عدالت فاصله 
بگیریــم. مــا باید بپذیریم کــه در قبال 
مشکات جامعه مقصر هستیم.امروز 
نمی تــوان گفــت کــه شــاه و دیکتاتــور 
اســت. باید مســئولیت وضع امــروز را 
بپذیریم و از شــانه خالی کردن دســت 

برداریم.

سردار مورخ شده اند!؟
روز پنجشنبه سردار محمدرضا نقدی سخنانی را مطرح کرد 
کــه بازتاب های زیادی در فضای رســانه ای داشــت. از جمله 
صحبت هــای وی دربــاره کوروش که وی را شــاهی ســاخته 
و پرداختــه دیگران دانســته که اصــًا نشــانی از وی در تاریخ 
نیســت و برای رابطه ایرانیان با یهودیان علم شــده اســت. 
از منظرهای مختلفــی می توان این اظهارات آقای نقــدی را مورد کنکاش قرار 
داد ولی قبل از هر چیز شــاید بهتر بود ایشــان به خاطر می آورد که شــخصیت 
علمی بزرگی در حد عامه طباطبایی در تفســیر »المیــزان«، کوروش را همان 
ذوالقرنین مورد اشــاره در قرآن دانسته است. عاوه بر ایشان، آیت اه مکارم 
شــیرازی نیز در تفســیر »نمونه« همین نظر را مورد تأکید قرار داده اند. شاید بد 
نباشــد که در باب اهمیت میراث فردی چون کوروش برای ایران سخنان سال 
1389 آیــت اه مکارم شــیرازی را یادآوری کنیم که در شــهریورماه آن ســال با 
اشاره به اهمیت منشور کوروش به عنوان سند جهانی حقوق بشر و ابراز تمایل 

برای بازدید از آن از برگزاری نمایشگاه منشور کوروش تقدیر کرده بودند.
همچنیــن ردپــای کــوروش را می تــوان در آثــار قدیمی تریــن تاریخ نــگاران از 
هــرودت یا گزنفون گرفته تــا مورخین معتبر معاصر یافت. عــاوه بر اینها آثار 
باستانی موجود نیز ســند دیگری دال بر صحت روایت های غالب از کوروش 
و دوران اوســت. البته بســیار طبیعی است که شــخصی چون سردار نقدی که 
نه صاحبنظر حوزه تاریخ اســت و نه کارشناس و نظریه پرداز مسائل فرهنگی، 
اطاعی از این دســت موارد نداشته باشد اما مســأله اینجاست که چرا ایشان 

اصرار دارد به چنین حوزه هایی ورود کند.
در نادرســتی قضاوت آقای نقدی در این باب می توان ادله ای بسیار بیش از این 
ذکر کرد که در این مجال نمی گنجد، اما موضوع مهم دیگر آن است که چرا باید 
تاش شود که ابعاد زیست فرهنگی و اجتماعی جامعه ای چون جامعه ایران 
این گونه محدود به یک قرائت شود؟ آن هم جامعه ای متکثر به لحاظ قومی، 
فرهنگــی، زبانی، فکری و... کــه در خال رویدادهای تاریخــی در قرون متمادی 
و بســیار طوانی راه همزیستی را پیدا کرده اســت. همانقدر که دست بردن در 
ســاخت فرهنگی جامعه ایرانی به گواه برخی دوره هــای تاریخی خیالی خام 
برای یک شکل کردن ملت ایران به قاعده نوعی صورتبندی خاص اجتماعی 
اســت، انکار واقعیت های محتــوم تاریخی که نشــانه های پر تعــدادی دال بر 

صحت آن وجود دارد هم نشدنی می نماید.
جامعه ایرانی چه آقای نقدی و همفکران شــان دوســت داشته باشند و چه نه، 
قســمت مهمی از هویت خــود در عرصه جهانی را حاصل ریشــه های تاریخی 
چون کوروش می داند. ریشــه  هایی کــه اتفاقاً خود نیز عامل بخشــی از احترام 
و ســتایش عمیق جهانی نسبت به فرهنگ ایرانی اســت. انکار این ریشه های 
تاریخی، آن هم به شکلی که انجام شده و بدون هیچ گونه سند تاریخی متقن، 
آیا پیامی جز احســاس انزجار در میان اقشــار زیادی از مردم خواهد داشــت؟ 
واقعیت این است که ملت ما خود را همزمان »مسلمان« و »ایرانی« می داند 
و در خــال رویدادهای بــزرگ تاریخی هم نشــان داده که هیچ تمایلــی برای وا 
نهادن یکی از این شــاخصه های هویتی به نفع دیگری ندارد و  آنها را در تضاد با 

هم نمی بیند.
در پایان باید اشــاره کــرد که قطعاً واقعیت هــای تاریخی و میــزان تأثیر آنها بر 
زندگی امروز جامعه مباحثی قابل نقد، رد و یا تأیید هستند. اما بدون شک این 
کاری است که باید دانشگاهیان  و پژوهشگران مسلط به این علوم انجام دهند، 

نه شخصیت ها و متنفذین سیاسی که دانش و تخصصی در این حوزه ندارند.

یرنا
ا

عراقچی: به اروپا فرصت می دهیم ولی صبرمان بی پایان نیست

سردار نقدی: کوروش عددی نبود
معاون فرهنگی -  اجتماعی سپاه گفت: تاریخ ما را تقطیع کردند 
بــه ایــن دلیل که به اجبار کــوروش را در تاریخ قــرار دهند؛ چون با 
یهود خوب بوده و ایران نیز باید با اسرائیل خوب باشد.به گزارش 
»انتخــاب«، ســردار محمدرضا نقدی در نشســت تبیین و گفتمان ســازی چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی ادامه داد: کوروش جایگاهی نداشته و عددی نبوده 
بلکه شــاهی بوده که با یهودی ها رابطه خوبی داشــت. شــاهی بوده کــه با یهودی ها 
ساخته پس ما هم باید با آنها بسازیم؟ کوروش ساخته و پرداخته پهلوی است. اسم 
کوروش را هیچ کجا پیدا نمی کنیم؛ او را برای پیوند مردم ایران با یهود علم کردند. 
وی تصریــح کــرد: برخی بیان می کنند که ما آریایی هســتیم و عرب نمی پرســتیم و 
می گویند که پیغمبر شــما عرب است. حداقل ما خوشــگل آن را انتخاب کردیم اما 
شــما کریه المنظر آن را انتخاب کردید. ۶00 ســال امویان، عباســیان و ساســانیان در 
ایران حکومت کردند که شما به آنها افتخار می کنید. افتخار ۲۵00 سال شاهنشاهی، 
یزید، هارون، مأمون و متوکل عباســی اســت. این افراد ۶00 سال پادشاهان ما بودند 
و مغول نیز ۳00 سال بر ما حکومت کرد. شاهان مردم ما را به بند کشیده و آزادی را 
از آنها ســلب کردند.نقدی گفت: محمدرضا پهلوی از نظر فســاد جنسی به گونه ای 
است که اگر کسی در فاحشه خانه به دنیا بیاید، بزرگ شود و بمیرد و حرام زاده باشد، 

از محمدرضا پهلوی بهتر است.

علم الهدی: پولشویی وجود دارد 
سید احمد علم الهدی امام جمعه مشهد به سخنان وزیر امور خارجه درباره پولشویی 
واکنش نشــان داد. به گزارش ایســنا، وی در خطبه های عبادی- سیاســی نماز جمعه 
مشــهد در حرم مطهر رضوی گفت: ما در این کشــور مفاســدی داریم که یکی از آنها، 
پولشویی است و هیچ کس منکر آن نیست. این 80 میلیون نفر، جامعه مؤمنین است 
اما پاک تر از جامعه امیرالمؤمنین)ع( که نیســت و همه نوع آدم در آن حضور دارند. 
اما آنچه در تصمیم گیری های بین المللی برای دشــمن ســند ایجاد می شــود و علیه 
یک ملت و مردم تصمیم گیری می کند، صحبت تولیت سیاست خارجی در آن کشور 
یعنــی وزیــر خارجه و تولیت اجرایی نظام یعنی رئیس جمهوری مملکت اســت. اگر 
این دو حرفی بزنند، حرف آنها در عرصه بین المللی به عنوان یک سند اخذ می شود 
و در تصمیماتــی کــه ضــد ملــت در عرصه های بین المللــی می گیرند، به آن اســتناد 
 CFT می کنند. امام جمعه مشهد افزود: امروز که مردم ما و نخبگان فقهی و سیاسی
را جایز نمی دانند و در حد خیانت به کشور و نظام خطرناک می دانند، البته نمی گویند 
افرادی که تصویب کردند، خائن هستند بلکه بیان می کنند در آن حد مضر و زیان بار 
است، شما بگویید در کشور ما پولشویی وجود دارد و بعد تصویب نشود و فردا دشمن 

بخواهد علیه ما تصمیم گیری کند، به همین حرف استناد می کند. 

اخبـــار



خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به اینکه 
اسام دین وحدت و انسجام است، گفت: امروزه در 
ســایه وایت فقیه که همه مســلمانان بــر ضرورت 
آن اتفاق نظر دارنــد، راه برای وحدت افتخارآفرین 
و عزت بخش فراهم شــده اســت.به گــزارش ایرنا، 
حجت ااسام محمدحسن ابوترابی فرد در خطبه 
اول نماز جمعه این هفته تهران افزود: این وحدتی 
اســت که اســتکبار و نظام ســلطه از آن ســیلی های 

متعــدد دریافت کــرده و خواهد کرد.وی با اشــاره به 
انتخاب شــهردار جدیــد تهــران و اهمیت پایتخت 
ایران اســامی گفت: از شــهردار منتخــب و محترم 
که دانش آموخته دانشــگاه و صاحب نظر در رشته 
معمــاری و شهرســازی و دارای تجــارب طوانــی 
مدیریتی اســت، انتظار مــی رود نظر رهبر معظم و 
عالیقدر در خصوص استفاده از صاحبان فکر، دانش 
و علــم و زمینه ســازی حضور دانشــگاه در مدیریت 

شــهر تهران را فراهــم آورند.خطیب جمعه تهران 
همچنین نکاتــی را درباره مدیریت پســماند یادآور 
شــد و خطاب به مــردم گفت: پســماند مصرف در 
تهران دو برابر شــهرها و کانشهرهای مشابه تهران 
اســت روزانه 8 تا 9 هزار تن پســماند تولید می شود 
که مســئوان خدمات شهری این پســماند را جمع 
می کنند؛ باید به دســت آنها بوســه زد و من از طرف 
شما از مســئوان خدمات شــهری و کارگران مؤمن 

تشــکر می کنــم و به دســت آنها بوســه می زنــم؛ ما 
می توانیم این مصرف را مدیریت کنیم.وی در ادامه 
با بیان اینکه شایسته نیست در دوران تحریم دوبرابر 
دیگران در تهران پســماند تولید کنیم خاطرنشــان 
کرد: متأسفانه پسماند شــهر تهران نزدیک به 800 
میلیــارد تومان برای مدیریت شــهری هزینــه دارد. 
در حالی که با این هزینه می توان کمک بســیاری به 

خطوط مترو و حمل و نقل شهری کرد.

امام جمعه موقت تهران:شایسته نیست در دوران تحریم دوبرابر دیگران پسماند تولید کنیم
 دیـــگه 
چه خبر
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رضوانهرضاییپور
خبرنگار

اقدامات تندروهای مجلس را نباید به نام اصولگرایی نوشت
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا با انتقاد از استیضاح ظریف:

 

و مخالــف دولــت  روزهــا جریــان منتقــد  ایــن 
در مجلــس ســرو صــدای زیــادی دارد و بــه هــر 
بهانــه ای از هجمــه به دولت فروگــذار نمی کند. 
طــرح اســتیضاح های پــی درپــی و حتــی طــرح 
اســتیضاح رئیــس مجلــس در شــرایطی اســت 
کــه همه ایــن اقدامــات در افواه عمومــی به نام 
جریــان اصولگرا رقم می خورد، امــا آیا می توان 
همــه این تحرکات را به نــام اصولگرایی خواند. 
ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاســی اصولگرا چنین 
نظری ندارد و معتقد است آن 20-30 نماینده 
تنــدرو مجلس حیات خود را در جنجال آفرینی 
می داننــد. مشــروح ایــن گفت  وگــو را در ادامــه 

بخوانید:
ë  اقداماتی  را که از سوی برخی نمایندگان مجلس 

علیه دولت و بیشتر شــخص آقای ظریف صورت 
می گیرد آیا می توان به اسم اصولگرایی دانست؟

تصــور می کنــم کــه اســتیضاح دکتــر ظریــف در 
ایــن شــرایط کار بســیار ناپســندی اســت و اصًا 
نباید انجام شــود. این یکی از اشــتباهاتی اســت 
که متأســفانه برخی  نماینــدگان مجلس دارند، 
آنچنان که در گذشــته هم داشــته  اند. اساساً این 
تسلسل استیضاح بیشتر از اینکه نشانگر ضعف 
دولــت باشــد، حکایــت از ضعف خــود مجلس 
دارد کــه نماینــدگان ایــن هجمــه از اســتیضاح 
را هــر چنــد وقت یکبــار بــه راه می اندازنــد. قرار 
اســت وزیر جهاد کشــاورزی هم استیضاح شود. 
مجلــس بــرای اینکــه بســیاری از ضعف هــای 
خــود را پوشــش بدهد، از اهــرم اســتیضاح وزرا 
استفاده می کند و این اصًا پسندیده نیست. در 
مورد شــخص آقای ظریف هم طرح استیضاح 
او نه بجاســت و نه منطقی. بجا نیســت؛ به این 
دلیل که در شــرایط کشــور که با جنگ اقتصادی 
اینکــه  هســتیم،  روبــه رو  هــم  دیپلماســی  و 
رئیس دســتگاه دیپلماســی کشــور را اســتیضاح 
کنیــم، هیــچ معنای صحیحــی نــدارد. از طرف 
دیگــر منطقــی نیســت؛ به ایــن دلیل کــه دایل 
نماینــدگان بــرای عقای جامعــه و عامه مردم 
قابــل پذیرش نیســت. این از آن دســته کارهای 
غلطــی اســت کــه در مجلــس در حــال انجــام 
اســت. اما موضوع را هم نباید جناحی کنیم که 
متأسفانه رسانه های اصاح  طلب در این قضیه، 
موضــوع را جناحــی می کننــد. جناحــی کــردن 
موضــوع به ضــرر منافع ملی اســت. فکر نکنند 
کــه می تواننــد ماهی مقصــود از گل آلــود کردن 

این مسأله بگیرند. بحث ما بر سر جناح نیست. 
مــا از چنــد نماینده  ای باید حــرف بزنیم که این 
کار را می کننــد. خاطرتــان هســت که در آســتانه 
تحویل ســال 97 نمایندگان اصاح طلب بودند 
که ســه نفر از وزرا را استیضاح کردند و به هر سه 
نفــر هم رأی دادند. آن زمان موضوع را جناحی 
نکردیــم. هر موضوعی را که نباید تا این ســطح 
تنــزل داد. باید به موضوعات اساســی پرداخت 
و آن ایــن اســت که چرا برخــی  نمایندگان از هر 
جناحی که باشــند فکر می کنند که با اســتیضاح 
ظریف می توانند خدمتی به کشور بکنند. باید با 
این منطق مقابله کرد. حاا از هر جناح و گروه و 

دسته ای که می  خواهند باشند.
ë  نماینــدگان اقدامــات  معتقدیــد  شــما  پــس 

کلیــت  نــام  بــه  نبایــد  را  مجلــس  در  پایــداری 
اصولگرایی نوشت؟

نه؛ اصًا این موضوع به پای اصولگرایی نوشــته 
نمی شــود. شــما اگر با خیلی از شــخصیت های  
اصولگــرا صحبــت کنیــد، همــه بــا ایــن اقــدام 
تصــور  کــرد.  خواهنــد  مخالفــت  نماینــدگان 
نمی کنــم که چهــره شــاخصی از اصولگرایان با 

استیضاح آقای ظریف موافق باشد.
ë ...ولی در برابر این سر و صداها سکوت کرده اند

مــن  بگوییــد،  ســکوت  از  بخواهیــد  اگــر  شــما 
داســتان مفصل تری برای شــما دارم از سکوتی 
کــه اصاح طلبــان در مــورد خیلــی از اتفاقاتــی 
که در کشــور رخ می دهد، می کنند. این ســکوت 
آنهــا هم پســندیده نیســت. من قبــول دارم که 
سکوت اصولگرایان زیبنده نیست و باید نسبت 
به آن اعتراض شــود. اصل آن را قبول دارم اما 
حرفم این اســت کــه این امر موضوعــی فراگیر 
اســت. اان در موارد مهم ایدئولوژیک کشــور و 
انقــاب حرف هایــی از اردوگاه اصاح طلبان به 
بیــرون درز کــرده و اان هم درمی آیــد که همه 
اصاح  طلبــان ســکوت می  کننــد. البتــه ممکن 
اســت کــه خیلی ها از آنهــا هم مخالف باشــند. 
این ســکوت ها وجود دارد و شــاید هم فضا این 
اجــازه را نمی دهــد کــه در مــورد هــر مســأله ای 
همــگان بیایند و موضعگیری کننــد. اینکه یک 
نماینــده اصولگرا در مجلــس حرفی را می زند، 
فردا صبح همه اصولگرایان باید به صف شوند 
و اعام برائت کنند؟ این گونه که نمی شــود. ما 
بایــد عقانیــت جامعــه را به آنجا برســانیم که 
ایــن موضوعــات را از هــم تفکیــک کنند. شــما 
اگــر نیاییــد در ایــن آتــش ندمید، اگر مــا در این 
آتــش ندمیم، اتفاق خاصــی نمی افتد. اگر یک 
اصاح طلــب در جایــی یــک حرفــی را می زنــد 

نگوییم همه اصاح طلبان با آن موافق هستند 
چون در برابر او سکوت کرده اند و بالعکس. اگر 
ما بــا این فرهنــگ مقابله کنیــم آن وقت دیگر 
تقاضــا هم نمی شــود که کســی ســکوت خود را 

بشکند.
ë  به هر حــال این گونه به نظر می رســد که پرچم

اصولگرایی اان در مجلس به دســت پایداری ها 
افتاده اســت. به نظر شــما کلیت اصولگرایان از 

این بابت متضرر نمی شوند؟
چــرا؛ متضرر می شــوند. مگر جریانات ســکوار 
که بخشــی از آنان از کشور فرار کرده و در خارج 
کارهــای رســانه ای انجــام می دهــد و از جریان 
اصاح طلب هــم بوده اند به این جریان ضربه 
نزدند؟ زدند. اما، حیات رادیکالیســم به جلب 
توجه کردن اســت. همیشه و در همه جای دنیا 
هــم این گونه اســت. رادیــکال یعنــی تندرویی 
که بــا مواضع تند خود می خواهــد جلب توجه 
کنــد. بخــش عمــده ای از حیــات خــود را هــم 
مدیون همیــن جلب توجه کردن اســت. ما در 
همه جناح های کشــورمان حتــی افرادی خارج 
از دایــره دو جنــاح را داریــم که افــراد رادیکالی 
هستند. هیاهو می کنند و می خواهند فضا را در 

دست بگیرند. ما باید به افکار عمومی آموزش 
دهیــم که به ایــن جنجال هــا توجه نکننــد و به 
حرف هــای افــراد عاقــل و فهمیــده و معتــدل 
و میانــه رو، کارشــناس، دلســوز و موافــق منافع 
ملی گــوش فرا دهند. همیشــه افــراد تندرویی 
را در کشــور داشته ایم. شما صدر مشروطیت را 
نگاه کنید و ببینید چقدر افراد تندرو داشته ایم. 
نمی خواهم وارد تاریخچه مشــروطیت شــوم و 
نــام افــراد و روزنامه ها را بگویم کــه چه بلوایی 
در آن روزها به پا می کردند. همان ها فضا را به 
ســمت این بردند که مشــروطه شکست بخورد 
همــان  شــود؛  شــروع  رضاخــان  دیکتاتــوری  و 
رادیکال هــا. یــا جریــان حــزب تــوده را در نظــر 
بگیرید، همه جنجال بوده اســت. نباید حواس 
ما خیلی به این جنجال ها باشــد. همیشه بوده 
پــس نبایــد خیلــی در مــورد آنهــا بزرگنمایــی 
در  می کنیــد.  را  کار  همیــن  اان  شــما  کنیــم. 
حالی که تعــداد اینها به 30 نفر می رســد نباید 
بزرگ شــان کنیــم. مــا خودمــان بــر ســر بزرگ 
کــردن این تیپ افــرادی که موضع تنــد دارند، 

مقصریم.
ë  فکــر نمی کنیــد با وجــود اینکه تعدادشــان کم

اســت اما کارهای شــان با برنامه ریزی و با اهداف 
خاص دیگری انجام می شود؟

بــدون  کارهــا  ایــن  کــه  بگویــم  نمی خواهــم 
برنامه ریــزی انجــام می گیــرد. ممکن اســت که 
هــم  را  برنامه ریزی  هایــی  و  بنشــینند  جمعــی 
انجــام دهنــد اما این تعمیم به همــه افراد یک 
جنــاح ندارد. اگــر بخواهیم یک جنــاح را متهم 
کنیــم بــه اینکه همه آنهــا هم نظر بــا این جمع 
30 نفــره هســتند، اواً یکــی از جناح  هایــی را که 
از اســتوانه های سیاســی کشــور اســت از دســت 
داده ایــم، چــون همه آنهــا را متهم بــه تندروی 
کرده ایــم. دوم اینکــه واقع  بینــی نکرده  ایم. این 
کار خطایی اســت کــه بخواهیم دفــع حداکثری 
کنیــم. مگــر نمی  گوییــم که دفــع حداکثــری بد 
اســت چرا یک جریان اصیل سیاســی سابقه دار 
انقــاب را متهم به تنــدروی می کنید؟ متهم به 
حرکــت در جهت خاف منافع ملی و تضعیف 
دولت می کنید؟ با چه استدالی؟ اینکه 30-20 

نفر دارند چنین کاری انجام می دهند.
ë  همین تعداد بحث اســتیضاح علی اریجانی

را هم که از چهره هــای مطرح جریان اصولگرایی 
است پیش کشیده اند...

نمی خواهــم بگویــم کــه پرداختن بــه مدیریت 
ناپســندی اســت. ممکــن  دکتــر اریجانــی کار 
اســت که نمایندگان مجلس به عقایدی برسند 
کــه بخواهند بررســی کنند و بــه رئیس مجلس 
تذکــری بدهنــد. ممکــن اســت درســت باشــد 
یا نباشــد امــا باز هــم تکــرار می کنم کــه حیات 
تندروهــا، در همیــن جنجــال آفرینی اســت. ما 
نبایــد کمــک کنیــم کــه صــدای آنهــا را پــژواک 
دهیم. وظیفه ما این نیســت. شــما چنین کاری 
را انجام می دهید و بزرگنمایی می کنید. این 20 
نفر را به جریان عمده تأثیرگذار در کشور تبدیل 
کرده اید. آیا ایــن کار روی اعصاب و روان مردم 
تأثیری خواهد گذاشــت؟ در این شــرایط حس 
می کننــد که در کشــور همیشــه جنجال اســت و 
یکســری در حال کوبیدن دولت هستند و جنگ 
اصولگرایــان  از  بســیاری  دارد.  وجــود  داخلــی 
در مجلــس با این رویه مخالف هســتند و شــما 
خودتــان هم می دانید. به عنــوان نمونه همین 
سه وزیری که اخیراً از مجلس رأی آورده اند، چه 
کســانی به این افراد رأی داده اند؟ اگر مجموعه 
اصولگرایان قرار بودند که با هدف اذیت دولت 
رأی ندهنــد، ایــن افــراد رای می آوردند؟ قطعاً 
نــه. پــس اصولگرایــان می خواســتند بــه دولت 
کمک کننــد. این تصاویر زیبا را نمی بینیم فقط 

می خواهیم تصاویر زشت را ببینیم.

ران
جما

به منظــور  یکشــنبه  روز  خارجــه  امــور  وزیــر 
پاسخگویی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلــس می رود، جلســه ای کــه در آن 
به بررســی سؤال و استیضاح از ظریف پرداخته 
خواهد شد. طرح استیضاح محمدجوادظریف 
هفته گذشته در حالی از سوی نمایندگان عضو 
جبهه پایداری و به اصطاح دلواپسان مجلس 
بــه بهانه اظهــارات ظریف درباره پولشــویی به 
هیأت رئیســه ارائه شــد کــه چــه در درون و چه 
در بیــرون مجلس با انتقــادات و مخالفت های 
جدی روبه روســت. جز ارزیابی های مثبتی که از 
عملکرد ظریف در 5 ســال مســئولیت وزارتش 
وجــود دارد، بســیاری او و وزارتخانــه متبوعش 
را صــف مقــدم مقابلــه بــا دشــمن خارجی در 
اقتصــادی  حتــی  و  دیپلماتیــک  عرصه هــای 
می داننــد و بــر همیــن اســاس اســتیضاح او را 
امــری کامًا بر خاف منافــع ملی می دانند و با 
آن مخالفــت می کنند. پیش تر اعام شــده بود 
که دو فراکســیون امید و مســتقلین با استیضاح 
مخالفنــد و تنهــا تندروهای فراکســیون وایی از 
آن حمایت می کنند. حاا حاجی بابایی رئیس 
)اصولگرایــان(  وایــی  نماینــدگان  فراکســیون 
هــم گفتــه که نظــر ایــن فراکســیون اســتیضاح 
وزیر خارجه نیســت. کار مخالفت با اســتیضاح 
ظریــف بــه آنجا رســید کــه هفته گذشــته حتی 
آیــت اه ناصــر مــکارم شــیرازی هــم در درس 
»اســتیضاح  کــرد:  تصریــح  خــود  فقــه  خــارج 
وزیرانــی کــه در برابــر دشــمن ایســتاده اند، بــه 

صاح نیست.«

مخالفان استیضاح با بیان اینکه طراحان آن »هیچ 
حــرف تــازه ای ندارنــد و به صرف بهانه تراشــی و 
ادعاهــای واهــی ایــن موضــوع را مطــرح کرده 
اند«، اســتیضاح کنندگان را نماینده جریانی در 
کشــور می داننــد که از یک ســو»ارتباط و تعامل 
مثبــت بــا دنیــا را نمی پذیرند« و از ســوی دیگر 
به دنبال »تضعیف دولت« هســتند و »با هدف 
مخالفت با FATF، دســتگاه دیپلماســی و وزیر 
امــور خارجه را هدف قــرار داده اند؛ بی آنکه به 
الزاماتــی که از منظر جهانی و بین المللی برای 
کشــورهای عضــو ســازمان ملــل مطرح اســت، 

توجه کنند.«
کــس  هیــچ  کــه  اســت  مســلم  میــان  ایــن  در 
منکــر حــق نماینــدگان بــرای به کارگیــری ابزار 
و  نظارتی شــان  وظایــف  انجــام  در  اســتیضاح 
ارزیابی عملکرد وزیران در حوزه اختیاراتشــان 
نیســت. با ایــن حال چنانکه محمــد عطریانفر 
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
در گفت و گــو بــا ایرنــا اشــاره کــرده، »ماهیــت 
ســؤال اســتیضاح کنندگان ظریــف تناســبی بــا 
مفهــوم حقوقــی اســتیضاح نــدارد« و »اثبــات 
وجــود پولشــویی در کشــور مــوردی نیســت کــه 
از  ارائــه ســند  بــرای آن خواســتار  نماینــدگان 
وزیــر امــور خارجــه باشــند.« بر همین اســاس 
عطریانفــر معتقد اســت کــه اســتیضاح قطعاً 
شکســت می خــورد و ظریف با اقتدار بیشــتری 
بــه کار خــود ادامــه می دهــد. چنانکــه علیرضا 
روز  نیــز  اطاع رســانی  شــورای  دبیــر  معــزی 
گذشــته در توئیتــی پیش بینــی کــرد کــه ظریف 

تکذیب شکنجه کارگر نیشکر هفت تپه
خبــر اول اینکــه، دادگســتری خوزســتان درخصوص 
خبر جعلی شکنجه کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه، 
اطاعیــه ای صــادر کــرد. بــه گــزارش ایلنــا، در ایــن 
اطاعیه آمده است: بدین وسیله به اطاع عموم می   رساند اخبار منتشره 
در اکانت  های وابســته به بنگاه خبرپراکنی بی بی  سی و سایر خبرگزاری ها 
و ســایت های خبــری بیگانــگان دال بــر خونریــزی بــر اثــر شــکنجه کارگر 
بازداشتی شرکت کاغذسازی هفت  تپه، آقای اسماعیل بخشی و وخامت 
حال وی، در راستای تشویش اذهان عمومی و تخریب قوه قضائیه بوده و 
بشدت تکذیب می  گردد. ازم به ذکر است که متهم فوق  الذکر در جریان 
رســیدگی مقدماتــی از تمام حقــوق قانونی برخوردار بوده و پنجشــنبه 8 
آذرماه 97 نیز با خانواده خود تماس تلفنی برقرار نموده است. تحقیقات 
از متهــم بــه صورت مســتقیم تحت نظر مقــام قضایی در حــال انجام و 

هرگونه خبری دال بر وخامت حال نامبرده بشدت تکذیب می گردد.

تهدید نظامی امریکا علیه ایران
خبــر دیگر اینکه، رئیس گــروه اقدام علیه ایــران در وزارت خارجه امریکا، 
بــا تکرار برخی مواضع بی اســاس، ایــران را به اقــدام نظامی تهدید کرد.

بــه گزارش ایلنا بــه نقل از هیل، »برایان هوک« با تکــرار برخی ادعاهای 
بی اســاس در قبــال ایــران گفت: »مــا در این خصوص با ایرانی ها بســیار 
شــفاف بوده ایــم که زمانی کــه منافع مان به خطــر بیفتد، در اســتفاده از 
گزینــه نظامــی درنــگ نخواهیم کــرد. من تصــور می کنم که آنهــا این را 
درک می کننــد. معتقــدم که آنها این مســأله را با شــفافیت تمام، درک 
خواهند کرد.« وی که در کنفرانســی خبری در واشنگتن صحبت می کرد، 
با تکرار برخی گزافه گویی ها ادامه داد: »ســاح های ایرانی مورد استفاده 
گروه هایی که به نیابت از این کشور در افغانستان، یمن، عراق و عربستان 
می جنگند، شناسایی شده است. در صورت انفعال برابر تهدید روزافزون 

ایران، ریسک تنش در منطقه باا می رود.«

پاسخ نهضت آزادی به ادعای عبدالرضا داوری
شنیدیم که،دبیر کل نهضت آزادی ادعای عبدالرضا داوری را درباره اینکه 
عامان ترور حسنعلی منصور عضو نهضت آزادی بودند کذب محض و 
تحریف اسناد تاریخی خواند. به گزارش خبرآناین عبدالرضا داوری اخیراً 
در توئیتی اعام کرده که »برخاف ادعای مؤتلفه، ســه ضارب حسنعلی 
منصــور یعنــی نیک نــژاد، صفــار هرنــدی و بخارایی هرگز عضــو مؤتلفه 
نبودنــد بلکه از نیروهای نهضــت آزادی بودند. آنان در مســجد هدایت، 
در کنــار آیت اه طالقانــی و نیروهای نزدیک به نهضــت آزادی فعالیت 
می کردند.« محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی ایران ادعای عبدالرضا 
داوری را کــذب محــض خوانــد و گفــت: اســناد تاریخــی به وضوح نشــان 
می دهد که این سه نفر از اعضای هیأت های مؤتلفه بودند. در این زمینه 
شــما را به اســناد تاریخی هیأت های مؤتلفه و دادگاه آنان بویژه خاطرات 
مرحوم حاج مهدی عراقی از اعضای فداییان اسام در کتاب »ناگفته ها« 
ارجاع می دهم که به صراحت به پرونده مؤتلفه و زندان رفتن آنان در اثر 
همین ترور اشاره کرده است، ضمن اینکه در آن خاطرات هیچ گاه نامی از 

ارتباط آنان با نهضت آزادی ایران برده نشده است.

ظریف، فردا برای بررسی استیضاحش به کمیسیون امنیت ملی می رود

 تداوم مخالفت ها با استیضاح وزیر خارجه

استیضاح های پی درپی بیشتر از آنکه نشانه ضعف دولت باشد، حکایت از ضعف مجلس دارد

ë  حمیــد  رضــا حاجی بابایــی، رئیــس فراکســیون
نمایندگان وایی مجلــس: اســتیضاح ظریف نظر 
فراکســیون نمایندگان وایی نیســت. برهه فعلی 
زمان حساســی اســت و در شــرایط فعلی چنین اســتیضاح هایی به 

نفع کشور نیست.
ë  محمــود صادقــی، عضــو فراکســیون امیــد مجلــس: ظریــف نماد

دیپلماســی کشور اســت و تضعیف این نماد به مصلحت نیست. از 
طرف دیگر پولشویی، بحث قابل انکاری نیست و یکی از معضات 

کشور است که باید برای مقابله با آن تدبیر شود.
ë  احمــد مازنی، رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس: ظریــف به عنوان

نماد گفت و گو و منطق اسامی- ایرانی در عرصه بین المللی ظاهر 
شــده اســت، من به اســتیضاح دکتر ظریف رأی نمی دهم و اگر هم 
در مجلس طرح شــود، اکثریت قریب به اتفــاق نمایندگان مردم از 
آقای ظریف قدردانی خواهند کرد و به استیضاح رأی نخواهند داد.
محمدرضا بادامچی، عضو فراکســیون امید: موضوعاتی که ظریف 

به آن اشــاره کرد، واقعیت هایی اســت که در کشــور مــا وجود دارد و 
ما به جای اینکه هوشــیاری به خرج دهیم و اگر مواردی از پولشــویی 
در بخش های مالی کشــور دیده می شود با آن مبارزه کنیم، دستگاه 

دیپلماسی کشور را مورد هجمه قرار داده ایم.
ë  کمــال دهقانــی فیروزآبــادی، نایب رئیس کمیســیون امنیــت ملی و

سیاســت خارجی مجلس: ما پولشویی ســازمان یافته در کشور نداریم 
ولی وقتی قاچاق مواد مخدر در کشــور ما تا این حد زیاد اســت یعنی 
پولشــویی وجــود دارد. ظریــف هیــچ نهــاد و دســتگاهی را متهــم بــه 
پولشویی نکرده ولی پرده از واقعیت هایی در کشور برداشته که ما باید 

آستین ها را باا بزنیم و مشکل پولشویی را در کشور حل کنیم.
ë  امیر افســردیر، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه:  کسانی که

منافع سیاسی خود را به منافع کان کشور ترجیح می دهند و به بهانه 
طرح مســأله پولشویی خواســتار تصفیه حســاب جناحی و استیضاح 
ظریف هستند، باید بیشتر هوشیاری به خرج دهند چرا که دشمن در 

آماده باش کامل است و آگاه باشند که آب در آسیاب دشمن نریزند.

حتــی از اســتیضاح هــم فرصتــی بــرای تأمین 
منافع ملی خواهد ساخت.

در مقابــل نماینــدگان خواهــان اســتیضاح هم 
استدال های خاص خودشان را دارند. چنانکه 
به گــزارش ایرنا، عباس گــودرزی رئیس کمیته 
ایثارگری کمیسیون اجتماعی مجلس با اصرار 
بــر اینکــه به دلیــل سیاســی طــرح اســتیضاح را 
امضا نکرده اســت، مدعی اســت که ظریف در 
سخنان خود از وجود پولشویی سیستماتیک در 
کشــور ســخن گفته و به همین دلیل اســتیضاح 

او طبیعی اســت. حســینعلی حاجــی دلیگانی 
از امضاکننــدگان اصلــی طــرح اســتیضاح کــه 
لوایــح  جــدی  مخالــف  به عنــوان  همزمــان 
 FATF چهارگانــه مرتبــط با پیوســتن ایران بــه
کارگروه ویژه اقدام مالی شناخته می شود دلیل 
اســتیضاح را در ایــن جمله خاصــه می کند که 
»بــا حرفی کــه ظریف مطرح کرده اســت تمام 
نمایندگان و افرادی که با ســی اف تی مخالفت 

کردند زیر سؤال هستند.«
به گــزارش ایرنا، طــرح اســتیضاح محمد جواد 

ظریــف وزیــر امــور خارجه بــا 2۴ امضــا و در ۱۱ 
محــور روز سه شــنبه ششــم آذرمــاه 97 تحویل 
هیأت رئیســه مجلس شــورای اســامی شد که 
یکــی از محور های آن درباره »اظهارات و اتخاذ 
مواضــع ناصــواب از جملــه اتهام پولشــویی به 
جمهوری اســامی« اســت. با این حــال به نظر 
می رســد جلســه روز یکشنبه کمیســیون امنیت 
حضــور  و  مجلــس  خارجــی  سیاســت  و  ملــی 
ظریــف در آن تا حدود زیادی بر سرنوشــت آن 

اثر بگذارد.

برش

استیضاح دکتر ظریف در این شرایط کار بسیار ناپسندی است و اصًا 
نباید انجام شود.مجلس برای اینکه بسیاری از ضعف های خود را پوشش 
بدهد، از اهرم استیضاح وزرا استفاده می کند و این اصًا پسندیده نیست. 

اگر با خیلی از شخصیت های اصولگرا صحبت کنید، همه با این اقدام 
نمایندگان مخالفت خواهند کرد. تصور نمی کنم که چهره شاخصی از 

اصولگرایان با استیضاح آقای ظریف موافق باشد
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خــودرو ایــن روزهــا برخــاف تمــام بازارها 
حرکت می کند. در حالی که طی هفته های 
گذشــته قیمــت ارز 8 هــزار تومــان کاهش 
یافــت و بــه کانال 11 هــزار تومان رســید و از 
طرفــی ســکه هــم کاهــش یــک میلیــون و 
300 هــزار تومانی را تجربه کرد، این ســؤال 
پیــش می آیــد چــرا قیمــت خــودرو کــه بــا 
افزایش قیمت ارز، جهش یافت، نسبت به 
کاهش های اتفاق افتاده هیچ واکنشی نشان 
نمی دهــد و ایــن روزهــا هم برخــاف رویه 
سایر بازارها به صورت خودجوش افزایش 
پیدا می کند. زمانی که قیمت دار به 19 هزار 
تومــان و ســکه به نزدیک 6 میلیــون تومان 
رســید، همــه از حبــاب قیمت هــا صحبت 
کردند و از مردم خواســته شد که خریدهای 
هیجانــی نداشــته باشــند، امــا از خردادماه 
ســال جاری حباب قیمت خودرو آغاز شده 
و هنوز ترمز رشد قیمت کشیده نشده است.
در بــازار ارز و ســکه بانک مرکــزی ورود کرد 
و توانســت قیمت هــا را کنتــرل کنــد، بدین 
جهــت در ایــن حــوزه دیگر شــاهد عطش 
خریــد نیســتیم و اکنــون عرضــه و تقاضــا 
هماهنــگ شــده اســت امــا وزارت صمت 
در حــوزه خــودرو روزه ســکوت گرفته و تنها 
خبــر می دهد که بزودی بــازار و قیمت های 
خودرو اصاح می شود. ولی از سال گذشته 
تاکنــون هیچ کــدام از مســئوان نتوانســتند 
برای اصاح قیمت ها قدم از قدم بردارند. 
هیچ کــدام از مدیــران نمی خواهنــد مهــر 
گرانــی خــودرو بــر کارنامه کاریشــان بخورد 
بدین جهت، زمــان می خرند تا ببینند چه 
اتفاقی برای این صنعت پیش می آید و آیا 
خودروســازان می توانند خود چاره اندیشی 
کننــد. ایــن معطلــی باعــث شــده مــردم 
در  و  شــوند  خــودرو  خریــد  در  باتکلیــف 
ایــن میــان فروشــندگان خــودرو روزانــه بر 
قیمت هــای خــود می افزاینــد و یــا در برابر 
افزایــش تقاضاهــا از نبود خــودرو صحبت 

می کنند. 
هــم  خــودرو  نمایشــگاه داران  پیش بینــی 
این اســت که روند افزایشــی قیمت خودرو 
متوقف نخواهد شــد و اگر کسی اکنون زمان 
خرید را از دســت بدهد دیگــر امکان خرید 
خودرو را نخواهد داشت. این گفته ها باعث 
می شــود کســانی که به خــودرو نیــاز ندارند 
هم برای خرید آســتین باا بزنند. در ادامه 
گــزارش به این موضــوع خواهیم پرداخت 
که چرا قیمــت خودرو در بــازار کاهش پیدا 
نمی کنــد و آیــا قیمت هــای فعلی خــودرو 

حباب دارد؟

ë  قیمت خودروها در بازار به قیمت واقعی
نزدیک است

محمدرضــا نجفی منــش رئیــس انجمــن 
صنایع همگن قطعه سازی درباره اینکه چرا 
قیمــت خــودرو از کاهش ارز و ســکه پیروی 
نمی کند و همچنان رشــد قیمــت دارد، به 
»ایــران« گفت: کاهش قیمت ارز بر قیمت 
خودروهــای خارجــی اثــر گذاشــته و باعث 
شــده تــا حدودی قیمــت آنها کاهــش پیدا 
کند ولی در مورد خودروهای داخلی چنین 
اتفاقــی نیفتاده اســت. علت ایــن موضوع 
هم این اســت که قیمت خودروهــا در بازار 
بــه قیمــت واقعــی آن نزدیــک اســت لــذا 
دلیلی برای کاهش قیمت هــا وجود ندارد. 
وی ادامــه داد: خودروهــای بازار بر اســاس 
ارز نیمــا قیمت گذاری شــده اســت. اگــر ارز 
نیمــا کاهش پیدا کند، قیمــت خودروها در 
بــازار رونــد نزولــی به خــود می گیرد لــذا در 
مقطع فعلی که قیمت ارز نیما ثابت است 
نباید انتظار کاهش قیمت را داشت. رئیس 
انجمــن صنایــع همگــن قطعه ســازی در 
پاســخ به این ســؤال که قیمت خودروها در 
بازار حباب دارد، گفت: هر کاایی بر اساس 
ارزش ماهیتــی آن قیمت گذاری می شــود. 
وقتــی چنیــن رویــه ای دنبــال شــود دیگــر 
خبری از حباب نیست. قیمت خودروهای 
کارخانه بــا توجه به ارز 3800 تومان اســت 
 امــا قیمت خــودرو در بــازار آزاد بــر پایه ارز 
9 هزار تومان)سامانه نیما( است، لذا حبابی 

وجود ندارد.
ë اختاف 6 میلیون تومانی با بازار

 وی خاطرنشــان کــرد: طبــق بررســی های 
صــورت گرفته قیمــت خودروها با توجه به 
میــزان ارزبری کــه دارند باید بیــن 60 تا 80 
درصــد افزایــش قیمت داشــته باشــد. این 
درصد بــا در نظر گرفتــن ارز 9 هزار تومانی 
است. با درصد یادشده که همان آزادسازی 
قیمت ها اســت، قیمت خودرو در بازار هم 
کاهش پیدا می کند. به عنوان مثال خودروی 
206 صندوقــدار کــه در کارخانه 42 میلیون 
تومان اســت با افزایش قیمت مــواد اولیه، 
ارز، قطعه و با توجه به درصد داخلی سازی  
باید 60 درصد افزایش پیدا کند که بر اساس 
این محاســبه قیمــت خودرو به حــدود 67 
میلیــون و 200 هــزار تومــان می رســد. حال 
قیمــت این خــودرو در بازار بیــن 72 تا 73 
میلیون تومان است. لذا اصاح قیمت ها در 

نهایت به نفع مردم خواهد بود.
ë  95 درصــد مــردم برای مصرف شــخصی

خودرو نمی خرند
نجفــی منش بــا بیــان اینکه طــی ماه های 
اخیر 95 درصد کسانی که خودرو خریداری 
کردند، برای استفاده شخصی نبوده و تنها 
بــا هــدف کســب ســود بــوده اســت، گفت: 

طبــق بررســی های صــورت گرفتــه بخش 
اعظم مــردم کــه در ســایت خودروســازان 
هفتــه  یــک  از  بیــش  کردنــد  نــام  ثبــت 
خــودرو را نگه نداشــتند. وی گفــت: به نظر 
می رســد با شــفاف شــدن مقوله آزادسازی 
قیمــت خــودرو و نفــع آن بــرای مــردم و 
تولیدکننــدگان، تصمیم ســازان بــا اصاح 
قیمت خــودرو موافقت کنند. وی با اشــاره 
به اینکــه اگر اصــاح قیمت خــودرو اتفاق 
نیفتد وضعیت بازار با شرایط بدتری روبه رو 
خواهد شد، متذکر شد: طی چند وقت اخیر 
وضعیت 70 قطعه ســاز پایش و بر اساس 
آن مشخص شد که آنها 37 درصد تعدیل 
نیرو داشتند. شرایط تولیدکنندگان خودرو و 
قطعه به هیچ عنوان خوب نیست و وزارت 

صنعــت بایــد هــر چه ســریع تر نســبت به 
اصاح قیمت ها اقدام کند.

ë  بــزودی قیمــت خودروهــا کاهــش پیــدا
می کند

سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان 
خودرو درباره وضعیت بازار خودرو و روندی 
که قیمت خــودرو دارد، گفت: معتقدم که 
بــزودی قیمــت خودروهــا در بــازار کاهش 
پیدا می کنــد. قرار بود روز پنجشــنبه وزارت 
صمت تصمیــم خــود را دربــاره قیمت ها 
عنوان کنــد اما به تعویق افتاد. وی افزود: با 
تعیین قیمت های جدید به طور قطع روند 
قیمتی در بازار کاهشی خواهد بود و از سویی 
واســطه گری در بــازار از بین خواهــد رفت. 
مؤتمنی تصریح کــرد: از مردم می خواهم 

تــا تعیین قیمت ها از ســوی وزارت صمت 
خرید خودرو را متوقف کنند. احتمال دارد با 

خرید عجله ای مردم متضرر شوند.
ë حباب بازار خودرو بیش از 20 درصد است

همگــن  انجمــن  دبیــر  محبی نــژاد  آرش 
قطعه ســازان خــودرو دربــاره اینکه قیمت 
خــودرو چــرا از قیمــت ارز تبعیت نمی کند 
و به ســمت کاهش نمی رود، گفت: قیمت 
آزاد  ارز  بــا  آن  قطعــات  حتــی  و  خــودرو 
محاســبه نمی شــود کــه کاهش قیمــت ارز 
بــازار آزاد بتوانــد روی قیمــت خــودرو  در 
اثــر بگــذارد. وی ادامــه داد: در حال حاضر 
نــرخ فروش خــودرو بــا بــازار ارز آزاد ارتباط 
مســتقیم ندارد. بدیــن جهت نباید منتظر 
کاهش قیمــت خــودرو با چنین شــرایطی 

بــود. در حال حاضر فروش خــودرو در بازار 
آزاد افزایــش پیــدا کــرده، تولید خــودرو در 
حال توقف اســت کــه باعث کاهش عرضه 
می شــود و از طرفــی تقاضــای واقعــی هم 
تغییری نکرده و تنها تقاضای کاذب اســت 
که بــه خاطر ســود بــردن در حــال افزایش 
اســت. با شــرایط بوجــود آمــده امیدواریم 
سیاستگذاران با سرعت بیشتری وضعیت 
بازار خودرو را مشــخص کنند. دبیر انجمن 
همگن قطعه ســازان خودرو گفــت: رکود و 
شرایط بد تولید خودرو زمانی حل می شود 
که قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود 
و قیمت هــا بر اســاس بازار یعنــی عرضه و 
تقاضــا باشــد. وی با بیان اینکــه اگر قیمت  
کارخانه ای خودروها آزاد شــود، بدون شک 
قیمت هــا در بــازار می شــکند، تأکیــد کــرد: 
قیمت گذاری خودرو در حاشــیه بــازار برای 
رفاه مردم و ادامه تولید خودرو است. اکنون 
تولیدکننــدگان خــودرو و قطعه در شــرایط 

بحرانی و فاکت هستند.
محبی نــژاد تأکید کرد: با آزادســازی قیمت 
خودرو و استفاده تولیدکنندگان خودرو از ارز 
نیما، بیــش از 20 درصد حبابی کــه در بازار 
آزاد خــودرو وجــود دارد می ترکــد و این امر 
از تقاضاهای کاذب بــازار می کاهد و به طور 
قطع بازار خودرو ســاماندهی می شــود. در 
حال حاضر فاصله قیمتی خودرو از کارخانه 

تا بازار بین 90 تا صددرصد است.
ë وزارت صمت پاسخگو نیست

چند ماهی اســت که همه فعاان صنعت 
قیمــت  اصــاح  و  آزادســازی  از  خــودرو 
خــودرو صحبت می کنند اما وزارت صمت 
جوابــی برای ایــن روزهای مردم نــدارد و با 
ان شــاءاه ســؤال های خودرویی را به پایان 
می رســاند. رضا رحمانــی وزیر صمت هم 
در آخرین اظهاراتش در هیأت دولت گفته 
است:تعیین قیمت جدید برای خودروهای 
مشــمول قیمت گذاری در حال بررســی در 

کارگروه تنظیم بازار است. 
در حــال  حاضر ســازمان حمایــت در حال  
انجام بررســی های ازم بر اســاس اســناد و 
مدارک خودروسازان اســت و در این زمینه 
ان شــاء اه نظــر خواهــد داد. من بــه دنبال 
ســاماندهی صنعت خودرو در بخش های 
مختلــف از جمله قیمت، ســاخت داخل، 
ارتباط با قطعه ســازان و قراردادهای پیش 
فروش هستم.  با توجه به اینکه عنوان شده 
در خودروهایــی کــه درصــد داخلی ســازی 
بیشــتر اســت 60 درصــد افزایــش قیمــت 
معقــول اســت و در خودروهایــی کــه بــه 
واردات متکی اســت افزایش تــا 80 درصد 
معقول می باشــد، قیمت برخی  خودروها 
را محاســبه کردیــم کــه در جــدول پیش رو 

می آید.

عبور خودرو از ایست قیمت
قیمت خودرو به شرط آزادسازی  کاهش می یابد

»ایران« در گفت و گو با کارشناسان قیمت واقعی خودروها را کشف کرد

گروه اقتصــادی /  افت 30 درصدی بهای 
جهانــی نفــت از اوایــل مــاه اکتبــر تاکنون 
را  انــرژی  بــازار  تحلیلگــران  از  بســیاری 
متعجب کرده اســت و حتی عامان آن را 

به واکنش واداشته است.
روزپنجشــنبه در بازارهــای جهانی قیمت 
رکــورد  و  یافــت  کاهــش  بازهــم  نفــت 
بیشــترین کاهش یک ماهه از ســال 2008 
تاکنــون را رقــم زد. بــه گــزارش رویتــرز، با 
کاهش روزپنجشــنبه، قیمت نفت در ماه 
جــاری 23 درصــد افت کرد که بیشــترین 
کاهــش یــک ماهــه از بحران مالــی 2008 
تاکنون محسوب می شــود. ظاهراً افزایش 
عرضــه در نفت امریکا و اینکه عربســتان 
نمی خواهــد تولیــد نفــت را کاهــش دهد 
باعــث کاهش قیمــت نفــت در بازارهای 
جهانی شــد. بر اساس این گزارش قیمت 
نفــت برنــت 64 درصــد کاهــش یافــت و 
بشــکه ای 58 دار و 12 سنت معامله شد. 
قیمــت نفــت امریکا هم بــه زیــر 50 دار 

رسید.

 PVM توماس وارگا تحلیلگر اتحادیه نفت
درایــن بــاره گفــت: مــن هنــوز متعجــب 
هســتم که قیمت نفت چــرا اینقدر پایین 

آمده است. 
وی گفت:  من متعجبم چــرا که بازارهای 
بورس روز گذشته افزایش داشتند چرا که 
دار ضعیف شــد و این باید می توانســت 
تا حــدود زیادی قیمــت نفــت را افزایش 
دهــد امــا در همــان زمــان مــن متعجب 
نیســتم چرا که وزیر نفت عربستان اعام 
کرد که آنهــا تنها کاهش دهندگان عرضه 
نفــت نخواهند بــود و حتــی پوتین رئیس 
جمهــوری روســیه هــم گفتــه اســت که با 
قیمــت نفــت بشــکه ای 60 دار مشــکلی 
نــدارد. پوتین که کشــورش دومین کشــور 
تولید کننــده نفــت اســت روز چهارشــنبه 
اعــام کرد که با کشــورهای عضو اوپک در 
ارتباط است و در صورت نیاز همکاری های 
خود را تداوم خواهند بخشــید اما در عین 
حال با قیمت نفت بشــکه ای 60 دار هم 

مشکلی ندارد.

ë  عرضــه فزاینــده امریــکا مانــع افزایــش
قیمت نفت

قیمــت نفت در روز جمعه بــا انتظار برای 
توافق اوپک و روســیه بــرای کاهش تولید، 
اندکــی افزایش یافــت اما عرضــه فزاینده 
امریــکا مانــع رشــد بیشــتر قیمــت شــد. 
به گزارش ایسنا، بهای معامات آتی وست 
تگزاس اینترمدیت امریکا 3 سنت افزایش 
یافت و به ۵1.۴8 دار در هر بشــکه رســید. 
بهای معامات آتی نفت برنت با 1۴ سنت 
)0.2 درصــد( افزایــش، بــه ۵9.۶۵ دار در 
هر بشکه رسید. با وجود افزایش قیمت در 
روز گذشته، قیمت نفت به دلیل دورنمای 
مــازاد عرضــه و ضعــف بازارهــای مالــی، 
حــدود 30 درصد از اوایل اکتبر کاهش پیدا 
کرده است. بانک سرمایه گذاری امریکایی 
جفریز در یادداشتی نوشت: عرضه فزاینده 
در بازار، قیمت نفت برنت را پایین برده و 
ذخیره ســازی نفت را افزایش داده اســت. 
بــرای مقابلــه بــا اشــباع عرضــه، اوپــک و 
روسیه به توافق برای کاهش تولید نزدیک 

شده اند. پیش از دیدار رسمی اوپک، سران 
سه تولیدکننده بزرگ جهان شامل امریکا، 
روســیه و عربســتان ســعودی در اجــاس 
ســران گــروه جــی 20 در آرژانتیــن دیــدار 
خواهند کرد. نمایندگان اوپک اوایل نوامبر 
به رویترز گفتند: اوپک و متحدانش ششم 
دسامبر برای مذاکره درباره سیاست تولید 
نفت و بررسی کاهش تولید به میزان یک تا 
1.۴ میلیون بشکه در روز در مقر این گروه در 
وین اتریش دیدار خواهند کرد. امریکا سهم 
عمــده ای در تولیــد فزاینــده نفت داشــته 
اســت. اداره اطاعــات انــرژی امریــکا روز 
چهارشنبه اعام کرد ذخایر نفت این کشور 
در هفته منتهی به 23 نوامبر، 3.۶ میلیون 
بشکه افزایش یافت و به ۴۵0 میلیون بشکه 
رســید که فراتر از حد انتظــارات بود. تولید 
این کشــور نیــز طی همین مــدت در رکورد 
11.7 میلیــون بشــکه در روز مانــد. افزایش 
مــداوم میــزان ذخایــر نفــت خــام تجاری 
امریــکا که حــاا برتریــن تولیدکننده نفت 
خام جهان است، به همراه اعام عربستان 

ســعودی مبنــی بر اینکــه به تنهایــی برای 
تثبیت بازار، تولید نفت را پایین نمی آورد، 
به بازارهای جهانی فشار وارد کرد و در اوایل 
معامات امــروز قیمت نفت برنت رکورد 
پایین دیگری برای ســال 2018 ثبت کرد و 
از ۵8 دار هــم پایین تر رفت. قیمت نفت 
پس از اینکه منابع آگاه اعام کردند روسیه 
قبــول کرده اســت کــه به تاش عربســتان 
سعودی و دیگر اعضای اوپک برای کاهش 
میزان تولید نفت خود، بپیوندد، از سقوط 
بازگشتند. وزیر انرژی روسیه، روز سه شنبه، 
قبــل از اجاس ۶ دســامبر ویــن با اعضای 
اوپک، دیــداری را با تولیدکنندگان داخلی 
نفت این کشــور برگزار کــرد. به گفته منابع 
آگاه، ایده این دیدار توافق در مورد این بوده 
اســت که روســیه نیازمند کاهش تولیدات 

خود است.
ë  عربســتان بــه تنهایــی تولیــد را کاهــش

نمی دهد
وزیــر انرژی عربســتان ســعودی گفت که 
کشــورش برای تثبیت بــازار نفــت، تولید 

نفت خام خود را به تنهایی کاهش نخواهد 
داد. بــه گزارش مهر به نقل از رویترز، وزیر 
انرژی عربســتان ســعودی، خالد الفالح، 
گفت که کشورش برای تثبیت بازار نفت، 
تولیــد نفت خام خود را به تنهایی کاهش 
نخواهد داد. این درحالی صورت می گیرد 
کــه نیجریه، از اعضــای اوپــک، اعام کرد 
کــه هنوز برای اینکه اعــام کند در هرگونه 
کاهش تولیدات شرکت خواهد کرد یا خیر، 

خیلی زود است.
ë  را نفــت  تولیــد  کاهــش  طــرح  روســیه 

پذیرفت
این درحالی است که روسیه طرح کاهش 
تولیــد نفت را پذیرفت اما درباره جزئیات 
آن با عربستان مذاکره می کند. به گزارش 
فــارس به نقــل از دو منبــع آگاه صنعتی، 
روســیه تا حدود زیــادی متقاعد شــده که 
تولید نفــت را در بازارهای جهانی کاهش 
دهــد اما درحــال چانــه زنی با عربســتان 
اســت و درباره برنامه زمانبنــدی و حجم 

کاهش مذاکره می کند.

بهای نفت درماه جاری میادی 23 درصد افت کرد

مانع امریکایی برای رشد قیمت نفت

ë  دبیر انجمن همگن قطعه سازان
خــودرو:  تولیدکننــدگان خــودرو و 

قطعه در شرایط بحرانی  هستند

ë  فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا
بازار بین 90 تا صددرصد است

ë  رئیــس انجمــن صنایــع همگــن
در  خودروها  قیمــت  قطعه ســازی: 

بازار به قیمت واقعی نزدیک است

ë  قیمت خودرو در بــازار آزاد بر پایه
ارز 9 هزار تومان است

ë  فروشــندگان اتحادیــه  رئیــس 
خودرو : معتقــدم که بزودی قیمت 
خودروها در بازار کاهش پیدا می کند

ë  وزارت پنجشــنبه  روز  بــود  قــرار 
صمت تصمیم خود را بگیرد

خودروها با افزایش 60 درصد در کارخانه )قیمت ها به تومان و رند محاسبه شده است(
با احتساب افزایش قیمتبازارکارخانهخودرو

37 میلیون و 440 هزار34 میلیون و 600 هزار23 میلیون و 400 هزارپراید 151

44 میلیون39 میلیون و 500 هزار27 میلیون و 500 هزارتیبا صندوقدار

68 میلیون و 420هزار72 میلیون42 میلیون و 763 هزار206 صندوقدار

64 میلیون و 952 هزار70 میلیون40میلیون و 595 هزارپژو پارس

75 میلیون و 182 هزار79 میلیون46 میلیون و 989 هزاردنا

58 میلیون و 585 هزار79 میلیون36 میلیون و 616 هزارسمند دوگانه

80 میلیون88 میلیون و 500 هزار50 میلیوناچ سی کراس

خودروها با افزایش 80 درصد در کارخانه )قیمت ها به تومان و رند محاسبه شده است(
با احتساب افزایش قیمتبازارکارخانهخودرو

134 میلیون و 910 هزار129 میلیون74 میلیون و 952 هزارچانگان

95 میلیون و 877 هزار112 میلیون53 میلیون و 265 هزارتندرپاس اتومات

86 میلیون و 875 هزار88 میلیون48 میلیون و 264 هزارپارس تندر

251 میلیون و 568 هزار280 میلیون139میلیون و 760 هزارمزدا 3

177 میلیون و 552 هزار170 میلیون98 میلیون و 640 هزارهایما اس 5

78 میلیون و 631 هزار65 میلیون43 میلیون و 684 هزاربرلیانس 230

84 میلیون و 830 هزار90 میلیون47 میلیون و 128پژو 207

محصول
کشاورزی به عراق وارد نمی شود

وزارت کشاورزی عراق اعام کرد به دلیل 
خودکفایی و به منظور حمایت از تولید داخلی، 
واردات هفت محصول کشاورزی شامل سیب 
زمینی، بادمجان، هویج، کلم، گل کلم، کدو و 

عناب ممنوع می شود.

7
درصد

 صادرات سیمان افزایش یافت
 عبدالرضا شیخان دبیر انجمن کارفرمایان صنعت 

سیمان ایران گفت: در 7 ماه نخست سال 97 
صادرات سیمان ایران نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 7 درصد افزایش داشته و به 3.8 میلیون 

تن رسیده است. 

7
میلیارد ریال

پرونده قاچاق کاا تشکیل شد
به گزارش وزارت صمت، طی مهرماه سال جاری، 
بیش از 33 هزار مورد بازرسی از مراکز خرد و کان 
در سطح عرضه صورت گرفته که منجر به تشکیل 

۶92 پرونده تخلف قاچاق کاا به ارزش بیش از 
993 میلیارد ریال شده است.

993
میلیارد تومان

 به خط آهن چابهار   تزریق شد
عباس خطیبی  سرپرست معاونت ساخت و 

توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها گفت: در قالب 
اسناد خزانه اسامی، اوراق مشارکت و بودجه 
عمومی، تاکنون 1100 میلیارد تومان در پروژه 

راه آهن چابهار-زاهدان هزینه شده است. 

1100

پیمان سپاری ارزی و رنجنامه یک 
صادرکننده

علــی ســعدوندی، اقتصــاددان: آیــا می دانید چرا ایــن روزها 
شــاخص بورس نزولی اســت؟ آیا می دانید چــرا ارز حاصل 
از صــادرات باز نمی گردد؟ آیا می دانیــد واژگان پرطمطراق 
»پیمــان ســپاری ارزی« چــه کوفتــی اســت؟ آیــا می دانیــد 
چگونــه در آینــده نه چنــدان دور میــزان صــادرات غیرنفتی 
بــه صفــر نزدیــک خواهــد شــد؟ آیــا تحریم هــای خارجــی 
مســبب شرایط فعلی اســت؟ یا ندانم کاری های مسئوان و 
سیاســتگذاری های نابخردانــه اقتصاد کشــور را به لبه پرتگاه 
بــرده اســت؟ نامه یکــی از صادرکننــدگان مظلوم بخــش خصوصــی را بخوانید 
تا بیشــتر بر وضعیت نابســامان صادرات غیرنفتی واقف شــوید: دســتورالعمل 
امــروز بانــک مرکزی برای نحــوه بازگردانــدن ارز، قطعاً آخرین حلقــه از زنجیره 
تصمیمات اشــتباه آقایان نیست. بزرگواران کدام حمایت از صادرات را دارید که 
امروز به اســتناد آن دســتور العمل صادر می کنید. در این شــرایط پر از ریســک که 
تأمین کانتینر برای صادرات، مشکات کشتیرانی، افزایش هزینه های لجستیک 
کوچکترین آن اســت دنبال چه هستید؟ موضوع واقعی که برای من تولید کننده 

خصوصی رخ داده است تعریف می کنم قضاوت با شما:
یــک: حــدود 3 مــاه پیش کانتینــری را به مقصــد A بوک کردیم. ســه مــاه کامل 
باتکلیف بودیم. دقیقاً دو ساعت قبل از حرکت کشتی، خط کشتیرانی در ایمیلی 
 B برود و به جای آن به کشــور A بــه مــا اعام کرد که کشــتی نمی تواند به مقصــد
می رود و از آنجا خودتان بار را زمینی انتقال دهید. قطعاً هزینه های حمل زمینی 
را در اروپــا می دانیــد. معادل 50 درصــد ارزش کاای صادراتی خود را باید هزینه 
حمــل زمینی بدهیــم. مانده ایم بین بدقولی با خریدار یا ضــرر زیاد. نهایتاً قبول 
کردیم. گفتیم ایرادی ندارد. تجارت را درازمدت نگاه کنیم ولی غلط کردیم. چون 
امروز باید برویم ارز حاصل از آن را که تقریباً صفر است ولی در اظهارنامه گمرکی 
بیش از 10 هزار یورو در کانتینر است به سامانه نیما بدهیم چون بخشنامه آقایان 

عطف بما سبق شده است.
دو: محمولــه ای را بــه چیــن صــادر کردیــم. بانــک انتقــال دهنــده پول، حســاب 
مشــتری ما را برای انتقــال ارز خارجی باک کرد چــون co کاا ایران بود. ناگزیر با 
لطایف الحیل یوان گرفتیم با فاکتور داخلی چین که ارزش افزوده دار بود. حدود 
25 درصد پول ما از بین رفت. حال باید برویم معادل پولی که نیست به سامانه 
بدهیم. سخن آخر: کشتیرانی جمهوری اسامی قیمت حمل را بر اساس نرخ ارز 
آزاد محاسبه می کند و هزینه حمل دریایی نیز نسبت به پارسال تا 4 برابر افزایش 
یافته است. این یعنی بیش از 15 درصد فاکتور اظهاری برخی کااها هزینه حملی 
اســت که باید در خارج از کشــور پرداخت کنید یا با نرخ ارز محاسبه می شود. حال 

چگونه 90 درصد ارز را به سامانه بدهیم. جسارتاً می دانید چه می کنید؟

از جلیقه زردهای پاریس تا کارگران هفت تپه شوش
علــی دینــی ترکمانی،اقتصــاددان: خیابان هــای پاریــس در 
اشغال کارگران معترض است. یکی از آنان، در مصاحبه ای 
بــا خبرگــزاری فرانســه، در توضیح دلیل حضــورش در کف 
خیابــان، می گوید: حقــوق ماهیانه من بعد از کســر مالیات 
1۴00 یورو اســت. در حالی که خانم مکرون ۵0 میلیون یورو 
صرف آشپزخانه کاخ الیزه می کند. دولت در سویی می خواهد مالیات بر سوخت را 
افزایش دهد و در سوی دیگر از ما می خواهد هزینه ها را کاهش دهیم. باایی ها با 

هزینه های آنچنانی از ما می خواهند فشارها را تحمل کنیم«
این واقعیت را کارگران هفت تپه در قالب چند نکته اســتفهامی مطرح می کنند: 
اگر وضع مالی شــرکت مناســب نیســت چرا حقوق مدیران عقب نمی افتد؟ چرا 
پاداش هــای چنــد میلیونــی مدیران متوقف نمی شــود؟ اگــر فقــر و محرومیت و 
شرمساری پیش خانواده هست چرا فقط برای ما و هم قطاران ما؟ ما جز اعتراض 
به وضع معیشــتی مان چه کرده ایم که باید با خشونت مواجه بشویم؟ اسماعیل 
بخشــی کام کارگر جلیقه زرد فرانســوی را به شکل دیگری بیان می کند: »اگر شما 
دکترای اقتصاد دارید من هم دکترای اعتصاب دارم. یگان ضد شورش را که با پول 
ما حقوقش را پرداخت می کنند آورده اند تا به روی خودمان اسلحه بکشند. بعد به 

ما می گویند اغتشاشگر.«
شرایط همراه با فقر، لزوماً به تنهایی موجب بروز واکنش های اعتراضی نمی شود. 
آنچه تحمل این شرایط را سخت می کند، وجود تنعم همزمان برای عده ای دیگر 
اســت. اعتراض و خشم، پیامد اجتناب ناپذیر بروز حس طرد شدگی اجتماعی در 
گروه ها و اقشار فرودست اجتماعی، در چنین موقعیتی، است. گریزی از آن نیست.
جامعه  کارگری دغدغه  برابری کامل را ندارد. مطالبه اش دسترسی به حداقل های 
زندگی از طریق دریافت درآمدی مناســب و بهنگام اســت. این دغدغه  حداقلی، 

برحق است و بنابراین باید مورد حمایت قرار بگیرد.
راهکار اساسی تأمین زندگی آبرومند و بدون رنج و شرم برای طبقه کارگر و اقشار 
فرودســت جامعه چیســت؟ دموکراتیزه شــدن ســازمان تولید و بازتوزیــع ثروت. 
اولــی، به این معناســت که جامعه کارگــری باید در تصمیم گیری های ســازمانی 
مشــارکت جدی داشته باشــد. در این صورت، هم تولید بیشــتر رشد می کند و هم 
قواعد عادانه ای در شــرکت و کارخانه بنیان نهاده می شــود و از سو ءبرداشت های 

بیش از اندازه مدیران جلوگیری به عمل می آید. 
دومی، هم به معنای تأسیس نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی است که حلقه بعد 

از تولید زنجیره مساوات گرایی است.

اقتصاددانان

صرفه جویی هزاران میلیاردی

کارت های بانکی به شبکه هوشمند 
سوخت متصل شد

اجــرای طــرح اتصــال کارت هــای بانکــی به نظــام مدیریت 
مصرف ســوخت کشور با بهره گیری از زیرساخت های تبادل 
داده و ابزارهای تســویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همانگونه که در طرح توزیع سبد حمایتی 
دولت، بدون صرف یک ریال برای صدور کوپن کاغذی یا کارت های جدید، اتصال 
کارت های بانکی به زیرســاخت رفاهی کشــور انجام شــد، در هفته ای که گذشــت، 
به همت کارکنان بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و بانک ها، استفاده از 

کارت های بانکی موجود به جای کارت های سوخت میسر شد.
در این طرح به جای صدور کارت جدید ســوخت، از طریق اتصال برخط به نظام 
پرداخــت بانکــی، از کارت های بانکــی موجود هم میهنان به عنوان کارت ســوخت 
اســتفاده می شــود. بــرای انجام ایــن اتصال، بــا همــکاری وزارت ارتباطــات، رابط 
کاربری بســیار ساده و با کاربری آسان ایجاد شده که بر اساس کد ملی هر شخص، 
فهرســت کارت های بانکــی وی به نمایش درآمده و انتخاب یکــی از آنها به عنوان 
کارت ســوخت با ســهولت و بدون نیاز به ورود اطاعات صورت می گیرد. در ادامه 
هم میهنــان می توانند از کارت بانکی خود هم برای ســوخت گیری و هم پرداخت 
بهــای ســوخت از طریــق پایانــه واحد اقــدام کنند کــه در کاهــش زمــان و زحمت 

سوختگیری اثر گذار خواهد بود.
ســادگی ظاهری و کاربرد آســان این راه حل، نیازمند رفع مشــکات فنی پیچیده  و 
هماهنگی اطاعاتی ســنگینی بوده که بــه فضل الهی و با تاش دســت اندرکاران 
ظــرف مدت کوتاهی به نتیجه رســید. طرحی که با اجــرای آن از هزینه کرد هزاران 
میلیــارد ریالــی از منابــع ملــی و عمدتــاً ارزی اجتنــاب شــده و در کنــار آن در زمان 
ارزشــمند هم میهنان برای مراجعه حضوری هم صرفه جویی به عمل آمد. یکی 
از محورهای مهم اجرای این طرح، هماهنگی بین دستگاهی برای اجرای طرحی 
ملی در زمانی بســیار کوتاه اســت که نویدبخش توسعه آن به سایر خدمات دولت 
و اجرای موفق الگوهای دولت الکترونیکی اســت؛ که با همکاری وزارت ارتباطات 

و فناوری اطاعات و شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی انجام شد.

خبــــر



یکــی از اصاحاتــی کــه دولــت دوازدهم 
بــرای بهبــود وضعیت تولیــد و حمایت 
از کشــاورزان بــر آن تأکیــد داشــت اعام 
خریــد  قیمت هــای  مناســب  و  بموقــع 
تضمینــی محصــوات بــود. بــر اســاس 
قانــون قیمــت خرید تضمینی هر ســال 
قبــل از آغاز فصل زراعی جدید یعنی در 
شــهریور ماه باید اعام شود و هزینه های 
تولیــد و تــورم ســاانه در تعییــن قیمت 
لحاظ شود. اما اعام بموقع قیمت خرید 
تضمینی محدود به دو سال بود و بعد از 
آن مانند روال سال های قبل قیمت ها با 
چند ماه تأخیر اعام شد و از طرف دیگر 
کشــاورزان هم معترض بــه قیمت های 
اعام شــده بودند. ســال گذشــته قیمت 
خریــد تضمینی در اردیبهشــت درســت 
همزمــان بــا فصل برداشــت اعام شــد 

و نکتــه مهــم ایــن بود کــه دولــت تغییر 
در قیمــت خریــد تضمینــی محصــول 
اســتراتژیک گنــدم ایجاد نکــرد در حالی 
که تــورم ســاانه 9.5 درصد اعام شــده 
 بود. امسال هم شــورای اقتصاد با تأخیر
 3ماه نرخ خرید تضمینی را اطاع داد. بر 
اساس این تصمیم نرخ خرید تضمینی 
گنــدم تنها بــا ۱3 درصد افزایش نســبت 
به سال گذشــته، ۱۴۷۰تومان تعیین شد 
که انتقاد کارشناسان و کشاورزان را در پی 

داشت.
نرخ پیشــنهادی وزارت جهاد کشــاورزی 
بــرای گنــدم حــدود ۱۷۰۰ تومــان بــود و 
تولیدکننــدگان هم بر ایــن اعتقاد بودند 
قیمــت خریــد تضمینی ایــن محصول 
بــا توجــه بــه افزایــش هزینه هــای تولید 
درصــد  بایــد 3۵  حداقــل  امســال  کــه 

بیشــتر از نرخ های ســال گذشــته باشد تا 
تولید کنندگان بتوانند در شــرایط فعلی 
بــه تولیــد ادامــه دهنــد. محمــد شــفیع 
ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی 
در گفت و گــو بــا »ایــران« گفــت: قیمت 
خریــد تضمینی بایــد هزینه هــای تولید 
را تأمیــن کنــد و بــرای کشــاورزان ارزش 
افــزوده ایجــاد کند و آنهــا بتوانند زندگی 
خــود را تا یک ســال تأمین کنند. با توجه 
بــه اهمیــت تولیــد کشــاورزان در تأمین 
امنیت غذایی حمایت از آنان باید مورد 
توجه تصمیم گیران باشد. اما با قیمتی 
کــه امســال دولــت در خریــد تضمینــی 
گندم اعام کرده در حق کشاورز اجحاف 
شــده اســت. اما بــه نظر می رســد قانون 
در اعــام خریدهــای تضمینــی رعایت 
نشــده و افزایش هزینه ها و تــورم در این 

نــرخ اعمال نشــده اســت. ملــک زاده با 
اشــاره بــه افزایش قیمت هــا گفت: یک 
کیسه سم 3۰ هزار تومانی امسال به ۱۰۰ 
هزار تومان رســید یا یک حلقه استیک 
تراکتور از 9 میلیون به 2۷ میلیون تومان 
افزایــش یافته اســت و هزینه هــای دیگر 
هم همینطور.. با توجه به اعام نرخ ۱8 
درصــدی تورم، حداقــل از دولت انتظار 
داشــتیم که این نرخ را در تعیین قیمت 

خرید تضمینی رعایت می کرد.
ë افزایش قاچاق با قیمت های جدید

مقایســه متوســط قیمت هــای داخلــی و 
جهانــی گندم نشــان می دهــد که قیمت 
جهانی گنــدم در جهان با مبنا قــراردادن 
دار نیمایی)8۵۰۰تومــان(، هرکیلوگــرم 
2۰۴۰ تومــان اســت. ملــک زاده بــا اشــاره 
بــه این موضوع گفــت: قیمت های پایین 
انگیزه تولید کنندگان را برای فروش گندم 

به داان بیشــتر می کند. هزینه تولید هر 
کیلو گنــدم 2 هزار تومان برآورد می شــود. 
ملک زاده با اشاره به اختاف قیمت های 
داخلی با کشورهای همسایه گفت: قیمت 
خرید تضمینی از هزینه تولید بسیار کمتر 
است به همین دلیل امسال قاچاق گندم 
از مرزها نســبت به ســال های قبل بیشتر 
شــد چون قیمــت آن در عــراق کیلویی 2 
تــا 3 هزار تومان اســت و همیــن موضوع 
انگیزه قاچاق گندم داخلی به کشــورهای 
همسایه را بشدت باا برده است. به گفته 
ملــک زاده دولت امســال 9.5 میلیون تن 
گندم از تولیدکنندگان خریــداری کرده که 
ارزش آن ۱3 هزار میلیارد تومان است. اگر 
خودکفایی در تولید گندم نداشتیم حداقل 
۱۰ هــزار میلیارد تومان برای واردات گندم 

باید می پرداخت.
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گروه اقتصــادی / ایحــه بودجه ســال 98 
به عنوان دومیــن ایحه دولــت دوازدهم 
قرار است در جلســه فردای هیأت دولت 
نهایی شود. درحالی که پنج روز تا مهلت 
قانونــی تقدیم ایحــه بودجه به مجلس 
)۱5 آذر( باقی مانده جهت گیری های کلی 
و برخی اعداد و ارقام مهم ترین سند مالی 

کشور مشخص شده است.
برخاف ســال های گذشــته که دولت 
منابع حاصــل از صــادرات روزانه بیش از 
دو میلیون بشکه نفت را در اختیار داشت، 
برای ســال آینده تحریم های اعمال شده 
از ســوی دولــت امریــکا بــر صنعت نفت 
کشورمان، صادرات روزانه نفت را در سال 
98 بــا کاهــش قابل توجهی همــراه کرده 
اســت. گمانه زنی هــا ازآخریــن جزئیــات 
ایحه بودجه ســال آینده نشــان می دهد 
صادرات یک تا یک و نیم میلیون بشــکه 
در روز بــا قیمــت بشــکه ای ۶۰ دار و نرخ 
تسعیر ارز 8 هزار تومانی بسته خواهد شد.

