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بیتوجهیبهظرافتهایاستیضاح
بــه نظر می رســد که جناح تندرو مجلــس کار چندانی 
بــه واقعیــات و تبعــات ملــی و حتی جناحــی کارهای 
خودشــان ندارند و همچنان چشمان خود را بسته اند 
و به هر چیزی متوســل می شوند تا حمله ای به دولت 
کننــد. نمونــه روشــن آن اســتیضاح آقــای ظریــف به 
عنــوان وزیر امــور خارجه اســت. آنان که هــر روزحرف های عجیــب و غریب 
می زننــد، گاه از 2 هزار و 500 گرین کارت سفارشــی ســخن می گویند و چپ و 
راســت اتهامات مشــابه را ردیــف می کنند و هیچ  کس هم نیســت که از آنان 
حساب کشــی کند، اکنون و به خیال خود توانســته اند محملــی را برای حمله 
بــه وزارت خارجــه و سیاســت خارجی کشــور پیدا کنند. ولی کیســت که نداند 
همه این اقدامات ناشــی از کینه آنان نســبت به برجام اســت و گمان می رود 
که شعله کینه های برجام هیچ گاه در دل این جماعت خاموش نخواهد شد. 

ولی چرا این استیضاح فاقد ظرافت های سیاسی ازم است؟
تقریبــاً از ابتدای انقاب تاکنون سیاســت خارجی کشــور کمابیش مورد تأیید 
اکثریــت قاطــع مردم بوده اســت. هیچ نظرســنجی معتبری نیســت که این 
سیاســت را در ذهن اکثریــت جامعه و مردم با تردید مواجــه کند. این اتفاق 
نظــر نســبی در شــرایطی رخ مــی داد که مردم بــه طور معمــول از حوزه های 
اقتصــادی و اجتماعی نارضایتی فراوانی ابراز می داشــتند. علت این نگاه به 
نسبت روشــن است. از یک سو سیاســت خارجی کمابیش فراتر از مناقشات 
جناحی تصمیم گیری می شــد و نیروهای سیاســی نیز سعی می کردند که در 
این وادی به رقابت خطرناک و خاف منافع ملی وارد نشــوند. ولی از ســوی 
دیگــر سیاســت خارجــی و وزیــر خارجه نماینــده منافع کشــور در برابر ســایر 
کشــورها است و مردم نیز متوجه هســتند که موفقیت یک سیاست خارجی، 
تا حدی متأثر از میزان حمایتی است که مردم از آن می کنند. بنابراین وزرای 
خارجه کشور به طور معمول حداقل در زمان وزارت خود تا حد ممکن مورد 
احترام مجلس و افکار عمومی نیز بوده اند و همیشه سعی می شد که حرمت 
آنان حفظ شود نه به واسطه شخص خودشان بلکه به دلیل جایگاه حقوقی 

آنان و ایفای نقش نمایندگی کشور در برابر بیگانگان.
ولــی تندروهــای مجلــس برخــاف ایــن ســنت پســندیده، همــه حریم ها را 
شکســتند، چه در مجلس پیش و چه در این مجلس و بیشــترین هجوم را به 
وزیــر خارجه کردند و کار را به توهین و فحاشــی نیز کشــاندند و حتی کار را به 
جایــی رســاندند که ظریــف را عصبانی کردنــد. اکنون نیز در ادامــه آن ماجرا 
طرح استیضاح وی را ارائه کرده اند، در حالی که می دانند دو فراکسیون اصلی 
مجلس یعنی امید و اصولگرایان میانه رو که اکثریت بســیار قاطعی دارند با 
این کار مخالف هســتند و این اســتیضاح به طور قطع شکست خواهد خورد. 
بنابراین از شکســت چه نتیجه ای حاصل می شود؟ آیا آنان فقط می خواهند 
برخی مطالب را بگویند؟ هم اکنون هم هرچه می خواهند می توانند بگویند 
و کســی هم از آنان ســوالی نمی کنــد و در نتیجه حرف جدیــدی نخواهند زد. 
طبیعی اســت کــه مجلس با اکثریت قاطع اســتیضاح را رد می کنــد و این به 
منزلــه رد کلیــه ادعاهــای آنان اســت. آیــا از درک ایــن ماجرای ســاده عاجز 
هســتند؟ به طور قطع متوجه می شــوند، ولی آنان به نفس ایجاد مشــکل در 
روابط میان دولت و مجلس فکر می کنند و کاری به نتایج دیگر اقدامات خود 

ندارند.
نکتــه دیگــری کــه اســتیضاح کنندگان بخوبــی می داننــد و خود را بــه غفلت 
طــرف  اســت.  مســئولیت پذیری  حیــث  از  طــرف  دو  وضعیــت  می زننــد، 
اســتیضاح کننده هرچه دوســت دارد اعم از درســت یا نادرست خواهد گفت 
و هیچ مســئولیتی در بیان مطلب نمی پذیرد. اینکه این ســخن تا چه حد در 
جهت منافع ملی است یا تا چه حد آن را تهدید می کند مورد توجه او نیست 
و دغدغه ای به آن ندارد. در مقابل وزیر خارجه نمی تواند غیرمسئوانه پاسخ 
دهد و باید انواع و اقســام ماحظات را رعایت کند. این نابرابری در پرســش 
و پاســخ همان چیزی است که اســتیضاح کنندگان درصدد بهره برداری از آن 
هستند. ولی این خواب تعبیر نخواهد شد. افکار عمومی تفاوت نقد و تخریب 

را به خوبی متوجه خواهد شد.
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در ایامی که کشور با تحریم های همه جانبه امریکای ترامپ مواجه 
شــده و محافظــه کاران تنــدرو در کاخ ســفید و وزارت خزانــه داری 
امریکا با همراهی عربستان سعودی و سران صهیونیستی مترصد 
فرصتی برای ایجاد فاصله میان محور تهران- بروکســل با هدف 
به انزوا کشــاندن جمهوری اســامی ایران  هستند؛ هرگونه تاش 
بــرای بــه زیــر کشــاندن ظریــف از مســند وزارت خارجــه گامی در 
جهت برنامه ها و استراتژی ترامپ است. ظریف از همان روزهای 
حضــورش در وزرات خارجه، نماد دیپلماســی واســتراتژی اش را 
بر احیای قدرت نرم ایران در منطقه و جهان گذاشــت و با حضور 
فعــال در اجــاس  بزرگ جهانی همچــون اجاس داووس و کنفرانــس امنیتی مونیخ، 
ذهن ها و تصورات افکار عمومی جهان را نسبت به کشورمان تغییر داد و گفتمان صلح و 

دیپلماسی را برای حل منازعات ریشه دار خاورمیانه مطرح ساخت.
اهمیت و درجه تأثیرگذاری دکتر ظریف زمانی مشخص می شود که در دولت های نهم 
و دهم کشور زیر ضرب فشارهای سیاسی و دیپلماتیک امریکا و قدرت های مهم جهانی 
قرار داشت و ایران به عنوان کشوری که در راستای بی نظمی خاورمیانه قدم برمی دارد؛ 
شــناخته شــده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا مفهوم دیپلماســی چندجانبه 
را بــه عینه در برابر ایــران اجرایی کرد و تقریباً همه قدرت های جهانی اعم از دوســتان و 
حتی رقیبان امریکا پشت دیپلماسی اوباما در برابر ایران قرار گرفتند. نتیجه این شد که 
ایران تقریباً از صحنه دیپلماســی جهانی حذف شد و پژواک صدای دولتمردان ایران از 
مرزهای داخلی کشورمان بیشتر فراتر نرفت. از سوی دیگر تقریباً موضوع ایران و خطر آن 
بر امنیت بین الملل پای ثابت سخنرانی ها و نشست های مهم جهانی بود. طی همین 
ســال ها بود که در کنفرانس امنیتی مونیخ که یکی از مهم ترین نشســت های جهانی در 
رابطــه بــا موضوعات امنیتــی و نظامــی در جهان اســت، برنامه های هســته ای ایران به 
عنوان تهدیدی بر صلح بین المللی در نظر گرفته شد. اوباما رئیس جمهوری امریکا با 
هوشمندی و توانایی منحصر به فردش، ایران را در کلیه ابعاد اقتصادی، سیاسی ایزوله 

کــرد. تحریم های دوره ســال های 2011 تا 2012 گویای همه چیز اســت. در این دوره همه 
کشــورها به برنامه تحریمی امریکا پیوستند و هیچ کشوری حاضر به خرید نفت از ایران 
نشد. در بعد سیاسی، جمهوری اسامی ایران، کمترین حضور و نقش را در دیپلماسی 
خاورمیانــه داشــت. منازعــات در خاورمیانه کــه از اواخر2010 آغاز شــده بــود بتدریج در 
سال های بعد اوج گرفت و کل دولت های عربی خاورمیانه را دربر گرفت. در این شرایط 
قدرت هــای مهم منطقه ای نظیر ترکیه، عربســتان با پشــتگرمی امریــکا، گفت وگوهای 
منطقه ای را برای حل این بحران ها آغاز کردند. جمهوری اسامی ایران با اینکه بیشترین 
نفوذ و اثرگذاری را در خاورمیانه به نســبت سایر کشورها داشت، به خاطر مخالفت های 
امریکا، موفق به حضور در نشســت های موسوم به ژنو که برای حل بحران سوریه برگزار 
شد؛ نگردید. نکته بسیار جالب این بود که  طی این سال ها اگر قرار به حضور هیأت ایرانی 
در نشست های منطقه یا حتی هسته ای هم بود، شورای عالی امنیت ملی طرف مذاکره 

بود و این امر ناخواسته دستگاه وزارت خارجه را  در حاشیه مطلق قرار داد.
روی کار آمدن دولت یازدهم و به تبع آن حضور محمدجواد ظریف در رأس دیپلماسی 
کشــور، روحــی دوباره بــه وزارت خارجه و ســکانداری ایــن نهاد در مناســبات منطقه ای و 
بین المللی داد. ایران برای اولین بار در نشست های بین المللی ژنو 2 حضور یافت. از سوی 
دیگر پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به دستگاه وزارت خارجه انتقال یافت و 
با مدیریت دکتر ظریف و یاران سیاسی اش، برجام به امضا رسید. سوای  پیامدهای منفی 
و مثبت برجام بر اقتصاد و امنیت ملی کشورمان، آنچه غیرقابل انکار است اینکه ایران در 
سایه هوشمندی تیم جدید دیپلماتیک توانست فضای تخاصم آمیز جهانی نسبت به 

ایران را با منطق مذاکره و دیپلماسی به دوستی و همکاری تغییر دهد.
شــاید مخالفان ظریف امروز مدعی این باشند که ایران کماکان در تیررس تحریم های 
امریکاســت اما باید گفت که مسأله تحریم های امریکا نسبت به ایران موضوعی فراتر 
از برجام دارد و این دشــمنی ریشــه ای ایدئولوژیک دارد که حل آن فراتر از توان ظریف 
است. از سوی دیگر باید واقعیت ها را هم دید. در کمتر موردی می توان یافت که اتحادیه 
اروپــا رویکــردی مخالفت جویانه در برابــر امریکا بگیرد. اتحادیه اروپا با مبنــا قرار دادن 

دوازده گزارش جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران را کشوری متعهد به برجام 
می داند و در این مسیر تاش هایی نیز از جمله برقراری ساز و کار مالی جداگانه و از سوی 
دیگر تشــویق شرکت ها و بانک های متوســط دولتی به تبادل ارتباط با ایران برای حفظ 

برجام انجام داده اند.
مخالفــان امروز ظریف باید با در نظر گرفتن واقعیت ها و فرصت های ممکن دســت به 
قضاوت در رابطه با عملکرد ظریف بزنند و مهم تر از همه آلترناتیو ممکن چیست و چه 
اقدامی بهتر از شــرایط کنونی قابل انجام دادن است. باید در نظر داشت که در دوره های 
گذشته کشور در همین شرایط مشابه به سمت مسیری اشتباه و پرهزینه رفت. رویکرد به 
شرق در دوره گذشته پیامدی جز صرف هزینه و هدر رفت بیت المال عایدی برای کشور 
نداشت. پروژه های سرمایه گذاری در کشورهای بولیوی، ونزوئا و کشورهای تازه کشف شده 
در قاره آفریقا چه سودی برای اقتصاد کشورمان در پی داشت؟! حداقل در دوره صدارت 
دکتر ظریف این ســال ها، منابع ملی کشــور ما بی جهت هدر نرفته است. دکتر ظریف که 
اســتاد روابط بین الملل اســت و در مجــات معتبر علمی همچون »فاریــن افرز« مقاله 
منتشر می کند، بیش از هر کس دیگری متوجه واقعیت ها در روابط بین الملل و ماهیت 
قدرت در این سیســتم اســت. عمده تاش های ظریف بر همین منطق به سمت عادی 
سازی روابط کشورمان با قدرت های مهم اروپایی، چین، روسیه و هند بوده است. ظریف 
به خوبی می داند که برای مقابله با امریکا، مســیری جز تقویت پایه های روابط سیاسی و 
اقتصادی با قدرت های نوظهور اقتصادی وجود ندارد. این در حالی است که در دوره های 
گذشته به غلط، مسیر دیپلماسی در کشورمان برای خنثی کردن سیاست های امریکا به 
ســمت تقویت روابط سیاســی با قدرت های ضعیف رفت که امروز خیلی از این کشورها 
در آفریقا و امریکای اتین گرفتار بحران های عدیده سیاسی و اجتماعی هستند. بدین رو 
ضروری اســت که پیشگامان استیضاح ظریف با عطف به واقعیت ها و تجربه گذشته به 
قضاوت بپردازند. برای همین هم است که خوشبختانه نگاه سایر جناح ها )اصولگرایان 
معتدل، مستقلین و فراکسیون امید( به آقای ظریف مثبت بوده و وی را ناخدایی مطمئن 

برای حفظ کشتی دیپلماسی کشورمان از طوفان ترامپ می دانند. 

در دو هفتــه اخیــر فرانســه شــاهد اعتراض هایی گســترده به 
برخی سیاســت های اقتصــادی دولت امانوئــل مکرون بوده 
 اســت که واکاوی آنها نیازمند بررســی این سیاست ها است و 
تنهــا از این منظر اســت کــه می توان بر چگونگی شــکل گیری 

این اعتراض ها واقف شد.
افزایش بهای ســوخت در فرانســه که تبدیل به موتور محرکه 
اعتراض هــای اخیــر در فرانســه شــده  اســت، از ســوی دولت 
مکرون با هدف کاهش ســوخت های فســیلی لحاظ شــد. اما 
بــرای مردم، مشــکات اقتصادی آنها که روزانه با آن دســت 
و پنجه نرم می کنند، مهم تر از مســأله ســوخت های فســیلی 
اســت. ضمــن آنکــه آنــان به جــز مســأله ســوخت، اعتقــاد دارنــد، سیاســت های 
اقتصــادی دولت مکــرون به گونه ای تنظیم شــده کــه خواســته های ثروتمندان را 

برآورده می کند.
سیاســت های اقتصــادی مکرون بر پایه پاییــن آوردن هزینه هــای عمومی بنا نهاده 
شــده  اســت. در همین راســتا هم هســت که در نظر دارد با افزایش مالیات ها بتواند 
کســری بودجه را برطرف کرده یا حداقل کم کند و به نوعی به اقتصاد فرانسه که در 
حالت رکود است، رونق بخشد. اما مالیات  بر ارزش های افزوده و سایر مالیات ها که 
بخش دیگری از اعتراض مردم را تشــکیل می دهد، باعث شــده  است قدرت خرید 
مــردم فرانســه و بویژه طبقه متوســط کاهــش چشــمگیری بیابد. اما سیاســت های 
لیبرالی عموماً بر اقشــار ضعیف تر  جامعه فشــار وارد می کند و همین باعث شــده 
است نه تنها محبوبیت مکرون در تنها یک سال و نیم تنزلی بزرگ را شاهد باشد که 

در این مدت بارها اعتراض هایی علیه سیاست های او نیز شکل بگیرد. 
امــا تظاهــرات اخیــر کــه بــه تظاهــرات و جنبــش »جلیقه زردهــا« معروف شــده  
اســت، با تظاهــرات و اعتراض های همیشــگی فرانســه یــک تفاوت بــارز دارد. در 
فرانســه همــواره حرکت های اعتراضی از ســوی اتحادیه ها پیگیری می شــدند. اما 

در این دوره از اعتراض ها، اتحادیه ها نقشــی در شــکل گیری اعتراضات نداشتند و 
حرکت هــای خودجــوش مردمی بود که منجر به ظهور این اعتراضات شــد. علت 
آن نیز به احزاب موجود در فرانســه برمی گردد. در عرصه سیاســی امروز فرانســه 
احزاب ســنتی سوسیالیســت و گلیست دچار تشتت هستند و وجهه قبلی خود را از 
دست دادند، احزاب افراطی چپ و راست که در رأس آنها مانشون و مارین لوپن 
هســتند نیز پایــگاه قدرتمندی ندارنــد. بنابراین هیچ پدیده ای در عرصه سیاســی 
فرانســه وجــود نــدارد کــه بتواند رهبری ایــن اعتراض ها را در دســت بگیــرد. البته 
گروه های افراطی راســت و چــپ به دنبال بهره برداری از این اعتراض ها هســتند. 

اما موضع آنها قوی نیست.
با این حال نمی توان گفت این اعتراض ها ممکن اســت منجر به اتفاق بزرگی در 
فرانســه یا عقب نشــینی مکرون از سیاســت هایش شــود. او در اعتصاب های قبلی 
هم که از سوی کارگران راه آهن فرانسه و همچنین تظاهرات های مربوط به قانون 
کار صورت گرفت، عقب نشــینی نکرد. طوری که حتی پس از آن بود که قوانینی را 
بــه تصویب رســاند که اخراج کارگــران را برای کارفرماها ســاده تر می کرد و به آنها 
امکان می داد با هزینه ای پایین تر دســت به اســتخدام کارگرانی بیشــتر بزنند و به 

این ترتیب بیکاری در این کشور را تا حدودی حل کند.
امــا بــرای آقای مکرون بهتر آن اســت کــه همان طور که در چند هفته اخیر نشــان 
داده، دســت بــه مصالحــه ای قابل توجه بــا معترضان بزند. بویژه کــه می داند در 
ایامــی کــه تا پایان دولت وی باقی اســت، با توجه به سیاســت های اقتصادی خود 
باید منتظر چنین اعتراض هایی باشــد. چند روز پیش نخســت وزیر فرانسه اعام 
کــرد اگر در نتیجه افزایش بهای نفت، بهای ســوخت نیز باا رفت، دولت مالیات 
بر سوخت را افزایش نخواهد داد و با این ترفند تاش کرد به مصالحه ای هرچند 
کوچــک با معترضان دســت یابد. اما این امتیــاز کوچک تر از آن بود که معترضان 
را راضی کند. آقای مکرون برای بازگشــت آرامش به خیابان های پاریس، نیازمند 

اعطای امتیازهای بزرگ تر به معترضان است.

یادداشت

جالل میرزایی
 عضو فراکسیون 
امید

یادداشت

پیروز ایزدی
 کارشناس 
مسائل اروپا
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علیرضا فغانی در گفت وگو با »ایران«گفت وگو با محمد سرور رجایی ، نویسنده افغانستانییادداشتی از غامرضا امامی برای جال آل احمد

 چشم های پر جذبه
 با سری پر جوش

 مجنونی
 اله های مهاجر

  آرزویم قهرمانی
تیم ملی است

تداوم روند نزولی 
قیمت  دار

نماینده اصولگرای مجلس: می توانم آدرس همه 
پولشویی ها را به نمایندگان بدهم

فروپاشی دیوار برلین و فروپاشی شوروی  
در دوران او رخ داد

 آذربایجان شرقی گران ترین و همدان
 ارزان ترین استان ها در ماه گذشته بودند

روایـــــت
گـروه اقتصادی

قیمت هــا  اخیــر  هفته هــای  طــی 
در تابلــو صرافی هــا هــر روز تغییــر 
می کنــد. درحالــی کــه در ماه هــای 
ابتدایــی ســال تغییرروزانــه قیمــت ارز صعــودی بــود، 
امــا چند هفته ای اســت کــه ایــن روند معکوس شــده و 
قیمت هــا رو به کاهش گذاشــته اســت. زمانــی نرخ دار 
از 19 هــزار تومــان هــم  التهابــات ارزی  امریــکا در اوج 
عبورکــرده بود، ولی درادامه روند نزولی قیمت ها دیروز 
و در نخســتین روز هفتــه جــاری دار وارد کانــال 10 هزار 
تومان و در آســتانه تک رقمی شــدن قــرار گرفت. مدتی 

اســت که دیگر خبری از ازدحام فروشندگان و خریداران 
ارز در خیابان فردوسی تهران نیست و بازار از تب و تاب 
هیجانات گذشته افتاده است. حاا همه منتظرند تا دار 
به زیــر 10 هزار تومان بازگردد تا به نرخی که در ســامانه 
نیمــا بــا حــدود 7 تــا 8 هــزار تومــان قیمــت می خــورد، 
نزدیک شــود. به اعتقــاد کارشناســان در هفته های اخیر 
سیاســت جدیــد بانک مرکــزی بــرای مدیریت بــازار ارز 
درکنــار فروکش کــردن هیجانات میان مــردم، ادامه دار 

شــدن روند نزولی نرخ ارز 
را رقم زده است. 

 در ساعات ابتدایی دیروز، نرخ دار در صرافی های بانکی 

به کانال 10 هزار تومانی وارد شد و به 10 هزار و 7۵0 تومان رسید

صاحبنظران در گفت وگو با »ایران« پیش بینی کردند

صفحه 5 را بخوانید

تعطیلیاقتصاددربازاراحزاب
پرونده»ایران « درباره مناسبات  نظام حزبی و سیاستگذاری های اقتصادی

همراه با مطالبی از یحیی آل اسحاق، اکبر ترکان، لطفعلی بخشی، فریدون مجلسی ، 
حمیدرضا ترقی، محمود جامساز و احمد حاتمی یزد

تظاهرات علیه سیاست های اقتصادی مکرون برای دومین هفته پیاپی ادامه یافت 

شهرآشوبی جلیقه زردها در شانزه لیزه 

ن لمس نیســت. به طور معمول احــزاب درکنار ســایر کشــورها در اقتصــاد و توســعه آن قابــل بــا وجود ایــن تعــداد، نقش احــزاب برخاف پیشــرو در تعــداد حــزب قــرار داده اســت، اما در ایران، کشور ما را دراین زمینه جزو کشورهای وجود 248 حزب و تشکل سیاسی  دارای مجوز 

جایــگاه اقتصــاد در نظــام حزبــی کشــور، نبود حاکم می پردازد. بنابراین حلقه گم شده بحث تعهد بیشتری به کالبدشکافی عملکرد جریان بــه صورت منســجم حفظ کــرده و با قــدرت و سیاســی بــه قدرت رســیده تشــکیات خــود را و نمی تــوان گفــت حزبی که در ظهــور جریانی 
پایداری مورد نیاز در خود احزاب است.