با وجود کاهش صادرات نفت، دولت 
با اتکای بیشــتر بــر درآمدهــای غیرنفتی 
و بخصــوص مالیــات ویژگی هــای اصلی 
ایحــه پیشــنهادی خــود را روی تقویــت 
معیشت مردم و اشتغال و تولید تنظیم 
دولــت  اســاس  برهمیــن  اســت.  کــرده 
حمایــت از معیشــت عمومــی و عدالت 
اجتماعــی، حمایــت از تولید و اشــتغال، 
تقویــت انضبــاط بودجــه ای، اصاحــات 
در رویه هــا و فرآیندها و افزایــش پایداری 
بودجه در مقابل تکانه های بین المللی را 
پنج ویژگی اصلی ســند مالی ســال آینده 

قرار داده است.

دولــت بــرای تحقــق اهدافــی کــه در 
بودجــه ســال آینده ترســیم کرده اســت، 
روی منابــع درآمدی غیرنفتی خود تکیه 
کرده اســت. برهمین اســاس کارشناسان 
معتقدند که در ایحه سال آینده با توجه 
به نــرخ تورم می تــوان رشــد 2۰ درصدی 
پیش بینــی  مالیاتــی  درآمدهــای  بــرای 
کــرد. در ایحــه بودجه ســال جاری دولت 
بــا افزایش ۱۰ درصدی نســبت بــه قانون 
بودجه ســال 96 رقم درآمدهای مالیاتی 
را بالغ بــر ۱28 هزار میلیارد تومان درنظر 
گرفت که با درنظر گرفتن 2۰ درصد رشد 
ایــن رقــم بــه بیــش از ۱5۰ هــزار میلیارد 
تومان خواهد رسید. این درحالی است که 
از منظر اقتصاددانان و همچنین مسئوان 
دولتی نسبت حدود 8 درصدی مالیات به 
تولید ناخالص داخلی ناچیز است و جای 

افزایش دارد.
ë رشد ۱۳ درصدی بودجه عمرانی

طبق اعام محمدباقر نوبخت رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه در ایحه بودجه 
ســال آینــده اعتبــار طرح هــای عمرانــی 
۱3 درصــد افزایــش خواهــد یافــت. ایــن 
درحالی اســت که دولت در ایحه بودجه 
ســال جاری خــود رقــم 6۰ هــزار میلیــارد 
تومان را تعیین کرده بود که بدوین ترتیب 
رقــم بودجه عمرانــی نیز بــه نزدیک 68 
هــزار میلیــارد تومــان می رســد. البتــه در 
بودجــه ســال جاری در کنــار اعتبــاری کــه 
دولــت در ردیف بودجــه عمرانی درنظر 
گرفت، راه های جدیدی نیز برای سرعت 
گرفتن پیشرفت طرح های عمرانی نیمه 
تمــام تدوین و اجرایی کرده بود که یکی از 

ایــن راه ها واگــذاری طرح های نیمه تمام 
به بخش خصوصی بــود که حدود 4 هزار 

طرح در لیست واگذاری قرار گرفت. 
ë رشد هزینه جاری ۸ درصد

یکی از اعــدادی که به  صورت قطعی 
از دل ایحه بودجه ســال آینده اعام شد 
افزایش 2۰ رصدی حقوق کارکنان دولت 
اســت که در راستای حمایت از معیشت 
مردم درنظر گرفته شــده اســت. درحالی 
کــه نرخ تــورم آبان ماه از ســوی مرکز آمار 
ایران در حدود ۱5 و از ســوی بانک مرکزی 
درحدود ۱8 درصد اعام شده و میانگین 
آن بــرای کل ســال زیر 2۰ درصــد خواهد 
بود بــه نظــر می رســد رشــد 2۰ درصدی 
حقــوق کارکنــان دولــت بتواند بخشــی از 
هزینه های این قشــر از جامعه را پوشــش 
دهــد. البته درکنار افزایــش حقوق دولت 
طرح هــای حمایتــی دیگری مانند ســبد 
حمایت غذایی را در دســت اجــرا دارد که 
در اولیــن مرحله 2۰۰ هزار تومان برای هر 
کارمند دولت واریز شد. درکنار آن کارگران، 
بازنشستگان و درمجموع کسانی که درآمد 
ماهانه آنها کمتر از 3میلیون تومان است 

نیز مشمول این طرح قرار گرفته اند.
از ســوی دیگــر دولت بــرای جلوگیری 
از افزایــش هزینه هــای جــاری خــود بجز 
افزایــش حقــوق کارمنــدان خــود رشــد 
ســایر هزینه های جاری دولــت را به صفر 
رسانده است که بدین ترتیب در مجموع 
هزینه های جاری بودجه بین ۷ تا 8 درصد 

رشد خواهد داشت.
ë سهم نفت در بودجه

درحالی کــه زمانــی درآمدهای نفتی 

از منابــع عمومــی  ســهم ۷۰ درصــدی 
داشــت، رفتــه رفتــه بــا رشــد درآمدهای 
مالیاتــی ســهم نفــت در بودجــه کاهش 
یافت. طبق آمارها سهم درآمدهای نفتی 
بــه منابع عمومــی بودجه در ســال ۱392 
برابــر بــا 3۰.2 درصــد بود که ایــن رقم در 
سال 93 به 36.8 درصد رسید. اما در سال 
94 این سهم با افت قابل توجهی به 22.۷ 
درصد رسید. در سال های 95 و 96 نیز این 
رقــم به ترتیــب بــه 25.3 و 32.8 درصد 
رسیده اســت. حال با افت صادرات نفت 

به دلیــل تحریم بــه طور قطع این ســهم 
بازهــم کاهش خواهد یافت و جــای آن را 

درآمدهای پاک مالیات خواهد گرفت.
ë سیاست های کلی سال آینده

کشــور  کل   98 بودجــه  درایحــه 
جهت گیری ها و سیاست هایی که از سوی 
دولت ترســیم شده اســت نیز در راستای 
تحقق اهدافی اســت که پیش بینی شــده 
اســت. درمجمــوع شــش سیاســت کلی 
برای بودجه سال آینده درنظر گرفته شده 
اســت کــه شــامل ۱( همگرایــی اقدامات 

و ظرفیت هــای کشــور در ارائــه کااهــا و 
خدمات عمومی، 2( اهتمــام به انضباط 
مالــی در بودجه و اصاح نظــام اداری در 
جهــت افزایش کارایــی و منطقی نمودن 
اندازه دولت، 3( توانمند سازی و افزایش 
بهــره وری شــرکت های دولتــی، بانک ها 
و مؤسســات انتفاعــی وابســته بــه دولت 
۴( تجهیــز منابــع عمومی غیرنفتــی ۵( 
ساماندهی طرح های تملک دارایی های 
ســرمایه ای و ۶( بودجه ریــزی مبتنــی بــر 

عملکرد می شود.

بودجه ششم روحانی چه ویژگی هایی دارد 

سند بهبود اشتغال و معیشت

نت
زید

 پر
س:

عک

ثبات نرخ ارز عامل آرامش بازار در ماه گذشته
علی فاضلی رئیس اتــاق اصناف ایران با بیان اینکه با ثبات 
نســبی نــرخ ارز و اعمــال مدیریت بهتر، آرامش بیشــتری بر 
بازار در ماه گذشته حاکم بوده است، گفت: نظارت بیشتری 
باید روی کااهای صنعتی که مشــکاتی در بازارشــان وجود دارد، صورت گیرد. 
وی در گفت وگو با ایســنا در پاســخ به این سؤال که فضای حاکم بر بازار را چگونه 
می بینید؟ گفت: در حال حاضر بازار نسبتاً با ثباتی را در هفته ها و حتی ماه گذشته 
تجربه کرده ایم و این وضعیت و شــرایط بر بســیاری از کااها حاکم بوده اســت. 
همچنین در زمینه تأمین، مشــکل خاصی وجود ندارد و هیچ کمبود و نقصانی 
در تأمین و عرضه کااهای اساســی مورد نیاز مردم در بازار مشــاهده نمی شــود. 
وی افزود: در زمینه قیمت ها نیز در ماه گذشــته با وجود جنگ روانی که دشــمن 
به راه انداخته است، مشکل چندانی نداریم و می توان گفت که در زمینه تأمین و 
عرضه کمترین مشکل را داریم. اما در برخی از اقام بویژه کااهای تولید صنعتی 
مانند لبنیات مشکاتی را شاهدیم که بخشی از آنها به افزایش و نوسانات قیمتی 
در مواد شــیمیایی مورد نیاز این صنعت بر می گردد، اما مســئوان باید نظارت 

بیشتری روی کااهای صنعتی داشته باشند.

ترک ها تحریم های امریکا علیه ایران را قبول ندارند
ســید جــال ابراهیمــی دبیــرکل اتــاق مشــترک بازرگانی ایــران و ترکیــه گفت: 
مسئوان و فعاان اقتصادی ترکیه در اظهارنظرهای مختلف اعام کرده اند که 

تحریم های امریکا علیه ایران را قبول نداشته و اجرا نمی کنند.
وی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: در ۱۰ روز گذشــته مطبوعات و رســانه های 
ترکیــه با انعکاس مقــاات متعددی از ســوی مقامات صاحب نظــر و فعاان 
سیاســی - اقتصادی ترکیه بــا محوریت رد تحریم های یکجانبــه امریکا بر ضد 
مــردم ایــران، روبــه رو بوده اند. وی اعام کــرد که آردال تانــاس - رئیس بخش 
اقتصادی بنیاد تحقیقات اجتماعی اقتصادی ترکیه - معتقد است که »تحریم 
ایــران در چارچوب قوانین بین المللی مورد تأیید شــورای امنیت نبوده و ترکیه 

حاضر به پذیرش تحریم های نفتی علیه ایران نیست«.
همچنین خدیجه بریل دده اوغلو - وزیر سابق اتحادیه اروپایی ترکیه- نیز اعام 
کــرده کــه »به در می گویم دیوار بشــنود چراکه تحریم های امریــکا علیه ایران با 
شکست مواجه خواهد شد و بازیگران مهم اقتصاد جهان از جمله روسیه، چین 

با ایران همراه هستند و تحریم امریکا خنثی می شود.«

نظام آمار ایران نیاز به پوست اندازی دارد
در دنیا مرســوم و اســتاندارد نیســت که دو ســازمان یا نهاد، 
متولی آمار رســمی کشــور باشــند. ممکــن اســت در فرآیند 
انتقــال از ســازمانی به ســازمان دیگر در یــک دوره کوتاه گذار 
مــوازی کاری صــورت بگیــرد اما ایــن مــوازی کاری صرفاً در 
یــک دوره گــذار قابل پذیرش اســت و بعــد از آن غیر قانونی 
اســت. همچنان که امروز می بینیم ســازمان آمــار در افزون 
بــر 9۰ و اندی درصد از کشــورهای جهان به اســتثنای برخی 
از کشــورهای آفریقایی و... متولی آمار رســمی کشــور اســت. 
در کشــور ما هم طبق قانون، مســئولیت آمار به عهده مرکز 
آمار گذاشــته شــده است و این پرســش جدی وجود دارد که 
سیاســتگذاران و برنامه ریزان باید به آن جواب دهند که چرا با وجود نص صریح 

قانون، دستور تبعیت از آمارهای مرکز آمار ایران صادر نمی شود.
از طرفی توجه کنیم که هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی دو دســتگاه دولتی 
هستند و عجیب است که در یک کشور دو نهاد دولتی با استفاده از بیت المال و پول 
مردم یک کار مشابه و موازی را انجام می دهند و البته هزینه این موازی کاری صرفاً 
معطوف به هزینه های مالی نیست و هزینه جدی دیگر ایجاد شک و تردید در میان 

افکارعمومی و از بین رفتن اعتماد عمومی بواسطه ظهور آمارهای دوگانه است.
هزینه دیگر سردرگمی سیاستگذاران است. به عنوان مثال یکی از کاربردهای اصلی 
نرخ تورم در تعدیل دستمزد است. مهم است که آخر سال بدانیم حقوق کارگر را 
بــا نرخ تورم ۱5 درصد محاســبه کنیم یا ۱3 درصــد چون همین تفاوت 2 درصدی 
حتی در یک حقوق 2 میلیون تومانی یعنی هر ماه 4۰ هزار تومان تفاوت که همان 
پول یارانه افراد اســت، کاربرد دیگر در محاســبه رشــد اقتصادی اســت. توجه کنید 
یک ســازمان نرخ رشــد اقتصادی را 5.۱2 و ســازمان دیگر 5.۰8 اعام کند با اینکه 
ماحظه می کنید این اعداد چقدر به هم نزدیک هستند اما وقتی همین تفاوت 4./. 
درصد را در یک عدد چند هزار میلیاردی ضرب می کنید عدد بزرگ و قابل توجهی 
می شــود و همین دوگانگی ها موجی از تشتت در سیاست ها و محاسبات بعدی را 
رقم می زند. نکته دیگر باز شــدن باب انتقاد به سمت دولت است که چرا با وجود 

مشاهده این همه هزینه همچنان اصرار دارد که به این دوگانگی ادامه دهد.
نکته دیگر درباره علت تفاوت نرخ های اعام شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک 
مرکزی اســت. علت نخست این اســت که جامعه آماری مرکز آمار ایران بشدت 
گســترده تر از بانــک مرکــزی اســت و علــت دوم درباره تفــاوت روش هــای انجام 
محاســبات اســت. مرکز آمار ایران از روش و دســتورالعمل جهانی ســازمان ملل 
برای محاسبات تورم استفاده می کند اما بانک مرکزی معلوم نیست از چه روش 
محاسباتی برای رسیدن به نرخ تورم بهره می برد و با وجود اصرارهایی که صورت 
گرفته بانک مرکزی هیچ وقت اعان نکرده که مبنای محاسباتی اش چگونه است.
در حــال حاضر قانونی از ســوی مرکــز آمار ایران به نام قانون آمار تهیه می شــود که 
جهت گیری آن به سمت مدرن سازی نظام آمار کشور است. با وجود آنکه قانون آمار 
کشور به دهه 5۰ و قبل از انقاب برمی گردد هنوز این قانون مورد بازبینی قرار نگرفته و 
یکی از اصلی ترین الزامات در بازبینی صورت گرفته این است که مسئولیت گردآوری، 
تولید و انتشار آمار به عهده مرکز آمار کشور گذاشته شود. البته لزوماً مرکز آمار همه 
آمارهای رسمی را تولید نمی کند اما طبق این قانون - اگر به تصویب مجلس برسد 
و دولت اجرا کند - همه آمارهای رسمی کشور باید با استانداردهای یکسان مرکز آمار 
تهیه و تولید شــود. ســخن آخر اینکه اگر دولت محافظه کاری خود را در این رابطه 
کنار بگذارد و با اقتدار به جریان دوگانه آمارها پایان دهد می توان امیدوار بود که یک 

سیستم مدون و یکپارچه آماری بتواند نظام تصمیم گیری در کشور را پوشش دهد.
»نمایندگان مجلس انتظار دارند که هرچه زودتر با تأیید شورای نگهبان وضعیت 
ســازمان سر و ســامان بیابد.« حال باید ماند و دید شــورای نگهبان این بار رأی به 

تبدیل این سازمان به وزارتخانه می دهد یا نه!

تشکل ها

آمارنامه

داستان تکراری قیمت های تضمینی

قیمت گندم, نصف قیمت قاچاق آن

سه انضباط حیاتی در پنج مؤلفه بودجه
اگــر اقتصــاد ایــران می خواهــد بــه 
اهــداف مورد نظــر رئیس جمهوری 
پنــج مؤلفــه بودجــه 98 کشــور  در 
برســد یعنی هم از یک ســو از تولید 
و اشــتغال حمایــت شــود و هــم در 
جهــت کنتــرل تــورم و حمایــت از 
دهک های پایین جامعــه قرار گیرد 
بشــدت نیازمند انضباط اســت. این 
انضباط اقتصادی خود شــامل ســه 
انضبــاط پولی، مالی و اداری اســت، 
اما انضباط بانکی نمی تواند اتفاق بیفتد مگر اینکه اقتدار 
و اســتقال بانک مرکزی از سوی دولت و حاکمیت حفظ 
شــود و عماً بانک مرکــزی به صنــدوق دار دولت تبدیل 
نشود. از سوی دیگر تأمین انضباط مالی که باید در بودجه 
دولت اتفــاق بیفتد بدون نقــش آفرینی مجلس ممکن 
نخواهد بود. در شرایط حاضر و با توجه به وضعیت تحریم 
اولویــت درآمــدی دولت مبتنی بر مالیات اســت و اگرچه 
افزایــش نــرخ مالیات در این شــرایط منطقی نیســت اما 
افزایش گسترده مالیاتی مطلوب است و از این نقطه نظر 

دولت باید به ســمت صفر کــردن معافیت های مالیاتی 
حرکــت کنــد و یکــی از دایلی کــه تندروهــا از قوانین ضد 
پولشــویی حمایت نمی کنند به خاطر امکان فرار مالیاتی 
گسترده ای است که سال هاست از آن منتفع شده اند و اگر 
دولت بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد هم به نفع تولید 
و هم به ســود عدالت اجتماعــی خواهد بود یعنی دولت 
می تواند بواســطه درآمدی که از منع فرار مالیاتی کســب 
می کنــد این درآمــد را صرف حمایت از تولیــد و پرداخت 
بــه دهک های پایین جامعــه کند. از ســوی دیگر انضباط 
اداری هم ممکن نمی شــود مگر اینکه حاکمیت بخواهد 
هزینه های غیر ضرور دســتگاه های مختلــف را مهار کند. 
ما متأســفانه کشــور را گران اداره می کنیم و نه تنها بودجه 
دســتگاه ها باید تعدیل شود بلکه یارانه ها هم باید به سه 
دهــک پاییــن جامعه تعلق بگیــرد. در ایــن میان قیمت 
نهاده هایی مثل بنزین هم باید بر اساس نرخ تورم افزایش 
یابد چون سیاســت ســرکوب قیمت ها نه تنها به افزایش 
تولید منجر نخواهد شد بلکه عماً ضد تولید خواهد بود 
و اگــر دولــت می خواهد تــورم را کنترل کنــد راهکارش نه 

سرکوب قیمت ها که اتخاذ سیاست پولی مناسب است.

غیبت سیاست های ترکیبی در  بودجه
اگر دولت می خواهــد در بودجه 
سال 98 به چالش های پنجگانه 
اشــتغال،  تولیــد،  از  حمایــت   -
کنتــرل تورم، توجه به اقشــار کم 
درآمد و تأمین کااهای اساســی 
- که در سخنان رئیس جمهوری 
بازتــاب داشــت توجه کنــد و این 
توجه به یک نتیجه عملی برسد 
بایــد سیاســت ها و برنامه هایــی 
در بدنه دولت تدوین شــود که از 

جنس سیاست ها و برنامه های ترکیبی باشد.
انــواع  کــه  اســت  ایــن  حاضــر  حــال  در  مــا  مشــکل 
سیاســت ها را کنــار هــم قــرار می دهیــم به ایــن امید 
کــه ایــن برنامه هــا نتایــج مطلــوب نظر مــا را حاصل 
کننــد؛ مثًا حــوزه ســرمایه گذاری کان را برنامه ریزی 
می کنیم و امیدواریم که بواســطه سرمایه گذاری های 
کان، گروه هــای کــم درآمــد هــم منتفــع و بهره منــد 
شــود اما این اتفاق نمی افتد و می بینیم که آن شکاف 
طبقاتی هم ترمیم نمی شــود به دلیل اینکه برنامه ها 

و سیاســت های مــا ترکیبــی نیســت. در حقیقــت اگــر 
دولت می خواهد که پنج مؤلفه یاد شده بتواند به یک 
ســازگاری و هماهنگی با هم برسد »برنامه های باا به 
پایین« را باید در کنار سیاســت ها و »برنامه های پایین 
به باا« قرار دهد. وقتی این دو جنس از سیاستگذاری 
کنــار هم قــرار گیرند می تــوان امیدوار بود کــه آن پنج 
مؤلفــه همزمان با هم به اهــداف و نتایج برنامه ریزی 
شــده دســت یابنــد. واضــح اســت برنامه های بــاا به 
پاییــن، سیاســت هایی اســت کــه از هرم بــاای قدرت 
به ســمت بدنــه جامعه جریان می یابد امــا آنچه این 
حرکــت را تکمیــل می کنــد برنامه هــا و سیاســت های 
پایین به بااســت یعنی دولت به گونه ای برنامه ریزی 
کند که مشــارکت گروه هــای پایین جامعه را در جهت 
تــورم  کنتــرل  و  تولیــد  از  اقتصــادی، حمایــت  رشــد 
جلــب کند. این الگو و روشــی اســت که در کشــورهای 
مختلــف جــواب داده و اگر مداخله دولــت به صورت 
ترکیبــی صورت گیرد آن پنج مؤلفه می تواند به عنوان 
حلقه هایی از یک زنجیره به هم وصل شوند و در کنار 

هم قرار گیرند.

مهدی پازوکی
اقتصاددان

ارغوان فرزین معتمد
اقتصاددان

پیشنهادرویکرد

ë  در حالی که نرخ تــورم ۱۸ درصد اســت اما قیمت خرید
تضمینی نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد رشد دارد

ë  با توجــه به قیمــت بااتــر گندم در کشــورهای همســایه
نرخ های پایین تر داخلی انگیزه های قاچاق را افزایش می دهد

ë  حمایت از تولید گندم یعنی استمرار در خودکفایی؛ بنابراین سیاست ها 
نباید خودکفایی را تهدید کند

نـــکته

محور های اصلی بودجه ۹۸ از زبان روحانی
حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه هیأت دولت با تأکید براینکه 
هیچ راهی به جز توسعه تولید، افزایش اشتغال، کنترل تورم، حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد 
و تأمین کااهای مورد نیاز مردم نداریم، اعام کرد: این محورها برنامه اساســی و اصولی دولت در 

تنظیم بودجه سال آینده است تا مردم بتوانند احساس آرامش بیشتری داشته باشند.

نـــکته

ایوب فرامرزی
اقتصاددان

 سقوط ۱۰ درصدی قیمت طا و سکه

محمــد کشــتی آرای رئیــس کمیســیون 
تخصصی طا و جواهرگفت: بســیاری از 
ســکه و طا هایی که در خانه ها نگهداری 
می شــد با کاهش قیمت به بازار عرضه و 
باعث کاهش قیمت شــد. میل به خرید 
طا و ســکه کاهش پیدا کرده و فروشــنده 
در بازار زیاد اســت. به گزارش تسنیم، وی 
درباره سیر نزولی قیمت طا، سکه و ارزدر 
یک هفته گذشته گفت: با وجود اینکه در 
هفته گذشته قیمت جهانی طا با نوسان 
همراه بود اما در اوایل هفته در بازار داخلی 
رونــد قیمت ســکه، طا و ارزکاهشــی بود 
و به دلیــل اقدامات و سیاســت های ارزی 
بانــک مرکــزی، قیمــت ارز روزانه کاهش 
داشت و به طور مستقیم روی قیمت طا 

و سکه تأثیر گذاشت.وی ادامه داد: قیمت 
ســکه در اوایل هفته، 4 میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان بود که تا پایان هفته روز پنجشنبه به 

3 میلیون و 58۰ هزار تومان رسید.
رئیس کمیسیون تخصصی طا و جواهر 
تصریح کرد: با ورود ســکه های نگهداری 
شده در خانه ها به بازار، قیمت ها کاهش 
یافت به طوری که قیمت نیم سکه در اول 
هفته 2 میلیــون و ۱۰۰ هزار تومــان بود در 
پایان هفته به ۱ میلیون و 8۷۰ هزار تومان،   
ربع ســکه از ۱ میلیون و 2۰۰ هزار تومان به 
۱ میلیــون و ۱2۰ هــزار تومــان، طای یک 
گرمــی از 66۰ هــزار تومــان بــه 65۰ هــزار 
تومــان و طای ۱8 عیــار نیــز از 3۷۰ هزار 

تومان به 34۰ هزار تومان رسید.

با مرغ ۱۱ هزار تومانی هم مردم راضی اند هم تولیدکننده

انجمــن  رئیــس  یوســفی  محمــد 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور 
معتقد است، با قیمت مرغ بین ۱۰تا 
۱۱ هــزار تومــان هــم مصرف کننده و 

هم تولیدکننده راضی هستند.
بــه گزارش تســنیم، رئیــس انجمن 
گوشــتی  مــرغ  دهنــدگان  پــرورش 
کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال 
در  مــرغ  تعادلــی  قیمــت  حاضــر 
بــازار بین ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان اســت 
گفــت: در زمان کاهش قیمت مرغ، 
مصرف کننده هــا راضی هســتند، در 
حالــی که تولیدکننده زیــان می بیند 
و زمانــی که قیمت مرغ و تخم مرغ 
افزایــش می یابــد مصرف کننده هــا 

کــه قیمت هــا  معتــرض می شــوند 
بااست!

وی افــزود: بــا قیمــت فعلــی، نــرخ 
مــرغ در حالت تعادل اســت یعنی 
نــه مصرف کننــده زیــان می بیند نه 

تولید کننده.
در  مــرغ  قیمــت  گفــت:  یوســفی 
تقاضاســت.  و  عرضــه  تابــع  بــازار 
بــه ایــن معنــی کــه در برخــی ایــام 
مختلــف  مناســبت های  به دلیــل 
تقاضــا بااتــر از میــزان تولید اســت 
که باعــث افزایــش قیمت مــرغ در 
بــازار می شــود و زمان هایــی هم که 
مصــرف مرغ کمتر می شــود قیمت 

این فرآورده کاهش پیدا می کند.



 دادستان کل کشــور از نفوذ دشمنان در 
عرصه هــای مختلــف کشــور و از جمله 
گــزارش  بــه  داد.  خبــر  علمیــه  حــوزه 
حجت ااسام والمســلمین  تســنیم، 
منتظــری در جلســه مجمــع عمومــی 
حــوزه  فضــای  و  طــاب  نماینــدگان 
علمیه قم با اشــاره بــه جنگ اقتصادی 
و نرم دشــمن علیه جمهوری اســامی 
ایــران گفــت: جنــگ ســومی کــه بــا آن 

مواجه هســتیم جنگ نفوذ است، یکی 
از تاش های فوق العاده دشــمن، نفوذ 
در ایــن کشــور اســت و متأســفانه نفــوذ 
هم پیداکرده اســت. وی افــزود: نفوذ در 
محیط  زیســت، یکی از مباحث مدنظر 
در مســأله نفوذ بوده و چند ســال اســت 
کــه امریــکا و اســرائیل از طریــق عوامل 
خــود در محیــط  زیســت در مکان هــای 
حســاس و حیاتی کشــور نفوذ پیدا کرده 

و دوربین هــای خــود را به کار گذاشــته تا 
به عنوان مثــال از فان حیــوان مراقبت 
داشته باشند. منتظری ادامه داد: عوامل 
نفوذ در محیط  زیســت دســتگیر شدند؛ 
اما متأسفانه حمایت هایی از نفوذی ها 
شــد، البته مدارک نفــوذ آنان به صورت 
کامل موجود اســت. دادستان کل کشور 
گفــت: امــروز دشــمن در حــوزه علمیه 
هــم نفوذ دارد، برخی از جریاناتی که در 

حوزه علمیــه قم و جاهــای دیگر وجود 
مســأله  امــروز  نگیریــد،  آســان  را  دارد 
یمانی، مســأله عادی نیســت؛ دشــمن 
تــاش می کنــد در مراکز مهــم علمی و 
حــوزوی نفــوذ پیــدا کنــد. وی در بخش 
دیگری با اشاره به برخی مشکات کشور 
و بی توجهی مسئوان اجرایی به اقتصاد 
رهبــر  مگــر  کــرد:  تصریــح  مقاومتــی، 
معظم انقــاب می توانند در هر وظیفه 

رئیس جمهوری، رئیس مجلس و غیره 
ورود پیدا کنند، ایشــان گاهی نســبت به 
مســئوان عصبانــی و تند می شــوند که 
در بخــش اقتصــادی و فضــای مجازی 
بسیار شــدیدتر بوده است، اما مسئوان 
کم کاری دارند. منتظری اظهار داشــت: 
رهبــر معظــم انقاب، دولــت منتخب 
مــردم را حمایــت می کنــد، اما مــا باید 
در انتخاب هــای خــود دقــت بیشــتری 

داشــته باشــیم، امروز در مجلس ما چه 
خبر اســت؟ ببینیــد چه ســخنانی بیان 
می شــود! وی افــزود: بنده بــرای حضور 
بانوان در ورزشگاه آزادی اعتراض کردم؛ 
حمله بســیاری از ســوی اصاح طلبان، 
اصولگرایــان، آقایان برخاســته از حوزه 
علمیه قــم و غیره به بنده شــد که البته 
باکی از این حمات ندارم؛ اما چه مقدار 

حمایت شدم؟
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دادستان کل کشور: دشمن، امروز در حوزه علمیه هم نفوذ دارد

کرباسچی در سومین کنگره حزب کارگزاران

مشروعیت نظام را فقط با کارآمدی می توان حفظ کرد
ســومین کنگره حزب کارگزاران سازندگی 
بــا یــاد آیــت اه   هاشــمی رفســنجانی و 
نگاهی به شــرایط کشــور بعد از بازگشت 
تحریم هــا برگــزار شــد؛ در ایــن نشســت 
کــه در ســالن همایش هــای بین المللــی 
رایزن برگزار شــده بود، عــاوه بر اعضای 
شــورای مرکزی حزب کارگزاران، شماری 
از چهره هــای سیاســی و حزبــی حضــور 
پیدا کرده بودند. غامحسین کرباسچی، 
دبیــرکل حــزب کارگــزاران ســازندگی در 
ابتدای جلســه با مروری کوتاه بر فلســفه 
وجودی و روند تشــکیل حــزب کارگزاران 
ســازندگی، موضوعــات مبتــا بــه کشــور 
در حــال حاضر را یادآور شــد. بــه گزارش 
ایسنا، شهردار پیشین پایتخت در بخشی 
از ســخنانش تلویحاً تغییر ســه شــهردار 
تهران در دو ســال را مورد انتقاد قرار داد و 
با تأکید بر اینکه »دموکراسی کاای لوکس 
و تشریفاتی نیســت«  گفت: نمی شود ما 
یک ســال را صرف ترتیبات برای انتخاب 
شــهردار تهــران کنیــم و نتوانیــم ثبــات 
اجرایــی و اداری بــر اداره یــک شــهر را به 
وجود آوریم. او با بیان اینکه »دموکراســی 
بــرای مــا طریقــت دارد و ابــزار کارآمدی 
ماســت«، افزود: تنهــا با کارآمدی اســت 
کــه می تــوان مشــروعیت نظــام و دولت 
و جبهــه اصاحــات را نــزد مــردم حفــظ 
کــرد. دموکراســی بــازی تحکیــم قــدرت 
نیست. هدف از سیاســت ورزی هم بازی 
انتخابات نیســت کــه هــدف از انتخابات 
اداره کشور و خدمت به ملت است. مبادا 
آنقدر در بازی دموکراســی افراط کنیم که 
مردم بگویند صدرحمت به دیکتاتوری.  
کرباســچی  ادامــه داد: آنچه امــروز در اثر 
چپ روی و سیاست زدگی در حال تکوین 
است دموکراسی نیست، بلکه آنارشیسم 
است. آنارشیسم بزرگ ترین خدمت را به 
توتالیتاریســم می کند و در واقع آنارشیزم 
جــاده صــاف کــن توتالیتاریســم اســت. 
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با بیان 
اینکــه »همه مــا در برابر تولید و توســعه 
و ترقــی و تعالی کشــور مســئولیم« ادامه 
داد: همــه مــا در نظــام و دولــت و جبهــه 
اصاحات از مردم رأی می گیریم و باید به 
مردم پاسخگو باشیم. مردم نمی پذیرند 

که ما به ضرب و زور اســتدال و تبلیغات 
آنهــا را پــای صنــدوق رأی بیاوریم و بعد 
بگوییم با همین قانون و حاکمیت امکان 
کار وجود دارد؛ اما وقتی قدرت را در دولت 
و مجلس و شــهرداری در دست گرفتیم، 
بگوییم نمی گذارنــد کار کنیم. مردم حق 
دارند به ما بگویند اگر این گونه بود، اصًا 
چرا وارد میدان شدید و چرا نامزد شدید؟

کار  مشــکات،  حــل  افــزود:  کرباســچی 
کــردن اســت. من جنــاح مقابــل را تبرئه 
نمی کنم اما مقاومــت آنها  و قدرت خود 
را می شناختیم و تجربه  دولت های آقای  
هاشــمی و آقای خاتمی را داشــتیم که به 
دولــت آقــای روحانــی رأی دادیــم و وارد 
میدان شدیم پس عذری پذیرفته نیست.

وی در ادامــه با بیــان اینکه »اصاح طلبی 
اســم مســتعار هیچ حزب و گروه سیاسی 
نیست« گفت: ما باید هم به ملت و هم به 
حاکمیــت کارایی و کارآمدی خود را اثبات 
کنیم و با عدد و رقم و بر اساس معیارهای 
عینی و مادی به مردم ثابت کنیم که هدف 
ما از سیاســت ورزی انتخابات، خدمت به 
مردم است و نه انتخابات برای انتخابات 

و سیاست برای سیاست.
ë  محسن  هاشــمی: کارگزاران نباید شعار 

دائمی خود را فراموش کند
 در بخش دیگری از این مراســم، محسن  
هاشمی رفسنجانی رئیس شورای مرکزی 
رئیــس  و  ســازندگی  کارگــزاران  حــزب 
شورای شــهر تهران با بیان اینکه »ارتقای 
کارآمدی نظام همواره یکی از شــعارهای 
حزب کارگزاران ســازندگی اســت« گفت: 
ایــن حــزب نباید شــعار خــود را فراموش 
کنــد. تندتریــن ســخنران ســومین کنگره 
کارگزاران سعید لیاز عضو شورای مرکزی 
این تشکل بود که با بیانی تند و تیز برخی 
مســئوان و نهادها را آماج انتقاد کرد. وی 
با اشــاره به بازگشــت تحریم هــا و با تأکید 
بر اینکه» ایران بر مشــکات تحریم غلبه 
می کند« گفت: نظام سیاســی ایران بر اثر 
مشکات ناشــی از تحریم فرو نمی پاشد؛ 
چون مشکات فعلی بیشتر جنبه  داخلی 
دارد کمــا اینکــه ملت ایــران بزرگتــر از آن 
اســت که امریکا بخواهد آن را ساقط کند.

او با بیان اینکه » بعد از تحریم ها عملکرد 

دولــت و نظــام سیاســی شــامل مجلس 
ناشــیانه و ســردرگم بــود« گفــت: انــگار 
یک عده دبیرســتانی از پشــت میــز به زور 
مسئول شده و قرار است کشور را در مقابل 
تحریم هــا مدیریت کنند. انگار نه انگار که 
مجرب تریــن مســئوان و کادر در دنیــا در 
برابر تحریم ها وجود دارد. به استثنای کوبا 
هیچ کشــوری همچون ایــران با تحریم ها 
مواجه نبــود. ما از دی ماه ۹۶ این شــرایط 
را هشدار می دادیم اما بنده را به تندروی و 
اغراق متهم می کردند. معتقدم مسئوان 
ایــران هنــوز بــه درکــی از مــوج تحریم هــا 

نرسیده اند البته فکر می کنم که باید چیزی 
پشت پرده باشد.

ë هشدار لیاز به ستون پنجم های تحریم 
لیاز با اشــاره به اعام ترامپ برای خروج 
از برجام گفت: ترامپ از ۲۱ فروردین گفت 
که می خواهد تحریم هــا را بازگرداند. بنده 
تمامی تحریم ها از دوران ناپلئون تا کنون را 
مرور و بررسی کردم. اینکه امریکا به تنهایی 
بتوانــد کشــوری را مــورد هجمه قــرار دهد 
برایم غیرقابل باور است. مگر آنکه همچون 
دوره قبل ســتون پنجم و نفــوذی در درون 
جمهوری اســامی به نفــع امریکا تعریف 

شــده باشــد کــه منافع بخشــی با تشــدید 
تحریم ها همسو می شود.وی با ادعای اینکه 
»می توان گفت حــدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد 
تومان ظــرف یک ســال گذشــته در داخل 
کشور دزدیده شده است« افزود: دولت اگر 
بخواهد می تواند در برابر تحریم ها و زیاده 
خواهی های امریکا بایستد. این ایستادگی و 
مقابله در ذات و توان اقتصادی ایران است. 
وی افزود: اکنون نیز شرایط اقتصادی ایران 
نسبت به سه ماه گذشته بهتر شده است و 
به بخش مهمی از سردرگمی ها فائق آمده 
و سیاســت ها روشن شده است. خیلی ها از 

آن خوش بینی درآمده اند که تحریم ها اثر 
ندارد. البته اگر اقتصاد رها شــود وضعیت 
بهتر خواهد شد.این فعال سیاسی با تأکید 
بر اینکه ایران بر مشکات تحریم و بحران 
غلبــه می کنــد، گفــت: چــه مســئوان بــه 
ملت کمک کنند و چه خودشان بخشی از 
غارتگران باشــند ملت ایران بزرگ تر از آن 
اســت که امریکا بخواهد آن را ســاقط کند. 
نظام سیاســی ایــران در اثر مشــکات فرو 
نمی پاشد. مشکاتی که اساس داخلی دارد 
و تحریم هــا نقــش تعیین کننــده ای ندارد 
و فقط نقش تشــدید کننده دارد و درســت 
در زمــان و بزنگاهــی وارد اقتصــاد ایــران 
می شود که با منافع غارتگران همسو است.
وی افزود: البته بحث فروپاشــی جمهوری 
اسامی نیز بحثی است که در طول دو سال 
گذشته مطرح شده است که معتقدم این 
هم اتفاق نمی افتد. چون در شــرایطی که 
نــرخ تورمی مــواد غذایی ۶۰ درصــد و نرخ 
تورم ۴۰ درصد شــده مردم هیچ اعتراضی 
نمی کنند. آنها این همه تحت فشار هستند 
امــا باز هم ثبــات سیاســی را تقاضامندند. 
دادنــد.  انجــام  را  مسئولیت شــان  مــردم 

ان شاءاه بر بحران غلبه می کنیم.
ë  ،خاورمیانــه اول  مشــکل  زیدآبــادی:   

اسرائیل است
فعــال  و  پژوهشــگر  زیدآبــادی،  احمــد 
سیاســی دیگــر ســخنران این کنگــره بود 
که بخش عمده ســخنانش را بــه اوضاع 
اگــر  گفــت:  و  داد  اختصــاص  منطقــه 
خاورمیانه می خواهد از مشــکات فعلی 
عبــور کنــد، بایــد الزامــات دولــت- ملت 
را بپذیــرد. خاورمیانــه بــه یــک قــرارداد 
»وستفالی« نیازمند اســت. وی افزود: در 
خاورمیانه و همچنیــن ایران عدم آگاهی 
نســبت به مفهوم ملت – دولت موجب 
شــده است که بحث های مختلفی شکل 
بگیرد. زیدآبادی ادامــه داد: خاورمیانه از 
۷۰ ســال پیش محل مناقشه بوده است. 
یــک دلیــل آن وجــود اســرائیل اســت که 
بایــد دربــاره  آن فکری شــود. چــون برای 
منطقــه  در  مــدام  خــود  زیاده خواهــی 
بعــدی  مشــکل  می کنــد.  توطئه چینــی 
خاورمیانــه، مشــکل خود کشــورهای این 

منطقه است.

دومیــن نشســت از سلســله نشســت های 
فقه پژوهــی با عنــوان »چالش های حقوق 
زنان در فقه«، روز پنجشــنبه توسط مؤسسه 
فقــه الثقلین بــا حضور جمعی از اســتادان 
حــوزه و دانشــگاه و فعاان حقــوق زنان، در 
پژوهشــکده امام خمینی و انقاب اسامی 
برگزار شد. در این نشست چهره هایی چون 
معصومــه ابتــکار، طیبــه سیاوشــی، فریده 
اواد قبــاد، محســن رهامی و شــهیندخت 

مواوردی به سخنرانی پرداختند.
ë  تأکید ابتکار بــر توجه به اقتضائــات روز در

احکام فقهی
به گزارش جماران معصومه ابتکار معاون 
امــور زنــان و خانــواده رئیــس جمهــوری در 
این نشســت نگاه پیشــرو و مترقــی آیت اه 
العظمی صانعی در حوزه زنان را مایه امید 
و حرکــت به ســوی آینده روشــن تر دانســت 
و گفــت: اگــر به مباحــث روز، مثــل موضوع 
زنان نپردازیــم و نتوانیم به ابعاد روز احکام 
شــرعی بپردازیم، شــاید جامعه و مســیری 
کــه اآن جوانــان در پیــش گرفته انــد مقدار 
زیادی فاصله بگیرد. اآن داریم می بینیم که 
دختران جوان ما احساس می کنند مباحث 
فقهــی و احــکام شــرعی محدودیت هــای 
زیــادی و حتــی تبعیض هایی بــرای آنها به 
وجود می آورد. حتی این حس اآن در آقایان 
و میانســاان هم هســت و فقط بــه دختران 
جوان اختصــاص نــدارد. وی افزود: مطالبه 
و حســی که به وجــود آمده بخشــی از آن به 
خاطر استنباطی است که بوده، بخشی ناشی 
از قوانینی است که ناقص بوده یا کافی نبوده و 
بخشی هم حاصل اجرای غلط است. ابتکار 
گفت: به هر حال ما از این جهت مسئولیت 
خیلی ســنگینی داریــم که بتوانیــم همپای 

اقتضائات و نیازهای جامعه و با حفظ اصول 
و مبانی قــدم برداریم. چــون عمیقاً اعتقاد 
داریم که این اصول و مبانی می تواند راهگشا 
باشــد و افق نوینی را در دنیای معاصر برای 
ما باز کند. وی با اشــاره به اینکــه در خیلی از 
زمینه هــا دسترســی ها و فرصت هــای برابر 
محقق شــده، ادامه داد: ما هم در جمهوری 
اســامی ایــران این بحــث را داریــم که مثًا 
فرصــت برابر بــرای زنان در بحث اشــتغال 
باید فراهم شود. چون زنی که نیاز به فعالیت 
اقتصــادی دارد باید فرصــت برابر در اختیار 
داشــته باشــد و نباید به خاطر زن بودن این 

فرصت را در اختیار نداشته باشد.
ë  اشرف بروجردی: فقه باید متناسب با نیاز

بشر امروز بررسی شود
اشــرف بروجردی نیز در این نشست گفت: 
جامعه اسامی ایران مدعی دینداری است 
و مدعی اســت کــه می تواند همــه نیازهای 
بشریت را پاسخگو باشد. با چنین رویکردی 
کــه می خواهد بــرای دنیا الگو باشــد و همه 
مسائل اجتماعی را بر اساس فقه حل کند، 
قاعدتاً باید رویکرد متناســب با نیاز بشــر را 
در جامعــه امروز مورد بررســی قــرار دهد و 
اگر در این بررســی به این جمع بندی رسید 
که آنچه تا امروز به عنوان فقه مطرح اســت 
دیگر کارآمد نیست، علما، فقها و اصحاب 
نظر قاعدتاً باید یک رویکــرد کاربردی ارائه 
کنند و فقه را عملیاتی و اجرایی کنند. رئیس 
ســازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با بیان 
اینکــه فقــه بــه معنــای بصیــرت در دین و 
ژرف اندیشــی در حــوزه دینی اســت، افزود: 
کاربــرد فقه امروز عملیاتــی و اجرایی کردن 
نگرش به دین و ارائه طریق به کسانی است 
کــه می خواهند دیندار بماننــد و در جامعه 

امــروز حرکــت کننــد. وی بــا بیان اینکــه در 
این حوزه هــا جوابی برای جوانان و کســانی 
کــه می خواهنــد مســلمان شــوند نداریــم، 
گفت: جامعه ما امــروز احتیاج به آرامش و 
پاسخگویی به نســل امروز دارد. اگر ما مرتباً 
دستور العمل صادر کنیم و مدام مهندسی 
کنیم، راه به جایی نمی بریم. نهایتاً به جایی 
می رســیم کــه ما احــکام می دهیم و نســل 

امروز راه خودش را می رود.
ë  رهامی: فقه باید پاسخگوی مردم زمانش

باشد
حجت ااسام والمسلمین محسن رهامی 
نیــز در این نشســت گفــت: مــا چالش های 
جدی در فقه داریم که باید راه حل هایی برای 
آنها پیدا کنیم. من فکر می کنم یک بازنگری 
جــدی در مبانــی فقــه بایــد ارائــه کنیــم. آیا 
فرهنگ در صدور فتوای فقها و آرای ائمه)ع( 
تأثیر داشته یا نداشته است؟ آیا ائمه)ع( در 
چارچوب زمان روایتی را بیــان کرده اند؟ آیا 
تمام آرای فقهی ائمه)ع( برای همه زمان ها 
و مکان ها بوده یا ائمــه)ع( به عنوان عقای 
زمــان بــرای زمــان خودشــان راه حــل ارائــه 
کرده اند؟ حتــی احکام قرآن مجید ناظر بر 
فرهنگ مخاطبان بوده یا نبوده است؟ امام 
صادق)ع( مسأله های زمان خودش را حل 
کرده و مــا در آن چارچوب باید مســأله های 

زمان خودمان را حل کنیم.
ë  تأکید نماینــده مجلس بر اجــرای قوانین

حوزه زنان
ایــن  ســخنران  دیگــر  قبــاد  اواد  فریــده 
نشســت بود کــه طی ســخنانی گفــت: من 
بــه صحبت های امــام راحــل اکتفا می کنم 
کــه فرمودند »زنــان باید در مقدرات کشــور 
دخالــت نماینــد«؛ و بــه اصــول 3، ۲۰ و ۲۱ 

قانون اساســی کــه زنان و مردان در مســائل 
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
برابر هســتند. با هماهنگی فراکسیون زنان 
مجلس شــورای اســامی و معاونــت زنان 
برنامــه  در  جمهــوری  رئیــس  خانــواده  و 
ششــم توســعه ماده ۱۰۱ مربــوط به عدالت 
جنسیتی را مصوب کردیم. ما قوانین زیادی 
را در حوزه زنان داریم ولی نظارت بر ُحسن 
اجــرای قوانیــن در ایــن حــوزه بســیار مهم 
است. وی با تأکید بر اینکه افق روشنی پیش 
روی حــوزه زنــان اســت، تصریح کــرد: ورود 
به مســائل حوزه زنــان یک زمانــی تابو بود. 
ولی امــروز با توجه به همین نشســت ها ما 
یک افق بســیار خوب و روشن و آینده نگری 
بســیار پایداری را در حــوزه زنان می بینیم و 
این امید را داریم که در مسائل فقهی بتوانیم 
مقتضیات زمان را برای حــوزه زنان در نظر 
بگیریــم و قوانینی هم که مصوب می شــود 
و لوایحی که دولت ارسال می کند بر اساس 
اولویت بندی و نیازی باشد که ما داریم در آن 

زندگی می کنیم.
ë  سیاوشــی: بازنگری در تئوری فقهی حوزه

زنان باعث می شود شاهد هجمه های منفی 
نباشیم

طیبه سیاوشــی نیز در این نشســت با اشاره 

بــه لــزوم بحــث بازنگــری کلــی در تئــوری 
فقهــی حوزه زنــان و تطبیق مباحــث حوزه 
زنان با مفهــوم عدالت جهانی به عنوان دو 
مورد از مســائل مهــم حوزه زنــان گفت: ما 
در کنفرانس هایــی که خارج از ایــران برگزار 
می شــود دائــم در ایــن مــورد بازخواســت 
می شــویم. اخیراً مــن در اندونــزی در مورد 
ازدواج کــودکان در ایــران مــورد ســؤال قــرار 
گرفتم و واقعاً جوابی هم برای آن نداشتم. 
چون اندونزی هم یک کشــور اسامی است 
و طبــق قانون ســن ازدواج ۱8 ســال تعیین 
شده است؛ گرچه در میان خانواده های فقیر 
ازدواج زیر ۱8 سال به شکل غیر رسمی رواج 
دارد. وی تأکیــد کرد: بنابر ایــن الزام و توجه 
به تطبیق قوانین، بویــژه قانون مدنی ما، با 
فقه پویا باعث خواهد شد که فرار از قانون یا 
اعتراضــات و تبعات منفی که در این زمینه 
ما شاهد هســتیم را کمتر از گذشته در ایران 

شاهد باشیم.
ë  زمان آن فرا رســیده که یک الگوی عملی و

مقبول برای نسل جوان ارائه دهیم
در پایان شهیندخت مواوردی نیز به عنوان 
هــم  گفــت:  نشســت،  ایــن  جمع بنــدی 
ظرفیت هایــی کــه در فقه جواهری هســت 
و هــم ظرفیت هایــی کــه در قانون اساســی 

ما هســت که تأکید بر یکســانی حقــوق زن 
و مــرد در برابر قانون دارد. مشــکل جامعه 
زنان این اســت که این یکســانی را در قانون 
نداریــم و همین باعث می شــود که ما انواع 
تبعیض ها و نابرابری ها را به چشم خودمان 
ببینیم و این احســاس تبعیــض و نابرابری 
را زنان و مجموعه جامعه ما داشته باشند. 
وی با اشاره به اینکه چالش های ما می تواند 
درون فقهی یا چالش هایی باشد که از بیرون 
بــر فقــه تحمیــل می شــود، اظهار داشــت: 
بــا پیچیدگی هــای عصر حاضــر، مجموعه 
تحوات و انقابی که در تکنولوژی ارتباطات 
و اطاعــات به وقوع پیوســته و خــواه ناخواه 
فقــه و خانــواده مــا را متأثــر کرده و ســاختار 
خانــواده ما را دارد تحت تأثیر قرار می دهد. 
را  کــه می گــذارد  تأثیراتــی  اگــر مجموعــه 
به عنوان چالش های بیرونی در نظر بگیریم 
دغدغه هــای مختلفی مطرح می شــود که 
آیا می توان هم دیندار و هم طرفدار حقوق 
انســانی بــود؛ یــا اینکــه یکــی را بخواهیــم و 
مـــتأسفانه بعضــاً دارد ایــن نگرش شــکل 
می گیرد که هیچ کــدام را نمی خواهیم. وی 
افزود: چهل سال از انقاب اسامی گذشته و 
زمان آن فرا رسیده که ما الگوی عملی قابل 
دفاع و قابل پیاده شدن و مقبول، بویژه برای 
نســل جوان، ارائه دهیم که این نشســت ها 
می توانــد به ارائه این الگــو کمک کند. البته 
بحث ما این نیســت که پا جای پای بزرگان 
بگذاریــم. هدف این اســت که موضوعات و 
واقعیت هــای حاکم بر جامعــه خودمان و 
جامعه جهانی را شناسایی و عرضه کنیم و 
از طرف دیگر ظرفیت های نهفته و به ودیعه 
گذاشــته فقه مــا را یــادآوری کنیم تا ممکن 

بودن این باز اندیشی را اثبات کنیم.

یلنا
ا

اریجانی در مجمع عمومی مجالس آسیایی:

آسیا ظرفیت های زیادی برای جهش 
اقتصادی دارد

 رئیس مجلس در ترکیه تأکید کرد که حفظ هویت مستقل آسیا 
در گــرو ارتباطــات اقتصادی، سیاســی و امنیتی اســت. به گزارش 
خانه ملت، علی اریجانی که در ســفری بــه ترکیه در یازدهمین 
مجمع عمومی مجمع مجالس آسیایی حضور یافته بود در سخنانی گفت: امکانات 
طبیعی گسترده از جمله برخورداری از نیروی انسانی جوان و کارآمد، انرژی فراوان، 
پیشــینه تمدنی عمیق و تنوع فرهنگی ارزشــمند، دارا بــودن دو عضو قدرتمند در 
شــورای امنیت، دارا بون قدرت دفاعی مؤثر، همه و همه ظرفیت های کافی آســیا 

برای جهش اقتصادی و یافتن جایگاه در خور توجه در صحنه بین المللی است.
وی با بیان اینکه در کنار آن، در برخی مناطق آسیایی با نوعی بهم ریختگی امنیتی 
مواجه هستیم که قدرت های بزرگ و رژیم صهیونیستی، عامل اصلی آن هستند، 
افزود: با بحران سازی و تروریسم پروری، شرایطی ایجاد کردند که عماً جلوی رشد 
اقتصادی در خور این مناطق گرفته شود. پس از پایان جنگ سرد، امریکا مکانیسم 
تحریم و استفاده از ابزار اقتصادی را نیز فعال نمود و امروز پس از جنگ طلبی های 
متعدد در عراق، افغانســتان، سوریه، لیبی و یمن، بســیاری از کشورهای آسیایی را 
آماج تحریم یــا زورگویی اقتصادی از طریق تعرفه گذاری  های غیر منطقی تجاری 

نموده است.
رئیــس قوه مقننه کشــورمان با تأکید بــر اینکه امروز صحنه بین المللی نســبت به 
گذشته شفاف تر شده است، خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی آسیا گرچه به خاطر 
بهم تنیدگی در اقتصاد جهانی، یکباره نمی تواند جایگاه مستقل خود را بیابد اما اگر 
هدف گذاری مستقل، هر چند گام به گام، برای خود ننماید در آینده دست های خود 

را بسته تر خواهد نمود.
وی عنوان کرد: مقصود من این نیست که آسیا و غرب، مراودات اقتصادی، سیاسی 
و امنیتی نداشته باشند، مقصود این است که بلوک آسیا بر اساس منافع خویش، 
مراودات خود را شــکل دهد نه اینکه یک روز امریکا توافق پاریس را با گســتاخی به 
هم بزند، روز دیگر مقررات تجارت جهانی را به کناری نهد و با درشــتی نســبت به 
کشــورهای آســیایی رفتار کند، یک روز توافق هســته ای را که مصوبه شورای امنیت 
است به هم بزند و در مقابل تقبیح و سرزنش همه کشورها، اعتنایی نکند، یک روز 

برخی کشورهای عربی را با وجود اخاذی گسترده مالی، آماج توهین قرار دهد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ازمه حفظ هویت مستقل آسیا، ابتدا 
درک هــم سرنوشــتی در مقابل این صحنه بی مباات بین المللی و ســپس، ایجاد 
ارتباطات همگراتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی است، تأکید کرد: قطعاً پارلمان های 
آسیایی می توانند بستر این امر را فراهم کنند. پارلمان ها می توانند زمینه مبادات 
تجــاری و مالی و پولی مشــترک بیــن اعضا را تدبیــر و در مقابل بحران ســازی های 
امنیتی، مکانیســم های همکاری های امنیتی را تدارک ببینند. همچنین می توانند 
با رعایت تنوع فرهنگی و سیاســی از اعضای خود در شــرایط دشوار حمایت کنند و 
در رأس این موضوع، حمایت از مردم مظلوم فلسطین است که چند دهه، گرفتار 
ســلطه رژیم تروریســتی صهیونیســتی شــده اند و این مردم مظلوم را آواره کرده و 

سرزمین تاریخی و اجدادی خود آنها را غصب نموده است.
ë رایزنی های رئیس مجلس در حاشیه نشست استانبول 

رئیس مجلس در حاشــیه یازدهمین مجمع عمومی مجمع مجالس آســیایی با 
»بینالی ییلدیریم« رئیس مجلس ملی ترکیه دیدار و گفت و گو کرد.اریجانی در این 
دیدار با بیان اینکه اســتفاده امریکا از دار به عنوان ســاح سرد بسیار ناپسند است، 
گفت: این اقدام امریکا تمامی کشورها را به فکر واداشت تا از ارزهای دیگر استفاده 
کنند.در ادامه یلدریم نیز با بیان اینکه متأسفانه امریکا از دار به عنوان ساح استفاده 
می کند، اظهار کرد: اقدامات امریکا در حوزه نوسانات ارزی هشداری برای کشورهای 
منطقه بود. ما با ایران در یک کشــتی هستیم و از این موضوع نیز ناراحت نیستیم.

وی بیان کرد: ما هرگز تصور نمی کردیم امریکا از دار به عنوان ســاح استفاده کند، 
به همین دلیل رؤسای جمهوری ایران، چین، ترکیه و روسیه بر مبادات اقتصادی 
بر مبنای پول محلی تأکید می کنند.وی تأکید کرد: باید روابط تجاری ایران و ترکیه به 
3۰ میلیارد دار افزایش یابد. محدودیت ها نباید ما را از رسیدن به اهداف بازدارد. 
تجارت مانند آب روان اســت، اگر مانعی بر ســر راهش ایجاد شــود، راه خود را پیدا 
می کند. رئیس مجلس شورای اسامی همچنین با »اسلوتسکی« رئیس کمیسیون 
امنیت ملی دومای روســیه دیدار و گفت و گو کرد.در این دیدار دو کشــور بر همکاری 
دوجانبه در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی تأکید و نقشه راه عملیاتی شدن 
برخی پروژه های عمرانی را بررســی کردند.رئیس کمیســیون امنیــت ملی دومای 
روسیه تأکید کرد: با همکاری با یکدیگر تمام مسائل و مشکات را حل خواهیم کرد.

بررسی دوباره پرونده بورسیه ها در مجلس
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس می گوید از دو ســال پیش ســؤال خود 
دربــاره پرونده بورســیه های غیرقانونی را از وزیران علوم پیگیــری کرده و اکنون نوبت 
واکاوی آن در صحن علنی مجلس است.محمود صادقی در گفت وگو خانه ملت با 
اشــاره به اعام وصول سؤال خود در صحن علنی مجلس از وزیر علوم در خصوص 
مبنای قانونی صدور احکام بورسیه تحصیلی و ایرادات وارده بر آن، گفت: این سؤال، 
دو ســال پیــش و در زمــان تصدی فرهادی بر وزارت علوم مطرح شــد که توضیحات 
وی قانع کننده نبود و به صحن علنی ارجاع شد؛ اما به دنبال تغییر دولت، اعام شد 
که مجدداً باید طرح شــود. وی افزود: محور این ســؤال درباره فرآیند اعطای بورســیه 
و عملکرد وزارت علوم بعد از افشــای بورسیه های غیرقانونی است.وی با بیان اینکه 
فرآیند قانونی اعطای بورسیه طی نشده بود، درباره بررسی پرونده بورسیه ها در دوره 
گذشــته مجلس، گفت: در آنجا موضوع واژگونه جلوه داده و فرجی دانا فدای جریان 
فســاد شد.این عضو فراکسیون امید تأکید کرد: ما می خواهیم این جریان فسادی که 
اتفاق افتاده و نیز تعلل های وزارت علوم اعم از آنکه به دلیل فشارهای بیرونی بوده یا 
درونی - که منجر به جذب افرادی که فاقد صاحیت بودند، شده است- فساد تشریح 
شــود.صادقی با بیان اینکــه در مواجهه با این افراد کوتاهی شــده، اعام کرد: ممکن 
اســت در میان بورسیه شــدگان افراد ذی صاحی هم وجود داشــته باشد؛ با این حال 

فرآیند قانونی اعطای بورس رعایت نشده بود.

مهم ترین دستور کار دور جدید شورای عالی
عضو شورای عالی سیاستگذاری اصاح طلبان در خصوص شروع به کار دور سوم شورای 
عالی سیاستگذاری اصاح طلبان گفت: در مرحله جدید مهم ترین مسأله برای ما این 
است که در نظام جدید، توسعه سیاسی به معنی محوریت یافتن احزاب و تشکل های 
سیاسی پررنگ تر شود؛ یکی از محورها همین است که سهم و جایگاه احزاب و تشکل ها 
پررنگ تــر دیده شــود. علی محمد حاضری در گفت و گــو با ایلنا ادامــه داد: فعاً ما در 
مرحله بحث روی ســازوکارها و ساختار هســتیم تا صورت جدیدی از این شورای عالی 
شکل بگیرد. وی ادامه داد: هر زمان که این ساختار جدید آماده شود، موضوع انتخابات 
نیــز از دل همیــن شــورا خارج خواهد شــد که البته ما هنــوز وارد آن مبحث نشــده ایم. 
وی افزود: بحث دیگر نیز این اســت که ســاختار تصمیم گیری و تعیین تکلیف جریان 
اصاحات بر سازوکارهای مبتنی بر خرد جمعی استوار باشد و بر نقش آفرینی اشخاص 
حقیقی غلبه پیدا کند. بزرگان جریان اصاحات در ســاختار جدید باید سازوکار ســازی 
انجام دهند و تصمیمات بر عهده خرد جمعی گذاشته شود به این معنی که اثر بزرگان 

در این مجموعه در ایجاد نظام تصمیم گیری و نه خود تصمیم گیری باشد. 

اخبـــــار

انتخاب اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران
اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در جریان برگزاری سومین کنگره این حزب انتخاب 
شدند. در بین اسامی شورای مرکزی جدید کارگزاران، نامی از غامحسین کرباسچی دبیرکل فعلی این 
حزب همچنین حسین مرعشی سخنگوی این تشکل دیده نمی شود.به گزارش ایسنا، محسن هاشمی، 
ســعید لیاز، حامد منتظری، شــهربانو امانی، فرزانه ترکان، فاطمه رمضان زاده، علی جمالی، محمد عطریانفر، غامرضا 
پناه، احمد نقیب زاده، لیا خوشکام، جهانبخش خانجانی، محمود علیزاده طباطبایی، علی هاشمی، اسفندیار عشوری، امیر 

اقتناعی، کامبیز مشتاق گوهری و سیدافضل موسوی اعضای جدید شورای مرکزی حزب کارگزاران هستند.
غیبت نام دبیر کل سبب سؤال برخی رسانه ها شد تا مجید صالحی فیروزآبادی رئیس دفتر ویژه کنگره این حزب درباره نبود 
این افراد در لیســت اعضای شــورای مرکزی جدی کارگزاران اظهار کرد:طبق اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران، دوره 
عضویت در شــورای مرکزی دو ســاله اســت و هر سال نیمی از 35 کرسی این شــورا به رأی اعضای کنگره گذاشته می شود. به 
گفته وی ۱۷ نفر از اعضای شورای مرکزی که در کنگره سال ۹6 انتخاب شدند، تا زمان برگزاری کنگره سال بعد، همچنان عضو 
این شورا خواهند بود. این افراد عبارتند از: فائزه هاشمی، سیدحسین مرعشی، غامحسین کرباسچی، پروانه مافی، فاطمه 
ســعیدی، ناهید تاج الدین، محمد قوچانی، علی محمد نمازی، طاهره میرساردو، عبدالرضا هاشــم زائی، یداه طاهرنژاد، 
محمدمهدی بهزادیان، رضا امراللهی، محمدرضا علی حسینی، غامعباس آقاعلیخانی، علیرضا سیاسی راد و بهرام فیاضی.

بــــرش

در نشست »چالش های حقوق زنان در فقه« مطرح شد

ضرورت توجه فقه به نیازهای روز جامعه

ران
جما



گردشگران کشــورهای اســپانیایی زبان 
همچنان بــه »ایران« می آینــد. آن طور 
کــه آژانس هــای مســافرتی بــه »ایران« 
می گویند؛ گردشــگران کشــورهایی مثل 
»امریــکای  و  »پرتغــال«  »اســپانیا«، 
اتیــن« برخاف هــا پیش بینی هــا، نــه 
برقــراری مجــدد تحریم هــای امریکا را 
دلیلی بــرای نیامدن به ایران دانســتند 
و نــه حتــی دو حادثــه تروریســتی اهواز 
و بهارســتان را یــک خطــر بــرای ســفر 
نکردن به ایــران تصور کردنــد. گزارش 
منتشر شــده از ســوی روزنامه انگلیسی 
خبــراز  هــم  »ایندیپندنــت«  زبــان 
قرارگرفتن ایران در فهرســت امن ترین 
کشــورهای جهــان برای گردشــگران در 
ســال 2019 می دهــد. خبــری کــه بیش 
ازهرچیــزی فعــاان حــوزه گردشــگری 
کشور را خوشــحال کرده است. بسیاری 
از راهنمایــان گردشــگری از کاربــران در 
فضــای مجــازی خواســتند تــا گــزارش 
ایندیپندنت را در شــبکه های اجتماعی 
انتشــار دهنــد یا بــرای گردشــگرانی که 
هنــوز برای ســفر به ایران تردیــد دارند، 
بفرســتند. خبــر ایــن رســانه انگلیســی 
نتیجــه ارزیابی دو مؤسســه بین المللی 
 »SOS کنترل ریســک« و»اینترنشــنال«
بــود. امنیــت ایــران در ایــن گــزارش در 
ســطح کشــورهای اروپا، امریکا، کانادا و 

استرالیا قرار گرفته است.
»محســن کرابــی« یکــی از فعــاان 
حوزه گردشگری در گفت و گو با »ایران« 
نگاه گردشــگران اروپایی و امریکایی به 
تحــوات سیاســی و منطقــه ای مرتبــط 
بــا ایــران را متفــاوت ارزیابــی می کند و 
کشــورهای  حــوزه  در  می گوید:»مثــًا 
اسپانیایی زبان، تغییر محسوسی دیده 
ایــن حــوزه  از 5-6 کشــور  نمی شــود و 
همچنان گردشــگران به ایران می آیند؛ 
آنکــه  باوجــود  کــه  پرتغالی هــا  مثــل 
زبان شــان پرتغالی اســت امــا در حوزه 
زبان هــای اســپانیایی قرار دارنــد و جزو 
همین گردشگران محسوب می شوند.« 
بــه گفتــه کرابــی، امریــکای اتیــن نیــز 
بی توجــه بــه ایــن تحــوات، همچنــان 
ایران را مقصد امنی برای سفر می داند. 
او هم اعتقاد دارد که کشورهای اروپایی 
واکنــش بیشــتری بــه شــرایط سیاســی 
داده انــد،  نشــان  ایــران  منطقــه ای  و 
امــا بــا ایــن همــه می گویــد: »بازارهای 
دیگــر، ایــن کاهش گردشــگران اروپایی 

را جبــران می کنــد.« »کرابــی« حضــور 
گردشگرانی از آسیا، بویژه آسیای غرب 
و همچنین حوزه خاورمیانه را از جمله 
بازارهای جبرانی تغییر و تحوات ورود 
امریــکا  تحریم هــای  از  بعــد  گردشــگر 
می دانــد و دراین بــاره این طور توضیح 
می دهد:»البتــه آنهــا ممکــن اســت بــا 
و  شــوند  ایــران  وارد  دیگــری  رویکــرد 
گردشــگران صرفــاً فرهنگــی و تاریخــی 
و  او گردشــگران »درمانــی«  نباشــند.« 
»خریــد« را از جملــه ایــن گردشــگران 
می داند و می گوید:»کشــورهای حاشیه 
خلیــج فــارس و مرز هــای غربی کشــور 
به دلیــل تجربیــات مشــترک فرهنگــی 
صــدر  در  اان  مختلــف  مــراودات  و 
گردشگران ورودی به کشور قرار دارند.«
در گــزارش »ایندیپندنت« به غیر از 
ایران، تنها در تعداد انگشت شــماری از 
دیگر کشورهای خاورمیانه مانند کویت 
و قطر سطح خطرهای امنیتی »پایین« 
ارزیابــی شــده اســت.همچنین در ایــن 
گزارش، امنیت کشــورهای ترکمنستان 
و عربســتان ســعودی متوســط ارزیابی 
شــده و پاکســتان، عراق، افغانستان به 
همراه بســیاری از کشــورهای آفریقایی 
بــرای  در رده کشــورهای »خطرنــاک« 

گردشگران قرار گرفته اند.
جامعــه  رئیــس  صدرنیــا«  »علــی 
جهانگــردی  و  ایرانگــردی  راهنمایــان 
هــم درباره تأثیر افزایــش قیمت دار و 
تحریم مجدد کشــورمان بر گردشگران 
می گویــد:»در  »ایــران«  بــه  ورودی 
بعضــی از ملیت هــا، افت داشــته ایم و 
در برخی از ملیت ها با افزایش رو به رو 
بوده ایم.« به گفته او در میان اروپایی ها 
هم کشــورهایی چون فرانســه و اسپانیا 
در ورود بــه کشــور بی توجه بــه تحوات 
سیاســی منطقــه ای و جهانــی مرتبــط 
بــا ایــران بودنــد، امــا ورود گردشــگران 

آلمانی با کاهش رو به رو شده است.
 او می گوید:»نمی توان کاهش ورود 
گردشگر را رد کرد، چون به نظر می رسد 
کــه هتل هــا بــه شــلوغی ســال گذشــته 
نبوده انــد.« صدرنیا، برخــورد حرفه ای 
تجربه هــای  و  گردشــگری  راهنمایــان 
مثبت گردشگرانی که سال های گذشته 
جملــه  از  را  کرده انــد  ســفر  ایــران  بــه 
دایلــی می دانــد کــه باعث می شــود تا 
گردشــگران اروپایی و امریکایی با وجود 
تبلیغات بسیار علیه کشور ما، همچنان 
به ایران ســفر کنند. به گفته او، برخورد 
بســیار گــرم مــردم ایــران نیــز یکــی از 
علل دیگری اســت که موجب می شود 

گردشــگران خارجی نه تنها دوباره سفر 
بــه ایــران را در مســیر مســافرت خــود 
قــرار دهند کــه گردشــگران جدیــدی را 
هــم با خــود همراه می کنند. بــه اعتقاد 
او گردشــگران حرفــه ای می داننــد کــه 
اخبار سیاســی جهان درباره کشــورهای 
مختلف با آنچه واقعیت دارد، متفاوت 
اســت و برای همیــن آنهــا همچنان به 
مقصــد مورد نظــر خود ســفر می کنند. 
او می گویــد: »ایــران بــرای اروپایی ها به 
لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی، جذابیــت 
بسیاری دارد. حتی در برخی از کشور ها 
او  می شــود.«  تدریــس  ایــران  تاریــخ 
تدریس تاریخ هخامنشــیان در ایتالیا را 
هم شاهدی برای حرف هایش می داند 
ســابقه  کــه  می گوید:»کشــورهایی  و 
تاریخــی دارنــد مثل رم باســتان، تاریخ 
ایــران را تدریــس می کنند. رم باســتان 
2500 سال پیش با هخامنشیان مراوده 

داشته است.«
پیــش از ایــن گــزارش، »علی اصغر 
میــراث  ســازمان  رئیــس  مونســان« 
فرهنگــی، صنایع دســتی وگردشــگری 
کشــور در گفت و گــو بــا »ایران« از رشــد 
51درصدی گردشگر ورودی به ایران در 
6 ماهه اول سال خبر داده بود. »محمد 
خیاطیــان« معــاون توســعه مدیریــت 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کشور هم گفته بود که تنها 
در نیمــه نخســت ســال جاری، بیش از 
شش میلیون گردشگر خارجی به ایران 

سفر کردند.
امــا خبــری کــه امنیــت ایــران برای 
اخبــار  صــدر  در  را  دنیــا  گردشــگران 
گردشگری رسانه های داخلی و خارجی 
قــرار داد، نتیجه ارزیابی هایی اســت که 
عنوان »نقشــه خطر مسافرت 2019« را 
دارد. در این ارزیابی که توســط مؤسسه 
»اینترنشــنال اس او اس« بــا همــکاری 
اســت،  شــده  تهیــه  ریســک«  »کنتــرل 
ســطح خطر را در هر کشــور و ســرزمین 
تهدیــدات  براســاس  مســافران  بــرای 
کنونی ناشــی از خشــونت های سیاســی 
)شــامل تروریسم، شــورش، ناآرامی ها 
با انگیزه سیاسی و جنگ(، ناآرامی های 
فرقه گرایــی،  )شــامل  اجتماعــی 
و  قومــی(  و  طایفــه ای  خشــونت های 
نشــان  جزئــی  جرایــم  و  خشــونت ها 

می دهد.
بر اســاس این نقشــه، شــمار بســیار 
خطــر  ســطح  در  کشــور ها  از  اندکــی 
»ناچیــز« قــرار گرفتنــد و در اروپــا تنهــا 
دانمــارک،  لوکزامبــورگ،  کشــور های 

فنانــد،  نــروژ،  ســوئیس،  اســلوونی، 
ایســلند و گرینلنــد جــزو ایــن فهرســت 

هستند.
مثــل  اروپایــی  کشــور های  بیشــتر 
انگلیــس در ســطح خطــر» کــم« قــرار 
عمــان،  ایــران،  کشــور های  و  داشــتند 
قطــر، امــارات متحــده عربــی ، کویت، 
آذربایجــان،  جمهــوری  گرجســتان، 
ایــن  در  نیــز  ازبکســتان  و  ارمنســتان 
فهرســت قــرار گرفتنــد. جالــب اینکــه 
کشــور های امریــکا، اســترالیا و نیوزیلند 
نیز در همین فهرست یعنی کشور هایی 

در سطح خطر »کم« قرار دارند.
»ولــی تیموری« معاون گردشــگری 
کشور چالش بزرگ گردشگری ایران در 
ســطح بین الملل را کــم کاری در حوزه 
تبلیغات می داند و می گوید: »از ســوی 
دیگر کشورهای مغرض سعی می کنند 
تصویــری غیــر واقعــی از ایران بــه دنیا 
نشان داده و باعث شوند تا گردشگرانی 
که بــه ایران وارد می شــوند بــا یک نوع 
تردید و تشــکیک ســفر کننــد.« به گفته 
او، هم اکنون حتی یک تصویر واقعی از 
فضای ایران درسطح بین الملل وجود 
نــدارد. او می گویــد: »با ایــن حال وقتی 
گردشــگر وارد ایــران می شــود، متوجــه 
می شــود ایــن کشــور بــا آن چیــزی کــه 
رسانه ها در ذهن او ساخته اند، متفاوت 

است.«
کشور های دارای سطح خطر »بسیار 
زیــاد« در ایــن نقشــه، بیشــتر در آفریقا 
و خاورمیانــه )غــرب آســیا( قــرار دارند 
یمــن،  ســوریه،  کشــور های  شــامل  کــه 
و  لیبــی، ســودان جنوبــی  افغانســتان، 

سومالی است.
تعــداد  افزایــش  از  تیمــوری 
گردشــگران کشــورهای اطراف به ایران 
خبــر می دهــد و می گویــد: »در 7 ماهه 

گذشــته نســبت به 7 ماه اول ســال 96، 
تاحــدودی بــا کاهش گردشــگرخارجی 
رو بــه رو شــده ایم.« بــه گفتــه معــاون 
گردشــگری، هرچند در اســتانداردهای 
بــه  گردشــگر  ورود  آمارهــای  جهانــی 
اعــام  ماهــه   6 و  ســاانه  را  کشــورها 
گردشــگر  کاهــش  رونــد  امــا  می کننــد 
در45 روز گذشــته کنــد شــده و بــه نظر 
می رسد که گردشگران به ثبات موجود 
و  سیاســی  اتفاقــات  از  جــدا  درایــران 
خبررسانی های بین المللی اعتقاد پیدا 

کرده انــد. او احتمــال می دهــد که ایران 
در نیمــه دوم بــاز هــم شــاهد افزایــش 
گردشــگر باشــد. تیموری کاهش ارزش 
پولــی کشــور را یکی از دایــل روی آوری 
گردشــگران همســایه به ایران می داند. 
گردشــگرانی که گردشــگران ســامت و 
خرید محســوب می شــوند. علی اصغر 
جمهــوری  رئیــس  معــاون  مونســان 
»گردشــگران ســامت« را ارز آورتریــن 
گردشــگران ورودی بــه کشــور معرفــی 

می کند.

زهرا کشوری
خبرنگار
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ایران در میان امن ترین کشورهای جهان برای گردشگران در سال 2019 قرار گرفت

گردشگران خارجی همچنان مسافر ایران هستند

هشدار نسبت به افزایش شهرفروشی در کشور
رئیس شــورای عالی اســتان ها با الزامی دانســتن اصاح 
و بازنگری در کمیســیون مــاده 100 که مربوط به تخلفات 
ساختمانی است، گفت: فروش اعضا و جوارح شهر برای 
اداره شهر یا همان شهر فروشی بسیار نگران کننده است و این قانون باید با 

کمک نمایندگان اصاح شود. 
رؤســای  مشــورتی  مجمــع  اجــاس  شــصت ودومین  در  الویــری  مرتضــی 
شوراهای اسامی کانشهرها و مراکز استان ها در همدان، با بیان اینکه شورا 
آماده دریافت و جمع آوری پیشــنهادات برای مقابله با شهرفروشــی است، 
گفــت:  پیشــنهاد ارائــه یــک طرح بــرای اصاح مــاده 100 به مجلــس وجود 
دارد؛ چراکــه شهرفروشــی بســیار درحال اتفاق اســت و مبنای ما این اســت 
کــه در صورت هم فکری و کمک مجلس با بازنگری در کمیســیون ماده 100 

می توان مشکات را حل کرد. 
ë باتکلیفی ارز »حمل و نقل ریلی و اتوبوس ها« و افزایش هزینه  شهرداری ها

رئیس شــورای اسامی شهر تهران هم در این نشست با انتقاد از باتکلیفی 
ارز داده شــده در امــور حمــل و نقل ریلــی و اتوبوس هــا و همچنین افزایش 
هزینه های شــهرداری ها، در عین حال بر لزوم برخورداری از درآمدی پایدار 
در شهرداری ها جهت مدیریت یکپارچه شهری تأکید کرد. به گزارش ایسنا، 
محســن هاشمی افزود: مدیریت شــهری وضعیت خطیر و دشواری است و 
چالش هــای همزاد مدیریت شــهری مشــکاتی را برای ما ایجــاد کرده که با 
هم افزایــی و همفکــری باید از آنها عبور کنیم که آخرین آنها، منع اســتفاده 
از بازنشســته ها اســت و پــس از آن ایحــه ارزش افــزوده از اهمیــت باایــی 
برخوردار است. وی عنوان کرد: مشکلی که امکان دارد در اواخر امسال با آن 
برخورد کنیم، تورم لجام گسیخته است که بعد از اتفاقات اقتصادی ممکن 

است برای شهرداری ها حادث شود و هزینه های ما را باا ببرد.
ë جزئیات سهم پرداخت نشده دولت برای توسعه اتوبوس و مترو

در همین زمینه رئیس کمیته عمران شــورای شــهر تهران هــم از لزوم واریز 
یارانه دولت برای توســعه اتوبوس و مترو در تهران خبر داد و گفت: تاکنون 
دولــت یارانه اش برای کمک به توســعه اتوبوس و مترو در ســالهای 9۵، 9۶ 
و 97 را به طور کامل پرداخت نکرده اســت. افشــین حبیب زاده با اشــاره به 
لزوم کمک دولت به توســعه ناوگان اتوبوســرانی به ایســنا گفت: از سال ۸۶ 
تــا 9۴ دولــت باید بــرای یارانه متــرو 7۸۳0 میلیارد ریــال پرداخت می کرد، 
امــا تاکنــون تنهــا ۳7درصد این مبلغ از ســوی دولت پرداخت شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکه دولت باید برای یارانه اتوبوس نیز در ســال های  ۸۵تا 9۴ 
حدود 2۸هزار و ۴0۸میلیارد ریال پرداخت می کرده است، گفت: شهرداری 

توانسته در این حوزه تنها 1۶19میلیارد ریال دریافت کند.
ë اختصاص بیش از 2 هزار میلیارد ریال یارانه بلیت به شهرداری ها

به  رغم اینکه این عضو شــورای شــهر می گوید که یارانــه ای به بلیت اتوبوس 
از ســوی دولت داده نشــده، اما ســازمان برنامه و بودجه در توضیحی اعام 
کــرد: مبلــغ 220۵ میلیــارد ریــال بــه ســازمان شــهرداری ها ودهیاری هــای 
کشــورباعنوان یارانــه بلیت حمل و نقــل همگانی ویارانه بلیــت مترو تهران 
و قطار شــهری سایرشــهرها اباغ شــده اســت. ســازمان برنامــه و بودجه در 
توضیــح خود آورده اســت: پیرو انتشــار مطلبی با عنوان »هیــچ یارانه بلیت 
اتوبوســی هنوز به حساب شهرداری واریز نشده است« ازم به توضیح است 
عــاوه بر ایــن مبلغ همچنین تاکنون مبلغ ۵00 میلیــارد ریال )مورخ 11 مهر 

ماه امسال( به دستگاه فوق تخصیص یافته است.
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بررسی آیین نامه آزمایش اجباری ژنتیک در دولت
رئیس ســازمان بهزیســتی گفــت: 25 تــا ۳0 هزار 
وادت با معلولیت در ســال، رقم باایی اســت و 
به همین علت اعام کردیم که آمادگی آزمایش 
اجباری ژنتیــک در قالب نظام ســامت را داریم 
و آییــن نامه آن تهیه شــده و اکنون در دســتور کار 
دولت اســت؛ هرچند روند آن کمی طوانی شده 

است.
به گــزارش ایرنــا، انوشــیروان محســنی بندپی، در 
هفتمیــن همایــش کشــوری »مشــاوره ژنتیــک و 
نقــش آن در پیشــگیری از معلولیت هــا« گفــت: 

علــم ژنتیک و نیــروی متخصــص مورد نیــاز آن 
در کشــور وجــود دارد و به دولت اعــام کردیم که 
می توانیــم از آزمایــش ژنتیــک داوطلبانه فاصله 
گرفتــه و آن را در جامعه نهادینه کنیم. وی ادامه 
اختــاات  کروموزومــی،  ناهنجاری هــای  داد: 
و  ذهنــی  افتادگی هــای  عقــب  و  متابولیســمی 
جســمی و برخــی بیماری هــای قنــدی از جملــه 

بیماری های با منشأ ژنتیک هستند.
رئیس سازمان بهزیستی درباره غربالگری شنوایی 
سنجی از سوی سازمان بهزیستی گفت: بهزیستی 

از 20 ســال قبل غربالگری های شنوایی ســنجی را 
شــروع کــرده و این غربالگــری از بدو تولــد انجام 
می شــود و ســال به ســال تعداد مدارس کودکان 
ناشنوا و کم شنوا رو به کاهش است؛ زیرا مداخات 
بموقــع صورت می گیرد، درباره تنبلی چشــم نیز 
همین طــور اســت و غربالگری، نقــش مهمی در 
پیشــگیری از نابینایی دارد. وی با اشــاره به دایل 
توجه سازمان بهزیستی به غربالگری های ژنتیک 
بیــان کــرد: وجــود معلــول جســمی و ذهنــی زیر 
پوشــش با عوامل غیراکتســابی رو به افزایش بود 

و با خانوارهایی با چند معلول مواجه بودیم و به 
همیــن علت، ۳50 هــزار معلول جدیــد را عاوه 
بر یک میلیون و ۳00هزار معلول، تحت پوشــش 
قرار دادیم. محسنی بندپی درباره غربالگری های 
ژنتیک اظهار داشــت: سقط قانونی جنین در سال 
96 نســبت به 95 حدود هــزار و 4۸0 مورد افزایش 
داشت و سال قبل آن نیز همین طور بود، در زمینه 
غربالگری ژنتیک، قصد تصدی گری نداریم، ولی 
امکاناتــی هســت کــه می توانیــم در اختیار شــبکه 

درمان بگذاریم.

مدیرعامــل بنیــاد برکــت گفــت: بنیــاد 
برکــت تاکنــون یک هــزار و 110 مدرســه 
برکت را در ۳1 اســتان کشــور، با پوشــش 
بــه  و  ســاخته  روســتا   ۵۵0 و  هــزار  دو 
بهره بــرداری رســانده و در حــال حاضــر 
برنامه ســاخت 1000 مدرسه دوم برکت 

را در دست اجرا دارد.
ســعید جعفــری افــزود: بــا توجه به 
دغدغه هــای رهبــر معظــم انقــاب در 
زمینه  مدرسه ســازی و توسعه  فضاهای 

بابــت  ایشــان  دل نگرانــی  و  آموزشــی 
تعلیم و تربیت کودکان و ارتقای عدالت 
آموزشــی در روســتاها و مناطــق محروم 
آموزشــی  فضــای  می کوشــیم  کشــور، 
ایمــن، مجهــز و شایســته دانش آموزان 
ایرانــی را فراهــم ســازیم. وی تأکید کرد: 
هم اکنــون نیــز ۵00 مدرســه با ســه هزار 
اســت  ســاخت  حــال  در  درس  کاس 
کــه این روند تا ســاخت دو هزار مدرســه  
برکــت ادامــه می یابــد و ایــن نهضت با 

جدیــت هم چنــان ادامه خواهــد یافت. 
بــه گفته جعفــری، این بنیــاد تاکنون در 
فرآینــد مدرسه ســازی بالــغ بــر 9 هــزار 
میلیارد ریال ســرمایه گذاری انجام داده 
است. وی خاطرنشــان کرد: بنیاد برکت 
به تاز گی توسعه مشــارکت های مردمی 
را در برنامــه خــود قرار داده تا کســانی را 
کــه تمایل به مشــارکت در فعالیت های 
عام المنفعــه  این بنیــاد دارند همراهی 
حــوزه  در  و  زمینــه  همیــن  در  کنــد. 

مدرسه ســازی، اولین مدرســه مشارکتی 
بــا یکــی از خیریــن آمــاده بهره بــرداری 
شــده اســت. در مراســمی که بــا حضور 
و  آمــوزش  -وزیــر  بطحایــی  محمــد 
پرورش- و محمدرضا حافظی -رئیس 
کشــور-  مدرسه ســاز  خیریــن  جامعــه   
برگــزار شــد، از بنیــاد برکت بــه نیابت از 
ســتاد اجرایی فرمان حضــرت امام)ره( 
به دلیــل فعالیت مســتمر و گســترده  در 

مدرسه سازی تقدیر شد.

 دبیر شــورای عالی هماهنگی ترافیک 
آیین نامــه  تهیــه  از  کشــور  شــهرهای 
جدید معاینه فنی تا ۴۵ روز آینده خبر 
داد و گفــت: آیین نامــه جدیــد معاینه 
روز   ۴۵ تــا  مــاه  یــک  حــدود  در  فنــی 
آینده بــه دولت تحویل داده می شــود 
گازســوز  خودروهــای  ســاماندهی  کــه 
کارگاهــی، برخــورد بــا مراکــز متخلف 
معاینه فنی و حذف برچســب معاینه 
فنی در این آیین نامــه مورد توجه قرار 

گرفته است.

بــه گزارش ایســنا، پوریــا محمدیان 
یزدی در ســی و دومین جلسه کارگروه 
ملــی کاهــش آلودگی هــوا با اشــاره به 
اینکــه آیین نامــه معاینــه فنــی بــرای 
ســال 9۳ اســت، گفــت: بــا توجــه بــه 
ابــاغ قانون هــوای پــاک در نیمه دوم 
ســال 9۶، ماده ۶ این قانون به صورت 
کامــل، احکامــی را صادر کــرده که نیاز 
اســت آیین نامه معاینه فنی ســال 9۳ 
را بازبینی کنیــم. وی ادامه داد: یکی از 
بحث های مطرح در آیین نامه معاینه 

فنی جدید، تشــکیل یــک کارگروه ملی 
معاینه فنی است.

 محمدیــان یــزدی بــا بیــان اینکــه 
گازســوز  خودروهــای  ســاماندهی 
کارگاهــی موضــوع دیگــری اســت کــه 
در آیین نامــه جدید پیگیری می شــود، 
گفت: پیــش از این هیــچ نظارتی روی 
وجــود  کارگاهــی  گازســوز  خودروهــای 
نداشت و خأ وجود یک مصوبه دولتی 
می شــد.  احســاس  موضــوع  ایــن  در 
برای همین ســازمان شهرداری ها این 

موضــوع را در دســتور کار خود قرار داد 
و تاش شــد که موضوع هویت بخشی 
به خودروهای گازسوز کارگاهی اجرایی 
شــود. محمدیــان همچنیــن بــا اشــاره 
بــه اینکه در مــاده ۶ قانون هــوای پاک 
بــه برخــورد با مراکــز متخلــف معاینه 
فنی نیز اشــاره شــده اســت، افــزود: در 
آیین نامــه  اجرایــی معاینــه فنــی ایــن 
بــر  افــزون  می شــود.  لحــاظ  موضــوع 
اینها دنبال حذف برچســب در پروسه 

معاینه فنی هستیم.

ساخت هزار و ۱۱۰ مدرسه برکت در مناطق محروم

آیین نامه جدید معاینه فنی تا ۴۵ روز دیگر آماده می شود



جشــنواره یازدهم هنرهای تجســمی فجر 
بــا اتفــاق تــازه ای روبه روســت. بــا ابتــکار 
عمــل صــورت گرفته، بــرای نخســتین بار 
رقابت هــای  از  ایــن دوره  در  گالری دار هــا 
تجســمی فجــر حضــور خواهند داشــت و 
لیلی گلســتان به نمایندگی از گالر ی دارها 
به عضویت شورای سیاستگذاری جشنواره 
نشســت  دو  کنــون  تــا  و  اســت  درآمــده 
هم اندیشــی با بیش از شــصت گالــری دار 
بــرای چگونگی و نحوه حضور این قشــر از 
فعاان هنرهای تجسمی برگزار شده است. 
در ایــن گــزارش مــروری اجمالــی بر نحوه 
حضور گالری دار ها و فعالیت شــان در این 
دوره از جشنواره خواهیم داشت. بر اساس 
فراخــوان یازدهمیــن دوره، جشــنواره در 
موضوع آزاد و ده رشته هنری تصویرسازی، 
خوشنویسی، سرامیک، کاریکاتور و کارتون، 
نقاشــی،  مجســمه،  عکاســی،  گرافیــک، 
نگارگــری و هنرهــای جدیــد )ویدیــوآرت، 
برگــزار  چیدمــان(  و  آرت  پرفورمنــس 
می شــود. جزئیات و ســاز و کار بخش های 
رقابتی معلوم اســت و مانند ادوار پیشین 
بخش هــای  در  ژوری  هیــأت  بررســی  بــا 
مختلف، آثــار برگزیده انتخــاب و معرفی 
می شوند؛ اما عمده پرسش بر سر چگونگی 
حضــور  آیــا  گالری دارهاســت،  حضــور 
گالری دار هــا رقابتــی خواهــد بــود؟! هدف 
از ارائــه آثار هنرمندان از ســوی گالری های 
مختلف چیست؟! مشــارکت گالری دار ها 
در جشنواره صرفاً قرار است به عنوان یک 
نمایشگاه گروهی از آثار هنرمندان باشد؟! 
مــاک حضــور گالری دار هــا و انتخــاب و 

عرضه آثار هنرمندان چیست؟! و...
ë  آثــار نمایــش  و  گالری دار هــا  حضــور 

هنرمندان پیشکسوت
 ابراهیم حقیقی دبیر جشــنواره یازدهم در 
این باره به گزارشــگر »ایــران« گفت:»ایده 
جلــب مشــارکت و حضــور گالری دارهــا از 
جلســه های شــورای سیاســتگذاری شکل 
نماینــدگان  شــورای  اعضــای  گرفــت. 
بخش هــای مختلــف هنرهــای تجســمی 
حضور داشتند، خانم لیلی گلستان هم به 
نمایندگی از گالری دارها در این نسشت ها 
حضور فعال و مؤثری داشــتند و پیشــنهاد 
کردند گالری دار ها در این دوره از جشــنواره 
شــرکت داشــته باشــند. در بخــش رقابتی 
بیشــتر آثار هنرمندان جــوان و هنرجویان 
شرکت می کند و ما جای خالی آثار بزرگان 
احســاس  جشــنواره  در  را  پیشکســوتان  و 
می کردیــم بر این اســاس تصمیــم بر آن 

شــد تــا بــا دعــوت گالری دار هــا، فرصــت 
بهتری بــرای نمایش و فــروش آثار هنری 
پیشکســوتان و هنرمنــدان بــزرگ فراهــم 
شــود.« در فراخوان جشــنواره شــرط سنی 
برای حضور در رقابت اعام نشــده اســت 
و چهره هــای پیشکســوت هــم در صــورت 
شــرکت در بخــش رقابتــی آثارشــان مورد 
داوری و بررســی قــرار خواهــد گرفــت، اما 
تجربــه ســال های اخیر نشــان داده اســت 
معمواً پیشکســوت ها به نفــع جوان تر ها 
کمتر رغبتی به حضور در جشــنواره نشان 
دادنــد. ســید محســن هاشــمی از گالــری 
مهرمــاه بــه گزارشــگر »ایــران« در این باره 
می گویــد: »حضــور گســترده جوان هــا در 
بخش رقابتی بسیار خوب است، به شرطی 
کــه رقم جایزه اش در حد و مقداری باشــد 
که تأثیر جدی بر روند فعالیت هنرمندان 
بگــذارد و آنهــا بتواننــد بــا رقم هــای مالی 
جایزه، کمتر درگیر چالش های مالی باشند 
و به طور تمام وقت به خلق هنری مشغول 
گالــری  از 210  بیــش  تهــران  در  شــوند.« 
ثبــت شــده و از ایــن تعــداد یــک دوم آنها 
به طــور پیگیر و مســتمر فعالیت می کنند. 
از آن جایــی کــه رقابت هنرهای تجســمی 
فجر جشنواره ای ملی است انتظار می رود 
گالری هایی از دیگر اســتان های کشــور هم 
در ایــن رویــداد حضــور داشــته باشــند؛ از 
این رو با توجه به شــمار  زیــادی گالری ها و 
محدودیت فضا بــرای نمایش آثار انتظار 
می رود مؤلفه هایی روشن و شفاف و مبتنی 
بر اصول حرفه ای برای انتخاب گالری های 

متقاضی شرکت در جشنواره تبیین شود.
ابراهیم حقیقی، دبیر جشنواره در این باره 
به گزارشــگر »ایــران «می گوید:»دبیرخانه 
حضــور  فرآینــد  در  دخالتــی  جشــنواره 
گالری دار هــا نــدارد و همــه این مســائل را 
بــه گالری دار هــا واگذار کردیم تا بر اســاس 
معیار هایــی صاحبــان گالــری متقاضــی 
در این بــاره تصمیم بگیرند. بی شــک این 
حضــور اختیــاری اســت و کســی ملــزم به 
حضور نیست. در نشست های هم اندیشی 
برخی از مدیران گالری پرسش از خریدار ها 
و مشــتری ها داشــتند، مــن اعام کــردم از 
حضــور هر گالــری که تــوان فروش آثــار را 
دارد اســتقبال می کنیــم و کســانی هــم که 
فکر می کننــد در ایــن فضا امــکان فروش 
ندارنــد، مختار هســتند بخواهند شــرکت 
کننــد یــا خیــر.« آریــا اقبال شــکوهی مدیر 
گالری آریا به گزارشگر »ایران «گفت:»این 
»آرت  نوعــی  حالــت  بهتریــن  در  ایــده ، 
فری« هســت که منطبق با استاندارد های 
جهانی هم نیست. بهتر اســت، گالری دار 
و نمایشــگاه گردان برگزیده در یک فرآیند 

رقابتــی یــا حتــی غیــر رقابتــی و مبتنی بر 
اصول حرفه ای انتخاب و معرفی شوند تا 
از رهگذر این اقدام شــاهد افزایش ســطح 
کیفی فعالیت هــای گالری دار ها و مدیران 
هنــری آنهــا باشــیم. در غیــر این صــورت 
حضور در جشنواره برایم جذابیتی ندارد.« 
ســال ها جشــنواره  هنر های تجسمی فجر 
بدون مهم ترین حلقه یعنــی گالری دار ها 
به عنــوان عرضه کننــدگان و ارائه کنندگان 
و  شــده  برگــزار  تجســمی  هنر هــای  آثــار 

بی شــک در نخســتین گام نمی توان همه 
انتظار هــا را یک جا برآورده کرد؛ موضوعی 
کــه ابراهیم حقیقــی دبیر جشــنواره بر آن 
اذعــان دارد و می گویــد:» در گام نخســت 
تســریع و تثبیــت حضــور گالری دارهــا در 
جشنواره هنر های تجســمی برای ما مهم 
اســت. در گام دیگر فراهــم آوردن فرصت 
عرضــه و ارائه آثار هنرمندان پیشکســوت 
اهمیــت دارد. در چشــم انداز بلنــد مــدت 
برای ما مهم اســت که در ســال های آینده 

امکانــی فراهم شــود تا گالــری دار برگزیده 
ســال و همچنین کیوریتور برگزیده و دیگر 
فعاان برگزیده عرصــه گالری دار انتخاب 
و معرفی شــوند. بی شــک توجه بیشتر به 
فعالیت های گالری دار ها و معرفی فعاان 
برگزیده در این عرصه می تواند به افزایش 
کیفی فعاان هنرهای تجسمی و برگزاری 
نمایشگاه ها کمک مؤثری بکند.« این مقام 
مسئول در جشنواره درباره اینکه آیا نگران 
عــدم اســتقبال  مدیــران گالری هــا از ایــن 

دعوت نیست، می گوید:»نه ما هیچ نگرانی 
نداریم و در نخستین نشست هم اندیشی 
از میــان پنجاه مدیر گالــری، بیش از نیمی 
از آنهــا اعام آمادگــی کردند تا کنــار ما در 

جشنواره حضور داشته باشند.«
ë  در حاضــر  گالری دار هــای  آثــار  مشــتری 

جشنواره چه کسانی هستند؟
در طول سال صد ها نمایشگاه آثار تجسمی 
در حوزه های مختلف در گالری ها تهران و 
دیگــر شــهر های کشــور برگــزار می شــود و 
معمــواً آثار شــان را بــه مجموعه دار هــا و 
دیگر خریــداران می فروشــند و گاه و بیگاه 
هم در حراجی تهران و دیگر حراجی های 
منطقه ای و جهانی حضور پیدا می کنند و 
کم  و بیش مشــتری ایــن رویداد ها معلوم 
است. اما پرسش برخی از فعاان این است 
که نمایشگاه یاد شده در جشنواره تجسمی 
فجر چه مزیتی  با دیگر نمایشگاه ها خواهد 
داشت؟! سید محسن هاشمی مدیر گالری 
مهر و ماه می گوید:»اگر مسئوان برگزاری 
جشــنواره با ایــن اقــدام بتواننــد رونقی به 
اقتصــاد هنر هــای تجســمی بدهنــد و بــا 
نهاد های متعددی اعم از خصولتی )شبه 
دولتــی(، خصوصــی و مجموعه دار هــا و... 
مذاکــره و رایزنی کننــد و آنهــا را مجاب به 
خرید از آثار نمایشگاه بکنند، از این جهت 
می توان گفت که این رویداد به هدف مهم 
رونــق اقتصــاد هنر های تجســمی دســت 
پیدا کرده اســت در غیــر این صورت صرف 
برگزاری نمایشــگاه چندان جذابیتی برای 
فعاان این عرصه نــدارد.« انتظار می رود 
مسئوان دولتی با بهره گیری از مصوبه های 
قانونــی بــرای حمایــت از آثــار هنر هــای 
تجسمی مشارکت بخش های دولتی را نیز 
برای فروش آثار جلب کنند، موضوعی که 
حسین سعلبی مدیر نگارخانه اله وابسته 
بــه شــهرد اری تهــران بــه آن اشــاره کرد و 
می گویــد: »نفــس این اتفاق خوب اســت. 
از آن جایــی که معمــواً بخش خصوصی 
ارتبــاط کمتری بــا نهاد های دولتــی دارند، 
دعــوت از گالری هــا در جشــنواره فرصــت 
را  دولتــی  و  خصوصــی  بخــش  تعامــل 
بیشــتر فراهم مــی آورد. همچنین نظر به 
این کــه گالری دار ها برای فروش آثار شــان 
معمواً با مجموعه دارها در ارتباط هستند؛ 
طبیعی اســت که متکی بر قوانین موجود 
از نهاد هــای دولتی برای خریــد آثار هنری 
دعــوت شــود و تعامــل اقتصــادی بخش 
خصوصــی و دولتــی در ایــن عرصــه بهتر 
شــود. بایــد دیــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی از طریق منابــع بودجه عمومی و 
مشــارکت نهاد های دولتــی در نهایت چه 
رقمی را برای خرید از آثار در نظر گرفتند؟«
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عرصــه  بــه  عاقه منــدان  از  جمعــی 
بازیگــری پنجشــنبه گذشــته در کارگاهی 
حضــور داشــتند کــه میزبــان برپایی اش 
علی نصیریــان، چهره مانــدگار بازیگری 
کشــورمان بــود؛ این هنرمند پیشکســوت 
را  بــرای کشــف خاقیــت درون  تــاش 
یکــی از مهم تریــن نکاتــی دانســت کــه 
داشــته  توجــه  آن  بــه  بایــد  هنرمنــدان 
باشــند. دراین کارگاه کــه در محل برپایی 

پانزدهمیــن جشــنواره بین المللی تئاتر 
مقاومــت برپــا شــد نصیریــان تجربه ای 
کــه او و همنســانش از ســال ها فعالیت 
در بخش هــای مختلــف ســینما، تئاتــر و 
تلویزیــون کســب کرده انــد را متفــاوت از 
تجاربی خواند که امروز مورد استفاده قرار 
می گیرند. او دربیان دلیل این تفاوت هم 
به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
زمان فعلی اشاره کرد و گفت:»من اواخر 

دهه بیســت در حالی بــه عرصه نمایش 
قدم گذاشتم که منابع اطاعاتی، کتاب ها 
و حتی اطاع از وضعیت هنرمندان سایر 
کشــورها بســیار متفــاوت از حاا بــود.«از 
همین رو تأکید کــرد که نمی تواند تجربه 
خــود را به عنــوان الگویــی بــه جوا ن ترهــا 
تجویــز کنــد، بــا ایــن حــال او خطــاب به 
مخاطــب  کــه  عاقه منــدی  جوانــان 
گفته هایــش بودند بــه اهمیت اســتمرار 

و تمریــن اشــاره کــرد و بخشــی از هنــر را 
هــم در نتیجــه برخــورداری از اســتعداد 
ذاتی و از ســویی دانش آکادمیک خواند. 
او یکــی از تفاوت هــای بازیگــران ایرانی و 
غربــی را در ایــن دانســت کــه آنــان حتی 
وقتــی بازی ندارند هــم تاش می کنند با 
حضور در ورک شاپ های بازیگری از فرم 
نیفتند. نصیریان برپایی محافل هنری و 
گردهمایــی بازیگران را هــم راه خوبی در 

جهت انتقال تجربه و دانش میان اهالی 
هنر دانســت.او در واکنش بــه اینکه برای 
برخــی جوانان خواهان قدم گذاشــتن به 
این عرصه همه چیز به برخی چهره های 
مطرح جهانی ختم می شود گفت:»امروز 
نباید سرسپرده استانیساوسکی یا برشت 
شوید چون همه چیز در حال تغییر است 
و درنهایــت همه این تکنیک ها برای این 

است که تظاهرها را باورپذیر کند.«

استمرار و تمرین عاملی مهم در بازیگری
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نمایی از فیلم »کرید 2« رونمایی از تازه ترین تصویر »پسر جهنمی۳«
سازندگان فیلم سینمایی »پسر جهنمی« در حالی مشغول ساخت 
سومین قسمت این فیلم هستند که تا به امروز کوچکترین اطاعاتی 
در خصوص آن منتشر نکرده اند، سومین قسمت این فیلم بعد از 
سال ها وقفه قرار شده بهار سال آینده در سینماهای جهان اکران شود.  آن طور که در خبر 
مهر به نقل از »مووی وب« آمده در جدیدترین خبر از این پروژه، مجله »امپایر« در نسخه 
ژانویه 201۹ خود عکســی از این شــخصیت را منتشر کرده؛ کاراکتری که نقش آفرینی آن 
برخاف 2 فیلم قبلی که برعهده »ران پرلمن« بود به »دیوید هاربر« سپرده شده است.  
عکس مجله تصویر همان پســرجهنمی آشــنا را نشــان می دهد که با ظاهری خشــن و 
عضانی تر از همیشــه از راهرویی عبور می کند. تصویر اطاعات بیشــتری از این پروژه را 
لو نمی دهد اما »نیل مارشــال« کارگردان جدید این مجموعه قول داده اســت که »پســر 
جهنمی ۳« از همه نسخه های قبلی خشن تر و هیجانی تر باشد.»پسرجهنمی ۳« طبق 

برنامه ریزی ها قرار است 12 آپریل 201۹ )12فروردین1۳۹۸( اکران شود.

آن سوی 
مــــــــرز

بازی بهزاد خداویسی در »ستایش۳«
بهزاد خداویســی که ســال ها قبل برای بازی در مجموعه »روزگار 
جوانــی« به یکــی از بازیگــران محبوب تلویزیونی تبدیل شــد این 
روزها مشــغول بازی در ســومین فصل سریال »ســتایش« است. 
به گفتــه خداویســی، این ســریال هم اکنــون به کارگردانی ســعید ســلطانی در حال 
ساخت برای شبکه سوم تلویزیون است، او گفته چندماهی است که درگیر این سریال 
شــده و همچنان باید برای ایفای نقش در لوکیشــین ها حاضر شــود. او که شــهریور 
سال جاری با یک فیلم سینمایی در سومین جشنواره فیلم سامت حضور یافته بود 
درباره آن گفته:»یک ســال و نیم درگیر ساخت فیلم سینمایی »دختران زمستان« 
بودم که خوشبختانه نمایش آن در جشنواره فیلم سامت با استقبال خوبی رو به رو 
شد.« خداویسی مهم ترین دلیل تمایل بازیگران برای ایفای نقش در شبکه نمایش 
خانگی را شرایط نامطلوب مالی تلویزیون می داند و گفته: »همین مسأله موجب آن 

شده است تا خیلی از بازیگران قید بازی در سریال ها را بزنند.«

فرهنگ

این دوره از جشــنواره تجســمی فجر 
تفاوت هــای بســیاری بــا دوره هــای 
پیشــین دارد. یکــی از ایــن تفاوت ها 
اســتقبال گالری دارهــا از دعوتی بود 
کــه از ایشــان بــرای شــرکت در ایــن 
جشنواره شد. پیش از این گالری های 
شــرکت  جشــنواره  ایــن  در  مطــرح 
نکرده بودنــد. بعدازمدیر کلی دکتر 
ســمیع آذر در دوره آقــای خاتمــی، 
دیگــر رابطه درســت و قابل اعتنایی با مدیــران بعدی به 
وجود نیامده بود تا حال که آقای مظفری مدیر کل جدید 
مرکز هنرهای تجسمی کارشان را شروع کردند و توانستند 
رابطه درســتی با مدیران گالری ها برقــرار و اعتماد آنها را 
جلب کنند که ما آن را به فال نیک گرفتیم و قبول کردیم 
که در جشنواره تجســمی یازدهم شرکت کنیم. اهداف ما 
در کار گالری داری همیشــه بیشــتر مطرح کــردن هنرهای 
تجســمی در بین مردم و ارتقا و تثبیت موقعیت آن بوده 
اســت. شــرکت در جشــنواره امســال به دلیل سطح کیفی 
شــورای سیاســتگذاری و مجریان معتبــر آن می تواند این 
امیــد را بدهد کــه ما کمی به اهداف خود نزدیکتر شــویم. 
در این دوره جشــنواره حدود چهل گالری انتخاب شــدند. 

چهــل گالــری فعــال وموفــق. بــه قدمــت گالری هــا نگاه 
نکردیــم بلکه فعال بودن آنها بیشــتر مد نظر بود. خیلی 
از گالری ها هســتند که مجوز گرفته اند اما به طور مســتمر 
فعال نیستند. هر گالری می تواند در حدود پانزده تا بیست 
اثر در این جشــنواره ارائه کنــد. انتخاب آثار به مدیر گالری 
مربوط می شود و آثار ارائه شده آنها داوری نخواهد شد. در 
ضمن گالری ها می توانند آثارشان را در جشنواره به فروش 
برسانند. از ســوی دیگر فراخوانی داده شده که هنرمندان 
مســتقل هم بتوانند شرکت کنند. مستقل ها با یک کار که 
از سوی داوران گزینش می شود شرکت داده می شوند، اما 
کارشــان فروشــی نخواهد بود و در عوض آثارشــان داوری 
می شــود و به ســه نفــر اول جوایز نقدی داده خواهد شــد. 
همچنیــن آقای مظفری قول دادند که با نهادهای دولتی 
و حتــی بخــش خصوصــی صحبت کننــد تا از نمایشــگاه 
بازدیــد و خریــد کننــد. گالری ها هم بالطبع مشــتری های 
خودشان را دعوت خواهند کرد و از سوی دیگر با تبلیغات 
شــهری و رســانه ای مردم عاقه منــد را به تماشــا و خرید 
ترغیــب خواهیم کــرد. من امیــدوارم با زحمتــی که برای 
این نمایشگاه می کشیم، نمایشگاه خوب و با کیفیتی ارائه 
کنیم و توقع دارم که با استقبال مردم و نهادهای دولتی و 

خصوصی خستگی ازتنمان بدر رود.

تعامل صحیح با گالری دارها

افتتاح نمایشگاه کتاب دوحه با حضور 
نمایندگان نشر ایران

بیســت و نهمیــن دوره نمایشــگاه بین المللــی کتــاب دوحه در 
حالــی با حضور معــاون فرهنگی وزیر ارشــاد و نمایندگان نشــر 
ایران به عنوان کشــور میهمان افتتاح شد که این رویداد علمی- 
فرهنگی را یکی از بزرگ ترین نمایشگاه های کتاب منطقه می دانند. این نمایشگاه 
که از هشــتم آذرماه در مرکز همایش ها و نمایشــگاه های دوحه شروع به کار کرده تا 
1۷ آذر ماه نیز ادامه خواهد داشــت. غرفه مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران که 
به نمایندگی از نشر کشورمان در این نمایشگاه حضور دارد 2۴ مترمربع است و ۳00 
عنوان کتاب در زمینٔه ادبیات کاســیک و معاصر، ایران شناســی، هنر، گردشگری و 
کودک و نوجوان درآن به نمایش گذاشــته می شــود. معرفی نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران در قالب کاتالوگ و بروشور، معرفی طرح »گرنت« به  منظور تسهیل در 
امر فروش کتاب های ایرانی و دعوت از ناشران برای حضور در نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران ازجمله فعالیت هایی است که در غرفه ایران دنبال می شود.

 انتشار کتابی درباره فاجعه چرنوبیل
کتــاب »نیایــش چرنوبیل« نوشــته »ســوتانا آلکســاندرونا 
الکســیویچ« با ترجمه الهام کامرانی توســط نشــر چشــمه 
منتشر و راهی بازار نشر شد. از این نویسنده پیش تر ترجمه 

کتاب »جنگ چهره زنانه ندارد« توسط همین ناشر چاپ شده است.

معرفی نامزدهای جشنواره فیلم مقاومت
نامزدهای بهترین آثار در بخش سینمای ملی و بین الملل پانزدهمین جشنواره 
مقاومت معرفی شدند. اختتامیه پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت به دبیری 

محمد خزاعی روز گذشته »نهم آبان« در برج میاد برگزار  شد.

 »خروج ممنوع« در تاار حافظ
اجــرای نمایش »خروج ممنوع« که برای برنامه های ویژه هفته و جشــنواره 
مقاومــت متوقــف شــده بــود از جمعــه، نهــم آذرماه از ســرگرفته شــد. این 
نمایش که تا 1۹ آذر هر روز ســاعت 1۸:۳0 روی صحنه می رود اولین تجربه  
کارگردانــی گیتــی قاســمی و همچنیــن اولین تجربــه  تهیه کنندگی ســیامک 

عباسی در حوزه تئاتر محسوب می شود. 

شبی برای »علی اکبر فیاض«
دومین شب بخارا در دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری مرکز آثار مفاخر و اسناد 
دانشــگاه و مجله بخارا به شــب »علی اکبر فیاض« اختصاص دارد.شب علی اکبر 
فیــاض، بنیانگذار دانشــکده ادبیات و علوم انســانی دانشــگاه فردوســی مشــهد و 
مصحح تاریخ بیهقی روز دوشــنبه 12 آذرماه 1۳۹۷ ســاعت 5 بعد از ظهر در تاار 

فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.

بازخوانی ترجمه های محمد قاضی در بی ریشه
مجموعــه داســتان »بی ریشــه« شــامل داســتان هایی از نویســندگان نامــدار 
دنیای ادبیات از جمله میگل آنخل آســتوریاس، آنــدره موروا، گراتزیا دلدا، 
نیکای هایتوف، پی یر آبســتگی، ژرژ گوی و پروســپه مریمه با ترجمه محمد 
قاضــی و بــا مقدمــه ای از غامرضــا امامی روانــه بازار کتــاب شــد.این اثر با 

همکاری نشر کتاب پنجره روانه بازار کتاب شده است.

فراستی و ترک برنامه زنده
مســعود فراســتی، منتقد ســینما که روز پنجشــنبه به برنامه »من و شما« در شبکه 
»شما« دعوت شده بود، در بین سؤاات آرش ظلی پور، مجری این برنامه، تصمیم 
بــه تــرک برنامه گرفت. نقد تند او به فیلــم »هزارپا« و مخاطبــان آن، به یک جدل 
کامی بین او و مجری برنامه منجر شد و این جدال پس از آنکه فراستی گفت »من 
اصًا ظلی پور را نمی شناســم« تشــدید شــد و بحث به برنامه هفت و نحوه حضور 
فراستی در آن برنامه کشیده شد. در نهایت، مسعود فراستی تصمیم به ترک برنامه 
زنده گرفت و در عین بهت تماشاچیان این برنامه استودیو را ترک کرد. گفتنی است 

نقد تند فراستی به فیلم »هزارپا« و مخاطبان آن به این جدل کامی منجر شد.

کتـــاب

روی خـط 
خـــــــبر

فصل تازه ای که باید در انتظار نتایج آن باشیم
ایران نخستین حضور گالری دارها و نمایشگاه گردان ها در جشنواره هنر های تجسمی فجر امسال را بررسی می کند

حسن همایون
خبرنگار
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موفقیت چشمگیر اقتصادی »کرید 2« در 
۳ هفته ای که از اکران آن در سطح جهان 
می گذرد، نشــانگر اســتمرار بنیه مالی آن 
به رغــم گذشــت بیــش از 4 دهــه از زمــان 
اکــران »راکــی یک« اســت کــه فیلم های 
دوگانــه »کرید« از درون آنها ســر بر آورده 

است.
قســمت دوم »کرید« که با احتساب شش 
نســخه راکی هشــتمین فیلم از این ســری 
آثار به حســاب می آید و مثــل »کرید یک« 
نشانگر ایام پیری راکی بالبوا با بازی مجدد 
سیلوســتر اســتالونه معروف در این نقش 
اســت، این بــار هــم بیننــدگان را به شــهر 
معمواً ســرد فیادلفیــای امریــکا انتقال 
می دهــد. جایــی کــه راکی ســال ها بعــد از 
پیروزی هــای پــر ســر و صدایش در دســته 
سنگین وزن بوکس زندگی آرامی را سپری 
می کند اما یک بار دیگر و پس از خودداری 
اولیــه در تصمیمــی احساســی و مجــدد 
مجبور می شود هدایت آدونیس کرید را بر 
عهده بگیرد. آدونیس پسر آپولو کرید است 
که سال ها پیش مبارزاتی سنگین با راکی در 

رینگ بوکس داشــت و اینک خود وی باید 
با ویکتور دراگو، پسر ایوان دراگو دیگر رقیب 
ایام جوانی راکی مسابقه بدهد. این مسابقه 
سر می گیرد و با اینکه آدونیس برنده اعام 
می شــود و مقــام قهرمانــی جهانــش را از 
دیــدگاه »WBC« )یکــی از چهار ســازمان 
بــزرگ ناظــر بر مشــتزنی( حفــظ می کند 
اما برتری فنی و جســمانی ویکتور دراگو بر 
آدونیس در طول مســابقه محسوس بوده 
و دلیــل پیــروزی آدونیس صرفــاً این نکته 
بــوده اســت کــه بعــد از افتــادن روی کــف 
رینگ ویکتور خاف قوانین بوکس به زدن 
ضربــات بــه وی ادامــه داده و دیســکالیفه 

شده است.
ë خشم و خونخواهی

وقتــی مادر آدونیس به راکی روی می آورد 
و از او می خواهــد هدایت پســرش را برای 
دیدار مجدد بین دو بوکسور برعهده گیرد، 
راکی می پذیرد اما او نیک می داند کار تمام 
حاضران این مسابقه بسیار سخت است. 
زیرا ایوان دراگو ۳0 سال پیش در گرماگرم 
دیــدارش بــا آپولوکریــد، پــدر آدونیــس را 
براثــر شــدت و حدت ضرباتــش در رینگ 
کشــت و خونخواهــی آن رویداد بــا ذهن و 
وجود آدونیس عجین بوده اســت. ناشنوا 

بدنیا آمــدن فرزند نــوزاد آدونیس هم که 
محصول ازدواج وی با بیانکا زن محبوبش 
است، بر خشم او نسبت به اجتماع افزوده 
است ولی راکی او را چنان آموزش می دهد 
کــه موفق می شــود در دیدار دوم در شــهر 
مســکو و در حضور خیل هــواداران ویکتور 
دراگو، حریف را در یک ماراتن استقامت از 
پــای درآورد و این بار به پیروزی قاطع تری 
در قیاس با مسابقه اول برسد. ایوان دراگو 
هم در می یابد اینک زمانه آشــتی است و 
به پسرش می گوید شرمسار این شکست 
نباشــد و بــه تحکیــم روابطــش بــا ویکتور 

می پردازد.
راکی با پایان مســئولیت تازه اش به ونکوور 
کانادا ســفر می کند تــا با پســرش رابرت که 
مدتی بین شان دوری و اختاف افتاده بود، 
تجدیــد دیــدار و صلــح کنــد و همان جا نوه 
کوچکــش لوگان را برای اولین بار مشــاهده 
می کنــد. اســتیون کیپــل جونیــور هــم کــه 
به جانشــینی رایــان کوگلر کارگــردان »کرید 
یک« ســاختن این ورســیون تازه را برعهده 
داشــته در ســکانس آخــر فیلــم ســرزدن 
آدونیــس بــه محــل دفــن پــدرش آپولــو را 
بــه نمایش می گــذارد. آن جا که مشــخص 
می شــود آدونیــس و همســرش بــا اختیــار 

کردن وسایل کمکی شنوایی، گوش معیوب 
دختر کوچک شــان را قدری احیــا کرده اند و 
در نتیجه این فیلم که گفته می شود آخرین 
مرتبــه بازی اســتالونه ۷2 ســاله را در نقش 
راکی در برداشته، با رستگاری و آرامش اکثر 
کاراکترهــا پایان می گیرد تا 42 ســال بعد از 
شــروع ایــن فرانچیز پرســود، تنــش که پایه 
اصلی راکی ها بوده تا اطاع ثانوی از زندگی 

آنها رخت بربندد.
ë حاا حاا ها

با این حال باور اینکه مترو گولدوین مه یر 

ســازنده راکی هــا به همیــن حــد و حدود 
رضایت بدهد و کرکره این ســری فیلم ها 
را برای همیشه پایین بکشد، بسیار سخت 
می نماید و فروش فراوان »کرید«ها نشان 
می دهد که می توان این فرانچیز معروف 
را حاا حاا هــا ادامه داد و حتی در صورت 
لزوم با اعام مرگ خود راکی )اســتالونه( 
داستان ها را با نسل های بعدی بسط داد 
ســند دیگری بر صحــت این ادعا اســت. 
بازی هــا هم در این فیلم مثــل »راکی ۷« 
و بهتــر بگوییم »کرید یک« بســیار خوب 

بوده اســت. این امر طبعاً شــامل مایکل 
بی جوردن می شــود کــه یک بــار دیگر در 
قالــب ادونیس کریــد حضــور باور پذیری 
داشــته اســت و تســا تامپســون در نقــش 
بیانــکا، دالف اندگــرن رزمی کار مســن و 
واقعی سوئدی یک بار دیگر در قالب ایوان 
دراگــو، فلوریــان مونتنــو در نقــش ویکتور 
دراگــو، فلیســیا رشــاد در نقــش مــری آن 
کرید )همسر سابق آپولو کرید( و همچنین 
آنــدره وارد، بریژیت نیلســن و میلو ونتی 
میگلیا در قالب رابرت بالبوا پسر راکی هم 

خوب ظاهر شده اند.
وقتــی »راکــی 5« در ســال 1۹۹0 با فروغی 
نســبی و فروشــی کمتر از راکی های قبلی 
از پرده برداشــته شــد، تصور می شد کلک 
این سری فیلم ها برای همیشه کنده شده 
باشد اما استالونه در تدبیری حساب شده 
و موفق با ارائه فیلم ششــم در سال 2006 
)بــا نام ســاده »راکــی بالبــوا«( و موفقیت 
چشمگیر آن در صحنه هنر هفتم خاف 
آن ر ا ثابــت کــرد و موفقیت هــای »کریــد 
یــک« در ســال 2015 و پول پاروکردن های 
»کریــد2« در حال حاضر، نشــان می دهد 
این قصــه ســردراز دارد و ایــن فرانچیزی 

است که خیال مردن ندارد.

فرانچیزی که نمی میرد

»راکی« هنوز هم پول پارو می کند

وصال روحانیسینمـا
خبرنگار

عکس تزئینی است

یادداشت

لیلی گلستان
مدیر گالری گلستان



جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1 - عنوان پیشوایان دینی یهود- فیلم پدرام علی زاده

2-  محـــدوده امنی برای توقف قطار جهت جلوگیری از برخورد 
آن با قطارهای در حال حرکت- صدا- حرفه

3-  عاقه- عقاب سیاه- جار و جنجال- زمان غنودن
4-  بنیاد- مادر- متبحر در علم

5-  هر چیز بد و زشت- وسیله روفتن- جارو کردن
6-  دستگاه خرمن کوبی- یکی از خدایان اساطیری یونانی- سستی

7-  ماترک- خطر کردن- زندان مسعود سعد
8-  مکان- فیلم رضا میرکریمی- تاکسی پرجمعیت!

9-  خوی خوش- گلزن معروف عجمان!- پهلوان یونان
10-  موزیک نظامی- نانخورش- مرواریدها

11-  باجناق- حرکت کننده- قبیله صدر اسام
12-  فریاد بلند- کلرا- نقطه توقف

13-  خاک نرم- غواص- فیلم علی اکبر ثقفی- شیرینی خامه دار
14-  اشـــاره بـــه نزدیـــک- طایفـــه- 

هیدروگرافی
15-  هافبک ترکیـــه ای وردربرمن- 

پارچه ای نازک

 عمودي:
1-  گوشـــه ای در دســـتگاه ماهور- از 
آهنگ های قدیم موسیقی ایرانی که 

گویند از ساخته های نکیسا بوده
2-  اســـتانی در ترکیه- تا زمانی که- 

عکس العمل گلر
3-  تاشـــده!- آب و هوای مرطوب- 

شهر خیالی!- جنس خشن
4-  مخفف اندوه- کشـــت- یکی از 

بلندپایه ترین ایزدان آیین هندو
 5-  پیشـــوندی معـــادل میلیـــون - 

جرم و گناه- عروس می گیرد
6-  پـــروژه مهـــم نجـــوم رادیویی- 

ستاره پروین- اثر زیگموند فروید
7-  نفس سوخته دان- بله نجار!- 

پشیمان- تقویت امواج الکتریکی
8-  اختال ارثی در متابولیسم آهن

9-  نظر- بی زرع و کشـــت- دوست 
دارنده- از خواهران برونته

 - داوود)ع(  ســـپاه  فرمانـــده    -10
بند چرمی- پارسای دیرنشین

11-  غـــذای ظهـــر - ابـــزار نقاش - 
مایع بدن با منشأ پاسمایی

 - رایانـــه ای  دزد   - آگاهـــی    -12 
مفت خور

13-  بـــی پـــرده- عزیمـــت کردن- 
عقب و پس- دو تا الف

چـــک  اســـب-  زیـــن  جلـــوی    -14
مسافرتی- نوعی ژانر فیلم

15-  جوهر سقز- عاری از میکروب
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   افقي:
1 - شـــهری در اســـتان قزوین که عـــدس و ادویه آن از شـــهرت 

جهانی برخوردار است- بیوگرافی
2-  مقابل نشسته- بااپوش- تلفظ»ک«

3-  نقش هنری- از اعداد ترتیبی- آموخته ها، آموزه ها- عید ویتنامی ها
4-  سوگ- از خود راضی- وردان

5- گهواره- ساکنان- نصرت و مدد
6- توده چیزی- تباه و گندیده- نقشی در میان قالی

7-  بانوی فرانسوی- فرومایه- سرمایه زندگی
8-  حرص- از شاخه های صنعت- روی لوا می چرخد

9-  ورق- روکش لباس- برابر و مقابل
10-  دور از انتظار- بدخواه- شیوا

11-  حداد- یار لورل- از اناجیل
12- پرده گوش- حلقوم- میوه جالیزی

13-  عدد قهرمانی- رفیق- سپاسگزاری- رنج و محنت
14-  پرنده کشتزار- رود کرمان- دوره دبستان

15-  کتاب داستایوسکی- نوعی ساندویچ

 عمودي:
1-  چشم به آخر برج دارد- 

کنایه از درآمد کم
2-  دربه در- کشتزار- حشره 

بی دست و پا
3-  آخریـــن نازی- پرنده ای 
کتـــاب رکوردها-  کوچـــک- 

لقب ساطین پیشدادی
4-  پدر از دست داده- کتاب 

هندوان- گوی گریبان
5-  پســـوند آلودگـــی- وزیر 
بزرگ- روســـتایی در استان 

اصفهان
6-  یـــار کلیلـــه!- شـــوخی- 

نعره
7-  احسنت- بن بست بدن- 

اره درودگری- نوعی یقه
فیلـــم  خانـــم  بازیگـــر    -8
)روی  ســـفید2«  »پیشـــونی 

پرده سینما(
مطبوعاتـــی-  نوشـــتن    -9
سمت چپ- زنگ چهارپا- 

نشانه  اسم مصدر
صحنـــه  آیـــد-  باســـوز    -10

آرایی- شب پیش از امروز
 - فرصـــت  و  مجـــال    -11

ریاست و پیشوایی – شانه
12-  نان یـــا غذایی که مدتی 
مانـــده باشـــد- آدم بســـیار 

جدی- نوعی ادویه و سس
13-  صدمـــه- نـــام کوچک 
 -PSG بان ســـرمربی سابق

سنگ انداز- دو یار هم قد
شـــطرنج-  بازنـــده    -14
جایزه ادبی کشـــور فرانسه- 

گردآوری و تدوین
15-  یک نوع ترشی با عطر و 
طعم خیلی خوشمزه- میوه 

سخت پوست

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي
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وقتیکشکاندیوانهمیشود
 مشاهدات میدانی خبرنگار »ايران« از مناطق سیلزده لرستان

حمیدحاجیپور
گزارشنویس

»ســـیل زندگی مـــان را نابود کـــرد، هرچه 
داشـــتیم از بیـــن برد. ســـیل نبـــود بای 
آسمانی بود که بر سر ما نازل شد.« پیرزن 
اهل روســـتای »دردیار«ی پلدختر است؛ 
تا مرا می بیند اشـــک هایش روی صورت 
پـــر چیـــن و چروکش جـــاری می شـــود. 
لری فارســـی می گوید تو را خدا به رئیس 
جمهـــوری بگویید مـــا آدم های بدبختی 
هســـتیم، دار و ندارمـــان همیـــن 400 تـــا 
گوســـفند بود که همه را ســـیل خفه کرد. 
این گوســـفندها نتیجه 50 سال چوپانی و 
شب و روز کار کردن است. پیرزن با گوشه 
سربند سیاه رنگش اشک ها را می گیرد و 
یکسره التماس می کند. چند دقیقه بعد 
بولدوزر زمین صافی را می کند و پســـران 
پیـــرزن اشـــه گوســـفندان را بـــا ناراحتی 
توی گـــودال می اندازند. پیرزن مویه ســـر 

می دهد.
هفته گذشته که در منطقه پلدختر دو 
روز پشت هم باران زد، بیش از 100 روستا 
دچار خســـارت شـــد و چند روستا هم زیر 
آب رفت؛ روستاهایی مثل دردیا ، چاله ، 
چاله هولیش ، عشـــایر چاله ، چم گردله 
پاییـــن و باا ، پشـــت جوتایی ، خرســـدر ، 
گسری بلمک و... بســـیاری از زمین های 
کشـــاورزی به شکل شالیزار درآمد، باغ ها 
درختان خود را از دســـت دادند و بیش از 

هزار رأس دام تلف شد.
شـــب هنـــگام نزدیک هـــای پلدختر 
چنـــد نفر با نـــور فـــاش موبایل عامت 
می دهنـــد. بولـــدوزری در ایـــن ظلمات 
از مـــرد  درحـــال کنـــدن زمیـــن اســـت. 
میانســـالی که کاه ایمنی زردرنگی روی 
ســـر گذاشته می پرســـم این موقع شب و 
در این تاریکی، زمین را برای چه می کنند. 
با صدای بلند می گوید: »ســـیل لوله های 
اصلی انتقال آب به 70-60 روستا را کنده 
و با خـــود برده؛ داریم زمیـــن را می َکنیم 
لوله دیگری کار بگذاریم و آب آشامیدنی 
به روســـتاها برسانیم، شبکه 50 روستا در 

این یکی دو روز تعمیر شده و مانده چند 
روستا.«

او درباره طغیان رودخانه کشـــکان که 
در بین مردم به رودخانه وحشی لرستان 
»پلدختـــر  می گویـــد:  اســـت،  معـــروف 
خروجی آب های روان و سطحی لرستان 
است و گذشته از اینکه باید ایروبی شود 
در شـــهر هم باید برای آن دیوار ساحلی 
بکشـــند که ایـــن همه خســـارت بـــه زیر 
ســـاخت ها نزند. این را هـــم باید بگویم 
بارندگـــی یکـــی دو روز گذشـــته در طول 
این سال ها بی ســـابقه بود و مردم را هم 

غافلگیر کرد.«

   جانمايی اشتباه مسکن مهر
اگر بـــاران چند ســـاعت دیگـــر ادامه 
داشت ســـاختمان های مســـکن مهر به 
سرنوشت ساختمان هایی دچار می شدند 
که 3 سال پیش در بستر رودخانه محلی 
سوادکوه تسلیم سیل شدند و فرو ریختند. 
ســـاختمان های مســـکن مهر پلدختر در 
جنوب شـــرقی این شـــهر ســـاخته شـــده 
یعنـــی دقیقاً پـــای کوه هـــا و درســـت در 
ســـرازیری! بـــاران باریـــد و باریـــد و کانال 
جمع آوری آب های سطحی طغیان کرد 
و ســـاختمان ها به محاصـــره آب درآمد. 
مردم نه راه پس داشـــتند نه راه پیش؛ از 
دســـت کســـی هم کاری بر نمی آمد. آب 
پیشـــروی کرد و وارد ســـاختمان ها شـــد. 
ساکنان طبقات پایین برای فرار از دست 
ســـیل به طبقات بااتر رفتند و شانس با 

آنها یار بود که باران قطع شد.
کوچه  های مجتمع های مســـکن مهر 
پـــر شـــده از گل و ای و مردم شـــلنگ به 
دســـت در حال شســـتن طبقه همکف و 
راهروهـــا و ورودی هـــا هســـتند. خبری از 
آســـفالت هم نیســـت. گویـــا از زمانی که 
ســـاختمان ها ســـاخته شـــده هیچ وقت 
کوچه و خیابـــان رنگ آســـفالت به خود 
ندیده . شاهین میراحمدی یکی از ساکنان 
مسکن مهر وقتی دوربین فیلمبرداری را 
می بینـــد، جلـــو می آید و شـــروع می کند 
بـــه گایه کردن: »ما اگـــر وضع مان خوب 
بود هیچ وقت اینجا زندگی نمی کردیم. 
سال هاســـت کـــه نه خبـــری از آســـفالت 
هست نه جدول کشی و حصارکشی؛ اصًا 
جانمایی اشـــتباه بود. برای ساختمان ها 
پارکینـــگ هم نگذاشـــته اند. از همه بدتر 
کانالی که آب های سطحی را جمع آوری 
می کند درســـت از وسط اینجا رد می شود 
و همیشـــه برای ســـاکنان دردسر درست 
می کند. وقتی باران بارید آب از کوه ها وارد 
کانال سد شـــد و چون دهانه آن تنگ بود 
باا زد و  وارد خانه ها شـــد. زن ها و بچه ها 
وحشت کرده بودند که نکند ساختمان ها 
بریزد. نمی دانم چه کسی پیشنهاد داده 
که در این ســـرازیری ســـاختمان ســـاخته 

شـــود؟ هرکســـی بوده یا ســـواد نداشته یا 
اصـــًا به مـــردم فکر نمی کـــرده و به فکر 
جیب خودش بوده با این ساختمان های 

بی کیفیتی که ساخته است.«
زن 50 ساله ای به  نام عصمت هم که 
یکی از اتاق های خانه اش را سوپرمارکت 
کرده، درباره شـــبی که در محاصره سیل 
بوده انـــد چنیـــن می گویـــد: »چندبـــار به 
شهرداری گفته ایم مســـیر کانال را تغییر 
دهند ولی کو گوش شنوا، می گویند وظیفه 
ما نیســـت یـــا بودجه نداریم. ایـــن هم از 
وضعیـــت کوچـــه و خیابان که آســـفالت 
نمی کنند. چند دقیقه که باران بزند، همه 

جا گل می شود. به خدا ماهم آدم هستیم 
و باید به فکر ما باشـــند نه اینکه رهایمان 

کنند به حال خودمان.«
حـــق بـــا آنهاســـت، گل و ای، همـــه 
کوچه هـــا و خیابان هـــا را به تســـخیر خود 
درآورده و کفـــش و شـــلوار همـــه اهالـــی 
گلی است. خواسته ساکنان مسکن مهر، 
خواســـته زیادی نیســـت؛ کوچه و خیابان 
آسفالت شـــود و مســـیر کانال آب تغییر 

کند.
   درديار سرگردان بین شهر و روستا

روســـتای دردیار با رودخانه کشـــکان 
فاصله خیلـــی کمی دارد. زمانی که باران 
بی وقفه می بارید سیل از کوه ها جاری شد 
و چند خانه و کلی دام را با خود برد. مردم 
روستا بین کشـــکان طغیان کرده و سیلی 
که از کوه ها جاری شده بود گرفتار بودند.  
عزیـــز عزیزی که باغ انگـــور و انجیرش را 
در این حادثه به طور کامل از دســـت داده 
و بیـــش از 200 میلیـــون خســـارت دیده، 
می گوید: »باران که می بارید انگار شلنگ 
آب بـــاز کـــرده  بودند، ســـاعت 10 شـــب 
صـــدای عجیب و بلندی شـــنیدیم. صدا 
با لرزش زمین همراه بـــود. بیرون آمدم 
و دیدم کلی ســـنگ با سیلی بسوی روستا 
می آید. فریاد کشـــیدم تا بقیه هم باخبر 
شوند. فکر کنم ارتفاع سیل 4 متر می شد. 
تا به حال چنین چیزی توی عمرم ندیده 
بودم. خـــدا رحم کرد ضرر بـــه جان مان 

نخورد.«
اما بیشـــترین خســـارت را سید هادی 
شـــفیعی 75 ســـاله دیده اســـت. مردی 
اغراندام بـــا صورت پرچیـــن و چروک. 
ســـرش را با چفیه بســـته و با کت طوسی 
مندرســـی  و عصـــای چوبی دست ســـاز، 
مقابـــل آغـــل خـــراب شـــده بـــه دیـــوار 
نم گرفتـــه ای کـــه چیـــزی بـــه ریختنـــش 
نمانده، تکیه زده. انگار دنیا را روی سرش 
آوار کرده اند. یکی از اهالی حرف هایش را 

برایم ترجمه می کند:
»زندگیم نابود شـــد. 60 ســـال هرچه 
ریســـیده بودم پنبه شـــد. از جوانی تا اان 
حتـــی یک روز هـــم به خـــودم مرخصی 

نـــداده ام. پســـرهایم را دامـــاد کـــردم و 
برای ســـرمایه به آنها گوسفند دادم. این 
ســـیل همه سرمایه ام را ســـر پیری از من 
گرفـــت. حاا مـــن بـــا دو زن و چند دختر 
که شوهرشـــان نداده ام چه کنم؟ نزدیک 
800-700 میلیون پول گوسفندهایم بود. 
اان چه گلی به سرم بگیرم. نابود شدم، 

نابود شدم.«
پســـرهای پیرمرد می آیند و پدر را که 
رنگی بر رخســـار ندارد به خانه می برند؛ 
انگار فشـــارش افتـــاده. نعمـــت، یکی از 
جوان های دردیار سر حرف را باز می کند: 
»بیشـــترین دام ایـــن منطقه بـــرای عمو 

هادی بود. سیل با این مرد و خانواده اش 
از همه بیشتر نامهربان  بود. بنده خدا یک 
شـــبه زندگیش نابود شـــد. ما روستایی ها 
مثل شـــما شـــهری ها که پول نقد نداریم 
توی بانک بگذاریم. ســـرمایه مان همین 
گاو و گوســـفند اســـت. خب حساب کنید 
جایـــی که تا به حال به خود ســـیل ندیده 
یکدفعه چنین سیلی بیاید و 400 گوسفند 
را جلـــوی چشـــمت خفـــه کنـــد دیوانـــه 

نمی شوی؟«
اهالـــی دردیـــار از اینکـــه شـــهرداری 
بـــه مشکات  شـــان رســـیدگی نمی کنـــد 
گایه مندنـــد. می گویند شـــهرداری آنها 
را جزئـــی از شـــهر حســـاب نمی کنـــد و 
بخشـــداری هم آنها را به عنوان روستا به 
شـــمار نمی آورد. دردیار ســـرگردان بین 

شهر و روستا در تقاست.
   مزارع زير آب رفته چم گردله

روســـتای چـــم گردلـــه دو کیلومتر با 
دردیار فاصله دارد. آبراه روستا که سال ها 
خشـــک بود با بارندگی هـــا آنچنان جان 
گرفت که هرچه در مسیرش بود از جا کند 
و به کشـــکان ریخت. وسط روستا پر است 
از ســـنگ های کوچک و تخته سنگ های 
بزرگ ســـفید. ســـیل این همه سنگ را از 

کوه  کنده و به روستا آورده.
طهماسب مرادی الوار، خانه و زمین 
کشاورزی اش بشدت آسیب دیده است. 
بـــه عقیـــده او اگـــر آبراهی که از پـــای کوه 
بســـوی کشـــکان می رود ایروبـــی و تمیز 
شده بود سیل به خانه های نزدیک بستر 
خسارت نمی زد: »سیل، سیستم آبیاری 
متحرک مـــن را که بتازگـــی خریده بودم 
از بیـــن برد و زمیـــن 15 هکتـــاری ام را که 
هفته پیش آماده گندم پاشی کرده بودم 
تبدیل به شالیزار کرد. معلوم نیست این 
آب چه زمانی فروکش می کنـــد. تازه اگر 
هم فروکش کند باید ببینم چه بایی سر 
زمینم آماده؛ نه من بلکه هیچ کس واقعاً 

انتظار چنین سیلی را نداشت.«
»چاله«، دره ای پر از آب

چاله در مســـیر دره خزینه ایام است 
و با پلدختر 40 کیلومتر فاصله دارد. برای 
رســـیدن به این روســـتا باید از جاده ای پر 
و پیچ خم گذشـــت. روســـتایی کـــه هنوز 
زمســـتان فرا نرســـیده زمین هایش سبز 
شده. انگار بهار قبل از زمستان خود را به 
اینجا رسانده است. جاده دور می خورد و 
مرا می  رســـاند به روستایی که نیمی از آن 
زیر آب است. چاله در محاصره کوه هایی 
اســـت که به آن خیلـــی نزدیکند. در واقع 
این روســـتا تنها دره این کوه هاست که در 

آن زندگی می کنند.
وضعیت چاله آنچنان تعریفی ندارد. 
آب 6 خانه را به طور کامل از بین برده و به 
خانه های دیگر هم آســـیب زده؛ تا چشم 
کار می کند لباس و لحاف و تشک است که 
روی صخره و تخته سنگ  پهن شده. آب 
به همه خانه ها نفوذ کرده و اهالی با بیل و 
هر چیز دم دست دیگری گل و ای را توی 
فرغون ها می ریزند. زن ها هم آذوقه های 
خیس را روی پارچه های تمیز و خشـــک 
پهن می کنند. بیشتر یا بهتر است بگویم 
همه اهالی چاله، کارشان دامداری است. 

گاوها و گوسفندها را توی محوطه هایی که 
با فنس از همدیگر جدا شده، انداخته اند 
و در حـــال تمیـــز کاری خانه هـــا و آغل ها 

هستند.
زنی 60 ســـاله با لباس هایی یکدست 
سیاه، نوه های کوچکش را کنار خود جمع 
کرده. با دیدن من دعوتم می کند به چایی: 

»پسرم، سیل هرچی علوفه و کاه داشتیم 
از بین بـــرد.« در اتاق ها را باز می کند؛ کف 
خانه یکســـر بـــا گل و ای فرش شـــده. رد 
ســـیل را روی دیوارهـــا هم می شـــود دید. 
شانس آورده اند کسی غرق نشده. پیرزن 
ادامه حرف هایش را می گیرد: »حاا کاه و 
علوفه از کجا بیاوریم؟ به مسئول ها بگین 

روستای چم گردله دو کیلومتر با دردیار فاصله دارد. آبراه روستا که سال ها 
خشک بود با بارندگی ها آنچنان جان گرفت که هرچه در مسیرش بود از جا کند 
و به کشکان ریخت. وسط روستا پر است از سنگ های کوچک و تخته سنگ های 

بزرگ سفید. سیل این همه سنگ را از کوه  کنده و به روستا آورده

چاله ای ها کاه و علوفه می خواهند.«
جـــوان 25 ســـاله ای بـــه  نـــام نظـــام 
میررضایی هم به ما اضافه می شـــود. او 
هم تنها دغدغه اش کاه و علوفه اســـت: 
»تابستان کلی کاه و علوفه و جو خریدیم 
برای گوسفندها، سیل همه را برد. حاا ما 
مانده ایم و گاو و گوسفندی که گرسنه اند. 
باید برای ســـیر کـــردن آنهـــا کاری کنیم. 
زندگی ما با دامداری می گذرد. اگر همین 
چندتا بز و گوسفند را نداشته باشیم باید 

می رفتیم شهر کارگری.«
انگار در ضلع شمالی روستا دریاچه ای 
درســـت شـــده که هیچ کـــس از وجود آن 
راضی نیســـت. اکبر توابی 75ســـاله که 
یکـــی از پیرتریـــن اهالـــی روســـتای چاله 
اســـت و با کمک عصا راه مـــی رود درباره 
بارندگی های هفته گذشته و جاری شدن 

ســـیل می گویـــد: »تـــوی این ســـال ها یاد 
ندارم که این طور آســـمان باریده باشـــد. 
هیچ وقت سیلی که خانه ها را خراب کند، 
ندیده ام. این آبی که اینجا جمع شـــده و 
کلی خســـارت زده از همین کوه ها جاری 
شـــد. اگر باران چند ســـاعت دیگـــر ادامه 
داشـــت کل خانه ها زیرآب می رفت. خدا 

به ما رحم کرد.«
ســـیل گذشـــته از اینکه آذوقه اهالی و 
دام های شـــان را از بیـــن برده  به وســـایل 
زندگـــی آنها همچون  یخچال ، تلویزیون 
و لوازم برقی و... آسیب جدی زده است.  
پلدختری هـــا می گوینـــد: اقلیـــم تغییـــر 
کـــرده و بارندگی هـــا ســـیل راه می اندازد. 
پلدختـــر  گذشـــته  ســـال  بارندگی هـــای 
70میلی متر بوده و بارندگی های دو روزه 

این منطقه بیش از 130 میلی متر!
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هراری در انتخاب سبک نگارش کتاب، آگاهانه یا ناآگاهانه، به ابتکار جالبی 
دست زده است؛ او نوشته هایش را نه در قالب خشک و جدی »علم« بلکه در 

قالب »فیکشن« گنجانده است. واژه  »فیکشن« را معادل روایِت افسانه ای، 
فریب آمیز، خاقانه و هنری در نظر بگیرید. نویسنده فیکشن را راز بقای بشر 

معرفی می کند. در واقع، برساخته های فرهنگی )هرآنچه انسان خردمند 
آفریده و به جهان افزوده است؛ شامل نظام های باور، مصنوعات مختلف، 

هنر، فلسفه، علم، نهادهای اجتماعی و...( بدون »تخیل« پدیدآمدنی نبودند

 تأملی بر کتاب »انسان خردمند« 
)از پرفروش ترین آثار حوزه اندیشه در ایران و جهان(

رازبقایماآدمها
چگونه انسان »طبیعت« را توسط »فرهنگ« تسخیر کرد؟

 سال بیست وچهارم  شماره 6936
  شنبه  10 آذر 1397

در سال های اخیر، کتاب »انسان خردمند؛ تاریخ مختصر بشر« اثر »یووال نواح هراری« یکی از کتاب های پرفروش 
در سراسر جهان بوده اســـت. در ایران نیز دو ترجمه از این کتاب در دسترس است که به چاپ چندم رسیده اند. 
ترجمه »نیک گرگین« که به همت »نشر نو« روانه بازار شده است به چاپ دوازدهم هم رسید. در کشوری که آمار 
مطالعه بسیار پایین  است، اقبال عمومی یافتِن یک کتاب، شگفت انگیز به نظر می رسد و ممکن است از سوی 
خوانندگان حرفه ای به عنوان نشانه ای از  عامه پسند بودن آن تفسیر شود. متن حاضر می کوشد تا بدون درافتادن 

به این پیشداوری، بررسی مناسبی از کتاب بدست دهد.

 ژانـــر کتـــاب »انســـان خردمند« فیکشـــن
Fiction  اســـت. واژه  »فیکشـــن« را معـــادل 
روایِت افسانه ای، فریب آمیز، خاقانه و هنری 
در نظـــر بگیریـــد. »فیکشـــن« در مقابل متن 
»علمی« قـــرار دارد، علـــم در پـــی بازنمایی، 
شـــناخت و پیش بینـــی واقعیـــت اســـت؛ اما 
فیکشن با واقعیت بازی می کند، به آن تعهد و 
تعلق ندارد و می خواهد از واقعیت فراتر رود؛ 
می تواند کمتر جدی و بیشـــتر سرگرمی آفرین 
باشـــد و از شـــکاف میان خود و واقعیت ابایی 
ندارد. این کتاب، تاریخ، نظریه  تکامل و فلسفه  
برساختگرایی اجتماعی را دستمایه  ارائه  روایتی 
کان از یـــک گونه  موجودات )هوموســـاپینس 
/انســـان خردمند( قـــرار می دهد. زبان ســـاده  
نسخه  انگلیســـی کتاب، که به ترجمه های آن 
نیز راه یافته است، امکان همه فهمی و پرهیز 
از پیچیده نویسی معموِل کتب علمی را فراهم 
کرده اســـت. عاوه بر این، مباحـــث جدی در 
قالبی بسیار ساده، سرگرم کننده و ژورنالیستی 

بیان شده اند.
ë روایتی افسانه ای و فریب آمیز

مسأله اصلی کتاب، نه فقط بازگویی تاریخ 
تکاملی بشر، بلکه »ترسیم تعامل این جاندار 
عجیب با کلیت طبیعت« و »کشف راز مستولی 
شدن آن بر طبیعت و توان بقای شگفت انگیز 
آن« است. در شـــرح تعامل انسان خردمند با 
طبیعت، سوگنامه ای انتقادی و البته قابل اعتنا 
ارائه شده است: تمامی اجزای اکوسیستم های 
کره  زمین به یکدیگر وابســـته اند و شرط بقای 
یکدیگرند.در واقـــع، قواعدی کـــه در ژنتیک و 
سایر قوانین طبیعی وجود دارد، در کلیت خود، 
مجموعه ای بسیار منسجم است که تغییرات 
آن در بـــازه  زمانی بســـیار طوانی  رخ می دهد، 
به گونه ای که تغییر یک قاعده، به تغییر دیگر 
قواعدِ مرتبط و نهایتاً بازگشـــت نظم طبیعی 
می انجامد، یعنی اگر تکامل و جهش ژنتیکی 
یک نوع، موجب برتری خاص آن بر دیگر انواع 
شود، در دیگر انواع نیز مکانیسم ها و اندام های 
دفاعی و هجومی پدید می آیند و قدرت انواع تا 

حد زیادی متوازن خواهد شد.
ë راز مستولی شدن انسان بر طبیعت

»انســـان خردمند« تنها موجودی است که 
جز گرامر ژنتیکی خود به چیز دیگری برای بقا 
نیـــاز دارد. »هراری« در شـــرح چگونگی بقای 
انسان خردمند در تمامی مناطق و محیط های 
مختلف کـــره زمین، به چند نکتـــه توجه دارد: 
»زبان« و »تخیل«، »ابزارسازی«، »تواِن زندگی 

جمعی« و »کار جمعی«.

داده اند، هیچگاه در مقاِم منتقِد تاریِخ تهاجم 
و بی رحمی هوموساپینس ها ننشسته اند، بلکه 
برعکس، بیشـــتر ســـعی در توجیه این شـــیوۀ 
بقا داشته اند. سوژه محوری باورهای کلیسایی 
و مدرســـی، ســـوژه محوری دکارتـــی و عقـــل 
روشنگری همگی نسبت به نوع بشر رویکردی 
ســـتاینده داشـــته و به ابعاد تاریک »تســـخیر 

طبیعت توسط فرهنگ« نپرداخته اند.
»هراری« تمام برساخته های فرهنگی بشر 
را نوعی تخیل یا محصول تخیل می پندارد که 
هم قابلیت بقا و گسترش نسِل انسان خردمند 
را فراهم کرده اند و هم نسل کشـــِی موجودات 
دیگر و به بردگی گرفتن آنان را توجیه می کنند، 

توجیهی کم اعتبار، نوع پرستانه و تخیلی!
انســـان خردمند براساس فیکشن هایی که 
آفریده، زیسته است و فیکشن هایی برای توجیِه 
قســـاوت ها و جنایت های خود علیه طبیعت 
ساخته است. این نقِد اساســـی هراری بر گونۀ 
هوموساپینس است و مهم ترین اندیشه  کتاب 

او است.
ë  ــر ــ ــود اخاقی زندگی بش ــ ــا می توان به بهب ــ آی

امیدوار بود؟
حال ســـؤال اینجاســـت که فیکشـــِن خوِد 
هراری )یعنی کتاب انســـان خردمنـــد( تا چه 
حد اعتبـــار دارد؟ بـــه نظر می رســـد تناقضی 
هستی شـــناختی در کتاب هراری موج می زند؛ 
او از یک سو برای اعتبار بخشیدن به فرضیاتش 
به ســـراغ شـــواهد تجربی  می رود که علم آنها 
را کشـــف کرده اســـت و از ســـوی دیگر تمامی 
برساخته های فرهنگی از جمله علم را تخیات 
جمعی بشـــر و در اصـــل ابزار بقا و گســـترش 
نســـل او می داند. علم)science( ویژگی  مدرن 
دارد، و کسب شناخِت معتبر و عینی را ممکن 
می داند، اما »برساخت گرایِی فرهنگی« مندرج 
در ایده های هراری عاوه بر هنر، فلسفه، اخاق 
و الهیات، علم را نیز دارای یک پوسته )ادعاهای 
ظاهری( و یک هســـته )کارکرد واقعی( ترسیم 
می کند، پوســـته می تواند هر چیزی باشـــد، اما 
هســـته، کارکرِد کمک به بقای انسان خردمند 
و گســـترش حداکثری آن در کـــره  زمین به هر 

قیمتی )قانون طبیعِی بقای نوع برتر( است.
چگونه می توان برای اثبات اینکه فلسفه و 
علم، تخیل های توجیه گِر میِل بقا هستند، بر 
خوِد این تخیل ها تکیه کرد و روایت معتبری به 
دست داد؟ همچنین اگر در دنیایی پسامدرن، 
فراروایت ها را نامتمایز و هم اعتبار فرض کنیم، 
چگونه می توانیم هنوز به انتقاد و بهبود اخاقی 

زندگی بشر امیدوار بمانیم؟! 