ë 
مغفــول می مانــد. اکنــون رونــد تغذیــه مالی اقتصــادی نیســتند به طــور طبیعی ایــن حوزه وقتی طبق قانون، احزاب مجاز به فعالیت احزابی که خود از نظر اقتصادی وابسته اند

در کمتر وارد چالش های اقتصادی می شوند. تحــزب  اصــل  کــه  اســت  ایــن  سیاســت زدگی خــاص در آنها به وجــود آمده احزاب به مســائل سیاســی می پردازنــد و یک حزبی کشــور اغلب به حاشــیه افتاده و بیشــتر گیــرد، وجود ندارد. مســائل اقتصادی در نظام و بیــان می کنــد مورد دقــت و توجه همــه قرار تشکیاتی که وقتی موضوع اقتصادی را مطرح کشــور هنوز جا نیفتاده اســت و ســاختار قوی و علــت 
است.
ë 

نگونه که اشــاره شــد احزاب می توانند کارکردهای احزاب در توسعه اقتصادی

یــک  دارای  احــزاب 
هســتند  اساســنامه 
که در آن خط مشــی 
کلــی حــزب در تمام 
اقتصادی  حوزه های 
به طــور  سیاســی  و 
دقیق تعیین می شود 
که افراد نیز براساس 
همیــن خــط مشــی 
زاب می پیوندند. درکمیته های 

اقتصاددانلطفعلی بخشی

یکحزب
یکبرنامه

یادداشت

در دور بعد هم رأی بیاورد.« این را سعید لیاز اقدامات رضایت افکار عمومی را جلب کند تا خــود را تحویــل بگیرد و تاش کنــد با برخی از مشکات و پروژه های نیمه تمام دولت قبل از کــه روی کار می آیــد در چهــار ســال اول بایــد به همین خاطر اســت که هر رئیس جمهوری در بخش های مختلف اقتصادی واقف باشد. و تبعات تصمیم های نادرســت و پوپولیستی که اقتصاد را بخوبی درک کرده باشد و به اثرات کمتر سیاستمدار یا فعال حزبی را سراغ داریم 

وزناقتصادیاحزابایران
گزارشی از نقش تشکل های سیاسی در توسعه بنیان های اقتصادی

گروه اقتصادی

ان  
 ایر

ی /
حمد

ی م
: عل

س
عک

در بازار احزابتعطیلی اقتصاد 

پرونده»ایران « درباره مناسبات متقابل 
 
نظام حزبی و سیاستگذاری های کان اقتصادی  سال بیست وچهارم  شماره 6937  یکشنبه  11 آذر 1397

دولت میــزان مفاســد اقتصادی را بــه حداقل باشــند بــا رصد عملکــرد یکدیگــر و همچنین 
می رسانند.

ë جمهوریــت« یا همان مردم ســااری محقق مــردم قــرار می دهند تــا به ایــن ترتیب عنصر و نیروهــای خــود را در معــرض رأی و انتخــاب برای امور سیاسی و اقتصادی کشور می پردازند بدیل آنها به شــمار می روند که به تربیت نیرو احــزاب در دنیای مــدرن، ســایه دولت ها و شرایط اقتصادی احزاب«
ط بــه حــوزه و تکالیف از آنجــا کــه بخــش مهمــی از اداره جامعه شود.

در به دســت گیرد، کمتر شــده اســت. عضو شورای  ایــران  ســازندگی  کارگــزاران  حــزب  کنــد در حالی که حزب باید حوزه های اقتصادی، که وارد حزب می شود فقط می خواهد کار سیاسی خراسان رضوی گفت: تصور ما این است که کسی اســتانی 
را یوســفی بــا بیــان اینکه احــزاب بایــد نظام اجتماعی و فرهنگی را هم پیگیری کند. دولت هــا  تصمیم گیــری  و  گروه هــای تصمیم ســازی  احــزاب  در  افــزود:  کننــد،  مه های ارائــه دهند تــا وقتی یــک دولــت از دل جریان نگاه های یکســانی در هر کــدام از این عرصه ها فرهنگــی وجــود دارند که باید تجمیع شــوند و مختلــف در حوزه های اقتصــادی، اجتماعی و اصــاح 

ن الن شبه قاره هند جامعه اسالمی مهندس ران انجمن روزنامه نگاران مسلمان کانون فارغ التحص نب)س( جامعه اسالمی پزشکان ا ثارگران انقالب اسالمی حزب تمدن اسالمی جامعه ز ت ا ان انقالب اسالمی جمع ت رهپو ران اسالمی جمع ت آبادگران عدالت خواه ا ران اسالمی حزب مؤتلفه اسالمی جمع  جامعه انجمن های اسالمی اصناف و بازار حزب توسعه و عدالت ا

ن حوزه  حزب مردمسااری حزب اسالمی کار حزب ندای ایرانیان حزب اتحاد ملت  ن و محقق  مجمع مدرس
ه قم ون مبارزعلم ران مجمع روحان روهای خط امام)ره( حزب اعتماد ملی حزب کارگزاران سازندگی ا  خانه کارگر مجمع ن

احزاب فعال اصولگرایان احزاب فعال اصالح طلبان  حــزب سیاســی دارای شناســنامه
و هویت در ایران وجود دارد 248

50 حزب تنها
در کشور فعال 

است

یکی از احزاب
خانه کشاورزمستقل کشور

است

 شده استو خوزستان ایجادزنجان، سمنان، یزد تهران، خراسان، گیالن،در استان هایخانه احزاب 

منحل شدنداسالمی پس از سال 88 و جبهه مشارکت ایران مجاهدین انقالب اسالمی احزاب سازمان

اقتصادایراننگاهفراحزبیمیخواهد فعااناقتصادیمانمیخواهندعضوهیچحزبیباشند

احزابفقطزمانانتخاباتفعالمیشونداکبر ترکان در گفت و گو با »ایران«:
دو فعال سیاسی در گفت و گو با »ایران« تأکید کردند
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استیضاح ظریف 
و چارچوب منافع ملی

ایــران ما هم اکنون در شــرایط فشــار خاصی قرار 
گرفته که با همه فشــارهای 40 ســال گذشته فرق 
دارد. بــرای ایــن وضعیت می توان ســه شــاخصه 
مهــم را درنظــر گرفت؛ اول اینکــه امریکایی ها به 
عریان ترین شــکل ممکن سیاســت خود در قبال 
ملــت و نظــام سیاســی ایــران را مشــخص کــرده 
و بی توجــه بــه بازتاب هــای منفــی آن در ســطح 
افکار عمومی جهان در پیشــبرد آن تأکید خاصی 
دارند. آنها در ادوار قبلی حداقل سعی می کردند 
فشــارهای خــود را در بســته بندی های سیاســی خاصی ارائــه دهند 
که در منظر افکار عمومی مشــروع به نظر برســد. حــال آنکه اکنون 

دست چدنی خود را کامًا از دستکش مخملی بیرون آورده اند.
شــاخصه دوم ایــن شــرایط تغییــر وضعیــت برخــی بازیگــران 
خاورمیانــه در مواجهه با کشــورمان اســت. تا جایی کــه می بینیم با 
وجود همه دهه هایی که از ایجاد دولت نامشــروع صهیونیســتی در 
فلسطین اشغالی می گذرد در یکی دو سال گذشته برخی کشورهای 
مرتجــع تعــارف خــود را کنــار گذاشــته و همپیمانی با ســردمداران 
تل آویــو علیــه ایــران را آشــکار نموده انــد. آن هــم در شــرایطی کــه 
بخش هــای زیــادی از خاورمیانــه در حــدود هفت ســال گذشــته به 
واســطه حضور قدرت های فرامنطقه ای و تحت تأثیر سیاســت های 
ارتجاعــی برخــی حــکام خلیج فــارس توســط تروریســت ها شــخم 
خــورده اســت. بی آنکــه در برخــی برهه هــا حتــی ایــن قدرت هــای 
منطقه ای شــرمی از آشکار شــدن روابط خود با گروه های تروریستی 

داشته باشند.
شــاخصه ســوم هم امــا نگاه متفــاوت دنیا و بخصــوص اروپا به 
کشــورمان در میانه این معادات اســت. اروپا بــه عنوان همپیمان 
ســنتی امریــکا همــواره دنبالــه روی ایــن کشــور در مقابله بــا ایران 
بــوده اســت. حال آنکــه هم اکنــون تقابل دیدگاه جــدی دو قدرت 
درخصــوص ایــران کامــًا آشــکار شــده و حتــی به ســطح شــورای 

امنیت سازمان ملل هم کشیده است. 
و  فرصــت  دارای  ایــران  بــرای  همزمــان  شــرایطی  چنیــن 
تهدیدهــای خــاص خــود اســت کــه بحــث آن مجــال دیگــری را 
می طلبــد. در اینجــا تنهــا می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد که 
بــازی  امــکان طراحــی  ایــران می توانــد  هوشــیاری دیپلماتیــک 
جدیــدی به ما بدهــد که طی آن فاصله اروپا و امریــکا به نفع ما 

کند.  پیدا  افزایش 
همچنیــن در ایــن فرآینــد امــکان انــزوای امریــکا و متحــدان 

منطقــه ای مرتجع آن نیز به هیچ عنوان دور از ذهن نیســت.
در ایــن وضعیت طرح بحث اســتیضاح وزیــر امور خارجه که در 
واقــع نفــر اول اجرایــی کشــورمان در رویدادها و تحوات پیشــرو با 
مختصات یاد شده می باشــد، در بهترین حالت یک کج سلیقگی و 
در حالتی بدتر از نگاه بدبینانه رفتن به مســیری مغایر منافع ملی 

است. 
بــدون شــک اســتیضاح از حقــوق قانونــی نماینــدگان مجلــس 
اســت و محــدود کردن این حق به هر وســیله ای مذموم اســت. اما 
به همان اندازه هم اســتفاده نابجا از آن در شــرایطی که مشــخص 

اســت سازگاری با منافع ملی ندارد، مذموم است. 
دســتگاه دیپلماسی کشور در این شرایط به اندازه کافی از خارج 
از کشــور در معــرض فشــار قــرار دارد. مضافــًا اینکــه ما هــم اکنون 
در آســتانه تصمیم  گیری هــای مهــم و سرنوشت ســازی در عرصــه 
بین الملــل از ســازوکار همکاری اقتصــادی با اروپا گرفتــه تا تثبیت 

صلح در منطقه و موضوع FATF هستیم. 
برهــم  کــه  پرســید  بایــد  آقــای ظریــف  کننــدگان  اســتیضاح  از 
زدن تمرکــز دســتگاه دیپلماســی در ایــن شــرایط واقعًا چــه آورده 
و منفعتــی بــرای کشــور خواهــد داشــت؟ آیا بــا ایجاد حاشــیه های 
وقت گیــر و انرژی بر توان دســتگاه دیپلماســی برای حضــور در این 
عرصه هــا کاهــش پیدا نمی کنــد؟ خصوصــًا اینکه واضح اســت در 
ایــن شــرایط بــا پیش کشــیدن این طــرح و حتــی به فــرض محال، 
جابه جایــی آقــای ظریف از پســت وزارت خارجه، مســیر سیاســت 
خارجی دولــت تغییری نخواهد کرد و آن چیزی نمی شــــــــــــود که 

مدنظر استیضاح کنندگان است.
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کمال دهقانی 
نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس

یرنا
ا

نمایندگــی ایــران در ســازمان ملل با 
ارســال دو نامــه  بــه شــورای امنیــت، 
تقابل جویانــه  اقدامــات  بــه  نســبت 
ریــاض و واشــنگتن علیــه کشــورمان 
واکنش نشــان داد و خواســتار واکنش 
جامعه جهانی شد. در یکی از نامه ها 
کــه بــه امضــای اســحاق آل حبیــب، 
ســفیر و معــاون نمایندگــی ایــران در 
ســازمان ملل متحد به رئیس شورای 
امنیــت ســازمان ملــل و دبیــرکل این 
شــده  اعــام  شــد،  ارســال  ســازمان 
موجــود  کافــی  »مســتندات  اســت: 
ثابــت می کنــد کــه عربســتان در حال 
برنامه ریــزی جهــت انجــام اقدامات 
مخــرب امنیتی و اقتصــادی در ایران 

است. 
اظهــارات  بــه  رابطــه  ایــن  در 
کشــاندن  بــرای  عربســتان  مقامــات 
درگیــری بــه داخــل ایــران نیز اشــاره 
برخــی  از  عربســتان  حمایــت  از  و 
گروه هــای تروریســتی بــرای ارتــکاب 
ایــران،  اقدامــات در داخــل  اینگونــه 
به عنوان نمونه بــارز رفتار مخرب آن 
کشــور یاد شــده اســت.« در این نامه، 
بــه اطاعاتی نیز که اخیــراً به  صورت 
آشــکار در مورد برنامه های عربستان 
برای ایجاد تخریــب در اقتصاد ایران 
و نیــز تــرور مقامــات ایرانــی بــا اجیــر 
کردن تروریســت ها منتشر شد، اشاره 
و اعــام شــده اســت: اینها بخشــی از 
اقدامات بزرگ تر عربســتان سعودی 
بــرای ایجــاد بی ثباتــی در کشــورهای 
منطقه است که جهان باید در مقابل 

آن ایستادگی کند.
نمایندگــی دائم ایران در ســازمان 
ملــل، در ایــن نامــه همچنین ضمن 
اشــاره به جنایات عربســتان سعودی 
در تجاوز به یمن، کشتار مردم بی گناه 
این کشــور و ارتکاب جنایات بی شمار 

دیگر علیه آن مردم ستمدیده، اعام 
کرده است: »جامعه جهانی باید این 
کشور را به توقف جنایات جنگی خود 
ایــن  به خاطــر  را  آن  و  ســاخته  وادار 

جنایات مسئول بشناسد.«
نامــه ایــران و درخواســت برخورد 
جامعه جهانی با عربســتان در حالی 
منتشــر می شود که از چند هفته پیش 
برخــی نشــریات معتبــر ســرنخ هایی 
روشــن از توطئه های عربســتان علیه 
ایران داشــته اند؛ در همین راســتا بود 
که روزنامه امریکایــی نیویورک تایمز 
در گزارشــی فــاش کرد کــه مقام های 
اطاعاتی نزدیک محمد بن ســلمان 
ولیعهــد عربســتان در تــدارک نقشــه 
چنــد میلیارد داری بــرای خرابکاری 
ایرانــی  مقام هــای  تــرور  و  ایــران  در 
بوده انــد. بــه نوشــته نیویــورک تایمز 
بــه نقل از ســه مقــام آگاه، ایــن پروژه 
از زمانــی آغــاز شــده اســت کــه بــن 
ســلمان به عنوان جانشــین ولیعهد و 
وزیر دفاع عربســتان مشغول تحکیم 
قدرت خود و توسعه عملیات نظامی 
و اطاعاتــی ســعودی ها در خــارج از 

کشورشان بود.
 گزارش نیویورک تایمز حکایت از 
آن داشت که مقام های اطاعاتی بن 
ســلمان از جمله »احمد العســیری« 
معاون وقت اداره اطاعات عربستان 
عربســتانی  مقام هــای  حــاا  کــه 
عملیــات  عامــل  به عنــوان  او  از 
خاشــقجی،  قتــل  »خودســرانه« 
»واشــنگتن  روزنامــه  ســتون نویس 
پســت« و منتقــد سیاســت های دربار 
عربســتان یاد می کنند در مارس سال 
نشســتی  در   )96 )فروردیــن   2017
برخــی  آن  طــی  کــه  داشــته  حضــور 
تاجران ســعودی نقشــه ای 2 میلیارد 
داری بــرای تخریــب اقتصــاد ایــران 

تهیــه کرده انــد. العســیری در جلســه 
بــا ایــن تجار ســعی داشــته اســت که 
کــردن  اجــرا  بــرای  را  آنهــا  ســرمایه 
از  ایرانــی  مقامــات  تــرور  نقشــه های 
جملــه ترور ســردار قاســم ســلیمانی 
فرمانده سپاه قدس ایران جذب کند.
رســانه های  دیرهنــگام  اذعــان 
امریکایی به دست داشتن عالی ترین 
شــنیع ترین  در  ســعودی  مقامــات 
نقشه های اجرا شده و نشده ترور که در 
واقع سندی اســت بر وجود تروریسم 
دولتی در عربســتان ســعودی اگر چه 
تنهــا پــس از قتل خاشــقجی فرصت 
آشــکار شــدن پیــدا کــرده اســت امــا 
فراموش کردنی نیست که زمامداری 
مبتنــی بــر اقداماتــی همچون تــرور و 
گروگانگیــری و حمایــت از گروه هــای 
از  کــه  اســت  دیرزمانــی  تروریســتی 
آســتین ســعودی ها درآمده و گریبان 
منطقــه را گرفتــه اســت. از حمایــت 
گروه هــای  از  تســلیحاتی  و  مالــی 
تروریســتی همچون القاعده، داعش 
و احرارالشــام و... تا به گروگان گرفتن 

ســعد حریری نخســت وزیر لبنان. در 
جدیدتریــن اثــرات آشــکار ایــن رویه 
مردم ایران شــاهد حادثه تروریســتی 
اهــواز بودنــد کــه بــه دســت گروهک 

تروریستی ااحوازیه انجام شد.
 
ë اعتراض علیه تهدید به قحطی

نمایندگــی ایران در ســازمان ملل 
دیگــر  نامــه ای  در  همچنیــن  متحــد 
بــه دبیــرکل ســازمان ملــل و رئیــس 
شــورای امنیت، خواســتار محکومیت 
اظهارات غیرمسئوانه و تحریک آمیز 
»مایــک پمپئــو« وزیر خارجــه امریکا 
مقام هــای  شــد.  ایــران  ملــت  علیــه 
دیپلماتیــک ایــران در ایــن نامــه بــه 
اظهــارات اخیــر »پمپئــو« کــه ملــت 
ایــران را بــه قحطی تهدید کــرده بود، 
اشاره و تصریح کرد اینگونه اظهارات 
بخشــی از سیاســت های امریــکا برای 
اعمال فشــار و تهدیــدی عملی برای 
به راه انداختن جنگ اقتصادی علیه 

مردم ایران است.
ســازمان  در  ایــران  نمایندگــی 

بــه  همچنیــن  نامــه  ایــن  در  ملــل 
امریــکا  تحریم هــای  مجــدد  اعمــال 
کــه مانــع دسترســی مــردم ایــران به 
نیازمندی هــای اساســی از قبیل دارو، 
لوازم پزشــکی و درمانی شــده اســت 
اشاره و تأکید کرد اقدامات کاخ سفید 
نمونــه بــارز جنایــات علیــه بشــریت 

است.
در  ایــران  نمایندگــی  نامــه  در 
ســازمان ملــل آمــده اســت: »اقــدام 
امریــکا در اعمال مجــدد تحریم های 
یکجانبــه علیــه ملــت ایــران، نقــض 
برجــام،  تحــت  واشــنگتن  تعهــدات 
و  امنیــت  شــورای   2231 قطعنامــه 
حکم دیــوان بین المللی دادگســتری 
اســت.« نمایندگی ایران در ســازمان 
ملل در این نامه از جامعه بین الملل 
گونــه  ایــن  مقابــل  در  خواســت 
سیاست ها که بنیادهای سازمان ملل 
و چندجانبــه گرایــی را تهدید می کند 
بــه  وادار  را  امریــکا  و  »ایســتادگی« 
پایبندی بــه اصول و اهداف ســازمان 

ملل کند.