از دید او که گونه  انســـان خردمند را با سایر 
گونه هـــای انســـانی و انـــواع حیوانی مقایســـه 
می کند، انســـان خردمند تنها موجودی بوده 
کـــه توانســـته از »زبان پیچیـــده تخیل آفرین« 
بهره مند باشد، جوامع پرجمعیت و منسجم 
تشـــکیل دهد و با ســـاختن ابزارهـــای پیچیده 
طبیعت را مهار کند. این سه ویژگی که مبتنی 
بر تکامـــل ژنتیکی نیـــز هســـتند، ویژگی های 
متمایز بشـــرند.نکته  مهم این است که تخیل 
در این میان نقش اساسی بازی می کند. تخیل 
خود بر شـــالوده زبان )نظام نشانه های دارای 
معنای میان ذهنی( شـــکل می گیرد. بنابراین 
نمی توان تصور کرد که بدون ســـاختن زبان و 
فراگیری آن »انساِن خردمند خیال پرداِز نوآور 
و ابزارســـاز« پدید آیـــد. »قوه تخیل« مبتنی بر 
توان فـــرِض امـــور غیرواقعی و ســـخن گفتن 
و اندیشـــیدن راجع به ناراســـتی ها اســـت، به 
همین دلیل نخستین شایعات و دروغ هایی که 
انسان خردمند می ساخت، نخستین رگه های 
خیال پردازی و اندیشیدن به امور تازه بود و این 

امر توان خیال پردازی او را افزایش داد.
هنگامی که امور تخیلِی قابل درک توسط 
عموم شـــکل گرفـــت، مبنایی برای تشـــکیل 
گروه هـــای پرجمعیت انســـانی فراهـــم کرد؛ 
گروه هـــای پرجمعیـــت در ابزارســـازی، تدبیر 

و جنـــگ علیه موجودات دیگر توان بیشـــتری 
داشتند، می توانستند به واسطه زبان شفاهی 
و بعدهـــا کتبی، برســـاخته های فرهنگی خود 
و  مهـــارت  باورهـــا،  ارزش هـــا،  )اســـطوره ها، 
تجربه های بقا و...( را در ذخیره فرهنگی ثبت 

و به نسل های بعد منتقل کنند.
ë »اتکا به »فرهنگ« به جای »طبیعت

»هـــراری« اتکا بـــه »قواعـــد فرهنگی« به 
جای »قواعد طبیعی« را راز بقای بشر معرفی 
می کند. قواعد طبیعی مندرج در ژنتیک انسان 
خردمند، همچون سایر قواعد طبیعی با نظاِم 
کلِی طبیعت هماهنگ است و چنانکه ذکر شد 
ســـرعت تغییر آن بسیار کند اســـت و در طول 
هزاره ها رخ می دهد. اما سرعت تغییر قواعد 
فرهنگـــی )و قابلیت های بقایی که به انســـان 

خردمند می بخشد( بسیار بیشتر است.
به همین دلیل هنگامی که انسان خردمند 
شـــیوه های جدیدی برای بقـــا تخیل/اختراع 
می کرد، قواعد ژنتیک سایر موجودات فرصت 
تغییر و ســـازگاری شـــیوه های صرفـــاً طبیعِی 
بقای خـــود با قابلیت هـــای تازه ایـــن موجود 
عجیب را نمی یافت. به همین سبب برخاف 
نئاندرتال هـــا و ســـایر گونه های انســـانی که در 
هماهنگی با نظم طبیعت زندگی می کردند، 
هوموســـاپینس ها اگـــر توانایی ژنتیکـــی بقا و 

گســـترش نســـل در محیطی را هم نداشتند، 
خصـــوص  ایـــن  در  فرهنگـــی   توانایی هـــای 
می آفریدند و با ورود به محیط های تازه )مانند 
اســـترالیا و امریکای جنوبی( بخش مهمی از 

موجودات آنجا را منقرض می کردند.
هراری در انتخاب ســـبک نـــگارش کتاب، 
آگاهانه یا ناآگاهانه، به ابتکار جالبی دست زده 
اســـت؛ او نوشـــته هایش را نه در قالب خشک 
و جـــدی »علم« بلکـــه در قالب »فیکشـــن« 
گنجانده اســـت و خـــود فیکشـــن را »راز بقای 
بشر« معرفی می کند. در واقع، برساخته های 
فرهنگـــی )هرآنچه انســـان خردمنـــد آفریده 
و بـــه جهان افزوده اســـت؛ شـــامل نظام های 
بـــاور، مصنوعـــات مختلـــف، هنـــر، فلســـفه، 
علم، نهادهای اجتماعـــی و...( بدون تخیل و 

نواندیشی پدیدآمدنی نبودند.
ë بی رحمی هوموساپینس ها

بشـــر خردمند، برســـاخته های فرهنگی را 
برای بقا و گســـترش نســـل در کره زمین به کار 
گرفته اســـت و در مســـیر تضمیـــن بقای گونۀ 
خویـــش بـــا قســـاوت و بی تفاوتی بســـیاری از 
گونه های دیگـــر را به بردگی گرفته یا منقرض 
کرده اســـت. هنر، فلســـفه، علـــم و اعتقادات 
بشـــر که امکان تشـــکیل جوامـــع پرجمعیت 
و فتـــح تمـــام محیط هـــای طبیعـــی را بـــه او 
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یادداشـــت

نتیجه ترامپیسم: چندقطبی شدن جهان
در  ترامــپ  دونالــد  ظهــور 
تحولــی  ســرآغاز  امریــکا 
ترکیب بنــدی  در  اساســی 
قدرت هــای جهــان خواهد 
شد که سال هاست بسیاری 
می کشــیدند.  را  انتظــارش 
ابتدا جهان این ظهور را باور 
نکرد ولــی شــرایط روحی و 
شــخصیتی ترامپ بتدریج 
بــه ظهور وی به عنــوان یک 
مشــکل جدی بــرای جهــان و از جمله بــرای داخل 
امریــکا مهــر تأییــد گذاشــت و او بــدون هیچ گونــه 
تردیــدی در حــال تبدیل شــدن بــه دردســری برای 
نظم جهان گردیده است. بعد از جنگ جهانی دوم 
در حالی که همه کشــورها مشــغول بازســازی نظام 
سیاسی و ویرانی های کشورشان بودند، امریکا آستین 
باا زد و نظمی را تدارک دید که آرام آرام با تصحیح 
اروپایی هــا، تبدیــل به نظــم جهانی شــد و پایه های 
روابط بین الملل و تکامل حقوق بین الملل و تجارت 
آزاد بر دوش این نظم قرار گرفت و بقیه جهان هم 
نانوشــته این نظــم را پذیرفتنــد. با ظهــور نابهنگام 
دونالــد ترامــپ کــه بــا عقایــد و افکار شــخصی اش 
رئیس جمهوری امریکا شده، نظم ایجاد شده توسط 
اجدادش را زیر ســؤال برد و در این یک ســال و اندی 
که از دوران زمامداری اش می گذرد، دستاوردهایش 
صرفــاً بهــم ریختــن ترتیبــات جهــان بــوده اســت. 
کنوانسیون حفظ محیط زیست پاریس که دستاورد 
جمعی ابنای بشــر در روی کره زمین بود، به شــکل 
احمقانه ای توســط ترامپ کنار گذاشــته شد و راهی 
نقض بقیه توافق های جهانی گردید. سازمان جهانی 
تجــارت و توافق هــای آن مبنــی بــر بــاز بــودن همه 
بازارهای جهانی روی همه اعضا که نتیجه مذاکرات 
طوانی گات بود، از پایه های دیگری در نظم جهانی 
بشــمار می رود که توســط ترامپ به تمســخر گرفته 
شــد و فریاد اعتراض همــه متحدین و رقبای امریکا 
نظیر اروپایی ها، چین، ژاپن و بقیه را برانگیخت، زیرا 
ترامــپ جهــان را بهم ریخته و هیچ کــس نمی داند 
چگونه عمل نماید. نقض توافق های گــروه 1+5 در 
قالب توافق هســته ای با ایــران از دیگر مــواردی بود 
که جهــان به ترامــپ واکنش نشــان داد، زیــرا مایل 
نیست مذاکراتی که چندین سال طول کشیده و همه 
قدرت هــای جهــان در تدویــن و تنظیم آن شــرکت 
داشــته اند به یکبــاره برباد رود و ســابقه ای در جهان 
باقــی گــذارد که دیگــر وفای بــه عهــد در توافق های 
بین المللی اعتباری نداشته باشد. وجه دیگر نگرانی 
جهــان از ایــن نقض توافق، به خطــر افتادن امنیت 
بین الملل اســت که می تواند ناخواسته قدرت های 

جهان را درگیر خود سازد.
امــا دونالــد ترامپ بــه افکار خــود می اندیشــد که در 
دوران مبارزه انتخاباتی قول داده این نظم جهان را به 
نفع منافع امریکا بهم ریزد و اکنون در تخریب مظاهر 
و پایه های این نظم، گام به گام می کوشد و کاسه صبر 
همه متحدین خود را لبریز نموده اســت. ترامپ سه 

هدف مورد نظر دارد؛ اول، امریکا کشور شماره یک در 
جهان باشــد دوم، همه کشــورها و از جمله متحدین 
امریکا در صورت لزوم باید به نفع منافع امریکا کوتاه 
بیایند. سوم، منافع و امنیت ملی اسرائیل که تاکنون 
زمیــن مانــده باید بــه بهترین صــورت اســتیفا گردد. 
بدین ترتیب ســاختارهای ســابق مثل گروه 7 کشــور 
صنعتــی کــه روند اقتصــاد جهانــی را رقــم می زدند 
بــرای دونالــد ترامــپ مزاحــم و بی معنا شــده و این 
برای اعضای این گروه که عمدتاً اروپایی هســتند یک 
شــوک محسوب می شــود. ترامپ حاضر نبود در این 
اجاس حاضر شــود، زیرا ساختاری که خودش آن را 
بهم ریخته دیگر جذابیتی برای او ندارد. وقتی ترامپ 
رســماً اعان جنگ تجــاری علیه اروپا، کانــادا، ژاپن و 
اســترالیا نموده دیگر چگونه با آنها روبه رو شود. همه 
اعضــای گروه 7 انتظار داشــتند دونالد ترامپ حرفی 
بــرای گفتن داشــته باشــد و منطقی در ایــن اجاس 
بیــان دارد که توجیه کننده علت جنگ تجاری امریکا 
باشد ولی مشاهده کردند ترامپ مرد منطق و دلیل و 
استدال نیست و به توافق های قبلی خود با متحدین 
هم پایبند نیست. ترامپ منزوی شــده، از شرکت در 
تمام جلسات و سازمان هایی که خودش آنها را بهم 
ریختــه، خــودداری می کند زیــرا نزد متحدیــن خود، 
حســابی کــم آورده اســت و نمی خواهد آنان آشــکارا 
زبــان به انتقاد از او بگشــایند. ترامپ در اجاس گروه 
7 دیرتر شــرکت نمود و زودتر هم ترک کرد تا مجبور 
نباشد روی بیانیه گروه 7 چانه زنی کند. برای اولین بار 
گروه 7 کشــور صنعتی نام خــود را به گروه 1+6 تغییر 
داد تا گویای اختاف بقیه اعضا با امریکا باشد و بیانیه 

مستقلی هم ارائه داد که بیانیه گروه 6 بود.
بــود  آمــده  برســرکار  ترامــپ  دونالــد  کــه  اوایــل 
اندیشــمندان  و  بین الملــل  روابــط  متخصصیــن 
رئیــس  تنــد  سیاســت های  کــه  می کردنــد  تصــور 
جمهــوری جدیــد صرفــاً ناشــی از کــم تجربگــی و 
خودشیفتگی اوست. اما بتدریج مشخص شدعاوه 
بر خصوصیات گفته شــده، عده ای تندرو در امریکا 
مکتبــی را بــه وجــود آورده انــد و پشــت ســر ترامپ 
ایســتاده اند تا امریکا را به قول خودشان شماره یک 
در جهــان بنمایند. آنچه ترامپ در این یک ســال و 
نیم انجام داده صرفاً تخریب نظام بین الملل بوده 
که بتدریج در این 73 سال بعد از جنگ دوم عموماً 
با کمک امریکا برپا و اجماع برسر آن به وجود آمده 
بــود. درحالی که همگان در گوشــه گوشــه کره زمین 
مشــاهده می کنند تغییــرات آب و هوایی چه اثرات 
مخربی بر زندگی بشر از بی آبی، گرسنگی، قحطی، 
طوفــان، ســیل، بــاا آمــدن آب دریاها و... گذاشــته 
است و باید برای نجات کره زمین، از خودگذشتگی 
و اقدامــی عاجل صــورت داد؛ دونالــد ترامپ برای 
منفعت زودگذر تعدادی امریکایی، خط بطان بر 
توافق پاریس برای کم کردن افزایش درجه حرارت 
کــره زمین و کاهش آلودگی کشــیده و برخاف نظر 
مخالــف اکثریت مــردم خودش و مقامــات ایاات 
متحــده، اجــازه فعالیــت کارخانجــات و طرح های 

آلوده کننده را صادر می نماید.

 
دموکرات های امریــکا 6 نوامبر )15 آبان 
ماه( بــه بزرگترین پیروزی خود در تاریخ 
انتخابات میان دوره ای این کشــور دست 
کرســی   435 از  کرســی   235 و  یافتنــد 
مجلــس نمایندگان امریــکا را از آن خود 
کردند. البته بخت آنها در ســنا برخاف 
مجلس نماینــدگان بلند نبــود و نه تنها 
نتوانســتند بر شمار کرســی های خود در 
سنا بیفزایند که حتی موفق به حفظ آنها 
هم نشدند و با از دست دادن 4 کرسی به 
کســب 45 کرسی در ســنا رضایت دادند 
تا جمهوریخواهان با 53 کرسی اکثریت 

این مجلس را به دست گیرند.
یکی از ویژگی های برجسته این انتخابات 
مشــارکت باای مردمــی در آن بــود. در 
واجدیــن  از  درصــد  انتخابــات 49  ایــن 
شرایط رأی دهی رأی خود را به صندوق 
انداختنــد کــه بااتریــن آمــار مشــارکت 
مردمــی در یــک انتخابات میانــدوره ای 
امریکا از جنگ جهانی دوم به این سو به 

حساب می آید.
دســت  بــه  نتایــج  بــه  آمــاری  نگاهــی 
آمــده نشــان می دهــد، دموکرات هــا در 
مجلــس نماینــدگان بــا 53.1 درصد در 
مقابــل 45.2 درصــد در مجمــوع آرای 
بــه دســت آمــده، پیــروزی را از آن خــود 
کردنــد. آنچــه دموکرات هــا در مجلــس 
نماینــدگان رقــم زدنــد و 40 کرســی بــر 
رخــدادی  افزودنــد،  خــود  کرســی های 
افســانه ای برای آنهــا بود. آمارها نشــان 
می دهــد، دموکرات ها در ایــن انتخابات 
موفــق شــدند 59.2 میلیــون رأی را بــه 
نفع خــود جمع آوری کننــد. در حالی که 
در انتخابــات قبلی مجلــس نمایندگان 
که ســال 2016 برگزار شد، 50.3 میلیون 
تفــاوت  بودنــد.  آورده  دســت  بــه  رأی 
بــرای  شــده  جمــع آوری  آرای  میــزان 
دموکرات ها در این دو انتخابات نزدیک 
البتــه  بوده اســت.  رأی  میلیــون   9 بــه 
بایــد اذعــان داشــت، در ایــن انتخابــات 
وضعیت بــرای جمهوریخواهــان نیز بد 
نبود. آنها نیز نســبت به انتخابات قبلی 
مجلــس نماینــدگان 8.8 میلیــون رأی 
بیشــتر به دســت آوردند. این کــه بعد از 
انتخابات، دونالد ترامپ با افتخار اعام 
کــرد جمهوریخواهــان در ایــن انتخابات 
دلیــل  بــه  نبودنــد،  خــورده  شکســت 
همیــن افزایــش آمــار شــرکت کنندگان 

جمهوریخــواه در ایــن انتخابــات بود که 
می تواند جمهوریخواهان را به انتخابات 

ریاست جمهوری 2020 امیدوارتر کند.
اهمیــت انتخابــات میــان دوره ای برگزار 
شده نیز از همین منظر است که می توان 
آن را نقشه راهی برای انتخابات ریاست 
جمهوری2020 دانســت. ایــن انتخابات 
درس هــای زیــادی را بــرای کاندیداهای 
بالقوه هر دو حزب برای انتخابات آینده 
در بــر داشــت. امــا در بین ایــن درس ها 

چهار نکته کلیدی تر است.
ë :پول

در سیستم انتخاباتی امریکا هیچ چیز به 
اندازه پول و جمع آوری آن برای کمپین 
انتخاباتــی مهــم نیســت. به طور ســنتی 
جمهوریخواهــان که اغلــب، ثروتمندان 
حامیان آنها را تشکیل می دهند، در این 
زمینه موفق تر هســتند. امــا در انتخابات 
میاندوره ای دموکرات ها موفق تر نشــان 
دادنــد. در ایــن بیــن کمک هــای مالــی 
کاندیــدای  اورورکــه«،  »به تــو  کمپیــن 
دموکرات شــگفت آور بــود. او به تنهایی 
38 میلیــون دار کمک مردمی دریافت 
کــرد. اورورکــه ایــن کمک هــا را نــه فقط 
از ایالــت تگــزاس کــه از سراســر امریــکا 
جمــع آوری کــرد. از همیــن رو بســیاری 
انتخابــات  در  چنــد  هــر  او  معتقدنــد، 
مجلــس نماینــدگان تگــزاس شکســت 
خــورد اما می تواند امیــد دموکرات ها در 

انتخابات 2020 باشد.
ë :شهرک های فراشهری

شهرک های فراشــهری در امریکا به طور 
روی  جمهوریخواهــان  بــه  معمــول 
خوش نشــان می دهند. اما در انتخابات 
میــان دوره ای 2018 دموکرات ها دل این 
شــهرک ها را ربودنــد و آرای آنهــا را در 
مجلــس نمایندگان به ســود خود جمع 
کردنــد. روزنامــه »یــو اس ای تــودی« در 
تحلیلــی درباره همین مســأله نوشــت: 
80 درصــد ســاکنان ایــن شــهرک ها کــه 
در حومــه شــهرهای بزرگ واقع شــده و 
مناطقی خــوش آب و هوا بــا خانه هایی 
ییاقی هستند، تحصیل کرده و از درآمد 
خوبی بهره مند هستند. علت این که آنها 
دموکرات تر از قبل شده اند، این است که 
ترامپ به طور معمول در سیاســت های 
خــود آنها را نادیــده می گیرد و در مقابل 
روســتایی  مناطــق  بــه  را  خــود  توجــه 
معطوف می کند. این در حالی اســت که 
در جامعه امروز امریکا تمایل به زندگی 
در ایــن شــهرک ها باا رفتــه و با توجه به 

رونــد افزایشــی ســاکنان این شــهرک ها، 
رأی دهنــدگان ایــن مناطــق می تواننــد 
در انتخابــات 2020 تأثیــر زیادی داشــته 

باشند.
ë :آرای زنان

شــکاف های جنســیتی در رأی دهندگان 
امریکایــی بــه طــرز محسوســی در حــال 
عمیق شــدن اســت. به طــور معمول در 
امریــکا زنــان کمتــر از مــردان عاقه مند 
بــه حضــور در انتخابــات هســتند. اما در 
دو ســالی که از ریاست جمهوری دونالد 
ترامــپ می گــذرد، ایــن تمایــل در زنان 
تقویت شده اســت. امــا مســأله در اینجا 

اســت کــه زنــان بشــدت از کمپین هــای 
جمهوریخواهــان فاصلــه گرفتــه و خود 
کرده انــد.  نزدیــک  دموکرات هــا  بــه  را 
درصــد   54  ،2016 انتخابــات  در  اگــر 
زنــان بــه هیــاری کلینتــون رأی دادنــد، 
حــاا در انتخابــات میــان دوره ای 2018 
میــزان رأی زنان بــه دموکرات هــا به 59 
درصــد افزایــش یافته اســت و البتــه بــه 
همیــن میزان تعداد زنــان عاقه مند به 
کاندیداتــوری در حــزب دموکــرات هــم 

رشد قابل توجهی داشته است.
ë :رأی دهندگان جوان

تمایــل جوانــان امریکایی به شــرکت در 

انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری 
2016 و میــان دوره ای 2018 کاهش قابل 
توجهــی را نشــان می دهــد. با ایــن حال 
تمایــل همین تعــداد انــدک جوانان به 
دموکرات هــا بیــش از جمهوریخواهــان 
بوده اســت. امــا نمی توان فرامــوش کرد 
که جامعه امریکا، جامعه ای پیر است و 
شــمار افراد باای 65 سال در آن نسبت 
بــه دو دهــه قبــل ســه درصــد افزایش را 

نشان می دهد.

ë  Newsweek / China Global :منابع
Television Network
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کارشناسان در میزگرد »ایران«
 پیام های انتخابات کنگره امریکا را بررسی کردند

ترامپ
شهاب یا ستاره ؟

ë  ریاســت از  ســال  دو  گذشــت  بــه  توجــه  بــا 
جمهوری دونالد ترامپ، بویژه با نتیجه ای که در 
انتخابات میاندوره ای امریــکا حاصل آمد، یک 
بار دیگر این ســوال در اذهان شــکل گرفته که آیا 

ترامپ یک پدیده بود یا آغاز یک روند است؟
فریدون مجلســی: به نظر من ترامپ پدیده ای 
در یــک روند اســت. ترامــپ یک پدیده اســت 
امــا رونــد بــودن او واقعیتــی اســت کــه درواقع 
واکنشی است نسبت به دنیای خارج از امریکا. 
او کســی اســت که در جامعــه امریــکا آرام آرام 
بــاا آمده از دنیای اقتصاد به سیاســت رســیده 
و در خود احســاس شــخصیت می کنــد. او وارد 
کشــمکش هایی شــده کــه وارد درســت و غلط 
بودن این کشــمکش ها نمی شــوم. ولی از آنجا 
که از ســطح های پایین تر فرهنگی و اجتماعی 
نشــأت می گیرد، قابل دفاع نیست و به همین 
دلیل هم باعث خشم وسیع گروه های فرهنگی 
و اجتماعی شــده اســت. در نگاهــی به طبقات 
فرهنگــی جامعه می بینیم در کف این هرم که 
بخش بزرگ آن است، مردمانی از طبقه پایین 
فرهنگی و دانش قرار دارند. این طبقه پر تعداد 
وقتی سیاســی می شــود، تمایل بــه خودنمایی 
پیدا می کند و تحت تأثیر شعارها قرار می گیرد. 
این کــه دونالد ترامپ مرتب شــعار »نخســت 
 deutschland« شــعار  ترجمــه  کــه  امریــکا« 
über alles« هیتلــر، به معنــی »آلمان پیش از 
همه چیز« است را سر می دهد، در همین راستا 
است. ترامپ با شعارهایی پوپولیستی روی کار 
آمــد که درواقــع ادامه روندی بود که از ســال ها 
پیش وجود داشت. او ادامه همان روندی است 
که از زمان حمله به برج های دوقلو شروع شد. 
امریکا ســال ها هزینه های کانــی پرداخته تا به 
جهان بگوید: امریکا برترین و مهم ترین است. 
ایــن گفتار تاکنون نیــز وجود داشــته اما ترامپ 
آن را بــا صدای بلند بیان کــرده و باعث جذب 
توده هایی شــده کــه پدرانشــان از نقــاط فقیر و 
روســتایی اروپا به امریکا مهاجــرت کرده  بودند 
و در مرکــز امریــکا بــه همان شــغل کشــاورزی 
پدرانشان مشغول هستند. ترامپ پدیده ای بود 
که با وجــود مخالفت هــای درون حزبی، توجه 
مردم را به ســمت ســخنان خود جلب کرد. در 
داخل حزبش مک کین این مقاومت را تا آنجا 
رساند که وصیت کرد، ترامپ در مراسم تدفین 
او حضور نداشــته باشــد و اوبامای دموکرات در 

این مراسم سخنرانی کند.
انتخابــات  موافقــم.  ابوالفتــح:  امیرعلــی 
میاندوره ای امریکا محک خوبی برای پاسخ به 
این ســؤال بود که آیــا دونالد ترامپ یک پدیده 
بــود که مثل شهاب ســنگی بدرخشــد و برود یا 
بدرخشــد و بمانــد. به طور ســنتی معمــول بر 
این است که حزب رئیس جمهور در انتخابات 
میانــدوره ای یــا کرســی از دســت بدهــد  یــا از 
اکثریت خارج شود. حزب جمهوریخواه هرچند 
مجلــس نمایندگان را از دســت داد اما در ســنا 
نه تنها کرســی از دســت نداد که کرســی هم به 
دست آورد. این نشان می دهد دونالد ترامپ با 
وجود همه اتهاماتی که متوجه اوست )از اتهام 
ارتباط با کشوری دیگر گرفته تا اتهامات اخاقی 
و مالــی( و هــر کــدام از آنها می تواند دردســری 
بــزرگ بــرای هــر رئیس جمهوری تلقی شــود، 
همچنان توانایی معطوف کردن نظر مردم به 
سوی خود را دارد. دوسال پیش فضای عمومی 
امریکا طوری بود که همه تصور می کردند ستاره 
ترامــپ خیلی زود افول کند. اما می بینیم که او 
هنوز هم بــرای مردم امریــکا حرف هایی برای 

شنیدن دارد.
ë  آقای تفرشی، به نظر شما این که ترامپ سابقه

سیاسی نداشــت و در عالم سیاســت کسی او را 
نمی شناخت، نمی تواند نشــانه پدیده بودن او 

باشد؟
مجید تفرشــی: ترامپ اولین کســی نبــود که در 
دنیــای تجــارت امریکا بود و ســودای سیاســت 
او ســرمایه دارانی  از  پیــش  را در ســر داشــت. 
مثــل راکفلر و راس پرو بودنــد که تاش کردند 
رئیس جمهــوری امریــکا شــوند، ولــی موفــق 
نشدند. ناکامی آنها هم دایل مختلف داشت، 
برخی در حزب موفق نشدند. برخی تا مرحله 
بااتر آمدند اما جامعه امریکا آمادگی پذیرش 
آنها را نداشت. البته نه این که طرفدار نداشتند، 
طرفــدار داشــتند اما غالب نبودنــد. در جامعه 
امریکا همیشه یک دو قطبی وجود داشته، یک 
سو طبقه فرودست، متوسط یا حتی ثروتمندی 
قــرار دارنــد کــه فرهنگ پایینــی دارنــد و طرف 
دیگر نخبگانی هستند که در واشنگتن دی سی، 
مریلند، بوستون، فیادلفیا و پنسیلوانیا هستند 
و از لحاظ فرهنگی بااتر هســتند و نگاه آنها به 
افــرادی مثل کلینتون و کندی و اوباما اســت در 
حالــی که گروه قبــل افرادی مثل جــورج بوش 
و ترامپ را می پســندند. ترامپ برجســته ترین 
پدیــده رونــدی اســت که پیــش از این در ســایر 
نقاط جهــان با وجود افرادی مثل برلوســکنی، 
ســارکوزی، جــورج بــوش و احمدی نــژاد وجود 

داشته است.
ë  و ویژگی مشــترک همــه این افــراد در این

اســت که ادبیاتی قوی ندارند. مثل ترامپ 
که حتی در نوشــتار خــود مرتکب غلط های 

امایی می شود.
فریدون مجلســی: بله به همیــن پیام توئیتری 
آخــر او که قرار بود درباره عربســتان باشــد، اما 
به ایــران حمله کــرد، نگاه کنید. انشــایی کامًا 
ابتدایــی دارد. در مملکتــی کــه 200 ســال قبل 
جفرســون بــا مدیســون قانــون اساســی امریکا 
را نوشــته و فرانکلیــن اعامیــه حقــوق بشــر را 
تهیه کــرده و حتی در تاریخ جدیدتــر آن اوباما 

آن ســخنرانی های پــر شــور و ادیبانــه را دارد، 
متن های ترامپ واقعاً مایه شرمســاری امریکا 
است. متن های کندی را در دانشگاه های امریکا 
تدریس می کنند تا دانشجویان علوم سیاسی و 
حقوق با این نوع ســخنوری آشــنا شوند. با این 
حال گروهی که جذب شــعارهای پوپولیســتی 

می شوند به این تفاوت ها اهمیتی نمی دهند.
مجید تفرشــی: ادبیات ترامپ ســخیف است. 
اما یک بخشــی از آن به ســطح ســواد و شــعور 
برمی گــردد ولی بخشــی از آن تعمدی اســت. 
بخــش زیــادی از امریــکا  یا حداقــل می توانیم 
بــه  امریکایی هــا عاقــه ای  از  نیمــی  بگوییــم 
متن هــای پــر طمطــراق و عمیق ندارنــد. آنها 
عاقه مند به متن های ساده ای هستند که حتی 
یــک بچه هــم قادر بــه درک آنها اســت. وگرنه 
شــاید برای ترامپ سخت نباشد که یک ادیب 
را اســتخدام کند و ازاو بخواهد برایش متن ها را 
اصاح کند. البته شاید حوصله نمی داشت در 
توئیت هایش از این فرد استفاده کند. او در واقع 
تعمد دارد ســطح پایین صحبت کند. جامعه 
سیاســی امریکا مثل هر جامعــه دیگری چهار 
ایــه دارد: جامعــه اول همــان سیاســتمداران 
هستند. ایه دوم نخبگان و اندیشمندان هستند. 

گــروه ســوم رســانه ها هســتند و گــروه چهــارم 
گروهی هســتند که ســه گروه دیگر در پی جلب 
آن هستند یعنی: افکار عمومی. افکار عمومی 
امریکا با افکار عمومی اروپا و ایران تفاوت های 
برجسته ای دارد. افکار عمومی امریکا برخاف 
اروپــا و ایــران، عاقه ای به مســائل بین المللی 
ندارد. اگر به اخبار امریکا گوش کنید، می بینید 
از 60 دقیقــه اخبــار 55 دقیقه مربــوط به اخبار 
محلی پیش پا افتاده است و اخبار جهان را در 5 
دقیقه خاصه می کنند. البته بعد از 11 سپتامبر 
این وضعیت کمی بهتر شد. اما هنوز هم برای 
آنها خبر یک ســرقت و یا قتل محلی مهم تر از 
اخبار جهان است. از همین رو می توانید متوجه 
شوید که نگاه »نخســت امریکا« که امریکا پول 
دارد و قــدرت دارد و... و نیــاز بــه جهــان ندارد، 
همیشــه در این کشــور وجود داشــته است. این 
نــگاه را کندی شــروع کرد و بیل کلینتــون ادامه 
داد. امــا اوباما تــاش کرد آن را تغییــر دهد. او 
وارد تعامل با جهان شد و پیمان های مختلفی 
بــا کشــورهای مختلــف بــه امضــا رســاند. امــا 
گروه  های زیادی بودند که تصور می کردند دنیا 
در حال دوشــیدن امریکا اســت و سیاست های 
کنــدی، کلینتــون و اوباما و حتی جــورج بوش و 
نیکسون برای امریکا بی فایده بوده، پس سکان 
را به دست کسی سپردند که خارج از این دایره و 

از جنس آنان باشد.
ë  ،به زمان حال می آییم. پس از پیروزی ترامپ

زنــان امریکا کــه معمــواً در انتخابات شــرکت 
نمی کننــد، رئیس جمهــوری را پیــش روی خود 
دیدنــد کــه اتهامــات فســاد اخاقــی بــه او وارد 
می شود و در ســخنانش ادب و نزاکت را در مورد 
آنهــا رعایت نمی کنــد. حضور پررنــگ زنان در 
انتخابــات میانــدوره ای امریــکا واکنــش آنها به 

ترامپ است؟
ابوالفتح: جامعه امریکا دوقطبی تر شده است. 
راســت های  گرفتــن  قــدرت  جامعــه  ایــن  در 
لیبــرال  محافظــه کار باعــث خیــزش جریــان 
می شود واقلیت ها شــامل زنان، زنان مسلمان 
محجبــه، همجنســگرایان و اقلیت هــای قومی 
وارد عرصه می شــوند. اما توجه داشــته باشید، 
هرچنــد زنان به پــای صندوق هــای رأی آمدند 
ولی فرهنگ امریکا فرهنگ فمینیستی نیست. 
در امریکا اگر بنا باشــد بین یک زن سفید و یک 
مرد سیاه انتخابی صورت گیرد، مردم مرد سیاه 
را انتخــاب می کننــد. فضــای عمومــی جامعه 
امریکا به صورتی نیست که حضور زنان و رنگین 

پوستان و جنبش های برابری خواهانه اجتماعی 
بتواند غلبه پیدا کند و اتفاقاً این باعث می شود 
گــروه دســت راســتی محافظــه کار اخاق گرای 
مبتنی بر ارزش های سنتی امریکا احساس خطر 
کنند و بیشتر پشت سر ترامپ قرار گیرند. ظهور 
ایــن جریان ها نیــز خود باعــث تقویت خیزش 
و بســیج عمومــی در دل جریــان محافظــه کار 
می شــود. این یک دور بســته اســت. مثاً از دل 
رفتارهــای محافظه کارانه دولت جــورج بوش، 
دولت لیبــرال باراک اوباما ســر در آورد و بعد از 
آن از دل دولتــی کــه به تفکرات لیبرالی و شــبه 
سوسیالیســتی اعتقاد دارد، دولتی کاماً دست 

راستی همچون دولت ترامپ ظهور می کند.
ë  پــس آیا با توجه به رشــد راســت های افراطی

خطر مشابهی پیش روی ترامپ وجود دارد؟
ابوالفتح: قبل از انتخابات میانــدوره ای دو نظر 
وجود داشــت، اول این که اگر مشارکت باا رود، 
گــروه لیبرالــی کــه دغدغــه رأی نــدارد، حضــور 
بیشــتری پیدا می کنــد و گــروه دموکــرات پیروز 
می شود. اما جالب این بود که به همان میزان که 
تعداد رأی دهندگان لیبرال و دموکرات باا رفت، 
تعداد کســانی که حامــی حــزب جمهوریخواه 
بودند و در انتخابات شرکت کردند نیز باا رفت. 

می پنداشتند، کامًا هم مؤثر بود.
ë  آیا در تاریخ انتخابات امریکا سابقه داشته یک

رئیس جمهوری  علیه  پیشــین  رئیس جمهوری 
مستقر وارد عرصه انتخابات شود؟

مجلســی: مــن به یــاد نمــی آورم بجــز یکی دو 
مــورد رئیس جمهــوری ســابقی در موقعیتــی 
باشــد که ایــن گونــه در انتخابات ظاهر شــود و 
مؤثــر باشــد. البتــه بوش پــدر را داشــتیم که در 
حمایت از پسرش در کمپین های او شرکت کرد 
یا کلینتون که در حمایت از اوباما برخاست. اما 
حضور اوباما واقعــاً در افزایش آرای انتخاباتی 

دموکرات ها در انتخابات اخیر مؤثر بود.
تفرشــی: مشــارکت رؤســای جمهــوری قبلــی در 
انتخابات های امریکا وجود داشته اســت. نیکسون 
ایــن کار را نکرد چون ورشکســته سیاســی بود و اگر 
هــم می خواســت ایــن کار را بکند، به ضــرر طرف 
مورد حمایتش بود. جرالد فورد هم این کار را نکرد 
چون رئیس جمهوری منتخب نبود. اوباما هم در 
ادامه همان افراد وارد کارزار تبلیغات انتخاباتی به 
نفع حزب دموکرات شد. اما عمق و دامنه  حضور 
اوباما با دیگــران تفاوت داشــت. چون نگرانی  ها و 

دوقطبی شدن ها بیشتر شده است.
ë  آیــا نمی تــوان آمــدن اوبامــا بــه کمپین های

می گویم ظاهری چون جامعه عربستان سنتی 
اســت و قطب ســنتی آن نیــز مطالباتــی دارد. 
دوقطبــی شــدن جوامع امری مثبت اســت که 

باعث اصاح طلبی اجباری می شود.
ë  در ایــن فضــای دو قطبــی، توازن قــدرت بین

احزاب را چگونه می بینید؟
مجلســی: مــا دو نــوع دو قطبــی شــدن داریم. 
یکی کاســیک که بین دو حزب اســت و به طور 
معمول وجــود دارد. اما در حال حاضر شــاهد 
نوعــی دوقطبــی شــدن دیگــر هم هســتیم که 
خیلــی هم جدی اســت: دو قطبی هایــی که در 
درون یک حزب وجود دارد. در حزب دموکرات 
این دوقطبی شدن کمتر نمود دارد و حداکثر به 
همان اختاف بین ســندرز و کلینتون می رسد. 
اما ایــن دوقطبی در حــزب جمهوریخواه قابل 
توجــه اســت و تضادهــای درونــی آن بســیار 
مهم اســت. اگر به ســخنان گروه حاکم فعلی، 
بخصــوص جف سشــنز کــه تــازه از عالی ترین 
کرســی دادســتانی کنــار رفــت، نــگاه کنیــد، که 
چگونــه دم از افکار افراطی می زند، متوجه این 
دوقطبی شدن می شوید. در این وضعیت باید 
دید حزب جمهوریخواه در رقابت درون حزبی 
برای انتخابات 2020 کاندیدای دیگری که توان 

علت آن نیز سیاست هراس افکنی بود که آقای 
ترامــپ به راه انداخت و این گونه به کســانی که 
صدا و ســخنان او را می شــنیدند القا کرد که اگر 
دموکرات ها پیروز شــوند، مهاجران کــه افرادی 
خطرناک هســتند می آیند و خشــونت و جرم و 
جنایت در جامعه باا مــی رود، مالیات ها برای 
ثروتمنــدان افزایــش می یابــد و.... امریــکا مثل 
ونزوئــا می شــود. بنابرایــن گــروه محافظــه کار 
بــرای حفــظ دســتاوردهای ســال 2016 خود به 
میدان آمد. به نظر می رسد با دو قطبی تر شدن 
جامعــه امریــکا کــه از ژانویــه 2019 کــه مجلس 
نماینــدگان و ســنا آغــاز بــه کار می کنــد، نمــود 
بیشــتری می یابــد و درپیــش بــودن انتخابــات 
2020 تأثیــر ایــن دوقطبی بودن در فضا بیشــتر 
شــده و هــر دو طــرف احســاس پیروزی داشــته 
باشند و از همین رو هر دو طرف تاش بیشتری 
برای حفظ داشته ها و دستاوردهای خودداشته 
باشــند و بنابراین برخوردها بیشتر شود. در این 
مســیر کســانی که ترامپ از آنها سخن می گوید 
و شــامل جریان های سرخورده ناراضی له شده 
در زیر فرآیند جهانی شــدن و بحران اقتصادی 
و دولتــش  ترامــپ  از  می شــوند، در حمایــت 

مصرتر شده اند.
ë  آیــا به همین دلیــل بود که بــاراک اوبامــا وارد

انتخابــات  بــرای  انتخاباتــی  تبلیغــات  کارزار 
میاندوره ای امریکا شد؟

ابوالفتح: من فکر می کنم دموکرات ها اشــتباه 
انتخابــات  جریــان  وارد  را  اوبامــا  کــه  کردنــد 
میاندوره ای کردند، به این امید که او باعث شور 

و هیجان شود و موج آبی به راه بیندازد.
مجلســی: اوباما خــود را یک مهاجــر می داند، 
پــدرش کنیایی بــوده، به امریکا آمــده و ازدواج 
کرده است. درواقع شرایط اوباما مشابه بسیاری 
از مهاجــران امروز اســت که ترامپ مقابل آنها 
ایســتاده. او آمد تــا زنان و گروه هــای اقلیتی که 
خود را در حالــت انفعالی می بینند، از انفعال 
خــارج کرده و به پای صندوق های رأی بیاورد و 
موفق هم شد. اینها گروه هایی هستند که شاید 
دیگــر در انتخابات شــرکت نکننــد. بخصوص 
مکزیکی ها که کالیفرنیــا را دوزبانه کردند. آنها 
یک حس حقارت نســبت به کشــور خود دارند 
و بنابرایــن امریــکا را اربابــی می داننــد کــه رأی 
خود علیه ایــن اربابان را بی فایده می دانند. اما 
اوباما با حضوری کــه در کمپین های انتخابات 
میانــدوره ای داشــت، این تابو را شکســت. این 
افــراد رأی دادنــد و رأی آنهــا بــر خــاف آنچــه 

انتخاباتی را نشانه ای از عمیق شدن شکاف ها در 
جامعه امریکا دانست؟

مجلســی: آمدن اوباما نشــان می دهد شکافی 
کــه بین دو قطــب امریکا همواره وجود داشــته 
بــا پــر تعدادتــر شــدن حامیــان آنهــا عمیق تر 
شده اســت. دموکرات ها با سیاســت کاســیک 
خود چاره ای جز این ندارند که یارگیری هایی از 
گروه هایی کنند که تحت آسیب برخی تمایات 
افراطی در جامعه هســتند. اما در اینجا باید به 
یک نکته مهم اشــاره کنم. فرهنگ امری رو به 
پیشرفت اســت. چیزی نیســت که تحت تأثیر 
افــراد فرودســت فرهنگی که بــه معنای طبقه 
کم درآمد نیســت، باشــد. بــه همیــن دلیل در 
سراسر جهان ما شــاهد دوقطبی شدن جوامع 
هســتیم. از کشورهای پیشــرفته ای چون امریکا 
گرفته تا پاکســتان و حتی همین عربســتان؛ به 
یاد داشته باشید پول و ثروت، مطالبه می آورد. 
به همین دلیل هم هست که می بینیم محمد 
بن ســلمان تحت تأثیر همین دو قطبی شدن 
مجبور به ایجاد اصاحات ولو ظاهری می شود. 

رویارویی با ترامپ را داشــته باشــد، دارد یا نه؟ 
مثًا شــاید بتوان به رکس تیلرســون اشاره کرد 
که مدیر یک شــرکت نفتی معتبر بود. شاید به 
جز او کسی نباشد که بتواند مقابل هجمه های 
ترامــپ مقاومت کنــد. او به لحاظ شــخصیتی 
بســیار برتــر از ترامــپ اســت. بایــد دیــد آیــا 
جمهوریخواهانی که قصد اعاده حیثیت حزبی 
را که توسط ترامپ از دست رفته، دارند، افرادی 

از این دست را برای معرفی کردن دارند یا نه.
ë  ،حــال کــه صحبــت از انتخابــات 2020 شــد

چشم انداز این انتخابات را چگونه می بینید؟
تفرشــی: انتخابات 2020 بســیار مهم است و از 
هم اکنــون شــرایط دشــواری بر آن حاکم شــده 
اســت. بســیار اشــتباه اســت اگر بــا چشــم انداز 
انتخابــات میانــدوره ای تصور کنیــم، ترامپ در 
انتخابات آتی شکست می خورد. به عقیده من 
بــا توجه به افکار عمومی امریــکا، اگر انتخابات 
ریاســت جمهوری امریکا امروز برگزار می شــد، 
ترامــپ پیروز قطعی انتخابات بود. از همین رو 
دموکرات ها فعالیت خود را با قدرت تمام شروع 

فریدون مجلسی: ترامپ پدیده ای در یک روند است. 
او با شعارهایی پوپولیستی روی کار آمد که درواقع 
ادامه روندی بود که از سال ها پیش وجود داشت و 

از زمان حمله به برج های دوقلو تشدید شد. امریکا 
سال ها هزینه های کانی پرداخته تا به جهان بگوید: 

امریکا برترین و مهم ترین است. این گفتار تاکنون نیز 
وجود داشته اما ترامپ آن را با صدای بلند بیان کرد. 

او پدیده ای بود که با وجود مخالفت های درون حزبی، 
توجه مردم را به سمت سخنان خود جلب کرد

انتخابات میان دوره ای 2018 امریکا هرچند ماه پیش برگزار و نتایج آن اعام شد. اما انتخاباتی است 
که از آن باید به عنوان یکی از مهم ترین انتخابات های  میان دوره ای این کشور یاد کرد. به زعم ناظران 
این انتخابات می توانســت وضعیت دونالد ترامپ را مشخص کند و نشان دهد آیا باید ترامپ را 
پدیده ای دانست که ستاره اش خوش درخشید اما زود افول کرد، یا بانی یک روند یا برآمده از روندی 
اســت که می تواند ادامه یابد و در امریکا تاریخ  ساز شود. انتخابات میان دوره ای همچنین اهمیت 
داشــت زیرا می تواند چراغ راهی برای هر دو حزب برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 این کشور 
باشد. در پایان انتخابات میان دوره ای، نتایج به دست آمده نشان داد، دموکرات ها اکثریت مجلس 
نمایندگان را به دست آوردند. اما در سنا که اتفاقاً طبق قانون اساسی امریکا تصمیمات نهایی در آن 
گرفته می شود، کرسی از دست دادند و جمهوریخواهان یکبار دیگر اکثریت سنا را در دست گرفتند. 
چنین وضعیتی که در آن هیچ یک از احزاب نمی توانند خود را برنده مطلق انتخاباتی که گذشــت 
بدانند، راه پیش روی دو ســال آینده را برای آنان ســنگاخی نشــان می دهد. در میزگــردی با آقایان 
فریدون مجلسی، دیپلمات ســابق؛ مجید تفرشی، پژوهشگر اســناد و کارشناس مسائل بین الملل 
و امیرعلــی ابوالفتح، کارشــناس مســائل امریــکا دربــاره پدیده بــودن دونالد ترامــپ و همچنین 

چشم اندازهای موجود برای انتخابات ریاست جمهوری آینده امریکا به گفت و گو نشستیم.

بنفشه غامی
دبیر گروه جهان

سال رو به اتمام 2018 را باید یک سال دیگر ویژه برای زنان ااقل در 
صحنه سیاســت امریکا تلقی کــرد. در انتخابات میان دوره ای اخیر دو 
مجلــس عمده امریکا 255 زن برای کســب کرســی های مختلف این 
دو نهــاد دســت به کوشــش زدنــد و در نهایت در مجلــس نمایندگان 
47 درصــد از زنان دموکراتی که خواســتار 93 کرســی بودند، به هدف 
خود رســیدند و در همین مجلس 24 درصــد از زنان جمهوریخواهی 

که 13 کرسی را هدف گرفته بودند، آنها را فتح کردند.
یکی از شــاخص ترین ســال های قبلی برای سیاســت امریــکا از منظر 
زنان، ســال 1984 بود که »جرالدین فرارو«ی سیاســت باز و سرسخت 
به عنوان معاون والتر ماندیل، ســرکرده حزب دموکرات در انتخابات 
ریاست جمهوری انتخاب شد و هیاری کلینتون در سال 2016 کمپین 
بــزرگ زنــان را کامل کرد. زیرا به عنوان نفــر اول حزب دموکرات وارد 
جرگــه خطیــر مزبــور شــد. هــر دو زن فــوق باختنــد؛ فــرارو و ماندیل 
بــه رونالد ریــگان و کلینتون بــه دونالد ترامپ اما هر دو ســیمای یک 
پیــروز را در صحنه ای داشــتند که معموًا توســط مردان قبضه شــده 
اســت. زنانــی که بر اثــر انتخابات اخیر از شــروع ســال 2019 در کنگره 
امریــکا خودنمایــی خواهنــد کــرد، قطعاً ســیما و ایده هایی تــازه را به 
احزاب خود و کل سیاست امریکا خواهند بخشید و شکست احتمالی 
تئوری هــای معیشــتی و باورهــای سیاسی شــان نیز این حالــت تازگی 
را از آنهــا نخواهــد ســتاند. یکــی از آنهــا، زن جوانی از شــهر نیویورک 
به نام الکســاندریا اوکاســیو کورتز اســت که خودش را یــک دموکرات 
سوسیالیســت توصیــف کــرده و بــه مکانــی مــی رود کــه امثــال میکی 
شــریل نیز به آن ورود کرده اند. شــریل، یک خلبان سابق بالگردهای 
نیــروی دریایی امریکا اســت که در مکانی پرچــم پیروزی دموکرات ها 
 را برپــا داشــت کــه در 30 ســال اخیــر در تســخیر جمهوریخواهــان

 بوده است.
همه اینها بدین معنا نیست که زنان دموکرات ورود کرده به مجلس 
نماینــدگان و مجلــس ســنای امریــکا تغییــرات مهمــی را در الفبــای 
سیاســی این کشــور ایجاد خواهند کرد اما این نســیم وزشی تازه است 
کــه قطعــًا ترامپ دمدمــی مزاج میانه خوبــی با آن نــدارد و وی را به 

چالشی تازه فرا خواهد خواند.
بــا این همه، تفاوت بیــن زنان و مردان در صحنــه انتخابات مختلف 
امریــکا، هنوز عظیم و قابل لمس اســت و خطیر نشــان می دهد. این 
یــک عــادت قدیمی اســت که اکثــر زنان سیاست پیشــه امریــکا عضو 
حزب دموکرات باشــند ولی اینکه در هر دوره انتخابات عمده امریکا 
از 1984 شــمار رأی دهندگان زن بیشــتر و حاضران مــرد کاهش یافته 
باشد؛ فرآیندی هشــداردهنده برای امریکایی است که طبق باورهای 
ترامــپ بایــد دســت از مشــارکت در امــور ســایر کشــورها بــردارد و در 
راســتای شعار » نخســت امریکا« فقط به خود بیندیشد. در انتخابات 
اخیر سنای امریکا رأی دهندگان زن نسبت 52 به 48 درصد بر مردان 
تفوق داشــتند و اگر بخواهید یک نســبت کلی از محتوای آرای این دو 
قشــر را بدانیــد، بایــد بگوییم کــه 49 درصــد از کل زنان سفیدپوســت 
به ســود دموکرات هــا رأی دادنــد و 60 درصد مردان سفیدپوســت به 

حمایت از جمهوریخواهان برخاستند. 
ترامــپ مدعی اســت طی 22 مــاه زمامداری خود بیــش از هر رئیس 
جمهــوری قبلــی امریــکا بــه زنــان قــدرت اجتماعــی و فرصت هــای 
شــغلی بخشــیده اســت ولی توفیق بزرگ تر ترامپ را در دوئل وی با 
رســانه هایی بدانید که از فرط دموکرات بودن مســئولیت های خود به 
عنوان واحدهای معتبر خبررسانی را فراموش کرده و اخبار دروغینی 
را درباره جمهوریخواهان نشر داده اند تا هدف اصلی شان که کوبیدن 

ترامپ است، تحقق یابد.
 نشــریه »Vogue« که مختص مد و البته زنان است، اخیراً نوشته بود 
هر زنی که در انتخابات میان دوره ای به سود مردان جمهوریخواه رأی 

بدهد، دیوانه ای اســت که به رســیدگی عاجل روانشناســان نیاز دارد. 
ترامــپ پس از افتادن مجدد ســنا به دســت جمهوریخواهــان به این 
اندیشه ســازی عجیــب تاخــت و آن را بهانه ای جدید بــرای بی ارزش 
جلــوه دادن کل مخالفت هــای رســانه ای صــورت گرفته بــا خویش از 
2016 به بعد قرار داد و تیرهای تازه ای به سوی آنها پرت کرد. ترامپ 
ایــن دفاعیه صــوری از خویش را نیــز دارد که درصد بیــکاری زنان در 
دوره حکومــت وی بــه 3/6 درصد کاهش یافتــه و این کمترین میزان 

آن طی 65 سال اخیر است. 
رئیس جمهوری تندرو امریکا حتی میدان فعالیت های زنان هنرمند 
را کــه تقریبــًا تمامی شــان دموکرات و بشــدت ضد او هســتند، فراخ تر 
کــرده و طبقــه زنان در شــکوفایی اقتصــادی امریکا کــه تخصص اول 
ترامــپ اســت، نقشــی بارزتر از همیشــه را ایفــا کرده اند. آمــار وزارت 
کشــور امریکا نیز دال بر این اســت که از زمــان روی کار آمدن ترامپ، 
2/2 میلیون فرصت شــغلی عمدتاً تازه به زنان اعطا شده است و اگر 
بخواهیم به ابتدای قضیه بپردازیم، باید متذکر شــویم که در تضاد با 
ادعاهای کلینتون و ســایر دموکرات ها در انتخابات سال 2016 ریاست 
جمهــوری امریکا 52 درصد از زنان به ســود ترامــپ رأی دادند. اینها 
مواردی است که نشان می دهد تضاد در صحنه سیاست امریکا بیش 

از هر زمانی موج می زند.
ë RealClearPolitics/ Brookings :منابع

ایلین کامارک و ارین مونتگومری 
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کردند. آنها بجز گروه اندیشمندان امریکایی، در 
حــال ســرمایه گذاری روی چند گــروه دیگر هم 
هســتند. زنان، جوانان، مهاجــران، اقلیت های 
دینی و همجنسگرایان. اگر رأی اینها جمع شود، 
می تواند روی رأیی که احتمااً جمهوریخواهان 

به دست می آورند، تأثیر بگذارند.
ابوالفتــح: مشــکل دموکرات هــا ایــن اســت که 
بشــدت نخبه گرا هســتند و الیت ها در ســاختار 
دارنــد،  زیــادی  نقــش  دموکرات هــا  حزبــی 
برعکــس جمهوریخواهــان کــه بســیار توده گرا 
هســتند. نمونه آن را می توان در ساختار حزبی 
و ســوپردلیگیت ها بــرای تعیین نامــزد نهایی 
حزب برای انتخابات ریاســت جمهــوری دید. 
دموکرات هــا حــدود 8 هزار دلیگیــت دارند که 
توســط مــردم انتخــاب می شــوند. 700-800 
سوپر دلیگیت دارند که منتخب مردم نیستند 
و اغلــب مقامــات ســابق از ســناتورها گرفتــه 
تــا فرمانــدار،... و در یــک کام الیــت )نخبــه( 
هســتند. در انتخابــات2016 کودتایــی کــه ایــن 
سوپردلیگیت ها در حمایت از هیاری کلینتون 
به راه انداختند، منجر به کنار رفتن برنی سندرز 
شد و حزب دچار انشقاق شد و در آخر هم این 
خود برنی ســندرز بود که مانع فروپاشی حزب 

ابوالفتــح: مــن فکر می کنــم دموکرات هــا وارد 
قمار اســتیضاح نشــوند. مگر این کــه در جریان 
تحقیقــات روس گیت، رابرت مولر به اســنادی 
بســیار بســیار قــوی دســت پیــدا کنــد و تبانــی 
ترامپ با روســیه محرز شود و یا ترامپ خبطی 
مرتکــب شــود که قابل بخشــش نباشــد و مثًا 
مولر را برکنار کند. این همان اشتباهی است که 
نیکسون مرتکب شــد. گفته می شود، نیکسون 
مأمــور پرونــده واترگیت را برکنار کــرد و همین 
تیر خاص او بر ریاست جمهوری خودش شد. 
اگر چنین اتفاقی رخ دهد خود جمهوریخواهان 
هــم علیــه ترامــپ شــورش می کننــد. امــا در 
کل شــواهد نشــان می دهــد، دموکرات هــا وارد 
ایــن بازی خطرنــاک نمی شــوند. تاریخ امریکا 
نمونه ای از اســتیضاح رئیس جمهــوری ندارد. 
ریچارد نیکسون حدس می زد استیضاح شود، 
خود زودتر از رســیدن به چنیــن مرحله ای کنار 
رفــت. دو رئیس جمهوری که طرح اســتیضاح 
آنها تا مجلس ســنا پیش رفت، اندرو جانسون 
و بیــل کلینتــون از حــزب دموکــرات بودنــد که 
حــزب جمهوریخواه کــه طرح اســتیضاح آنها 
را پیــش برد، اما هر دوبار نه تنها در اســتیضاح 
رئیس جمهوری شکســت خورد کــه انتخابات 

شــد. بنابراین مشکل دموکرات ها این است که 
خــود را محدود بــه چهره های کاریزمــا و نخبه 
می کننــد. به همین علت هم هســت که حزب 
دموکرات در 20 ســال گذشته زیر سایه خاندان 
کلینتون بوده است. این که اوباما وارد تبلیغات 
انتخاباتی شــد، حامل این پیام است که حزب 
دموکــرات چهــره ای جدیــد و مقبــول نــدارد و 
مجبور اســت به داشــته های خود قناعت کند. 
برخاف جمهوریخواهان که هرچند با ترامپ 
مشکل داشتند، اما به هر حال توانستند او را به 
عنــوان چهره ای جدید معرفــی کنند. اگر جب 
بوش در انتخابات حزبی 2016 شکســت خورد 
به همین علــت بود که خــود جمهوریخواهان 
تمایلی به تکرار چهره بوش ها نداشــتند. البته 
دموکرات ها با آسیب شناســی های انجام شده، 
در حــال تغییر این سیســتم هســتند و در حال 
تدویــن آیین نامــه جدیدی هســتند کــه نقش 
سوپردلیگیت ها کاهش می یابد. اگر این اتفاق 

رخ دهد، حزب دموکراتیک تر می شود.
ë  ابی ها چه نقشی در این انتخابات ایفا خواهند

کرد؟
تفرشــی: در مســأله انتخابات امریکا چیزی که 
کمتــر بــه آن توجــه می شــود، نقــش ابی های 
خارجــی اســت. در حال حاضــر هرچند بحث 
روســیه و مداخله ســایبری آن در امریکا جدی 
شده اســت، اما ابی های عربی و اسرائیلی هم 
نقــش مؤثــری دارنــد. در بین ایــن دو حکایت 
ابی اسرائیلی مجزا است؛ همیشه وجود داشته 
و شــامل هر دو حــزب امریکا هم می شــود. اما 
باید به ابی عربی و بخصوص ابی عربســتان 
توجه ویژه داشت. بعد از کودتای ملک سلمان 
و بن سلمان که محمد بن نایف را از ولیعهدی 
کنــار گذاشــتند و قــدرت را در دســت گرفتنــد، 
حجم و گســترش ابی عربســتان در امریکا نیز 
افزایشــی چشــمگیر یافت، طوری که هزینه ای 
که عربستان برای این ابی ها متحمل می شود، 
در تاریخ هم عربســتان و هم امریکا بی ســابقه 
است. برخاف آنچه اآن رسانه ها به آن دامن 
می زنند و از مداخله روســیه در انتخابات 2016 
امریکا می گویند، این عربستان و اسرائیل بودند 
کــه در آن زمــان به نفــع ترامپ هزینــه کردند. 
چون موفقیت ترامپ، موفقیت آنها در منطقه 

و جهان است.
ë  سرنوشــت ترامپ را در دوســال آینده چطور

پیش بینــی می کنیــد؟ آیــا دوره اش را بــه پایان 
می رساند؟ آیا استیضاح می شود؟

بعدی را هم از دست داد. بنابراین دموکرات ها 
ایــن نگرانــی را دارنــد کــه در قمــار اســتیضاح 
ترامپ شکســت بخورند و انتخابات بعد را نیز 
از دست بدهند. ضمن این که شاید بدنه حزب 
دموکرات خواهان اســتیضاح ترامپ باشد. اما 
سران آن معتقدند در یکی دو سالی که تا زمان 
انتخابــات 2020 مانــده، اگــر توان خــود را روی 
اســتیضاح ترامــپ متمرکز کنیــم، تمرکز خود 
روی انتخابــات را از دســت می دهیــم. ضمــن 
آن که ترامپ کسی است که می توان براحتی به 
او حمله کرد. بنابراین بعید است دموکرات ها 
به سمت استیضاح ترامپ بروند. ضمن این که 
آنهــا برای اســتیضاح رئیس جمهوری در ســنا 
نیازمنــد 66 رأی هســتند اما حتــی 50 رأی هم 

ندارند.
تفرشــی: بــه فــرض این کــه ترامپ اســتیضاح 
شــود، مایــک پنــس هســت کــه خطرناک تــر 
ازترامــپ اســت. امــا شــواهد نشــان می دهد، 
عزمــی جدی بــرای این کــه ترامــپ دوره خود 
را بــه پایــان برســاند، وجــود دارد. هــر کــدام از 

مــواردی که بــرای ترامــپ از روس گیت گرفته 
تــا ســایر پرونده هــای او مثــل مالیات و فســاد 
اخاقــی نتوانســته در جایــگاه ترامــپ خللــی 
وارد کند. البته جدی ترین پرونده او روس گیت 
اســت. این پرونده هم شــاید جایگاه او را در دو 
سال آینده تضعیف کند، اما منجر به برکناری 
او نمی شود. تهدید اصلی برای ترامپ به نظر 
من مسائل درون حزبی است نه استیضاح. در 
حال حاضــر رقابت های درون حزبی در حزب 
جمهوریخواه بســیار پیچیده اســت. زیرا الیت 
حزب جمهوریخواه طرفدار ترامپ نیست. در 
ایــن وضعیــت دو حالت وجــود دارد: حزب یا 
پایبند به ســنت ها می مانــد و رئیس جمهوری 
را به عنوان کاندیدای اصلی خود در انتخابات 
دوره دوم او معرفــی می کنــد یــا ســنتی عمل 
نمی کنــد. در ایــن صــورت آنهــا بایــد نامــزد 
جدیــدی را انتخاب کنند که ایــن کار به اعتقاد 
بســیاری بــه تضعیــف حــزب منجر می شــود 
و دموکرات هــا پیــروز انتخابــات خواهند شــد. 
البته هســتند برخی جمهوریخواهان که تصور 
می کنند به نفع حزب آنها اســت که انتخابات 
پیــش رو را بــه دموکرات هــا واگــذار کننــد امــا 
ترامــپ دوباره پیروز نشــود. اما بــه عقیده من 

کــه سیاســتمداران امریکایــی از ایــن موضــوع 
علیــه ایران اســتفاده کننــد و برجــام را پیمانی 
بی مصرف بخوانند که برای آنها سودی ندارد. 
امــا روی دوم ســکه، ترامــپ اســت. ترامــپ از 
روز اول مخالفــت خــود را با برجــام اعام کرد 
و گفــت باید ایــن توافق را پاره کــرد. او حتی اگر 
روی نخســت سکه که برشــمردیم نبود هم باز 
ایــن موضع گیــری را در قبــال ایران داشــت و از 
ایــران بــه عنوان حربــه تبلیغاتی اش اســتفاده 
می کرد. چندی پیش من در یک نشست بزرگ 
اروپایــی درباره ایران حضور داشــتم. خواســت 
اروپــا و درکل دنیــا منهــای امریــکا و شــماری 
از متحدانــش، حفــظ برجــام اســت. امــا بیــن 
خواســتن و توانســتن فاصلــه زیادی اســت. در 
امریــکا هم با توجه بــه افکار عمومی امریکا که 
به سیاست های پوپولیستی ترامپ توجه دارد، 
و از آنها مهم تر ابی سنگین سعودی و اسرائیل 
که بــه مــردم امریــکا القــا می کنند، برجــام به 
ضرر منافع ملی امریکا اســت. به نظر می رسد 
اگــر دموکرات ها پیروز شــوند و حتی یک باراک 
اوبامای دیگر روی کار آید، شــاید برخی مسائل 
تعدیــل شــود امــا بازگشــت بــه شــرایط زمان 
امضــای برجــام غیر ممکن اســت. البتــه باید 
تأکید کنم، ترامپ قصد جنگ با ایران را ندارد. 
او فقط می خواهد موقعیت منطقه ای ایران را 
تضعیــف کند. او دنبال معامله با ایران اســت. 
در ایــن راه حتی حاضر اســت امتیاز هم بدهد. 
زیرا می خواهد بگوید من کاری را کردم که اوباما 

نتوانست انجام دهد.
ابوالفتح: اما من معتقد نیســتم مــا در برجام 
منافــع اقتصادی امریــکا را تأمیــن نکردیم. ما 
هرگــز امریکا را تحریم نکردیم. امریکا از همان 
دهــه 60 مــا را در شــرایط تحریــم قــرار داد. ما 

به خاطر این تحریم ها بیزینس نداریم...
تفرشــی: بلــه امریکا از یــک ماه قبــل از انقاب 
ایــران را تحریم کرده بود. ولــی در زمان برجام 

باب جدیدی باز شد...
ابوالفتح: بله ولی توجه داشــته باشید ما دنبال 
قــرارداد نفتی بــا امریــکا بودیم امــا امریکا بود 
کــه نپذیرفــت. ما بــه لحــاظ آمــاری بزرگترین 
امتیاز اقتصادی را بــه امریکا دادیم. با بوئینگ 
18 میلیــارد دار و بــا ایرباس 25 میلیــارد دار 
قرارداد بستیم. در حالی که بزرگترین قراردادی 
که با اروپا بســتیم، قرارداد 5 میلیــارد داری با 
توتــال بود. ما منعــی برای امریکا نگذاشــتیم. 
ســهم شــرکت های فناوری امریکا از بازار ایران 
بسیار باا است. ما هیچ گاه مانع کسب نبودیم.

مجلســی: امــا مخالفت هــای داخلــی بــود که 
برجام را به موشک بست. تا زمانی که این فضا 

هست، برجام نجات نمی یابد.
ë  برگردیم به انتخابــات 2020 وضعیت را برای

دموکرات ها چگونه می بینید؟
ابوالفتــح: اگــر دموکرات هــا بــا همیــن شــیوه 
موجود بــه کار خود ادامه دهنــد و این کلینتون 
بــرود، آن یکی بیایــد، اوباما برود، جــان کری و 
بایــدن بیایند و چهره جدیــدی معرفی نکنند، 

دیگر از عالم سیاست کنار رفته است. اما امثال 
این انسان های فرهیخته اآن هم وجود دارند. 
فقط زمان می خواهد تا به بار بنشــینند و افکار 

عمومی آنها را بشناسد.
مجلســی: اشــاره آقــای ابوالفتــح بــه مســأله 
و  اوباماهــا  و  کلینتون هــا  قالــب  در  نپوتیســم 
بوش هــا قابل توجه اســت. در جهان کنونی در 
کشــورهایی که توسعه یافته نیستند، وجود این 
روند ژن خوب که سمتی از پدر به پسر می رسد 
تا حدودی عادی شده اســت. اما مشــاهده این 
وضعیت در جهان کشــورهای توسعه یافته ای 
مثــل امریــکا کمــی غریب اســت. ترامــپ این 
مســأله را بــه اوج خــود رســانده و همــه جمــع 
خانــواده اش را که هر کدام پرونده های عجیب 
و غریبی هم دارند را وارد کاخ سفید کرده است.

ابوالفتــح: فــارغ از این کــه در انتخابــات 2020 
چه اتفاقی رخ دهد و چه کســانی پیروز شــوند، 
باید گفــت امریکا دیگر هرگز به ســال 2016 باز 
نخواهد گشــت و دموکرات ها مجبور هستند در 
مواردی با آنچه ترامپ می گوید خود را ســازگار 
کننــد. نمونــه آن بن بســت بودجــه ای بــود که 
چندی پیش رخ داد و دولت را به مدت کوتاهی 
بــه تعطیلــی کشــاند و ترامــپ هم اصــرار کرد 
که قانــون کودکان مهاجــر را به بهای تعطیلی 
دولت تغییر نمی دهد. در نتیجه دموکرات ها به 
این نتیجه رســیدند که اصرار بر حقوق کودکان 
مهاجر باعث تداوم بن بست می شود و جامعه 
امریــکا آنهــا را متهم می کند کــه کل جامعه را 
به خاطر 800-700 هزار نفر به گروگان گرفتید. 
بنابرایــن به خواســته ترامــپ درمــورد کودکان 
مهاجــر تن دادند. پس دموکرات ها هم مجبور 
هســتند در برخــی موارد تن بــه حقایق دهند و 
بــرای مثال بپذیرند که تفکــرات مهاجرپذیری 
دیگــر در امریکا خریداری ندارد و فضای غالب 
بر جامعه مهاجرستیزی است. این مطالبات بر 
اساس الزامات اســت، دموکرات ها هم به آنها 
تــن خواهند داد. در غیر ایــن صورت انتخابات 
بعــدی را از دســت می دهند. حــزب دموکرات 
می دانــد کــه در واقعیت جامعه امــروز امریکا 
دیگر نمی توان مثــل دوره اوباما خیلی جهانی 
فکرکرد. بنابراین دموکرات ها هم مجبور هستند 
ســوار بر فرآینــد ملی گرایانــه به حرکــت ادامه 
دهنــد. می گویــم ملی گرایانه و نه ترامپیســم، 
چــون معتقــدم ترامپ خالــق این رونــد نبود، 
او بــا هوش تجــاری خود فرصت ســنجی کرد و 
متوجه شد مشتریان عرصه سیاسی امریکا چه 

می خواهند.
ë  از جنــگ جهانــی به این ســو هیچ نبــردی به

وسعت جنگ تعرفه ها نداشتیم. سرنوشت این 
جنگ را در دو سال آینده چگونه می بینید؟

مجلســی: تا زمانی که ترامپ هست این جنگ 
ادامــه دارد. اما بایــد دید اقتصاددانــان امریکا 
کــه همیشــه از آزادی تجــارت گفته انــد، با این 
سیاست ها چه خواهند کرد. زیرا این کار ممکن 
است باعث خروج دار شــود. ترامپ دار را به 
مخاطــره انداخته اســت. زیرا دیگــران بتدریج 

در انتخابــات پیــش رو مثــل انتخابــات 2016 
مسائل منطقه خاورمیانه و بویژه ایران اهمیت 
بســیار زیادی پیدا خواهد کرد و کاندیداها از هر 
دو حــزب در دشــمنی بــا ایــران از هم ســبقت 
خواهنــد گرفت. این تصور اشــتباهی اســت که 
گمان کنیم با رفتن ترامپ روابط امریکا و ایران 
بهتر خواهد شد. بهترین کسی که می توانست 
بــا ایران رفتاری خوب داشــته باشــد، دو ســال 

است از کاخ سفید رفته است.
ë  پیــروزی بــه  توجــه  بــا  آیــا  گفتیــد  ایــران  از 

دموکرات هــا در انتخابــات میانــدوره ای برجام 
نجات خواهد یافت؟

تفرشــی: نقض برجام یا تضعیف برجام دو رو 
دارد. اولین گام های تضعیف برجام متأسفانه 
توســط ایران برداشته شد. ما سال ها با چندین 
کشــور جهان منهــای امریکا مذاکــره کردیم به 
نتیجه نرسیدیم. وقتی امریکا وارد مذاکره شد، 
بــه نتیجه رســیدیم. امــا بعد این مــا بودیم که 
امریکا را تحریم کردیم و گفتیم امریکایی هاحق 
هیچ بهــره وری از برجام را ندارند. طبیعی بود 

امیدی به موفقیــت دموکرات هــا در انتخابات 
2020نمــی رود. یکــی از دایــل پیــروزی اوبامــا 
جدیــد بــودن چهــره او بــود. اگــر دموکرات هــا 
بتوانند یک چهره جدید معرفی کنند که نسخه 
چــپ ترامــپ باشــد، تهاجمــی برخــورد کند و 
بــه عبارتــی یک برنی ســندرز 50 ســاله باشــد، 

می توانند به موفقیت خود امیدوار باشند.
جامعــه  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  تفرشــی: 
دموکــرات امریــکا به یک فرد چنــد وجهی نیاز 
دارد: هــم فرهیختــه باشــد، هــم مثــل ترامپ 
زبان تندداشــته باشــد، هــم جوان باشــد و هم 
شــناخته شــده و از ژن خــوب هــم نباشــد. پیدا 
کردن چنین شخصیتی در چند ماه آینده باعث 
چالش های جــدی بین دموکرات ها می شــود. 
در کنگره آدم های جوانــی آمدند که می توانند 
هــر کدام یک بــاراک اوبامای جدید باشــند اما 
هنوز زود اســت که به این مرحله برســند. پس 
دموکرات هــا بایــد از بیــن افراد موجــود یکی را 
که شــاخص ترین باشــد، انتخاب کنند. من اگر 
امریکایی بودم سراغ ال گور می رفتم. اما او هم 

به وحشــت می افتند که اگر افسار اقتصاد ما به 
دست امریکا باشد و این کشور دست به بلوکه و 
قطع کردن منابع مالی ما بزند، یک روز ممکن 
اســت خشــم آن دامنگیر ما بشــود. بنابراین از 
امریــکا فاصله می گیرند. بنابراین این شــرایط 
بــرای اقتصاددانان امریکایی هم مشــکل ســاز 

است.
تفرشــی: جنگ تعرفه ها به ضرر امریکا است. 
بــرای مثــال مــا شــاهد حضــور یکــی از دســت 
راســتی ترین دولت ها در انگلیس هســتیم. اما 
حتــی همیــن دولت هــم بــا آن کــه می داند با 
برگزیت ممکن اســت دیگر پشــتوانه امریکا را 
هم نداشــته باشــد، در حــال فاصلــه گرفتن از 
ترامپ و سیاست های او است. فرانسه و آلمان 
هــم در مقابله با ترامپ اســت کــه می خواهند 
یــورو را جایگزیــن دار کننــد. به خاطر مســأله 
تعرفه هــا و قلدری های ترامپ، درخواســت ها 
برای حذف دار از تجارت بین کشورها افزایش 
یافته است. ولی تا رسیدن به مرز جدایی از دار 

امریکا فاصله زیادی داریم.

مجید تفرشی: در مسأله انتخابات امریکا چیزی که 
کمتر به آن توجه می شود، نقش ابی های خارجی 

است. در حال حاضر هرچند بحث روسیه و مداخله 
سایبری آن در امریکا جدی شده است، اما ابی های 

عربی و اسرائیلی هم نقش مؤثری دارند ابی 
اسرائیلی همیشه وجود داشته و شامل هر دو حزب 

امریکا می شود. اما باید به ابی عربی و بخصوص ابی 
عربستان توجه ویژه داشت. ابی ریاض در تاریخ هم 
عربستان و هم امریکا بی سابقه است. چون موفقیت 

ترامپ، موفقیت آنها در منطقه و جهان است

امیرعلی ابوالفتح: مشکل دموکرات ها این است که بشدت 
نخبه گرا هستند و الیت ها در ساختار حزبی دموکرات ها 
نقش زیادی دارند، برعکس جمهوریخواهان که بسیار 

توده گرا هستند. این که اوباما وارد تبلیغات انتخاباتی شد، 
حامل همین پیام است که حزب دموکرات مجبور است به 

داشته های خود قناعت کند. برخاف جمهوریخواهان که 
هرچند با ترامپ مشکل داشتند، اما به هر حال توانستند او 
را به عنوان چهره ای جدید معرفی کنند. البته دموکرات ها 
با آسیب شناسی های انجام شده، در حال تدوین آیین نامه 

جدیدی هستند که نقش سوپردلیگیت ها کاهش دهد

ران
/ ای

جبی
یر ر

: ام
س ها

عک

ترامپ در ســال 2016 با تحت فشــار گذاشتن حزب جمهوریخواه توانست وارد 
کاخ ســفید شــود. حال بعد از نتایج انتخابات میان دوره ای، ناهماهنگی میان 

آینده حزب جمهوریخواه و آینده ترامپ بیش از پیش واضح شده است.
ترامــپ طــی هفته هــای پایانــی مبــارزات تبلیغاتــی خــود از اعضــای حــزب 
جمهوریخواه خواست اطمینان حاصل کنند انتخابات پیش رو نه یک انتخابات 
معمول میان دوره بلکه یک رفراندوم است که مهر تأییدی بر عملکرد ترامپ 
خواهــد زد. در نتیجه جمهوریخواهان هزینه ســنگینی با پیامدهای بلند مدت 
پرداخــت کردنــد. بلــه، تعــداد بیشــتری از جمهوریخواهــان در ایــن انتخابات 
کرســی های مجلس سنا را به دســت آوردند اما این نتیجه حاصل تقویت یکی 
از نقــاط قوت هــای کنونی حزب اســت: ترامپ در ایالت هــای قرمز، بخصوص 
در مناطــق روســتایی و محله های کوچک شــهری، با برگــزاری گردهمایی های 
خیابانی، حمایت خود از ساکنان این مناطق را به بیشترین حد ممکن رساند، 
اما این اســتراتژی ترامپ-محور در مســابقه به  دســت آوردن اکثریت مجلس 
نماینــدگان نتیجه عکس داد، زیرا رأی دهندگان در حومه شــهرها علیه رئیس 
جمهوری شــوریدند و ســاکنان آن  نامزدهای منتخب حزب جمهوریخواه را به 

باد انتقاد گرفتند.
دموکرات هــا تاکنون 39 کرســی مجلس نماینــدگان را به دســت آورده اند و این 
امــکان وجــود دارد که در صورت برگزاری و اعــام نتایج انتخابات در منطقه 21 
ایالت کالیفرنیا، این تعداد به 40 کرسی برسد. اگر در سال 2016 داستان اشتیاق 
مردم در مناطق روســتایی و شــهرهای کوچک امریکا برای انتخاب ترامپ بود، 
در انتخابات میان دوره ســال 2018 شــورش علیه وی در شهرک های فراشهری 
]مناطق ویایی نشــین در امریکا[، به هدایت و رهبری زنان، داســتان روز شــده 
اســت. هر چه بیشــتر نتایج مجلس نمایندگان را تحلیل کنید، مشکات حزب 
جمهوریخواه در حومه شــهرها و به عبارتی همان شــهرک ها بیشتر خودنمایی 
می کنــد. مجله اینترنتی ســیتی لــب CityLab مناطــق رأی دهنــده به مجلس 
نماینــدگان را در 6 طبقه بنــدی پیوســته قــرار می دهد که شــامل »مناطق کامًا 
روســتایی« تا مناطق »کاماً شــهری« می شود. بین این دو سر پیوستار 4 منطقه 
حومه ای وجود دارد که از کم جمعیت ترین تا پر جمعیت ترین را شامل می شود. 
جمهوریخواهان در حالی وارد انتخابات میان دوره ای شدند که از 11 منطقه کامًا 
روســتایی 9 منطقــه در اختیــار آنها بود، با شــروع کار کنگره جدیــد در ماه ژانویه 
همچنــان 8 منطقه از 11 منطقه در اختیــار آنها خواهد بود. اما جمهوریخواهان 
مناطــق حومه-روســتایی را از دســت دادنــد. از 19 منطقه موجــود در این طبقه 
7 منطقه، احزاب مورد عاقه خود را تغییر دادند: به این ترتیب که 5 منطقه به 
ســمت دموکرات ها و دو منطقه به سمت جمهوریخواهان تغییر جهت دادند. 
جمهوریخواهــان در آغاز انتخابات میــان دوره 17 منطقه این طبقه را در اختیار 
داشتند اما با شروع کنگره جدید 13 یا 14 منطقه همچنان در اختیار آنها خواهد 
بود. اما بیشترین خسارت ها در دو طبقه بندی دیگر به حزب جمهوریخواه وارد 
شــد. 30 منطقه به عنوان مناطق حومه ای-کم تراکم طبقه بندی شدند. قبل از 
انتخابــات همه 30 منطقه در اختیار جمهوریخواهان بــود. اما بعد از انتخابات 

میان دوره 16 منطقه به دموکرات ها و 14 منطقه به جمهوریخواهان رسید.
در 15 منطقــه ای که تحت عنوان حومه ای-پرجمعیت طبقه بندی شــدند نیز 
اتفاق مشــابهی رخ داد. جمهوریخواهان قبل از انتخابات همه 15 منطقه را در 
اختیار داشتند. اما در ماه ژانویه، فقط بر سه منطقه تسلط کامل خواهند داشت. 
در 9 منطقه ای که با عنوان شهری-حومه ای طبقه بندی شدند، جمهوریخواهان 
فقــط کنترل یک منطقــه را در ماه ژانویه خواهند داشــت و این در حالی اســت 
کــه پیش از انتخابات میان دوره 7 منطقه را در اختیار داشــتند. دموکرات ها در 
12 منطقــه ای که در اختیار جمهوریخواهان بود موفقیت های بزرگی به دســت 
آوردند و 9 منطقه از این 12 منطقه را از آن خود کردند. این 12 منطقه بیشترین 
آرا را بــه هیاری کلینتون و بــاراک اوباما در ســال های 2016 و 2012 داده بودند. 
12 منطقــه از 13 منطقه دیگــر هم به نفع دموکرات هــا رأی دادند. این مناطق 
نیز در سال های 2016 و 2012 به ترتیب بیشترین آرا را به کلینتون و میت رامنی 
داده بودنــد. دموکرات ها همچنین 8 منطقه از 12 منطقه ای را که در انتخابات 
سال 2016 به ترامپ و در سال 2012 به اوباما رأی داده بودند از آن خود کردند. 
کالیفرنیا بیشترین آب پاکی را روی دست جمهوریخواهان ریخت. مدت هاست 
کــه محبوبیــت حــزب جمهوریخــواه در این ایالــت رو به نــزول بوده و ریاســت 
جمهــوری ترامــپ هم اوضــاع را بدتر کــرده اســت. دموکرات هــا در این ایالت 
حداقــل 6 کرســی را به  نام خود خواهند کرد و حتی به دســت آوردن 7 کرســی 
نیز محتمل است. تنها کرسی که بر سر آن رقابت وجود دارد متعلق به دانکن. 
دی هانتر اســت که او هم متهم به اســتفاده از بودجه مبارزات انتخاباتی برای 

مصارف شخصی است.
گــزارش یک استراتژیســت جمهوریخــواه به نام بروس مهلمــن از تفاوت های 
نژادی، سنی، جنسیتی، تحصیات و جغرافیایی با عنوان عوامل تعیین کننده 
تصمیم رأی دهندگان نام برده اســت. در این میان تفاوت نژادی -تفاوت بین 

سفیدها و غیرســفیدها -همچنان بزرگ ترین عامل تعیین کننده در رأی دهی 
بــه افراد اســت. اما تفــاوت جغرافیایی نیز بســرعت رو به رشــد اســت و اکنون 
تقســیم بندی شهری-روســتایی به اندازه تقســیم بندی سفیدها-غیرسفیدها 
گسترده اســت. مقایســه روند انتخاب فرمانداران جمهوریخواه نشان می دهد 
که این افراد در مناطق کم جمعیت بیشترین آرا را به دست آورده اند. با توجه 
بــه اینکه رونــد رأی دهی در انتخابات فرمانداران نزدیک به انتخابات ریاســت 
جمهوری اســت، این تحلیــل می گوید ترامپ هنوز هم می توانــد آرای مناطق 
روســتایی را به دست آورد؛ این استراتژی ای است که پیش بینی می شود ترامپ 
در ســال 2020 دنبــال کنــد زیرا او به دنبال حفظ آرای کســانی اســت کــه او را به 
ریاست جمهوری رســاندند. اما ترامپ بواسطه مطالبات و گفتمانش -درباره 
»نخســت امریــکا«، نظم و قانون، بســتن مرزهــا و تهدید مهاجــران- رأی های 
مناطق حومه ای امریکا را از دست داده است. پاییز امسال بسیاری از نامزدهای 
جمهوریخــواه خود را بشــدت متصل بــه ترامپ یافتند. ترامپ مانند افســاری 
عمل کرد که بسیاری از آنها را پایین کشید. مجلس نمایندگان یک بار دیگر در 
ســال 2020 محملی برای رقابت خواهد بــود. برای دموکرات ها، حفظ اکثریت 
کنونی شــان به حفظ انرژی، اشتیاق و تمایات ضد ترامپی ای که در سال 2018 
از خود نشان دادند، بستگی خواهد داشت اما جمهوریخواهان کار سخت تری 
در پیــش دارند، آنها باید بتواننــد خود را در مقابل گفتمان های ضد ترامپی که 

باعث شکست خوردنشان در پاییز امسال شد، عایق کنند.
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نویسنده دن بالز 
مترجم عاطفه رضوان نیا یادداشـــت

 تضاد منافع
ترامپ و حزب جمهوریخواه

نتایج انتخابات میان دوره امریکا نشان داد:



ë ناقص بودن یک چرخه مهم
بــا اینکــه اکثریــت دموکــرات حاضــر در 
مجلس نمایندگان ناتوان محض نیســتند و 
خواســته های فــوق رؤیای صرف نیســت اما 
دســتیابی بــه حداکثر موارد فــوق غیرممکن 
و فقــط نوعــی امیــد بخشــیدن بــه مخالفان 
ترامپ به قصــد متقاعد کردن رأی دهندگان 
اســت کــه بــه دموکرات هــا اعتمــاد کرده انــد 
آنهــا  از  را  خویــش  نظــر  مــورد  تغییــرات  و 
می طلبنــد. ســاح ترامپ بــرای بی اثر کردن 
اختیارشــان  در  ابزارهــای  و  آنهــا  مخالفــت 
فقط مجلس ســنایی نیست که هنوز متعلق 
به ترامپ و ترامپیســت ها است بلکه ناقص 
بــودن چرخه ای اســت کــه دموکرات ها عبور 
از آن را بــرای ســاقط کــردن ترامــپ پیــش از 
الزامــی می انگارنــد.  انتخابــات ســال 2020 
حتــی جوان ترها هم بــه یاد دارند کــه باراک 
اوبامــا در نخســتین انتخابــات میانــدوره ای 
خود پس از کســب عنوان ریاســت جمهوری 
امریکا، هر دو مجلس نمایندگان و ســنا را به 
جمهوریخواهان باخت و در نتیجه بیان کار 
ترامــپ در انتخابــات اخیر کــه فتح مجلس 
سنا در قبال شکســت در مجلس نمایندگان 
اســت، آنقدرهــا هــم نتیجــه ناامیدکننده ای 

نیست.
ë بدترین شکل قضیه

از طرف دیگــر، ترامپ به لطف مهارتش 
کــردن  وارد  از  پرهیــز  و  اقتصــادی  امــور  در 
مهاجرانــی تــازه به امریــکا، اصنــاف و مردم 
عــادی در ایــن کشــور را بــه ســمت و ســوی 
پیروزی هایــی  و  موقعیت هــا  و  شــغل ها 
ســوق داده اســت کــه اوبامــا و »بوش پســر« 
بودنــد.  مانــده  عاجــز  آن  بــه  دســتیابی  از 
ایــن قشــرهای پرشــمار حاضــر نیســتند در 
کمپین هایــی کــه توســط دموکرات هــای راه 
یافتــه به مجلــس نمایندگان بــرای برکناری 

ترامــپ و احــراز عــدم صاحیــت وی بــه راه 
افتاده، مشارکتی داشته باشند. بدترین شکل 
قضیه برای دموکرات ها این اســت که مسأله 
فــوق را احــراز و اثبــات کننــد و ترامــپ خلع 
مقام شــود. امــا در این صــورت مایک پنس، 
معاون وی طبق نص صریح قانون اساســی 
امریــکا، جانشــین وی خواهــد شــد. مایــک 
پنس نیز همان ایده هــای ترامپ را در زمینه 
محدودســازی مهاجران و کوبیدن کشورهای 
خاورمیانــه ای دارد ولی رجحان او بر ترامپ، 
عاقل تر بودن وی اســت و این فرآیند ممکن 
اســت به تجدید پیروزی جمهوریخواهان در 
انتخابات سال 2020 منجر شود حال آنکه اگر 
طــرف دموکرات ها در انتخابــات مذکور خود 
ترامپ باشــد، احتمال غلبه بر وی به ســبب 
تندروی های بین المللی و از این شاخه به آن 

شاخه پریدن هایش بسیار بیشتر خواهد بود.
ë یک پروسه کم ثمر

ایــن میــان یکــی از چالش هایــی کــه  در 
مجلــس نماینــدگان جدید امریکا بــا دونالد 
مربــوط  مســائل  داشــت،  خواهــد  ترامــپ 
اســت.  کشــور  ایــن  خارجــی  سیاســت  بــه 
دونالــد ترامــپ در دو ســال اخیــر امریــکا را 
بــا بحران هــای متعــدد در سیاســت خارجی 
رویارویی هــا  ایــن  اســت.  ســاخته  روبــه رو 
بــرای دموکرات هــا و حتــی جمهوریخواهان 
پســندیده نیســت. بســیاری چــه در امریــکا و 
چــه در آن ســوی مرزهای این کشــور، منتظر 
هســتند دموکرات ها آســتین بــاا زده و از این 
ضعــف ترامپ بــرای زمین زدن او اســتفاده 
کننــد. امــا اصــواً چرخــه بررســی اقدامــات 
فرامرزی رؤســای جمهوری امریــکا به قصد 
ســاقط کردن آنها، پروسه ای بوده که معموًا 
ثمری نداشــته و مخالفان رؤسای جمهوری 
وقت، طرفی از این قضیه نبسته اند. بارزترین 
نــوع این مخالفت هــا در ســال 2006 صورت 

نمونه های قبلی ای چشــم بدوزند که در این 
زمینه وجود داشته ولی به شکلی ناقص و بد 
از آنها استفاده شده است. برای آنها، بهترین 
راه، تأکیــد و تمرکــز بــر روش هایــی اســت که 
کاخ ســفید در دوره ترامپ در زمینه برقراری 
امنیــت ملی ضمن جوان هــای بین المللی 
و نظامــی آنهــا در پیــش گرفتــه اســت. ایــن 
همان مجرایی اســت که نقطه آغازین آن به 
فرضیه دخالت روس ها در انتخابات ریاست 
جمهوری امریکا در ســال 2016 برمی گردد و 
بــه این ادعــای ملموس کــه وادیمیر پوتین 
در پیــش افتــادن ترامپ از هیــاری کلینتون 
بی ســهم و نقــش نبــوده اســت. حتــی اگــر 
دخالت روسیه در شکست هیاری اندک تر از 
چیزی بوده که گفته می شود، اصل مشارکت 
آنهــا در این امر کامــًا ملی و امنیتی و ناقض 
اختصاصی بودن حوزه و حیطه هر کشــور به 
خــودش و نافــی اســتقال عمل احــزاب آن 
اســت و خبــر از رویکــرد ترامپ و بانــد وی به 
حربه هــای غیر وطنی بــرای اســتقرار در کاخ 
سفید می دهد. هم اینک تحقیق کارگروه های 
منتخب روی فرضیه ها و مسائل فوق جریان 
دارد و بــا اینکه در اعام نتایج آن تأخیرهای 
متعدد و فراوانی اعمال شده،  اما اصل خطا 
و ماهیــت لغزش از ســوی دادســتانی امریکا 

احراز شده است.
ë راه های یک دوئل

ترامپ گفته اســت اگر بر سر این ماجرا او 
را قلقلک بدهند، او هم خوب می داند چطور 
یک مجلس نمایندگان سرشار از دموکرات ها 
را بــه ســوی مســیرهای ســنگاخی و پرخطر 
دموکرات هــا  عاجل تــر  نیــاز  بدهــد.  ســوق 
تدویــن و ارائــه مانیفســتی اســت که بــه آنها 
اجازه بدهد کاری ســازماندهی شــده را برای 
بی اعتبار جلوه دادن سیاست های اقتصادی 
و رویکردهای سیاسی ترامپ صورت بدهند و 

به شعارزدگی خود پایان بخشند. اتفاقاتی که 
در جریــان کمپین های انتخاباتی ســال 2016 
امریکا روی داد، ثابت کرد مردم این کشــور و 
به واقع کل جهان توجه و کشــش ســابق را به 
اخبــار و گزارش هایی ندارند کــه در آن صرفاً 
طــرف مقابــل کوبیــده و تخطئــه می شــود تا 
کاندیدای مورد نظر به هدف بزرگش برســد. 
جامعه امریکا و سیاستمداران آن آموخته اند 
که می توان از هر مسیری رفت و با هر ساحی 
بــه طــرف مقابل تاخــت اا چیزهایــی که در 
عصــر روابــط بین الملــل و در زمانه مالکیت 
اطاعات کار ســخت تری را بــرای جا افتادن 
در جوامع مدرن بشــری دارند. می توان ده ها 
افشــاگری ولــو حقیقی دربــاره ترامــپ کرد و 
تقلب ها و تخطی های اخاقی و سیاسی او را 
آشکار ســاخت اما در عصری که وی نیمی از 
دوره چهار ساله ریاست جمهوری اش را طی 
کرده، به ادواتی بسیار بیش از این برای خلع 
او نیاز اســت و حتی سســت تر کــردن جایگاه 
سیاســی و منزلت او در کاخ سفید، چیزهایی 
را می خواهد که بخشــی از آن اینک در اختیار 
مجلــس  در  شــده  مســتقر  دموکرات هــای 

نمایندگان امریکا نیست.
ë سایر ساح های ناکافی

آنچه برشــمردیم، ســاح هایی اســت که 
شــاید برای دموکرات ها مفید باشند اما برای 
رســیدن به هــدف، ناکافی و ناقصنــد و حتی 

موارد ذیل نیز شاید کافی نباشند:
1- رواج تروریسم دست راستی در امریکا:

انتخابــات  بــه  منتهــی  هفته هــای  در 
یــک ســازمان دســت  امریــکا،  میانــدوره ای 
حــاوی  بســته  و  پکیــج   14 افراطــی  راســت 
بمــب را بــه محــل ســکونت بــاراک اوبامــا و 
ســایر ســرکردگان حزب دموکرات ارسال کرد 
و چنــد نفــر خاص دیگــر را هــم از ایــن روند 
مبرا ندانســت و ســپس تصریح کــرد این کار 

را در قبــال کســانی انجــام داده کــه دشــمن 
ترامــپ و بدخــواه مــردم امریکا هســتند. در 
پتســبورگ یک تندرو دست راســتی دیگر به 
یک عبادتگاه یهودیان حمله کرد و با ســاح 
گرم، 11 نفر را کشت و تعدادی را هم مجروح 
ساخت. مشکل اینجاست که در دوره ترامپ 
هیــچ مهــاری بــر ایــن تندروی هــای افــراد و 
برعکــس،  و  نشــده  زده  افراطــی  نهادهــای 

به طور نامحسوسی شارژ شده اند.
2- سیاست های اینترنتی:

در امریکا این باور وجود دارد که سایت ها 
واحدهــای  یــا  اینترنتــی  ســازمان های  و 
اطاع رســانی نهادهــای دولتــی و خصوصی 
موضعگیــری درســتی در قبــال کجروی های 
رایــج در این کشــور ندارند و بــا اینکه مخالف 
دســت راســتی های افراطــی هســتند امــا در 
عمــل بــه انتقــاد از نهادهایــی می پردازنــد 
که بابــت اقدامات دســت راســتی ها متضرر 
می شوند. مشــکل اینجا اســت که کاخ سفید 
موضــوع،  ایــن  اهمیــت  تمامــی  وجــود  بــا 
کوششــی جــدی و مؤثر بــرای ســاماندهی به 
ایــن ســایت ها و نهادهــای اینترنتی نداشــته 
و همیــن مســأله، اعمــال قوانیــن واحــد در 
امریکا را دشوار ساخته است. دولت ترامپ از 
تمامی اساف خود در این زمینه بی تفاوت تر 
است و خود وی تا فرصتی به دست می آورد، 
به CNN و ســایر رســانه های مخالف خویش 
می تازد و از فاکس که از تنها حامیان اوســت، 

تعریف می کند.
3- مبارزه با تروریسم جهانی:

 از زمــان واقعــه 11 ســپتامبر، امریــکا بــه 
بهانــه مبــارزه با تروریســم، بــه اینجــا و آنجا 
تاختــه و در حالی که هدفش ظاهراً ســرکوب 
عوامل انفجار و مرگ انسان ها بوده، خودش 
بــر ایــن قضایــا دامــن زده اســت. ترامپ در 
ماه هــای منتهی به پیــروزی اش در انتخابات 

گرفت که دموکرات ها روش مشارکت جورج 
دبیلو بوش در جنگ با عراق و افغانســتان را 
مطرح کرده و بشــدت وی را زیر سؤال بردند 
ولی قــادر به خلع وی بــا وجود تصمیم های 
پرنوســان او در ارتباط با این جنگ ها نشدند. 
البتــه مســاعی آنهــا در پیــروزی دموکرات ها 
به ســرکردگی اوباما در انتخابات سال 2008 
بی تأثیــر نبود ولــی در آن زمان دوره 8 ســاله 
ریاست جمهوری دبلیو بوش به پایان رسید 
و او به جبر قوانین داخلی امریکا حق شرکت 

مجدد در انتخابات را نداشت.
ë خط مشی های ناروشن

اگــر روش هــا و نتایــج کار کنگــره در زمان 
اکثریــت داشــتن دموکرات هــا در آن معیــار 
درســتی از نحوه سیاســتگذاری های خارجی 
امریــکا در زمــان ریاســت جمهــوری جــورج 
دبیلــو بــوش را به دســت نمی دهــد، همین 
نهــاد در زمان حکومت بــاراک اوباما هم که 
در تســخیر جمهوریخواهان بود، خط مشــی 
ناروشــنی را در دســتور کارش داشــت. قــدر 
مســلم اینکــه میزان توجــه به خواســته های 
نیروهــای مســلح در امریــکا و نقــش آنها در 
مناســبات بیرونی و روابــط بین الملل امریکا 
در هــر دو دوره فزونــی گرفــت و البتــه میزان 
آن در دوره تــوأم بــا ســبعیت نظامــی بوش 
بیشــتر از اوبامایی بود که صحبت از کاســتن 
نیروهای امریکایی در خاورمیانه می کرد و در 
مقام عمل کمتر به آن دست می زد. از همه 
بدتــر ســکوت توأم بــا بی تفاوتــی کمیته های 
زیرمجموعــه ســنا و مجلــس نماینــدگان در 
قبال مانورهای نظامی سرشار از تضاد اوباما 
در خــاک عــراق و افغانســتان بــود و انگار دو 
دولت متفاوت امریکایی قصد دســت بردن 
در حکومت این کشــورها را داشــتند و خبری 
از همخوانــی فرامیــن صــادره کاخ ســفید و 
نوع عملکــرد نظامیــان امریکا در ســرزمین 
آشفته افغانســتان و عراق نبود. با این حال، 
ناکامی جمهوریخواهان جلوه گری بیشــتری 
در قیاس با شکســت دموکرات ها داشت زیرا 
پیشینه جمهوریخواهان سرشار از ریسک های 
نظامی و حرکات غیرقابل تخمینی است که 
در اینجــا و آنجای جهان انجــام داده اند ولی 
دموکرات هــا معمــواً از هر ریســک منجر به 

ناکامی وسیع نظامی دوری جسته اند.
ë ناقص و بد

اگر دموکرات ها واقعاً خواهان این هستند 
که با اختیارات تازه کسب کرده شان در کنگره 
زیــر پای ترامــپ را خالی کننــد، باید به همه 

بــه کرات دربــاره کنار کشــیدن از این حرکات 
بی فایده و مضر شــعار داد اما در عمل هنوز 
در رویدادهای عراق و افغانستان غرق است 
و به ابعاد ســتیز امریکا با ســوریه هم افزوده 
و در آن ســوی آســیا با رهبر کره شــمالی هم 
درافتــاده و بــه جنگ و صلــح بــا او پرداخته 

است!
4- قضایای افغانستان و لیبی:

جنگ در افغانســتان نه تنها کمتر نشده، 
بلکــه بــه ســبب بی تدبیری هــای امریــکا رو 
به فزونی گذاشــته اســت و در آفریقــا هرج و 
مرج به معنــای واقعی کلمه در لیبی برقرار 
بــوده و خلــع چند ســال پیــش معمرقذافی 
نــه تنهــا آرامــش را بــه ایــن کشــور شــمال 
آفریقایــی برنگردانــده، بلکه اوضــاع را بدتر 
و ملوک الطوایفــی را بــر لیبی حاکم ســاخته 
است. شاید ضعف دولت های مرکزی حاکم 
بر این کشورها از دایل این اوضاع تیره باشد 
امــا رد پــای خرابکاری هــا و ســوء تدبیرهــای 
امریــکا هم در آنهــا عیان اســت و ترامپ در 
ایــن زمینه هــم نمــرات منفی اســاف خود 
را پــاک نکــرده و »صفر«های تــازه ای گرفته 

است.
5- یمن:

 فجایع روی داده در این کشور، سیاه ترین 
البتــه  و  امریــکا  خارجــی  سیاســت  نقطــه 
عربســتان در ســال های معاصر بوده اســت. 
در حالــی کــه کاخ ســفید، ایران را به مســائل 
حقوق بشــری متهم کرده اســت، ریختن هر 
روزه صدهــا کیلو بمب توســط نیروی هوایی 
دست آموز خویش در عربستان بر سر مردم 
یمــن را نادیده گرفتــه و در جنایات هولناک 
ســران ســعودی در این کشــور کوچک غرب 
آســیایی کامــًا شــریک بــوده اســت. وقتــی 
مســتقل  روزنامه نــگار  خاشــقجی،  جمــال 
عربســتانی از چنیــن سیاســت های مرگباری 
انتقــاد و ولیعهــد ناپخته عربســتان ســر وی 
را زیــر آب کرد، سیاســت یک بــام و دو هوای 
ترامــپ ادامــه یافــت و بعــد از یــک مشــت 
حرف هــای ظاهــری در محکــوم کــردن این 
واقعه، به حمایت مجدد از دولت ســعودی 
در محــو ایــن خبرنگار افشــاگر و نــازل کردن 
پیــام مرگ بــر فراز آســمان یمــن پرداخت. 
اینــک »امریکای ترامــپ« با این ســؤال هم 
مواجــه اســت کــه اگــر دیــوار کشــیدن جلــو 
قاچاقچی های مکزیکی کاری ضروری است، 
متوقف کردن هواپیماهای بمب افکن سران 
آل ســعود در آســمان یمن امــری به مراتب 

ضروری تر نیست؟
یــک کنگــره دارای نماینــدگان بیشــتر از 
حــزب دموکــرات و افــرادی کمتــر از حــزب 
جمهوریخــواه می توانــد به مــوارد فوق تکیه 
و بــا آنهــا، ترامــپ را یــک رئیــس جمهوری 
متظاهر و فاسد معرفی کند اما ساقط کردن 
او حتــی بــا این دایــل قوی و مســائل مبتنی 
بر یقین، کاری اســت که چرخه های پیچیده 
سیاســت امریکا از آن جلوگیــری می کند. به 
همیــن خاطر اســت کــه برنی ســندرز و البته 
بــاراک اوباما و امثــال آنها از حــاا انتخابات 
2020 را هــدف گرفته انــد. زمانــی کــه آرای 
احتمااً بیشترشان می تواند شکست هیاری 
را در ســال 2016 جبــران و ترامپ را مغلوب 

کند و دموکرات ها را به کاخ سفید بازگرداند.
منابع:

Brookings و Foreign Affairs

لیندا ال فاولر، دانیل بایمن
مترجم: وصال روحانی

بافاصله پس از پیروزی دموکرات ها در انتخابات اخیر میاندوره ای مجلس نمایندگان 
امریکا، بســیاری امیدوار شــده اند کــه راه یافتگان دســت چپی به مجلــس نمایندگان 
امریکا با وارد کردن فشــارهای قانونی به دونالد ترامپ، وی را به اســارت خود درآورند 
و در سیاســت های وی تغییراتــی را اعمــال کننــد. حقیقــت امــر ایــن اســت کــه ابزار 
آنها بــرای نیل به چنیــن چیزی ناکافی اســت و زور آنها بــه زمامدار ناآرام کاخ ســفید 
نمی رســد. در فهرســت تمام نشــدنی وعده های نماینــدگان تازه و قدیــم دموکرات در 
مجلس نمایندگان امریکا، انواع چیزها رؤیت می شــود. از افشای خطاهای ترامپ در 
زمینه های مختلف از 20 ژانویه 2017 به بعد تا ورود به ارتباط ها و انتخاب های شــغلی او 
در صحنه های خارجی و ایجاد کمیته هایی که شــبکه های ترامــپ در زمینه به کارگیری 
امنیت در ســطح امریــکا و جهان را به زیر ذره بین ببرد و حتــی وی را وادار به تبعیت از 

دستورالعمل های دموکرات ها کند.

ساح های مخالفان ترامپ در 
کنگره امریکا

بیم وامیدهای دموکرات ها پس از پیروزی در انتخابات میاندوره ای
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در  ترامــپ  دونالــد 
بعــد دیگــر به شــکلی 
دیــوان  بــه  وحشــیانه 
بین المللــی دادگســتری تاختــه کــه اگــر در 
بررســی های خود این نتیجــه را اعام نماید 
که جنایات جنگی توســط سربازان امریکایی 
و  دیــوان  گرفتــه،  صــورت  افغانســتان  در 
قضات آن را مورد شدیدترین تحریم ها قرار 
می دهد و رابطه بانکی آنها را در جهان قطع 
می نمایــد. دیوان بین المللی دادگســتری از 
قدیمی تریــن ارگان هــای بین المللی اســت 
کــه همــواره مــورد احتــرام جامعــه جهانی 
بــوده و آرای آن به عنــوان فصل الخطاب در 
خاتمه یافتن دعواهــای جهانی به کار گرفته 
شده است. تنها شورای امنیت سازمان ملل 
متحــد در صورتــی کــه تشــخیص دهــد رأی 
دیوان با صلح و امنیت بین المللی در تضاد 
قــرار گرفته، می توانــد رأی مزبور را به  حالت 
تعلیق درآورد. به همین جهت وجه دیگری 
از امریکای شــماره یک را می توان مشــاهده 
کــرد کــه چگونــه اصــول حقــوق بین الملــل 
و  می گیــرد  هیــچ  بــه  را  انســانی  موازیــن  و 
ارزش های جهانی را فدای امریکا می نماید.

آنچه امریکای دونالــد ترامپ در حال پیاده 
کردن اســت مــورد اعتــراض جهانیــان قرار 
روش هــا  ایــن  از  هیچ کــدام  اســت.  گرفتــه 
تأمین کننــده صلــح و امنیــت بین المللــی 
نیســت و برعکــس تحریک کننده کشــورها و 
ملت هــا بــرای حرکت به ســوی آنارشیســم 
در روابط بین الملل و شکســتن ساختارهای 
جاافتاده نظام بین الملل به شــمار می رود. 
ممکن اســت تــا مدتی کوتــاه، جهــان دچار 

ســرگردانی باشــد کــه بــا اقدامــات ترامــپ 
چگونــه برخــورد نمایــد ولــی اگــر اطمینان 
حاصــل شــود ایــن یک سیاســت مســتمر از 
ســوی امریــکا انتخــاب شــده و امریکایی هــا 
قصــد ندارنــد جلو رئیــس جمهــوری لجام 
گســیخته خود را بگیرند، از یکســو بندها یک 
به یک باز می شــوند و از ســوی دیگر رهبران 
جهــان بــه فکــر راهکارهــای شــخصی خود 
برای اداره جهان و اگر نشد برای پیاده کردن 
منافــع و امنیــت ملی خود بــر می آیند و این 
همان آنارشیسم در روابط بین الملل است.

اما چــرا امریــکای دونالــد ترامپ بــه چنین 
روشــی روی آورده است؟ چندین دهه است 
امریکا با عدد و رقم به این نتیجه رســیده که 
از یــک طــرف دارد از نظر قــدرت اقتصادی 
پــس از 100 بــه تحلیــل مــی رود و از طــرف 
دیگــر همــه آنهایی کــه خودش آســتین باا 
زده و به خاطــر اهدافی، ســرمایه، تکنولوژی 
و مدیریت در اختیارشــان قرار داده، آنچنان 
پیشــرفت کرده اند که گوی ســبقت را از خود 
امریــکا دارنــد می ربایند. امریــکا در مورد دو 
کشــور قربانی جنگ جهانی دوم یعنی ژاپن 
و آلمان ســیل کمک ها را سرازیر کرد و اکنون 
آنهــا می توانند به امریــکا در برخی موارد نه 
بگویند. البته این دو کشــور فاقد توانایی های 
ازم برای ابرقدرت شــدن می باشند. ولیکن 
چیــن کــه از ســال 1361 خــود را به ســرمایه، 
تکنولوژی و مدیریت امریکا و بقیه کشورهای 
پیشــرفته نظیــر اروپــا و ژاپــن وصــل نمــود 
آنچنــان قدرتمنــد شــده که تولیــد ناخالص 
ملــی ایــن کشــور، در تطبیــق قــدرت خریــد 
)PPP(، بــه بــاای 23 تریلیــون دار رســیده 

در حالــی کــه بــرای امریــکا زیــر 19 تریلیــون 
بــازار  در  چیــن  ســرمایه گذاری  اســت.  دار 
مالی امریــکا هم آنچنان اســت که اگر چین 
اراده کنــد می تواند بازار مالــی امریکا را بهم 
بریــزد همان سیاســتی کــه چین بــرای پس 
گرفتــن هنگ کنــگ در مقابــل بریتانیا به کار 
برد. ســایر اندیکس هــای مالــی و اقتصادی 
هم نشــان می دهــد چین نــه تنهــا از امریکا 
دارد پیشــی می گیرد بلکه چیــن یک قدرت 
جهانــی رو بــه پیــش اســت. چیــن در زمینه 
اقتصــادی خیلی زودتــر از برنامــه، از امریکا 
پیشــی گرفــت ولی چنــد دهــه نیــاز دارد که 
ســایر مظاهــر قــدرت خــود نظیــر صنعت، 
تکنولــوژی، امور نظامی، امور فضایــی و... را 
در حــدی تکمیل نماید که بتوانــد به امریکا 
کامــًا نه بگویــد. تــرس و وحشــت امریکا از 
همیــن جاســت، آنها که پشــت ســر ترامپ 
جمع شده اند تا با هر قیمتی امریکا را شماره 
یــک در جهــان بنماینــد، تصــور دارنــد اگــر 
ظرف چند سال بتوانند جلو چین را گرفته و 
امتیازات امریــکا را در حدی منحصر به فرد 
نماینــد که دوبــاره امریکا از بقیه رقبا پیشــی 
بگیــرد، کاری شــده وگرنه امریــکا قافیه را به 
رقبــا می بازد. اما بســیاری از صاحب نظران 
و اندیشــمندان در امریکا و جهان معتقدند 
ایــن روش ترامــپ راه بــه جایــی نمی بــرد و 
امریــکا را منزوی و منفور می ســازد در حالی 
که با تعامل و همکاری با جهان، نظیر روش 
تعاملی اوباما، بهتر می توان منافع امریکا را 

تضمین کرد.
در این میان شاید دونالد ترامپ سخت ترین 
مواضع را نسبت به ماندن در توافق هسته ای 

دارد و از این طرف هم ایران، روســیه و چین 
جواب رد می دهند و می گویند لزومی ندارد 
که یــک توافــق بین المللی بر حســب اینکه 
دولــت جدیــد امریــکا آن را نمی پســندد از 
دوبــاره جراحی کنیــم و بخواهیــم از دل آن 
یــک توافــق جدیــد دربیاوریــم. درحقیقت 
اگر قرار شــود هــر دولتی که در امریکا بر ســر 
کار می آیــد از توافــق قبلی عــدول کند، هیچ 
دلیلی وجود نــدارد رئیس جمهوری بعدی 
هــم کــه بیایــد از ایــن مرحله حاضــر عدول 
نکند. به عبارت دیگر اگر قرار باشد که توافق 
هســته ای یا یک توافــق بین المللی محترم 
شــمرده نشود در این صورت راه برای نقض 
مکرر یک توافق بین المللی برای همیشه باز 

می شود.
اجــاس ســران 28 کشــور اتحادیــه اروپــا در 
بلغارســتان در اردیبهشت گذشته به نتیجه 
قابــل توجهی رســیدند کــه هم بــرای اروپا و 
هم برای ایران ارزشــمند بــود. این اولین بار 
بــود که اروپا نمایــش وحدت نظر و حمایت 
قاطع از کشوری در مقابل امریکا با موضعی 
چالش برانگیز در سطح جهانی ارائه نمود. 
حمایت سیاســی اروپا، جنــگ روانی امریکا 
علیه ایران و مســتولی شــدن ترس بر ســایر 
کشورها و شــرکت های جهان برای همکاری 

با ایران را تا حدودی زدود.
امانوئــل مکــرون رئیــس جمهوری فرانســه 
اظهــار داشــت اروپا قصد ندارد بر ســر ایران 
بــا امریــکا وارد یــک جنــگ تجاری شــود اما 
همیــن مصوبــه 28 کشــور نشــان از نوعــی 
جنگ تجاری بین اروپا و امریکا داشت. اروپا 
از اینکــه ترامــپ نامعقــول اســت و به هیچ  

ادلــه کارشناســی و تخصصــی اروپــا احترام 
نمی گذارد، بســیار ناراحت است. به ترتیبی 
کــه رئیــس شــورای اروپــا در یک ســخنرانی 
رســمی در این اجاس اعام داشت اروپا با 
داشــتن چنین دوســتی مثل دونالد ترامپ، 
احتیــاج بــه هیچ  دشــمنی ندارد. شــاید این 
شدیدترین اظهارنظر در روابط اروپا و امریکا 

محسوب شود.
با ریاســت جمهوری ترامپ، شــاهد شکاف 
و فاصله ای محســوس میــان اروپــا و ایاات 
متحده هســتیم. رویکردهای ترامپ نسبت 
بــه اروپایی هــا و نــگاه تحقیرآمیــزی کــه وی 
نســبت به آنها داشت، موجب شده است تا 
اروپا دیگــر نخواهد متحد مطیع و کورکورانه 
امریــکا باشــد و بــه همیــن خاطــر اســت که 
رقابت های فراآتانتیکی شدت گرفته و کاخ 
ســفید برای اولین بــار بر فــواد و آلومینیوم 

اروپا تعرفه گذاشت.
دفــاع از برجــام و رقابت تجاری میــان اروپا 
و امریــکا بــه یــک موضــوع حیثیتــی بــرای 
اتحادیه اروپا تبدیل شــده اســت، اروپایی ها 
از منظر برجام می خواهند از جایگاه شــان و 
دســتاوردی که آن را میراث خــود می دانند، 

دفاع کنند.
حتمــاً بخشــی از مســأله تعرفه گــذاری بــر 
فــواد و آلومینیــوم اروپــا به خاطــر حمایت 
اروپایی ها از توافق هسته ای و ایران است. در 
واقع، امریــکا با این کار می خواهد اروپایی ها 
را تحت فشــار قرار دهــد تا آنها پیرو و مطیع 
ایــاات متحــده شــوند. کاخ ســفید از اینکــه 
اتحادیــه اروپــا در موضــوع برجــام ایســتاده 
و ســینه ســپر کرده اســت و ســران 28 کشــور 

از ادامــه اجــرای برجــام حمایــت کرده انــد، 
عصبانی گردید.

خــوب  عملکــرد  لطــف  بــه  خوشــبختانه 
جمهــوری اســامی در انجــام تعهداتــش، 
جهــان و بویــژه قدرت هــای بــزرگ در گــروه 
1+5 در مقابــل امریکا به پا خواســته و اعام 
را  امریــکا  می دارنــد فرمان هــای تحمیلــی 
نمی پذیرند. این یــک فرصت تاریخی برای 
جهان اســت کــه چنانچه ایــران هم بــا اروپا 
صفحــه  می توانــد  اروپــا  نمایــد،  همراهــی 
جدیــدی در تاریخ روابط دو طرف آتانتیک 
بــه وجــود آورد و خود را آماده ســازد که بعد 
از 73 ســال، اراده مســتقل خــود را در برابــر 
امریــکا بــه نمایــش بگــذارد. اروپــا بخوبــی 
می داند تســری قوانین فراســرزمینی امریکا 
به اروپا چقــدر برای اروپا تحقیرآمیز اســت. 
درســت اســت که امریــکا در جنــگ جهانی 
دوم بــه مدد اروپا شــتافت ولیکــن نه به این 
معنــا کــه اروپــا همــواره مجــری بی چــون و 
چرای امریکا باشد و تصمیمات اروپا از قبل 
در واشــنگتن گرفته شــود. در موضوع ایران، 
اروپا تاش هــای دیپلماتیک فراوان نمود تا 
امریکا را قانع سازد که بی دلیل از یک توافق 
بین المللی خارج نشــود، امــا دونالد ترامپ 
احتــرام رؤســای جمهوری فرانســه و آلمان 
و وزیــر امورخارجــه بریتانیــا را محفــوظ نگه 
نداشــت و کوچک ترین اهمیتی به ســخنان 
و  نــگاه حقــوق بین الملــل  نــداد. در  آنــان 
مســئولیت دولت ها، هــرگاه دولتــی در یک 
کشور عوض شود، دولت جدید موظف است 
به تعهدات بین المللی دولت قبلی احترام 
گذاشــته و آنها را اجرا نماید. در صورت بروز 

نقطــه نظــرات جدیــد، دولت ناراضــی باید 
از مکانیســم های موجــود در توافق مربوطه 
استفاده نموده، به طریق مسالمت آمیز نظر 
طرف دیگــر را جلب نماید و اگر نتوانســت، 
بایســتی کمــاکان بــه تعهــدات خــود در آن 
توافق عمل نماید. در توافق هســته ای گروه 
1+5 بــا ایــران کــه مجــری و ناظــر بی طــرف 
آن، اتحادیــه اروپــا بود، همگــی بر صحت و 
سامت این توافق تأکید داشتند ولی دولت 
جدیــد امریــکا بــا زورگویــی و بــدون اینکه از 
مکانیســم رفع اختافات در برجام استفاده 
نمایــد، خواســتار برهــم خوردن ایــن توافق 
و تشــکیل مجــدد آن بر پایه نظــرات دولت 
جدیــد امریــکا گردید کــه کامــًا غیرحقوقی 
جهــان  در  می باشــد.  غیردیپلماتیــک  و 
توافق های بسیاری وجود دارند که یک طرف 
بعداً ناراضی می شود ولی چون قادر به قانع 
کردن طرف مقابل خود نیست، به تعهدات 
خود کمــاکان ادامه می دهد. جهــان و بویژه 
اروپــا بخوبــی درک کــرده کــه در زیر پوســت 
ایــن ادعــای امریــکا، تضعیــف و بی ثبــات 
کردن نظام سیاسی ایران نهفته است و این 
نمی تواند مبنای روابط بین الملل قرار گیرد. 
ایــن روش ها مربوط به قبــل از قرن نوزدهم 
بــود کــه دولت هــای یاغــی قصد ســرنگونی 
دیگــر دولت ها را می کردند، ولی با اســتقرار 
اصــول روابط بین الملل و حقوق بین الملل 
به زیاده خواهی دولت های یاغی پایان داده 
شد. اگر کشــورهای اروپایی، روسیه و چین با 
امریکا همراهــی نمایند خــود مصداق یک 
دولــت یاغی را خواهند داشــت که به اصول 

حقوق بین الملل متعهد نمی باشند.
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گفت و گوی »ایران« با نوش آفرین انصاری، دبیر شورای کتاب کودک

 بزرگترین مشّوقم توران میرهادی بود
وقتــی از امیرحســین آریان پــور، عبداه انــوار و در آخــر مهدی محقق، همســرش 
صحبــت می کند لبخنــدی به پهنای صورتــش نقش می بندد و از عهــدی قدیمی که 
روزگاری میان این ســه تن بوده می گوید:»عهد بســته بودند هیچگاه ازدواج نکنند، 
قــول و قراری که تنها اســتاد انــوار بــه آن پایبند ماند ولی هــم مهدی و هــم زنده یاد 
آریان پــور به آن وفــا نکردند، اتفاقاً هر دو هم ســال 42 ازدواج کردنــد. هنوز به خاطر 
دارم کــه گاه گــداری اســتاد انــوار گایه می کــرد و می گفت: »شــما دو نفر اشــتباهی 
کرده ایــد کــه در آن مانده اید!« و من یکی از همان دو اشــتباه هســتم، هشــتم آذرماه 
عمر زندگی مشــترکمان با استاد محقق به 55 سال رســید و حاا سال ها از آن روزگار 
می گــذرد و طی تمام این دهه ها کتاب، کتابخوانــی و علم و فرهنگ مهم ترین عامل 
پیوند ما بوده است.« به بهانه اینکه هجدهمین جلد از فرهنگنامه کودک و نوجوان 
آماده انتشــار شــده به ســراغ او رفتیم تا از سال ها زندگی مشــترک با استاد محقق، از 
چهره های ماندگار فرهنگ، فلســفه، ادبیــات و همین طور از روزگاری که به تشــویق 
محمدعلی جمال زاده قدم به عرصه کتابداری گذاشت بشنویم. حاا بعد از گذشت 
ســال ها این بخش از فرهنگمان جزئی جدایی ناپذیر از زندگــی حرفه ای اش و حتی 
شخصی این اســتاد دانشــگاه شــده، آنچنان که از همان ســال های ابتدایی تأسیس 
شــورای کتاب کودک و بعدها هم فرهنگنامه کودک و نوجوان می توان شاهد حضور 
فعالیت هــای داوطلبانــه اش در کنــار بزرگانــی همچون زنــده یاد تــوران میرهادی 
بود. بــا اینکه از بی توجهی نظام آموزشــی به جایــگاه مطالعه و ادبیــات در مدارس 
گایه دارد اما هنوز هم ناامید نشــده و تأکید دارد:»بایــد هنوز هم  بجنگیم تا بااخره 
مســئوان آموزشــی متوجه ضرورت جایگاه ایــن بخش از فرهنگمــان در آموزش و 
پرورش بشوند.« در سابقه این استاد دانشگاه تهران، راه اندازی بخش فنی کتابخانه 
مرکزی دانشــگاه تهران و ریاســت کتابخانه دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران درج 
شــده، عاوه براین او تألیف آثار ارزشمندی همچون ترجمه »مدخل تاریخ اسامی: 
اثر ژان ســووارد« برگزیده کتاب ســال، »توســعه کتابخانه های عمومی«و»تأســیس 

کتابخانه ها در روستا« را هم در کارنامه خود دارد.

مریم شهبازی
خبرنگار

کــه حافظــه یــاری ام کنــد اشــاره می کنــم، 
این اقامت ها از هند شــروع شــد و به ســوئد 
رســید. مدتی هم در آلمان زندگی کردیم تا 
اینکه بازگشــتیم به ایران و پدرم استانداری 
را برعهــده  اســتان های گیــان و اصفهــان 
گرفــت. چند ســال بعد ســاکن افغانســتان 
شــدیم، هلند، بلژیک، پاکستان، انگلستان، 
دیگــر  جملــه  از  هــم  ســوئیس  و  روســیه 
کشورهایی ســت که بواســطه حرفه پدرم در 

آنها زندگی کردیم.
   چــه تجربه متفاوتی! و حاصل این ســفرها 

یادگیری زبان ها و فرهنگ های مختلف شد؟
بــه اجبــار شــرایط، ناچــار بــه یادگیــری 
زبان های مختلفی شــدم، از جمله فرانسه، 
انگلیسی، روســی و اتین، که البته یادگیری 
زبان اتین عاقه مندی شخصی خودم بود. 
هــر چند که نمی توان اتیــن را زبان زنده ای 
دانست که امکان مکالمه با آن فراهم باشد. 
اتین یادگرفتم چراکه این زبان کهن ریشــه 
زبان هــای اروپایی ســت، البتــه حــاا بخش 
زیــادی از آن را فراموش کــرده ام. زبان هایی 
که فراموش نکرده ام، فرانســه، انگلیســی و 

روسی است.
کتابــداری  رشــته  از  ســر  کــه  شــد  چطــور      
درآوردیــد؟ آن هــم در شــرایطی کــه امــکان 
تحصیل در رشته های مختلفی برایتان میسر 

بوده!
در این مســیر پراکنده ای که زندگی ام در 
آن قــرار گرفته بــود بااخره دیپلــم گرفتم، 
اینکــه می گویــم بااخره، از این بابت اســت 
که در هر کشــوری موفق به گذراندن بخشی 
از آن شــدم. بعــد به این فکــر افتادم که چه 
رشته ای را در فضای دانشگاهی دنبال کنم، 
آن سال ها ساکن روسیه بودیم. عاقه ای به 
یادگیری زبان روسی، آن هم فراتر از مکالمه 

نداشتم، بنابراین به سوئیس رفتیم.
     آشــنایی تان بــا جمالزاده به همــان دوران 

بازمی گردد؟
بله، ســاکن سوئیس که شدیم با زنده یاد 
محمدعلی جمالزاده، دوست قدیمی پدرم 
آشنا شدم. آشنایی ام با کتابداری به توصیه 
عموجمال بود، توصیه کرد سراغ این رشته 
بروم و حتی تأکید داشت بعد از بازگشت به 
ایران برایم کاربرد بســیاری خواهد داشــت. 
اصــًا نمی دانســتم کتابــداری چیســت. آن 
زمان برخــاف حاا فکر می کردم رشــته ای 
بســیار ایســتا اســت و درباره آن تصور بسیار 
محدودی داشــتم، بــا این حال آنقــدر به او 
اعتماد داشتم که به این مسیر قدم بگذارم. 
در آن چند سالی که سوئیس زندگی کردیم 
رفــت و آمــد بســیاری بــه خانــه جمالــزاده 
داشــتم و حتــی بــا همســر آلمانــی اش هم 
دوســتی زیــادی پیــدا کــرده بــودم. بعــد از 
پایان تحصیاتم یک ســالی هــم کارآموزی 
کردم. سه سال زندگی ام در ژنو دوران بسیار 
خوبــی بــود چراکــه از شــانس کار کــردن در 

کتابخانه های مختلفی برخوردار شدم.
   از آن آخــر هفته هایی که به خانه جمالزاده 

می رفتید هم بگویید.
بلــه، آخــر هفته هــا به خانــه جمالــزاده 
می رفتــم. فضــای خانــه اش بــرای مــن که 
متفــاوت  بــودم  مطالعــه  و  کتــاب  عاشــق 
ازخانه هــای دیگر بــود، کتاب های بســیاری 
داشت، حتماً شنیده اید که هر روز بسته ای از 
ایران دریافت می کرد و من هیجان عجیبی 
برای ایــن دیدارهای آخر هفته داشــتم. هر 
روز با هیجان بسیاری پای صندوق می رفت 

هنــد،  بــه  پدرتــان  مأموریــت  بواســطه      
در شهر»شــیما« متولــد شــدید و مدتــی از 
کودکی تان آنجا ســپری شــد، بعــد از آن هم 
تجربــه  را  مختلفــی  کشــورهای  در  زندگــی 
کردیــد، پدربزرگتــان هم نخســتین وزیرامور 
خارجــه کشــورمان بــوده، بــا توجــه بــه این 
پیشــینه خانوادگی جالبی که از شــما ســراغ 
داریم، قدری از دوران کودکی تان و چگونگی 

عاقه مندی تان به حوزه کتاب بگویید.
تــا جایی کــه از پیشــینه خانــواده ام خبر 
دارم، اجــداد مــن از هــرات بــه شهرســتان 
میانــه در آذربایجــان مهاجــرت می کنند و 
در نهایــت هم از چند نســل قبــل به تهران 
مهاجــرت می کننــد. گویا اصلیــت اجدادم 
بــه صحابه پیامبــر بازمی گردد کــه از مکه و 
مدینه به هرات افغانستان کوچ می کنند که 
آن زمــان یکی از مراکــز مهم فرهنگ و هنر 

بوده است. 
پدربزرگــم، میرزا مســعودخان انصاری 
همان طــور کــه خودتــان هــم اشــاره کردید 
نخســتین وزیــر امور خارجــه ایران بــوده که 
به مدرســه مســیحی ها می رود و از آموزش 
میــرزا  می شــود.  برخــوردار  فرانســه  زبــان 
مسعودخان بواســطه تسلط به زبان کم کم 
و  می کنــد  پیــدا  راه  هــم  اداری  دیــوان  بــه 
درنهایــت هم به منصبی انتخاب می شــود 
کــه گفتیــد. او با شــاه بیگــم ضیاءالســلطنه، 
دختر فتحعلی شاه قاجار ازدواج می کند که 
زنی با فضیلت و بســیار خوش خط بوده، او 
تا زمان حیات فتحعلی شاه تمام مکاتبات 
دربار و همچنین برخی مسئولیت های دیگر 
را انجــام می داده که شــرح حال زندگی اش 

پیشتر منتشر شده است.
ایــن دو ازدواج کــرده و صاحب فرزندان 
متعددی می شوند، جالب است که با وجود 
تفاوت فرهنگی بســیار تا آخــر عمر، زندگی 
بســیار خوبی داشته اند.شجره های مکتوبی 
که از خانواده ام موجود است به دوران میرزا 

مسعودخان به بعد بازمی گردد.
   پدرتــان هــم دیپلمــات بــوده و بــه همین 
در  زندگی تــان  از  اعظمــی  بخــش  واســطه 

کشورهای مختلف ســپری شده، از آن سال ها 
بگویید.

اولیــن مأموریت پدرم بــه هند بود و من 
آنجا متولد شــدم، زندگی در نقاط مختلف 
جهان تا بیست و چهارسالگی ام که همزمان 
با بازنشســته شدن پدرم بود ادامه پیدا کرد، 

بعد از آن به ایران بازگشتیم.
   و ایــن ســفرها چقــدر بــه آشــنایی شــما با 
فرهنــگ و داشــته های علمی دیگر کشــورها 

کمک کرد؟
منکــر فوایــدی کــه زندگی در کشــورهای 
مســأله  امــا  نیســتم  داشــته  برایــم  دیگــر 
اینجاســت که کودکی ام راحت سپری نشد، 
اینکــه شــما دائــم از این کشــور به آن کشــور 
برویــد و حتی یک دوســت، مدرســه یا اتاق 
ثابت نداشــته باشــید خیلی ســخت اســت.
این کودکی پراکنده منجر به آن شــد که قادر 
بــه برقــراری ارتباط بــا جوامعی کــه در آنها 
زندگی کردم نباشــم، با هر جابه جایی ناچار 
به یادگیــری زبانی جدید بــودم و فرهنگ و 
جامعه ای را  که تازه به آن عادت کرده بودم 

ترک می کردم.
فرهنگ هــای  بــا  آشــنایی  شــانس  از  امــا     

مختلفی برخوردار شدید!
بلــه، همان طــور کــه گفتــم نمی توانــم 
منکــر فوایــد آن بشــوم، از بابــت آشــنایی با 
فرهنگ های مختلف خیلی خوش شــانس 
بــودم، بــه محض زندگــی در هر کشــوری از 
شــانس مراجعه به مراکز مختلف فرهنگی 
آن برخوردار می شــدم، از موزه، ســالن تئاتر 
و ســینما گرفته تــا باغ وحش و هــر آنچه به 
نوعی بــا فرهنگ ســرزمینی که بــه آن رفته 
بــودم در ارتبــاط بــود. از همه اینهــا مهم تر 
فرصتی بود که برای مطالعه کتاب بازار نشر 

کشورهای مختلف در اختیارم بود.
     از هند، زادگاه شما که بگذریم تا اواسط دهه 
دوم زندگی تان همراه خانواده به کشــورهای 
مختلفی ســفر کردیــد، تجربه زندگــی در چه 

نقاطی از جهان را کسب کردید؟
امکان صحبــت درباره همه آنها ممکن 
نیســت، اما بــه مــوارد مختصری، تــا حدی 

تا ببیند نامه ای یا بســته ای رســیده یا نه! هر 
ســمت خانه که می رفتیم مملو از نامه های 
ارســالی از ایران بود و من اجازه داشتم آنها 
را بخوانــم. همســر آلمانــی جمالــزاده زن 
بســیار خوبی بود، همیشــه برایم ســؤال بود 
که چطور بــا آن همه تفاوت فرهنگی با هم 

کنار می آیند!
   تفاوتی که شــکل کم رنگ تــر آن در زندگی 
خودتان با اســتاد محقق هم دیده می شــود، 
ازدواج دختری متفاوت از دختران آن دوران 
کشــورمان کــه تجربه زندگــی در کشــورهای 
از  برخــوردار  مــردی  بــا  داشــته  را  متعــددی 
تحصیــات حــوزوی و خانــواده ای ســنتی-

مذهبی!
نه! تفــاوت زندگــی من و مهــدی خیلی 
کمتــر از زندگــی آن دو بــود، هــر دو مــا بــه 
هــر حــال ایرانــی بودیــم، امــا جمالــزاده و 

همسرش از دو کشور مختلف بودند.
     زنده یــاد جمالــزاده چــه ویژگــی خاصــی 
داشــت کــه آنقــدر بــر شــما و ادامــه مســیر 

زندگی تان اثر گذاشت؟
مهم تریــن ویژگی اش برای من مشــوق 
بــودن او بــود، در انجــام هر کاری با تشــویق 
و نــگاه مثبــت او روبــه رو می شــدم. لحــن 
وجــوه  تمــام  در  کــه  داشــت  قصه گویــی 
زندگی اش نمایان بود، به تک تک لحظات 
زندگــی نگاهی متفاوت داشــت و همه چیز 
را از دریچــه داســتان و رمان تعریف می کرد 

و می دید.
     بعد از سوئیس دوباره به هند بازگشتید؟

بله و من با کســب تجربه ای بسیار خوب 
از زندگــی و تحصیل در کشــورهای مختلف 
دوباره به هند بازگشــتم. بیســت و دو ســاله 
شــده بودم و آن زمــان مهم ترین دغدغه ام 
ایــن بود کــه ایران چطور می توانــد راهش را 
در میــان دیگــر کشــورها پیدا کنــد. هندی ها 
ویژگــی جالبــی دارند، با وجود تنــوع قومی، 
فرهنگــی و دینــی بســیار طی چندیــن دهه 
موفق به شــناخت خودشان شــده اند و این 
بــرای مــن خیلی جالــب بــود. از آنجایی که 
متولد هند هســتم بازگشــت دوباره به آنجا 
بــود، دو ســال ماندیــم،  برایــم لذتبخــش 
قصــد ادامه تحصیــل نداشــتم، بنابراین به 
کتابخانــه عمومــی دهلی رفتــم و آنجا آغاز 
فعالیت های داوطلبانه ام بود. این فعالیت 
ارمغــان  بــه  برایــم  بســیاری  رهاوردهــای 
آورد، از جملــه اینکــه بــا گروه هــا، مذاهــب 
و فرهنگ هــای مختلفــی در ایــن ســرزمین 
پهناور آشنا شدم که تأثیر بسیاری بر نگاهم 

به زندگی گذاشت.
    در بازگشــت بــه ایران به همــکاری با ایرج 

افشار پرداختید؟
از زمــان بازگشــتم بــه ایــران در جاهــای 
مختلفــی کار کــردم، اولیــن تجربــه کاری ام 
در ایــران به دفتــر »مجله راهنمــای کتاب« 
زنده یاد ایرج افشــار بازمی گــردد، جمالزاده 
و  نامــه  قــرار شــد  بــود.  کــرده  را  سفارشــم 
مکاتبات خصوصی آن دفتر را ســر و سامان 
بدهم. انجام این کار جذابیت بسیاری برایم 
داشــت، هرچنــد که تســلط خوبی بــه زبان 
فارســی نداشــتم و قــادر به مطالعــه خیلی 
نوشــته ها نبــودم. کمــی بعد انجمــن کتاب 
تشکیل شد و آنجا محل رفت و آمد خیلی از 
چهره های مشــهور ادبی آن روزگار از جمله 
دکتر زرین کوب شد و فرصت آشنایی با آنان 
یکی دیگــر از خوش شانســی های زندگی ام 
بود. هنــوز کتابخانه مرکزی دانشــگاه تهران 

ساخته نشــده بود. چندین ســال بعد که به 
کتابخانــه مرکزی دانشــگاه تهــران رفتم در 
انجمن کتابداران هم عضو شدم، عقیده ام 
به لزوم فعالیت های مبتنی بر کار تشکل ها 

به همان زمان بازمی گردد.
   عضویتتان در شــورای کتاب کودک به چه 

زمانی بازمی گردد؟
سال 42 به عضویت داوطلبانه این شورا 

درآمدم.
    آشــنایی تان بــا دکتــر محقــق بــه زمــان 

بازگشت تان به ایران بازمی گردد؟
بلــه، همان طــور کــه گفتــم در خواندن و 
نوشتن متن های فارسی مشکل داشتم، هم 
به یادگیری فارســی و هم عربی نیاز داشتم 
و استاد محقق هم پذیرفت که تدریس من 
را بــه عهده بگیرد. بعد از مدتی، ســفر دوم 
پدرم به مسکو پیش آمد و من از سال 36 تا 
42 دیگر اســتاد را ندیدم، او هم مدتی برای 
تدریس به لندن رفت. گویا بعد از بازگشــت 
بــه ایــران ســراغ می گیرد کــه کجا رفتــه ام و 
چکار می کنم، متوجه می شــود به کتابخانه 
مرکــزی دانشــگاه تهــران رفتــه ام، جایی که 
اتفاقاً پاتوق خودش هم بود، گاهی می آمد 

و سام و علیکی داشتیم.
     و تصمیم به ازدواج گرفتید؟

بله، خیلی ســریع به این نتیجه رسیدیم 
کــه می توانیــم زیر یک ســقف زندگی کنیم. 
ماجرای ازدواجمان هم جالب بود، روزی در 
حال قدم زدن به سمت رستورانی برای غذا 
خوردن بودیم کــه پدربزرگم ما را دید، نگاه 
متعجبــی کرد و من ســریع گفتم که ایشــان 
دکتــر محقــق هســتند. صــرف شــنیدن این 
پاســخ برای پدربزرگ کافی نبود، همچنان 
بــا نگاهی مملو از ســؤال نگاهمــان می کرد 
که هول شــدم و گفتــم: »قرار اســت بزودی 
ازدواج کنیــم!« با اینکه هر دو می دانســتیم 
بزودی چنیــن اتفاقی رخ می دهــد اما هنوز 
درباره اش صحبت نکرده بودیم. ســال ها از 
آن دوران گذشــته اما هنوز هم گاهی مهدی 
به شــوخی می گوید: »چــرا صبر نکردی من 

پیشنهاد ازدواج را طرح کنم!«
   تفــاوت فرهنگــی شــما و اســتاد نگران تان 

نمی کرد؟
  به هیچ وجه، من خیلی خارجی نشــده 
بــودم و او هــم برخــاف تصور شــما خیلی 
سنتی نبود! خانواده مهدی با وجود مذهبی 
بودن روشــنفکر بودند و من با تعصب های 
عجیبی کــه گاه دربــاره خانواده های ســنتی 
می شــنویم روبه رو نشــدم. البته این نکته را 
هم نباید فراموش کرد که هر دوی ما از نظر 
اقتصادی مستقل از خانواده های مان بودیم 
بنابراین قادر به تصمیم گیری مجزا از آنان 
بودیــم، به گمانــم بحث اقتصــادی در این 
مســائل تأثیر بســیاری دارد. البته در نهایت 
هیــچ کدام از ایــن دو خانــواده کوچک ترین 
مداخلــه ای در زندگی و تصمیم ما نکردند. 
آن زمان ایشــان در دانشــگاه لنــدن تدریس 
می کــرد و با مختصــر پس انــدازی که جمع 
کــرده بــود بــه همــراه دکتــر آریان پــور وامی 
6هــزار تومانــی از بانــک صــادرات گرفتند و 
همین مبنایی شــد برای آنکه ازدواج کنیم. 

ازدواج مان منجر به گســترده تر شــدن دایره 
مــورد  آشــنایانم در حوزه هــای  و  دوســتان 
عاقــه ام شــد، بویژه که در اغلــب دیدارها و 
گفت و گوهــا دکتر محقق مــن را همراه خود 
می بــرد، آن هم در شــرایطی که هنــوز نگاه 
جامعــه به زنان ســنتی بــود! شــاید باورتان 
نشــود اما به پیشــنهاد اســتاد من ســال 42، 
زمانی که ازدواج کردیم حتی حق طاق هم 
داشــتم. خودش را مقید می دانست که من 
هم در جمع های آنان حضور داشــته باشم. 
چند ماه بعد از ازدواج مان بود که برای عید 
دیدنــی به خانــه دکتر معین رفتیــم، کت و 
دامن شــیک ســبز رنگــی پوشــیدم و همراه 
مهدی وارد خانه ایشــان شــدیم، حتی خود 
دکتر معین هم تعجب کرده بود، آنقدر که 
به من پیشــنهاد داد بروم کنار دیگر خانم ها 

در طبقه پایین.
    حضور در چنین جمع هایی چه تأثیری بر 

زندگی تان گذاشت؟
تأثیر حضــور دراین جمع ها منجر به آن 
شــد که تفــاوت میــان خانواده ها نقشــی در 
رابطه مان نگذارد. ما سال 42 ازدواج کردیم 
و دو ســال بعد هم به کانادا رفتیم، بنابراین 
حتی زمان چندانی هم ایران نبودیم. با این 
حال بواســطه زندگی در کشورهای مختلف 
بــا فرهنگ های متعددی آشــنا شــده بودم 
و تفاوت هــای فرهنگــی دو خانــواده نه تنها 

آزارم نمــی داد بلکه حتی برایم جذاب هم 
بود. 

کودکی تــان  دوران  نــگاه  بــه  ایــن      
باز می گشت؟

از زندگــی درکشــورهای مختلــف بــاا و 
پایین هــای زیادی دیــده بــودم و در نهایت 
دریافتم که این فقط خود انســان اســت که 
اهمیت دارد. زمان ازدواج مان من 24 ساله 
بودم و استاد هم 34 ساله. در خانواده استاد 
اغلــب مــردان تا همــان 20 ســالگی ازدواج 
می کردند و اینکه او هنوز سر و سامان نیافته 
بــود بــرای همه ســؤال بــود که بااخــره چه 

دختری را انتخاب خواهد کرد.
    اســتاد محقــق بارهــا از ایــن گفتــه کــه 
مهم تریــن عامــل پیونــد دهنده شــما علم و 

دانش بوده!
 بله و جالب اســت بدانید خیلی از افراد 
وقتــی بــه خانه ما قــدم می گذارنــد از اینکه 
همه جا مملو از کتاب و کارتن های انباشــته 
شــده از کاغذ اســت تعجب می کنند، شاید 
اگــر هــر دو مــا تا ایــن انــدازه عاشــق دنیای 
کتاب نبودیم به مشکل برمی خوردیم. این 
ســبک زندگی را خیلی ها نمی پسندند ولی 
من عاشــق آن هســتم. اتفاقاً همین هشتم 

آذرماه زندگی مشترکمان 55 ساله شد.
   جالب اســت، در صحبــت هایتان گاهی 
همسرتان استاد محقق را استاد صدا می کنید 
و گاهی هم مهدی! در خانه هم اینقدر رسمی 

ایشان را خطاب می کنید؟
نــه، گاهــی اســتاد می گویــم، گاهــی هم 
بابــا، وقتی هــم پیش دیگــران از او صحبت 
می کنم می گویم مهدی و ایشان هم اغلب 
من را با خانم یا نوشین خانم صدا می کند.

    ازدواج بــا مردی فرهنگی را انتخاب کردید 
تا بلکه از نقل مکان هــای خانه پدری در امان 
باشــید، با این حــال کمتــر از دو ســال بعد از 

ازدواج تان ساکن کانادا شدید!
 حتــی در ابتــدا شــرط کــرده بــودم کــه 
همیشــه ایــران زندگــی کنیم اما شــرایط به 
گونه ای پیش رفت که سفر پشت سفر پیش 
آمد. اتفاقاً سفر سه ساله مان به کانادا برایم 
خیلی پربار بود، استاد مشغول تدریس بود 
و من هم به تحصیلم تا مقطع دکترا ادامه 
دادم. حقــوق مهــدی از دانشــگاه تهران در 
آن چند ســال جمع شــد، حدود پنجاه هزار 
تومانــی پس انداز کردیم که با همان زمینی 
کــه حــاا خانه مــان در آن اســت ، خریدیم. 
این ســفرها ادامه پیدا کرد تــا اینکه به ایران 
بازگشتیم و من به دانشگاه تهران رفتم و به 
تدریس کتابداری در دانشکده علوم تربیتی 
مشــغول شــدم. بعــد از آن هــم کتابخانــه 
دانشــکده ادبیــات را ســر و ســامان دادم و 
دوباره تا زمان بازنشسته شدنم در کتابخانه 

مرکزی دانشگاه تهران ماندم.
   تقریبــاً از همــان اوایــل در شــورا حضــور 

داشتید؟
حــدود یک ســال بعــد از تولد شــورا من 
هــم به جمع، که افرادی همچــون زنده یاد 
تــوران میرهــادی در آن بودنــد، پیوســتم. 
بــودم،  آدم هایــش  و  محیــط  آن  عاشــق 
افرادی بســیار جدی و ساده که ردپای هیچ 

عقده و حســادتی در آنها نبود، جالب است 
کــه اغلب آنهــا هــم ایثارگر بودند و تســلط 
بســیاری به فرهنــگ ایران و غرب داشــتند. 
بی اغــراق تمام جلســاتی که از همــان ابتدا 
در شــورا برگزار می شد همچون دانشگاهی 
بســیار آموزنده بــود و حتــم دارم به همین 
دلیل است که طی این سال ها برقرار مانده 

است. 
    در شــرایطی کــه تشــکل ها و انجمن های 
خصوصی در کشــور ما از حمایــت چندانی 
برخوردار نیســتند شورا چطور توانست تنها 
بر مبنــای فعالیت هــای داوطلبانه به حیات 

خود ادامه بدهد؟
 مهم ترین نکته اش در داوطلبانه بودن 
نحــوه  ســویی  از  اســت،  آن  فعالیت هــای 
مدیریــت شــورا هم از ابتــدا به گونــه ای بود 
که خبری از رئیس و ریاســت داشــتن در آن 
نبود. تنها ســمتی که برای آن در نظر گرفته 
شد عنوان دبیری است که آن هم تنها برای 
امضای نامه هاست. من وقتی دبیری شورا 
را تحویل گرفتم که شانزده سالی از عمر آن 

می گذشت.
     شــانزده ســالگی شــورا همزمان بــا وقوع 
انقــاب بــود، دوره ای که مدارســی همچون 
فرهاد تعطیل شــدند، در اداره شــورا مشکلی 

پیش نیامد؟
در آن دوران شــاهد کنار گذاشتن برخی 

آموزشــی  فرهنگــی-  مدیــران  بهتریــن  از 
بودیم کــه از جملــه آنها می توان بــه توران 
میرهــادی و برخــی دیگر از مدیرانی اشــاره 
کــرد که مــدارس خاصی همچــون فرهاد را 
اداره می کردند. متأسفانه این تصور بود که 
هر کسی به رژیم قبلی مرتبط بوده بد است 
و بایــد کنار گذاشــته شــود. خانــم میرهادی 
بیکار شــده بود و از بخت شــورا، دیگر تمام 
وقتــش را صــرف آن کــرد، ســال 58 هــم 
پیشــنهاد دایر کــردن فرهنگنامــه را مطرح 
کــرد و شــاهد وقــوع اتفاقی بــزرگ در حوزه 
کتاب شــدیم، آنقدر خوشــفکر و خاق بود 
کــه موفق بــه جذب افراد بســیاری به شــورا 
و فرهنگنامــه کودک و نوجوان شــد. جالب 
اســت بدانید اساســنامه شــورا از ابتــدا تا به 
امروز تغییر نکرده، چراکه بنای آن بدرستی 
گذاشــته شــد و همه اعضا هم به آن پایبند 
ماندنــد. نــگاه زنده یــاد میرهــادی به نحوه 
مدیریت به هیچ وجــه از باا به پایین نبود. 
شــما همین حاا هم به شورا مراجعه کنید 
می بینید که همه تصمیم گیری ها به شکل 
زنجیره وار انجام می شود و خبری از دستور 
و فرمایش نیســت. برای همــه اعضا کار در 

شورا و فرهنگنامه ارزشی بزرگ است.
     به واســطه همین نگاه بود که شــاهد تولد 

خانه کتابدار و فرهنگنامه از دل شورا بودیم؟
کتابــدار  فرهنگنامــه ســال 58 و خانــه 
هم ســال 83 از بدنه شــورا متولد شــده اند، 
جالب اســت بدانید که شورای کتاب کودک 
از ســال 43 در دفتــر بین المللــی کتاب هم 
عضــو شــد و این اتفــاق مهمی بــرای آن به 
شــمار آمد. ایــن عضویت منجر بــه ارتباط 
دائمی ما با جهان و از ســویی تثبیت مان در 
مجامع بین المللی شد، بی اغراق شورا یکی 
از بهتریــن شــعبه های ملی »ibby« اســت. 
از دهــه 60 بــه بعــد شــاهد تولــد نهادهــای 
متعــددی از دل شــورا بوده ایــم و می تــوان 
حداقل بیســت نهاد فرهنگــی را از فرزندان 

آن دانست.
    جایگاه فعلی شورا در این دفتر کجاست؟

دفتــر بین المللــی کتاب 79 عضــو دارد 
که ما هم یکی از آنها هستیم، امکان چنین 
مقایســه ای وجــود ندارد چراکه بــه هر حال 
برخی شــعبه های ایــن دفتر در کشــورهای 
دیگــر از حمایت هــای دولتــی و حکومتــی 
برخــوردار هســتند. هرچنــد کــه اعتقــادی 
بــه چنیــن مقایســه هایی نــدارم و معتقدم 
تشــکل های مرتبط با این دفتر بین المللی 
همگــی در راســتای رشــد و توســعه ادبیات 

باکیفیت برای بچه ها کار می کنند.
    بــا توجــه بــه تجربــه ســال ها فعالیت در 
این عرصــه فکر می کنید هنوز هــم باید برای 
نظــام  در  ادبیــات  جایــگاه  درک  ضــرورت 
آموزشــی بجنگیــد یــا متولیــان آمــوزش و 

پرورش بااخره پی به این مسأله برده اند؟
 متأسفانه هنوز هم اهالی کتاب و ادبیات 
باید تاش کنند تا بلکه شــاهد تغییراتی در 
نــگاه مســئوان آمــوزش و پرورش باشــیم. 
مصداق آن را هم می توان در بی توجهی به 
تجهیــز کتابخانه مدارس دیــد! اگر خواهان 
ســنجش میزان توجه بــه ادبیــات در نظام 
آموزشی کشــوری هســتید می توانید به این 
توجــه کنیــد کــه در آن ســرزمین مطالعــه 
و حتــی آثــار تألیفــی چــه جایگاهــی دارد. 
پــرورش  و  آمــوزش  مســئوان  متأســفانه 
فوق العــاده به بحث کتاب های غیردرســی 

بی توجه هستند.
    کار انتشار فرهنگنامه به کجا رسیده؟

ســال گذشــته جلد هفدهــم فرهنگنامه 
کــودک و نوجــوان رونمایی شــد و امیدوارم 
بــا مشــکاتی کــه در بحــث کاغذ و مســائل 
اقتصــادی روبــه رو شــده ایم تــا پایان ســال 
قادر به انتشــار هجدهمین جلد آن باشیم.