چنــدی پیــش »مایک پمپئــو« در 
تکــرار اتهامــات ضــد ایرانــی مدعــی 
شــد کــه بهتریــن کار بــرای ایــران، راه 
آمــدن بــا امریــکا و گــوش کــردن بــه 
حرف هــای واشــنگتن اســت؛ در غیــر 
این صورت مردم ایران بهای این کار 
را خواهند پرداخــت. پمپئو همچنین 
آمیــزش  تهدیــد  ســخنان  ادامــه  در 
افزود: »مقامات ارشد ایران مجبورند 
تصمیــم بگیرنــد کــه آیــا می خواهند 
خــوردن  بــرای  غذایــی  مردم شــان 
داشــته باشــند یا خیر!« این اظهارات 
پمپئــو در حالــی اســت کــه مقامــات 
امریکایی از جمله خود او پیش تر پس 
از اعمال دور جدید تحریم های ایران 
کــه از پنجــم نوامبــر آغــاز شــد؛ بارها 
ادعا کرده اند که امریکا درتحریم های 
امریــکا علیــه ایــران، مــواد غذایــی و 
پزشــکی و دارویی را استثنا کرده است 
و مــردم ایران را هدف قرار نمی دهد؛ 
ادعایی که بی تردید با ایجاد موانعی 
که در نتیجه بازگشــت ایــن تحریم ها 
در مســیر تعامــات اقتصــادی ایران 
بــا ســایر کشــورهای جهــان بــه وجود 
آمــده اســت، بر کــذب بــودن آن مهر 
تأییــد می زند. در همین حال »مایک 
جمهــوری  رئیــس  معــاون  پنــس«، 
امریــکا نیــز بــا »فاجعه بــار« خواندن 
توافق هســته ای اشــاره کرد که ترامپ 
بــا خارج کــردن امریــکا از ایــن توافق 
کــه  تحریم هایــی  دوبــاره  اعمــال  و 
توســط دولت قبلی لغو شــده بودند، 
وارد عمــل شــد. او در ادامــه اتهامات 
امریــکا علیه ایران با اشــاره به این که 
تحریم هــای امریکا علیه ایــران از هر 
زمــان دیگری قوی تــر هســتند افزود: 
»ایــاات متحــده امریــکا هیــچ گاه به 
ایــران اجازه نخواهد داد که به ســاح 

اتمی دست یابد.«

تهران خواستار مقابله با اقدامات مخرب ریاض و واشنگتن شد

جهانگیری: نهضت تولید علم و فناوری به یک اراده جدی تبدیل شده است
معــاون اول رئیــس جمهــوری، تحقــق 
توســعه پایــدار در کشــور را تنهــا در گــرو 
توسعه علمی دانســت و گفت: نهضت 
تولیــد علم و فنــاوری امــروز در بااترین 
ســطح کشــور به یک اراده جــدی تبدیل 

شده است.
به گــزارش ایرنا، »اســحاق جهانگیری« 
آییــن اختتامیــه ســومین  روز شــنبه در 
بین المللــی  کنگــره  و  ملــی  جشــنواره 
علــوم و فناوری های ســلول های بنیادی 

و پزشکی بازســاختی، افزود: سوق دادن 
و ســرمایه گذاری ها در  سیاســتگذاری ها 
کشــور در شــرایط کنونــی کــه بــا تحریــم 
روبــه رو هســتیم بایــد جــزو اولویت های 
نخســت و در دســتور کار دولــت باشــد.
در  چــه  کــرد:  تصریــح  جهانگیــری 
شــرایط عــادی و چــه در شــرایط امــروز 
کــه امریکایی هــا بــا وضــع تحریم هــای 
ظالمانــه علیه ایــران تــاش می کنند تا 
مســیر توســعه را به روی ایــران ببندید و 

مانع از دســتیابی دانشــمندان کشــور به 
ابزارها و تجهیزات پیشرفته برای توسعه 
علــم و فنــاوری شــوند، بایــد تهدید ها را 
به فرصــت تبدیل کنیم و اجــازه ندهیم 
کــه موانع پیــش رو مانع از توســعه علم 
و فناوری هــای نوین در کشــور شــود.  وی 
بــا تاکیــد بــر ایــن کــه ایــران از ظرفیــت 
نیروی انســانی تحصیلکرده کم نظیری 
ایــن  داشــت:  اظهــار  اســت،  برخــوردار 
نیروها سرمایه هایی کم نظیر هستند که 

مــی توانند بــا اســتفاده از خاقیت خود 
بسیاری از نیازهای کشور که دسترسی ما 
به واسطه تحریم ها به آنها دشوار شده را 
تامین کنند.معاون اول رییس جمهوری 
بــا تاکید بر این که ایران در توســعه علم 
و فنــاوری بــه چنــد اصــل جــدی پایبند 
اســت، گفــت: یکــی از ایــن اصــول ایــن 
اســت کــه توســعه علــم و فنــاوری بایــد 
صلح آمیز و انســانی باشــد و ایران هیچ 
گاه به دنبال توســعه علــوم غیراخاقی، 

تجاوزطلبانــه و مخرب نبــوده و نخواهد 
بود.جهانگیــری یادآور شــد: در موضوع 
ناحــق  بــه  کــه  نیــز  ای  هســته  پرونــده 
اتهاماتــی را متوجــه جمهوری اســامی 
ایــران کردنــد ســازمان های بین المللی 
ذیربــط مثــل آژانس بین المللــی انرژی 
اتمی در گزارش های متعدد خود اعام 
کرده اســت کــه فعالیت هســته ای ایران 
در چارچــوب مقــررات بین المللی بوده 
و به هیچ وجه به دنبال ســاح هسته ای 

نبوده است. وی با تأکید بر این که دولت 
خــود را مکلــف می داند که همــه موانع 
پیــش روی توســعه علــم و فنــاوری را از 
میــان بردارد،  افــزود: عاوه بــر تاش ها 
همــه  دولــت،  گذاری هــای  سیاســت  و 
دســتگاه های اجرایی، قضایــی و امنیتی 
نیز باید در تحقق سیاســت توسعه علم 
محققیــن  و  دانشــمندان  بــا  فنــاوری  و 
همکاری داشته باشند و برای رفع موانع 

حقوقی تاش کنند. 

دو نامه اعتراضی ایران به سازمان ملل متحد

مشــروعیت  عــدم  »چرایــی  نشســت 
نامــه  تــا  حکومت هــا« زمینــه ای شــد 
سرگشــاده اخیر آیــت اه محمد یزدی 
خطــاب بــه آیــت اه شــبیری زنجانی 

مورد نقد قرار بگیرد.
والـــــــــــــمسلمین  حجت ااســام 
مســیح بروجــردی نــوه امــام )ره( کــه 
داود  زاده،  قاضــی  کاظــم  همــراه  بــه 
ایــن  در  حقیقــت  صــادق  و  فیرحــی 
نشســت حضــور یافته بود، در ســخنان 
خــود با ایــن جمع بنــدی کــه »اعتبار و 
حکومت هــا  و  مناصــب  مشــروعیت 
-اعم از مرجعیت و جمهوری اسامی 
و رهبــری- محتاج فتوای فقیه اســت« 
بــه نقــد مطالب مطــرح شــده در نامه 
پرداخــت  یــزدی  آیــت اه  سرگشــاده 
و گفــت: »متأســفانه امــروزه ســخنانی 
وارونه شنیده می شود و گمان می شود 
که احتــرام و اعتبــار فقهــا از جمهوری 
اســامی و مرجعیــت و رهبــری گرفته 
کــه  اســت  ایــن  انتظــار  اســت؛  شــده 
روحانیــت انقابــی نیــز در چارچــوب 
فقه، پایه های علمی و مبانی حکومت 
مشروع و غیر مشروع را مستدل کنند و 
دفاع علمی از آن انجام دهند؛ نه اینکه 
بــا روش های غیــر علمی، یــک نظریه 

فقهی را به گمان خود تحکیم کنند.«
به گزارش جماران، در این نشســت 
بــه میزبانــی نمایندگــی مؤسســه  کــه 
تنظیم و نشــر آثار امام خمینی)ره( در 
قــم برگزار شــده بود، صــادق حقیقت 
عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه مفیــد 
نیــز به تبییــن  نظــر امــام )ره( در باب 
نقش مردم در حکومت و مقایســه آن 
بــا نظریــات روحانیونی چــون آیت اه  
گفــت:  و  پرداخــت  یــزدی  مصبــاح 
»آیت اه مصباح یــزدی می گوید نظر 
مردم برای تأسیس یک حکومت شرط 

است اما وقتی حکومت اسامی تشکیل 
شــد، مردم نقشی در مشروعیت بخشی 
بــه آن ندارند و می تــوان حتی اکثریت 
مردم را برای مانــدگاری این حکومت 
اســامی سرکوب کرد، در حالی که نظر 
امــام خمینــی)ره( دقیقــاً مخالف این 

نظر است.«
حقیقــت بــا بیــان اینکــه در بحــث 
مشــروعیت  عــدم  و  مشــروعیت 
حاکمیــت، دو نظریــه وایــت محــور و 
نظــارت محــور وجــود دارد کــه بــا هم 
اســاس  »بــر  گفــت:  اســت،  متفــاوت 
وایــت  جایــگاه  نظریه هــا،  از  برخــی 
بــرای حاکم جامعــه، در زمــان غیبت 
امــام معصــوم وجود نــدارد، بلکه این 
جایــگاه یــک جایــگاه نظارتــی اســت 
کــه البته ایــن نظریه با نظریــه مرحوم 
آیــت اه العظمی منتظری هم راســتا 
می باشد.«عضو هیأت علمی دانشگاه 
مفید قم، در ادامه بحث خود با اشــاره 
به شــرایطی که گاهی یــک حکومت از 
منظر فقهی مشــروع جلــوه می کند اما 
مردم او را قبول ندارند و یا شرایط کامًا 
برعکس می شود، گفت: »اگر حکومتی 
از نظر مشــروعیت و مقبولیت روی کار 
آمــد و مــردم هــم او را قبول داشــتند و 
جایــگاه این حکومــت را تثبیت کردند 
امــا بعــد از مدتی، اگر مشــروعیت این 
حکومت از دست رفت، نظر مردم چه 
می شــود؟ در اینجا نظریــات مختلفی 
وجــود دارد کــه بــرای مثــال آیــت اه 
مصباح یزدی می گوید نظر مردم برای 
تأســیس یک حکومت شــرط است اما 
وقتی حکومت اســامی تشــکیل شــد، 
مــردم نقشــی در مشــروعیت بخشــی 
بــه آن ندارند و می تــوان حتی اکثریت 
مردم را برای مانــدگاری این حکومت 
اســامی ســرکوب کــرد، در حالــی کــه 

نظر امــام خمینی)ره( دقیقــاً مخالف 
این نظر اســت و در یــک نقل قول هم 
کــه از ســوی یــادگار امام مرحــوم حاج 
ســیداحمد خمینــی)رض( نقل شــده 
به این صورت اســت که بــه امام راحل 
گفتنــد اگر مــردم شــما را نخواهند چه 
می کنیــد؟ کــه ایشــان پاســخ می دهند 
حکومــت را رهــا کــرده و بــه قــم بــاز 
می گردم تا امور طلبگی و حوزوی خود 
را پیگیری کنم.«حقیقت، با بیان اینکه 
در بحــث از چرایــی عــدم مشــروعیت 
بــه دیــدگاه  حکومت هــا، نمی توانیــم 
فقهی تنها بســنده کنیم بلکه باید نگاه 
فلسفه سیاسی و نگاه جامعه شناختی 
را هم لحــاظ کرده باشــیم، گفت: »اگر 
یک نظامی به شــکل تئوریک، مشروع 
بــود امــا از نظــر جامعه شــناختی و در 
نــگاه و نظــر مردم ایــن مشــروعیت از 
دســت رفته باشد، چه باید کرد؟ اعتبار 
فقــه در پاســخ به ایــن ســؤال حداقلی 
اســت و البتــه نبایــد انتظار داشــت که 
تمام ســؤاات پاســخ داده شــود؛ البته 
فقه سیاســی اعتبار دارد امــا در همین 
محــدوده که احکام و تکالیف را مطرح 

کنــد کــه این تمــام پاســخ به ســؤال ما 
والمســلمین  نیست.«حجت ااســام 
داوود فیرحی نیز در سخنانی با اشاره به 
این نظریه تاریــخ فقه که »حکومت ها 
نامشــروع هســتند مگر این کــه خاف 
آن ثابــت شــود«، ترجیــح داد بــه ایــن 
پرســش پاســخ دهد که »چطور بحران 
مشروعیت، تبدیل به زوال مشروعیت 
می شــود.«فیرحی بــا بیان اینکــه زوال 
مشروعیت در دو جا رخ می دهد، یکی 
وقتی که مشروعیت حکمران زوال پیدا 
کند امــا خود حکومت همچنــان مورد 
توجــه جامعه اســت« و دیگــری وقتی 
که »با وجود از دست رفتن مشروعیت 
حکومت، مردم حساس می کنند هنوز 
می توانند با قانون فعلی جامعه شان، 
بــه راه خود ادامــه دهند«، افــزود: »در 
دو امــکان گفته شــده، بــه لحاظ عقلی 
و تحلیلــی فاصلــه وجــود دارد، چه آن 
که در مســأله اول، بین نهاد حکومت و 
شخص حاکم تفکیک قائل می شویم و 
می گوییم کلیت حکومت خوب است و 
فقط حاکم مشروعیت خود را از دست 
داده اســت اما در مسأله دوم، حرف از 

عدم مشروعیت کلیت حکومت است 
امــا در این مســأله هــم قانون اساســی 
آن جامعه همچنان مورد قبول اســت 
و فقط حکومت مشــروعیت خــود را از 
دست داده است.«وی در ادامه سخنان 
خــود با بیــان این که در ســنت فقاهتی 
مســلمانان، می گفتنــد کــه حاکم بعد 
از کســب مشــروعیت برای حکمرانی، 
بــه دو علــت ممکــن اســت نامشــروع 
شــود، گفــت: »گاهــی یک حاکــم بعد 
از قــرار گرفتــن در جایــگاه حکمرانــی، 
شــرایط قبلی که موجب رســیدنش به 
ایــن جایگاه شــده را از دســت می دهد 
و مثــًا از طریق عدالت به طریق ظلم 
مــی رود و در ایــن صــورت مشــروعیت 
خــود را از دســت می دهــد و گاهی هم 
کشــف می شــود که اوصــاف ازم برای 
یــک حاکــم را از ابتدا هم نداشــته و به 
اشتباه در این جایگاه قرار گرفته است؛ 
در این صورت هم مشروعیت او از بین 
مــی رود.« این اســتاد حوزه و دانشــگاه 
اضافــه کــرد: »گروهــی بــر ایــن عقیده 
هســتند که زوال مشروعیت یک حاکم 
را می شــود تشــخیص داد و البتــه ایــن 

تشــخیص یــا از طریق عقــا و نخبگان 
جامعــه و یا از طریق ارجاع به رضایت 
عامه، امکانپذیر اســت؛ یعنی رضایت 
عامه، نــه فقط در تأســیس حکومت و 
یا شروع حکمرانی یک حاکم، بلکه در 

ادامه هم مهم است.«
را  حکومــت   ادامــه  در  فیرحــی 
یــک امانت دانســت که بخشــی از آن 
مالکانــه و برخی شــرعیه اســت. او در 
ایــن بــاره افــزود: »در همیــن دولــت 
جمهــوری اســامی، از 20 وزیــر یــک 
دولــت، حداکثــر 4 مــورد می توانــد در 
امتداد سنت و امانات شرعیه تعریف 
شــود کــه حــاا برخــی معتقدنــد وزیر 
خارجه، وزیر کشــور، وزیــر دفاع و وزیر 
اطاعــات از ایــن دســته هســتند اما از 
این 4 مــورد که بگذریــم، بقیه امانات 
مالکانــه اســت؛ یعنــی امانــات مردم 
اســت و دولــت و حکومــت، حتــی اگر 
مشــروعیت ازم را هم داشــته باشــد، 
اما با نظر مردم عمل نکند، به حیطه 
ظلم وارد شده است. مرجع تشخیص 
هم در این مســأله مردم هســتند و راه 

دیگری نیست.«

در نشست علمی »چرایی عدم مشروعیت حکومت ها« بررسی شد

مبنای مشروعیت حکمرانی در نظریه حکومتی حضرت امام )ره(

مسیح بروجردی  کاظم قاضی زاده  داود فیرحی صادق حقیقت



روز مجلس ســال 97 در حالی ســپری 
شــد کــه یــک اتفــاق جدیــد، یــا بهتــر 
فرآینــد  در  جدیــد  اختــاف  بگوییــم 
قانونگــذاری کشــور بــه عنــوان یکی از 
وظایــف اصلی مجلــس پدیــده آمده 
مجمــع  ورود  بحــث  هــم  آن  اســت. 
تشــخیص مصلحــت نظــام بــه ایــن 
فرآینــد و اعتــراض مجلســی ها به آن 
اســت. خیلی هــا معتقدنــد کــه قبل تر 
نظــارت  چــون  رویکردهایــی  بــا  هــم 
اســتصوابی که بعداً با اصرار تبدیل به 
واقعیت سیاســی شــد، نهــاد مجلس 
محــدود شــده بــود. نعمــت احمدی، 
حقوقدان معتقد اســت کــه مجموعه 
مناســبات و قوانیــن حاکــم بــر ســاز و 
کارهای سیاســی کشور کارکرد  مجلس 
در ابعــاد ملی و به تبع آن ایفای نقش 
ملــی در حــوزه نظــارت و قانونگذاری 
را کاهــش داده اســت. او در گفت وگــو 
بــا »ایران« می گویــد که مجلس تحت 
تأثیر این مجموعه قوانین و مناسبات 
بیشــتر تبدیل به یک باشــگاه سیاســی 
مختلــف  مناطــق  کارگــزار  و  احــزاب 
ایفــای  از  و  شــده  پایتخــت  در  کشــور 
نقش ملی خود فاصلــه گرفته. او تنها 
راه تغییــر و اصــاح ایــن وضعیــت را 
ایجــاد اهتمامی جدی برای بازســازی 
فرآیندهــا در جهت بازگشــت بــه رأی 

مردم می داند.
 ٭٭٭

در  مجلــس  نهــاد  جایــگاه  وضعیــت 
شــرایط فعلــی بــا آن چیزی کــه قانون 
اساســی بــرای این نهــاد متصور شــده 
اســت، چقدر انطبــاق دارد؟ به عبارت 
شــأنیت  آن  چقــدر  مجلــس  ســاده تر 

حقوقی که باید داشته باشد را دارد؟
مجلــس مــا خیلــی از آن تصویــر ارائه 
شــده از قــوه مقننه در قانون اساســی و 
تعاریفی کــه عموماً در حوزه سیاســی 
داریم، فاصلــه گرفته و اان کارکرد آن 
بیشتر شبیه باشــگاه سیاسی جریان ها 
و جناح هــا یا مجمــع کارگزاری مناطق 
مختلــف کشــور در پایتخــت شــده تــا 
نهــاد قانونگذار و ناظــر در ابعاد ملی. 
اولیــن چیزی که به نظر من با انحراف 

در مســیر حرکت مجلس باعث نزول 
شــأنیت آن شــده، طی دهه های اخیر 
اســت.  اســتصوابی  نظــارت  بحــث 
عمــًا بــا تقویت ایــن عامــل یک خط 
فکــری در جهــت تعییــن نماینــدگان 
مجلس دارای دست باا شد. خروجی 
چیدمــان نظــارت اســتصوابی که یک 
جنــاح سیاســی در آن امــکان دخالت 
دارد چیــزی بهتر از این نمی شــود. اگر 
هم امــروز زیر بار این نظارت ســنگین 
درون  از  صداهایــی  مقاطعــی  در 
مجلــس شــنیده می شــود یــا اتفاقاتی 
می افتد که با نظر هدایت کنندگان این 
نظــارت همخوانی نــدارد حاصل این 
اســت که برخی چهره هــا به هر دلیلی 
از زیر نظــارت اســتصوابی در رفته اند. 
یعنی شورای نگهبان مثًا اگر شناخت 
امروز را از افــرادی نظیر آقای صادقی 
یا خانم سلحشــوری داشــت، قطع به 
یقیــن بدانیــد آنهــا را تأییــد نمی کرد. 
کمــا اینکه خود این افراد هم می دانند 
کــه بــرای دور بعد پشــت ســد نظارت 
را  ایــن  و  مانــد  خواهنــد  اســتصوابی 
اعتراف کرده اند. بنابراین برآیند کلی و 
معدل عمومی عملکرد نهاد مجلس 
در ایران  بیش از آنکه منطبق با قانون 
اساســی یا نظر عمومی باشد، منطبق 

با نظارت استصوابی است.
به نظر می رسد شــما در آسیب شناسی 
شــأنیت مجلــس قســمت اکثر ســهم 
نظــارت  بحــث  بــرای  را  آســیب ها 
استصوابی قائل هســتید. فکر می کنید 
چــه عوامــل حقوقــی دیگــری در ایــن 

خصوص تأثیرگذار هستند؟
اســتصوابی  نظــارت  بحــث  اتفاقــاً 
خــودش زائیده عوامل دیگری اســت. 
مــا در حــوزه حقوقــی بــا یــک آســیب 
کان مواجــه هســتیم کــه باعــث تولد 
پدیده هــای آســیب زای دیگــری چون 
نظــارت اســتصوابی می شــود. آن هم 
این اســت که نهادهای ملی و عمومی 
ما در قامت حزب یا بازو و یا پشــتیبان 
می کننــد.  عمــل  سیاســی  جریانــات 
وقتی صدا و ســیمای ما ملی نیســت، 
وقتــی شــورای نگهبــان مــا آن گونه که 
باید فارغ از گرایش های سیاســی باشد 
فرآیندهایــی  تولــد  شــاهد  نیســت،  و 
مانند نظارت اســتصوابی هم هستیم 

کــه ماننــد کاتالیزور سیاســی برای یک 
جریان عمل می کنند. یک روز نظارت 
یــک  می آیــد،  وجــود  بــه  اســتصوابی 
روز اعمــال نظــارت اســتصوابی بعــد 
از رأی گیــری و انتخابــات راه می افتــد 
و یــک روز هــم مثــل اان بحــث ورود 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام و 
ایفای نقش آن در فرآیندهای حقوقی 
کــه بیــن مجلــس و شــورای نگهبــان 
اینهــا  می شــود.  ایجــاد  دارد،  وجــود 
تــازه بخش های پیــدای  تنزل حقوقی 
جایــگاه مجلــس هســتند. بخش های 
ناپیــدا قطعــاً بیشــتر از اینهاســت کــه 
یــک نماینــده از کجاهــا تحــت فشــار 
می شــود  محــدود  و  می گیــرد  قــرار 
می بینیــم  نهایــت  در  و  می ترســد  و 
عملکــرد مجلــس بــا خواســت مردم 
فاصلــه دارد. وقتی نهادهــای ملی در 
قامت کارگــزاران جناحی تمام تاش 
خود را می کنند که مجلس را بر اساس 
یــک معمــاری سیاســی خاص شــکل 
بدهنــد خیلــی هــم طبیعی اســت که 
مجلــس ما بیشــتر شــبیه یک باشــگاه 
سیاســی جریان هــا یــا مرکــز کارگزاری 
در  باشــد.  پایتخــت  در  شهرســتان ها 
همین مجلس دهم شما آمار بگیرید 
که چند استیضاح تقدیم هیأت رئیسه 
شــده و بعــد امضاهــا را پــس گرفتند. 
چند تحقیق و تفحص کلید زده شــده 
و در نهایــت مســکوت شــده. جلســه 
اســتیضاح آقای ربیعی وزیر سابق کار 
در تاریــخ خواهد مانــد که به صراحت 
گفــت از مــن »عباد« هم نترســیدند و 
خواســته هایی داشتند و اگر فان کارها 
اان  می کــردم،  کــس  فــان  بــرای  را 
استیضاح نمی شدم. اان استیضاح ها 
در مجلــس در واقع گروکشــی اســت 
ایــن  ملــی.  مســئولیت  ایفــای  نــه 
اســتیضاح های پیاپی که در مجلس 
منطــق  یــک  از  شــود  مــی  مطــرح 
برخــوردار  دفاعــی  قابــل  و  درســت 
نیســت و معلوم نیســت کدام دغدغه 

ملی را دنبال می کند.
من پاســخ خودم را هنــوز نگرفته ام که 
چه عوامــل حقوقــی وضــع مجلس را 
به اینجا رســانده اند و در کنــار موضوع 
چــه  بایــد  دقیقــاً  اســتصوابی  نظــارت 

مواردی را قرار بدهیم؟

ما اگر بخواهیم به این مورد بپردازیم، 
باید به خیلــی از عوامل توجه بدهیم. 
عمده اینها در حوزه قوانینی که ساختار 
فعالیت هــای  چارچــوب  و  سیاســی 
قــرار  می دهــد،  تشــکیل  را  سیاســی 
دارد. مثــًا یک ایراد بزرگ ســاختاری 
مــا بحــث تــک مجلســی بودن کشــور 
اســت. ما مجلــس تخصصــی نداریم 
و در عین حــال نهادهای غیر انتخابی 
مثــل برخی شــوراهای عالی یا مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام به صورت 
موازی وارد بحث قانونگذاری شده اند. 
ســاختار  موضــوع  دیگــر  مــورد  یــک 
انتخابــات در کشــور اســت کــه چیــزی 