قالــب  ایــن ســال ها در  خوشــبختانه طــی 
برگزاری کنســرت یا نمایشــگاه های نقاشی 
و... از کمک هــای مــادی و معنوی بســیاری 
از  کــه  شــده ایم  برخــوردار  هنرمنــدان  از 
جدیدترین آنها می توان به کنســرت بزرگ 
ســودابه ســالم و مســتند »تــوران خانــم« 
مجتبــی  و  اعتمــاد  بنــی  رخشــان  ســاخته 
ایــن  ســاخت  کنــم.  اشــاره  میرتهماســب 
مستند و اکران آن اتفاق بزرگی بود که منجر 
بــه معرفــی هر چــه بیشــتر داخلــی و حتی 

بین المللی شورای کتاب و فرهنگنامه شد.
    انتشــار این فرهنگنامه تا چنــد جلد ادامه 

پیدا خواهد کرد؟
از ابتدا قرار انتشار آن تا 25 جلد گذاشته 
شده، هم اکنون کار به روی جلد هجدهم به 
پایان رسیده و همکاران فرهنگنامه مشغول 
کار به روی جلدهای 19 و 20 آن هســتند. در 
شــرایط فعلی باید بپذیریــم که فرهنگنامه 
کتــاب گرانــی اســت کــه هرکســی توانایــی 
خریــد آن را ندارد، از همیــن رو به حمایت 
دولت و سازمان هایی که کاری از عهده شان 
برمی آید  احتیاج است. با اینکه فرهنگنامه 
هنوز جایــی در آموزش و پــرورش ندارد اما 
ســال گذشــته کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانــان بــرای یــک هــزار مجموعه اش 
دســت بــه خریــد فرهنگنامــه زد، همراهی 
کتابخانه هــا تنهــا راهــی اســت که بــا توجه 
به شــرایط اقتصــادی می تــوان از طریق آن 
بــه دسترســی کــودکان و نوجوانــان بــه این 

فرهنگنامه امیدوار شد.
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از زمان بازگشتم به ایران در جاهای مختلفی کار کردم، 
اولین تجربه کاری ام در ایران به دفتر »مجله راهنمای 

کتاب« زنده یاد ایرج افشار بازمی گردد، جمالزاده سفارشم را 
 کرده بود. قرار شد نامه و مکاتبات خصوصی آن دفتر را 

سر و سامان بدهم. انجام این کار جذابیت بسیاری برایم 
داشت، هرچند که تسلط خوبی به زبان فارسی نداشتم و 

قادر به مطالعه خیلی نوشته ها نبودم
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شــیپور   1359 ســال  شــهریور  ســی ویکم 
جنــگ از طرف صــدام نواخته می شــود و 
بــه قول شــهید چمران مــرد و نامرد ازهم 
شــناخته می شــوند. عــده ای از شــهرهای 
مــرزی به طــرف شــهرهای داخــل کشــور 
فــرار می کننــد، پولدارهــا هــم شــروع بــه 
خــارج شــدن ازکشــور می کننــد، عــده ای 
هــم از شــهرهای دوردســت خــود را برای 
دفــاع از مرزهای کشــور بــه مناطق جنگی 
می رسانند. با شروع جنگ گروهی از تبریز 
به خوزســتان می روند حتی افــرادی از این 
خطــه مردخیز کــه در زمان شــروع جنگ 
خارج از کشــور بودند، برای دفاع از انقاب 
و میهــن بــه ایــران بازمی گردنــد. در ایــن 
میان نام دو نفر از فرزنــدان آذربایجان در 
تاریــخ جنگ همچنان می درخشــد. یکی 
شــهید علی تجایی که برای پشــتیبانی از 
دفاع مردم مظلوم افغانســتان در مقابل 
تجاوزشوروی ســابق جهت آموزش فنون 
نظامی بــه رزمنــدگان افغانی بــه آن دیار 
رفته بود و دیگری دکتر ناصرالدین نیکنام 
کــه در آغاز جنگ برای تحصیل در کشــور 
امریــکا بــه ســرمی برد کــه هردو با شــروع 

جنگ به کشور بازمی گردند.
شهید تجایی در رأس دومین گروهی 
که از سپاه آذربایجان شرقی به جبهه های 
جنــوب اعــزام شــد به منظــور مقابلــه بــا 
متجــاوزان بعثــی بــه خوزســتان مــی رود 
ازمحــور  دفــاع  مســئولیت  بافاصلــه  و 
سوســنگرد- بســتان از طــرف فرماندهــی 
پایــگاه منتظــران شــهادت »گلــف اهواز« 

بــه وی ســپرده می شــود. شــهید تجایــی 
و گــروه همراهــش ابتــدا به شــهر بســتان 
شهرســنگرهای  حاشــیه  در  و  می رونــد 
دفاعی ایجاد می کنند و با نیروهای عراقی 
کــه برای تصــرف اهــواز از آن محور حمله 
کرده بودنــد درگیر می شــوند. بعد از چند 
روز بــه همراه ســایر مدافعان شــهراعم از 
نیروهــای ژاندارمــری و ارتــش و... مجبــور 
به انهدام پلی که درآن منطقه بود شــده و 
به طرف پل ســابله حرکت می کنند. برای 
حفــظ وتصرف پل ســابله جنگ ســختی 
درمی گیــرد  عــراق  و  ایــران  قــوای  میــان 
کــه گــروه اعزامــی از تبریــز بخشــی از آنان 
بودنــد. نیروهــای عراقــی برای الحــاق به 
ســایر یگان هــای خود که به ســمت هویزه 
درحرکــت بودنــد ازم بــود از این پل عبور 
کنند. تنها ساح مدافعان تبریزی، اسلحه 
انفــرادی و تعــدادی آرپی جی بــوده که در 
مقابل نیروهای زرهی و مکانیزه عراق قابل 
مقایسه نبود. پس از چند روز جنگ نابرابر، 
نیروهــای خــودی مجبــور می شــوند روی 
جاده آسفالته بســتان به سوسنگرد روستا 
به روستا با شیوه جنگ و گریز عقب نشینی 
کنند تا برای دفاع از شــهر سوسنگرد زمان 
بخرند و مســئوان فرصت بیشــتری برای 
تدبیر دفاعی داشــته باشــند. در این مدت 
تنها پشــتیبان نفرات پیاده خودی، نیروی 
هوایــی بود که جای خالی آتش توپخانه  را 
پــر می کرد و مانع حرکت ســریع نیروهای 
عراقی تا حد امکان به سمت سوسنگرد و 
عمق خاک کشورمان بود. تمام نیروهایی 
کــه از طــرف بســتان بــا فشــار دشــمن به 
عقــب رانده شــده بودنــد و نیروهایی که از 
هویزه به سوسنگرد آمده بودند، مدافعان 
ایــن  در  می دادنــد.  شــکل  را  سوســنگرد 
فاصله در مناطقی از شــهرمواضع دفاعی 
و سنگر بندی صورت می گیرد، اما همچنان 
جــاده اهواز - حمیدیه - سوســنگرد که در 
ایــن زمــان در اختیار قــوای خودی بــوده و 
نیروهای مدافع سوسنگرد از آنجا پشتیبانی 

می شــدند، در معــرض تهدید بــود. درآن 
شرایط هماهنگی بین نیروها سخت بود و 
به علت ناآشنایی آنان با یکدیگر وضعیت 
اضطراری به وجود آمده و هرقسمت شهر 
توسط گروهی مستقل مورد دفاع بود. میان 
این گروه ها که از شهرها و مناطق مختلف 
کشور به آنجا آمده بودند، هماهنگی وجود 
نداشــت کــه ایــن امــر می توانســت نقطه 
ضعف دفاع از سوســنگرد محسوب شود. 
از جملــه ایــن گروه هــا گــردان بــال اهواز 
متشــکل از بچه هــای ســپاه اهــواز و گــروه 

اعزامی از شهر تبریز بود.
آتش عراقی ها روی شهر سوسنگرد هر 
روز و ســاعت زیــاد و زیادتر می شــد. مردم 
بی دفاع گروه گروه با هر وسیله ممکن و یا 

با پای پیاده از شهر خارج می شدند.
به همیــن دلیل تنها پــل روی رودخانه 
کرخه که از وســط شــهر می گذشت شلوغ 
و پر تراکم بــود. هرکس از پل عبور می کرد 
گویی به منطقه امن رســیده است. نیروی 
کم مدافع شهرعاوه بر دفاع از سوسنگرد 
مسئولیت تخلیه مجروحان و شهدا را هم 
برعهده داشــتند. دراین ایام خبر رسید که 
جاده اهواز - حمیدیه - سوسنگرد به دست 
عراقی هــا افتاده و بســته شــده و مــردم در 
حال فرار را به اســارت می گیرند. با سقوط 
این جاده نیروهای کمکی و سایر نیروهای 
امدادی نمی توانستند به سوسنگرد بیایند، 
در حقیقت شــهر سوســنگرد به محاصره 
بــود.  درآمــده  عراقــی  نیروهــای  کامــل 
عراقی ها بعد از تصرف این جاده به طرف 
شهر اهواز از روی جاده سوسنگرد – اهواز به 
حرکت درآمدند و تصرف کامل سوسنگرد 
را بــه بعد موکــول کردند. هــدف نیروهای 
عراقــی از ایــن محــور رســیدن بــه شــهر 
اهــواز بود تا با نیروهایی کــه از طرف جاده 
خرمشــهر- اهواز یا جاده آبادان – اهواز به 
طرف شــهر اهواز در حرکــت بودند الحاق 

کنند و شهر اهواز را به اشغال درآورند.
عراقــی  دیگرنیروهــای  محــور  در 

وارد شــهر هویــزه شــده و از طــرف شــمال 
سوسنگرد، معروف به سه راهی روی کرخه 
پل زده و نیروهای خود را عبور داده بودند. 
بــا این اقــدام نیروهای عراقــی از دو طرف 
وارد شــهر شــده و تانک هــای دشــمن در 
بخش غربی شهر مستقرشدند. با اشغال 
بخــش غربــی شــهر وضعیــت نیروهــای 
دشــمن نســبت بــه وضعیــت نیروهــای 
خودی بهتر شــد، چــون جاده سوســنگرد 
بــه حمیدیــه و از حمیدیه به اهواز ســمت 
غرب شــهر قرار داشــت. نیروهــای عراقی 

با اســتفاده از موقعیت با تانــک و پیاده به 
طرف سوســنگرد حرکت کردند، به طوری 
کــه روســتای ابوحمیظــه، در 3 کیلومتری 
شــهر به تصرف آنان درآمد. فشار دشمن 
آنچنــان بود که امکان تخلیه مجروحین و 
شــهدای مدافع شــهر از خیابان های شهر 
وجود نداشــت و تنها بیمارســتان شهر که 
محــل درمــان مجروحین بود هم ســقوط 
کرده بــود. تانک هــای عراقی بــا غرش به 
سوی مرکز شهر و مسجد جامع سوسنگرد 
در حــال حرکت بودند. خیابان های شــهر 

یکــی پــس از دیگــری به اشــغال دشــمن 
درمی آمــد. مســجد جامــع شــهر پشــت 
خیابــان بــازار تنهــا ســنگر مقاومــت بود. 
مجروحین زیر ســقف بالکن مسجد جای 
داده شــده بودند. مسجد جامع شهرمرکز 
فرماندهی و هدایت و کنترل و تجمع همه 
نیروهــای مدافع بــود. نیروهــای عراقی از 
باای خانه ها و ساختمان هایی که تصرف 
کــرده بودنــد بــه طــرف نیروهــای مدافــع 
تیرانــدازی می کردند. بــا ورود اولین تانک 
عراقــی به بازار، نیروهای پیاده دشــمن به 
چهارراهــی کــه مســجد جامــع در آن قرار 
داشت رســیدند. یکی از مناره های مسجد 
با شــلیک تیرمســتقیم یک تانــک عراقی 
فروریخــت و مســجد با خمپــاره 60 هدف 
قرار گرفت. شــب ها شــدت آتش دشــمن 
زیاد و زیادتر می شــد و صبحگاهان بعد از 
وقفه ای کوتاه آتشــباری دشــمن به هسته 
مرکزی شهر از سرگرفته می شد. نیروهای 
مدافــع همچنــان مقاومــت می کردنــد و 
در جنگــی نابرابر به آتش دشــمن پاســخ 
می دادند. در این لحظات از طرف شــمال 
شــهر تانک های عراقی بعد از عبوراز روی 

پل حلقــه محاصــره را ایــن بار به وســیله 
تانــک تنگ تــر کردنــد. دو شــب قبل یکی 
از دوســتان بــا تلفنی که هنوز وصــل بود با 
بیت شهید مدنی صحبت کرده و موضوع 
محاصره بچه ها رابه شــهید مدنی منتقل 
کــرده بود. شــهید مدنی شــبانه بــه تهران 
حرکــت و در جمــاران خدمــت حضــرت 
امــام)ره( می رســد و وضعیــت را تشــریح 
می کنــد. امــام)ره( دســتور ســریع نجــات 
سوســنگرد را صادرمی کند.  پــس از صدور 
فرمــان امــام)ره( نیروهــای ســپاه و ارتش 
بــه فرماندهــی شــهید چمــران از ســمت 
یــورش  سوســنگرد  طــرف  بــه  حمیدیــه 
نزدیکــی  در  چمــران  شــهید  می آورنــد. 
روستای ابوحمیظه مجروح می شود. بعد 
ازایــن حملــه فشــار دشــمن بــه نیروهای 
مدافــع شــهر مســتقردر مســجد جامــع 
سوســنگرد کمتر می شود و نیروها فرصت 
بازســازی و تخلیه مجروحین را به دســت 
می آورند. نیروهای کمکی می توانند خود را 
به مدافعان برسانند و بنیه دفاعی از شهر 
را تقویــت کننــد. همــراه این نیروهــا، گروه 
دیگری از نیروهای ســپاه تبریــز هم بودند 

که جا دارد یادی شود از شهید خلیل فاتح 
که هنــگام مجروح شــدن شــهید چمران 
همراه ایشــان بــوده و بعدهــا در عملیات 
مطلــع الفجــر در غــرب کشــور به اســارت 
نیروهای عراقــی درآمد و بعد از مدتی در 
زیر شکنجه در زندان های مخوف عراق به 

شهادت رسید.
ایــن روزهــا مصادف بــا ایام عاشــورا و 
دهه محرم بود که مدافعان شهر همانند 
یاران امام حسین)ع( باجنگ عاشورایی از 
شهر و خاک میهن دفاع کردند. این دفاع 
عاشــورایی ازیک طــرف و دادن شــهدای 
زیاد در آن منطقه و حضور شــهید مدنی 
در شــهر سوســنگرد و صحبت در مسجد 
جامــع همه و همه موجب شــد تا پیوند و 
عاقه خاصی به جبهه سوسنگرد در بین 
پاســداران و بســیجیان اســتان آذربایجان 
شــرقی بــه وجــود آید و بــا وجــود آنکه در 
ســایر جبهه های نبرد بــا نیروهای عراقی 
هم فعال بودند، حضور در سوســنگرد به 
یک الگوی اسطوره ای برای رزمندگان آن 
دوره تبدیــل شــد، زیرا یکــی از جبهه های 
فعــال و حماســی در اوایــل جنــگ بــود 
مانــد  باقــی  خاطره هــا  در  همچنــان  و 
وبه عنوان یکی از نمونه های اصلی جنگ 
عاشــورایی ترویج شد. ســقوط سوسنگرد 
موجب تســریع در ســقوط اهواز می  شد و 
مقاومــت جانانه رزمنــدگان در این محور 
دشمن را از رسیدن به هدفش بازداشت. 
در نتیجه مقاومت رزمندگان زمینه قطع 
نیروهــای  لجســتیکی  و  ترابــری  ارتبــاط 
القــدس  طریــق  عملیــات  در  عراقــی 
فراهم وشــرایط شکســتن حصر آبادان و 
آزاد سازی بستان تسهیل شد. تجاربی که 
در ایــن جنگ به دســت آمــد در جنگ ها 
و عملیات هــای بزرگ دیگــر به کار گرفته 
شــد و درعملیات شکســت حصر آبادان 
موجب شــد تا ســازماندهی جدید ســپاه 
آذربایجــان به تیپ ارتقایافته و با الهام از 
جنگ عاشــورایی جوانان آذری نام لشکر 
آذربایجان به لشــکر عاشــورا مزین شــود. 
تیــپ عاشــورا بعد از جنگ سوســنگرد به 
فرماندهی سردار عزیز جعفری فرمانده 
فعلی سپاه تشکیل شد و بعد ها به لشکر 
ارتقا یافته و سلحشورانی همچون مهدی 

و حمید باکری را به جامعه معرفی کرد.

تان
لس

وه گ
س: کا

عک
جنگ عزت در کوچه های سوسنگرد

نقش رزمندگان عاشورایی در دفاع از سوسنگرد

سقوط سوسنگرد موجب تسریع در سقوط 
اهواز می  شد و مقاومت جانانه رزمندگان 

در این محور دشمن را از رسیدن به هدفش 
بازداشت. در نتیجه مقاومت رزمندگان زمینه 

قطع ارتباط ترابری و لجستیکی نیروهای 
عراقی در عملیات طریق القدس فراهم 

وشرایط شکستن حصر آبادان و آزاد سازی 
بستان تسهیل شد

سردار مصطفی مولوی
جانشین شهید 
 مهدی باکری
در لشگر عاشورا



گروه فناوری- پخش برنامه ای از سوی 
برنامه 20:30 صدا و سیما  درباره عملکرد 
اطاعــات   فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت 
پیام رســان ها،  از  حمایــت  درخصــوص 
خبرساز و موجب شــد محمدجواد آذری 
جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
و  معاونــان و دســتیاران وی بــه رفتــار این 
برنامه واکنش نشــان دهنــد. به طوری که 
محمدجواد آذری جهرمی در این باره در 
رشته توئیتی نوشت: »طبق اعام 20:30 
بــا این برنامــه مصاحبه نکــرده ام چرا که 
گزارشــی که تدوینش از قبل دیکته شــده، 

ارزش مصاحبه ندارد.«
ë دامن زدن یک گروه بر بی اعتمادی 

طبــق مصوبــه شــورای عالــی فضای 
مجازی، چندین دســتگاه از جمله وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات،  صــدا و 
سیما، وزارت ارشاد و...  مسئول حمایت از 
پیام رسان های داخلی هستند، با وجود این 
تقسیم وظایف در حمایت از پیام رسان ها 
به گفته مسئوان مربوطه، اکثر  دستگاه ها 
بــه وظایــف خــود عمــل نکرده انــد و در 
این میان ایــن وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطاعــات بــوده کــه بــه وظیفــه تکلیفــی 
خــود طبق مصوبــه شــورای عالی فضای 
مجــازی عمل کرده اســت به گونــه ای که 
حتــی از ســوی مدیــران پیام رســان ها  نیز 
این حمایت ها تأیید شــده اســت اما صدا 
و سیما  منکر خدمات این وزارتخانه شده  
اســت به طــوری کــه 20:30 در برنامه ای، 
ارتباطــات  وزارت  حمایت هــای  تمــام 
را یکجــا تکذیــب کــرده اســت. در همین 
راســتا وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطاعات 
در رشــته توئیت هایی به جوسازی برنامه 
20:30 صدا و سیما پاسخ داد. محمدجواد 
آذری جهرمی گفت: در حالی که مدیران 
پیام رســان ها حمایت ها در قالب مصوبه 
شورای عالی فضای مجازی را تأیید کردند، 

20:30 یکجا همه را تکذیب کرد!
وی نوشت: »وام به پیام رسان ها، ارائه 
پهنای باند رایگان، نیم بها شدن مصرف 
آنها برای کاربران، ارائه فضای مراکز داده 
رایگان به آنها که در مصوبه شــورای عالی 
فضای مجازی در حمایت از پیام رسان ها 

آمــده و در بیانیه ای مدیران پیام رســان ها 
نیــز آن را تأییــد کرده اند، یکجــا در 20:30 

تکذیب شد.«
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعات با 
شفاف سازی درباره تقطیع مصاحبه مدیر 
پیام رسان گپ از ســوی معاونت سیاسی 
ســیما، اعــام کــرد: »20:30 گفــت با آنها 
مصاحبه نکردم. گزارشــی که تدوینش از 

قبل دیکته شده، ارزش مصاحبه ندارد.«
برنامه خبــری 20:30 صدا و ســیما در 
گزارشــی،  گفت وگویی با مدیر گــپ را نیز 
پخش کرده که تقطیع شــده است و از این 
رو آذری جهرمــی در ادامــه توئیــت خــود 
بــه این موضــوع نیز اشــاره کرد و نوشــت: 
»نســخه اصلی مصاحبه مدیر گــپ را در 
آپارات و لینک ببینید و با پخش مقایســه 
https://t.co/  ( کنیــد. لینــک را از آپــارات
dpX2MJqM55( نیز گذاشــتم، هر چند 

آپارات هم از دید آنها غیرقانونی است.«
آذری جهرمی همچنین در پاســخ به 
یکــی از کاربــران که نوشــته بــود کار صدا و 
ســیما در کل دروغگویی و تشــویش افکار 
مردم است و بیشتر مردم به آن بی اعتماد 
هستند، گفت: »متأسفانه گروهی کوچک 
بی اعتمادی بــزرگ را دامن می زنند، چرا 
که صدا و سیما اقدام های ارزشمند زیادی 
انجام داده و متخصصان بزرگی نیز دارد.« 

ë به مصلحت نبودن خروج از برزخ
البته پاسخگویی به برنامه صدا و سیما 

تنها منوط به وزیر ارتباطات و فناوری نشد 
و معاونان و دستیاران وی نیز که از مدیران 
جوان هستند، به این حرکت غیرحرفه ای 
برنامه خبری 20:30 واکنش نشان دادند. 
بــه طوری که حمید فتاحی، معــاون وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات با خطاب 
قرار دادن معاونت سیاســی صدا و سیما 
و در واکنش به انتقاد یکسویه  اخبار 20:30 
از وزارت ارتباطات در قبال پیام رسان های 
داخلی، تأکید کرد: »ظاهراً از برزخ درآمدن 
بــه  داخلــی  پیام رســان های  وضعیــت 
مصلحت برخی نیست!« فتاحی رئیس 
هیأت مدیره  شرکت ارتباطات زیرساخت 
در ادامــه در صفحه کاربری خود در توئیتر 
نوشت: »چرا که برخی به وظایف خود در 
سند مصوب شورای عالی عمل نمی کنند 
و دائماً با اغراض سیاسی وزارت ارتباطات 
را هــدف قــرار می دهنــد. آیــا گایه هــای 
پیام رســان ها از خودتان را شــنیده اید؟ ما 

عمل کردیم شما چطور؟«
فتاحی همچنین نوشت: »تنها ُحسن 
گزارش هــای خــاف واقــع 20:30، تأکیــد 
بــر تأثیرگــذاری شــبکه های اجتماعــی و 
پایــان دوران بزن َدرروی رســانه ای اســت. 
انحصارطلبی، مهم ترین دلیل نبود رشد 

پیام رسان های داخلی است.«
در همین راســتا ســجاد بنابی، دستیار 
وزیــر ارتباطــات در امــور جوانــان نیــز بــا 
انتشــار گفت وگوی باشــگاه خبرنــگاران با 

مدیرعامــل پیام رســان ایتــا، بــه حمایت 
وزارت ارتباطات از پیام رسان های داخلی 
توســط رســانه وابســته بــه صــدا و ســیما 
صحــه گذاشــت. ســجاد بنابــی در رشــته 
توئیتی نوشــت: »معاونت سیاســی صدا 
و ســیما: این را چه می گویید؟ اینکه منبع 
خبرش خودتان هســتید. یکی از آن همه 
دستگاه ها، خود شما نیستید؟ پ.ن: کاد 
کشوری جزو مصوبات شورای عالی فضای 
مجــازی نبــوده اســت، هــر چنــد در حال 

راه اندازی است.«
ë  از حمایــت  بــرای   ICT وزارت تــاش   

پیام رسان ها
»وزارت ارتباطــات تمــام تــاش خود 
را بــرای حمایــت از پیام رســان ها انجــام 
داده اســت. « عبــاس آسوشــه، معــاون 
مرکز ملی فضای مجازی افزود: ولی باید 
فرآیند ساماندهی پیام رسان ها را سریع تر 
به ســرانجام رســاند. ســاماندهی فضای 
پیام رسانی در کشــور ازم و ضروری است 
و مشــکات فنی مدل کســب و کاری آنان 
نیز باید حل  شود و به عبارتی شرایط باید 
بــه گونــه ای فراهم شــود که پیام رســان ها 
نیز همانند اپراتورهای تلفن همراه، ابتدا 
مجــوز و پروانه کار خــود را دریافت کرده و 
سپس در مسیر خدمت دهی به مردم قرار 

بگیرند.
به گــزارش ایســنا، معــاون مرکز ملی 
فضای مجازی با اشــاره به مصوبه شورای 

عالی فضای مجــازی درباره ســاماندهی 
پیام رسان ها و نیز شروع فاز دوم حمایت از 
آنها، گفت: در فاز اول، دولت و دستگاه های 
ذی ربــط طبــق مصوبــه شــورا و در حــد 
توان، حمایت های ازم را از پیام رســان ها 
به عمــل آورده انــد و این امیــدواری وجود 
دارد تــا این حمایت هــا در این مرحله نیز 
ادامه داشــته باشد. وی بر ضرورت ارتقای 
بــرای  داخلــی  پیام رســان های  جایــگاه 
اثرگــذاری و تأمین نیاز جامعه، تأکید کرد 
و افــزود: تاکنــون پیام رســان های داخلــی 
موفق به کسب جایگاه مناسب نشده اند. 
ولــی امیدواریــم بــا شــروع مرحلــه دوم 
حمایت از آنان، مشکات پیام رسان های 
داخلــی نیز حل شــده و بتوانند  جایگزین 
پیام رســان های خارجــی شــوند. آسوشــه 
گفــت: در ابتــدای کار 7پیام رســان شــکل 
گرفت ولی به این نتیجه رسیدیم که هفت 
پیام رسان زیاد اســت و دو پیام رسان برای 
تأمیــن نیاز جامعه کافی اســت به همین 
دلیل دو پیام رسان  گپ و سروش انتخاب 
شدند ولی هنوز نهاد ارزیابی کننده درباره 
آنها  نظر  نهایی خود را اعام نکرده است.

معــاون فنــاوری مرکــز ملــی فضــای 
مجازی با اشاره به پرهزینه بودن پیام رسان 
به عنــوان یک کســب و کار گفــت: در حال 
هســتند  زیــادی  پیام رســان های  حاضــر 
کــه درخواســت فعالیــت دارند، امــا باید 
بــه این نکتــه توجــه داشــت که بــه دلیل 

محدودیت هایی که از جهات مختلف با آن 
مواجهیم، امکان فعالیت همه آنها نیست 
و در حال حاضر نمی توان انتظار داشت که 
هفت پیام رسان یا بیشتر در کشور فعالیت 
کنند. وی افزود: وقتی  تلگرام فعالیت خود 
را در کشــور شــروع کرد، ســرویس های آن 
بخوبی سرویس های امروز نبود، اما چون 
شرایط ازم برای این پیام رسان مهیا شد، 
کم کم توانســتند به توانمنــدی ازم برای 
تأمین نیاز مردم برســند، بنابراین ما باید 
زمینه رشد و توسعه پیام رسان های داخلی 
براســاس  و  نیــز به صــورت قانونمنــد  را 
ضوابط و مقررات مربوطه فراهم کنیم تا 
به بلوغ ازم رســیده و سرویس های مورد 

نیاز جامعه را ارائه دهند.
معــاون فنــاوری مرکــز ملــی فضــای 
مجــازی بــا تأکیــد بر اینکــه پیام رســان ها 
نیــز همانند ســایر کســب و کارهــا باید در 
چارچــوب قانــون فعالیــت کننــد، اظهار 
امیدواری کرد که با تمهیدات دستگاه های 
مقــررات  و  قوانیــن  اجــرای  در  ذی ربــط 
مصــوب مراجــع قانونگــذاری، شــرایطی 
فراهم شود تا همانند اپراتورهای همراه که 
فعالیت خود را از ابتدا با اخذ مجوز شروع 
کــرده و مورد وثوق مــردم نیز قــرار دارند، 
پیام رســان ها هــم از ضوابط تعیین شــده 
تبعیــت کــرده و پــس از طــی مراحــل و 
فرآیند اخذ پروانه کار و مجوزهای مربوطه، 

فعالیت قانونی خود را شروع کنند.

 حمایت از تولید داخلی تلفن همراه  

در دستور وزارت ارتباطات
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در گفت و گو با صدا و سیما، 
از رفع توقیف تلفن  همراه موجود در گمرک خبر داد و گفت: 
قاضــی مربوطــه، به رفع توقیــف محموله های تلفــن همراه 
موجود در گمرک رأی داده است به این ترتیب با ورود 600 هزار تلفن همراه قیمت 

آن در بازار نیز کاهش می یابد.
محمدجواد آذری جهرمی  با اشاره به جلسه مشترکی که با وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و ســایر دستگاه های فعال در تنظیم بازار که در وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، برگزار شد، افزود: مقرر شد کارگروهی، کار هماهنگی با سایر دستگاه های 

مربوط برای عرضه هرچه سریعتر این گوشی ها به بازار را دنبال کند.
وزیــر ارتباطات همچنین حمایت همه جانبه از تولیدات داخلی با کیفیت در این 
عرصه را یکی دیگر از تصمیمات جلسه مشترک دانست و گفت: یکی از برندهای 
تلفن همراه داخلی به رتبه هفتم برندهای بازار ایران صعود کرده که این امر نشان 
می دهد اگر قیمت و کیفیت گوشی تولید داخل مطلوب باشد مردم به آن رغبت 

پیدا می کنند.
وی افــزود: قرار شــد دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنعــت که متولی اصلی این 
موضوع اســت با همــکاری معاونت فنــاوری وزارت ارتباطات طــرح ویژه ای برای 
حمایت از شرکت های تولید کننده گوشی تلفن همراه داشته باشند تا شرکت های 

داخلی با ارتقای کیفیت محصوات خود بتوانند بخشی از نیاز بازار را تأمین کنند.
آذری جهرمی با بیان این که امروز با این واقعیت روبه رو هستیم که نرخ ارز قدرت 
خرید مردم را کاهش داده گفت: این امر البته فرصت مناســبی برای شرکت های 
تولیــد داخل  اســت  که بتوانند ســهم بیشــتری از بــازار را در اختیــار بگیرند و البته 
حمایت دولت که از جنس رفع موانع تولید خواهد بود می تواند در این مسیر کمک 
باشد چرا که حمایت بی قید و شرط دولت معنی ندارد و باید متناسب با تضمین 
کیفیت بسته های حمایتی تعریف شود که قرار شد این موضوع در طرح مشترک 

دو وزارتخانه بررسی شود.

استقبال از کد دستوری برای دریافت کارت سوخت
معــاون وزیــر ارتباطــات از اســتقبال مــردم در اســتفاده از ســرویس USSD )کــد 
دستوری( برای دریافت کارت سوخت خبر داد و گفت: کد دستوری پراستقبال ترین 
و اپلیکیشن موبایل کمترین استقبال را در میان متقاضیان دریافت کارت سوخت 
دارد. بــه عبارتــی باید گفت مراجعان بدون نوبت همچنــان دوبرابر مراجعان با 
نوبت هستند. به گزارش »ایران«، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطاعات در 
صفحه کاربری خود در توئیتر نوشــت: ۴۵3 هزار و 3۶۱ نفر برای جایگزین کردن 
کارت بانکی خود به جای کارت سوخت در بازه زمانی ۵ آذرماه تا دیروز )جمعه( 
مراجعــه کرده اند و این مراجعات از طریق ســرویس کد دســتوری )ســتاره چهار 

مربع( اپلیکیشن دولت همراه و نیز مراجعه به وب سایت بوده است.
رئیس سازمان فناوری اطاعات ایران با بیان اینکه تنها یک سوم افراد اطاعات 
کامــل برای ثبت نام دارند، گفت: تعداد ثبت نام هــای موفق ۵7 هزار ثبت نام، 
تعداد ثبت نام های تأیید شــده ثبت احوال ۴۹ هزار و 2۵۵ و تعداد ماشین های 
تأیید شــده ناجا  ۵2 هزار و ۱۱۴ ماشــین برای دریافت کارت سوخت و جایگزین 

کردن آن با کارت بانکی است.

تسهیل استفاده از اینستاگرام  برای نابینایان 
اینســتاگرام به تازگی اعام کرده اســت که قصد دارد استفاده 
افراد با مشکات بینایی را از این شبکه اجتماعی تصویر محور 
تســهیل کند. به گزارش دیجیاتو ، با توجه به آنکه اینســتاگرام 
یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی در جهان به شمار می رود، خیل عظیمی 
از کاربرانی که با کم توانی و مشکات بینایی مواجه هستند، در استفاده از این پلتفرم 
عکس محور به مشکات کوچک و بزرگ بسیاری برخورد می کنند به گونه ای که در 
نظرســنجی های صورت گرفته، بســیاری از این افراد از داشتن و مشاهده محتوای 

موردعاقه خود در اینستاگرام محروم هستند.
بنابراین اینســتاگرام نیز به منظور جلب نظر بیشــتر کاربران خود، به تازگی عنوان 
کــرده اســت که می خواهــد فنــاوری جدیــدی را تحت عنــوان ابزار صفحــه خوان 
)Screen Reader( توســعه دهد تا افــراد نابینا و کم بینا نیز بتوانند اطاعات مورد 
نظر خود را درباره عکس های منتشر شده روی پلتفرم اینستاگرام  بشنوند و درک 
بیشــتری از تصاویر مربوطه پیدا کرده و لذت ببرند. بر اســاس گزارش وب ســایت 
engadget، به نظر می رسد که اینستاگرام می خواهد با بهره گیری از فناوری هوش 
مصنوعی یادگیری ماشــینی تشخیص اشــیا، متون و تصاویر را برای تولید خودکار 

تصاویر و تشریح توضیحات مربوط به آن تولید کرده و به کار ببرد.

نمایش پیام های قدیمی فیس بوک مشکل ساز شد
به تازگی کاربران اپلیکیشــن پیام رســان فیس بوک مســنجر از مشکل جدیدی خبر 
داده انــد و آن نیــز نمایش پیام های قدیمی در فهرســت پیام هــای جدید و خوانده 
نشده است. به گزارش ایسنا، تازه ترین اخبار منتشر شده در رسانه های خبری حاکی 
از آن اســت که پیام های قدیمی که یک ســال پیش میان آنها با مخاطبانشــان رد و 
بدل شده بود، حاا در صدر فهرست پیام های خوانده نشده آنها نمایش داده شده 
است و این امر سر و صدای هزاران کاربر را درآورده است. با اینکه هنوز فیس بوک در 
خصوص تشریح علت این موضوع بیانیه ای صادر و منتشر نکرده است، خطاب به 
کاربران پیام رسان فیس بوک مسنجر اعام کرده است که جای نگرانی نیست چراکه 
تنها به دلیل یک باگ و مشکل امنیتی موجود در پلتفرم فیس بوک مسنجر رخ داده 
است. این شرکت همچنین عنوان کرده است که متخصصان فیس بوک بافاصله 

بعد از اطاع یافتن از مشکل مربوطه، درصدد برطرف کردن آن برآمده اند.

ترویج ادب با دستیار هوشمند گوگل
گــوگل بــه روزرســانی جدیدی را برای دســتیارهای هوشــمند خــود عرضه کرده 
اســت، به طوری که کاربر هنگام استفاده از واژه های »لطفًا« و »تشکر می کنم«، 

پاسخ های جالبی از دستیار هوشمند دریافت می کند.
به گزارش مهر، گوگل قصد دارد آپدیت های جدیدی برای دستیار هوشمند خود 
ارائــه کند. این ویژگی ها عاوه بــر آنکه قابلیت های جدیدی ارائه می کنند، اجازه 
نمی دهد افراد با بی ادبی به گجت ها دستور دهند. طبق عقیده بسیاری از افراد و 
وب سایت های فناوری، نحوه صحبت کردن کاربران با گجت ها، کودکان را تشویق 
می کند خواسته های خود را با دستور بیان کنند. در همین راستا و در آپدیت جدید، 
هنگامی که کاربر رفتار خوبی داشته باشد، دستیار دیجیتال پاسخ های جالبی به 
او می دهد. این ویژگی بخصوص هنگامی فعال می شــود که کاربران با واژه های 

»لطفًا« و »تشکر می کنم« از دستیار گوگل درخواست خود را بیان می کنند.
ایــن درحالی اســت که چندی پیش نیز آمازون ویژگی مشــابهی را برای آلکســا 
عرضــه کــرد. در پســت وباگی این شــرکت آمده اســت: برای تشــویق و تقویت 

رفتارهای مؤدبانه، یک ویژگی جدید به نام Pretty Please اضافه کرده ایم.
کاربــر بــا بــر زبــان آوردن واژه لطفاً یا تشــکر می کنم هنگام اســتفاده از دســتیار 

دیجیتال پاسخ های جالب تری دریافت می کند.

مالزی بوهای دیجیتالی اختراع کرد
آنهــا  ابــداع کرده انــد.  محققــان مالــزی بوهــای دیجیتالــی 
الکترودهایی در بینی فرد قرار می دهند که بوهای مختلف را به 
مغز می رســانند. به گزارش  زومیت ، فناوری »بوی دیجیتال« 
به معنای آن است که افراد در آینده نزدیک می توانند انواع مختلف بو را به وسیله 
پیامک برای یکدیگر ارسال کنند. محققان در مالزی ادعا می کنند نخستین بوهای 
الکتریکــی میوه ای، چوبی و نعنایی را ابداع کرده اند. آنهــا ادعا می کنند با قرار دادن 
الکتــرودی درون بینــی فــرد، این کار را انجــام می دهند. الکترود مذکــور جریان های 
الکتریکی ضعیف در بینی را تحریک می کند. این جریان ها اعصابی را فعال می کنند 
که بوهای مختلف را به مغز می رسانند. آدریان چئوک، مدیر انستیتو مهندسی مالزی 
در این باره می گوید: این فقط بخشی از فرآیند است و با واقعیت مجازی یا واقعیت 
افزوده یکپارچه می شود. به عنوان مثال این روش کمک می کند فرد با دوست خود 
از طریق اینترنت و به طور مجازی شــام بخورد. کاربــران می توانند دیگری را به طور 
سه بعدی مشاهده کنند. محققان ۱0 بوی مختلف برای 3۱ شرکت کننده در تحقیق 
ابداع کردند. چئوک معتقد است در آینده بوها به شکل دیجیتال در اینترنت ارسال 
می شوند اما این فناوری احتمااً چند دهه دیگر آماده می شود. او همچنین در این باره 
افزود: مرحله بعدی تولید بوها به شکلی کنترل شده تر است و این روند به افراد اجازه 

می دهد نرم افزار و محصواتی بسازند که بوهای الکتریکی تولید می کنند.

تشخیص نشتی آب با هوش مصنوعی
محققان دانشــگاه واترلو کانادا با اســتفاده از فناوری پردازش 
سیگنال و هوش مصنوعی، راهکار جدیدی را برای تشخیص 
نشتی در لوله های انتقال آب ابداع کردند. به گزارش ایرنا، در 
این فناوری به منظور تشخیص صدای مربوط به نشتی آب در لوله ها، از حسگرهای 
هیدروفونی استفاده می شود که بدون نیاز به حفاری از طریق دریچه های آتشنشانی 
در خط لوله آب نصب می شوند.سپس اطاعات صوتی به دست آمده با استفاده 
از تکنیک های پردازش ســیگنال مورد تجزیه و تحلیــل قرار می گیرد تا مؤلفه های 
مربوط به نشتی آب شناسایی شود. بدین ترتیب الگوریتم های آموزش ماشین با 
استفاده از عائم صوتی به دست آمده از درون سیستم توزیع آب می توانند وجود 
نشتی در لوله ها را تشخیص دهند. در سیستم های انتقال آب شهری کانادا حدود 
۱3 درصد از آب شــرب، در مســیر انتقال بین تصفیه خانه و مصرف کننده به دلیل 
نشــتی خطوط لوله از بین می رود. در کشــورهایی که از زیرســاخت های انتقال آب 
قدیمی تر استفاده می کنند میزان آب به هدر رفته در اثر نشتی لوله ها بیشتر است. 
محققان با اســتفاده از این سیســتم جدید توانســتند نشــتی هایی با میزان خروج 
۱7لیتر آب در دقیقه را درون آزمایشگاه تشخیص دهند. اکنون محققان در تاشند 
تا کارآیی این سیستم را در خطوط لوله شهری مورد آزمایش قرار دهند. همچنین 

به دنبال راهکارهایی برای شناسایی موقعیت دقیق نشتی در لوله ها هستند.
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واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات به یک برنامه صدا و سیما:

توئیتــر فهرســتی از همــه چیزهایــی 
بــه  دارنــد،  دوســت  کاربــران  کــه 
شــکل اختصاصــی در اختیــار آنــان 
می گــذارد. این ویژگی از مدتی پیش 
اکنــون  بــود و  در دســتور کار توئیتــر 

عملی شده است.
ایــن  توئیتــر  انتخــاب،  گــزارش  بــه 
ویژگــی جدیــد را بر اســاس مواردی 
کــه  کاربــر به آنهــا عاقه مند اســت، 

تنظیــم می کند. ایــن موضوع کمک 
می کنــد کاربر هر چه ســریع تر موارد 
و  کــرده  را شناســایی  دلخــواه خــود 

بررسی کند.
به طور کلی توئیتــر اطاعات زیادی 
در مورد کاربران جمع آوری می کند، 
از جمله یک فهرســت کامل موسوم 
بــه inferred interests  کــه شــامل 

تجارب شخصی کاربران می شود.

این فهرست از مدتی پیش در دستور 
کار توئیتــر بــود اما اکنــون کاربران به 
طور کامل به این فهرست دسترسی 
خواهند داشت. شــاید برای کاربران 
جالب باشــد تا بداننــد توئیتر درباره 
آنها چه چیزهایی می داند، بنابراین 
اگر می خواهند از اطاعات مرتبط با 
خود آگاه شــوند، بهتر است سری به 

inferred interests بزنند.

این بسیار مهیج است که کاربر بداند 
بــرای خــود در توئیتــر یــک پرونــده 
فهرســت  ایــن  دارد.  اختصاصــی 
شــخصی دارای بهترین حدس های 
عاقه مندی هــای  مــورد  در  توئیتــر 
از  کــه  فهرســتی  اســت.  کاربــران 
نمایش هــای تلویزیونی مورد عاقه 
تــا ورزش ها و حتــی برخــی از موارد 
به ظاهر تصادفی را شامل می شود.

پرونده اختصاصی توییتر برای کاربرانش
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تناسب اندام به کمک اپلیکیشن 

تناســب اندام یکــی از موضوع هایی اســت که امروزه 
بــه دغدغــه بســیاری از مــردم بویــژه جوانــان تبدیل 
از  آل  ایــده  وزن  بــه  رســیدن  بــرای  گاه  ولــی  شــده 
رژیم هایــی اســتفاده می کننــد کــه بــه ســامت آنهــا 
آســیب می رساند. شــاید راهکار مقابله با این مشکل 

را بتوانید در اپلیکیشن MyFitnessPal پیدا کنید.
در ایــن اپ چندیــن مدل رژیم در نظر گرفته شــده و 
می توانیــد بــا توجه به هــدف و مدت زمانــی که برای 
رســیدن به وزن ایده آل خود در نظر دارید رژیم های 
ســخت یا آســان تر را انتخاب کنید. در این اپلیکیشن 
لیســت مواد غذایی مختلف به همــراه میزان کالری 
که با خوردن آنها به بدنتان وارد می شــود درج شــده 

اســت و شــما می توانید با یک حســاب و کتاب ســاده 
متوجه شوید چه میزان کالری دریافت کرده اید. این 
اپ به پایــگاه عظیم اطاعات مواد غذایی با بیش از 
6 میلیــون ماده غذایی مختلف دسترســی دارد و اگر 
یــک مــاده غذایی هــم در این لیســت وجود نداشــته 
باشــد می توانید با دریافت اطاعــات از اینترنت، آن 

را اضافه کنید. 
غــذای  طبــخ  بــرای  مختلــف  دســتورالعمل های 
کم کالــری و پیگیــری میزان آب مصرفــی روزانه بدن 
شــما بخشی دیگر از ویژگی های این اپلیکیشن است. 
در ایــن اپ بیــش از 350 حرکــت ورزشــی نیــز برای 
داشتن یک بدن سالم در کنار رژیم غذایی ارائه شده 
اســت. این اپ همچنین با نمایــش نمودار حرفه ای 
پیشــرفت در اهداف می تواند میزان کالری ســوزانده 
شــده در بدن تــان را اندازه گیری کند تا متوجه شــوید 

کــه  آیا کالــری اضافه دریافت کرده اید یــا نه. این اپ 
را می توانیــد به صورت رایگان از فروشــگاه های گوگل 

و اپ استور بارگذاری کنید.

 همزمان با رونق محصواتی همچون لپ تاپ، تلفن هوشــمند، تبلت و... در جهان، موضوع شــارژ این وســایل دیجیتال 
به یک رقابت برای کمپانی ها تبدیل شــده و در این میان شــارژ بی ســیم، گوی ســبقت را از بقیه فناوری ها ربوده اســت. اما 
همه شــارژرهای بی ســیم امروزی دارای یک پد هســتند که گوشــی را باید روی آن قرار دهید تا به صورت بی سیم شارژ شود 
ایده هایــی   Energous فنــاوری  کمپانــی  ولــی 
بلندپروازانــه در ســر دارد. ایــن کمپانی که ســال 
گذشــته فناوری شــارژ وایرلــس WattUp را ارائه 
 DA2223 داده، می خواهــد بــا طراحــی تراشــه
همچــون  کوچــک  الکترونیکــی  وســایل  بــرای 
گوشــی های هوشــمند، در این زمینــه انقابی به 
پــا کند و شــما تنها با حرکت در اتــاق یا محل کار 
خود گوشــی تان را شارژ کنید. این تراشه که اندازه 
آن کســری از یک ســکه اســت نیاز بــه آنتن هایی 
کوچک در فضای باز و مدارهایی ویژه در گوشــی هوشــمند دارد تا بتواند آن را شــارژ کند. مدت زمان شــارژ یک گوشــی نیز 
به میزان فاصله کاربر از آنتن بســتگی دارد. با اینکه شــایعه شده بود اپل می خواهد امسال در گوشی های خود از این تراشه 
اســتفاده کنــد ولی هنوز شــاهد چنین اتفاقــی نبوده ایم ولی این کمپانی یادآور شــده که با این تراشــه، در آینــده ای نزدیک 

استانداردهای جدیدی برای تولیدکنندگان گوشی در جهان ارائه خواهد شد.

تراشه ای که گوشی را شارژ می کند

میترا جلیلی
خبرنگار

میترا جلیلیتاپ اپ
خبرنگار
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آرزوهای بر باد رفته
نظامیــان  بــود  قــرار   / هشــتم  و  پنجــاه  قســمت 

اختاس کننده در دادگاه های عمومی محاکمه شوند.
یــادآوری کنــم بســیاری از امیــران نظامی بودنــد که در 
هنــگام خدمت یــا دوران بازنشســتگی بــرای مدیریت 
و سرپرســتی شــرکت ها، مؤسســات مختلف اقتصادی 
وابسته به دولت و حتی پست های ورزشی در رشته های 
مختلف انتخاب می شدند و برخی از آنان با سوء استفاده 
از موقعیت یا شرکت در مزایده ها و بستن قراردادهایی 
بــا شــرکت های خارجــی مرتکــب اختاس هــای کان 
می شــدند یــا با تصــرف زمین هــای چندصــد هکتاری 
دولت و مشــارکت در ســاخت و ســازها به ثروت های کانی می رسیدند.یکی از 
نظامیانی که از طرف احمد حاج سید جوادی دادستان عمومی تهران علیه اش 
کیفرخواســت صادر شد، سپهبد حسین آزموده دادستان نظامی سابق بود که 
بعدها به آیشمن ایران معروف شد که قرار شده بود به اتهام ارتکاب جنایاتی 

علیه زندانیان سیاسی در دادگاه جنایی تهران محاکمه شود.
یکی از جنایات هولناک این ارتشــی، قتل زندانیان سیاســی بــود. الموتی، وزیر 
دادگستری زمان احضار متهمان نظامی فاش کرده، زمانی که سازمان مخفی 
افسران وابسته به حزب توده لو رفته بود، با دستگیری عده ای از افسران نظامی، 
آنها را در بازداشتگاه لشکر 2 زرهی زندانی کرده بودند تا محاکمه شان در دادگاه 
نظامی ارتش آغاز شــود. عده این افســران بازداشــتی قابل توجه بود و سپهبد 
حســین آزموده دادســتان نظامی وقت برای کاهش تعداد این افسران زندانی 
تصمیم جنایتکارانه ای گرفت.به دستور سپهبد آزموده، هر بار نیمه های شب 
چند تن از این افسران زندانی را به بهانه ای سوار کامیون ارتش می کردند و آنها 
را در تاریکی شــب با هواپیمای نظامی می بردند تا به سوی سرنوشتی هولناک 
رهســپار شــوند. هواپیمای حامل افسران زندانی شــبانه به سوی آسمان قم به 
پرواز درمی آمد و وقتی بر فراز دریاچه نمک قم می رسید، سرنشینان زندانی را 
با دست ها و پاهای بسته به درون دریاچه سرنگون می کردند و این برنامه چند 

شبی اجرا شد و عده ای از جمع افسران زندانی در آن دریاچه مدفون شدند.
چند ســال پــس از انقاب جمهوری اســامی، گروهی همراه بــا چند خبرنگار 
روانــه حاشــیه دریاچــه نمک قم شــدند تــا دربــاره چگونگی این نــوع جنایت 
تحقیــق کنند. نتیجــه این تحقیق جالب توجه و تأثربار بــود و مردم محلی که 
در حاشیه دریاچه قم سکونت داشتند، برای اعضای این هیأت تعریف کردند 
کــه در آن زمان شــبانه هواپیماهایــی را می دیدند که بر آســمان دریاچه ظاهر 
می شــدند، در آسمان چرخی می زدند و سپس رو به پایتخت پرواز می کردند. 
ایــن افــراد محلــی گفته انــد بــا گذشــت چندیــن ســال لباس ها یــا کفش های 

پوسیده ای را از این دریاچه گرفته اند.
سپهبد حسین آزموده و بسیاری از نظامیان متهم به جرایم مختلف، موفق به 

فرار از کشور شدند و به این ترتیب از مجازات گریختند.
ایــن گروه نظامی با همه تبلیغاتی که درباره محاکمه شــان به راه افتاد، به علت 
برکناری دکتر علی امینی از نخست وزیری از محاکمه و مجازات دور ماندند و به 
این ترتیب به سوء استفاده های کان خود ادامه دادند که سرهنگ مرتضی - ش، 
یعنی افسر سالخورده داستان ما هم از جمله این چهره های فراری از مجازات 
بــود. در ایــن داســتان، ســرهنگ را تعقیــب کردیم که بــرای به چنــگ آوردن 
طا و جواهرات همســر اولش به دیدن او رفته بود اما با کشــته شــدن این زن 

سالخورده به فکر افتاد که با جسد او چه کند...

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 
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آتش انتقامی که ناگهان شعله ور شد
گــروه حــوادث/ آخرین تصویــری که در 
ذهن داشــت مشــت گره خورده پدرش 
بود کــه روی صورت مادر فــرود آمد و او 
را غرق در خون کرد. آنقدر دیدن این صحنه برایش ســنگین 
بود که جز انتقام فکر دیگری در سر نداشت. همین شد که به 

ناگاه اسلحه شکاری را برداشت و...
***

 پریشــان و بی تاب بود. دســت هایش در میان دســتبند آهنی 
بــه هــم گره خورده و چشــمانش از بی خوابــی و گریه به خون 
نشســته بود. اتهامش قتل اســت اما نه قتــل یک غریبه؛ قتل 

پدر...
»ابراهیم« پشــیمان اســت اما چه فایده؟ با بغضی که در گلو 
دارد بــا صدایی خفــه می گوید: »پدرم عصبی بود و همیشــه 
مادرم را کتک می زد. دیدن اشــک های مــادر و صورت و بدن 
کبود او آزارم می داد. اما آنقدر کوچک بودم که نمی توانســتم 
مانعش شــوم و از مادرم دفاع کنم. از همان موقع کینه پدرم 
را بــه دل گرفتــم. هــر روز کــه می گذشــت تنفــرم از او بیشــتر 
می شــد. اما راهی برای انتقام بلد نبــودم. وقتی صدای ناله و 
التماس مادرم را می شــنیدم که از پدرم می خواســت کتکش 

نزند فقط اشک می ریختم و جرأت اعتراض هم نداشتم.
یــادم می آیــد، در یکــی از شــب های زمســتان کــه هــوا خیلی 
ســرد بود، پدرم ســر یک اتفاق ســاده مادرم را بــه باد فحش 
و ناســزا گرفــت و او را از خانــه بیرون کرد. اما مــادرم که جایی 
برای رفتن نداشــت پشــت در خانه در ســرمای استخوان سوز 
زمســتان نشســت. من که تحمل دوری مادرم و زجرکشــیدن 
او را نداشــتم آنقدر گریه و التماس کردم تا راضی شــد و او را 
بــه خانه راه داد. کمی که بزرگتر شــدم پــدرم عاوه بر مادرم، 
به من هم توهین می کرد و جلوی غریبه و آشــنا شخصیتم را 

خرد می کرد. هرگز ســن و سال و غرورم را در نظر نمی گرفت 
و برایــم هیچ ارزشــی قائــل نبود چــون زورم به او نمی رســید 
همیشه دنبال راهی برای فرار از خانه بودم اما وقتی به مادرم 
و تنهایــی اش فکــر می کردم از تصمیمم منصرف می شــدم. 
با همه مشــکات و شــرایطی کــه پدرم برایم ایجــاد کرده بود 
درســم را خوانــدم و با معدل 17 قبول شــدم امــا وقتی پدرم 
نمــره ام را دیــد جنجال به پا کرد و بعد از اینکه من و مادرم را 
به باد کتک گرفت، دســت و پایم را بســت و اسلحه شکاری را 
روی پیشانی ام گذاشت. از ترس تا پای مرگ رفتم. آن لحظه 
آنقــدر تحقیر شــده بودم کــه ترجیح می دادم بمیــرم و دیگر 

مجبور به سکوت نباشم...
صبــح روز بعد از خانه خارج شــدم و بــه خانه پدربزرگ یکی 
از دوســتانم رفتــم. هرگــز دلم نمی خواســت برگــردم و حتی 
تلفــن مــادرم را هــم جــواب نمــی دادم. امــا بعد از چنــد روز 
نتوانســتم در برابر التماس های مادرم تاب بیاورم. به او قول 
دادم اگــر شــرایط بهتر شــد برمی گــردم. هنوز یک ســاعت از 
گفت و گو با مادرم نگذشته بود که پدرم چند پیام محبت آمیز 
برایم فرســتاد و قول داد که دیگر کاری به من نداشــته باشد و 
دســت از توهیــن و تحقیرم بردارد. صبح فــردا پدر و مادرم با 
ماشــین دنبالم آمدند. اما به محض این که به خانه رسیدیم 
پدرم بار دیگر شــروع به فحاشــی کرد و در پاســخ به اعتراض 
مادرم، چنان مشــتی بــه دهنش کوبید که دندانش شکســت 
و لب هایش پاره شــد.دیدن ایــن صحنه همانند جرقه ای بود 
که کینه چند ســاله ام را شــعله ور کرد. خون جلوی چشم ام را 
گرفته بود. حاضر بودم هر اتفاقی بیفتد اما خار به پای مادرم 
نــرود. آتــش انتقام هر لحظه شــدیدتر می شــد. عقلــم از کار 
افتــاده و فقط به صدای درونم گــوش می کردم که مدام یک 

کلمه را فریاد می کشید: انتقام، انتقام...

با عجله به سراغ اسلحه شکاری پدرم رفتم و به اتاق برگشتم. 
پــدرم کــه با دیــدن اســلحه در میــان دســتانم شــوکه و در جا 
میخکوب شــده بود حتی فرصت اعتراض پیدا نکرد و قبل از 
اینکــه حرفی به زبان بیاورد با شــلیک گلوله ای به قلبش او را 

برای همیشه ساکت کردم.
مادرم که وحشت کرده بود، کنار جسد زانو زده و ضجه می زد. 
از ترســم اســلحه را داخل باغچــه پنهان کردم و با برداشــتن 
مقــداری پول به ســمت پایانــه رفتم و بعــد از خرید بلیت به 
مقصد یکی از شهرهای جنوبی سوار اتوبوس شدم اما پیش از 
اینکه اتوبوس از شــهر خارج شود پلیس سر رسید و دستگیرم 
کرد.از کاری که کردم بشدت پشیمانم. من هم دوست داشتم 
مثل همســن و ســاانم زیر ســایه پدر و مادرم زندگی خوب و 
آرامــی داشــته باشــم امــا افســوس که ایــن آرزو هرگــز تحقق 
نیافت.حاا هم فقط از خدا می خواهم مرا ببخشد و به مادرم 

برای تحمل این داغ کمک کند.

ë نگاه کارشناس
قتل هــای خانوادگــی درواقــع اصطــاح شناخته شــده ای در 
مباحــث جرم شناســی اســت و در اصــل بــه قتل هایــی گفته 
می شــود کــه عمدی و در یــک خانواده با روابط خویشــاوندی 
نزدیک اعم از سببی و نسبی صورت می گیرد. اینگونه قتل ها 
در حقیقت، نماد بحــران روزافزون در جامعه و نهادهای آن 
بویژه خانواده به شمار می آید. اگر آمار آسیب دیدگان روحی 
خانواده هایی که شــاهد اینگونه خشــونت ها بودند، به صورت 
دقیــق و در جایی ثبت می شــد، شــاید میزان این آســیب ها و 
پیامدهای روحی، روانی آن در مقایسه با تعداد قتل ها بسیار 

بیشتر باشد.
عوامل متعددی از جمله اختافات شدید خانوادگی، شرایط 
نامســاعد زندگــی، گسســتگی خانــواده، بی محبتی و طــرد از 
خانواده، اعتیاد، انحرافات جنسی، فقر مالی و فرهنگی، پایین 
بودن آســتانه تحمل، تعصب، خشــونت و سخت گیری های 
بی مــورد والدین علیه فرزنــدان، ابتا بــه بیماری های روحی 
و روانــی، جدایــی والدین، یــأس و ناامیــدی وعصبانیت های 
شــدید زمینه ساز اینگونه قتل ها می شود که بررسی هر یک از 

آنها می تواند در کنترل اینگونه جرایم مؤثر باشد.
ارتقــای  و  حفــظ  بــرای  نهادهــا  همــه  اقدام هــای  و  تــاش 
ارزش هــای دینــی، فرهنگــی و اخاقــی در خانــواده و روابــط 
حاکم بر آن و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بهبود وضعیت فردی 
و روانــی اعضای خانواده، آموزش مهارت های زندگی، کنترل 
خشــم و حل مســأله به صــورت صحیــح و منطقــی از جمله 
راهکارهایی هســتند که می توانند نقش به ســزایی در کاهش 

این آسیب هولناک اجتماعی داشته باشند.
سرهنگ دکتر میثم شیرکش

کارشناس ارشد اداره برآورد اجتماعی پلیس اصفهان

قاتل مخــوف امریکایی که بــه اتهام قتل ســه زن در زندان 
به ســر می برد، بــه اتهام کشــتن 90 زن در یکقدمی محاکمه 
قــرار دارد.به گزارش یورونیوز، ســاموئل لیتل ۷۸ ســاله  در 
دهــه ۸0 میادی بــه اتهام قتل ســه زن در زنــدان کالیفرنیا 
محکومیتش را می گذراند که در ســومین سال محکومیت 
قدیمــی  پرونــده ای  بــه  تگــزاس  پلیــس  کارآگاهــان  او، 
برخوردند که شــیوه قتل آن به ویژگی های پرونده های قتل 
ســاموئل لیتــل شــباهت داشــت.یکی از مقامــات پلیس 
ایالت تگزاس راهی زندان کالیفرنیا شد تا از ساموئل لیتل 
در مورد این پرونده بازجویی کند. از ســوی دیگر، ســاموئل 

لیتــل که از زنــدان خــود در کالیفرنیا ناراضی بــود، به امید 
انتقال بــه زندان تگــزاس داوطلبانه اطاعــات کاملی را از 
قتل مورد نظــر در اختیار پلیــس قرار داد. عــاوه بر پرونده 
قتــل در تگــزاس، ایــن قاتــل میانســال بــه قتــل 90 زن در 
ایالت های دیگــر امریکا، با زمان دقیــق و جزئیات اعتراف 

کرد.
اعترافات داوطلبانه ساموئل لیتل در حالی صورت گرفت 
کــه وی در دادگاهی که در ســال ۲0۱۴ برگزار شــد اتهام قتل 
ســه زن را رد و خــود را بی گنــاه معرفی کرده بود.براســاس 
اظهارات »لیتل«، این 90 قتل بین ســال های ۱9۷0 تا ۲00۵ 

انجام شــده اند اما از آنجا که بیشــتر مقتوان زنان معتاد یا 
کارگران جنســی بوده اند، تحقیقات و پیگیــری پرونده ها از 
سوی پلیس به صورت جدی انجام نشده بود.پلیس فدرال 
امریکا تا به حال پرونده قتل ۳۴ زن را به اعترافات ساموئل 
لیتــل مرتبط کــرده اما یافتن شــواهد بــرای باقی مــوارد به 
علت هویت  ناشــناخته مقتوان و عدم بررســی پرونده از 
سوی پلیس در زمان کشف جسد، دشوار اعام شده است. 
بــه گفته پلیــس امریکا، اگــر اتهامــات قتل باقــی پرونده ها 
اثبات شود، نام ســاموئل لیتل به عنوان یکی از بزرگ ترین 

قاتان زنجیره ای در تاریخ امریکا ثبت خواهد شد.

اعتراف هولناک 
قاتل امریکایی 
به کشتن 90 زن

بومیان محلی در ساحل 
نیوزیلند اسکلت عجیب ترین 
موجود دریایی را کشف کردند.

به گزارش دیلی میل، بسیاری از 
کسانی که این اسکلت عجیب 

را دیده اند، به یاد موجودات فرا 
زمینی افتاده اند. این اسکلت 

در هنگام پیاده روی  یک مادر 
و دخترش در ساحل پیدا شده 

است. تحقیقات برای یافتن 
ماهیت این اسکلت و قدمت 

آن ادامه دارد.

جدال دیدنی 
موش خرما با پلنگ

فــرار جســورانه یک مــوش خرما از چنــگال یک پلنگ 
سوژه عکاس حیات وحش شد.

به گزارش دیلی میل، پلنگ گرسنه در کمین موش خرما 
نشســته بود تا هنگام نوشیدن آب شکارش را غافلگیر 
کند اما موش خرما با پرشی بموقع از چنگال شکارچی 

گرسنه اش گریخت.
»جف پایت«، عکاس حیات وحش این تصاویر دیدنی 
را در حاشیه رودخانه »ماتوگروسو« برزیل گرفته است.
او در این باره گفت: »با دیدن پلنگ شک نداشتم که از 
یک لحظه هیجان انگیز شکار عکس خواهم گرفت اما 
به نظر می رسد روز خوبی برای پلنگ نبود و مجبور شد 

گرسنه به خانه باز گردد.«

کشف اسکلت 
موجودی شبیه فرازمینی ها

جــوان ســابقه دار امریکایی که 
بارها به دلیــل جرایم مختلف 
بازداشــت شــده بــود در پنجاه 
دســتگیری اش  چهارمیــن  و 
داری  هــزار   200 وثیقــه  بــا 
بازداشت شــد.به گزارش یاهو، 
این متهم بارها به دلیل جرایم 
تجــاوز،  همچــون  مختلفــی 
حمــل مــواد مخدر، خشــونت 
خانگــی و... روانــه زندان شــده 
بود.پلیس شهر »سینسیناتی« 
اعــام کرد که متهم با توجه به 
خالکوبــی صورتش پــس از هر 
بــار ارتکاب جرم خیلی ســریع 
از  پــس  و  می شــود  شناســایی 
محکومیــت  دوران  گذرانــدن 
خــود و آزادی بار دیگر مرتکب 

خاف می شد.

معمای چمدان خالکوبی های دردسرساز متهم سابقه دار
بی صاحب مواد 

در فرودگاه
کشف چمدان بی صاحب پر از 
مواد در فرودگاه جان اف کندی 
نیویــورک، پلیــس امریــکا را در 
برابــر پرونده مرموزی قــرار داده 
است. به گزارش »یاهو«، چمدان 
رهــا شــده حــاوی 46 کیلوگــرم 
کوکائین بــه ارزش 1.3 میلیون 

دار بوده است.
بنا بر اطاعات به دســت آمده 
ایــن چمــدان در پرواز اکــوادور 
به نیویــورک وارد فرودگاه جان 
اف کندی شــده است اما کسی 
پلیــس  و  نیامــده  آن  دنبــال 

به دنبال او است.

مرد انگلیســی که با خوش شانســی با صرف 8 پوند گلدانی عتیقه را خریده بود، یک شبه صاحب 
ثروت میلیاردی شد.به گزارش مترو، »مارتین کارل« 49 ساله در صفحه فیس بوک خود نوشته که 
این گلدان را از یک نفر در روستای ولینگتون خریداری کرده و خبر نداشته که این وسیله یک شی ء 
عتیقه بوده است. براساس مدارکی که این مرد به دست آورده این گلدان در سال 1900 میادی در 

افغانستان پیدا شده و به کشور انگلستان انتقال یافته است.
کارل بیــان کــرد کــه تنها با صرف هزینه 8 پوند این شــی ء عتیقــه را خریداری کــرده در صورتی که 
هزاران پوند ارزش داشته است. یک کارشناس اشیای عتیقه و باستانی نیز تأیید کرده که این گلدان 

4 هزار ساله به تمدن های قدیم بین النهرین باز می گردد.

دستگیری خلبان مست
خلبان ژاپنی که با حالت مســتی هدایت پرواز لندن-توکیو را به 

دست گرفته بود، در دادگاه انگلیس به ۱0 ماه زندان محکوم شد.
به گــزارش اســکای، »کاتســوتچی جیتســوکاوا« حــدود ۱0 برابر 
مقــررات الکل مصرف کــرده بود. این خلبان مســت در حالی لو 
رفت که راننده خودرو خدمه پروازی فرودگاه هیثرو متوجه بوی 

الکل شد و آن را به مقامات فرودگاه گزارش داد.
قاضــی فیلیــپ متیــوز گفــت: این خلبــان ژاپنــی مســافران را 
درمعــرض خطر قــرار داده بــود و هر اتفاقــی ممکن بــود بیفتد. 
هرگونــه تصور دربــاره ادامه خلبانــی وی وحشــتناک و غیرقابل 

تصور خواهد بود.

راز مرگ 6 ژاپنی در یک خانه
پلیس ژاپن اجساد 6 تن از اعضای یک خانواده را در خانه ای مسکونی پیدا 
کردنــد. به گزارش ســی ان ان، در میان قربانیان جســد دختر 7 ســاله ای نیز 
پیدا شــده اســت. بنا بر اعام پلیس منطقه گردشگری »تاکاشیهو«، اجساد 
در خانه مردی 72 ســاله به نام »یاســو لیهوشــی« پیدا شده اســت. در حال 
حاضر کارآگاهان پلیس درحال انجام تحقیقات برای یافتن علت و انگیزه 

مرگ قربانیان هستند.

معلم عصبانی هوویش را کشت
خانم معلم امریکایی وقتی از رابطه پنهانی همسرش با خبر شد با شلیک گلوله زن خیانتکار را به قتل 
رســاند. به گزارش  ام اس ان، متهم »چلسی واتروس« 32 ساله وقتی به همراه دوقلوهای 3 ساله اش 
وارد آپارتمان خود در ایالت یوتا می شد ناگهان یک زن را دید که به همراه همسرش از خانه خارج 
شــد. وی بدون معطلی با برداشــتن اسلحه و شلیک گلوله از شــر این زن مزاحم خاص شد. این 
زن پس از دســتگیری مدعی شد که دلش نمی خواسته دوقلوهایش را به دست نامادری سپرده و 

زندگی شان را تباه کند به همین دلیل از شر هووی جدیدش خاص شد.

گلدان 8 پوندی، مرد انگلیسی را ثروتمند کرد

برخورد شدید اتوبوس با تیر برق
گــروه حوادث/ انحراف اتوبوس از مســیر و برخورد آن با تیر چــراغ برق، راننده را 
مصدوم و روانه بیمارستان کرد.این حادثه در چایکنار تبریز اتفاق افتاد و بر اثر آن 

دو تیر برق کنار خیابان نیز شکست.
 قلــی زاده، مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری تبریز 
گفت: بعدازظهر پنجشنبه زمانی که یک دستگاه اتوبوس در مسیر چایکنار تبریز 
در حــال حرکــت بود، بــا تیر برق کنار خیابان برخورد کرد و دو تیر برق شکســته و 
روی اتوبوس افتاد. راننده 38 ســاله نیز دچار شکســتگی هر دو پا شــد که توســط 
آتش نشانان به محیط امن منتقل و جهت درمان در اختیار عوامل اورژانس قرار 

گرفت.

پسر جوان که در میهمانی شبانه، دوستش را با چاقو به قتل 
رسانده بود، پس از سه روز فرار خود را به پلیس معرفی کرد.

ســرهنگ حســین احمــدی، فرمانــده انتظامی شهرســتان 
گنــاوه گفت: در پــی درگیری در میهمانی شــبانه ای یک نفر 
با ضربات چاقو به قتل رســید کــه پلیس در کوتاه ترین زمان 
خود را به صحنه رســاند. مأموران و کارآگاهان پلیس آگاهی 
تحقیقــات خود را آغــاز کردند. پس از جمــع آوری مدارک و 
مستندات مشخص شد مقتول در درگیری با یکی از دوستان 
خود مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را 

از دست داده است. با آغاز تحقیقات از 5 شاهد این جنایت، 
قاتل شناســایی شد. اما از آنجا که او از صحنه فرار کرده بود، 
تحقیقــات بــرای دســتگیری او آغاز شــد. اما در جریــان این 
تحقیقات متهم به قتل پس از 72 ساعت وقتی متوجه شد 
هیــچ راهی برای فرار از دســت قانون ندارد خود را به پلیس 

معرفی کرد و دستگیر شد.
احمــدی افــزود: قاتــل در بازجویی هــای مقدماتــی به قتل 
دوســت جــوان خــود اعتــراف و علــت و انگیــزه ایــن قتل را 

درگیری و اختاف شخصی عنوان کرد.

قاتل مستأصل، با پای خود پیش پلیس رفت

اهو
ی

هو
یا

ادامه روز دوشنبه
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اخــــبار

بخشش پسر جوان در یکقدمی طناب دار
گــروه حوادث/ جــوان اعدامی کــه در درگیری خیابانی، 
پسر کشتی گیری را به قتل رسانده بود با رضایت اولیای 

دم از مرگ رهایی یافت.
به گزارش خبرنگار جنایی»ایران«، روز 28 اردیبهشــت 
ســال 93 گــزارش یک جنایــت در یکــی از خیابان های 
قرچــک ورامیــن بــه پلیــس اعــام شــد. در بررســی ها 
مشــخص شد پسر 25 ساله ای در خیابان با مرد جوانی 
به نــام ســیروس درگیــر شــده امــا در ایــن نــزاع جــوان 
کشــتی گیری که برای میانجیگری وارد میدان شده بود، 

کشته شده است.

متهــم به قتــل پس  از تکمیــل تحقیقات در شــعبه 71 
دادگاه کیفری اســتان تهران پای میز محاکمه ایســتاد و 
قضات دادگاه به  درخواست اولیای دم او را به قصاص 
محکوم کردند. اردیبهشت ماه این جوان با تأیید حکم 
پای چوبه دار رفت اما موفق شــد از اولیای دم ســه ماه 
مهلــت بگیرد تــا رضایت شــان را جلب کنــد. در حالی 
کــه چنــد روز به پایان ایــن مهلت مانده بــود این جوان 
محکوم به مرگ بار دیگر توانست سه ماه دیگر مهلت 
بگیــرد و ســرانجام خانــواده مقتــول بــا دریافــت دیه از 

قصاص این متهم جوان گذشت کردند.

از کفش یک قاچاقچی کشف هرویین 
گــروه حوادث/ قاچاقچی مــواد که با پنهان کــردن 400 گرم 
هروییــن در کفش خود قصد عبور از مرز را داشــت، توســط 

مأموران گمرک بازرگان شناسایی و دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، مأموران گمرک بازرگان پس از مشکوک شدن به یک 
مسافر، با کمک تیم مربیان و سگ های موادیاب به بازرسی این مسافر اقدام 
کردند. آنها در بازرســی از کفش های این مســافر متوجه غیرعادی بودن وزن 
کفش و کفی آن شده و پس از جدا کردن کفی، 400 گرم هرویین را که به شکل 
ماهرانه در یک محافظ نازک پارچه ای و در زیر کفی کفش جاسازی شده بود، 

کشف کردند.

بیمارستان آسانسور  چاله  در  بیمار  مرگ 
گــروه حــوادث/ مرد میانســال که قصد اســتفاده از آسانســور بیمارســتانی در 
شهرستان گناوه را داشت، به دلیل نقص فنی باابر در چاله آسانسور سقوط 
کــرد و جان باخت. ولی ســیفی، سرپرســت ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنــی شــهرداری گناوه-اســتان بوشــهر- بــا تأییــد ایــن حادثــه در شــامگاه 
چهارشــنبه 7 آذر گفت: طبق گزارش های اولیه این بیمار که مردی 64 ســاله 
بــود بــه دلیل گیر کــردن کابین آسانســور در طبقه پنجم، پس از باز شــدن در 
طبقه چهارم ساختمان به چاله خالی آسانسور افتاد. علت دقیق این حادثه 

در دست بررسی است.
دادســتان عمومــی و انقــاب گنــاوه نیــز بــا حضــور در محــل حادثه، دســتور 

مهروموم آسانسور را صادر کرد.

را بخشید اسیدپاشی، دیه یک میلیاردی اش  قربانی 
گــروه حــوادث/ زن جوان گلســتانی که 7 ســال پیــش در حمله ای اســیدی از 
ناحیه دست، صورت و یک چشم آسیب دیده بود، از دیه یک میلیاردی اش 

گذشت.
هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: این زن که 7 سال پیش 
در جریــان اختاف خانوادگی، مورد اسیدپاشــی قرار گرفته و از ناحیه دســت 
و صورت و یک چشــم آسیب دیده بود، ســخاوتمندانه از حق خود گذشت و 
همه یک میلیارد تومان مبلغ دیه را بخشید. محــــــــکوم این پرونده نیز که از 

7 سال پیش زندانی بود، آزاد شد.

206 پژو  برای سرنشینان  تلخ  اتفاق 
برخورد شــدید 2 خودرو در بزرگراه شــهید یاســینی 10 کشــته و مجروح بر جا 

گذاشت.
سید جال ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: ساعت 19:48 پنجشنبه 
حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید یاسینی، به سامانه 125 
اعام شــد که بســرعت آتش نشانان دو ایســتگاه آتش نشانی به محل حادثه 
اعزام شــدند. با حضور در محل مشخص شد دو خودروی ِدوو سی یلو با پنج 
سرنشین مرد با پژو206 حامل دو مرد و سه زن بشدت با هم برخورد کرده اند. 
شواهد نشان می داد که خودروی پژو206 در مسیر مخالف )شرق به غرب( در 
حال حرکت بوده که به دلیل نامشخصی از مسیر اصلی منحرف شده و پس 
از برخــورد با گاردریل های میانی بزرگراه و شکســتن آنهــا، از جلو با خودروی 
سی یلو برخورد کرده است.وی افزود: بر اثر شدت حادثه دو سرنشین پژو206 
)یــک مــرد و زنــی جــوان( از خــودرو بــه بیــرون پرتاب شــده بودند کــه هر دو 
به علت شــدت جراحات در همان لحظات اولیه جان خود را از دست دادند. 
آتش نشــانان پــس از حضور در محل حادثه بســرعت ایمن ســازی های ازم 
را انجام دادند. دو نفر از سرنشــینان پژو206 پیش از رســیدن آتش نشــانان از 
خودرو خارج شده اما یکی از آنها داخل خودرو محبوس بود که آتش نشانان 
عملیــات را آغــاز و وی را از خودرو خارج کردند. سرنشــینان خودروی پژو206 
مصدومیت های شــدید تری داشــتند که تمامــی مصدومان بــرای انتقال به 

مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.

از طبقه هفتم 2 ساله  سقوط مرگبار کودک 
گــروه حوادث/کــودک 2 ســاله ای در بندرعبــاس بــا ســقوط از طبقــه هفتــم 

ساختمان جان خود را از دست داد.
فاطمــه نوروزیــان، مدیــر روابــط عمومــی و امــور بین الملل دانشــگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان گفت: مادر این کودک در زمان حادثه در محل کارش بود 
و به همین دلیل تا رســیدن نیروهای امدادی کودک 2 ســاله به علت شــدت 

جراحات جان باخته بود.

اینستاگرام دستگیری فروشنده کتانی های قابی در 
گروه حوادث/ مردی که با تبلیغات گسترده اینستاگرامی، کتانی های قابی را 

به جای اصل به مشتریانش می فروخت، دستگیر شد.
سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: متهم، اجناس 
درجه 3 و بدون کیفیت را به عنوان کفش اورجینال و درجه یک به مشتریان و 
کاربران متقاضی ارائه می کرد و خریدار پس از دریافت جنس متوجه می شد 

که کفش حدود یک چهلم قیمت پرداختی آن ارزش دارد.
وی توصیه ای به شــهروندان کرد و افــزود: کاربران جهت خریدهای اینترنتی 
بخصــوص در شــبکه های اجتماعــی، باید از ملزومــات آن مطلع شــوند و از 

فروشگاه هایی خرید کنند که دارای نماد اعتماد الکترونیک باشند.

غرق 4 نفر در دو استخر کشاورزی
گروه حوادث/ یک زن و مرد و دو پسر نوجوان در حوادثی جداگانه دیروز در دو 

استخر کشاورزی غرق شدند.
مجتبــی خالدی، ســخنگوی اورژانس کشــور درباره مــرگ زن 35 ســاله و دو 
پســر 11 و 13 ســاله گفت: در ســاعت 9:۵۵ در روستای مسکانلو در شهرستان 
چناران-خراســان رضوی- حادثه غرق  شدگی در استخر کشاورزی به سامانه 
11۵ اورژانس کشــور اطاع داده شــد. دو دســتگاه آمبوانــس به محل حادثه 
اعزام شدند اما متأسفانه هر سه نفر)زن 3۵ ساله، دو پسر 11 و 13 ساله( جان 
خود را از دســت دادند.محمد مهدی کریمی، فرماندار شهرستان میامی نیز 
دربــاره جزئیات غرق شــدن مرد جوان در روســتای حق الخواجه -خراســان 
شمالی- گفت: این مرد 35 ساله نگهبان یک مزرعه کشاورزی بود که ساعت 
7 و نیم صبح جمعه در حال ریختن خوراک ماهی به داخل استخر بوده که 

به دلیل نامعلوم درون آن سقوط  کرده است.

توقیف حدود 2 تن مواد در مرز
گروه حوادث/ مــرزداران هنگ مرزی جکیگور در یک عملیات موفقیت آمیز 

علیه قاچاقچیان موفق به کشف یک تن و 950 کیلوگرم موادمخدر شدند.
سردار سعید کمیلی، فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: مرزداران 
هنــگ مرزی جکیگور با اشــراف اطاعاتــی از قصد قاچاقچیان بــرای انتقال 
محموله موادمخدر به عمق کشــور آگاه شــدند و بافاصله با هوشیاری کامل 
به پوشــش منطقه پرداختند.وی افزود: قاچاقچیان قصد داشتند در فرصتی 
مناســب محموله موادمخدر را توسط سه خودرو وانت تویوتا وارد کشور کنند 
کــه با توجــه به عملیات غافلگیرانه و حجــم زیاد آتش مرزداران در رســیدن 
بــه اهداف شــوم خود نــاکام ماندند. در این عملیات یک تــن و 950 کیلوگرم 

موادمخدر از نوع تریاک از قاچاقچیان کشف شد.
 
 

گــروه حــوادث/ دامــاد خشــمگین در درگیــری بــا خانــواده 
همســرش، پدر زنش را با شلیک گلوله به قتل رساند و پسر 

او را مجروح کرد.
ســرهنگ جمشــید باقــری، فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
همــدان گفــت: در ایــن حادثــه دامــاد جــوان بــا اســتفاده از 
کلــت کمری، پدر و بــرادر زن را هدف گلوله قــرار داد که پدر 
زن پس از اعزام به بیمارســتان جان باخت. پس از بررســی 
و تحقیقات صورت گرفته مشــخص شــد کــه این جنایت در 
جریان درگیری بین داماد و خانواده همســر در محله پشت 

کشــتارگاه قدیــم منطقــه خضــر رخ داده اســت؛ دامــاد 27 
ســاله ســابقه دار و معتاد اســت که با قصد قبلی مسلح وارد 
خانه پدرزنش شــده بود. متهم که زمینه اختاف با خانواده 
همســرش را داشــت با بااگرفتن بحث، کلــت کمری اش را 
درآورد و به سمت پدر و برادرزنش شلیک کرد و متواری شد.
باقــری افــزود: شــلیک گلولــه موجــب زخمی شــدن پــدر و 
برادر زن شــده که پس از گذشــت 2 ســاعت از بستری شدن 
مصدومان در بیمارســتان، مرد 65 ســاله بــه علت اصابت 

گلوله به نزدیکی قلبش جان خود را از دست داد.