شبیه یک کمیسیون مستقل نداریم. 
یــا قانــون احــزاب در کشــور مــا ایــراد 
اساســی دارد و هیــچ حــزب ملــی کــه 
قابلیت بســیج عمومی داشــته باشــد 
نمی توانــد در کشــور بــه وجــود بیایــد. 
پایــداری همــه ایــن آســیب ها و عــدم 
اصــاح آنهــا ناشــی از ایــن اســت کــه 
نفــوذ  کــه  قــدرت سیاســی  از  بخشــی 
فراوانی هم دارد مایل اســت در لباس 

دیگــری و عمومــاً در فضایــی تاریــک 
اســتمرار  را  خــود  سیاســی  فعالیــت 
ببخشــد و بتوانــد رأی عمومی را هم تا 
حــد امکان هدایت کنــد. جایی هم که 
رأی عمومی هدایت نشــد، آنقدر ابزار 
دارد کــه کارکردهای نهاد برآمده از آن 
رأی را قــدم به قدم به نفع خود تغییر 

دهد. 
اینها باعث می شــوند کــه نهادی مثل 
مجلــس از شــأنیت حقوقــی خــود به 
شــکلی که شــاهد هســتیم نــزول کند.  
اینهاســت کــه باعــث شــده مجلــس 
مــا چنــد برابر متوســط جهانــی قانون 
تصویب کند اما هنوز بسیاری از قوانین 
مادر در کشــور بعد از 40 ســال معطل 
دادرســی  آییــن  قانــون  مثــًا  باشــند. 
مدنــی، قانــون آیین دادرســی کیفری، 
قانون مجازات اسامی و... ما باید چه 
بگوییم؟ کشور ما تنها کشور جمهوری 
اســامی شــیعی جهان اســت و اصوًا 
باید یــک قانــون مجازات اســامی به 
عنوان الگو داشته باشد. قانون مجازات 
اســامی، آیین دادرسی کیفری و آیین 

دادرســی مدنــی مــا قوانین آزمایشــی 
مطــرح  کمیســیون  در  یعنــی  بودنــد 
شدند نه در صحن علنی. بعداً آمدند 
به صورت ماده واحده در صحن علنی 
بررســی شــدند. یعنــی ایــن قوانین ما 
قوانینــی نیســتند که مــا اگــر بخواهیم 
مطابــق بــا همیــن آیین نامــه داخلی 
مجلــس و همیــن قانون اساســی نگاه 
کنیم اینها مســیر قانونگــذاری صحن 
یعنــی  باشــند.  کــرده  طــی  را  علنــی 
نمایندگان قبــل از آنکه وظیفه اصلی 
خود یعنی قانونگذاری در قوانین مادر 
را انجــام دهنــد و از طریــق آن جامعه 
را  بســازند، ایــن قوانیــن بــه صــورت 
آزمایشــی بــه کمیســیون ها می روند و 
مجلــس هم عمــًا نمی تواند نظارتی 
داشــته باشــد. دلیلــش ایــن اســت که 
مجلــس قبل از آنکــه کار تقنینی بکند 
مشــغول کار سیاســی و جناحی اســت 
که بیشــترش هم حالــت حذفی علیه 

جناح مقابل را دارد.
بــا ایــن تفاســیر فکــر می کنید گــره کار 
در کجاســت و بــه عبارتــی بایــد کجا را 
درست کرد تا این وضعیت تغییر کرده 

و اصاح شود؟
گره کار در برگشت به رأی مردم است. 
فرآیندهای سیاســی مــا تقریباً همگی 
در مســیر گریز و دور شدن از رأی مردم 
قرار گرفته انــد. ما در ظاهر انتخابات و 
نهادهای دموکراتیک داریم اما اینقدر 
کــه  کرده ایــم  محــدود  را  آن  اطــراف 

کارکرد آن تضعیف شده است. 
مشکل مجلس ما و کًا ساختار سیاسی 
پیوســته ای  تــاش  در  می شــود  را  مــا 
خاصــه کرد که بــرای مدیریــت تمام 
عیار خروجــی رای مــردم جریان دارد 
و البته بعد از آن هم باز دســت از ســر 
این خروجی بر نمی دارد و با ابزارهایی 
می خواهــد همان را هم محــدود کند. 
مثل همین ماجرای اخیر ورود مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظام بــه بحث 
قانونگــذاری مجلــس. ایــن فرآیندهــا 
قــدم بــه قــدم در حــال معنازدایــی از 
نهادهــای دموکراتیــک مثــل مجلس 
هســتند و تا ما تصمیم نگیریم که آنها 
را بــا هــدف بازگشــت بــه رأی مــردم و 
معطــوف بــه آن اصــاح نکنیــم، این 

وضعیت همین است که می بینیم.

نمایندگان مجلس شورای اسامی امروز 
در حالی راهی پارلمان می شوند که طرح 
اســتیضاح محمدجــواد ظریــف از هفته 
گذشــته نگاه محافل سیاســی و رسانه ای 
را به ســمت هرم ســبز بهارستان کشانده 
اســت؛ اگرچه ِعــّده و ُعّده نمایندگانی که 
می خواهند وزیــر امور خارجه کشــورمان 
را بازخواســت کننــد، چنــدان قابل تأمل 
نیست اما همزمان طرح این درخواست 
خشــم  کــه  موضوعــی  مهم تــر  آن  از  و 
نماینــدگان منتقــد دولــت را برانگیخته، 
نماینــده   24 تصمیــم  بــه  حساســیت 
مجلــس  را بیشــتر کرده اســت. شــماری 
از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی 
و فعــاان حزبــی و سیاســی در روزهــای 
گذشته ناخرسندی خود را از تصمیم این 
24 نفر ابراز داشــته و در عین حال نیت و 
اراده نمایندگان اســتیضاح کننده را مورد 
تردیــد جــدی قــرار دادند. عــده ای مانند 
محمود صادقــی  نماینده تهــران، طرح 
اســتیضاح ظریــف را »انتقــام گیــری« از 
دولت و برجام دانستند؛ عده ای از جمله 
الهه کوایی و عزت اه یوســفیان ما این 
کار را سنگ اندازی مقابل تصویب لوایح 
مرتبط با FATF ارزیابی کرده و طیفی نیز 
تبعات نتیجه احتمالی جلسه استیضاح 
محمــد  جملــه  از  کردنــد؛  گوشــزد  را 

رســانه ای  و  سیاســی  فعــال  مهاجــری، 
اصولگرا که در یادداشــتی صریح  با طرح 
ایــن ســؤال کــه »در موضــوع اســتیضاح 
وزیــر خارجه چــه اتفاقاتی ممکن اســت 
رخ دهــد؟« نوشــت: »1- وزیر رأی بیاورد: 
در ایــن حالــت عــده ای چنین برداشــت 
می کنند که حرف ظریف درباره پولشویی 
را مجلس قبول دارد. 2- وزیر رأی نیاورد: 
عــده ای دیگــر خواهنــد گفــت مجلس از 
مصداق هــای حرف هــای ظریــف درباره 
پــس  اســتیضاح   -3 اســت.  پولشــویی 
گرفته شود: عده ای دیگر چنین برداشت 
خواهنــد کرد کــه نماینــدگان اســتیضاح 
کننــده کــم آوردنــد و از تــرس افشــاگری 
بیشتر، پا پس کشــیدند« و نتیجه گرفت: 
»در همــه مــوارد بــاا، باخت بــا مجلس 
اســت و ظریــف حداکثــر در یــک مــورد 
بازنــده اســت، آن هــم شــاید.« همزمان 
نیــز محمدرضا عارف رئیس فراکســیون 
امیــد مجلس به همکارانش هشــدار داد 
ابزار هــای نظارتــی مجلــس، اهرم فشــار 
و وســیله تســویه حســاب سیاســی نشود. 
عارف در یادداشــتی که به مناسبت »روز 
مجلس« در اینســتاگرامش منتشر کرده 
بــود، نوشــت: »وزیر محترم امــور خارجه  
کشــورمان کــه بــه فرمــوده  رهبــر معظم 
انقاب، یک چهره انقابی و مؤمن است، 

در مقطــع فعلی با پشــتوانه ملــت ایران 
قدرت هــای  زیاده خواهی هــای  برابــر  در 
بزرگ ایســتادگی کرده است و حضورش 
در رأس دســتگاه دیپلماسی کشور باعث 
عــزت ایران در مجامع بین المللی شــده 
اســت و طرح استیضاح ایشان در شرایط 
فعلــی به هیچ  وجه پســندیده نیســت.« 
محمدعلی وکیلــی، دیگر نماینده تهران 
در مجلــس نیــز تاش بــرای اســتیضاح 
ظریــف را تضعیــف قــدرت دیپلماســی 
پاییــن  و  بین المللــی  صحنــه  در  کشــور 
آوردن اعتمــاد بــه نفــس او و تیمــش در 
خط مقدم مبارزه  دانســت و با اشــاره به 
اینکه »رویکردها و سیاســت های خارجی 
برآیند تصمیم کلیت نظام است« تأکید 
کــرد: رویکردهــا قائم به ظریف نیســت؛ 
منهای ظریف اگر کسی هم به عنوان وزیر 
بیاید، باید همین رویکردها را ادامه دهد.

علی بختیار، رئیس فراکسیون پاسخگویی 
مجلس نیــز با تأکید بر ضــرورت تقویت 
دستگاه دیپلماسی کشور، گفت: تضعیف 
بویــژه  خارجــی  سیاســت  کارگــزاران 
ظریف خواســته امریــکا اســت، بنابراین 
اســتیضاح او به نفع کشور و نظام نیست. 
صریح تریــن ســخنان دیــروز اما از ســوی 
عزت اه یوسفیان ما نماینده اصولگرای 
مجلــس عنوان شــد کــه گفــت می تواند 

آدرس پولشــویی را به همکارانش بدهد. 
او در گفت وگویی که با ایلنا داشت، با بیان 
اینکــه »آقــای ظریف صحبت نادرســتی 
نکــرد کــه حــاا از او آدرس خواســته اند« 
ادامــه داد: مــن می توانــم آدرس همــه 
پولشویی ها را به نمایندگان بدهم؛ اسامی 
همــه قاچاقچیانــی کــه میلیارد هــا پــول 
کثیف در این کشور مبادله می کنند. کسی 
وجــود دارد کــه بگویــد ایــن پول ها کثیف 
نیســت؟ وی در عیــن حال که شــرایط را 
بــرای اســتیضاح مســاعد نمی دانســت، 
خبر داد: من با برخی استیضاح کنندگان 
هم صحبت کردم که آنها گفتند ما قصد 
برکنــاری وزیــر امــور خارجــه را نداریــم؛ 
فقــط می خواهیــم مطالبــی را در قالــب 
اســتیضاح بگوییــم. او دربــاره اظهــارات 
ظریف درخصوص پولشــویی هم گفت: 

هــر عدد و رقمی که در کشــور برای کاای 
فاســد، قاچــاق و غیرقانونــی رد و بــدل 
می شــود، پــول کثیــف و نجــس اســت و 
باید به اصطاح شســته شود. برای مثال 
در پیــاده روی یکــی از خیابان های تهران 
یک بســته هروئین به معتــادی فروخته 
می شــود؛ هزینه ایــن ماده مخــدر همان 
پــول کثیــف اســت. هــر ســارقی کــه مال 
کثیــف  پولــش  می فروشــد،  را  مســروقه 
است. آیا در کشور ما این اتفاقات به وقوع 
نمی پیونــدد؟! چند میلیــارد در روز برای 
مواد مخدر در کشور پول مبادله می شود؛ 
همین طور ربا حرام است؛ آیا ربا در کشور 
ما صــورت نمی پذیرد؟ عضو کمیســیون 
برنامــه و بودجــه مجلــس در پاســخ بــه 
اســتیضاح کنندگان  آیــا  کــه  ســؤال  ایــن 
نمی توانســتند در قالب ســؤال، ابهامات 

خــود را با وزیر امور خارجــه مطرح کنند، 
گفت: قطعاً می خواســتند فشار را بیشتر 
کننــد ولی آقــای ظریف حرف نادرســتی 
نزده است. من اگر جای ایشان بودم، نام 
10 قاچاقچی بزرگ یا بدهکاران بانکی را 
مطرح می کردم. ســه هــزار میلیاردی که 
امیرمنصور آریا به خاطرش اعدام شــد، 
مگر پول ناسالم ناشی از اختاس و رشوه 

نبود؟!
بــه هــر روی محمدجــواد ظریــف امــروز 
و  ملــی  امنیــت  کمیســیون  جلســه  در 
سیاســت خارجــی حاضــر می شــود تا به 
پرســش های اســتیضاح کنندگان پاســخ 
دهد. پرســش هایی کــه علیرضا رحیمی 
نماینــده تهــران و عضــو این کمیســیون 
آنهــا را تکــراری خوانده اســت. این البته 
ظریف نیســت که طرح استیضاحش در 
دســتور کار بهارستان قرار گرفته است. به 
گفته علی اصغر یوسف نژاد عضو هیأت 
رئیســه، بجز ظریف، اســتیضاح رحمانی 
فضلی وزیر کشور با 19 امضا در کمیسیون 
حجتــی   محمــود  اســتیضاح  و  شــوراها 
وزیــر جهــاد کشــاورزی هــم بــا 2۴ امضــا 
در کمیســیون کشــاورزی در حال بررســی 
است. او همچنین گفت که طرح سؤال یا 
استیضاح علی اریجانی رئیس مجلس 

هم از حد نصاب افتاده است.

صدای مخالفان استیضاح ظریف، بلندتر شد
نماینده اصولگرای مجلس: می توانم آدرس همه پولشویی ها را به نمایندگان بدهم

یک فعال سیاسی اصولگرا به مناسبت 
روز مجلــس دربــاره عملکــرد مجلس 
دهــم شــورای اســامی، می گویــد که به 
نظر می رســد عملکرد ایــن دوره از نظر 
خــود نماینــدگان مجلــس دهــم هــم 
راضــی کننده نیســت. به گــزارش ایرنا، 
ناصــر ایمانــی بــا اشــاره بــه مشــکات 
ســاختاری در مجلس، تصریح می کند: 

مجلــس  در  ســاختاری  مشــکات  مــا 
داریم که ربطی به مجلس دهم، نهم و 
یازدهم ندارد. درواقع نوع انتخاباتی که 
ما برای مجلس داریم به گونه ای اســت 
که نمایندگان منتخــب، هرچند از توده 
مردم برگزیده می شوند، اما نمی توانند 
کارآمــد باشــند و بــه امــور خطیــر ملــی 

بپردازند.

ایــن فعال سیاســی اصولگــرا همچنین 
می افزاید: تمرکز نمایندگان به مشکات 
حوزه انتخابیه خود سبب می شود آنان 
به مســائلی وارد شــوند که بــه آن بده و 
بستان گفته می شــود. وی بیان می کند: 
همچنین مصوباتی که از مجلس بیرون 
می آید دســتخوش مشکات ساختاری 
اســت. یعنی نماینــدگان چــون تمایل 

دارنــد که مشــکات حــوزه خــود را حل 
بکنند، نگاه به اســتیضاح ها، نظارت بر 
عملکــرد دولــت و... به نوعــی بــه بده و 
بستان تبدیل می شود. این مسائل باید 
حل شود تا مجلس در رأس امور باشد. 
ایمانی درباره راه های پیشــنهادی برای 
حل این مشــکات ســاختاری، توضیح 
می دهــد: برخی پیشــنهاد می دهند دو 

نوع مجلس داشته باشیم. پیشنهاد هم 
این اســت کــه انتخابات مجلــس از این 
شــکلی کــه هســت، یعنــی از حوزه های 
انتخابیــه خــارج شــود. چراکه ایــن نوع 
انتخابات باعث می شــود برخی افراد با 
تعداد رأی خیلی کم و با صاحیت های 
نامعلوم در حوزه های انتخابیه کوچک 
بــه  عنــوان نماینــده مجلــس انتخــاب 

شــوند. ایــن افراد شــاید بتواننــد به حل 
امــا  بپردازنــد،  خــود  حــوزه  مشــکات 
نمی توانند مسئولیت های نمایندگی را 
به درســتی ایفــا کنند. بنابرایــن کاری که 
می شــود کرد این اســت که انتخابات را 
به سمت انتخابات ملی یا استانی پیش 
ببریم و احــزاب را در انتخابات فعال تر 

کنیم.

 حکم دادگاه هامبورگ فعال سیاسی اصولگرا: انتخابات مجلس  را به سمت انتخابات ملی یا استانی پیش ببریم
به نفع بانک ملی ایران

 خبر اول اینکه،دادگاهی در هامبورگ به شرکت مخابرات 
آلمان دســتور داد تا خدمات بانک ملی  ایران را به حالت 
عــادی بازگردانــد. بــه گــزارش ایلنا بــه نقــل از خبرگزاری 
آلمان، شرکت مخابرات آلمان خدمات تلفن و اینترنت شعبه بانک ملی و دو 
بانک ایرانی دیگر در هامبورگ را قطع کرده است. این شرکت دلیل این اقدام 
خود را تردید درباره توانایی این بانک ها در پرداخت قبوض، در پی تحریم های 
امریــکا اعام کــرده اســت. در حکمی مقدماتــی، دادگاه هامبورگ به شــرکت 
مخابرات آلمان دستور داده تا خدمات بانک ملی را به حالت عادی بازگرداند. 
این دادگاه عنوان کرد که مدعای این شرکت برای قطع خدمات اینترنت و تلفن 
بانک ملی قابل  توجیه نیست و تاکنون تأخیری نیز در زمینه پرداخت قبض های 

تلفن و اینترنت این بانک پیش نیامده است. 

 ادعای دستیابی ایران به ساحی جدید 
برای نابودی امریکا

خبــر دیگــر اینکه،وبســایت امریکایــی واشــنگتن اگزمینــر بــا اشــاره بــه گزارش 
جدیدی که توســط ارتش ایاات متحده آماده شده، ادعا کرد، ایران به ساحی 
الکترومغناطیسی دست یافته که می تواند امریکا را از صحنه روزگار محو کند. به 
گزارش »تابناک«، گزارش جدیدی که ارتش امریکا به منظور هشدار به مقامات 
دولتی تهیه کرده اســت، می گوید، وقوع یک حمله با بمب الکترومغناطیسی 
که اکنون در اختیار کره شــمالی، روســیه و ایران است، می تواند ایاات متحده را 
کامــل محو و میلیون ها نفر را کشــته یا بی خانمان کــرده و حتی هواپیماهای در 
حــال پــرواز را به زمین بینــدازد. این گزارش که توســط دانشــکده هوایی نیروی 
هوایی امریکا تدوین شده و در اختیار واشنگتن اگزمینر قرار گرفته است، هشدار 
داده است که حمله الکترومغناطیسی تهدیدی علیه امریکا، دموکراسی و نظم 
جهانی محســوب می شــود. این گزارش که تمرکز اصلی آن بر تأثیرات مخرب 
حمله الکترومغناطیسی روی ارتش امریکاســت، به کنگره امریکا هشدار داده 
که وقوع چنین حمله ای می تواند 90 درصد جمعیت ســاکن در ساحل شرقی 
ایاات متحده را در طول مدت یک سال از میان برده، شبکه برق رسانی را نابود 

یا مختل کرده و ترابری، فرآوری مواد غذایی و خدمات درمانی را فلج کند. 

ادعای یک شرکت اسرائیلی علیه ایران
شــنیدیم که،یک شرکت اطاعاتی سایبری اسرائیلی به نام »کلیر اسکای«، روز 
جمعه مدعی شد که یک شبکه اینترنتی اخبار دروغین وابسته به ایران را که به 
چند زبان در چندین کشور فعال است، کشف کرده است. به گزارش ایلنا به نقل 
از شینهوا، براساس ادعای این شرکت، این شبکه شامل صدها پروفایل  جعلی 
شــبکه های اجتماعــی و 1۵0 وب ســایت صوری اســت کــه به عنــوان 9۸ واحد 
رســانه ای در 2۸ کشور و منطقه با اســتفاده از 29 زبان، از طریق سرقت مطالب 
از وب سایت های خبری عمومی و ویرایش آنها، برای تأمین منافع ایران عمل 
می کند. این شرکت همچنین مدعی شد که این شبکه عمدتاً در مناطقی نظیر 
امریکا، اسرائیل، عربستان و یمن فعالیت می کند و هدف اصلی آن کشورهای 
عرب زبان است به گونه ای که ۴0 وبسایت آن به زبان عربی طراحی شده است. 

صدور حکم هنگامه شهیدی
دست آخر اینکه، وکیل مدافع هنگامه شهیدی درباره حکم صادره برای موکل 
خود گفت: هنگامه شهیدی از سوی شعبه 1۵ دادگاه انقاب  به ریاست قاضی 
صلواتی به 12 سال و 9 ماه حبس محکوم شده است. به گزارش ایلنا، مصطفی 
ترک همدانی تصریح کرد: شــهیدی عاوه بر این حکم به 2 سال محرومیت از 
عضویــت در گروه ها و احزاب و فعالیت هــای مجازی و مطبوعاتی و همچنین 
خروج از کشور نیز محکوم شده است. امیدوارم در مرحله تجدید نظر نسبت به 

این بخش از حکم شهیدی، حکم برائت صادر شود.

 دیـــگه 
چه خبر

رونمایی پیشرفته ترین ناوشکن نیروی دریایی ارتش

مختصات »سهند« ایرانی

روز گذشــته »ســهند«، پیشــرفته ترین ناوشــکن نیروی دریایی 
ارتش به ناوگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران 
پیوست. آیین پیوستن ناوشکن سهند به ناوگان جنوب نداجا با 
حضور فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران و 
شمار دیگری از مسئوان کشوری و استانی در منطقه یکم نیروی دریایی ارتش انجام 
شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران در 
مراســم بهره برداری از این ناوشــکن گفت: ســاخت ناوشکن جماران نقطه عطف 
بود، اما طراحی و ارتقا و ساخت شناور های دیگر فراتر از ساخت جماران است.امیر 
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی افزود: هم افزایی دو نیروی دریایی سپاه و ارتش 
وارد مرحله بابرکتی شــده اســت که پشتیبانی ســایر نیرو ها را بیش از پیش به خود 

جذب و ما را حافظ و حاکم خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز کرده است.
وی گفــت: ما می توانیم اقدامات دشــمن را خنثی و امنیــت منطقه را حفظ کنیم.

فرمانده کل ارتش افزود: نظام سلطه به سرکردگی امریکا و زوج نامشروعش؛ رژیم 
صهیونیستی و کسانی که خود را به این دو عنصر بدنام و ضد حقوق بشری نزدیک 
کرده اند، با ایجاد ناامنی در منطقه به حیات خود ادامه می دهند، اما رسوایی آنها و 
ذلت وابستگانشان دیر نیست. امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســامی نیز گفت: ناوشــکن سهند حاصل مشــارکت و هم افزایی 
نیرو های توانمند ارتش جمهوری اســامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های 
مســلح، مراکز علمی، صنعتی، دانشــگاهی و شــرکت های دانش بنیان جمهوری 

اسامی ایران است که امروز به عرصه ظهور رسیده است. 
فرمانده کارخانجات نیروی دریایی ارتش هم در سخنانی گفت: ناوشکن سهند که 
به دست توانمند مهندسان نیروی دریایی ارتش ساخته شده است، پیشرفته ترین 

ناوشکن نیروی دریایی ارتش است.
 امیردریــادار دوم علیرضا شــیخی افزود: این ناوشــکن هزار و 300 تــن وزن، 9۶ متر 
طول و بیش از 2۵ گره دریایی سرعت دارد.وی گفت: ناوشکن سهند توانایی حمل 
انواع ساح های سطحی، زیرسطحی، هوایی و امکان غافلگیری و به اشتباه انداختن 
رادار های دشمن را دارد.فرمانده کارخانجات نیروی دریایی ارتش افزود: با افزایش 
گنجایش مخزن ســوخت، ماندگاری این ناوشــکن در دریا بیشــتر از ناوشــکن های 
موجــود در نیروی دریایی ارتش اســت.امیردریادار دوم علیرضا شــیخی گفت: این 
ناوشکن قادر است 1۵0 روز به همراه شناور های پشتیبان در اقیانوس های دوردست 
و آب های با تاطم باا دریانوردی کند.وی افزود: رادارگریزی، دارابودن سامانه های 
ضد زیردریایی، موشــکی ســطح به سطح و سطح به هوا، ســامانه دفاع نقطه ای و 

انواع توپ های ضد هوایی و ضد سطحی از دیگر قابلیت های ناوشکن سهند است.

خبــــر
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مجلس از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته است
نعمت احمدی، حقوقدان در گفت وگو با »ایران«:

پارلمان بیشتر شبیه باشگاه سیاسی جریان ها یا مجمع کارگزاری مناطق مختلف کشور در پایتخت شده

رنا
ای

ان
ایر

س: 
عک

احسان بداغی
خبرنگار پارلمانی

یک ایراد بزرگ ساختاری ما بحث تک 
مجلسی بودن کشور است. ما مجلس 

تخصصی نداریم و در عین حال نهادهای 
غیر انتخابی مثل برخی شوراهای عالی یا 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت 
موازی وارد بحث قانونگذاری شده اند

رنا
ای
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روز  بــا گذشــت 10  گــرو ه اقتصــادی /  
از انتشــار آمــار اولیــه نــرخ تــورم آبــان 
مــاه توســط مراجــع آمــاری همچنــان 
تحلیل هــای  و  تکمیلــی  گزارش هــای 
پیرامــون ایــن شــاخص مهــم منتشــر 
می شــود. در ادامــه این گزارش هــا، روز 
جغرافیــای  ایــران  مرکزآمــار  گذشــته 
اســتانی نرخ تورم در آبان مــاه را اعام 
کــه براســاس آن به طــور عمــده  کــرد 
تــورم  برخــوردار  کمتــر  اســتان های 
اســتان ها  ســایر  بــه  نســبت  بیشــتری 

داشته اند.
براساس اعام مرکز آمار ایران شاخص 
قیمــت کل یــا تــورم بــرای خانوارهــای 
شهری کشور در آبان ماه امسال 1٤٧,٣ 
بوده که نســبت به ماه قبــل ٢.٦ درصد 
افزایش نشــان می دهــد. درصد تغییر 
شاخص کل نســبت به ماه مشابه سال 
قبــل ٣٤.٥ درصــد اســت کــه نســبت 
بــه مــاه قبــل )٣٢.٤ درصــد( ٢.1 واحد 
درصد افزایش داشــته است. همچنین 
نــرخ تورم دوازده ماهــه منتهی به آبان 
ماه 1٣٩٧ نیز به 1٥.٦ درصد رســید که 
نســبت به مــاه قبــل )1٣,٤ درصد( ٢.٢ 

واحد درصد افزایش نشان می دهد.
ë پیشتازان تورم ماهانه

درحالــی کــه درآبــان مــاه امســال نرخ 
تورم ماهانه برای کل کشــور ٢.٦ درصد 
بوده اســت، ایــن نرخ برای اســتان های 
مختلف از 1.٤ تا ٤.٣ درصد در نوســان 
بــوده اســت. طبق اطاعات ارائه شــده 
ازســوی مرکــز آمــار درایــن ماه اســتان 
درصــد   ٤.٣ بــا  شــرقی  آذربایجــان 
بااترین رشــد تورم در این ماه را داشته 
اســت. پس از ایــن اســتان، کهگیلویه و 
بویراحمد با ٤ درصد، کردستان با ٣.٧ 
درصد و خراسان شمالی با ٣.٦ درصد 

رتبه هــای دوم تا چهــارم بااترین تورم 
ماهانه را داشته اند. در آبان استان های 
یزد و خراســان جنوبی نیز مشترکاً رتبه 

پنجم را دراختیار داشته اند.
اما در سوی دیگر استان هایی هستند که 
کمترین نرخ تورم ماهانه را به نام خود 
ثبــت کرده اند که از نرخ تورم کل کشــور 
کمتر بوده اســت. براین اســاس اســتان 
همــدان با نــرخ 1.٤ درصــد درمیان ٣1 
اســتان کمتریــن رشــد تــورم را داشــته 
اســت. اســتان های گیان با 1.٥ درصد، 
قزویــن با 1.٦ درصــد، مازنــدران با ٧.1 
درصد و خوزســتان بــا 1.٩ درصد نیز به 
ترتیــب پــس از همــدان کمتریــن تورم 
ماهانــه را تجربه کرده انــد. دراین میان 
نــرخ تورم ماهانه اســتان تهران نیز8.٢ 
درصد بــوده که ٢ دهم درصــد بااتر از 

تورماهانه کل بوده است.
ë  هزینه غــذا در کدام اســتان بااتر رفته

است
میــزان  ماهانــه،  تــورم  نــرخ  درکنــار 
مصــرف  قیمــت  شــاخص  تغییــرات 
آشــامیدنی  و  خوراکــی  مــواد  کننــده 
اســتان های  در  را  تــورم  جغرافیــای 
مختلف بهتر به نمایــش می گذارد. در 
آبان ماه نرخ تورم کل مواد خوراکی 1.٤ 
درصــد بوده اســت و درمیان اســتان ها 
بااترین نرخ ٦.٢ درصد و کمترین نرخ 

یک درصد ثبت شده است.
دراین ماه استان کهگیلویه و بویراحمد 
هزینه هــای  در  رشــد  درصــد   ٦.٢ بــا 
خوراکــی در صــدر جدول تــورم ماهانه 
ایــن بخــش قــرار گرفته اســت پــس از 
آن هرمــزگان قــرار دارد کــه تــورم ٥.٤ 
درصدی را تجربه کرده است. همچنین 
نام استان های کردســتان با ٥.1 درصد 
و تهران و اردبیل با ٥ درصد درلیســت 

بااتریــن دارنــدگان نــرخ تــورم ماهانه 
خوراکی دیده می شود.

دربخش اســتان هایی کــه کمترین نرخ 
تــورم ماهانه خوراکــی را داشــته اند نیز 
در ابتــدا نــام قزویــن دیده می شــود که 
تورم آن یک درصد رشــد داشته است. 
در رتبه دوم نیز اســتان های خوزســتان 
و همــدان بــا ٢.1 درصــد، در رتبه ســوم 
گیــان بــا ٢.8 درصــد و در رتبه چهارم 
ســه اســتان مازنــدران، لرســتان و ایام 
به صورت مشــترک تورم ٣.٢درصدی 

داشته اند.
ë کمترین و بیشترین تورم ساانه

در آبــان ماه نرخ تــورم 1٢ ماهه منتهی 
به آبان ماه امسال برای کل کشور 1٥.٦ 
درصد بوده اســت کــه بررســی جداول 
مرکــز آمار ایران نشــان می دهد اســتان 
لرستان با 1٩.٤ درصد بیشترین و استان 
کرمــان بــا 1٢.٢ درصــد کمتریــن نــرخ 
تــورم را در دوازده ماهه منتهی به آبان 
ماه تجربــه کردنــد. پس از اســتان های 
لرستان و کرمان که بیشترین و کمترین 
نرخ تــورم آبان ماه را داشــتند، همدان 
بــا 18.٦ درصد و یــزد با 1٣.٢ به ترتیب 
بیشــترین و کمترین نرخ تورم 1٢ ماهه 
منتهــی بــه آبــان را به خــود اختصاص 
دادنــد. نــرخ تــورم دوازده ماهه تهران، 
پایتخت کشور در این دوره 1٧.٧ درصد 
اســت. شــکاف نرخ تــورم دوازده ماهه 
استان ها در آبان ماه هفت درصد است 
که نســبت به ماه قبل یک واحد درصد 

افزایش نشان می دهد.
ë تورم نقطه به نقطه

درصد تغییرشاخص کل نسبت به ماه 
مشــابه پارســال )تورم نقطــه به نقطه( 
برای خانوارهای کشور ٣٤.٩ درصد بود. 
بیشــترین نرخ تورم نقطه بــه نقطه در 

استان لرستان )٤1.٢ درصد( و کمترین 
آن در اســتان کرمــان )٢8.8 درصــد( 
ثبــت شــد؛ یعنــی خانوارهــای ســاکن 
اســتان لرســتان به طــور متوســط ٦.٣ 
درصد بیشتر و خانوارهای ساکن استان 
کرمان به طور متوســط ٦.1 درصد کمتر 
از میانگین کل کشور نسبت به آبان ماه 
پارسال برای خرید یک »مجموعه کاا 
و خدمات یکســان« هزینــه کردند. نرخ 
تــورم دوازده مــاه منتهــی به آبــان ماه 
1٣٩٧ بــرای خانوارهــای اســتان تهران 

هم به عدد ٣٧ درصد رسید.
ë تورم خوراکی استان ها

طبق اعام مرکز آمار، نرخ تورم دوازده 
و  آشــامیدنی  خوراکــی،  اقــام  ماهــه 
دخانیات کل کشــور ٢0.٦ درصد اســت 
کــه بیشــترین نــرخ تــورم در این بخش 
مربوط به استان چهارمحال و بختیاری 
)٢٣.٦ درصــد( و کمترین آن کهگیلویه 

و بویراحمد )1٦.8 درصد( است.
نــرخ تــورم ایــن بخش نســبت بــه ماه 
مشــابه ســال قبــل یعنــی تــورم نقطه 
به نقطــه نیــز از ٤٣ تــا ٥٩ درصد برای 

اســتان ها متفاوت بوده اســت. در آبان 
ماه تورم نقطه ای برای کل کشور ٣.٥0 
درصــد اعام شــده اســت که ایــن رقم 
برای استان هرمزگان به عنوان بااترین 
نرخ تــورم نقطــه ای ٥٩.٥ درصد بوده 
و  بوشــهر   ، هرمــزگان  از  پــس  اســت. 
چهارمحــال و بختیــاری نیز بــه ترتیب 
بــا ٥٩ و ٥٧.٤ درصــد رتبه دوم و ســوم 
بااتریــن تورم این بخش را داشــته اند. 
درانتهــای جدول تــورم نقطــه ای مواد 
خوراکی پایین ترین نرخ با ٤٣.1 درصد 
بــه مازنــدران تعلــق دارد. پــس از آن 
سمنان با ٤٣.٤ درصد و قزوین با ٤٤.٩ 
درصــد قرار داشــته اند. درایــن ماه نرخ 
تورم نقطه ای اســتان تهــران نیز ٤٧.٧ 
درصد بوده که ٢.٦ درصد کمتر از تورم 

کل بوده است.
همچنیــن براســاس ایــن گــزارش نرخ 
و  غیرخوراکــی  اقــام  ماهــه   1٢ تــورم 
خدمات کل کشــور 1٣.٦ درصد اســت. 
کرمان با 8.8 درصد کمترین و لرستان 
بــا 1٧.٧ درصــد بیشــترین نــرخ تــورم 
در ایــن بخــش را بــه خــود اختصــاص 

داده اند.
ë رب گوجه و موز شاگرد اول های تورم

عاوه بر اســتان های پیشــتاز تورم مرکز 
آمــار ایــران در گزارشــی جداگانــه مــواد 
خوراکی با بااترین نرخ تورم را معرفی 

کرده است. 
براساس این گزارش، بیشترین افزایش 
قیمت نســبت به ماه مشــابه سال قبل 
)آبــان 1٣٩٦( مربــوط بــه اقــام »رب 
گوجه فرنگی« با ٢٤٤,٤ درصد افزایش 
و پــس از آن »مــوز« بــا 1٦٥.٧ درصــد 
افزایش و »سیب درختی زرد« با 10٣.٦ 

درصد افزایش است.
بر اســاس نتایج به دست آمده در آبان 
ماه 1٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در 
ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط 
بــه »خیــار« بــا ٣٣.8 درصــد افزایش، 
»شیرپاستوریزه« با 1٢,1 درصد افزایش 
و »مــوز« بــا ٧.٥ درصــد افزایــش بــوده 
اســت. در ایــن مــاه »پرتقــال محصول 
داخــل« ٢٧,0 درصد و »ســیب زمینی« 
1٦.1 درصد نســبت به مــاه قبل کاهش 

قیمت داشته است.

جغرافیای استانی تورم
آذربایجان شرقی گران ترین و همدان ارزان ترین استان ها در ماه گذشته بودند

هزینه خانوار کدام استان ها در آبان ماه کاهش یافت

 

پوتیــن،  وادیمیــر  گــرم  دیــدار 
رئیس جمهــوری روســیه بــا محمد بن 
ســلمان، ولیعهد عربســتان در نشست 
آرژانتیــن ســؤاات  گــروه ٢0 در  ســران 
زیــادی را در ذهــن بــازار نفت بــه وجود 
 آورد. این که دو کشور چه برنامه ای برای 
آینــده روابــط خود بویــژه در بــازار نفت 
خواهند داشــت؟ در اجاس آتی اوپک 
که چهارشــنبه هفته جاری )٦ دسامبر( 
برگزار می شود، چه اتفاقی خواهد افتاد 
و اوپــک پــاس تــا چه انــدازه بــا برنامه 
کاهــش تولید عربســتان همــراه خواهد 

شد؟
برخــی از منابــع خبــری ایــن دیــدار را 
چشــم انداز مطمئنی ازهمــکاری اوپک 
و اوپک پاس در اجاس 1٧٥ ســازمان 
خــام  نفــت  صادرکننــده  کشــورهای 
)اوپــک( بــرای کاهــش تولیــد قلمــداد 
را  موضــوع  ایــن  آنچــه  امــا  کرده انــد. 
جدی تر و به واقعیت نزدیک تر می کند، 
اظهارات رئیس جمهوری و وزیر انرژی 
روسیه اســت. پوتین می گوید که روسیه 
بــا اوپک در تمــاس بوده و آماده اســت 
درصورت لزوم، به همکاری خود با این 

گروه ادامه دهد.
الکســاندر نواک - وزیر انرژی روسیه نیز 
در همین راستا در حاشیه اجاس گروه 
٢0 بــا خالــد الفالح - همتای ســعودی 
خــود دیدار و دربــاره کاهش تولید نفت 

در سال ٢01٩ گفت وگو کرد.
بــا  مصاحبــه  در  نــواک  همین طــور 
خبرگــزاری تاس درباره احتمال کاهش 
تولیــد 1.۴ میلیــون بشــکه در روز گفتــه 
است: »اگر ازم باشد شرکت های روسی 
حجم تولید نفت خود را تنظیم خواهند 
کــرد. اما هنــوز بــرای اظهارنظــر درباره 

چگونگی تقســیم میــان تولیدکنندگان 
مشــارکت کننده در توافــق اوپک پاس 
ایــن  دربــاره  تصمیــم  اگــر  اســت.  زود 
میزان کاهــش تولید گرفته شــود، نحوه 
تقسیم بندی سهمیه ها در دیدار وزیران 
مشــخص خواهــد شــد و شــرکت های 
روســی بــرای همــکاری بــا تصمیمــات 

اوپک پاس متعهد مانده اند.«
امــا همکاری اوپــک و اوپک پاس برای 
کاهــش تولیــد نفــت خــام بــرای ایران 
هــم یــک مزیــت و هم یــک تهدیــد به 
همــراه دارد. اوپــک پــاس کــه همــان 
1٤ تولیدکننــده نفــت خــام غیــر عضــو 
در   ٢01٧ ســال  از  هســتند،  اوپــک  در 
برنامه های تعادل بخشــی بازار نفت با 
اوپــک همــراه بوده اند. مهمتریــن آنها 
روســیه اســت و اکنــون همراهــی آنها با 
اوپک و به نوعی با عربستان، با توجه به 
بازگشت تحریم های نفتی ایران معنای 

دیگری پیدا کرده است.
ë برد و باخت ایران در کاهش تولید

برخــی منابــع آگاه می گوینــد کــه اوپک 
و اوپــک پاس به ســرکردگی عربســتان 
و روســیه در اجــاس 1٧٥ اوپــک حدود 
یک میلیون و ٣00 هزار بشــکه در روز از 
تولید خود کم خواهند کرد که با توجه به 
میزان افزایش تولید کشــورهای شرکت 
کننــده در ایــن توافــق بیشــترین حجم 
کاهــش متعلــق به روســیه، عربســتان، 
امــارات و عراق خواهد بــود. چرا که این 
کشــورها بااتریــن افزایــش تولیــد را از  
اواخر ماه مه)خرداد( تاکنون داشته اند؛ 
بیــش از یک میلیون و ٥00 هزار بشــکه 
در روز. اآن هر ٤ کشور در رکورد تاریخی 
خــود در حــال تولیــد هســتند و همیــن 
موضــوع بــازار نفــت را با مــازاد عرضه 

مواجه کرده است.
کاهــش تولید ایــن کشــورها می تواند به 
رشــد قیمت هــای نفت و ثبات بــازار در 

نرخــی بااتــر کمک کنــد. ایــن موضوع 
بــرای ایران یک مزیت اســت. اما با این 
حال منفعت اصلی نصیب عربستان، 
غیــر  نفــت  تولیدکننــدگان  و  روســیه 

متعارف در امریکا خواهد شد.
فــر،  بهــروزی  مرتضــی  بــاره  ایــن  در 
کارشــناس انــرژی بــه »ایــران« گفــت: 
بزرگتریــن  روســیه  و  »عربســتان 
تولیدکننــده نفــت خــام متعــارف دنیا 
هســتند و بیشــترین ضــرر را از کاهــش 
قیمت نفت خام متحمل خواهند شد. 
لذا حتی بدون دیدگاه سیاسی، همکاری 
ایــن دو کشــور برای بهبــود قیمت نفت 
خــام در بــازار قابــل توجیه اســت. برای 
مثال یک دار افزایش قیمت نفت خام 
برای عربستان روزانه بیش از ٧ میلیون 
دار درآمــد زایــی خواهــد کــرد و با یک 
محاسبه سرانگشتی می توان دریافت که 
چرا این کشــورها به دنبال کاهش تولید 
نفت خام هستند. مســلماً این کشورها 
به دنبال منافع اقتصادی و سیاسی خود 

در بازار نفت هستند.«
روســیه  و  »عربســتان  داد:  ادامــه  او 
سیاســت بــازار حداکثــری را نیــز دنبال 
می کننــد امــا در شــرایط فعلــی کــه بــه 
دلیل جنگ های خارجی نیازمند منابع 
ارزی زیــادی هســتند، ترجیح می دهند 
کــه قیمت هــا را 10 دار افزایش دهند و 
به مرز ٧0 دار برای هر بشــکه برسانند. 
ضمن آن که با اتمام دوره معافیت های 
خریداران نفت ایــران می توانند دوباره 
صــادرات خود را در قیمت های بااتری 

افزایش دهند.«
قیمت نفت در آخرین معامات هفته 
گذشــته کاری بازار به بشکه ای ٥٩ دار و 

٤٦ سنت رسیده بود.
بهــروزی فــر کاهــش تولیــد نفــت خام 
توســط ریاض و مســکو را نوعی مقدمه 
چینــی بــرای حــذف بیشــتر نفــت خام 

ایران از بازار برشمرد و گفت: »عربستان 
و روسیه با کاهش تولید در شرایط کنونی 
و ایجاد یک ظرفیت مازاد تولید برای ٣ 
ماهه دوم ســال ٢01٩ این دلگرمی را به 
امریــکا می دهنــد کــه در صــورت اتمام 
دوره معافیت هــای نفتی بازار با کمبود 
عرضــه مواجه نخواهد شــد. لــذا حذف 

ایران از بازار راحت تر خواهد بود.«
او بــا بیــان این کــه ظرفیــت مــازاد برای 
ایران یک تهدید خواهد بود، اظهار کرد: 
»متأســفانه ایــن کاهش تولیــد هم یک 
وزنه در سمت ترامپ، رئیس جمهوری 
امریکا به شمار می رود. مگر آن که تا آن 
زمان اتفاقی در بحث تحریم های ایران 

و یا در میزان تقاضای نفت خام در سال 
٢01٩ رخ دهــد که متأســفانه این بخش 
چشــم انداز مثبتــی هم نــدارد. حتی به 
نظــر می رســد کــه بــا مــازاد عرضــه نیز 

مواجه باشیم.«
ë باید تحریم ها را لغو کنیم

ســیدمهدی حســینی، کارشــناس ارشد 
انــرژی می گویــد کــه در صــورت کاهش 
تولیــد کشــورهای عضــو و غیرعضــو در 
اوپک ایران بایــد برای لغو تحریم ها در 

فرصت جدید ایجاد شده اقدام کند.
او بــه »ایران« گفــت: »از زمانــی که رأی 
دیــوان دادگســتری اهــه آمــد، بایــد در 
رابطــه بــا رفــع کل تحریم اقــدام جدی 

حکــم  این کــه  لحــاظ  بــه  می کردیــم. 
بااترین دستگاه قضایی بین المللی که 
بــه موجب فصل دوم منشــور ســازمان 
ملــل متحد بــه وجــود آمــده، غیرقابل 
اســتیناف و ازم ااجراســت. شــاید هم 
دولــت در حــال کار روی آن اســت امــا 

چندان جدی به نظر نمی رسد.«
حســینی اذعــان کــرد: »بایــد از ســفیر 
ســوئیس بخواهیم به امریکا اعام کند 
که حــق ایــن کار را نــدارد. اگر هــم ازم 
شــد ضمانــت اجرایــی احــکام دیــوان 
دادگستری اهه، شورای امنیت سازمان 
ملل متحد است و می توانیم به شورای 

امنیت سازمان ملل متحد برویم.«

همکاری نفتی عربستان و روسیه، تهدید است یا فرصت؟

خیز اوپک پاس برای افزایش قیمت نفت

میلیارد پوند
ضرر انگلستان از برگزیت

بر اساس گزارش اسپوتنیک با جابه جایی 
دارایی ها و فعالیت های ٣٧ بانک و مؤسسه 
مالی، از انگلیس به آلمان، پس از برگزیت، 

جدایی از اتحادیه اروپا لندن سرمایه ای حدود 
٧00 میلیارد پوند را از دست می دهد.