داماد خشمگین، پدر و برادرزنش را به گلوله بست

گروه حوادث- معصومــه مرادپور/ راننــده کامیون که 
ادعــا می کــرد در درگیــری با همســرش، او خــود را از 
خودروی در حال حرکت به بیرون پرتاب کرده است، 

به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، ســال 94 مرگ 
مشــکوک زن جوانــی به نــام مریــم در پاکدشــت بــه 
پلیس گزارش شــد. در حالی که همســر ایــن زن ادعا 
می کــرد کــه او با پــرت کردن خــود از کامیــون در حال 
حرکــت خودکشــی کرده اســت اما با انتقال جســد به  
پزشکی قانونی این ادعا رد شد چراکه براساس نظریه 
پزشکی مقتول از سمت چپ بدنش دچار شکستگی 
شده بود. با این ترتیب والدین مریم با طرح شکایتی 
درخواســت  و  دانســتند  قتــل  عامــل  را  دامادشــان 
قصاص برای او کردند. همچنین پسر 5 ساله آنها هم 
که روز حادثه شاهد درگیری پدر و مادرش بود ادعای 
راننــده کامیون را رد کرد و مدعی شــد پدرش، مقتول 
را بــه بیــرون انداخته اســت. بــه این ترتیــب »فرید«، 
شوهر این زن بازداشت شد و به اتهام قتل عمد برای 
محاکمه در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران به 
ریاســت قاضی قربانزاده و با حضور یک مستشار پای 

میز حاضر شد.
 در جریــان دادرســی خانــواده مقتــول ادعــا کردنــد 

دامادشــان مرتکب قتل شده اما برای اینکه جنایتش 
مخفی بمانــد ادعای دروغ می کند. مریم خودکشــی 

کرده است.
امــا متهم 35 ســال بــه قاضی پرونده گفــت: من روز 
حادثه همراه همســر و پسرم خانه مادر زنم بودم که 
در آنجا همســرم بشــدت پســرم را کتــک زد. من هم 
عصبانی شــدم با هم جرو بحث کردیم. برای همین 
از خانــه مادرزنم خیلی زود بیرون آمدیم. در بین راه 
درگیری ما باا گرفت. ناگهان زنم از خودرو خودش را 

بیرون انداخت و خودکشی کرد.
ایــن در حالــی بــود کــه براســاس نظریه کارشناســان 
خــودرو متهــم مدل جدیــد بــوده و این امــکان هرگز 
وجود نداشــت کــه زن بتواند در خــودرو را خودش باز 

کند و دست به خودکشی بزند.
قاضی قربانزاده با اشاره به این نظریه به متهم گفت: 
گــزارش پزشــکی قانونــی می گوید ســمت چپ بدن 
همســرت بشدت شکســتگی داشته که نشــان دهنده 

ضربه های تو است و بعد او را بیرون انداخته ای.
بــه این ترتیب بــا وجود اظهــارات متهــم و انکارهای 
او، ســرانجام قضات دادگاه پس  از مشــورت و بررسی 
گزارش کارشناسان پزشــکی قانونی متهم را به اتهام 

قتل عمد به قصاص محکوم کردند.

حکم قصاص برای شوهر قاتل

گــروه حوادث/ پســر جوان کــه در زمــان تقســیم اموال 
مسروقه، همدستش را ناخواسته با شلیک گلوله کشته 
بــود، ســاعاتی پــس از فرار به اتهام ســرقت مســلحانه 

دستگیر شد.
به گــزارش خبرنگار جنایــی »ایران«، ســاعت 3 بامداد 
27 آبان مرد ناشناســی با پلیس تماس گرفت و گفت: 
هنــگام عبــور از خیابان متوجه پســرجوانی شــدم که با 

بدنی زخمی و خونین در کنار خیابان رها شده بود.
مأمــوران اورژانــس بافاصله راهی محل شــدند و این 
پســر جوان به نام ســعید را به بیمارستان انتقال دادند. 
او که نیمه هوشــیار بــود در آخرین لحظات نــام خود را 
به امدادگران گفت و بیهوش شــد. بــا انتقال این جوان 
به بیمارستان، پزشــکان بافاصله او را زیر تیغ جراحی 
بردنــد اما به دلیل شــدت جراحات و خونریزی شــدید 
تاش شــان ثمری نداشــت و از اتاق عمــل زنده بیرون 

نیامد.
ë گزارش یک جنایت

ساعت 5 صبح 27 آبان مأموران کانتری 148 انقاب 
در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از مرگ پسر 
جوانی خبر دادند که با اصابت گلوله کشــته شــده بود. 
در حالی که بررســی ها نشــان می داد ســعید 25 ســاله 
و ســاکن شهرستان اسامشــهر اســت، کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهــی بافاصله به دیدن خانواده او رفته 
و دریافتنــد که مقتول عصــر روز 26 آبان  به همراه یکی 
از دوســتانش به نــام مــراد از خانــه خارج شــده و دیگر 
برنگشــته اســت.با توجه به اینکه »مراد« آخرین نفری 
بود که مقتول را زنده دیده بود، پلیس به سراغش رفت 
اما مشخص شد که او در همان روز مرگ سعید، توسط 
مأموران اداره یکم پلیس آگاهی تهران به اتهام سرقت 

مسلحانه دستگیر شده است.
به این ترتیب با  دســتور بازپرس شــعبه دوم دادســرای 
امــور جنایی تهران، مراد برای انجام تحقیقات به اداره 
دهــم پلیس آگاهی پایتخت منتقل شــد و در بازجویی 
گفــت: ســاعت 11 آن شــب، پــس از مصرف شیشــه به 
همــراه ســعید از خانه پــدرش خارج شــدیم اما پس از 
مدت کوتاهی، سعید را با ماشین به خانه اش رساندم و 

دیگر خبری از او ندارم.
بــا ایــن اظهــارات، تحقیقــات ادامــه یافــت امــا پس از 
بررســی امــوال متهم مشــخص شــد گوشــی تلفنی که 
همراهــش بــود متعلــق بــه مقتول اســت. با به دســت 
آمدن این سرنخ تحقیق از مراد ادامه یافت و او که خود 
را در برابــر مدارک و شــواهد می دید، به قتل دوســتش 
بــا اســلحه کمری اعتــراف کــرد. ســرهنگ کارآگاه علی 
ولیپــور گودرزی، معاون مبــارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی تهران بــزرگ گفت: در حال حاضر تحقیقات از 
ایــن متهم در دو پرونده جداگانه »قتل عمد و ســرقت 

مسلحانه« ادامه دارد.

گفت وگو با متهم
مراد پســر جوانی که با گذشــت چند ســاعت از ارتکاب 
جنایــت به خاطــر ســرقت مســلحانه بازداشــت شــده 
بــود ســرانجام بــه قتــل دوســتش اعتــراف کــرد. او در 

گفت وگویی از جنایت ناخواسته اش گفت.
ë با مقتول چطور آشنا شدی؟

بچه محــل بودیــم و هــر دویمــان در شهرســتان واوان 
زندگی می کردیم.

ë چه شد که تصمیم به سرقت مسلحانه گرفتید؟
وضــع مالی مان معمولی بود. پدرم در یک نمایشــگاه 
ماشــین کار می کــرد و مــن هم بیــکار بودم. اما شیشــه 
باعث شد که به فکر سرقت بیفتیم. دلمان می خواست 
کاری انجــام بدهیم که هیجان داشــته باشــد. از طرفی 

هم با پول های دزدی می توانســتیم هزینــه موادمان را 
تأمیــن کنیم برای همین تصمیم گرفتیم که به صورت 

مسلحانه سرقت کنیم.
ë شگردتان چه بود؟

در ســایت »دیوار« ســوژه هایمان را انتخاب می کردیم. 
مــا دنبــال افــرادی بودیــم که گوشــی های مدل بــاا به 
قیمت بااتر از 20 میلیون تومان داشــتند. بعد مبلغی 
را به بهانه پیش پرداخت به حساب شــان می  ریختیم و 
بــا آنها قرار می گذاشــتیم. از آنجایی که پیش پرداختی 
داشــتیم آنها گوشی هایشــان را با کارتن و تمام وســایل 
می آوردند و ما هم در محل قرار با تهدید اسلحه گوشی 

و وسایل آن را گرفته و با ماشین فرار می کردیم.
ë از چه زمانی به این شیوه سرقت می کنید؟

اوایل آبان...
ë اسلحه را از کجا آوردید؟

از یکــی از دوســتانم خریــدم. او هــم آن را از یکــی از 
شهرهای غربی کشور آورده بود.

ë درگیری ات با سعید بر سر چه بود؟
آن شــب بعد از یک سرقت مســلحانه در حال تقسیم 
وســایل بحثمان شــد و من عصبانی شــدم و ناخواسته 
اســلحه را به سمتش گرفتم. می خواستم او را بترسانم 
اما گلوله شــلیک شــد. بعد  از شــلیک پشــیمان شدم و 
بافاصلــه او را بــه نزدیکی یک بیمارســتان رســاندم و 
بــا اورژانس تمــاس گرفتم و گفتم که یــک نفر مجروح 
در 100 متــری بیمارســتان رها شــده اســت. خــودم هم 
در گوشــه ای منتظــر مانــدم تــا اورژانــس آمــد و او را به 

بیمارستان بردند.

پرونده سرقت های مسلحانه 
با خون بسته شد

کاهبرداری مهندس قابی به بهانه ازدواج

گروه حوادث/ ســارقان حرفه ای که با تجهیزات کامل 
پلیســی و در پوشــش مأموران مبارزه با مــواد از مردم 

اخاذی می کردند، به دام افتادند.
ســرهنگ اســد علــی الماســی، رئیــس کانتــری 117 
جوادیــه گفت: ســاعت 4 صبــح روز گذشــته مأموران 
کانتری هنگام گشــتزنی در خیابان فداییان اسام به 
یک خودروی ســمند خاکســتری رنگی با شیشــه های 
دودی کــه اقدام به نصــب چراغ گــردان پلیس کرده 
بودنــد و در حــال بازرســی یک خــودروی تیبــا بودند، 

ظنین شدند.
مأمــوران بــا دیــدن ایــن صحنــه وارد عمــل شــدند و 
مشاهدات اولیه شان نشان داد که سه مرد قوی هیکل 

که به وســایل پلیســی از قبیــل آمپلی فایــر مربوط به 
چراغ گــردان پلیــس، باتوم هــای فلزی، یک دســتبند 
و کاه هــای نظامــی مجهــز بودنــد بــا معرفــی خــود 
به عنــوان مأموران پلیس مبارزه بــا مواد مخدر پس از 
متوقــف کردن خــودروی تیبــا قصد اخــاذی و گرفتن 
گوشــی تلفن سرنشــینان را دارند. با مشــخص شــدن 
این موضوع مأموران وارد عمل شدند و هر سه متهم 
دســتگیر شــدند. در جریــان بازرســی خــودروی آنهــا 
مقداری مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین نیز کشف 
شد. متهمان از مدتی قبل با این شیوه و معرفی خود 
به عنوان مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر از مردم 

اخاذی می کردند.

اخاذی از رانندگان 
در پوشش پلیس مبارزه با مواد مخدر

سرقت های خشن 
قهرمان کشتی از مسافران

گروه حوادث / قهرمان کشتی که با همدستی سه مرد در قالب باندی خشن از مسافران سرقت می کرد، پای میز 
محاکمه ایســتاد. به گزارش خبرنگار حوادث»ایران«، ســال گذشته به پلیس خبر رســید که اعضای یک باند در 

محدوده رباط  کریم مسافرانی را سوار خودرو می کنند و با آزار و اذیت به سرقت از آنها می پردازند.
براساس اظهارات قربانیان، رئیس باند که قهرمان کشوری کشتی و شناخته شده بود با نشستن در صندلی عقب 

خودرو، جیب های مسافران را با کتک و شکنجه خالی می کرد.
این متهمان پس از شکایت مالباختگان شناسایی شدند و پس از باز جویی به اتهام هایشان اعتراف کردند.

این باند چهار نفره پس از شــش فقره ســرقت در حالی هفته گذشــته در شــعبه یازدهم به اتهام ســرقت خشن 
حاضر شــدند که رئیس باند با قرار وثیقه آزاد بود. رســیدگی به این پرونده با توجه به منتقل نشــدن ســه متهم 

زندانی به دادگاه به زمان دیگری موکول شد.

گــروه حوادث/ مرد ســابقه دار که با چرب زبانی پشــت 
تلفن، چندین زن را در یاســوج فریفته و از آنها به بهانه 

ازدواج کاهبرداری کرده بود، دستگیر و زندانی شد.
ســرهنگ ســعید بالش زر، رئیس پلیس آگاهی استان 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: این مرد با عنوان خواستگار 
بــا زنــان ارتباط برقرار کــرده و با معرفی خــود به عنوان 
مهندس شــرکت نفت مدعی شده بود چندین مزرعه 
پــرورش ماهــی دارد. بــه ایــن ترتیــب با ایــن اطاعات 
دروغیــن و چند بــار ماقات حضــوری، اعتمــاد آنها را 
جلــب کــرده و از آنها بــا گرفتن پــول، طــا و جواهرات 
کاهبــرداری می کــرد. متهم که پس از سرکیســه کردن 
و  متــواری شــده  طعمه هایــش در فرصتــی مناســب 
گوشــی اش را خامــوش کــرده بــود، بــا شــکایت زنــان 

یاسوجی تحت تعقیب قرار گرفت.
بالش زر افزود: به دنبال اظهارات مالباختگان و ترسیم 
چهره فرضی متهم، اقدامات فنی و کارشناســی توسط 
مأموران انجام گرفت که در ادامه مشــخص شد متهم 

دارای ســوء شــهرت و ســوابق متعدد کیفــری در زمینه 
کاهبرداری است. پس از تحقیقات ازم و پیگیری های 
مســتمر و شناســایی محل تردد متهــم تحت تعقیب، 
کارآگاهان در عملیاتی غافلگیرانه و هماهنگ متهم را 

دستگیر کردند. 
این مرد در بازجویی های فنی پلیس به صراحت به بزه 
انتسابی یعنی خواستگاری دروغین و کاهبرداری از 10 

زن در شهر یاسوج اعتراف کرد.



 اختصاص یک میلیارد تومان 

برای مناطق سیل زده لرستان
یک میلیارد تومان برای مناطق سیل زده لرستان اختصاص 
یافت.  به گزارش ایســنا ، »اســماعیل نجار«، رئیس ســازمان 
مدیریت بحران کشــور در حاشــیه جلســه مدیریــت بحران 
شهرســتان پلدختر بیان کرد: بازدیدی از ســاحل رودخانه، شهر پلدختر و برخی 
روســتاها داشــتیم و خســارت هایی را که وارد شــده بود از نزدیک دیدیــم. بعد از 
بازدید، جلسه مدیریت بحران برگزار وگزارش های دستگاه های اجرایی به همراه 
درخواســت ها ارائــه شــد. رئیــس ســازمان مدیریت بحــران گفت: یــک میلیارد 
تومــان فعًا در اختیار اســتان و شهرســتان قــرار می گیرد کــه 500 میلیون تومان 
آن هزینه ای و مابقی تملک دارایی اســت. این مبلغ برای کارهای فوری و مابقی 
نیز بعد از ارزیابی ها در اختیار اســتان قرار خواهد گرفت. نجار یادآور شد: افرادی 
کــه در این ســیل در بخش های مســکونی خســارت دیدنــد مانند کرمانشــاه و به 
همان شــکل و میزان، کمــک دریافت خواهند کرد تا رضایت مردم جلب شــود. 
مقرر شــده بــا توجه به ارزیابی هــای صورت گرفته گزارش های کامل خســارت ها 
به فوریت ارســال شــود تا ما نیز پیشــنهاد اعتبار دهیم. بعد از دریافت گزارشــات 
 کامــل، امیدواریــم در کوتاه تریــن زمــان کمک هــا در اختیار شهرســتان و اســتان 

قرار گیرد.

اجرای طرح کاهش آب کشاورزی در آذربایجان غربی
برای نخستین بار در کشور کار مطالعاتی طرح کاهش 40 درصدی مصرف آب در 
بخش کشاورزی آذربایجان غربی و به صورت پایلوت در میاندوآب اجرا می شود. به 
گزارش ایرنا، »مسعود اعایی«، مشاور معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 
هدف از اجرای این طرح را کاهش مصرف آب دربخش کشاورزی و بهبود راندمان 
آبیاری در راستای احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد و افزود: اصاح، بهبود و توسعه 
روش های نوین آبیاری از موارد ضروری جهت اجرایی شدن این طرح پایلوت در 

این شهرستان است. 
وی جایگزینــی ســطح زیرکشــت محصوات کشــاورزی با نیــاز آبی باا براســاس 
سیاســت های ملــی - منطقــه ای بــا محصــوات کــم آب بــر، بهبــود مدیریــت و 
بهره برداری از آب و خاک، ارتقای ســطح آگاهی بهــره برداران و مدیریت عرضه 
)تحویــل( و تقاضــای )مصــرف( آب کشــاورزی را از راهکارهــای مهم اجــرای این 
طــرح برشــمرد. وی با تبیین چگونگــی اجرای طرح کاهــش 40 درصدی مصرف 
آب کشاورزی، اظهار داشت: ازمه اجرایی شدن این طرح، مشخص شدن جایگاه 
مــردم و تشــکل های آب بــران در طــرح و پیش بینــی مســیر و راهکارهایی جهت 

پذیرش و جامعیت طرح از سوی مردم است. 
اعایــی بــا بیــان اینکــه کاهــش مصــرف آب در واحــد ســطح و افزایــش کارایی 
مصــرف آب از مهم تریــن اهداف اجرای این طرح اســت، افزود: جهت رســیدن 
بــه یکپارچگــی در بین بهــره برداران بخش کشــاورزی، آمــوزش و ترویج و ایجاد 
و ســاماندهی نظــام بهره برداری از منابــع آب و خاک، ضروری اســت. وی چهار 
شاخص فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را از شاخص های اصلی 
این طرح برشمرد و اظهار داشت: این موارد باید بدرستی در طرح گنجانده شود 

و مورد بررسی قرار گیرد.

علت نامعلوم افزایش قیمت تخم مرغ در همدان
بــا توجه به اینکه خوراک مرغ در همدان با ارز ۴ هزار و ۲00 تومان عرضه می شــود 
و در تأمین هزینه کارگری، بســته  بندی مشکلی وجود ندارد اما هنوز علت افزایش 
قیمت تخم  مرغ در این استان معلوم نیست. »مهدی نجفیان«، مدیر تنظیم بازار 
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه قیمت هر 
کیلوگرم تخم مرغ در درب مرغداری ۸ هزار و ۲00 تومان است و برای مصرف کننده 
شانه ای ۲0 هزار تومان به فروش می رسد، افزود: تولید تخم مرغ روند باایی دارد و 
در هر واحد مرغداری یک میلیون تن تولید تخم مرغ دارند. وی با اشاره به افزایش 
قیمت باای تخم مرغ در چند روز اخیر، بیان کرد: هیچ واحد حذفی و تعطیل شده 
و هیچ موردی از آنفلوانزا و بیماری حاد پرندگان در مرغداری های اســتان همدان 
مشــاهده نشده اســت. واردات تخم مرغ نیز انجام نشده اســت. مدیر تنظیم بازار 
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: ارز با قیمت مناسب ۴ هزار 
و ۲00 تومان عرضه می شــود و روند تولید بااســت. تمام واحدها ۴ هزار تن تولید 

مرغ دارند و درخواست تقاضا نیز از تهران صورت گرفته است.

 فناوری داروخانه روباتیک ارومیه در کشور 

بومی می شود
فناوری داروخانه روباتیک ارومیه با راه اندازی شرکت دانش بنیان مرتبط در سطح 
کشــور بومی می شــود. »جواد آقازاده«، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات 
بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در گفت و گو با ایرنا افزود: پس از ثبت داروخانه 
روباتیک به عنوان فناوری جدید با امکانات داخلی، این روبات ها در داخل تولید و 
در بین دانشــگاه های علوم پزشکی کشــور توزیع می شود. وی با تأکید بر اینکه این 
سامانه هوشمند در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد، 
بیان کرد: این امر عاوه بر اینکه به نفع صنعت کشــور بوده، در کاهش هزینه ها و 
ایجاد اشتغال برای جوانان نیز مؤثر است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی درمانی آذربایجان غربی ادامه داد: داروخانه روباتیک ارومیه از کشــور 
فناند و به قیمت 14 میلیارد ریال خریداری شده است. 3 روبات در این داروخانه 
در حــال کار بــوده که ۲ روبــات به امر انبارگردانــی و انبارداری و یــک روبات در امر 
تحویل دارو فعال است.کاهش خطای انسانی، افزایش سرعت کار، انبارگردانی به 
روز داروها، ارائه دارو بر اســاس قیمت درج شــده روی بســته بندی دارو و ورود یک 

فناوری جدید به عرصه سامت از مزایای داروخانه روباتیک است.
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اخبـــار

تکمیل واحد های مسکونی روستایی مناطق زلزله زده کرمانشاه تا پیش از فصل سرما
واحد هــای مســکونی روســتایی مناطــق 
زلزلــه زده کرمانشــاه تــا پیــش از فصــل 
ســرما تکمیــل خواهنــد شــد و دولت نیز 
تــا بازســازی کامــل واحد های مســکونی 
آسیب دیده در کنار مردم استان کرمانشاه 

خواهد بود.
به گزارش ایرنا،  »اسحاق جهانگیری«، 
معــاون اول رئیس جمهــوری بــا ورود به 
فــرودگاه کرمانشــاه، مــردم کرمانشــاه را 
مرزدارانــی غیور توصیف کرد که در طول 
تاریــخ ایران شــجاعانه از مرزهای کشــور 
حراســت و حفاظــت کرده انــد و افــزود: 
متأســفانه مردم ایــن اســتان بخصوص 
در شهرهای ســرپل ذهاب، قصرشیرین، 
به دلیــل  اســام آبادغرب  و  گیانغــرب 
وقوع زلزله های شدید متحمل خسارات 

سنگینی شده اند.
و  کرمانشــاه  اســتاندار  گــزارش  وی 
مســئوان بازســازی که در ســالگرد وقوع 
زلزله در جلســه هیأت دولت ارائه شد، را 
رضایت بخش دانست و با تأکید بر اینکه 
دولت از نخســتین لحظات پس از وقوع 
زلزله سال گذشته کرمانشاه در کنار مردم 
این اســتان قرار داشــت، تصریح کرد: در 
زلزله سال گذشته بیش از 100 هزار واحد 
مسکونی دچار آسیب شد که تاکنون برای 
جبران خســارات، بیش از ۲0 هــزار واحد 
مسکونی احداث و بیش از 55 هزار واحد 
بازسازی و تعمیر شــده است. واحدهای 
باقیمانده بخصوص در بخش روستایی 
بایــد حتمــاً در روزهــا و هفته هــای آینده 
تکمیل شــوند تا مردم مناطق زلزله زده 
استان در فصل سرما از سرپناه مطمئنی 

برخوردار باشند.
جهانگیری همچنین با اشاره به زلزله 
اخیر در استان کرمانشاه گفت: متأسفانه 
هنوز عوارض زلزله ســال گذشــته به طور 
کامــل برطرف نشــده بود کــه در روزهای 
گذشــته زلزله نسبتاً شــدیدی کل منطقه 
را دچار آسیب کرد و بسیاری از شهرهای 
استان نظیر قصرشــیرین، سرپل ذهاب، 
گیانغــرب، ثــاث باباجانــی و منطقــه 

اورامانات دچار آسیب شدند.
معــاون اول رئیس جمهــوری اضافه 
کــرد: زلزلــه 6.4 ریشــتری اخیــر زلزله ای 
بزرگ محسوب می شود که در هر نقطه از 
کشور اتفاق بیفتد خسارات جانی و تلفات 
انسانی به همراه خواهد آورد. این شدت 
از زلزلــه نه تنهــا در ایران بلکه در ســطح 
دنیا نیز زلزله ای بزرگ محسوب می شود 
اما خوشبختانه در این زلزله تلفات جانی 
وجــود نداشــت کــه مهم تریــن دلیل آن 
مقاوم سازی و ساخت و ســاز استاندارد و 

ایمن واحدهای مسکونی بوده است.
کشــوری  ایــران  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
زلزله خیــز اســت و باید تمــام واحدهای 

روســتایی کشــور بازســازی و مقاوم سازی 
شــوند، تصریــح کــرد: هم اکنــون بیــش 
از 6 میلیــون واحــد روســتایی در کشــور 
وجــود دارد کــه بایــد حتمــاً بازســازی و 
مقاوم سازی شوند، تا اطمینان پیدا کنیم 
که مردم روســتاها در جریــان وقوع زلزله 
دچار خســارت نمی شــوند. مردم توان و 
بضاعــت مالی دولــت و شــرایط تحریم 
را درک می کننــد، دولــت بــا وجــود همه 
محدودیت ها تاش می کند تا آسیب ها و 
خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی 
استان کرمانشاه را جبران کند و همواره در 

کنار مردم این استان خواهد بود.
   مشکات مناطق زلزله  زده کرمانشاه باید 

به سرعت رسیدگی شود

جهانگیــری در جریــان بازدیــد از چند 
روســتای زلزلــه  زده اســتان کرمانشــاه نیز 
گفت: مشکات و نیازهای مناطق زلزله زده 
این اســتان باید به سرعت رسیدگی شود. 
معاون اول رئیس جمهوری  از روستاهای 
در  حســن«  امــام  »چــم  و  »کرکهــرک« 
شهرســتان قصرشــیرین بازدید کرد و در 
روســتای کرکهرک در منزل یکی از اهالی 
روســتا حضور یافــت و در ســخنانی کوتاه 
تأکیــد کــرد: با توجه به فرا رســیدن فصل 
ســرما مســئوان باید به مشــکات مردم 
و تأمیــن امکانــات ازم بــرای آنهــا توجه 
ویژه ای داشته باشند. همچنین تسهیاتی 
کــه بــرای مــردم زلزلــه زده در نظر گرفته 
می شــود بایــد به گونه ای باشــد کــه برای 
بازپرداخت آن دچار مشــکل نشــوند. در 
ایــن بازدید مردم هم از دغدغه هایشــان 
در خصوص منازل آسیب دیده، نداشتن 
امکانــات در چــادر بــرای فصــل ســرما، 
مشــکات معیشــتی و... بــا معــاون اول 

رئیس جمهوری سخن گفتند.
در ایــن دیــدار مردم روســتا خواســتار 
توجــه بیشــتر مســئوان و دســتگاه های 
خدمات رســان برای تســریع در بازسازی 
واحدهــای مســکونی خســارت دیــده از 
زلزله شــدند. وی در ادامه به دیدار مردم 
روســتای »چــم امام حســن« رفــت و در 
چادر یکــی از زلزله زدگان حضور یافت و 
با تأکید دوباره بر ضرورت تسریع در رفع 
مشــکات زلزله زدگان گفت: مشــکات 
مردم باید براســاس اولویت بندی و رفع 

نیازهای اساسی برطرف شود.
جهانگیــری در ادامه ســفر یــک روزه 
خــود به مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه از 
توابــع  از  بــزرگ«  »روبیــان  روســتاهای 
بــگ«  و»فتــاح  گیانغــرب  شهرســتان 
از توابــع شهرســتان ســرپل ذهــاب هــم 
بازدید کرد. در جریان این بازدید معاون 
پارلمانــی رئیــس جمهــوری، وزیــر راه و 
شهرســازی، رئیس بنیاد مسکن، رئیس 
سازمان مدیریت بحران کشور و استاندار 

به منظــور رفــع مشــکل ســاکنان منطقه 
جاده کندوان به هنگام یک طرفه شــدن 
جــاده، عملیات اجرایی طرح چهارخطه 
چالــوس  جــاده  از  کیلومتــر   ۲0 شــدن 

)کندوان( آغاز شد.
به گزارش ایرنا، پلیس راه کشــور هرهفته 
و اکثــر روزهــای تعطیل برای روان ســازی 
تردد خودروهای مســافران و گردشــگران 
به غــرب مازندران جــاده کنــدوان را یک 

طرفه اعام می کند. یکطرفه شدن جاده 
چالوس از منطقه مرزن آبــاد در روزهای 
تعطیل و پایانی هفته مشکات زیادی را 
برای اهالی بیش از 30 روســتای حاشــیه 
ایــن منطقــه بــه همــراه دارد که ایــن امر 
همــواره مورد اعتراض اهالی و مســئوان 

این منطقه بوده است.
و  راه  مدیــرکل  بهــادری«،  »عبــداه 
شهرســازی مازنــدران در این بــاره گفت: 

عملیــات اجرایــی ایــن طــرح ملــی بــه 
طــول ۲0 کیلومتــر کــه تاکنــون 5 کیلومتر 
آن انجــام گرفته بــه علت کمبــود اعتبار 
از ســال 9۲ دچــار وقفه شــده بــود و اکنون 
ادامــه عملیات اجرایی آن از مرزن آباد تا 
ولی آبــاد با اختصاص ۸0 میلیارد تومان 

دوباره از سر گرفته شد.
بهــادری افــزود: طبــق قــراردادی کــه بــا 
پیمانــکار وابســته به بنیاد مســتضعفان 

منعقــد شــده قــرار اســت ایــن طــرح به 
مــدت3 ســال بــه طورکامــل اجرا شــود. 
وی اظهار داشــت: با اجــرای این طرح، 4 
خط رفت و برگشــت و ۲ خــط اضطراری 
ایجاد می شــود، ضمن آنکه دیگر شــاهد 
یکطرفه شــدن جاده چالوس و مشکات 
ناشــی از آن برای روستاییان و شهروندان 
 پیرامــون این جــاده در زمان اوج ســفرها 

 نخواهیم بود.

جاده کندوان چهارخطه می شود
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معاون اول رئیس جمهوری: دولت تا بازسازی کامل مناطق زلزله زده در کنار مردم خواهد بود

   به گفته »احمد ســردار زاده«، مدیرعامل ســازمان همیاری 
پــروژه  اول  فــاز  کلنگ زنــی  آییــن  گلســتان،  شــهرداری های 
طبیعت گردی و گردشگری جزیره آشوراده با حضور مسئوان 

استانی در بندر ترکمن برگزار شد.

   »ناصر حضرتی پر«، رئیس ســازمان مدیریت برنامه و بودجه آذربایجان غربی 
گفت: 1۶00 پروژه عمرانی در استان قابل واگذاری به بخش خصوصی است و طبق 

برنامه ریزی های انجام شده تا اواخر امسال 30 پروژه عمرانی واگذار خواهد شد.

   »علی اکبر مزیدی«، مدیر پایانه مرزی ماهیرود در خراسان جنوبی خاطرنشان 
کــرد: بــا توجــه بــه رفــع محدودیــت و ممنوعیــت واردات کاا توســط گمــرکات 
افغانســتان در اواسط آبان ماه امسال، روند صادرات محموات سوختی از پایانه 

مرزی ماهیرود به حالت عادی بازگشته است.

   »سید جمال سجادی پور«، رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد با اشاره به اینکه 
ایــن اســتان در تولید محصــول انار رتبه چهارم کشــوری را داراســت، گفت: تولید 

10درصد انار ایران در اختیار این منطقه است.

   »مسعود تجریشی«، معاون سازمان حفاظت محیط  زیست تصریح کرد: برای 
مقابله با شــن های روان در آذربایجان غربی و شرقی قرق یک میلیون هکتار زمین 
انجام شده و در این زمینه کاشت گیاه در ۲9 هزار هکتار زمین نیز صورت گرفته است.

   »دادور ســهرابی«، مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان سنندج گفت: ساانه بالغ 
بر 19۲ تن عسل با کیفیت و مرغوب در سطح شهرستان سنندج تولید می  شود.

   »جــواد قــدس علــوی«، مدیر کل شــیات گلســتان اظهار داشــت: پیش بینی 
می شــود امســال 3 هزار و ۲00 تن صادرات میگو از اســتان انجام شــود که میزان 

ارزآوری این صادرات 13 میلیون دار خواهد بود.

   »عبــداه پرتابیان«، فرماندار شهرســتان ســیریک گفــت: بزرگ ترین بازارچه 
ماهی فروشان )پاچال( با سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرستان سیریک 

در هرمزگان راه اندازی می شود.

دو خط 
خــــــبر

   خسارت زلزله به 73 واحد مسکونی در 
کردستان

زلزله یکشــنبه شــب 4 آذرماه در مناطق 
بــه 73 واحــد مســکونی  غــرب کشــور، 
شهری و روســتایی در کردستان خسارت 
زده اســت.»آرتیکاس اقبــال«، مدیــرکل 
مدیریت بحران اســتانداری کردستان در 
گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: بیشترین 
واحدهای مسکونی خسارت دیده در شهر 
سنندج است. برخی از این واحدها نیاز به 

تعمیر دارند که شامل 3۲ واحد مسکونی 
شهری و ۲6 واحد مسکونی روستایی بوده 
و بقیه واحدها شــامل ۲6واحد مسکونی 
روســتایی نیز تخریب شــده اند. مدیریت 
بحران کردســتان لیســت ایــن واحدها را 
جمع آوری و بزودی برای اعام به هیأت 
دولت و تخصیص اعتبــارات باعوض و 
تســهیات به وزارت کشور اعام می کند. 
وی یــادآور شــد: همچنیــن ایــن زلزلــه 
160میلیارد ریال نیز به راه ها و  مسیرهای 

ارتباطی مانند پل های کردستان خسارت 
در  بیشــتر  خســارت ها  ایــن  اســت.  زده 
ســروآباد،  مریــوان،  شهرســتان های 
ســنندج و کامیــاران بود و شــامل ریزش 
کــوه و تخریب آســفالت، آســیب زدن به 
بدنــه برخی پل های روســتایی و تخریب 
شانه های خاکی راه هاست.این زمین لرزه 
در اکثر شهرستان های کردستان از جمله 
سنندج، سروآباد، مریوان، قروه، سریش 

آباد و دیواندره احساس شد.
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سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2982و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود

کرمانشاه هم حضور داشتند.
در زلزله 6.4 ریشتری شامگاه یکشنبه 
4 آذر شهرســتان ســرپل ذهــاب 771 نفر 
واحــد  و ۸00  هــزار  مصــدوم شــدند. 3 
مســکونی تاکنون از ســوی 47 تیم ارزیاب 
از ســتادهای معین در مناطــق زلزله زده 
مــورد ارزیابی قــرار گرفته کــه در مجموع 
بــا توجه به بازســازی و تعمیــر ۸0 درصد 
واحدهای مســکونی این مناطق، آسیب 
جدی به واحدهای مســکونی وارد نشــده 
و ۲0 درصــد واحدهــا در حــد تعمیــری 
کانــون  اصلــی  روســتای  در 1۲  هســتند. 
قصرشــیرین  شهرســتان های  در  زلزلــه 
وگیانغــرب نیــز ارزیابی ها انجام شــده و 
160 واحــد مســکونی در مجمــوع دچــار 
خســارت شــده اند که این واحدها همگی 

تعمیری هستند.
لــرزه  زمیــن  لــرزه  پــس  زلزلــه  ایــن 
گذشــته  ســال  آبــان   ۲1 7.3ریشــتری 
بــوده کــه در 11 کیلومتری بخــش ازگله و 
3۲کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب رخ 
داد و 6۲0کشته و 1۲ هزار و 3۸6 مصدوم 
داشــت. ایــن زلزلــه بــه 10 شهرســتان و 
یکهزار و 930 روســتای اســتان کرمانشاه 
خسارت وارد کرد و براساس ارزیابی بنیاد 
مســکن 100هزار واحد مسکونی شهری و 

روستایی آسیب کلی و جزئی دیده اند.

عملیات آزمایشــی آبیاری طرح 46 هزار 
هکتاری دشــت سیســتان در منطقه آغاز 
شــد تــا زمینه ســاز توســعه و مانــدگاری 

جمعیت در منطقه شود.
»احمدعلــی  ایرنــا،  به گــزارش 
موهبتی«، استاندار سیستان و بلوچستان 
ابــراز  طــرح  ایــن  از  بازدیــد  حاشــیه  در 
امیدواری کرد تا پایان سال این طرح مهم 
به وضعیت مطلوبی برسد تا همزمان با 
40 ســالگی انقاب اســامی شیرینی این 
ســرمایه گذاری بزرگ ملی بــه کام مردم 
صبــور سیســتان بنشــیند. وی گفــت: هم 
اینک 150 میلیون مترمکعــب آب مرده 
در چــاه نیمــه چهــار وجــود دارد که قابل 
بهره برداری نیست بنابراین برنامه ریزی 
شده تا با بهره برداری از این آب در بخش 
کشــاورزی بخشــی از نیــاز آبیــاری مــزارع 

برطرف شود. 
اســتاندار سیستان و بلوچســتان ادامه 
داد: طرح آبیاری به 46 هزار هکتار دشت 
سیســتان به لحــاظ مانــدگاری جمعیت 
و ایجاد اشــتغال برای مــردم و همچنین 
تولید ملی بســیار حائز اهمیت است زیرا 
زمانی که تولید باشــد زمینه عــزت و رفاه 
مردم نیز فراهم می  شــود. اراده محکمی 

برای به ثمر نشســتن این طرح بزرگ در 
بیــن دســتگاه های اجرایــی و پیمانکاران 

وجود دارد. 
حداکثــر  کشــاورزان  مــی رود  انتظــار 
داشــته  را  طــرح  ایــن  آب  از  بهــره وری 
باشــند تا با بهره گیری از الگوهای مناطق 
کــم آب ایــن طــرح بــه نتیجــه مطلــوب 
برســد. موهبتی تأکید کرد: باید مدیریت 
بهره  برداری طرح و الگوی کشت مناسب 
منطقه تدوین و کشاورزی سیستان مبتنی 

بر کشاورزی اقتصادی برنامه ریزی شود. 
»مجتبی پیری«، رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی سیستان و بلوچستان نیز گفت: 
طــرح انتقال آب با لوله به اراضی دشــت 
سیستان در قالب ۲0پروژه شامل 1۶ناحیه 
عمرانی، ۲ ایســتگاه پمپاژ اصلی و ۲ خط 
انتقــال اصلــی بــا پیشــرفت 70 درصــد 
در 5شهرســتان حــوزه سیســتان درحــال 
اجراست. با راه اندازی کامل طرح 70هزار 
منطقــه  کشــاورزی  بخــش  بهره بــردار 
سیستان از آب مطمئن بهره مند خواهند 
مترمکعــب  ۴00میلیــون  ســاانه  شــد. 
آب تخصیصــی طرح اســت کــه ازطریق 
سیســتم های ایــن طرح بیــن کشــاورزان 

منطقه توزیع خواهد شد.

آغاز عملیات آبیاری طرح 46 هزارهکتاری دشت سیستان



حکــم رســمی پیــروز حناچــی، شــهردار 
تهران بعد از حدود 16 روز پس از انتخاب 
او در بیســت و دوم آبان مــاه، بااخره در 
روز چهارشــنبه هفته گذشــته صادر شد. 
یــک روز پس از صدور حکم، وزیر کشــور 
طی مراسمی با حضور شورایی ها، حکم 
او را اعطــا کرد. پیــروز حناچی با دریافت 
حکمش از روز پنجشــنبه، رسماً شهردار 
وزیــر  شــد.  تهــران  پرحاشــیه  کانشــهر 
کشــور البته بر خاف دیگــران که معتقد 
بودنــد صدور این حکم بــا تأخیر و فراز و 
فرودهایی همراه بوده، اعام کرد که تنها 
مراحــل قانونی صدور حکم طی شــده و 
هیچ تأخیری در این زمینه پیش نیامده 

است!
بــه گــزارش ایلنــا؛ عبدالرضــا رحمانــی 
فضلی در مراســم اعطای حکم شهردار 
تهــران در وزارت کشــور بــا بیــان اینکــه 
در مســیر صــدور حکــم شــهردار تهــران 
تأخیــری پیش نیامــد، گفــت: انتخابات 
همــراه  فرودهایــی  و  فــراز  بــا  معمــواً 
است، الحمده این فراز و فرودها منجر 
بــه ایــن شــد کــه در شــهرداری تهــران با 
حمایت و انتخاب اعضای شــورای شهر، 
فرآینــد قانونــی انجام شــود. وی خطاب 
بــه شــهردار تهــران گفــت: خوشــحالیم 
کــه ایــن مســئولیت را قبــول کردیــد و در 
خصــوص این فــراز و فرودهــا باید گفت 
کــه »هر کســی از ظن خود شــد یــار من« 
البتــه تأخیری در ایــن زمینه پیش نیامد 
و کارهــا در موعــد قانونی انجام شــد؛ اما 
برخی از روی شــوق و اشــتیاق چیزهایی 
نوشته اند، ولی واقعیت این است که این 
کار بایــد مســیر اداری اش را طی می کرد. 
البته در این مســیر نیز بایســتی از قوانین 
تفاسیری می شد و استنباط ها به اجماع 
می رســید که این موضوع طبیعتاً زمانی 
را می طلبــد؛ اما همه به دنبال این بودند 

که این موضوع در مســیر اصلی و قانونی 
خــود باشــد زیــرا بعــد از ایــن بایــد همه 

دستگاه ها از شهرداری حمایت کنند.
وی با بیان اینکه تهران به عنوان  ام القرای 
اسامی است رو به پیروز حناچی گفت: از 
امروز به بعد حضرتعالی در این جایگاه 
مهم هســتید. برخاف تصور عده ای که 
کار شهرداری را فنی می بینند، ولی واقعاً 
فنــی نیســت و بخشــی از آن فنــی بوده. 
همچنیــن کار شــهرداری تنهــا کالبــدی 
نیســت و بخشــی از آن کالبــدی بــوده و 
اقدامات فرهنگــی و اجتماعی و روابط و 
مناســبات نیز در آن وجــود دارد و از نظر 

فعالیت هم موضع بین بخشی است.
وزیــر کشــور گفت: بــا تجربه ای کــه آقای 
حناچــی در ایــن حــوزه دارنــد و بــا توجه 
به ســوابق ایشــان در حوزه های مختلف 
اجرایی یقین دارم با کمک شــورای شهر 
آقای شهردار موفق می شود. در حقیقت 
همــه باید تــاش کنیم و شــورای شــهر، 
دولت و وزارت کشور باید حمایت کرده و 
ایشان نیز بایستی به عنوان محور تجمیع 

همه این انرژی ها ایفای نقش کنند.
وی تأکیــد کــرد: یکــی از ایــن موضوعات 
مهــم، مدیریت یکپارچه شــهری اســت 
کــه در کمیســیون کانشــهرها تصویــب 

و بــه دولــت نیــز ارائــه شــده اســت. در 
حقیقــت بایــد ایــن اتفــاق بیفتــد؛ امــا 
برخی از کارشناســان در نحــوه اجرای آن 
دغدغه هایــی داشــتند که ما هــم در این 
زمینه پیشنهاد کردیم که اگر مصوب شد 

باید به شکل پایلوت اجرایی شود.
رحمانی فضلی ادامه داد: موضوع بعد 
درباره درآمدهای پایدار شهری است که 
ایحه آن در کمیســیون آماده شــده و در 
دولت اســت که در خدمت شــهردار قرار 
می دهیــم تا بازنگــری کنــد. در حقیقت 
این مســأله مدیریت یکپارچه  شــهری و 

درآمدهای پایدار شهری باید حل شود.
وی تصریح کرد:  در دولت یازدهم توجه 
به شهرداری ها موجب تشکیل کمیسیون 
ولــی  شــد  دولــت  کنــار  در  کانشــهرها 
شهرداری تهران، با این کمیسیون فعال 
برخــورد نکــرد. علت این اســت که هیچ 
ایحه ای را تقریباً شــهرداری ارسال نکرد 
و وزارت کشــور تقریباً همه لوایح را آماده 
کــرده اســت. در صورتــی کــه انتظارمان 
این اســت که بــا حوزه هــای مطالعاتی و 
تشخیص نیازها، کمیســیون فعال شود. 
در حقیقــت بایســتی از ظرفیت شــورای 
عالــی اســتان ها و ظرفیــت کانشــهرها 
اســتفاده کرد و بــا توجه به ســوابق کاری 

آقــای حناچــی بایــد کارگروهی تشــکیل 
شــود و آســیب ها و نیازهــا دربعد علمی 
بررســی و پس از تبدیل آن بــه لوایح، به 

دولت برود.
وزیر کشور به اولویت های شهر تهران که 
شهرداری هم باید به آن توجه کند اشاره 
کــرد و گفت: بحث حل مشــکل ترافیک 
تهــران نیــاز و خواســت مــردم اســت و 
تاش های بسیاری در این زمینه شده اما 
مشــکات و معضات جلوتر از تاش ها 
بوده اســت. در حقیقت همه باید تاش 
کنیم که این مشــکل حل شــود. از طرفی 
آلودگی هوای تهران هم موضوعی است 

که باید شهرداری به آن توجه کند.
رحمانــی فضلی اضافه کــرد: یکی دیگر 
از اولویت های شهرداری بایستی مسائل 
اجتماعــی باشــد. در شــورای اجتماعی 
کــه هفــت جلســه آن بــا رهبــر معظــم 
انقاب برگزار شــد یکی از اعضای مهم 
این شورا شــهرداری ها هستند. بنابراین 
موضوعــات اجتماعی از جمله مســائل 
مربــوط بــه حاشــیه نشــینی از مباحثــی 
اســت کــه در کنــار باقــی مســائل جــزو 

اولویت ها آمده است.
در این نشســت پیــروز حناچی، شــهردار 
جدید نیــز با بیان اینکه تهــران پایتختی 
۲۴۰ســاله اســت، گفــت: از ابتــدای دوره 
قاجار این شهر به عنوان پایتخت انتخاب 
شده است و این پایتخت بودن مسئولیت 
مضاعفــی را بــرای مــا ایجــاد می کنــد. 
امیدواریم دولت از ما حمایت مالی کند 
تا بتوانیم با توسعه حمل و نقل عمومی 
و متــرو مشــکل آلودگــی را تا حــد زیادی 
برطرف کنیم. وی افزود: مشکات تهران 
یک شبه به وجود نیامده و از ۴۰-۵۰ سال 
پیــش تاکنــون ایجاد شــده اســت. تاش 
خواهیم کرد که با کمک مردم مشکات 

اصلی را قدم به قدم حل کنیم.
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محبت مان را وقف کنیم
 مرکز توانبخشــی ســرای رادمهر با حضور علــی ربیعی وزیر 

سابق رفاه در کرج افتتاح شد.
ایــن مرکــز تنها مرکز شــبه خانواده شــبانه روزی ویژه پســران 

دارای نارسایی هوشی باای 14 سال در استان البرز است.
به گزارش »ایران« در آیین افتتاحیه مؤسســه توانبخشی رادمهر که با حضور ۲۰ 
پســر نوجوان برگزار شد، مدیرعامل این مؤسسه گفت: از سال 89 پس از صدور 
موافقت اصولی و پروانه فعالیت، مقرر شد پسران باای 14 سال دارای نارسایی 
هوشــی که ســابقه زندگی در شــیرخوارگاه ها را داشــته اند، در این مرکز پذیرش 
شوند. محلی استیجاری برای اسکان آنها در محلی که بیابانی بود، فراهم شد اما 
به توصیه و سفارش دکتر ربیعی ۲ نیکوکار خوش قلب در یک منطقه خوش آب 
و هوا زمینی را خریداری کردند که پس از ساخت سالن ورزشی، اتاق های خواب، 
واحدهای آموزشی و مددکاری در 3 طبقه در کنار نیروهای متخصص پزشکی، 
روانپزشکی و آموزشی، زمینه ساز رشد استعدادهای فردی و اجتماعی نوجوانان 

و جوانان دارای نارسایی ذهنی و جسمی خواهد شد.
ë دردناک تر از تفاوت انسان ها، بی تفاوتی است  

علی ربیعی با بیان این که 5 سال پیش کودکی معلول از رؤیایش برای داشتن 
ســقفی گفت که مفهوم خانه داشــته اســت، اظهار کرد: به همــت نیکوکاران 
این محل رؤیای ۲۰ کودک معلول شــده که از نعمت داشــتن خانه ای امن و 
بی دغدغه محــروم بودند. هرچند تفاوت ها و تعارض ها در دل تمام جوامع 
نهفته اســت و در همه جا دوگانگی در ســطح زندگی و رفاه انسان ها به چشم 
می خورد. اما دردناک تر از تفاوت های انســان ها، وجود انســان های بی تفاوت 

است که در متن جامعه شاهد فقر و محرومیت همنوعان خود هستند.
وی افزود: رسالت پیامبران و انسان های برگزیده نیز ارتقای دنیای بشر و رشد 
معنویت آنها بوده است. امروز نیکوکاران همان مسیر پیامبران و انبیا را ادامه 
می دهند. نمی توان در کنار زندگی ســخت و ناگوار دیگران، طعم خوشبختی 
را چشــید. ازمه زندگی در یک جامعه انســانی، توجه به افراد نیازمند و گفتار 
اســت و در این میان معلوان جسمی و ذهنی شرایط سخت تری دارند. باید 
جامعه ای بسازیم که در آن هوای دیگران را داشته باشیم، نه این که روزنه های 
تنفــس ضعیفان را مســدود کنیم. وزیر ســابق رفــاه با بیان این کــه در حال 
حاضر یک میلیون زن سرپرســت خانوار در شــرایط فقر به ســر می برند، 
گفــت: امروز 3 میلیون و ۲۰9 هزار زن سرپرســت خانوار در جامعه داریم 
که تعدادی از آنها دارای شغل و درآمد هستند، اما وضعیت یک میلیون 
زن سرپرســت خانــوار نیاز به رســیدگی و توجــه دارد. همچنیــن کودکانی 
هســتند کــه امکان و فرصــت تحصیل پیدا نکرده اند و کســی نگــران آنها 
نیست. این کودکان مهر و عاطفه را گم کرده اند و باید وقت مان را برایشان 
وقف کنیم. خنده هایمان رابه کودکانی هدیه کنیم که غمگین هستند و از 

عاطفه، روح، جوانی و مال خود به آنها ببخشیم.
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آن طــور کــه معــاون برنامه ریــزی امور 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  مشــاوره 
می گوید: »از آنجا که موضوع پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی دانش آموزان 
تلقــی  مهــم  دســتگاه ها  همــه  بــرای 
می شود، با همکاری 1۲ دستگاه، امسال 
طرح نمــاد )نظام مراقبــت اجتماعی 
اســتان های  همــه  در  دانش آمــوزان( 
ضمــن  تــا  می شــود  اجرایــی  کشــور 
در  پرخطــر  دانش آمــوزان  شناســایی 
مدارس، سایر دانش آموزان نیز بتوانند 
مهارت های زندگی را آموزش ببینند.« 
ایــن خبــر درحالــی از ســوی مســئوان 
می شــود  اعــام  پــرورش  و  آمــوزش 
کــه براســاس گزارش ها، »خشــونت«، 
»انحرافــات  و  مــواد«  »مصــرف 
اخاقــی« در شــمار رفتارهــای پرخطر 
اســت.  شــده  معرفــی  دانش آمــوزان 
اردیبهشت ماه امسال بود که سخنگوی 
ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر از میــان 
کشــفیات  از  کــه  مختلفــی  آمارهــای 
مــواد مخدر ارائه کرده بــود به یک آمار 
کلیــدی هــم پرداخــت؛ او از پاکســازی 
حاشیه مدارس تا شعاع 5۰۰ متری در 
سال گذشته خبر داده و گفته بود که در 
سال 96 در شعاع 5۰۰ متری مدارس، 
ســینماها و مراکز آموزش عالی،هزار و 
9۰۰ کیلوگــرم انواع مواد مخدر، کشــف 
شده است. پرویز افشار، سخنگوی ستاد 
مبــارزه با مــواد مخــدر البته بــه یکی از 
مهم ترین دایل این افزایش هم اشاره 
کــرده و انگشــت اتهامش را به ســمت 
)مــاده  گل  ارزان  و  آســان  دسترســی 
مخدر( نشــانه رفت و نســبت به شیوع 
مصــرف این مــاده بیــن دانش آموزان 
هشــدار داد. البتــه ایــن اولین بــار نبود 

که از بیــن انواع مواد مخــدر موجود در 
بازار، »گل« مورد توجه سخنگوی ستاد 
مبــارزه با مــواد مخدر قــرار می گرفت. 
افشار دی ماه ســال گذشته هم در یک 
نشســت دیگــر بــه ایــن موضوع اشــاره 
کرده و گفته بود: »ســن شــیوع مصرف 
گل در کشــور به 15 سال رسیده است.« 
با این حال مسئوان آموزش و پرورش 
خبر از طرحــی می دهند که می خواهد 
و  دانش آمــوزان  توانمند ســازی  بــر 
از  اجتماعــی  آســیب های  بــا  مقابلــه 
طریــق مداخلــه بموقــع و مؤثــر تکیــه 
کند. گسترش آموزش های ریشه ای در 
زمینه »پیشگیری از رفتارهای پرخطر، 
بزهــکاری«،  و  آســیب های اجتماعــی 
»ایجاد نظــام شناســایی دانش آموزان 
آسیب پذیر با چک لیســت های منظم 
توســعه  و  »طراحــی  و  علمــی«  و 
توانمند ســازی  و  مؤثــر  مداخله هــای 
دانش آمــوزان« از جملــه اهداف طرح 
»نمــاد« اســت. موضوعــی کــه محمد 
مصطفوی، معــاون برنامه ریزی و امور 
مشــاوره وزارت آمــوزش و پرورش هم 
بــر آن اشــاره کــرده و دربــاره این طرح 
این طور توضیــح می دهد: »طرح نماد 
آســیب های  از  پیشــگیری  منظــور  بــه 
اجتماعی در کشــور اجرا می شود، البته 
بــه علــت مشــکاتی کــه داشــتیم در 
حال حاضر یک منطقه از هر اســتان را 
انتخاب کردیم. معیار انتخاب مناطق 
هم میــزان خطرپذیــری دانش آموزان 
اســاس  ایــن  بــر  اســت،  بــوده  اســتان 
نزدیک به 6 هزار و 5۰۰ مدرســه در این 

طرح مشارکت دارند.«
وی تأکید می کنــد: »در این دوره ۲۰ 
مهــارت در »زمینه هــای اجتماعــی«، 
»تربیت فرزند سالم« و »خودکنترلی« 
بــه مربیــان آمــوزش داده می شــود تــا 
نمایندگان اعزامی از همه اســتان های 
ازم،  مهــارت  کســب  از  پــس  کشــور 

دستاوردهایشــان را در استان هایشــان 
آموزش دهند. روش به کار گرفته شــده 
در ایــن دوره مبتنــی بــر »پیشــگیری« 
اســت و در ایــن نــوع پیشــگیری تاش 
می شــود بــا مداخلــه ســریع و زودرس 
وقتــی کودکــی قصــد بــروز رفتار هــای 
نابهنجــار و بزهکارانــه دارد، از مزمــن 
شــدن آن و احتمال بزهکاری در آینده 

جلوگیری شود.
مصطفــوی با بیــان اینکــه در طرح 
از  اجتماعــی  مراقبت هــای  نظــام 
و  ســازمان   14 )نمــاد(  دانش آمــوزان 
اعتیــاد  از  پیشــگیری  حــوزه  در  ارگان 
می کنــد:  اظهــار  می کننــد،  همــکاری 
کمیتــه امــداد، قــوه قضائیــه، ســازمان 
بهزیستی، وزارت رفاه، وزارت بهداشت 
و نیروی انتظامی و ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی از مهم ترین دستگاه هایی 
هســتند که با وزارت آمــوزش و پرورش 
می کننــد.  همــکاری  طــرح  ایــن  در 
خوشــبختانه طــرح نماد باعث شــد تا 
همکاری بیــن بخش ها، دســتگاه های 
اجرایی و قوای ســه گانه اتفاق بیفتد تا 
بتوانیــم از ظرفیت همه دســتگاه ها در 
زمینه توانمندسازی با رویکرد اجتماع 
محوری اســتفاده کنیــم. در طرح نماد 
همچنیــن ارتقای مهارت هــای زندگی 

هم آموزش داده می شود.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن طــرح، 
انجــام  مرحلــه  چنــد  در  غربالگــری 
غربالگــری  »مــا  می گویــد:  می شــود، 
اورژانســی هم داریم که مشاور با مربی 
منتخب که رشــته اش مرتب با مشاوره 
است به مدرســه یا منطقه ارجاع داده 

می شود.«
آموزشــی  بســته های  دربــاره  وی 
اظهــار می کنــد: »برای هر آســیبی یک 
کتابچــه تهیــه کردیــم کــه به مــدارس 
ارســال می کنیــم. ایــن منابــع را بــرای 
آموزش والدین مدنظر قرار می دهیم. 

ازم  آموزش هــای  نیــز  دانش آمــوزان 
را کســب می کنند، البته این بســته های 
ســه  از  جــدا  والدیــن  بــرای  آموزشــی 
کتابــی اســت کــه بــرای ســه پایــه اول 
ابتــدا  تــا  کردیــم  تهیــه  ابتدایــی  دوره 
معلمــان مــدارس آمــوزش ببیننــد و 
دانش آمــوزان  بــه  را  کتــاب  پیام هــای 
منتقــل کننــد. مــا می خواهیــم همــه 
معلمانمان مهارت هایی را یاد بگیرند 

تا دانش آموزان موفقی را تربیت کنند.
او با تأکید بر اینکه 13۰ هزار مدرسه 
در کل کشــور وجــود دارد و حــدود 14 
مــا  مــدارس  در  دانش آمــوز  میلیــون 
مشــغول به تحصیل هستند، می گوید: 
اگــر بخواهیم طــرح نمــاد را در تمامی 
مدارس کشور اجرایی کنیم هر مدرسه 
15 میلیــون تومــان بودجــه ازم دارد 
کــه در کل رقمــی در حدود هــزار و 5۰۰ 
میلیارد تومان هزینه می خواهد که این 

بودجه هنوز تأمین نشده است.
معــاون برنامه ریــزی امور مشــاوره 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــه کمبــود 
و  می کنــد  اشــاره  مــدارس  در  مشــاور 
می افزاید: ما فقط 1۲ هزار و 7۰۰ مشاور 

در مدارس داریــم از مجموع نیروهای 
مــا 7۰ درصــد در دوره متوســطه اول، 
و  دوم  متوســطه  دوره  در  درصــد   ۲۰
ابتدایــی مشــغول  1۰ درصــد در دوره 
ارائــه خدمت هســتند و متوســطه اول 
در اولویــت قــرار دارد. در حــال حاضــر 
بــه ازای هر 15 دانش آموز یک ســاعت 
تعلــق  مــدارس  بــه  مشــاوره  نیــروی 

می گیرد.
اســتان های  دربــاره  مصطفــوی 
پرخطر می گوید: داده های آماری ما در 

زمینــه دانش آموزانی اســت کــه امید، 
و  بینــی  خــوش  نفــس،  بــه  اعتمــاد 
یــا  ندارنــد  آینــده  بــرای  برنامه ریــزی 
ناهنجاری هــای اخاقــی دارنــد. بر این 
اســاس اســتان سیســتان و بلوچستان، 
اســتان  شهرســتان های  خوزســتان، 
فــارس  و  ایــام  کردســتان،  تهــران، 
اســتان های پرخطــر هســتند. البتــه ما 
در اســتان های غربــی و جنوبــی کشــور 
دانش آموزان پرخطــر داریم که نیاز به 

کمک دارند.

شناسایی دانش آموزان پرخطر در مدارس
طرح »نماد« در شش استان اجرا می شود

هدی هاشمی
خبرنگار
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تاش دولت برای بهبود وضعیت معیشتی جوانان

وزیر کشور: تأخیری در صدور حکم حناچی پیش نیامد
حناچی حکم شهرداری خود را گرفت

وزیر ورزش و جوانان گفت: تاش جدی 
مــا این اســت شــرایطی را فراهــم کنیم 
کــه دوبــاره وضعیت معیشــتی جوانان 
بهبود پیدا کند. به گزارش ایلنا، مسعود 
ســلطانی فر با اشــاره به اقداماتــی که در 
این حوزه انجام شــده است، گفت: 
در ســال 9۲ در زمینــه تســهیات 
در  ازدواج،  قرض الحســنه 
مجمــوع ۲ هــزار و 9۰۰ میلیــارد 

تومان تســهیات قرض الحســنه ازدواج 
با سقف ســه میلیون تومان به هر یک از 
زوجین داده شده که در سال 9۵ و 9۶ این 
رقــم به 1۰ میلیــون تومان بــرای هر زوج 
رسید و در نهایت در سال 97 این رقم به 

سقف 1۵ میلیون تومان افزایش یافت.
سیســتم  عملکــرد  کــرد:  اضافــه  وی 
بانکی نیز خوشبختانه در ارتباط با اجرای 
مصوبات دولت بســیار مطلــوب بوده و 

فکــر می کنم؛ تــا پایان ســال از این محل 
حدود 1۵ هزار میلیارد تومان یا بیشــتر را 
شاهد پرداخت تسهیات قرض الحسنه 
ازدواج باشــیم. ســلطانی فر بــا اشــاره به 
اقداماتی که برای تحکیم بنیان خانواده 
از ســوی ایــن وزارتخانــه صــورت گرفتــه 
اســت، گفــت: تــاش کردیــم شــرایطی 
را فراهــم کنیــم کــه بنیان هــای خانواده 
مســتحکم شــود و جوانــان ما بــا آگاهی 

بیشــتری بتواننــد پیوند مشترک شــان را 
آغاز کنند. همچنین کمک می کنیم؛ آمار 
طاق کاهش پیدا کند. ما این برنامه را از 
طریق گسترش دفاتر مشاوره و راهنمایی 
ازدواج با جدیت دنبال کردیم. ســه سال 
پیــش تعــداد این دفاتر در کشــور شــاید 
کمتر از ۵۰ مــورد بود، اما اان به بیش از 
۴۰۰ مرکز رســیده اســت و با نظارت ما و 
سازمان بهزیستی این دفاتر توسط بخش 

خصوصی گســترش پیــدا کرده انــد. وی 
تصریــح کرد: هدف ایــن مراکز یا دفاتر 
ایــن اســت، در بــدو زندگــی مشــترک 
یــک ســری راهنمایی هــا و مشــاوره ها 
بــه جوانان داده شــود که خوشــبختانه 
مــا با رصــدی که انجــام داده ایــم، آثار 
آن را دیده ایــم بــه گونــه ای کــه حتــی 
کــرده پیــدا   آمــار طــاق هــم کاهــش 

 است.



اگر گروه 20 را ارکستری بدانیم که باید از دل 
همنوایی آن یک موسیقی اگرنه زیبا، حداقل 
همراه و همســو شنیده شــود، امسال انتظار 
شنیدن یک موسیقی گوش نواز را از نشست 
این گروه در بوئنوس آیرس نداشــته باشید. 
نشست های گروه 20 همواره جایی بوده است 
برای رایزنی و اتحاد کشــورهای عضو درباره 
چاره جویی برای بحران های جهانی حتی اگر 
این رایزنی ها به نتیجه دلخواهی نمی رسید. 
اما اکنون دو ســال است اتحاد نسبی موجود 
بــرای حــل بحران هــا از این نشســت رخت 
بربســته و اغلــب ســران کشــورهای عضــو 
درصدد چاره جویی برای تصمیمات عضو 
سرکش این گروه که »جهانی شدن« اولویت 

اول او نیست، هستند.
از  نشســت   11 یــادگاری  عکــس  در 
13نشستی که گروه 20 از سال 2008 تاکنون 
رئیس جمهــوری  همــواره  کــرده،  برگــزار 
امریــکا در جایــی در مرکــز تصویــر جــای 
داشته است. اما سال گذشته در این تصویر 
رئیس جمهوری امریکا در گوشه  چپ بدون 
هیــچ لبخنــدی ایســتاده بــود. ایــن تصویر 
نمــادی بود از آنچه در این نشســت بر ســر 
خروج دونالد ترامپ از معاهده آب وهوایی 
پاریــس وجــود داشــت. امــا اختــاف نظر 
اعضا با دونالد ترامپ در نشســت امســال 
در فضایی ســخت تر از ســال گذشته برگزار 
می شود. در چند ماه گذشته دونالد ترامپ 
در قالب جنــگ تعرفه ها، گســترده ترین و 
پرهزینه ترین نبرد جهــان از جنگ جهانی 
دوم به این ســو را علیــه اغلب اعضای این 
نشست به راه انداخته است، بزرگترین این 
نبردهــا نبــرد او بــا چیــن اســت و در مرتبه 
بعــد نبردهای او با 28 عضــو اتحادیه اروپا 

و همسایگانش، کانادا و مکزیک قرار دارد.
  دیدار عقاب و اژدها

در چند روز اخیر به ســایت هر رســانه  ای 
در جهان مراجعه می کردید، یکی از مطالب 

اصلــی خــود را به دیــدار رؤســای جمهوری 
امریــکا و چیــن در حاشــیه نشســت گــروه 
20 اختصــاص داده بــود. روز پنجشــنبه نیــز 
دونالد ترامپ پیش از آنکه ســوار هواپیمای 
اختصاصی خود شــود و به ســمت بوئنوس 
آیــرس حرکــت کنــد، در جمع خبرنــگاران 
تأکید کــرد، مهم تریــن دیــدار او در آرژانتین 
با شــی جین پینگ خواهد بود. اما به نوشــته 
ســایت خبری– تحلیلــی »وکس«، مســأله 
اینجاســت کــه هرچنــد هــم دونالــد و هــم 
جی پینــگ می داننــد کــه نشســت آن دو در 
حاشــیه نشســت گــروه 20 می تواند کارگشــا 
باشــد و به آنها شانســی بدهد تا به روابط دو 
قطب بزرگ اقتصادی جهان ســر و سامانی 
ببخشــند، امــا اراده ایــن کار را ندارند. امریکا 
در چند ماه گذشــته حدود 250 میلیارد دار 
تعرفــه روی کااهــای چینــی بســت و البتــه 
چین نیز ســاکت ننشســت و اقدام به بستن 
تعرفه  های ســنگین روی کااهای امریکایی 
کرد که به چین صادر می شــوند. با این حال 
دونالــد ترامپ کــه رغبتی بــرای حل بحران 
نــدارد، دوشــنبه هفته پیــش در گفت و گویی 
با روزنامه »وال اســتریت ژورنال« یکبار دیگر 
چیــن را تهدیــد کــرد و گفــت اگــر حاضر به 
همکاری با امریکا نباشد، آمادگی آن را دارد 
که تعرفه های خود علیه چین را بین 10 تا 25 
درصــد افزایش دهد. به اعتقاد کارشناســان 
این شــگرد ترامپ پیــش از دیدار مهــم او با 
»شی« اســت. اما واضح است که این شگرد 
پاسخ نمی دهد. با این حال به گفته »ابیگل 
گریس«، تحلیلگر مسائل چین و از اعضای 
سابق شورای امنیت ملی ترامپ، اگر هم بعد 
از نشست دو رهبر چین و امریکا نتیجه ای ولو 
کوچک به دست آمد، بدانید به خاطر درایت 
»شی« و مانیفست حزب کمونیست چین که 

مخالف کاپیتالیسم است، بوده است.
   فرار از چنگ خرس 

شــاید دیــدار ترامپ با شــی دیــداری پر 
زرق و برق و جذاب باشــد. اما دیدارهایی که 
بنــا بود رئیــس جمهوری امریکا در حاشــیه 
نشســت جی 20 داشــته باشــد و آنها را لغو 

کــرد، جذاب تــر و گویاتــر اســت و وضعیــت 
امروز دونالد ترامپ را بیشتر و بهتر به تصویر 
می کشد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه اندکی 
پس از آنکه کاخ سفید را به مقصد بوئنوس 
آیرس تــرک کــرد، در توئیتی نوشــت دیدار 
خــود بــا وادیمیــر پوتیــن را به دلیــل آنچه 
روســیه در قبــال اوکرایــن انجــام داده، لغــو 
می کند و البته بافاصله پاسخ دندان شکن 
کرملین را مبنی بر اینکه اگر این دیدارها لغو 
شــود، پوتین فرصت بیشــتری برای برپایی 
دیدارهــای مفید و ســازنده خواهد داشــت، 
دریافــت کــرد. ترامــپ درحالــی دلیــل لغو 
دیدار را توقیف کشــتی های اوکراینی توسط 
روسیه عنوان کرده اســت، که چند روز پیش 
از این ســفر نیز می دانست که چنین اتفاقی 
رخ داده اســت و البته در طول هفته قبل نیز 
هرگز حاضر نشــد روسیه و شخص پوتین را 
به خاطر این اقدام محکــوم کند. به گزارش 
ســایت شــبکه خبــری »ســی ان ان« در واقع 
آنچــه دونالد ترامپ را متقاعــد کرد دیدار با 
پوتیــن را لغو کنــد، نه اوکراین کــه اعترافات 
مایکل کوهن، وکیل سابق او است. به گزارش 
سایت شــبکه خبری »بی بی ســی«، مایکل 

کوهــن، روز پنجشــنبه چند ســاعت پیش از 
آنکــه ترامپ راهــی آرژانتین شــود، اعتراف 
کــرد کــه در جریــان تحقیقــات مولــر درباره 
روس گیت، وی به مقامات کنگره دروغ گفته 
و طرح هــای ترامــپ برای ســاخت بــرج در 
مسکو را کوچک تر از آنچه که واقعیت داشته 
نشان داده بود. این در حالی است که ترامپ 
در دو ســال گذشــته هر گونه خبری را درباره 
تمایل به ســاخت و ســاز در روســیه رد کرده 
بود. اعترافات کوهن باعث شــد یکبار دیگر 
رســانه ها جزئیات روابط ترامــپ و پوتین را 
زیر نظر بگیرند. بنابراین ترامپ با لغو دیدار 
با رئیس جمهوری روسیه تاش کرد تا از بار 
هجمه هــا علیه خود بکاهد. ترامپ هشــت 
دقیقــه پیش از پــرواز به ســمت آرژانتین در 
توئیتــی وکیــل ســابق خــود را فردی بســیار 
ضعیف توصیف کــرد که اعترافاتش درباره 
مســائلی غیر مرتبط با پرونــده روس گیت، 

باعث می شود راهی زندان شود.
اما لغو دیدار او با پوتین پشت پرده های 
دیگــر هم دارد. بخشــی از این دایل را باید 
در مفاد دیدار او با پوتین جســت وجو کرد. 
پیــش از این کاخ ســفید اعــام کرده بود که 

محور های مذاکرات ترامپ با پوتین، ثبات 
اســتراتژیک، ســوریه، ایــران و کره شــمالی 
خواهــد بود. بــه جز مســأله ایران و ســوریه 
که دو طــرف اختاف نظرهایــی درباره آن 
دارند، وقتی ســخن از ثبات اســتراتژیک به 
میان می آید، خواه ناخواه پای خروج امریکا 
از پیمان منع موشــک های هسته ای هم به 
میــان کشــیده می شــود. به گزارش ســایت 
خبری– تحلیلی »وکــس«، روابط ترامپ و 
پوتیــن از زمانی که رئیس جمهوری امریکا 
تصمیم خــود را برای خــروج از این پیمان 
اعــام کرده، وارد چالش جدی شده اســت 
و ترامپ در شرایط فعلی نمی خواهد وارد 
چالش جدیدی با همتای روس خود شود، 
بنابراین قصد دارد با پرهیــز از این دیدار از 
چالش با پوتین بپرهیزد. البته قهر ترامپ با 
سران کشورهای عضو جی 20 تنها به روسیه 
ختم نشــد و او اعام کرد دیدارهای خود با 
رجــب طیــب اردوغــان، رئیــس جمهوری 
ترکیــه و مون جائــه این، رئیــس جمهوری 
کره جنوبــی را نیز لغو می کند. این در حالی 
اســت که اختافــات او با اروپایی هــا نیز راه 

مذاکره سودمند او با آنها را بسته است.

   تنهایی بن سلمان در بوئنوس آیرس
بــه جز ترامپ، به نظر می رســد محمد 
بــن ســلمان هم بایــد در آرژانتیــن در هزار 
توی تنهایی خود بپیچد. محمد بن سلمان 
کــه نزدیک بــه دو ماه اســت نفرین جمال 
خاشقجی گریبانش را گرفته، روز پنجشنبه 
در حالــی راهی بوئنــوس آیرس به معنای 
»هوای خوب« شــد که هوای این شهر برای 
او ســنگین تر از هر شــهری شده اســت. سه 
نفــر از 19 رهبــر جهــان کــه در این نشســت 
حاضر می شــوند، اعــام کردنــد حاضر به 
برپایــی نشســت بــا او نیســتند. تــرزا مــی  و 
امانوئل مکرون، رهبران بریتانیا و فرانسه و 
همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان 
ملــل هم کــه اعام داشــتند با بن ســلمان 
پرونــده  را  آن  دلیــل  می کننــد،  دیــدار 
خاشــقجی عنــوان کردنــد و در واقــع دیدار 
آنان با پسر پادشاه عربستان نوعی تحقیق 

و تفحص است.
بــا  خــود  دیــدار  کــه  کســانی  از  یکــی   
بن سلمان را لغو کرد دونالد ترامپ، متحد 
امریکایــی عربســتان بــود. دونالــد ترامــپ 
پــس از آن اعــام کــرد دیداری بــا ولیعهد 
عربستان نخواهد داشــت که سنای امریکا 
روز چهارشــنبه، پــس از شــنیدن اظهارات 
وزیران خارجــه و دفاع امریکا درباره جنگ 
یمــن و قتــل جمال خاشــقجی بــا 63 رأی 
موافق بررســی قطعنامه ای را بــرای پایان 
دادن به حمایت تسلیحاتی از عربستان در 
جنگ یمن آغاز کردند. محمد بن سلمان 
که هفتــه پیش نیز روزهــای دشــواری را در 
تور خاورمیانه ای خود ســپری کرده بود و با 
تظاهرات مردم علیه ولیعهد اره به دست، 
رو به رو شــده بــود، از ترس تظاهرات علیه 
خــود در این شــهر اعــام کــرد در بوئنوس 
آیــرس در هتلی کــه بــرای او در نظر گرفته 
شــده بــود، اقامــت نخواهــد کــرد و محــل 
اقامــت خــود را در ســفارت عربســتان قرار 
داد. جایــی کــه خیابان های اطــراف آن روز 
پنجشــنبه شاهد کشــیده شــدن دیوارهایی 

آهنین بین ولیعهد عربستان و جهان بود.
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وفاداری وااتر
شقایق امیریدورنـــما

خبرنگار

نیواستیتسمن )بریتانیا(:
برگزیــت  معتقدنــد  آزاد  بازارهــای 
می تواند حکم اسب تروا را برای مدل 
اقتصــادی جدیــدی در اروپــا داشــته 
باشــد. امــا ایــن برگزیت پیشــنهادی 
تضــاد  در  برگزیــت  روح  بــا   هــم 

است.

نشنال ریویو )امریکا(:
در  را  اکثریــت  ترامــپ  دونالــد 
داده  دســت  از  نماینــدگان  مجلــس 
 2020 انتخابــات  بــرای  وضعیــت  و 
برای او خطیر نشــان می دهــد. او حاا 
 بیــش از هر زمانــی به پوپولیســم نیاز 

دارد.

لوموند دیپلماتیک )فرانسه(:
انســانی  جغرافیــای  ســال 2005  از 
نیواورلئان، شــهر سیاهپوست نشین 
امریکا تغییرکرده و به موازات پولدار 
از  شــدن شــهر جمعیــت ســیاهان 
67 درصــد به 59 درصد رســیده اما 

سیاهان سهمی از ثروت ندارند.

 سال بیست وچهارم  شماره 6936
 شنبه  10 آذر 1397

 ارائه طرح به اوباما
رئیس جمهوری اوباما تمایل به گفت وگو درباره چیزهایی داشــت که اطمینانی 
نبود او تمایلی به شنیدن آنها داشته باشد. اولین بار این موضوع را بعد از اظهارات 
جنجــال برانگیــزم درباره پلیس و مســائل نــژادی فهمیدم. معلوم شــد که این 
سخنان نگرانی شدیدی را در کاخ سفید ایجاد کرده است. وقتی بعد از بازگشت از 
شیکاگو، به دیدار اوباما در اتاق بیضی رفتم، فهمیدم که او عمداً رئیس کارکنان 
کاخ سفید و مقامات وزارت دادگستری را برای حضور در این جلسه دعوت نکرده 
بود. این اولین نشست دو نفره ما بعد از گذشت بیست و شش ماه از ریاست من 
در اف بی آی بود. وقتی از دِر اتاقی که ساعت پدربزرگ نیز در آن قرار داشت وارد 
شدم و دیدم فرد دیگری به غیر از ما آنجا نیست، فکر کردم ممکن است توبیخ 
بشــوم. رئیس جمهوری در صندلی همیشگی اش نشســته بود که سمت راست 

شومینه بود. روی مبل راحتی درست در سمت چپ او نشستم.
توبیخی در کار نبود. برعکس رئیس جمهوری جلسه را با این سخن آغاز کرد که 
»از تو خواستم بیایی زیرا از آنچه در قلب و سرت می گذرد، خبر دارم و می خواهم 

دقیقاً از آن چیزهایی که می بینی و فکر می کنی، آگاه شوم.«
بعد، حدود یک ساعت با هم حرف زدیم. من عمداً گفتم »با هم« حرف زدیم 

زیرا واقعاً دادن و گرفتن اطاعات بود.
رئیس جمهوری ســؤالی پرســید که پاسخی باز و نامحدود داشــت: این مسأله را 

چطور می بینی و نگرانی ات از چیست؟
حــدود 10 دقیقه حــرف زدم. درباره تقویم و نقشــه جغرافیایی بیــش از چهل تا 
از شــصت شــهر بزرگی حرف زدم که شــاهد افزایش قتل سیاهپوستان بودند که 
همگی در یک زمان رخ داده بودند منتهی در الگویی که با دیگر جنایات مطابقتی 
نداشــت و از نظــر جغرافیایی مختلط بود به طوری که برخی از شــهرهای بزرگ 
شاهد افزایش قتل ها نبودند. برای رئیس جمهوری توضیح دادم که نگرانی من 
از آن است که کشور ممکن است این معضل را فراموش کند، فقط به صرف اینکه 
مقتول، سیاهپوســت بوده و این حوادث در »محله های بد« شــهر رخ داده است.  
همچنین گفتم، نگران هستم که افزایش شمار قتل ها، با تغییر در رفتار پلیس و 

مردم به دنبال انتشار ویدئوها در فضای مجازی در ارتباط بوده باشد.
گفتم، هدف من آگاهی از این مسأله است که آیا فاصله گرفتن پلیس و مردم در 
مسائل جزیی، باعث بروز چنین معضل بزرگی شده است یا چیز دیگری عامل 

آن بوده است؟
به رئیس جمهوری گفتم امیدوارم با طرح این مسأله، بتوانم به تغییر در رفتارها- 

البته اگر این، عامل اتفاقات اخیر بوده است- کمک کنم.