700
هزار واحد

نماگر بازار بورس
نماگر بازار سرمایه، هفته جدید کاری را با سقوط به 
کانال 1٥0 هزار واحدی آغاز کرد که این افت ناشی 

از کاهش قیمت نفت، افت بهای ارز و نگرانی 
سهامداران از کاهش تراز سود دهی 

شرکت هاست.

150
درصد

تورم تولید کننده در آبان
بانک مرکزی اعام کرد: شاخص بهای تولید در 
ایران در 1٢ ماه منتهی به آبان ماه ٩٧ نسبت به 

1٢ ماه منتهی به آبان ماه ٩٦ به میزان ٢٦.٩ درصد 
افزایش یافته و در آبان ٩٧ نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ٦٣.٣ درصد افزایش نشان می  دهد.

26/9
تومان

قیمت خرید تضمینی گندم
بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، 

عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی 
از موافقت رئیس جمهوری با افزایش قیمت خرید 
تضمینی گندم به 1۶00 تومان به منظور حمایت از 

کشاورزان و تولیدکنندگان گندم خبر داد.

1600

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا تصویب شد

 چک های جدید تضمینی
با  مقررات ضد پولشویی

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه دیروز 
خــود مهم تریــن ســرفصل های بودجــه ٩8 و همچنیــن 
مقــررات جدیــد چک هــای تضمینــی بــا هــدف کنتــرل 

پولشویی را بررسی و تصویب کرد.
بنــا بــه آنچــه در پایــگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری آمــده اســت در این 
جلســه که با حضور رؤســای قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حجت ااسام 
والمســلمین حســن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شــد، مباحث مرتبط با 
بودجه سال ٩8 با سه رویکرد اصلی، اطمینان از تأمین کااهای اساسی مردم 
با ارز دولتی، اصاح و افزایش حقوق شاغان و بازنشستگان و حمایت از تولید 
و اشتغال و تکمیل طرح های نیمه تمام با مشارکت مردم و بخش خصوصی 

پیگیری شد.
شــورای عالــی هماهنگی اقتصــادی همچنین دراین جلســه تصویــب کرد که 
چک هــای تضمینی بانکی جدید، قابل ظهر نویســی و انتقال به غیر نباشــند. 
بر اســاس این مصوبه، با هدف افزایش شــفافیت در مبادات بانکی و مبارزه 
با پولشــویی، مقرر شــد که در چک های تضمینی جدید بانکی نام ذی نفع به 

همراه کد ملی متقاضی درج شود و قابل انتقال به دیگری نباشد.
ایــن تصمیــم می تواند به شــفافیت بیشــتر و مبارزه با پولشــویی کمــک کند و 
گردش مالی درســت و شــفاف و هدف گیــری نقدینگی کشــور در جهت تولید 
ارزش شکل بگیرد. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین برای 
نقد کردن چک های موجود یک فرصت یک ماهه در نظر گرفته شــد و انتقال 
ایــن چک ها به غیر، اعتبار نخواهد داشــت و از بانک مرکزی خواســته شــد که 

دستورالعمل اجرایی این مصوبه را به بانک ها اباغ کند.
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زمــان آن فــرا رســیده کــه روســیه، 
عربســتان، امــارات و عــراق کــه در 
ماه هــای اخیــر به منظــور تصاحب 
بــازار نفت ایران دســت بــه افزایش 
تولیــد زده انــد، خود را بــرای کاهش 
تولید آماده کنند. کاهشــی به میزان 
یــک میلیون تا یــک میلیــون و ٤00 
هزار بشــکه در روز تا بازار نفت خام 
در ســال ٢01٩ با مــازاد عرضه نفت 
خام مواجه نشود. در شرایط حاضر مؤسسات معتبر رشد 
تقاضــای نفت خام برای ســال ٢01٩ را حدود یک میلیون 
و ٣00 هــزار بشــکه در روز و میــزان افزایــش عرضــه نفت 
خــام اوپــک و غیر اوپک برای این ســال را ٢ میلیون و ٣00 
هزار بشکه در روز اعام می کنند. لذا باید کشورهایی که در 
ماه هــای اخیر تخته گاز به افزایش تولیــد و صادرات نفت 
خــام پرداخته اند، بــرای مدیریت بازار، جلوگیــری از مازاد 
عرضه و کاهش بیشــتر قیمت ها در ســال ٢01٩ دســت به 
کار شــوند. این موضوع بیش از هر کشــوری برای خودشان 
منفعــت اقتصادی به همراه خواهد داشــت. چــرا که این 
کشــورها تولیدکننــدگان بــزرگ نفت خام هســتند. اگرچه 
تعــادل بــازار برای مصــرف کننــدگان نفت خام نیز ســود 

بــه همــراه خواهد داشــت. ناتوانــی امریــکا در صفر کردن 
صادرات نفت خام ایران در پیدایش شــرایط فعلی بی اثر 
نبــوده اســت. چــه از نظر سیاســی و چه از نظــر اقتصادی. 
امــا باید توجه کرد که ممکن اســت یک روز معافیت های 
خریــداران نفت خام ایــران به پایان برســد و این موضوع 
تهدیدی برای بخشــی از بازار نفت ایران به شمار می رود. 
چرا که به محض اتمام معافیت ها دوباره کشورهایی نظیر 
روســیه و عراق می توانند تولید و صادرات نفت خام خود 
را افزایش دهند. هرچند که ممکن اســت بخشــی از تولید 
فعلــی این کشــورها از نــوع غیرصیانتی باشــد و بــه بهانه 
بی نیازی بازار اکنون بخواهند تولیدشــان را کاهش دهند و 
در عمل یک ابزار برای فشار بر بازار در دست داشته باشند. 
امــا در هــر حــال ایران بایــد رویکــردی جدی تر نســبت به 
تحریم ها و بازار نفت به خود بگیرد تا بازنده میدان نشود.

البته یک ســناریو درمــورد اجاس 1٧٥ اوپــک وجود دارد 
که کشــورهای اوپــک و غیر اوپک در مــورد کاهش تولید به 
توافق نرسند که با توجه به احتمال ریزش بیشتر قیمت ها 
و برهم خوردن تعادل بازار بعید به نظر می رسد، حداقل 
1٥ کشــور عضــو در اوپــک تن بــه آن بدهنــد. ایــران از این 
موضــوع می تواند در مذاکرات خود در اجاس ٦ دســامبر 

اوپک نیز بهره ببرد.

آماده باش تولیدکنندگان بزرگ برای کاهش تولید

 »ایران« از دو توافق مهم در نشست 
جی 20 گزارش می دهد

پایان جنگ تجاری در آرژانتین؟

نشســت گروه جــی ٢0، تا کنــون با یک توافق قطعــی مهم میان امریــکا، کانادا و 
مکزیک همراه بوده اســت؛ نفتا. تکلیف توافق مهم دیگر نیز روی میز شــام شب 
گذشته ترامپ و شی جین پینگ معلوم شد که تا لحظه تنظیم این گزارش، هنوز 
خبــری از آن نیامده بود. رؤســای جمهوری چین و امریکا شــب گذشــته به وقت 
آرژانتیــن با هم شــام خوردنــد تا تکلیف جنگ تجاری را روشــن کننــد. تمام این 
غائله هــای تجــاری در جهان به خاطر جنگ تعرفه ای ترامپ شــکل گرفته بود و 
حاا مقامات کشورها برای ختم بخیر شدن آن در بوئنوس آیرس آرژانتین تمام 

تاش خود را انجام دادند.
ë در انتظار کنگره USMCA

»بدتریــن توافق تاریخ تجارت« دونالد ترامپ، رئیــس جمهوری امریکا از توافق 
نفتــا بــا این عبــارت صحبت کرده بــود. توافق تجــارت آزاد امریکای شــمالی در 
ســال 1٩٩٣ بین کانادا، مکزیک و امریکا امضا شــد و از زمان ریاســت جمهوری 
بیل کلینتون اجرایی شــد تــا زمانی که ترامپ از آن خارج شــود. حاا در اجاس 
جی ٢0 توافق جدیدی با نام USMCA میان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، 
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و انریکو پنا نی یتو رئیس جمهور مکزیک امضا 
شد. ترامپ در مراسم امضای این قرارداد گفت:»هر سه کشور از اجرای این توافق 
نفــع خواهند برد و به احتمال زیاد توافق جدیــد بزرگ ترین توافق تجاری تاریخ 
خواهــد بود. توافق USMCA در ماه اکتبر و پس از ماه ها اعمال تعرفه بر واردات 

فواد و آلومینیوم از کانادا و مکزیک توسط امریکا نهایی شد.«
این اقدام ترامپ هم در راســتای جنگ تجاری او بود. چین تنها هدف ترامپ در 
ایــن جنگ نبود. امریکا در ماه ژوئن امســال پس از خــروج از نفتا بر واردات فواد 
و آلومینیــوم از کانــادا، مکزیک و اتحادیه اروپا به ترتیب تعرفــه 10 و ٢۵ درصدی 
اعمــال کــرد. مکزیک هم با تعرفه گذاشــتن روی واردات کااهای امریکایی مثل 
فواد، سیب و گوشت دام تافی کرد. کانادا هم دست به تافی زد و روی واردات 
فــواد، آلومینیــوم و برخــی کااهــای امریکایــی نظیر آبمیــوه، نوشــیدنی و دیگر 

محصوات غذایی امریکایی تعرفه گذاشت. 
تمام اینها در حالی بود که کانادا و مکزیک دومین و سومین شرکای بزرگ تجاری 
امریکا محســوب می شــوند و هر یک به طــور جداگانه حدود ۵00 میلیــارد دار با 
امریکا مبادله دارند. این ســه شریک، حاا به توافق جدیدی رسیده اند. البته باید 
کنگره در امریکا این توافق را تأیید کند و برخی رسانه های امریکایی خبر داده اند 
که همین مسأله یک مشــکل جدی پیش رویشان خواهد بود. نیویورک تایمز روز 
گذشته نوشت:»ترامپ اعام کرده است که به نظر نمی رسد تصویب این توافق 
در کنگره با مشکات زیادی روبه رو باشد اما در واقع این یک مشکل اساسی است. 
جنرال موتورز هفته گذشته اعام کرد که پنج کارخانه را در امریکا تعـــــــــــطیل و 

1٥ هزار نفر را تعدیل می کند. 
دموکرات هــای کنگــره از قراردادهای تجاری حمایت می کننــد اما حتی آنها هم 
همــراه با رهبران تجاری و جمهوریخواهان، بســیار بدبین شــده اند که این توافق 
جدید ممکن اســت مشــکاتی در صنایعی مانند خودروســازی امریکا و مشاغل 

کارخانه ای آن ایجاد کند.«
ë جنگ تجاری چین و امریکا؛ روی میز شام ترامپ و شی جین پینگ

رئیــس جمهــوری چین و امریکا شــب گذشــته در نشســت جی ٢0 با هم شــام 
خوردند تا درباره مسائل جنگ تجاری و جلوگیری از افزایش آن گفت و گو کنند. 
بر اســاس گزارش بلومبرگ، ترامــپ پیش از این دیدار گفته بود:»نشــانه های 
خوبــی وجــود دارد. اگر بتوانیم به یک توافق برســیم، بســیار خوب اســت. من 
فکــر می کنــم هم ما و هم آنها، هــر دو همین را می خواهیــم.« مقامات چینی 
و امریکایی، هفته هاســت که روی یک توافق احتمالی میان رؤســای جمهوری 

این دو کشور کار می کنند.«
بر اساس گزارش سی ان ان مانی، ٥٧ شرکت امریکایی که بیشتر شامل غول های 
تکنولوژیــک می شــوند، ماننــد مایکروســافت، 10 درصــد از میزان فروش شــان را 
از چیــن بــه دســت می آورند. اگــر ترامــپ و جین پینگ بــه توافق نرســند، آنها از 

شعله ورتر شدن آتش جنگ تجاری ضربه اصلی را خواهند خورد.
امــا جالب آنکــه با وجود جنگ تجــاری، حجم صــادرات و واردات چین افزایش 
یافته اســت. بر اســاس گزارش رویترز از اداره گمرک چین، ارزش کل صادرات و 
واردات این کشــورتا نیمه ماه جاری میادی، از مجموع کل آن در ســال گذشــته 
نیز عبور کرده؛ به این معنا که چین توانسته است با وجود جنگ تجاری با ایاات 
متحــده امریکا و افزایش تعرفه های گمرکــی و واردات کاا به ارزش ٢00 میلیارد 
دار از طرف امریکا و در حالی که هنوز یک ماه از ســال ٢018 میادی باقی مانده 
است، باز هم موفق شود از میزان کل واردات و صادرات سال گذشته خود نیز عبور 
کنــد. حاا ارزش کل صادرات و واردات چین در مقایســه با مدت مشــابه خود در 

سال گذشته 1٥ درصد رشد و افزایش داشته است.

ریحانه یاسینی
خبرنگار

یادداشت

سید محمد علی خطیبی
نماینده پیشین ایران 
دراوپک
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دار در آستانه تک رقمی شدن
صاحبنظران تداوم روند نزولی قیمت ها در بازار طا و ارز را پیش بینی می کنند

آغاز پرداخت تسهیات نوسازی در روزهای آینده

بازگشت رونق ساخت به شهرها

طی هفته هــای اخیر قیمت هــا در تابلو 
صرافی ها هر روز تغییر می کند. درحالی 
که در ماه های ابتدایی سال تغییرروزانه 
چنــد  امــا  بــود،  صعــودی  ارز  قیمــت 
هفتــه ای اســت که ایــن رونــد معکوس 
شــده و قیمت هــا رو به کاهش گذاشــته 
اســت. زمانــی نــرخ دار امریــکا در اوج 
التهابــات ارزی از 19 هــزار تومــان هــم 
عبورکــرده بود، ولی درادامه روند نزولی 
قیمت ها دیروز و در نخســتین روز هفته 
جــاری دار وارد کانــال 10 هــزار تومان و 

در آستانه تک رقمی شدن قرار گرفت.
از  خبــری  دیگــر  کــه  اســت  مدتــی 
ازدحام فروشــندگان و خریــداران ارز در 
خیابــان فردوســی تهران نیســت و بازار 
از تــب و تــاب هیجانــات گذشــته افتاده 
اســت. حاا همه منتظرند تا دار به زیر 
10 هزار تومان بازگردد تا به نرخی که در 
ســامانه نیما با حدود 7 تا 8 هزار تومان 

قیمت می خورد، نزدیک شود.
به اعتقــاد کارشناســان در هفته های 
بانــک مرکــزی  اخیــر سیاســت جدیــد 
برای مدیریــت بــازار ارز درکنار فروکش 
کــردن هیجانــات میــان مــردم، ادامــه 
دار شــدن رونــد نزولــی نــرخ ارز را رقــم 
زده اســت. البته اباغ بخشــنامه جدید 
بانــک مرکزی که طبــق آن صرافی ها را 
تا سقف یک میلیون یورو مجاز به خرید 
ارز حاصل از صادرات به نرخ بازار کرده 
اســت هم خوشــبینی در بــازار را تقویت 

کرده است.
ë معامله دار در کانال ۱۰ هزار تومان

در ســاعات ابتدایی معامات دیروز 
صرافی هــای  در  دار  نــرخ  ارز،  بــازار 
بانکی بــا کاهش 1۶0 تومانی نســبت به 
پایــان روز پنجشــنبه، بــه کانــال 10 هزار 
تومانــی وارد شــد و بــه 10 هــزار و 7۵0 
تومــان رســید. بــا ایــن حــال همچنــان 

نــرخ دار درصرافی هــای غیربانکــی در 
کانــال 11 هــزار تومان باقی مانده اســت 
و بدیــن ترتیب ارز با دو نرخ متفاوت در 
صرافی هــای بانکــی و غیربانکی عرضه 
می شــود. بر این اســاس نرخ هر دار در 
صرافی های بانکی برای خرید 10 هزار و 
700 تومان و برای فروش 10 هزار و 7۵0 
تومان است و در صرافی های غیر بانکی 
هر دار برای فروش 11 هزار و 100 تومان 
نرخ گــذاری شــد. همچنیــن هر یــورو در 
صرافی های بانکی برای خرید 1۲ هزار و 
100 تومــان و برای فروش 1۲ هزار و 170 
تومــان قیمت خــورد. این در شــرایطی 
اســت که در هفته گذشــته، نــرخ دار در 
صرافی هــای غیربانکــی از صرافی های 
بانکی پایین تر بود. همچنین بانک ملی 
نــرخ فــروش یورو مســافرتی خــود را 1۲ 

هزار و ۴1۴ تومان اعام کرد.
صرافی های دولتی با داشــتن کارت 
ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام 
متقاضــی از ســاعت 10 تــا 1۵ تــا ۲ هزار 
دار امریــکا به متقاضیان واجد شــرایط 
عرضه می کنند.ایــن صرافی ها در طول 
روز متناســب با نوســان قیمتــی در بازار 
آزاد، خریــد و فــروش دار و یــورو را بــا 

قیمت های مختلفی انجام می دهند.
ë  خبرهای خوش از ادامه کاهش قیمت

دار
طی روزهــای اخیر درکنار مســئوان 
دولتی، بســیاری از کارشناسان و فعاان 
بــازار هم از ادامه دار بــودن کاهش نرخ 
ارز در روزهای آینده خبر داده اند. دراین 
هیــأت   عضــو  امیرآبــادی  احمــد  بــاره 
رئیسه مجلس شــورای اسامی با اشاره 
به جلســه غیرعلنی نمایندگان مجلس 
با مســئوان اقتصادی دولــت گفت: در 
این جلســه از سوی مســئوان اقتصادی 
دولــت خبرهــای خوشــی در ارتبــاط بــا 
ارزش  افزایــش  و  ارز  قیمــت  کاهــش 
پــول ملی شــنیده شــد. این موضــوع از 
ســوی محمدرضــا پورابراهیمی رئیس 

کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســامی هــم تأییــد شــد و در ایــن بــاره 
گفت: با وجود اینکه نرخ دار نســبت به 
روزهای قبل کاهش یافته، اما همچنان 
قیمــت فعلــی ارز واقعــی نیســت و بــر 
این اســاس روند کاهش نرخ باید ادامه 
یابد. به گفتــه وی این انتظار وجود دارد 
بــا کاهش نــرخ ارز، قیمــت کااهایی که 
بواســطه افزایــش نــرخ ارز گــران شــده 
اســت کاهش یابد هر چند بازار در برابر 

این موضوع مقاومت می کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســامی یادآوری کرد: اگر روند 
کاهــش قیمــت دار تــا دو مــاه آینــده 
ادامــه یابــد و ثبــات در بــازار ارز ایجــاد 
شــود مقاومــت قیمــت کااهــا در بــازار 
از بیــن مــی رود، بنابرایــن بایــد وزارت 
از  حمایــت  ســازمان های  صنعــت، 
مصرف کننــدگان، تعزیرات حکومتی و 
دســتگاهی ذیربط با نظارت مؤثر زمینه 

کاهــش قیمــت کااهــا را فراهــم کنند و 
اگر این گونه نشود مجلس به این بحث 

رسیدگی می کند.
ë  پیش بینی رئیس اتحادیه طا از آینده

قیمت ها
و  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
ســازندگان طــا و جواهر تهران با اشــاره 
به ادامه روند کاهشی قیمت طا و سکه 
در بازار دیــروز، اعام کرد که قیمت طا 
و ســکه روند کاهشــی خــود را تــا واقعی 

شــدن نرخ ایــن محصول ادامــه خواهد 
داد. ابراهیم محمدولی به ایســنا گفت: 
همچنــان این رونــد نزولی در بــازار طا 
و جواهــر ادامــه خواهــد داشــت، چرا که 
مردم و بازار انتظار کاهش این قیمت ها 
را دارنــد. به گفتــه وی، دیــروز قیمت هر 
قطعــه ســکه طــرح جدیــد تمــام بهــار 
آزادی ســه میلیــون و 7۲0 هــزار تومان و 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز سه 
میلیون و ۶00 هزار تومان بود. همچنین 
نیم سکه یک میلیون و 890 هزار تومان، 
ربع ســکه یــک میلیون و 90 هــزار تومان 
و ســکه گرمی ۶۴۵ هــزار تومان معامله 
 شــد. هــر مثقــال طــای 17 عیــار یــک 
میلیــون و ۴۵7 هــزار تومــان و هــر گــرم 
طای 18 عیــار، ۳۳۶ هزار و ۳00 تومان 
فروخته  شــد و قیمت هر اونــس طا در 

بازار جهانی نیز 1۲۲۳ دار اعام شد.
و  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
ســازندگان طــا و جواهــر تهــران ادامــه 
داد: قیمــت انــواع ســکه و طــا در بازار 
دیروز نســبت به روزهــای ابتدایی هفته 
گذشــته رونــد کاهشــی دارد، اما نســبت 
به چهارشــنبه عصــر و پنجشــنبه بدون 
تغییــر مانده و نوســان جزئــی را تجربه 
کــرده اســت، امــا وضعیــت بازار نشــان 
می دهد که کاهش قیمت ها تا رســیدن 
قیمــت طــا، ســکه و حتــی ارز بــه نرخ 
واقعــی خــود، ادامــه دارد. محمدولــی 
دربــاره علــت کاهــش قیمــت طــا در 
بــازار این روزها بیان کــرد: در این هفته، 
قیمت ها نزولی بوده اســت و امیدواریم 
در آینــده هم این اتفاقات بیفتد که بازار 
به آرامش برســد، اما یکــی از دایل آن، 
کاهش قیمت ارز اســت چــون طا و ارز 
مکمل یکدیگرند. دلیل دیگر این است 
که افراد خانه دار و خارج از صنعت طا 
و جواهــر که در ماه های گذشــته به دلیل 
التهابات ایجادشده به خرید طا هجوم 
آوردنــد،  کم کم طاهایشــان را بــه بازار 

آورده و می فروشند که متضرر نشوند.

ســاخت 100 هــزار مســکن در ســال در 
بافت هــای ناکارآمد یا فرســوده شــهری 
بزرگتریــن طرح تولید مســکن در کشــور 
اســت کــه در قالــب برنامــه بازآفرینــی 
شهری اجرا می شود. این برنامه از اواخر 
سال گذشته و به دستور رئیس جمهوری 
احــداث  برنامــه  به عنــوان اصلی تریــن 
مسکن در کشور کلید خورد و از آن زمان 
مطالعــات چگونگــی اجــرای برنامــه و 
جزئیات آن بررسی شد. اساس این طرح 
به صــورت مشــارکت نهادهــای دولتی و 
بخــش خصوصــی و بــا محوریت حفظ 
هویت محله های هدف پایه گذاری شده 
اســت. انتخاب بافت های فرسوده برای 
توسعه و ساخت و ساز جدید چند هدف 
مهــم را دنبال می کند کــه مهم ترین آن 
ایــن بافت هــا از امکانــات  برخــورداری 
توســعه  اســت.  زیرســاختی  و  شــهری 
محله هــای هــدف هزینــه تــازه ای برای 
تأمین زیرســاخت ها بــه دولت تحمیل 
نمی کند و تجربه مسکن مهر و مشکات 
اهمیــت  آن  زیرســاخت های  تأمیــن 
بــرای  را  فرســوده  بافت هــای  انتخــاب 
تولیــد مســکن در آینده بیشــتر می کند. 
آســیب پذیر بــودن بافت هــا در هنــگام 
حوادثی مانند زلزله دلیل دیگر نوسازی 
مســاحت  درصــد  اســت. ۳0  بافت هــا 
شــهرهای کشــور را بافت هــای ناکارآمد 
تشکیل می دهد و جمعیت این مناطق 
از یک ششم به یک چهارم افزایش یافته 
است که همه اینها اهمیت تصویب سند 
اجرایی سیاســت های بازآفرینی شــهری 
را نشــان می دهد. ارتقای کیفیت زندگی 
و قابلیت زیســت پذیری شــهرها، هدف 

مهم دیگر بازآفرینی شهری است.
بخــش  و  ســاکنان  تشــویق  بــرای 
طــرح  در  مشــارکت  بــرای  خصوصــی 
نظــر  در  مشــوق هایی  سیاســتگذاران 
گرفته انــد که پرداخت وام های نوســازی 
مشــوق ها  ایــن  جملــه  از  کــم  ســود  و 
اســت. معاون وزیــر راه و شهرســازی در 
گفت و گــو با »ایران« از آغاز پرداخت وام 
بافــت فرســوده در روزهــای آینــده خبر 
داد. بــا توجه بــه آخرین آمــار مربوط به 
معامات و افزایش بیش از 90 درصدی 
قیمت مسکن در آبان امسال نسبت به 
آبان گذشته کارشناسان این وضعیت را 

به بازگشــت رکود به بازار مسکن ارزیابی 
کرده انــد. افزایش هزینه های ســاخت و 
کاهــش تقاضا به خاطــر افزایش قیمت 
مسکن انگیزه ســازندگان را برای عرضه 
و تولید مســکن کاهش داده اســت. آغاز 
ایــن  در  نوســازی  تســهیات  پرداخــت 
شرایط راهکاری برای تشویق سازندگان 
در عرصــه تولیــد مســکن اســت تــا در 
ســال های آینده با کاهش شــدید عرضه 

در کشور مواجه نشویم.
ë صدور 2 هزار پروانه در هفته

هوشــنگ عشــایری، معاون وزیر راه 
بــا »ایــران«  و شهرســازی در گفت و گــو 
تخمین زد با شــروع پرداخت تسهیات 
به مالکان یا سازندگان صدور پروانه های 

ســاختمانی در بافت هــای فرســوده بــه 
۲ هــزار پروانــه در هفتــه برســد. به گفته 
عشــایری از زمــان آغاز طــرح بازآفرینی 
68 هــزار واحد مســکونی آماده دریافت 
نصــف  و  هســتند  تســهیات  و  پروانــه 
ایــن واحد هــا توســط مالــکان و نصــف 
اراضــی وزارت  دیگــر در مجمــوع روی 
راه و شهرســازی و اراضــی شــهرداری ها 

بازسازی می شود.
عشــایری گفــت: بــا ابــاغ ســازمان 
برنامــه و بودجــه بــه بانک هــا پرداخت 
شــروع  آینــده  روزهــای  از  تســهیات 
می شود و به محض پرداخت تسهیات 
صدور پروانه ها ســرعت می گیرد. میزان 
وام پرداختی برای هر واحد در شهرهای 

بــزرگ 50 میلیون و شــهرهای دیگر 40 
میلیون است و نرخ ســود 9 درصد برای 
این وام تصویب شــده اســت. تسهیات 
بدون ســپرده گذاری اســت و بــرای دوره 

مشارکت دو ساله پرداخت می شود.
ë چالش زمین های دولتی

بــه منظــور افزایــش ســرعت اجرای 
بازآفرینــی شــهری رئیس جمهــوری به 
تمــام دســتگاه های دولتــی دســتور داده 
کــه زمین هــای خــود را در محات هدف 
یا مجــاورت ایــن محات برای ســاخت 
مســکن یــا مکان های عمومی و شــهری 
در اختیار شــرکت بازآفرینی شهری قرار 
دهند اما عشایری این موضوع را چالش 
اصلــی ایــن شــرکت دانســت. او گفــت: 
دستگاه ها با تعصبی که به زمین ها دارند 
در مقابــل واگــذاری مقاومــت می کنند. 
عشایری توضیح داد که بر اساس قانون 
در  اســتفاده  بــرای  دولتــی  زمین هــای 
اختیار بهره بردار است اما سند مالکیت 
آن به نــام دولت اســت اما دســتگاه ها به 
انــواع مختلــف تاش می کننــد زمین ها 
سیاســتگذاری های  و  برنامــه  بــرای  را 
آینــده خود نگــه دارنــد و از واگــذاری آن 
به طــرح بازآفرینی ممانعــت می کنند. 
این تعصبات باعث شده تکلیف رئیس 
جمهــوری بــرای همراهی دســتگاه های 
دولتــی با طرح اجرا نشــود هر چند اخیراً 
در حوزه شناسایی زمین ها ورود کرده ایم.

ë  زمین هــا 2 ماهه به شــرکت بازآفرینی
شهری واگذار می شود

عشــایری در خصوص راهکار اجرای 
قانون بــرای واگذاری زمین هــای دولتی 
بــه طــرح بازآفرینــی گفــت: بــا تکلیــف 
ایــن  مختلــف  اســتان های  در  قانونــی 
زمین ها شناســایی شده و اســتانداری ها 
موظفنــد ایــن زمین هــا را بــه ســازمان 
ثبــت اســناد معرفــی کننــد و بــا تأییــد 
ایــن ســازمان زمین هــا در مــدت ۲ مــاه 
به شــرکت بازآفرینــی برای اســتفاده در 
طــرح ملــی واگــذار می شــود. عشــایری 
گفت: تاکنون فقط مجموعه وزارت راه و 
شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، 
بنیــاد مســکن، شــرکت ســرمایه گذاری 
بانک مســکن و بخشــی از شــهرداری ها 
زمین های خود را برای استفاده در طرح 
بازآفرینی اختصاص داده اند. عشــایری 
تأکید کرد اگر تســهیات پرداخت شــود 
توســعه گــران برای ســاخت و ســاز وارد 

عرصه می شوند.

 بی اعتنایی دستگاه ها 
به مصوبات هیأت مقررات زدایی

معاون  میرشــجاعیان،   سیدحسین 
وزیــر اقتصــاد دربــاره اجــرا نشــدن 
هیــأت  مصوبــات  90 درصــد 
مقررات زدایــی و تســهیل مجوزهای کســب و کار گفته: به 
واســطه این کــه در قانــون ضمانــت اجرایی خوبــی برای 
مصوبات هیأت مقررات زدایی تعبیه نشده است، شاهد 

عدم اجرای مصوبات این هیأت هستیم و برای باا بردن ضمانت اجرایی مصوبات 
هیأت مقررات زدایی، دبیرخانه مشترکی را با سازمان بازرسی راه اندازی کردیم و 
بزودی با دادســتانی و دیوان محاســبات نیز کارگروهی تشکیل می دهیم. البته به 
نظر می رسد هر چه به سمت جلو حرکت می کنیم، اهمیت این هیأت بیشتر خود 
را نشان می دهد. وی افزوده: فلسفه حمایت و پشتیبانی سه دستگاه نظارتی کشور 
یعنی ســازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دادســتانی کل کشور از هیأت مقررات 
زدایی این اســت که هم در تصمیم گیری ها و هم در اعمال تصمیمات به هیأت 
مقررات زدایی کمک کنند. البته طبق ماده ۶00 قانون مجازات اسامی بین ۶ ماه تا 
یک سال مجازات حبس برای افرادی که به مصوبات هیأت بی اعتنا باشند در نظر 
گرفته شده است. او گفت: متأسفانه در قانون عنوان نشده است که کدام دستگاه 
مرجع تشخیص اجرا یا عدم اجرای مصوبات هیأت است و مصوبات هیأت با چه 

مکانیزمی باید اجرایی شود. / مهر
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برای دومین سال پیاپی، از طرف بنکر

»آینده« بانک سال ایران در 2018 انتخاب شد
نشــریه  ارزیابــی  آخریــن  در 
بین المللی بنکــر، بانک آینده 
بــه  میــادی،   ۲018 ســال  در 
عنوان بانک ســال جمهوری اسامی ایران انتخاب 

و تندیس و گواهی بنکر به بانک آینده اعطا شد.
نشریه معتبر بنکر )The Banker(، با بیش از 90 

ســال ســابقه حرفه ای در زمینه بانکداری در سطح جهانی، هر سال با توجه 
به صورت های مالی حسابرســی شــده مربوط به سال قبل مؤسسات مالی و 
بانکی و با در نظر گرفتن برخی شــاخص ها از جمله: ســود خالص، ســرمایه 
پایــه، بــازده دارایی ها، نرخ بــازده حقوق صاحبان ســهام، نســبت هزینه به 
درآمد و نســبت تسهیات غیرجاری، مزیت های استراتژیک، پاسخگویی به 
نیازهای بازار، قدرت رویارویی با تغییرات اقتصادی در دوره مالی مورد نیاز 
و مقایسه آن با دو دوره مالی متوالی قبلی، اقدام به ارزیابی بانک ها می کند.

تندیــس و گواهی مربــوط به این موفقیت نیز طی مراســمی که با حضور 
بیــش از ۳50 نفــر از مدیــران ارشــد بانک هــا، از 140 کشــور جهــان در روز 
پنجشنبه هشتم آذر ماه سال جاری، در شهر لندن برگزار شد؛ به همراه سایر 
بانک های برتر کشــوری، منطقه ای و جهانی توســط یکــی از معاونان بانک، 
دریافت شــد. شــایان ذکر اســت؛ کســب ایــن عنوان، پــس از انتخــاب بانک 
آینده، به عنوان »برترین بانک تحول ساز خاورمیانه«، توسط مؤسسه معتبر 
یورومانــی، بانک ســال جمهوری اســامی ایران توســط بنکر در ســال ۲017 
میــادی و بانک برتر ســال ۲018 میادی بــه انتخاب یورومانــی، چهارمین 

افتخار جهانی و متوالی بانک آینده، در ۲ سال اخیر به شمار می رود.

بنگاه ها

سهیا یادگاری
استفاده از زمین های با استفاده دولتیخبرنگار

ماهیــت  به خاطــر  شــهری  بازآفرینــی  اجــرای 
طرحــی  اســت؛  زمانبــر  اجتماعی-فرهنگــی، 
هماهنگــی  و  همــکاری  بــه  نیــاز  کــه  بین بخشــی 
سازمان های مختلف و بخش خصوصی دارد. برای 
کاهــش هزینه ها تأمین زمیــن در برنامه بازآفرینی 
شــهری نقــش مهمی دارد امــا نکته اینجاســت که 
در داخــل شــهرها، بخصــوص کانشــهرها زمیــن 
محدود است پس استفاده از زمین های با استفاده 
دســتگاه های دولتــی در اولویت قرار دارد. ۳ شــیوه 
اجرا در بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری مورد 
نظر اســت: شیوه نخست تأمین زمین توســط دولت و ساخت آن توسط 
توســعه گران اســت و ســود آن نیز به صورت مشــارکتی باشــد. مشارکت 
از راه تجمیع شــیوه دوم برای نوســازی محات اســت و روش ســوم هم 
خودمالکی است که ما از آن استقبال می کنیم یعنی مالکان با استفاده از 
تسهیات به نوسازی سکونتگاه خود اقدام کنند. در این طرح ما به دنبال 
تخریب و ســاخت صرف نیســتیم بلکه بازســازی محلــه ارجحیت دارد. 
ســاخت مســکن تنها یکــی از بخش های طــرح بازآفرینی اســت. ارتقای 
زیرســاخت ها، قلمروهای عمومی، توانمندســازی اجتماعی-اقتصادی 
محلــه، مشــارکت مــردم و... از برنامه هــای مهــم دیگــر در بازآفرینــی 
شــهری اســت. در حال حاضر نقشــه های بازآفرینی محله ها، مطالعات 
و فرآیند هــا آماده شــده و می توانیم بگوییــم وارد فرآیند اجرا شــده ایم. 
البته در این طرح پیشــرفت کار اســتان به اســتان متفاوت است و شرایط 

شهرهای مختلف در شروع اجرا و پیشرفت کار مؤثر است.

یادداشت

نریمان مصطفایی
مدیرکل دفتر ستاد 
بازآفرینی شهری

ویژگی تسهیات نوسازی بافت فرسوده
50 میلیون تومانمیزان وام در کانشهرها

40 میلیون تومانمیزان وام در شهرهای دیگر
9 درصدنرخ سود وام

روزگذشــته بانــک مرکــزی بــه منظور 
از  حاصــل  ارز  بازگشــت  تســهیل 
صــادرات بــه چرخــه اقتصاد کشــور، 
»دســتورالعمل خرید و فــروش ارز در شــبکه صرافی های 
مجاز« را به تمام شــرکت های صرافی دارای مجوز معتبر 
از بانــک مرکزی ابــاغ کرد. براســاس این دســتورالعمل، 
صرافی های مجاز معتبر می توانند ارز حاصل از صادرات را 
تا سقف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ثبت 
در »سامانه نظارت ارز )سنا(« به صورت اسکناس یا حواله 
به نــرخ بازار خریداری کننــد. نرخ فــروش ارز صرافی های 
مجاز معتبر متناسب با شرایط بازار به نرخ بازار و همچنین 
کارمــزد فروش متناســب با شــرایط بازار و برای اســکناس 
دار حداکثــر 1000 ریــال و بــرای حواله هــای ارزی حداکثــر 
یــک درصد خواهد بود. صرافی های مجاز معتبر موظفند 
ارزهای خریداری شــده را که در باا به آن اشــاره شد،  به دو 

روش  به فروش برسانند که این روش ها شامل الف( فروش 
ارز بابــت مصارف ارزی خدماتــی بابت مصارف ۲۳گانه و 
همچنین تا سقف ۲ هزاریورو.  ب( فروش ارز بابت واردات 
کاا و خدمــات بــر اســاس ثبــت ســفارش کاا  یــا خدمت 
تأیید شــده توســط بانک های عامل به صورت اسکناس یا 
حواله های ارزی در چارچوب قوانین و مقررات ارزی با ثبت 
در »سامانه نظارت ارز )سنا(« می شود. برپایه این بخشنامه 
خرید و فروش ارز بین صرافی های مجاز معتبر به صورت 
اســکناس یا حواله با ثبت در »ســامانه نظارت ارز )ســنا(« 
امکان پذیــر اســت. همچنیــن خریــد و فــروش حواله های 
ارزی توسط آن صرافی بر مبنای نرخ بازار )بجز درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات کاا و خدمات( با ثبت در »سامانه 
نظارت ارز )ســنا(« مقدور اســت. در پایان یادآور می شود، 
تمــام هزینه های نقل و انتقــاات و تبدیات ارزی برعهده 

مشتری است.

دست صرافی های مجاز باز شد

بــــرش



جابری انصاری:
 استراتژی ها هم در نقاط عطف ها 

دچار تحول می شود
دســتیار ارشــد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی معتقد 
اســت کــه اســتراتژی جمهــوری اســامی ایــران در عرصــه 

سیاست خارجی هم ممکن است دچار تغییراتی شود.
حســین جابــری انصــاری در گفت و گو بــا تابناک، گفت: سیاســت اساســاً و روابط 
بین الملل پدیده ای پویاست، نه ایستا و ما دائماً در حال تغییر و تحوات پی در پی 
در پدیده های سیاسی و روابط بین الملل هستیم. در یک مقاطعی البته تغییرات 

نقطه عطفی اتفاق می افتد که دقیقاً با تعبیر نقطه عطف از آنها یاد می شود.
وی افــزود: منطقــه پیرامونــی مــا و محیط پیرامونی ما و حوزه نخســت سیاســت 
خارجی جمهوری اسامی ایران دستخوش تحواتی است که برخی از آن تحوات 
عــادی و برخــی از آنها از اســتعداد تبدیل شــدن به تحوات خــاص، ویژه و نقطه 
عطفی برخوردار هستند. این ضروری می کند بیش از همیشه هوشیاری جمهوری 
اسامی ایران را و توجه به مجموعه این تحوات و آمادگی برای اتخاذ تاکتیک های 
مناسب و منطبق با این تحوات.ما باید در برابر مجموع تحوات سیاست هایی را 

اتخاذ کنیم که منافع جمهوری اسامی ایران را بتواند بیشتر تأمین کند.
مذاکره کننــده ارشــد ایران در امور ســوریه با بیــان اینکه فروپاشــی اتحاد جماهیر 

شــوروی و انقاب هــای عربی نقطه 
عطف هایــی در منطقــه مــا بودنــد، 
هم اکنــون  آیــا  اینکــه  امــا  گفــت: 
تحواتــی کــه در حال اتفــاق افتادن 
اســت، می توانــد شــروع یــک نقطه 
عطف در منطقه ما باشــد یا نه، باید 
گفت، برخی از این تحوات این گونه 
نیســت، چــون برخــی می توانــد در 
صورتی که منجر به اتفاقات جدیدی 
شده و تثبیت شود بعد ها درباره آن 
بگوییم کــه این نقطه عطــف اتفاق 

افتاد.
 جابــری انصاری گفت: اینکه من می گویم تغییرات تاکتیکی، برای این اســت که 
تغییرات تاکتیکی زودتر اتفاق می افتد. به هیچ وجه نمی شود گفت، استراتژی ها 
همیشــه ثابت می مانند. طبیعی اســت اگر تحوات در حــال وقوع نقطه عطفی 
باشــد، هیچ چاره ای جــز برخی تغییر رویکرد ها و اســتراتژی ها هم وجــود ندارد. 
این انتخاب بازیگران نیست، اجبار واقعیت است که اتفاق می افتد. اما یک اصل 
ثابت است که برای کشور ها اهداف معمواً در بازه های زمانی طوانی مدت ثابت 
می مانــد. حتــی در دوره های مختلِف نظام های مختلف سیاســی، برخی اهداف 
سیاســت خارجی ثابت می ماند و برخی از آنها تکمیل یا اصاح و دچار تحواتی 
می شود؛ بنابراین عنصر ثابت تر در روابط بین الملل و در سیاست خارجی ما هم 
بیشتر هدف گیری هاست. استراتژی ها هم در نقاط عطف ها دچار تحول می شود.

وی افزود: اگر بازیگری در ســطح پایین که تاکتیک هاســت تحجر داشــته باشــد، 
بااترین نوع تحجر در سیاست را اعمال می کند و بیشترین صدمات و لطمات را 

به خودش و نتایج و برآیند بازی خودش وارد می کند. 
از این جهت روشــن اســت که برخی اســتراتژی ها هم نیاز به تغییر پیدا می کند؛ 
بنابرایــن اگــر با نقطــه عطف و تحوات نقطــه عطفی مواجه باشــیم، باید تغییر 

استراتژی بدهیم.
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خبــــر

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
از برگــزاری مراســم دهه فجر امســال 
به صــورت ویژه خبــر داد و اعام کرد: 
از دســتاوردهای ماهــواره ای و دریایی 
این وزارتخانــه در این ایام رونمایی 

می شود.
ســرتیپ  امیــر  ایرنــا،  به گــزارش 
»امیر حاتمی« دیروز در حاشیه 

همایش فرماندهان و شــورای بســیج 
که در شهرک امام خمینی)ره( تهران 
برگزار شــد در جمع خبرنگاران اظهار 
داشــت: دهــه فجــر انقــاب اســامی 
امسال به شکل ویژه ای برگزار می شود 
زیرا همه دستگاه ها مصمم هستند که 
بخش بزرگــی از توان و دســتاوردهای 
خود را به نمایش بگذارند. وی افزود: 

وزارت دفاع هم دســتاوردهای خوبی 
در بخش هــای ماهواره ای، دریانوردی 
و دیگر عرصه هــا دارد که در دهه فجر 

از آنها رونمایی می شود.
وزیر دفاع با بیــان اینکه کارکرد اصلی 
بســیج در وزارت دفــاع ســرعت دادن 
و تعمیــق مأموریت هــا اســت، اضافه 
کرد: وزارت دفاع در ســال های گذشته 

هدایــای بســیار خوبــی به مــردم اهدا 
روحیــه  افــزود:  حاتمــی  امیــر  کــرد. 
تولیــد  بــه خــط  بســیجی در رســیدن 
هواپیمای کوثر، هواپیمای آتش نشان، 
انــواع  و  موشــک  زرهــی،  خــودروی 
رادار هــا نقش مؤثر داشــته اســت. وی 
خاطرنشان کرد: دشــمن برنامه ریزی 
کرده بود که با حضور تروریســت ها در 

منطقــه دائماً ناامنی ایجــاد کند؛ آنها 
انــواع جنایت ها را مرتکب شــدند و از 
ســاح شیمیایی اســتفاده کردند. وزیر 
دفاع با بیان اینکه تمام این جنایت ها 
بــا حمایــت امریــکا انجــام می شــود، 
گفــت: آنچــه ایــن توطئه هــا را خنثــی 
می کند عزم مردم و نیروهای مســلح 

ملت ها بویژه سوریه و عراق بود.