زندگی رؤیا گونه جارد و ایوانکا
تمامــی شــرکت کنندگان در دیدار در برج ترامپ عنــوان می کنند که این ماقات 
صرفنظــر از آنچه امیدوار بودند باشــد، کامًا بی اهمیت بــوده و اعتراف می کنند 
که ماقاتی شــوم بوده اســت. اما حتی اگر این حرف درست باشد، یک سال بعد 
از افشا شدن خبر این ماقات سه اثر عمیق و شاید تغییر کننده داشت: نخست، 
انکار دائم و مکرر در مورد اینکه هیچ گفت و گویی بین مقامات ستاد و روس های 
مرتبط با کرملین در مورد مبارزات انتخاباتی انجام نگرفته است و در واقع هیچ 

تماس معناداری بین مقامات ستاد و دولت روسیه نبوده، تکذیب شد.
دوم، اطمینان کارکنان کاخ ســفید مبنی بر اینکه خود ترامپ نه تنها از جزئیات 
این ماقات مطلع بوده بلکه با رؤسا هم ماقات کرده است، به این معنی بود که 
همان کسانی که او بیش از همه به اعتمادشان نیاز داشت مچ او را به عنوان یک 
دروغگو گرفتند. این نقطه تحولی بود بین »احســاس امنیت و ثبات«، »به جان 

خریدن خطرات ماجراجویی« و »طلب کمک برای رهایی از مخمصه«.
ســوم، اکنون کاماً روشــن بود که منافع همه باهم تفاوت داشــت. سرنوشت هر 
کدام ازاین افراد: دون جونیور، پل منفورت و جارد کوشنر، نامشخص بود. در واقع 
بهترین حدس کارکنان بخش غربی کاخ سفید این بود که جزئیات این ماقات 
بوسیله جناح کوشنر افشا شده است و بنابراین قصد این بوده که در تاش برای 

برداشتن بار مسئولیت از شانه خودشان، دون جونیور را قربانی کنند.
حتــی قبــل از فاش شــدن حرف ماقــات ژوئــن 2016، تیم حقوقی کوشــنر – که 
بعــد از انتصاب مولر، مشــاور ویژه، عمدتاً با عجله شــکل گرفتــه بود – تصویری 
محکمه پسند از تماس های روسیه و ستاد و همچنین امور مالی و گردش حساب 
شــرکت های کوشــنر ســرهم کرده بود. در مــاه ژانویه جارد کوشــنر ضمن نادیده 
گرفتن هشدار تقریباً همه، به عنوان چهره ای ارشد در دولت وارد کاخ سفید شده 
بود؛ اکنون بعد از شش ماه با مخاطرات حقوقی حاد مواجه بود. او سعی کرده بود 
زندگی بی سروصدایی داشته باشد و خودش را مشاوری پشت صحنه می دید اما 
اکنون موقعیت عمومی او نه تنها خودش بلکه آینده فعالیت تجاری خانواده اش 
را به خطر انداخته بود. تا زمانی که او زیر ذره بین قرار داشت، دسترسی خانواده اش 
به اکثر منابع مالی عمًا مسدود شده بود. بدون دسترسی به این بازار، دارایی های 
آنها با خطر مالی و بدهی مواجه می شد.زندگی رؤیا گونه ای که جارد و ایوانکا برای 
خود ایجاد کرده بودند – دو فرد جاه طلب، خوش رفتار و محبوب که بعد از طی 
کردن به قول خودشان سبک زندگی فروتنانه و داشتن قدرت جهانی مقبول، در 
رأس دنیای اجتماعی و مالی نیویورک زندگی می کردند – اکنون در حالی که حتی 
هیچ کدام از این زن و شــوهر آنقدر در دفتر نبودند که اصاً اقدامی واقعی انجام 

دهند، در سراشیبی سقوط و بدنامی قرار داشت.
احتمال زندانی شــدن هم وجود داشت. همچنین، ورشکستگی. ممکن است 
ترامــپ درمــورد عفــو کــردن، متمردانه حرف زده باشــد یــا در مــورد قدرتش 
برای عفو دادن اف زده باشــد، اما این مشــکات کاری کوشــنر را حل نمی کرد 
و راهــی بــرای آرام کردن چارلی کوشــنر، پدر تندخو و اغلــب غیر منطقی جارد 
ارائه نمی داد. عاوه بر این، عبور از ســوراخ ســوزن قانون مســتلزم اشاره دقیق 
و برخــورد اســتراتژیک متفــاوت رئیس جمهــوری می بود – که البتــه احتمالی 

نامحتمل بود.

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

پــس از آنکــه خبرگــزاری اســپوتنیک در 
گزارشــی اعام کرد، ســوریه با استفاده از 
ســامانه اس 300 حمــات هوایی عصر 
پنجشــنبه رژیم صهیونیســتی بــه خاک 
ســوریه را دفع کــرده اســت، یک نظامی 
عالیرتبه ارتش ســوریه این خبــر را تأیید 
امــا اعام کــرد، یگان هــای دفــاع هوایی 
ســوریه بدون استفاده از سامانه موشکی 
اس 300 بیشتر این حمات را دفع و یک 

جنگنده اسرائیلی را ساقط کردند.
به گــزارش ایســنا، این منبع که خواســت 
خبرگــزاری  بــه  نشــود  فــاش  نامــش 
اسپوتنیک روســیه گفت: اهداف دشمن 
در حمات اخیر با اســتفاده از تجهیزات 
هوایــی  دفــاع  یگان هــای  قدیمی تــر 
سوریه شــامل ســامانه های ضدهوایی و 
موشک های ســام به دقت هدف گیری و 

سرنگون شدند.

به گزارش الجزیــره، وزارت دفاع ســوریه 
نیز با تأیید وقوع این حمله هوایی از سوی 
رژیم صهیونیســتی اعام کرد، توانســته 
در  را  متخاصــم«  نیروهــای  »حملــه 
آسمان منطقه الکسوه در حومه دمشق 
نــاکام بگــذارد و یــک جنگنــده مهاجــم 
را نیــز ســرنگون کنــد. البتــه ارتــش رژیم 
صهیونیســتی، ســرنگونی جنگنده خود 
توســط پدافنــد هوایی ســوریه را تکذیب 

عصــر  متوالــی  حمــات  اســت.  کــرده 
پنجشنبه جنگنده های رژیم صهیونیستی 
بــر فــراز قنیطــره و حومــه جنــوب غربی 

دمشق و حومه غربی درعا بود.
این اولین حمله رژیم صهیونیستی پس 
از ســرنگونی هواپیمای ال 20 روســیه در 
تاریــخ 17 ســپتامبر گذشــته و تصمیــم 
مســکو برای دادن سامانه دفاع موشکی 

اس 300 به سوریه است.

  نیوزویک: دست کم پنج تن از سناتورهای جمهوریخواهی که حمات هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه دفع شد
به طرح ایحه پایان حمایت امریکا از عربستان در جنگ یمن 

رأی منفی دادند، از ریاض پول گرفته بودند.
   یورونیوز: همزمان با فراخوان جلیقه زردها برای تظاهرات امروز در پاریس، وزارت 

کشور فرانسه خبر داد، ورود به خیابان شانزه لیزه با کارت شناسایی امکانپذیر است.
   طلوع نیوز: طالبان مسئولیت انفجار یک کامیون حامل مواد منفجره مقابل یک 

شرکت امنیتی انگلیسی در حومه کابل را که 10 کشته برجای گذاشت، پذیرفت.
  بی بی سی: سالومه زورابیشویلی، اولین رئیس جمهوری زن  گرجستان شد.

 یورونیوز: صادرات ساح  هلند به عربستان، مصر و امارات متوقف شد.
   یورونیوز: کانادا هفده تبعه کشور عربستان را به ظن دست داشتن در قتل جمال 

خاشقجی، روزنامه نگار منتقد حکومت ریاض تحت تحریم قرار داده است.

دو خط 
خبــــر

ترامپ دیدار با رؤسای جمهوری روسیه، ترکیه و کره جنوبی را لغو کرد

برپایی نشست گروه 20 در فضای پر تشنج جنگ تعرفه ها

20 منهای یک
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جشن فارغ التحصیلی دختران افغان
400 دختــر دانشــجوی رشــته پزشــکی کــه موفق شــدند در 
دانشــگاه قندهــار تحصیــل کــرده و درس خــود را بــه پایان 

رسانند، جشن فارغ التحصیلی برگزار کردند. 

E
P

A

امریکا در کوره راه جی 20
واضح است که امریکا راهش را گم کرده است. سیاست 
خارجی اول امریکای دولت ترامپ ثمره ای برای امریکا 
نداشته و این کشور را منزوی و در سطح جهانی غیرقابل 
اعتماد کرده است. در حالی که دولت های قبلی امریکا 
برای کســب جایگاهی قابل اعتماد در جهان دست به 
ابتکارعمل های بین المللی بسیاری زده بودند. اجاس 
جی 20 احتمااً آخرین شــانس دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری امریکا اســت که به سنت دولت های گذشته 
این کشــور رجوع کند اما در روزهای گذشــته نشانه ای از 
اینکه او تمایلی به این رجوع داشــته باشد، دیده نشده 
است. اگر ترامپ در جی 20 به جنگ تعرفه ها پایان ندهد و در دیدار با همتای 
چینی خود تهاجمی عمل کند، این فرصت آخر هم از دست می رود و نسل های 

آینده امریکا تاوان این انزواطلبی را خواهند داد.
از چندیــن دهــه پیــش تا دو ســال قبل که ترامپ وارد کاخ ســفید شــد، رؤســای 
جمهــوری امریکا درک کــرده بودند که مدیریت زیرکانه روابط دوجانبه با چین 
برای منافع ملی امریکا بســیار خوب اســت. اما ترامپ یا به این درک نرسیده یا 
بــه جای تمرکز بر منافع ملی امریکا بر حــذف حامیان خود با هدف پیروزی در 
انتخابات 2020 تمرکز کرده اســت. او می داند که از نظر بســیاری از طبقه کارگر 
امریــکا چین ســمبل از بین رفتــن فرصت های شــغلی و ناامنی اقتصــادی در 
امریکاســت. از این رو تا می تواند بر طبل جنــگ اقتصادی و رویارویی تعرفه ای 
با چین می کوبد. با وجود این، هر از گاهی هم سیگنال هایی مبنی بر مصالحه با 
چین می دهد. البته بعید نیست او چنین تمایلی داشته باشد اما نباید فراموش 
کرد، ترامپ همیشه عادت دارد قبل از دیدار با رهبران خارجی حرف تندی بزند 

و راه مذاکره را سد کند.  
   منبع:     پراجکت سیندیکیت

انزوای جهانی ولیعهد
در سال 2017 پس از آنکه به کمک پدر تمام موانع به 
قدرت رسیدن را کنار زد و با تکیه بر کرسی ولیعهدی، 
خیالــش بابت اینکه جانشــین ملک ســلمان اســت، 
راحت شد، کوشید خود را به عنوان یک ولیعهد جوان 
اصاح طلــب در دل جامعه جهانی جای دهد و برای 
این تصویر چه ها که نکرد و چه تابوها را که نشکســت. 
از شکســتن تابوی 90 ســاله ممنوعیــت رانندگی زنان 
در عربســتان تا آوازخوانی و برگزاری کنسرت. او از این 
راه توانســت در داخــل و خــارج از مرزهــای عربســتان 
بــرای خــود وجهه ای دســت و پا کند امــا دو ماه پیش، 
قتل جمال خاشــقجی، روزنامه نگار منتقد ســعودی در ساختمان کنسولگری 
عربســتان در اســتانبول تمام رشــته های او را پنبه کرد و اان در چشــم جامعه 
جهانی نه تنها اثری از آن مرد معتدل اصاح طلب نیست، که چهره آمر یک 
قتل را دارد. در چنین شرایطی، محمد بن سلمان در  بوئنوس آیرس آرژانتین 
حاضر شد تا در اجاس جی 20 با رهبران دیگر کشورها دیدار و اوضاع را عادی 
جلوه دهد و بگوید که همچنان به عنوان ولیعهد عربستان مقبولیت دارد. این 
در حالــی اســت که بســیاری از رهبران حاضــر در جی 20 یا حرفــی از دیدار با او 
نزدنــد، یا همچون آنگا مــرکل، رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ آشــکارا 
گفتنــد برنامــه ای برای دیدار بــا او ندارند یا با احتیاط از دیدار با او ســخن گفته 
و تأکیــد کردنــد، موضــوع دیدارشــان قتل خاشــقجی خواهد بود. امــا حتی اگر 
دیدارهایــی بیــن او و دیگر رهبران حاضــر در جی 20 برگزار شــود، این دیدارها 
بشدت تحت تأثیر قتل خاشقجی خواهد بود و عادی سازی این قتل سیاسی در 
جی 20 و عادی شــدن رفتار رهبران جهان با ولیعهد اتفاق نمی افتد و امید به 

تحقق اهداف سفر بن سلمان یک امید واهی است.
   منبع: گلوب اند میل

شکاف عمیق در جی 20
تا همین دو سال پیش و تا قبل از روی کار آمدن دونالد 
ترامــپ در امریــکا اجــاس ســاانه ســران 20 اقتصاد 
برتــر جهان موســوم بــه »جــی 20« یکــی از مهم ترین 
گردهمایی هــای اقتصاد بین الملل به شــمار می رفت 
زیرا در این گردهمایی تصمیمات مهمی درباره حدود 
85 درصــد اقتصاد دنیا گرفته می شــد. ســال گذشــته 
در  هامبــورگ بــرای نخســتین بــار در تاریــخ 19 ســاله 
»جی 20«، رهبران قدرتمندترین کشــورهای اقتصادی 
جهان شــاهد شــکاف و اختــاف نظرهای جــدی بین 
اعضــا بویژه امریــکا و اتحادیه اروپا بودند. ریشــه تمام 
این اختاف ها و شــکاف ها دونالد ترامپ اســت که در اولین حضور خود در جی 
20، مواضعی مخالف دیگر اعضا در قبال تجارت جهانی، مهاجرت و تغییرات 
آب و هوایی گرفت. او  در حالی که آنگا مرکل صدراعظم آلمان می کوشــید بر 
اهمیت داشتن یک جی 20 قدرتمند و یکپارچه برای تجارت جهانی تأکید کند، 
رئیس جمهوری امریکا ساز خودش را کوک کرد و گفت، هر کس باید از بازارهای 
خودش حفاظت کند. این اتفاق امسال هم برای دومین سال پیاپی می افتد با 
این تفاوت که امسال امریکا و چین با داشتن سابقه چندین ماهه جنگ تجاری 
در کانون افتراق اعضای جی 20 هســتند. این اختاف های اساســی در شرایطی 
بروز کرده اســت که بنا بر گزارش هفته گذشته سازمان تجارت جهانی، سیستم 
تجــارت بین المللی روزگار ســختی را می گذراند و تنها بیــن ماه های مه تا اکتبر 
امسال حدود 40 محدودیت تجارتی جدید برای کشورهای عضو جی 20 وضع 
شده این محدودیت ها از 2012 به این سو بی سابقه است. حدود یک سوم از این 
40محدودیت تجارتی به خاطر اقدامات تافی جویانه کشورهایی بوده که هدف 
تعرفه های تحمیلی فواد و آلومینیوم دولت ترامپ در ماه مارس قرار گرفتند. 

   منبع: بیزینس تایمز
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ال کومرسیو )پرو(
این روزنامه با چاپ عکسی از مردان شاخص 
بوکاجونیورز و ریورپاته در حالتی صلح آمیز 
کنار یکدیگر، خبر از انجام دیدار برگشت آنها 
در مرحله نهایی جام لیبرتادورس در زمین 
بی طرف برنابئوی شــهر مادرید داده اســت 
که موجب لغو انجام این مســابقه در زمین 
ریورپاته شد. ال کومرسیو حرف های سران 
کنفدراسیون فوتبال امریکای جنوبی را هم 

در این باره درج کرده است.

توتو اسپورت )ایتالیا( 
این نشــریه با آوردن متن مصاحبه تازه اش 
با والتر ماتزاری ســرمربی پیشــین ناپولی، از 
ایده هــای او درباره فصــل جاری لیگ ایتالیا 
و بازگشــت وی بــه ایــن عرصــه یــاد کــرده 
اســت. توتو اســپورت همچنین از برد قاطع 
2-5 پریشــب آ.ث.میان مقابل دودانژ در 
چارچــوب دیدارهای »لیگ اروپــا« یاد کرده 
و نوشته حســرت چنین بردهایی در کالچو، 
روسونری را دچار پریشانی خاطر کرده است.

مترو اسپورت )انگلیس( 
پیــروزی 0-3 آرســنال مقابــل ورســکا در 
دیدارهــای پنجشــنبه شــب »لیگ اروپــا« از 
ســوی این نشــریه توفیق تازه ای برای نســل 
جوان ان تیم تلقی شده و با تیتر »ساح های 
جــوان« بــرای توصیف آنها اســتفاده شــده 
اســت. مترو اسپورت همچنین خبر داده که 
منچستریونایتد پس از درخشش های اخیر 
داوید دخیا، سنگربان اسپانیایی اش مصمم 

به حفظ وی شده است.

شکست سنگین تیم ملی بسکتبال برابر استرالیا
در اولین دیدار از پنجره پنجم رقابت های بســکتبال انتخابی 
جام جهانی، تیم ملی بســکتبال ایــران در ملبورن به مصاف 
استرالیا رفت و در این دیدار با اختاف 29 امتیاز و با نتیجه ۴۷ 
بر ۷۶ مغلوب شد. تیم ملی بسکتبال ایران دوشنبه با فیلیپین بازی خواهد کرد.

جدایی استوکس از تراکتورسازی
آنتونی اســتوکس، مهاجــم ایرلندی و گلزن تراکتورســازی که پــس از یک مرخصی 
طوانی به تبریز برگشــته بود تا تکلیفش را با این باشگاه مشخص کند، دیروز بدون 
خداحافظی از ایران رفت و شواهد دال بر این است که شاید هرگز برنگردد. او 8 گل 
برای ســرخ های تبریــزی زد اما مثل لی اروین، دیگر مهاجم بریتانیایی آنها، بر ســر 
مسائل مالی با باشگاه مجادله داشت و گفته می شد که تراکتوری ها چهارشنبه گذشته 
با بررسی همه جوانب، حکم نهایی را درباره وی صادر خواهند کرد. در نهایت گفته 
شد که دو طرف بر سر قطع همکاری با یکدیگر به توافق رسیده اند و استوکس که پدر 

و خواهرش هم اخیراً به تبریز آمده بودند، در معیت آنها از ایران رفت.

فتحی: از یک غرامت کان گریختیم
امیرحســین فتحی، مدیرعامل اســتقال مدعی شــد این باشــگاه با پیروزی در 
پرونــده یازالــده گومز، از پرداخت غرامتی 6۷5 هزار داری رهایی یافته اســت. 
وی افــزود: »چــون در دعوتنامه ایــن بازیکن مبلغ و تاریخ قــرارداد وی هم ذکر 
شــده بــود، او به فیفا شــکایت برده بود ولــی وکای مجرب ما توانســتند فیفا را 
متقاعد کنند که این به مثابه یک قرارداد بین ما و یازالده نیســت. البته یازالده 

اجازه فرجام خواهی دارد اما باز هم وی را شکست خواهیم داد.«

پادووانی سرانجام به کشورش بازگشت
لئونــاردو پادووانــی، مدافــع برزیلــی اســتقال کــه از ناحیه نخاع و کمر بشــدت 
مصدوم شده و در 9 ماه اخیر در ایران مشغول درمان بود و روی صندلی چرخدار 
حرکت می کرد، ســرانجام دیروز به کشــورش بازگشــت تا به دلتنگی های خود و 
خانواده اش برای زندگی دوباره کنار یکدیگر پایان بخشــد. سران »آبی« پیش تر 
وعده داده بودند با وی قراردادی تازه می بندند تا به کادر فنی باشگاه اضافه شود.

ویزای امریکا، مانع اعزام ملی پوشان نوجوانان
رئیس فدراسیون وزنه برداری اعام کرد که به دلیل مقررات سخت اخذ ویزای 
امریــکا از اعزام تیم ملی نوجوانان به قهرمانی جهان منصرف شــده اند. علی 
مــرادی گفت:»مقررات ســختی درخصوص صــدور و اخذ ویزا بــرای ایرانی ها 
وجــود دارد. ایــران دو قهرمانــی نوجوانــان جهــان و نایــب قهرمانــی المپیک 
نوجوانان را در کارنامه دارد ولی اکنون باتوجه به مقررات سخت اخذ ویزا و این 
که همزمان با مسابقات نوجوانان جهان، گزینشی المپیک را در اهواز داریم، از 

اعزام تیم به مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان منصرف شدیم.«

برتری تیم بانوان مقابل تاجیکستان
در ادامــه تورنمنــت آســیای مرکــزی )کافا( تیم ملــی فوتبال بانوان کشــورمان 
پنجشــنبه در سومین دیدار خود مقابل تاجیکســتان 4 بر یک به پیروزی رسید. 

تیم بانوان در آخرین دیدار خود امروز مقابل قرقیزستان به میدان می رود.

درخواست کمک پورعلی گنجی از رئیس جمهوری
مرتضی پورعلی گنجی، مدافع تیم ملی که در هفته های اخیر مصدوم بوده است،  
اعام کرد آســیب دیدگی اش رو به بهبود اســت و به تازگی توانسته تمرینات سبک 
خود را  از سر گیرد. او دیدار دوستانه اخیر ملی پوشان مقابل ونزوئا را مثبت ارزیابی 
کرد و متذکر شــد اگر همه نفرات مطرح تیم ملی در زمان جام ملت های آســیا در 
ترکیب ایران حاضر باشند، ایران بخت زیادی برای کسب قهرمانی دارد و تحت هر 
شرایطی باید برای موفقیت جنگید. او از رئیس جمهوری هم طلب مساعدت کرد تا 

تیم ملی ایران بتواند با بهترین فرم خود در آوردگاه امارات به میدان آید.

وداع خاتم اردکان با جام باشگاه های والیبال جهان
در روز پایانی دور گروهی رقابت های والیبال جام باشگاه های جهان در لهستان، 
تیم خاتم اردکان با نتیجه 3 بر صفر برابر سادا کروزیرو برزیل شکست خورد تا 
با سه شکست و بدون امتیاز ضمن ایستادن در قعر جدول گروه B به کارش در 

جام باشگاه های جهان پایان دهد.

اخبـــــار

انتقال سوپرکاسیکو جنجالی به برنابئو مادرید
کنفدراســیون فوتبال امریکای  جنوبی )کونمبول( در تصمیمی 
بحث برانگیز ورزشگاه برنابئوی شــهر مادرید را به عنوان محل 
انجام دیدار برگشــت تیم های بوکاجونیــوز و ریورپاته آرژانتین 
در بازی برگشــت فینــال جام باشــگاه های امریــکای جنوبی )لیبرتــادورس کاپ( 
تعیین کرد و روز یکشــنبه 18 آذر را بــرای این مهم برگزید. با توجه به بلواهایی که 
هواداران تندرو ریورپاته در آستانه دیدار برگشت در خیابان های منتهی به ورزشگاه 
مانیومنتال شــهر بوینوس آیرس به  راه انداخته بودنــد و موجب عدم برگزاری آن 
دیدار شــدند، تصمیم کونمبول بر انتخاب مکانی بجز این شــهر بــرای انجام این 
دیدار قابل درک نشــان می داد اما گزینش کشــوری در قاره دیگر تعجب آور بود و 
موجب اعتراض هر دو باشگاه شده است. کونمبول همچنین ریورپاته را با جریمه 
ســنگین 400 هزار داری مواجه ساخته و این تیم باید دو دیدار خانگی بعدی اش 
را بدون حضور هواداران خود برگزار کند. این در حالی است که بوکا اعتقاد دارد به 
سبب مقصر بودن رقیب باید ریورپاته بازنده معرفی و جام به بوکا اهدا می شد. 
دیدار رفت دو تیم 2-2 شد. دیه گو مارادونا ستاره پیشین بوکاجونیورز هم تصمیم 
به برگزاری این مسابقه در برنابئو را محکوم کرد: »من و اعضای خانواده ام چطور 
بایــد این بــازی را در مادرید از نزدیک ببینیم. نکند تصور کرده اند که همه ما مثل 

مائوریسیو ماکری )رئیس جمهوری آرژانتین( هستیم؟!« 

ترناوا با قربانی حذف شد، زاگرب بدون محرمی صعود کرد
پنجشــنبه شــب در ادامه مرحله گروهی مســابقات فوتبال »لیــگ اروپا« تیم های 
نامدار میان و آرســنال به پیروزی های قاطعی رسیدند. میان در گروه ششم تیم 
دودانــژ رم را 2-5 شکســت داد و با وجود ایــن برای قطعی کردن صعودش باید 
 تا هفته پایانی از مرحله گروهی صبر کند. صدرنشــین ایــن گروه در  حضور میان 
10 امتیازی، بتیس اســپانیا اســت که پریشــب المپیاکوس را 0-1 شکســت داد و 11 
امتیازی شد. آرسنال در گروه پنجم تیم ورسکا را در شرایطی 0-3 مغلوب کرد که 
صعودش از قبل قطعی شده بود. در این گروه اسپورتینگ لیسبون که قره باغ 
از جمهوری آذربایجان را با نتیجه 1-6 تسلیم کرد، با 10 امتیاز در پی آرسنال 
13 امتیازی از حاا مسافر مرحله حذفی شده است. در سایر دیدارهای قابل 
ذکر، ســالزبورگ اتریــش با برد 0-1 مقابل ایپزیــک آلمان، صعودکننده 
شــد ولی در گروه هفتم بعد از برد 1-2 راپیدوین مقابل اسپارتاک مسکو 
و تســاوی بدون گل گاســکو رنجرز با ویارئال، همه چیز به هفته پایانی 
موکول شد و هر چهار تیم هنوز شانس صعود دارند. در گروه چهارم نیز 
که دو بازیکن ایرانی در آن حاضرند، دیناموزاگرب از قبل صعود کرده 
در حالــی در زمیــن فنرباغچه با این تیم ترکیه ای بدون گل مســاوی 
کــرد که حتــی روی نیمکت هم خبــری از صادق محرمــی نبود. اما 
اسپارتاک ترناوا طی تساوی صفر- صفر با اندرلشت بلژیک از علی 
قربانی، مهاجم پیشین استقال در 30 دقیقه آخر مسابقه استفاده 
کرد و وی چهارمین بازی اش را در لیگ اروپای امسال انجام داد. با 
ایــن حال، ترناوا با اکتفا به چهار امتیاز، یکی از دو تیم حذف شــده 
گروه به شمار می آید و فنرباغچه 8 امتیازی از حاا در کنار یاران 13 

امتیازی محرمی به مرحله بعدی رسیده است.

فوتبال 
جهـــان

هفته چهاردهم لیگ برتر، روز پنجشــنبه 
و دیروز با برگــزاری 6 دیدار ادامه پیدا کرد. 
در اولین بازی پنجشــنبه ماشین ســازی در 
ورزشــگاه بنیان دیزل میزبان پرســپولیس 
بــود. سرخپوشــان این دیــدار را با علیرضا 
بیرانونــد، ســید جــال حســینی، شــجاع 
خلیل زاده، آدام همتی، محسن ربیع خواه، 
احمد نوراللهی، بشار رسن، امید عالیشاه، 
حمیدرضــا طاهرخانــی، علــی علیپــور و 
گادوین منشــا آغاز کردند و ماشین ســازی 
هم بــا فرنانــدو ده خســوس، ســید احمد 
موسوی، محمد اهل شاخه، محمدحسین 
رضــا  بابایــی،  پیمــان  زادگان،  کنعانــی 
خالقی فــر، فرید بهزادی، مســیح زاهدی، 
محمــد خرم الحســینی، ســعید مهــری و 

احمد زنده روح به زمین آمد.
در آغــاز بــازی، شــاگردان برانکــو عملکرد 
بهتری نســبت به حریف خود داشتند. در 
دقیقه 8، علیپور فرصت بسیار خوبی برای 
شوتزنی منشا ایجاد کرد اما شوت مهاجم 
پرســپولیس به گل تبدیــل نشــد. البته در 
ادامه شاگردان رضا مهاجری هم فرصت 
خوبــی در دقیقــه 1۵ به دســت آوردند اما 
شــوت مســیح زاهدی راهی به دروازه پیدا 
نکــرد. در دقیقــه 33، شــوت خالقی فر به 
گل تبدیل نشد و در ادامه روی ضد حمله، 
علیپور با پاسی خوب، عالیشاه را تک به تک 
کــرد امــا شــوت او بــا واکنش ده خســوس 
همــراه بــود. در دقیقــه 44، ماشین ســازی 
نزدیک بود به گل برســد که همین باعث 
شــد تا بیرانوند، به ســوی نوراللهی برود و 
بــه او اعتراض کنــد. نوراللهی هــم جواب 
بیرانونــد را داد و بــا دســت او را به ســمت 
دروازه خوانــد تــا با این حاشــیه، نیمه اول 

بدون گل به پایان برسد.
در نیمه دوم و در دقیقه ۴۶ شــوت علیپور 
بــا واکنــش ده خســوس دور شــد. در ادامه 
برانکــو اولین تعویض خــود را انجــام داد 
و بــا بیرون کشــیدن طاهرخانــی در دقیقه 
56 ســعید حســین پور را وارد میــدان کرد. 
در دقیقه ۶۷ منشــا با یک شوت فنی زیبا، 
دروازه ماشین ســازی را هــدف قــرار داد که 
ده خســوس با واکنشــی دیدنی تــوپ را به 

کرنــر فرســتاد. در دقیقــه 82 هــم محمد 
امین اسدی جایگزین علیپور شد. در دقیقه 
8۵ شوت خرم الحسینی، توسط بیرانوند 
مهار شد. در دقیقه 86 و در یکی از حمات 
پرســپولیس، عالیشــاه بــه تــوپ نرســید و 
بیــرون از محوطه زمین، توپ را محکم به 
سمت هواداران ماشین ســازی شوت کرد 
کــه به فنس های بنیان دیــزل برخورد کرد 
امــا این موضوع باعــث ناراحتی بازیکنان 
ماشین سازی شده و با عالیشاه درگیر شدند 
و ســیدرضا مهــدوی داور بــازی هم با یک 
کارت زرد عالیشاه را جریمه کرد. در دقیقه 
89 محمد قادری به جای بهزاد کریمی به 
میدان آمد اما در حالی که بازی با تســاوی 
بدون گل رو به پایان بود، پرسپولیس روی 
ضربه ایســتگاهی به گل رســید. عالیشــاه 
تــوپ را ســانتر کــرد و با ضربه ســر شــجاع 
خلیل زاده در دقیقه 3+90 سرخپوشان به 
گل رســیدند تــا 3 امتیاز شــیرین این بازی 

خارج از خانه را به اندوخته خود بیفزایند.
گفتنی است، پرسپولیس در دقیقه 94 روی 
یــک ضدحملــه توانســت توســط محمد 
امین اسدی به گل دوم برسد اما داور آن را 
مردود دانست و آفساید اعام کرد. محمد 
ریاحی کارشــناس داوری در این خصوص 
گفت:»گل پرســپولیس صحیح بود و داور 

به اشتباه آن را آفساید اعام کرد.«
ë تساوی دربی شمال 

در دیگر بازی پنجشنبه، نساجی و سپیدرود 
در ورزشــگاه شــهید وطنی قائمشهر برابر 
 هــم قرار گرفتنــد که ایــن دیدار با تســاوی 
2 - 2 به پایان رسید و تقابل جواد نکونام و 
علی کریمی برنده نداشــت. در این دیدار، 
نســاجی با گل محمدمهدی نظری )۴۵( 
پیش افتاد اما در ادامه محمد غامی )۵۷ 
پنالتی( و میاد شیخ )۶8( برای سپیدرود 
گلزنی کردند و مهــرداد عبدی )۷8( بازی 

را به تساوی کشاند.
ë پیروزی بی دردسر آبی ها 

در بازی سوم پنجشنبه، استقال و صنعت 
نفت آبادان در ورزشــگاه آزادی به مصاف 
هــم رفتنــد. وینفــرد شــفر در ایــن بــازی، 
سیدمهدی رحمتی، محمد دانشگر، روزبه 
چشــمی، میاد زکی پورفرشــاد محمدی 
مهرفرشــید باقری، علی کریمی، فرشــید 
اســماعیلی، روح اه باقــری  وریــا غفوری 
و طــارق همام را به میدان فرســتاده بود و 
پائولو ســرجیو نیز شــهاب گردان، حسین 
ساکی، سیروان قربانی، عقیل کعبی، اکبر 
ایمانــی، طالــب ریکانــی، میــاد جهانی، 
کرارجاسم، مصطفی احمدی رضا جبیره 
و وفا هخامنش را در ترکیب نفت قرار داده 

بود.
اســتقال بــازی را هجومــی شــروع کــرد و 
حمات پیاپی این تیم باعث شد تا آبی ها 
در دقیقــه ۷ بــه گل برســند. کرنر ارســالی 
اســماعیلی به روی دروازه نفــت آبادان با 
اثرگذاری چشــمی همراه شد و در شلوغی 
محوطه جریمه، کرارجاسم و عقیل کعبی 
هــم نتوانســتند تــوپ را دور کننــد و تــوپ 
در محوطــه 6 قــدم مقابل فرشــید باقری 
قــرار گرفــت و او گل اول بــازی را بــه ثمــر 
رســاند. پس از آن بازی کمی آرام شد ولی 
در ادامــه، ضــد حمله زیبای اســتقالی ها 
بــا وریــا غفوری شــروع شــد و او تــوپ را به 
محمدی مهر رســاند و پاس به بیرون این 
بازیکن بــا حرکت فوق العــاده بدون توپ 
روح اه باقری همراه شــد تا توپ به طارق 
همــام برســد و او در دقیقــه 24 بــا شــوتی 
ســرکش برای بــار دوم دروازه گــردان را باز 
کرد. شــاگردان شــفر پس از گل دوم، رو به 
کنترل بــازی آوردند و تنهــا یک بار جهانی 
با شــوتی از زاویه بسته در دقیقه 39 دروازه 
رحمتی را تهدید کرد تا نیمه اول با همان 

نتیجه 2 بر صفر به پایان برسد.
نفتی ها نیمــه دوم را به قصد جبران آغاز 
کردند و ســرجیو، بهنــام بــرزای را به جای 
ریکانی به میدان فرستاد اما استقال نیمه 

دوم را هــم خــوب ادامــه داد. شــفر بــرای 
تحرک بیشــتر خــط حملــه اش، روح اه 
باقــری را از زمیــن بیــرون کشــید و اللهیار 
بــه زمیــن  را در دقیقــه ۶۵  صیادمنــش 
فرستاد و نفت هم جاناتان بواریتو را دقیقه 
6۷ بــه جــای جهانــی وارد میدان کــرد اما 
بازهم استقال در دقیقه ۷۴ به گل رسید. 
صیادمنش روی پاس در عمق اسماعیلی 
بــا ضربه ای چیپ به زیبایی دروازه نفت را 
باز کرد تا آبی ها به گل ســوم برســند. پس 
از ایــن گل، بازی با درگیری های متعدد دو 
تیــم همراه بود کــه در متن این درگیری ها 
کــرار حضــور داشــت و حتــی در یکــی، دو 
صحنه با هموطن خود، همام درگیر شــد 
که در نهایــت داور او را با کارت زرد جریمه 
کرد. در ادامه بازی محمدرضا غبیشــاوی 
در دقیقــه ۷8 بــه جای احمــدی به زمین 
آمد ولی بازهم فشــار اســتقالی هــا برای 
زدن گل چهــارم ادامــه داشــت. در دقیقه 
84 ضربــه مارکوس نویمایر بــه تیر خورد 
و او یــک دقیقــه پــس از ورودش بــه زمین 
بــه جای محمــدی مهر نتوانســت گلزنی 
کنــد. در دقیقــه 8۷ هم میثــم تیموری به 
جای زکی پور به میــدان آمد و بعد از بازی 
بــه خاطر این کــه اولین بازی خــود را برای 
اســتقال انجــام داده گریه کــرد. این بازی 

با همــان نتیجه 3 بر صفر به پایان رســید 
تا آبی پوشــان برای اولین بار در این فصل، 
دومین برد پیاپی خود را به دســت آورند و 
پنجمین پیروزی فصل شــان را هم جشن 

بگیرند.
ë سپاهان صدرنشین شد

در بازی های دیروز، دیدار سایپا و استقال 
خوزســتان یــک بــر یــک بــه پایان رســید. 
مهدی ترابی )19( برای سایپا گلزنی کرد و 
مجتبی رمضانی )۷8( بازی را به تســاوی 
کشــاند تا شاگردان علی دایی همچنان در 
حســرت برد باشــند. در بازی حساس این 
هفته، سپاهان یک بر صفر و با گل مهرداد 
محمــدی )2۷( پدیــده را شکســت داد و 
جای این تیم را با تفاضل گل بهتر در صدر 
جدول گرفت. در دیگر دیدار، نفت مسجد 
ســلیمان نیز یک بــر صفر و بــا گل پیمان 
میــری )6( پیکان را از پیش رو برداشــت تا 
ناکامی هــای تیم مجید جالــی هم ادامه 
داشته باشــد. گفتنی اســت، در تنها دیدار 
باقی مانده هفته چهاردهم، از ساعت 15 
امروز، پارس جنوبی و تراکتورسازی در جم 
به مصاف هم می روند. این دو تیم فصل 
گذشته که اولین دوره حضور پارس جنوبی 
در لیگ برتر بود، دو بار با هم دیدار کردند 

که هر دو بازی 1-1 شد.

دربی شمال برنده نداشت، سپاهان به صدر جدول رسید

پرسپولیس»شجاع« برد، استقال »دلپذیر« 

گفت وگوی »ایران« با علی اصغر حسن زاده، بهترین بازیکن فوتسال آسیا در سال 2018

انتخاب من به عنوان بهترین بازیکن آسیا، افتخار ملی است
کی روش من را می شناسد و نگاهش کامًا حرفه ای است/ بازی با تیم های سطح اول جهان به اندازه یک سال تمرین مداوم است

مراســم برترین های آسیا 2018 چهارشنبه 
شــب در مســقط عمــان برگزار شــد و علی 
اصغــر حســن زاده، ملــی پــوش فوتســال 
کشــورمان به عنــوان بهترین بازیکن ســال 
فوتســال آســیا انتخاب شــد. ایــن انتخاب، 
اتفاقی تکراری برای فوتســال ایران بود چرا 
کــه کاپیتــان کنونی تیــم ملی در ســال های 
2014، 2016 و 201۷ هم به این عنوان دست 
یافــت و این چهارمیــن باری اســت که این 
افتخار نصیبش می شود. او امسال همانند 
از فوتسالیســت ها ترجیــح داد در  خیلــی 
ایران نماند و در تیم »شــن زن« چین بازی 
می کند. تیمی که با حضــور او در مکان اول 

جدول لیگ فوتسال چین قرار دارد.
بهترین فوتسالیســت آســیا در ســال 2018 
در خصوص انتخابش به خبرنگار »ایران« 
گفت: »افتخاری که نصیبم شــد، افتخاری 
ملی است. زمانی که من به عنوان بهترین 
بازیکن انتخاب می شوم در کنار نامم پرچم 
ایران قرار می گیرد. خیلی خوشحالم که به 
عنوان نماینده فوتســال ایران به این عنوان 
دســت یافتــم و امیــدوارم که در ســال های 
آینده هم این عناوین به ایرانی ها اختصاص 

یابد.«
علــی اصغر حســن زاده بــا قهرمانــی تیم 
ملی فوتســال در جام ملت های آسیا 2018 
در چیــن تایپــه و قهرمانــی بــه همــراه تیم 
مــس ســنگون در جام باشــگاه های آســیا، 
یک سال استثنایی را پشــت سر گذاشت. او 

درخصوص این موضوع بیان داشــت: »در 
کنــار قهرمانی تیم ملــی در جــام ملت ها، 
قهرمانی در جام باشــگاه های آســیا با تیم 
مس ســنگون لذت دیگری داشــت چرا که 
این قهرمانی در سالروز زلزله ورزقان اتفاق 
افتــاد و عــاوه بــر ایــن پــس از 3 ســال یک 
تیم ایرانی قهرمان جام باشــگاه های آســیا 
شــد.« او که هم اکنون 31 ســاله اســت و 13 
ســال اســت در تیم ملــی بــازی می کند، به 
عناوین فردی و تیمی زیادی دست یافته و 
قصد دارد در سال های آینده این عناوین را 
تکــرار کند:»نمی توان گفت که یک بازیکن 
فوتســال در چه سالی خداحافظی می کند، 
یک بازیکن فوتسال اگر آماده باشد می تواند 
تــا 40 ســالگی هــم بازی کنــد. ایــن عناوین 
باعث می شــود تا با تاش بیشــتر بــه کارم 
ادامه دهم. من و سایر ملی پوشان فوتسال 
تقریباً در یک رنج ســنی قرار داریم و از نظر 
من همه بازیکنان تیم ملی مستحق کسب 
این جایزه بودند. آنها نه تنها در آســیا بلکه 
در جهان جزو بهترین ها هستند.« کارلوس 
کــی روش، ســرمربی تیــم ملی فوتبــال در 
پیامــی این عنــوان را به حســن زاده تبریک 
گفــت. او در این خصوص گفت: »کی روش 
من را می شناســد و نگاهش کاماً حرفه ای 

است. از او بابت تبریکش، تشکر می کنم.«
ترکیــب  اســت در  کــه 2 مــاه  زاده  حســن 
تیم شــن زن در لیــگ چین بــازی می کند، 
دربــاره ایــن موضــوع هــم صحبــت کــرد: 
»چینی ها چند ســالی اســت که در فوتسال 
سرمایه گذاری می کنند. آنها برای پیشرفت 
فوتسال شــان از مربیــان و بازیکنان برزیلی 

و ســایر کشــورهایی که در این رشــته مدعی 
ایــن  بــا  قطعــاً  می برنــد.  بهــره  هســتند، 
سرمایه گذاری خوب، چینی ها تا چند سال 
آینــده به یکی از قدرت های فوتســال آســیا 
تبدیل می شــوند.« او در پاسخ به این سؤال 
کــه آیــا بــه خاطــر مشــکات ارزی ترجیــح 
دادی لژیونر شــوی؟ گفت: »نمی شود این 
موضــوع را انکار کرد، مگر بازیکن فوتســال 
چند ســال می تواند بازی کنــد؟ ما هم باید 
به فکر آینده مان باشیم. متأسفانه شرایط 
بد اقتصادی به فوتســال هم رسید و به این 
رشته هم لطمه زد. تیم های فوتسال ما در 
حال حاضر از نظر اقتصادی شرایط خوبی 
ندارند و این موضوع به فوتسال مان لطمه 

می زند.«
این لژیونر فوتســال ایران ادامــه داد: »البته 
مــن بــه جــز پیشــنهاد ایــن تیــم چینــی، 
پیشــنهادهای دیگــری از اســپانیا و روســیه 
داشتم اما چون پیشــنهاد مالی تیم چینی 
بهتر بود، ترجیح دادم به این تیم بپیوندم. 
در چین تنها نیستم و به جز من 12 بازیکن 
ایرانی هم در لیگ چین بازی می کنند. تنها 
مشــکل ما در چیــن غــذا اســت و غذاهای 
شــرق آسیا باب میل ما نیســت. البته ما به 
عنوان یک فوتسالیست حرفه ای باید با این 
شرایط کنار بیاییم. من و قدرت بهادری دو 
بازیکن ایرانی تیم شــن زن هســتیم. 2 ماه 
اســت کــه با این تیــم چینی قرارداد بســتم 
و در 4 بــازی این تیم حضور داشــتم و برای 
این تیم گلزنی کردم. تیم شــن زن در حال 

حاضر صدرنشین اســت و شرایط خوبی 
بــرای قهرمانــی دارد.« اردوی آمــاده 

سازی تیم ملی فوتســال به منظور شرکت 
در تورنمنت بین المللی اســلواکی از دیروز 
در مرکــز ملــی فوتبال آغاز شــد و تیم ملی 
عاوه بر حضور در این تورنمنت برنامه های 
دیگــری هــم دارد. کاپیتــان تیــم ملی بیان 
داشــت: »در تورنمنــت اســلواکی حضــور 
می یابیم وعاوه بر این یک بازی تدارکاتی با 
تیم ملی روسیه در پیش داریم. در کل تیم 
ملی شرایط خوبی دارد. بازی های دوستانه 
بــا تیم های بزرگــی همچــون برزیل خیلی 
می تواند به ما کمک کند. بازی با تیم های 

ســطح اول جهان بــه اندازه 
تمریــن  ســال  یــک 

مــداوم اســت. لغو 
بــازی بــا تیــم ملی 
برزیل به هیچ وجه 
خوب نبود اما به هر 

حال این اتفاق افتاد 
و بایــد دیدارهــای 

دیگری در نظر 
گرفته شود.«

شفر: مانند یک پدر دست همه بازیکنان را می گیرم
ســرمربی اســتقال بعد از پیروزی سه بر صفر تیمش 
برابــر صنعــت نفــت گفت:»بابــت عملکــرد تیمــم 
خوشــحالم. ما فوتبال خوبــی ارائه دادیم. فشــار روی 
استقال بااست و بعد از برد هفته گذشته، اعتماد به 
نفس بازیکنان بیشــتر شــد و در این بازی نیز در چهره 
بازیکنــان لبخنــد بــود. بابــت دو بازیکــن خــط میانی 

اســتقال یعنی فرشــید باقری و طارق که گلزنی کردند، خوشحال هستم. قبل از 
مسابقه به طارق گفتم در عراق شوت زدی؟ که او گفت بله و من از او سؤال کردم 
چرا اینجا گل نمی زنی؟« شفر ادامه داد: »صیادمنش یک گل فوق العاده زد و اگر 
خوش شانس تر بود، می توانست باز هم گلزنی کند. از یک مسأله ناراحت هستم. 
زمانی که می بینم و می شنوم برخی کارها با بازیکنان ما انجام می شود. مانند گرو؛ 
او بازی قبلی گل نزد اما دو پاس خوب ارسال کرد. اان نمی خواهم صحبت کنم 
اما شاید در نشست بعدی درباره برخی اتفاقات صحبت کنم. من مانند یک پدر 

دست همه بازیکنان و گرو را می گیرم.«

برانکو: به جوانان مان، افتخار می کنم
برابــر  تیمــش  بــرد  از  بعــد  پرســپولیس  ســرمربی 
ماشین ســازی تبریز گفت: »می دانســتیم کار سختی 
داریــم. ماشین ســازی مقابل ســپاهان و اســتقال که 
رقبــای اصلی ما بودنــد، بهتر بازی کــرد. بازیکنان ما 
عالــی بودنــد و میل شــان بــه پیــروزی، 3 امتیــاز را به 
ارمغان آورد. به جوانان مان که خودی نشــان دادند، 

افتخــار می کنم که بازی خوبی را به نمایش گذاشــتند. دوســت دارم این مقطع 
از فصــل زودتر به پایان برســد و به نیم فصل برســیم.« برانکــو ادامه داد: »ما با 
شایســتگی برنــده شــدیم زیــرا شــانس های گل بیشــتری داشــتیم و روی ضربه 
ایستگاهی آخر دیدید که دنبال حفظ تساوی نبودیم و پیروزی می خواستیم. ما 
در طول ســال های گذشــته فقط به فکر فوتبال بودیم و توانستیم دو بار قهرمان 
شــویم و به فینال آسیا برســیم. هواداران دلیل حواشی به وجود آمده در جریان 
بــازی بودند، عالیشــاه دنبال حاشــیه نبود. اگر هــر داور بخواهد ایــن  گونه کارت 

بدهد، باید به 1۵ بازیکن کارت زرد بدهند.«

رحمتی: اسپانسرها پول بازیکنان را بدهند
سید مهدی رحمتی دروازه بان استقال بعد از بازی با نفت در جمع خبرنگاران 
گفت: »از اسپانسرها می خواهم همان طور که با مدیریت قبل کار کرد و پول ها 

پیش خور شد، حاا هم بدهی بازیکنان را بدهند.«

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

ال
ستق

اه ا
شگ

ت با
سای

س
ولی

سپ
 پر

گاه
باش

ت 
سای



 سال بیست و چهارم  شماره 6936   شنبه   10 آذر 1397

مدیرمسئول: محمد فاضلی
سردبیر: جواد دلیری

تلفن: 88761720  نمابر: 88761254
ارتباط مردمی: 88769075

پیامک: 3000451213 - روابط عمومی 
نشانی: تهران خیابان خرمشهر- شماره 208

صندوق پستی: 15875-5388
امور مشترکین: 88748800

 چاپ: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسامی
wشرکت چاپ جام جم w w . i r a n - n e w s p a p e r . c o m

سازمان آگهی هاي روزنامه ایران:صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسامي
 NISCERT دارنده گواهینامه ایزو 9001از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16
پذیرش سازمان آگهي ها: 1877 )021(  

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
88548892-5

ایران: میثاقنامه اخــاق روزنامه نگاران 
www.ion.ir/news/19949.html

اذان ظهر 11/53    اذان مغرب 17/11    نیمه شب شرعی 23/09    اذان صبح فردا 5/27     طلوع آفتاب فردا 6/56

امام باقر عليه السام :

َو  ّ: ِکتمــاُن الحاَجــة  ُکُنــوز الِبــر  أرَبــٌع ِمــن 
َدَقــِة َو ِکتماُن الَوَجــع َو ِکتماُن  ِکتمــاُن الصَّ

المصیَبِة.

چهار چیز از گنجهای نیکوکاری اســت: پنهان داشــتن حاجت، 
صدقه پنهانی، نهان داشتن درد و نهان داشتن مصیبت.

تحف العقول ص 295 - بحاراانوار)ط-بيروت( ج75 ، ص 175

سخن روز

14

31

بندرعباس

4

13

مشهد

4

14

تهران

16

26

اهواز

8

21

یزد

5

18

شیراز

9

16

رشت

4

11

تبریز

سيدحسن مدرس
سياستمدار عاِلم هانی انصارینــــگاره

اول آذر ۱۳۰۲ شمســی در کرمانشاه به دنیا آمد. 
پدرش ارتشــی بود و اصالتاً تهرانی و بزرگ شده 
خیابان ری. داریوش اسدزاده سال ۱۳۰۷ همراه 
با خانواده به تهران بازگشــت و دوره ابتدایی را در »دبســتان ترقی« 
و دبیرســتان را در دارالفنــون بــه پایــان بــرد، ســپس وارد دانشــکده 
بازرگانی و دارایی شــد. اسدزاده هنرمند پیشکسوت عرصه بازیگری 
کــه امروز در نود و پنج ســالگی عمــر می گذراند از ســال ۱۳۲۱ کار در 
تئاتــر را با بازیگری، کارگردانی و نویســندگی در تئاتر تهران )نصر( و 
دهقان )اله زار( شــروع کرد و نخســتین بازی حرفــه ای او بر صحنه 
تئاتر در همین ســال در نمایشــی به نام »لیلی و مجنون کمدی« به 
نویســندگی و کارگردانــی معزالدیوان فکری بــود. از آنجایی که او به 
تئاتر عاقه زیادی داشت به نویسندگی و کارگردانی نمایشنامه هایی 
مثل »ازدواج فوری«، »ســه زندانی«، »هنرپیشه«، »پرواز دخترها«، 
»میشــل اســتراگف« و »مســیو ژوزف« و… کــه تعــداد آنهــا بــه ۲۰ 

نمایشــنامه می رســد و ایفــای نقــش در ۲۰۰ نمایشــنامه پرداخــت. 
ســال ۱۳۴۶ بــه دعوت یــک کمپانی فیلم ســازی امریکایی در شــهر 
مینیاپولیس رهســپار امریکا شــد و در فیلم »در امریکا اتفاق افتاد« 
به ایفای نقش پرداخت و عاوه بر آن در نوشــتن فیلمنامه فیلم با 
جواد قائم مقامی )کارگردان فیلم( مشارکت کرد. داریوش اسدزاده 
که قلب تاریخی تهران و هنرش محســوب می شــود امروز در بســتر 
بیماری قرار دارد و در یکی از بیمارستان های تهران بستری است. او 
در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره وضعیت جســمانی و 
روند درمانی خود می گوید: حدود ۱۵ روز پیش یک جراحی به دلیل 
ابتــا به ســرطان داشــتم که این عمــل انجام شــد اما بعــد از اینکه 
بــه خانه آمدم به دلیل احســاس درد شــدید مجدداً به بیمارســتان 
بازگشتم.اسدزاده ادامه می دهد:» در مراجعه مجدد متوجه ابتا به 
ذات الریه شــدیم کــه به دلیل آن دچار عفونت، تب و... شــده بودم. 
اطــاع از ایــن بیماری منجــر به بســتری مجدد من شــد. وضعیت 

جســمانی مــن بــه نســبت روزهــای گذشــته خــوب اســت بــا وجود 
ایــن پزشــکان زمان مشــخصی برای مرخص شــدنم به مــن اعام 
نکرده انــد و نمی دانــم تا کی باید در بیمارســتان بمانــم.« داریوش 
اســدزاده هرازگاهی به دانشــگاه تهران می رود و در مقام استادی به 

تدریس ادبیات و تئاتر می پردازد.

آخرین وضعيت درمانی داریوش اسدزاده از زبان خودش

بعدازسرطان،بهذاتالریهمبتاشدهام

گفت و گو با توفيق سبحانی به بهانه سالروز ماقات شمس و موانا

دیداری که مبدأ ادبیات عرفانی است

ق  هـــ.   64۲ ســال  در  کــه  اســت  »شــهره 
شــمس  و  بلخــی  محمــد  جال الدیــن 
یکدیگــر  بــا  نخســتین بار  بــرای  تبریــزی 
ماقات می کنند. بر اساس شواهد موجود 
و بنابــر نظـــر »گلپینارلــی« موانــا در این 
دیــدار باید ۳8 ســاله و شــمس 6۲ ســاله 
بوده باشــد. امــا نکتــه اســتثنایی و درخور 
توجه درباره این رویداد تاریخی آن اســت 
کــه عــاوه بــر آنکــه روز و مــاه و ســال این 
واقعــه بــه دقت بیــان و ثبت شــده، حتی 
درخصوص اینکه این دیدار در چه ساعتی 
از روز به وقوع پیوسته  است نیز سند موثق 
وجــود دارد. بــر اســاس این اســناد، تاریخ 
رسیدن شــمس به موانا بامداد روز شنبه 
نهــم آذر مــاه ســال 64۲ ه.ق اســت و این 
مهم تریــن تاریخی اســت که مــا در زمینه 
مواناپژوهــی داریم.« اســتاد محمدعلی 
موحــد، اســناد مربوط بــه این دیــداررا به 
تمــام و کمال در مقاات شــمس و بعدتر 
در »جرعه ای از شــراب ربانــی« گزارش و 
مدون کرده و چنین روزی را برای همیشه 
تاریــخ بــه ثبــت رســانده اســت. چنانچــه 
کفایت کند، این می تواند مقدمه ای کوتاه 
باشد برای گپ و گفتی با توفیق سبحانی، 
ادیــب و موانا پژوه معاصر، درباره چنین 
روزی و برخــورد این دو دردانــه؛ روزی که 
شــمس و موانــا، نه بــرای اول بــار )یکبار 
موانــا با پــدر در محضــر محی الدین ابن 
عربی با شــمس دیدار کرده بود( بل برای 
دومین بار که در کاروانسرای شکرفروشان 

با هم دیدار کردند.
ë  این تاریخ مشــخص را استاد محمدعلی

موحد به عنوان روز دیدار تاریخی شمس و 
موانا به ثبت رســانده  است. از منظر شما 
در این گونه احوال و شرح ها، رجوع مان به 

چه مستنداتی است؟
در ایــن مســیر ســه کتــاب بســیار مهم 
وجود دارد که جناب موحد از این کتاب ها 
بــه ایــن اســتناد و ارجــاع رســیده اســت و 
دقیــق  و  درســت  ایشــان  نقــل  بی شــک 

اســت. یکی کتاب »ابتدانامــه« بهاءالدین 
ذکــر  آن  در  البتــه  کــه  مواناســت  پســر 
جزئیات نشده اســت، دیگر کتاب »رساله 
سپهســاار« فریدون بن احمد سپهســاار 
اســت کــه بــا موانــا مشــهور بــوده و دیگر 
کتــاب، »مناقب العارفین« احمد افاکی. 
جناب موحــد در این آثار مداقــه کرده اند 
و از ایه هــای رو و عیــان آنها به این تاریخ 
رســیده اند و آنچــه ایشــان می گویند برای 
همــه حجت اســت. حتــی دربــاره مقبره 
شــمس هم که در نقاط بســیاری مشــهور 
اســت هــم آقــای دکتــر موحــد و ریاحــی 
غبارزدایــی کردنــد کــه مقبــره شــمس در 
خــوی تنهــا جایــی اســت کــه اگر شــمس 
می خواســت در زمینــی بــه خــاک رود آن 

خاک در خوی است.
ë  از موانــا در تذکره ها و آنچه خود نوشــته  

در آثــار نظــم و نثــرش تصویری درســت و 
بی ابهــام داریــم. درباره شــمس امــا جز در 
مقاات که خود انشــا کرده اســت تصویری 
به دست نيست. این ویژگی مستتر بودن و 
عيان نشدن در ذات خود شمس بوده است 

یا اگر منابعی داشته ایم از دست رفته؟
بلــه دقیقــاً همین طور اســت. شــمس 
روشــن  و  عیــان  نمی خواســت  خــودش 
باشــد. ایــن ابهــام در سرتاســر گفته هــای 
خــود او در مقــاات هــم وجــود دارد. یک 
روز کســی دربــاره موانا از اســتاد فروزانفر 
ســؤالی می پرســد که جواب استاد عجیب 
و قابــل تأمل اســت. فــرد می پرســد: چرا 
موانــا آنچنــان در بنــد لغــات و کلمــات 
نبــوده اســت؟ اســتاد جــواب می دهــد که 
بلــه، موانا دربند کلمات نبــود، بلکه این 
کلمــات بودنــد کــه در بند و گرفتــار موانا 
بودند و موانا هر طور می خواســت آنها را 
به کار می گرفت. شــمس هــم همین طور 
درخشــش  بــا  مقــاات  در  شــما  اســت. 
شــمس در کلمات رو به رو هســتید. چیزی 
کــه پیــش از آن و پــس از آن نمی توانیــد 
نمونه ای از آن نثر درخشان را بیابید. پس 
می توان گفت نثرشمس همسو و هم پایه 
شعر است و شــعر موانا هم سطح و هم 

پایه شمس.

ë  و چــاپ  و  تصحيــح  و  شــمس  مقــاات    
نشــرش آنچنــان قدمتــی نــدارد و حاصل 
تــاش بزرگانی مانند اســتاد موحد، شــما 
و چنــد نام دیگر اســت. داســتان تصحيح 
مقاات چيســت و این کتــاب دقيقاً از کجا 

می آید؟
سؤال خوبی اســت و جای شرح و بسط 
دارد امــا مختصــر به آن اشــاره می کنم. ما 
دو نســخه بســیار معتبــر از مقــاات داریم 
و دیگــری در  آنهــا در قونیــه  از  یکــی  کــه 
کتابخانــه بایزیــد اســتانبول اســت. من هر 
دو را دیــدم و ســال ۱9۷۱ میــادی شــروع 
کــردم به تصحیح آن. در نســخه بایزید به 
صراحت اول کتاب تاریخ 645 ذکر شــده و 
کتاب نســخه قونیه نیز شــبیه همان است. 
بنابراین این کتاب ها در زمان حیات موانا 
تحریر شــده اند. این نسخه ها گم یا مفقود 
نبودنــد بلکــه شــیرمردی مثــل موحــد را 
می خواســتند که عمر بر آن بگذارد. من از 
این کتاب ها عکس می گرفتم و روزی چند 
صفحــه تصحیح می کــردم اما دیــدم این 
کار بــزرگ از عهده من خارج اســت. کتاب 
را کنــار گذاشــتم. در واقــع کتــاب مــرا کنــار 
گذاشت تا جناب موحد کاری کرد کارستان. 
اول نیمی از آن و بعد تمام آن را به شرح و 
تفصیل به تصحیح دقیق نوشــت و بعد از 
آن بود که مقاات وارد زندگی مردمی شد 

که به آن عاقه داشتند.

روزنامه فرهیختگان ۷ آذر فهرســتی با 
عنوان هنرپیشــه هایی که فرزندشــان را 
برای کســب تابعیت خارجی در خارج 
از کشــور به دنیا آورده اند و سینماگرانی 
کــه در خــارج از کشــور زندگــی می کنند 
منتشــر کرد کــه مورد توجه قــرار گرفت 
در   ۲۰:۳۰ خبــری  بخــش  وقتــی  امــا 
گزارشــی با همین موضوع بخش هایی 
از گفت و گوهای نیوشــا ضیغمی و سام درخشانی را درباره 

همین مسأله پخش کرد، این جدول بیشتر جنجالی شد.
بعد از پخش این گزارش جدول اسامی دست به دست 
در شبکه های مجازی می چرخید و بازنشر می شد. کاربرانی 
درباره این مســأله اظهارنظر می کردنــد و آنها را با الفاظی 
مثــل وطن فروش خطــاب می کردند و وطن دوستی شــان 
را زیــر ســؤال می بردنــد و در مقابــل کســانی هــم بودند که 
می گفتند این یک انتخاب شخصی است و نباید درباره آن 
قضاوت و اظهارنظر کرد. عاوه بر این کســانی که نام شــان 
در همین فهرســت ها بود در صفحات مجازی شان واکنش 
نشــان دادند. مهراب قاسم خانی که البته نه اسم خودش 
بلکه نام برادرش در فهرست هنرمندانی که خارج از ایران 
زندگی می کنند بود، در اینســتاگرامش و در پســتی سراســر 
انتقادی نوشــت:»نه از نظــر قانونی اشــکالی داره که یه جا 
دیگــه زندگی کنن، نــه از نظر اخاقی مــوردی داره که بچه 
شــون رو یه جا دیگه به دنیا بیارن. اگه هدف تون افشــاگری 
بوده باید توی لیست تون اسم کسانی باشه که شعار مرگ 
بــر امریــکا مــی دن ولــی بچــه شــون رو می فرســتن امریکا 
زندگــی کنه. کســانی که می گن تمدن فاســد غــرب در حال 

سقوطه ولی اقامت کشورای غربی رو دارن.«
ســام درخشــانی هم که در گزارش ۲۰:۳۰ گفت و گویش 

تولــــــــد  دربـــــــاره 
از  خــارج  فرزنــدش 
شــد،  پخــش  ایــران 
اینســــــتاگرامش  در 
نوشــت:»محبوبیتی 
کــه اخبــار ۲۰:۳۰ بــه 
صــد  رو  مــی ده  آدم 
فیلــم  و  ســریال  تــا 
نمــی ده.  ســینمایی 
کافیــه یــه خبر بــره و 
ســؤال.  زیــر  ببرتــت 
دیگــه برو بشــین و از 
محبوبیتت  و  شهرت 
تا مدت ها لذت ببر.«

چراخارج؟!

واکنش روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

دیــروز ویدئویی از گفت و گوی برنامه 
»مــن و شــما« بــا مســعود فراســتی 
منتقــد ســینما و بحــث و جــدل او با 
مجری برنامه منتشر شد.فراستی در واکنش به سؤاات 
عجیب و غریب و به نظر بســیاری از کاربران شبکه های 
اجتماعــی بی ادبانه آرش ظلی پــور برنامه را ترک کرد. 
ایــن ویدئــو بارها در شــبکه های اجتماعی بازنشــر شــد 
و کاربــران دربــاره فراســتی و مجری برنامــه اظهارنظر 
کردنــد: »مــن جای فراســتی بودم می گفتم مشــخصه 
شما فرزند یک پدر و مادر فرهیخته هستین که به علت 
مشغله نتونســتن تربیت تون کنن. شما به ادب بیشتر 
احتیاج دارید تا من به شناخت سینما«، »این کلیپی رو 
که از مصاحبه با فراســتی توی اینترنت هســت ببینید. 
در اصل شــبیه جلســه محاکمه است. مجری یه چیزی 
از مصاحبه چالشی شنیده فقط انگار. البته از تلویزیون 
میلــی بیشــتر از امثــال این مجریــا هم نمی شــه انتظار 
داشت«، »وقتی فراستی با نسخه مجری شده خودش 
روبــه رو می شــه«، »مــن هیچ وقــت موافــق حرف ها و 
رفتار فراســتی نبودم اما معتقــدم هیچ کس حق نداره 
از تریبون صدا و ســیما برای هتاکی به شخص دیگه ای 
اســتفاده کنه«، »حاا اینایی که دارن ســنگ فراستی رو 
به ســینه می زنن تــا قبل از این برنامــه به خاطر همین 

لحنش داشتن فحشش می دادنا«.
المیرا شــریفی مجری شــبکه خبر هم در توئیترش 
نوشــت: »چــه خبرتونــه؟ چــه خبرتووووونــه؟ اجــرای 
تلویزیونــی با مهمونی خونه خاله فــرق داره! تلویزیون 
حرمــت داره. حق نداریم هنــگام گفت و گو به میهمان 
برنامــه بی ادبــی کنیم. جســارت و شــجاعت در اجرا با 

گستاخی و بی ادبی فرق داره.«

سوژه روز

جنجال>شما<باماجرای
مجریوفراستی

مروری بر نقش سيدحسن مدرس در تاریخ معاصر به بهانه سالگرد شهادتش

عالمیدینیبااصولوقواعدسیاستمدارانه
طباطبایــی  حســن  ســید 
مــدرس(  بــه  )ملّقــب  زواره 
دینــی،  عالــم  و  سیاســتمدار 
 زاده ۱۲۴9 شمسی و درگذشته 
دهم آذرماه ۱۳۱۶ را باید یکی 
از رجــال مطــرح و برآمــده از 
دانســت  مشــروطیت  دوران 
اقتضائــات  چارچــوب  در  و 
زمــان و زمانــه اش بــه بحث و 
بررسی اش نشســت. او از یک 
طــرف عالمی دینی اســت که 
وجاهــت دینی بســیار جامعــی دارد و از طــرف دیگر، 
نقشــی عمــده در فضای فرهنگی، سیاســی آن دوران 
بحرانی ایفا می کند. این نقش از مجلس اول شــورای 
ملی بســیار پررنگ است و رفته رفته تا مجلس ششم 
پر رنگ تر هم می شــود. شــاید بتوان او را شبیه مشی و 
منش سیاسی کسانی چون مشیرالدوله پیرنیا دانست 
که اقوال و احوال و نگرش های سیاسی مشابهی با هم 
داشــتند. او از ســال ۱۲88 تــا ۱۳۰۷ در سیاســت ایران 
به عنوان یک عالم دینی و البته یک سیاستمدار نقشی 
پر رنگ ایفا کرد که به اختصار می توان به ســه حضور 

مغتنم و مهم اشاره کرد.
در وهلــه اول، او یکی از مهم ترین عالمان جامعه 
آن روزهــای ایــران بــود. عالمــان تــراز اول در آن دوره 
نقشــی کــه بر عهــده داشــتند ایــن بــود که بر اســاس 
اختیــاری کــه اصل دوم متمــم قانون اساســی به آنها 
مــی داد، وظیفــه نظــارت بــر قوانین مجلس شــورای 
ملی را داشــتند که اگر موردی بر اصل و اســاس شــرع 
اســام نبــود و با آن مغایــرت داشــت، آن را رد کنند و 
بــه مجلس اجــازه تصویب آن را ندهنــد. در دوره اول 
مجلس شورا، مااگرچه اسماً چنین کسی نداشتیم اما 
رسماً شیخ فضل اه نوری چنین نقشی را ایفا می کرد. 
در دوره دوم هــم علمــای نجــف بیســت نفر معرفی 
کردنــد تا مجلس از میــان آنها پنج نفر را انتخاب کند 
که بــه دایلی این اتفاق رخ نداد و مقّدر نشــد. پس از 

این بود که عمًا خود نمایندگان نقش چنین عالمانی 
را به فردی چون سیدحســن مــدرس دادند و حرف و 
رأی و نظــر مدرس برای آنها حجت بود که اگر نظری 
می داد قانونی را رد یا تصویب می کردند. مدرس هم 
البتــه آگاهانه ایــن نقــش را درک و آن را پذیرفته بود. 
امــا نقش دیگــر مدرس در کســوت سیاســی او زمانی 
اتفــاق افتــاد کــه در جنــگ جهانــی اول، هنگامــی که 
قشــون روسیه به سمت تهران سرازیر شدند، برخی از 
رهبران سیاســی بــه غرب رفتند و آنجــا یک دولت در 

سایه تشکیل دادند. 
مــدرس هــم تــا کرمانشــاه و عثمانــی رفــت امــا 
برگشــت و کارهای مهمی را در ایران پیش برد. نقش 
مهــم دیگــر مــدرس، در مجلــس چهــارم تــا ششــم 
شــورای ملی بود. او تمام این ســال ها به عنوان یکی از 
مهم تریــن رهبران سیاســی و مذهبــی نقش بی بدیل 
یک سیاستمدار بزرگ را بازی کرد که شرح و بسطش 
در ایــن مقــال نمی گنجــد. او هرگز به کســی فحاشــی 
نمی کرد یا مســائل را ســیاه و ســفید نمی دیــد بلکه با 
رویکردی سیاستمدارانه با مسائل و بحران ها رو به رو 
می شــد و از مهم ترین ویژگی هــای مدرس این بود که 
در هــر مســأله ای که ورود می کرد ایــن حضور مثبت و 
مؤثر بود. اما نکته پایانی این اســت که تاریخ نویســان 
بعــد از انقاب بــه عقیده من در حق او جفای بســیار 
کردنــد و نقــش او را بســیار تــک بعــدی بــه آینــدگان 
معرفی کردند. او تنها یک عالم تمام عیار دینی نبود 
بلکــه سیاســتمدار تمــام و کمالــی هم بود. اگر کســی 
مصاحبه های ایشان را بشــنود حیرت می کند از آنچه 
او در مصاحبه ها و نطق هایش می گوید. اما متأسفانه 
جنبه های شــخصیت و حضور سیاسی او در سال های 
بعــد از انقــاب با جفا و جرح و تعدیل بســیار رو به رو 
شد. مدرس مردی بود که در سیاست نه با گروکشی ها 
و بداخاقی هــای شــخصی، بلکــه بــا اصــول و قواعد 
سیاسی وارد ماجرا می شد و در این زمینه او شخصیتی 
بود یگانــه که در تاریخ معاصر مــا حضوری به غایت 

معتبر و مهم دارد.

یادداشت
شفـــاهـی

مسعود 
کوهستانی نژاد
 پژوهشگر
تاریخ معاصر

محسن بوالحسنیگــــپ
خبرنگار

پانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر 
کــردی ســقز در حالی روزهــای پایانی 
خود را ســپری می کند که قطب الدین 
صادقــی مدیر این جشــنواره در گفت و گو با ایســنا از لزوم 
توجه و تاش برای اعتای تئاتر کردی سخن گفته است. 
صادقــی با بیــان این مطلب کــه ثبت جشــنواره تئاتر 
کردی ســقز در تقویم جشنواره های ایران دستاورد بزرگی 
اســت؛ می گویــد: تئاتــر کردی ســقز یکــی از ۱۰ جشــنواره 
بزرگ ایران و از نمادهای فرهنگ کردی در جهان است. 
فرهنگ فراحزبی و فراگروهی اســت و برای رشد و تعالی 

آن باید همه تاش کنند. 
خودپســندی ها را کنــار بگذاریــم و همه بــرای اعتای 
فرهنــگ وهنر و بویــژه تئاتر کردی تاش کنیــم. او با ابراز 

خوشــحالی از اینکــه به عنــوان دبیر جشــنواره در خدمت 
فرهنگ و هنر ســقز اســت، بیان کرد: جشــنواره های تئاتر 
در همه دنیا، با هدف گسترش صلح و انسجام اجتماعی 
برگــزار می شــود و تئاتــر کــردی بــرای تحقق ایــن اهداف 

به صورت غیررقابتی برگزار می شود.

مدیر جشنواره بين المللی تئاترکردی:

فرهنگفراحزبیوفراگروهیاست

خبر آخر

چهـــره

مطابــق بــا گــزارش بودجــه خانــوار در مناطق شــهری ایران 
در ســال ۱۳9۶، منتشــر شــده توســط بانــک مرکــزی ایــران 
گــروه هزینه  ای »تفریح و امــور فرهنگی« در میــان گروه های 
دوازده گانه هزینه ای خانوارهای شهری طی سال های ۱۳8۷ 
تا ۱۳9۶ یکی از ســه گروه با کمترین درصد ســهم بوده است 
و تنهــا از دو گــروه »دخانیات« و »تحصیل« ســهم بیشــتری 
در میان هزینه های خانوارهای شــهری دارد. متوســط هزینه 
خالص ساانه در گروه »تفریح و امور سرگرمی« برای خانوار 
شــهری از ۶/۲ درصــد در ســال ۱۳8۷ بــه ۲ درصــد در ســال 
۱۳9۶ کاهــش یافتــه اســت و طی ســه ســال منتهی به ســال 
9۶ عــدد دو درصد را نشــانه گرفته اســت. همیــن روند برای 
خانواده روســتایی نیز وجود دارد. از ســوی دیگر ارقام بودجه 
عمومی ســال ۱۳9۷ نشــان می دهد که ســهم ایــن گروه تنها 

یک درصد از کل بودجه کشور است.
ســهم اندک این گــروه کاایی در میــان هزینه های خانوار 
گویای آن است که در شرایطی که به صورت پیوسته از ارزش 
پول ملی کاسته شده و به تبع آن قدرت خرید نیز کمتر شده 
اســت، افراد جامعه بــه کاهش هزینه هــا روی می آورند پس 
ســهم کااهــای فرهنگــی کــه از جملــه نیازهای اساســی فرد 
تلقی نمی شــود در ســبد هزینه های خانوار کمتر شــده است. 
از ســوی دیگــر طی همیــن دوره بــا دو جهش تورمــی رویارو 

بوده ایم که این نیز مزید بر علت شده است.
حتمــًا شــنیده اید کــه در شــرایط بــد اقتصــادی فرهنــگ 

اولیــن قربانــی و در شــرایط بهبــود، آخرین بهره مند اســت. 
حتــی در غــرب پیشــرفته، بــه محض اینکــه رشــد اقتصادی 
کاهــش می یابــد، از تیــراژ روزنامه هــا کاســته می شــود. وقتی 
شما احســاس کنید که اقتصاد در حال منقبض شدن است، 
بــر رفتارتــان در حــوزه مصرف فرهنگــی اثر می گذارد. رشــد 
اقتصــاد یــک صنعــت تابعــی اســت از رشــد اقتصــادی کل 
کشــور. در وضــع موجود بــا هم پیدایی رکــود اقتصادی یعنی 
کاهش مســتمر نرخ رشــد همچنین افزایش تــورم به معنی 
افزایش مستمر قیمت ها، صنایع مختلف از آن میان صنایع 
فرهنگی ـ هنری دچار کاهش رشــد شــده اند چراکه تقاضا به 
دلیل کاهش قدرت خرید و درآمد ســرانه افراد کاهش یافته 
اســت. این وضع مثًا در صنعت نشــر ســبب کاهش فروش 
بنگاه های اقتصادی نشر شده و سوددهی مؤسسات نشر را با 
کاهش شدید مواجه ســاخته است. با این وصف برای بهبود 
اقتصــادی صنایع فرهنگی باید چشــم بــه بهبود اوضاع کلی 

اقتصاد کشور داشت.

مسأله خرید محصوات فرهنگی و سبدخانوارایرانی ها

فرهنگتابعیازاقتصاد

نیایش سرامیفرهنــگ
مدیرمسئول نشر باد