وزیر دفاع خبر داد

رونمایی از دستاوردهای ماهواره ای در دهه فجر

محافظ استقال قاضی 
آیین نکوداشت آیت اه موسوی اردبیلی در دانشگاه مفید قم برگزار شد

مرحــوم  نکوداشــت  همایــش  دومیــن 
بــا حضــور  اردبیلــی  آیــت اه موســوی 
اســتادان برجســته حــوزه و دانشــگاه و با 
هدف تکریم اندیشــه های مرجعیت در 
زمینه مســائل فقهی، حقوقی و قضایی 

در دانشگاه مفید قم برگزار شد.
بــه گــزارش جمــاران، آیــت اه علــوی 
بروجردی تولیت مســجد اعظم قم و از 
استادان برجسته حوزه علمیه قم در این 
همایــش با اشــاره به تاریخچه تأســیس 
حــوزه علمیــه قــم گفت: ایــن حــوزه، با 
ایــن مواریث به این رتبه و درجه رســیده 
اســت؛ اگر از اســتقال حوزه و مرجعیت 
ســخن گفته می شود، باید بدانیم که چه 
شخصیت هایی در این تاریخ کوتاه، با چه 
خلوص هایی در مقابل چه شدایدی آن 
را حفــظ کردند؛ اگر امروز نظام اســامی 
به برکت حرکت یک مرجع تقلید ایجاد 
شده است، باید همین ارزش ها را عرضه 
کند و قضــای ما نیز باید همین مســائل 
را پیــاده کنــد. او افزود: مرحوم موســوی 
اردبیلــی دغدغه هــای فراوانی داشــت و 
دانشــگاه مفیــد  را نیز با اخــاص و برای 
همین هدف تأســیس کــرد؛ اقل وظیفه 
مــا این اســت که ایــن وظیفه را به نســل 
آینــده منتقــل کنیم؛ نیــاز داریــم که این 
حرکت مســتقل ادامــه پیاده کنــد؛ نباید 
ایــن مســتقل بــودن را به عنــوان فحش 

فرض کنیــم؛ چنانچه باید قداســت این 
نظام را حفظ و معایب آن را نیز برطرف 
کرد، این قداست و رفع عیب باید توسط 
حــوزه و مرجعیــت انجام شــود. ممکن 
ایــن مســأله بــرای برخــی  اســت درک 
سخت باشد ولی باید این رسالت انجام 
شــود و دچار روزمرگی فکری نشویم تا از 

این میراث گرانقدر غافل بمانیم.
 
ë  اســتقال قوه قضائیه از مسائل جدید

است
حجت ااسام والمسلمین علی یونسی، 
دیگر ســخنران این مراســم اظهــار کرد: 
نظام دادگســتری که در باای آن رئیس 
قوه قضائیه، دیوان عالی کشــور و قضات 
تجدیــد نظــر قــرار دارنــد و این سلســله 
مراتــب هر کدام برای خودش آیین نامه  
و مقرراتــی دارد، آیــا ما در اســام چنین 
چیزی داشــتیم؟ خیر نداشــتیم و برخی 
برایشــان سخت اســت که این را بگویند. 
او با بیان اینکه آوردِن سیســتم در شــأن 
اســام و پیغمبــر اســام نیســت، گفت: 
بــه طور مثــال اســام جهــاد دارد و جزو 
احکامی اســت که خیلی مفصــل به آن 
پرداختــه شــده امــا بــرای دفــاع و جهاد 
اسام سیستم ندارد. مشاور سابق رئیس 
جمهــوری در امــور اقــوام و اقلیت هــای 
دینی و مذهبی با اشاره به اینکه ساختن 

سیستم وسیله و ابزاری است برای دفاع 
و جهــاد، افزود: این کار شــما اســت و کار 
پیغمبر و دین نیست چراکه اسام  بااتر 
از این اســت که برای ما سیســتم بیاورد؛ 
این سیســتم کار بشــر اســت و هــر زمان 
هــم مدل هایش به تناســب زمــان فرق 
می کند. یونســی با بیان اینکه بیش از هر 
زمانی به استقال قوه قضائیه نیاز است، 
توضیــح داد: فــرق اســت بین اســتقال 
قوه قضائیه و اســتقال قاضــی؛ در تمام 
نظام هــای حقوقــی دنیــا بــرای قاضــی 
استقال قائل هســتند ولی استقال قوه 
قضائیــه از مســائل جدیــد و مســتحدثه 
اســت. او گفــت: مــن شــهادت می دهم 
در زمانــی کــه آیت اه موســوی اردبیلی 
رئیس دســتگاه قضایی بــود، بیش از هر 
کس ســعی داشــت اســتقال قاضــی را 
حفــظ کنــد و مطلقــاً بــه خــودش اجازه 
نمی داد کــه احدی به قاضی اشــاره کند 
که حکمش را تغییر بدهد. یونســی بیان 
کرد: گاهی آیت اه اردبیلی تحت فشــار 
قرار می گرفت و حتی قاضی را هم قبول 
نداشــت و حکــم هــم قبول نداشــت اما 
به خــودش اجازه نمــی داد که به قاضی 
دســتور بدهد یا قاضــی را تهدید یا عزل 
کنــد تــا حکــم مطابق میــل خــودش را 

صادر کند.
 
ë داعیه دار تحول در حوزه علمیه

آیت اه محمدجواد فاضل لنکرانی هم 
در سخنانی ابراز داشت: مرحوم آیت اه 
از داعیــه داران  موســوی اردبیلــی یکــی 
تحــول در حوزه هــای علمیــه در دوران 

معاصر به شمار می رفت.
او این ســؤال را مطرح کرد که آیا همین 
فقــه موجود را باید بســتری برای تحول 
قــرار بدهیــم یا اینکــه یک فقــه دیگری 
موجود است که فقیه باید آن فقه دیگر 
را از منابــع دینی اســتخراج کند و او را به 
میــدان بیاورد؟ رئیس مرکز فقهی ائمه 
اطهــار)ع( گفــت: مــا وقتی بــه کلمات 
مرحوم شــهید صدر مراجعه می کنیم، 
ایشان تقریباً یک چنین فکری داشته که 
ما یک فقه ُخــرد و جزئی و موضوع نگر 
و محــدود و فــردی داریــم و این همین 
فقــه رایجی اســت کــه امــروز در همین 
رســاله های علمیه تجلی دارد، در کتب 
فقهی بزرگان موجود اســت اما در ورای 

ایــن فقه فردی یــک نظام وجــود دارد. 
فاضل لنکرانی در باب قضای اســامی 
هــم ایــن پرســش را مطــرح کرد کــه آیا 
مرحوم آیت اه اردبیلی چنین ضرورتی 
را می دیده که قضای اسامی یک نظام 
قضایــی دارد یا معتقد به نظام قضایی 
نبــوده و توضیــح داد: مجموعــاً از کتب 
ایشان استفاده می شود که در عین اینکه 
فقــه نیاز بــه تحــول دارد، در عین اینکه 
ایــن اجتهــاد رایــج موجــود در حوزه ها 
کافی برای پاســخ به نیاز زمانه نیســت، 
در بــاب قضــاوت همین متــون قضایی 
موجود در فقه کافی نیســت. امروز باید 
ماهیت قضایی بین المللی، ارتباط بین 
ُدَول، قراردادهــای بین المللی، قوانین 
بین المللــی، دادگاه هــای بین المللــی، 
اینهــا یــک ماهیت های خــاص دیگری 
دارد در عیــن اینکــه اینهــا را بایــد یــک 
فقیــه بدانــد و اظهارنظر کنــد، باید یک 
اطاعــات بیشــتری نســبت به آنهــا در 

متون فقهی داشته باشد.
او اذعــان داشــت: اگــر مــا ورای این فقه 
فــردی یک فقهی بــه نام فقــه نظامات 
داشتیم، آن کسی که باید به آن می رسید 
در درجــه اول امــام راحــل اســت، امــام 
با همیــن فقه فرمــود که مــا حکومت را 
اداره می کنیم با همین فقه، نه با همین 
اجتهــاد، یــک خلطــی گاهــی اوقــات در 
کلمــات بعضی ها می بینم که می گویند 
امام فقــه موجود را کافی نمی دانســت، 
امام اجتهاد موجود را کافی نمی دانست 

ولــی فقه را کافــی می داند منتهی فقهی 
نــوآوری  بشــود،  فکــر  آن  در  بایــد  کــه 
بشــود. اآن در مباحث اصــول ما نیاز به 
نوآوری هــای فــراوان داریــم، در فقه نیاز 
به نوآوری هــای فراوان داریــم، افق های 
زیادی در فقه باز می شود منتهی همین 
فقه موجود اســت نه اینکــه ما چیزی به 

نام فقه نظامات داشته باشیم.
 
ë  توجه به استقال قاضی 

در فرهنگ اسامی
حجت ااســام والمسلمین ســید جواد 
حقــوق  تخصصــی  نشســت  در  ورعــی 
بــا محوریــت آزادی عقیــده و  سیاســی 
ارتــداد و اســتقال قــوه قضائیــه کــه در 
نکوداشــت  همایــش  دومیــن  حاشــیه 
آیــت اه موســوی اردبیلــی در دانشــگاه 
مفید برگزار شــد، اظهار کرد: در فرهنگ 
اســامی و در نظــام اســام نســبت بــه 
اســتقال قاضــی تأکیــد فراوانی شــده و 
بعضی از احکامی که تشریع شده نسبت 

به همین استقال است.
او گفت: امام راحل در ســخنان خود هم 
بر استقال قاضی در جمهوری اسامی 
تأکید داشــتند و هم بر اســتقال دستگاه 
قضایــی و دخالــت در برخــی از شــئون 
دستگاه قضایی را هم نافی استقال قوه 
قضائیه می دانستند و هم نافی استقال 
قاضی. استاد حوزه علمیه گفت: مرحوم 
آیــت اه موســوی اردبیلــی آن طــور کــه 
همکاران ایشان شهادت دادند در دوران 

مدیریت شان در دستگاه قضایی مراقب 
بودنــد که نهادهــای دیگر، چه بیــرون از 
دســتگاه قضایی و چه درون آن استقال 

قاضی را نقض نکنند.
او عنــوان کرد: مــا وقتی بحث اســتقال 
قضایــی و قاضی پیــش می آید می آییم 
قضاوت هــای  و  امیرالمؤمنیــن  ســیره 
ایشــان را بــه عنــوان امتیــازات دســتگاه 
اســام  در  قاضــی  اســتقال  و  قضایــی 
مطــرح می کنیــم بنابرایــن پرسشــی که 
مطرح می شــود  این اســت که آیا تجربه 
۴۰ ســال دستگاه قضایی با این مدلی که 
مــا در قانون اساســی پیش بینــی کردیم 
توانسته است اســتقال دستگاه قضایی 
و قاضــی را تأمیــن کنــد یا نــه؟ من فعًا 
پاســخی برای این پرســش نــدارم چون 
این پرســش را باید کسانی جواب بدهند 
کــه واقعاً در این ۴۰ ســال درگیر مســائل 

قضایی بودند.
ایــن اســتاد حوزه علمیــه قم ادامــه داد: 
امروزه در دنیا در بعضی از سیستم های 
حکومتــی بــه فراتر از اســتقال دســتگاه 
قضایــی از قــوه مجریــه و مقننــه به فکر 
اســتقال دســتگاه قضایــی از حاکمیت 
افتادند، به این معنا که دســتگاه قضایی 
از کل حاکمیت باید یک استقالی داشته 
باشــد تا بتوانــد در صورت لزوم کســانی 
که در مســند قدرت هســتند نه فقط قوه 
مجریــه و نــه فقــط قــوه مقننــه بتواند با 
کمــال بی طرفی و بــا کمال اســتقال به 

این جرایم رسیدگی کند.

فقنا
ش

بازنگــری  کنفرانــس  چهارمیــن 
کنوانســیون ســاح های شیمیایی در 
حالی با مخالفــت امریکا از تصویب 
ســند اجماعی باز ماند که کشورهای 
نهایــی  مراحــل  بــه  تقریبــاً  عضــو 
تصویــب ایــن ســند نزدیــک شــده 
بودنــد. به گزارش ایســنا رضا نجفی 
مدیرکل صلح و امنیت بین المللی 
به عنــوان  خارجــه  امــور  وزارت 
نماینــده کشــورمان در ســخنانی در 
ایــن کنفرانــس ضمــن رد اتهامــات 
کشــور  بزرگتریــن  به عنــوان  امریــکا 
اســتفاده کننده از ســاح های کشــتار 
جمعی و ناقض مقررات بین المللی 
از نقش مخرب این کشور در شکست 

کنفرانس انتقاد کرد.
او گفــت: »کنوانســیون ســاح های 
گذشــته  ســال   2۰ در  شــیمیایی 
براســاس اصــل »امنیــت یکســان 
بــرای همــه« کــه در قاعــده اجماع 
کــرده  کار  به خوبــی  یافتــه  تحقــق 
اســت. سیاســی کردن کار ســازمان 
در  شــیمیایی  تســلیحات  منــع 
کنفرانــس ویــژه و رویکــرد منفعت 
طلبی در تفسیر مقررات کنوانسیون 
ســاختار  در  را  خطرناکــی  شــکاف 
سازمان ایجاد کرده که ممکن است 
بــه فروپاشــی آن بینجامــد. امریکا 
از طریــق  را  اراده خــود  نمی توانــد 
دســتکاری آیین کار)بــا رأی کمتر از 
نصف( به طرف دیگر تحمیل کند. 

امریــکا به عنــوان اســتفاده کننده از 
بیشترین تسلیحات کشتارجمعی از 
جمله تسلیحات شیمیایی و حامی 
ســاح ها  ایــن  اســتفاده کنندگان 
گروه هــای  و  صــدام  رژیــم  بویــژه 
تروریســتی در مقامــی نیســت کــه 
راجــع بــه اقدامات اعضــا صحبت 
کنــد«. نجفی رویکرد سیاســت زده 
برخی کشــورهای غربی را که سعی 
در تحمیــل وظیفه انتســاب کاربرد 
ساح شیمیایی به سازمان را دارند 
و ســعی می کنند خواسته های خود 
را بــه ســازمان دیکتــه کننــد عامــل 
اصلی شــکاف در ســازمان دانســته 
و هشــدار داد کــه در صــورت عــدم 
اقدام به موقع و مناســب، ســازمان 
به ســمت فروپاشی حرکت خواهد 
کرد. وی همچنین بر سیاست ایران 
بــا هدف گفت وگــو و پیدا کــردن راه 
حل مناسب جهت رفع این مشکل 

تأکید کرد.
این کنفرانس که به ریاســت ســفیر 
الســالوادور و بــا حضــور دولت های 
منــع  ســازمان  مقــر  در  عضــو 
ساح های شیمیایی در هلند برگزار 
شد، مذاکره پیش نویس سند نهایی 
را در دســتور کار خــود قــرار داد و بــا 
وجــود اختــاف نظرهــای موجــود 
رضایــت اکثریت قاطــع هیأت ها را 
به عنــوان ســند اجماعی به دســت 

آورده بود.

ترســیم  از  ایــران  کــره جنوبــی در  ســفیر 
چارچوب همکاری های دو کشور خبرداد و 
گفت: همکاری های اقتصادی و تجاری دو 
کشور افزایش می یابد و شرکت های کره ای 

فعالیت خود را در ایران ادامه می دهند.
»یوجانــگ هیــان« در گفت وگــو بــا ایرنــا 
افزود: روابط دو کشــور با مشکاتی روبه رو 
شــده البته ایــن مشــکات عمدتــاً بیرون 
از روابــط دوجانبــه و ناشــی از تحریم های 
مجدد امریکا است. وی با تأکید بر اینکه بر 
این مشکات غلبه می یابیم، خاطرنشان 
کرد: روابط دو کشــور عمیق است، در دهه 

8۰ و در دوران جنــگ ایــران و عــراق، ما در 
کنــار تهران بودیم و در ســال های اخیر هم 
در  نزدیکــی  و  صمیمانــه  همکاری هــای 
عرصه اقتصادی داشــتیم. ایــن دیپلمات 
کره ای ادامه داد: کره جنوبی از تحریم های 
امریکا معاف شــده اســت به مناسبت این 
چارچــوب  آینــده  در  می خواهیــم  اتفــاق 
همکاری ترســیم کنیم تــا در آن چارچوب 
فعالیت ها و همکاری های بیشتری داشته 
باشیم. یوجانگ هیان تصریح کرد: درست 
اســت کــه مــا بــا مشــکات و ســختی هایی 
روبه رو شــده ایم اما این شــرایط می گذرد و 
با کمک همدیگر می توانیم این ســختی را 

پشت سر بگذاریم.
وی گفــت: وقتــی مــن در ابتــدای کار، نامه 
پذیــرش را از آقــای دکتــر روحانــی گرفتم، 
بــه ایشــان قــول دادم که مــا قطعــاً در کنار 
ایران می مانیم و با همــکاری ایران این راه 
دشوار را طی می کنیم چرا که اعتقاد داریم 

»دوست آن باشد که گیرد دست دوست.«
ســفیر کره جنوبــی در ایــران دربــاره حجم 
مبــادات اقتصــادی دو کشــور یادآور شــد: 
ســال گذشــته حجم مبــادات ایــران و کره 
جنوبی 12 میلیارد دار بود، امسال به دلیل 
خــارج شــدن امریــکا از برجام ایــن میزان 
کاهــش می یابــد اما همــان طور که اشــاره 
کردم، کره جنوبی یکی از هشت کشوری بود 
که از تحریم های امریکا معاف شــده است 
به همیــن دلیــل در آینده قطعاً ما شــاهد 
افزایــش مبادات اقتصــادی خواهیم بود.  
یوجانــگ هیان در پاســخ به ســؤالی درباره 
دریافــت معافیت خرید نفت از ایران بعد 
از دوره 6 ماهــه و اینکــه چقــدر بــه این امر 
امیدوار هســتید، اظهار داشــت: مناســبات 
بیــن ایــران و کــره جنوبــی آنقــدر عمیــق 
اســت که با تحریم یا تمدیــد 6 ماهه تکان 
نمی خــورد و من به عنوان ســفیر برای این 
که همکاری بین دو کشور مستحکم تر شود، 

تمام تاش خود را می کنم.

 سفیر کره جنوبی در ایران:

همکاری های تهران - سئول افزایش می یابد
شکست کنفرانس بازنگری منع ساح های شیمیایی

نجفی: امریکا نمی تواند اراده خود را تحمیل کند



در حالــی روز جهانــی ایــدز را پشــت ســر 
گذاشــتیم که این بیماری بــه یک اپیدمی 
در جهــان تبدیــل شــده و توانســته از بــدو 
تشــخیص بیماری تا امـــــــــــــــــروز حدود 
۳۵ میلیــون نفر را به کام مرگ بکشــاند. 
در حال حاضر نیز تقریباً ۳۶.۹ میلیون نفر 
در دنیا به عنــوان افراد مبتا به HIV زنده 
وجــود دارند. اما حقیقتی تلخ و غیر قابل 
کتمان این است که در سال ۲۰۱۷، با وجود 
برنامه ریزی های مکرر باز هم ۱.۸ میلیون 
نفر به HIV مبتا شده اند. آماری که آینده 
برنامه هــای جهانــی برای ریشــه کنی این 
بیماری تا سال ۲۰۳۰ را در هاله ای از ابهام 

قرار می دهد.
متخصصــان معتقدنــد هرچنــد این 
بیمــاری هنــوز درمــان قطعــی نــدارد اما 
امــکان کنتــرل ویــروس و حتــی خاموش 
نگه داشــتن آن وجــود دارد. حقیقت این 
اســت که اگــر درمان ضدویروســی بموقع 
آغاز شــود نــه کســی از ایدز می میــرد و نه 
کسی ویروس را به دیگری منتقل می کند. 
از ایــن رو سیاســتگذاری دولت ها بر محور 
ســامت و تاش بــرای آمــوزش و آگاهی 
مــردم می تواند راه رهایــی و نجات از ابتا 

به این بیماری باشد.
دکتــر علیرضــا رئیســی، معــاون وزیر 
بهداشــت نیز با تأکید براهمیت آموزش 
مهم تریــن  به عنــوان  رســانی،  اطــاع  و 
عامل پیشــگیری از بیماری هــای عفونی 
از جملــه HIV می گویــد: در حال حاضر 
از ۳۶ میلیــون بیمار مبتا به HIV حدود 
۷۵ درصــد از ابتا به ایــن بیماری آگاهند 
و حــدود ۲۲ میلیون نفر هم تحت درمان 
قــرار دارنــد. هرچند از ســال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ 
میــزان ابتا بــه HIV، ۳۶ درصــد کاهش 
یافتــه و به دنبال آن مرگ و میر ناشــی از 
این بیماری هم کم شــده اســت، اما این 
آمــار در همــه جــا صــدق نمی کنــد. این 
اتفاق تنها در بخش هایی از جهان افتاده 
اطاع رســانی  بیمــاری  ایــن  دربــاره  کــه 
کردنــد و انگ زدایی از HIV انجام شــده 
اســت و متأســفانه منطقــه خاورمیانــه، 
شــمال آفریقــا، آســیای میانــه و اروپــای 
شــرقی نه تنها دچــار کاهش مــوارد ابتا 
ســرعت  بــا  بیمــاری  بلکــه  نشــده اند، 
بیشــتری در این مناطق در حال افزایش 
اســت و در برخــی جاهــا بــه مرز هشــدار 
رســیده اســت.معاون وزیــر بهداشــت با 
بیان اینکه در عالم طبابت مهم ترین کار 
تشــخیص و در حوزه ســامت مهم ترین 
کار پیشگیری است، می افزاید: ۴۷ درصد 
از این مبتایان زنان تن فروش، معتادان 
تزریقی، زندانیان و مــردان هم جنس باز 
بودند. بنابراین این یک آارم اســت و ما 
باید برای پیشــگیری از ابتــا به HIV این 
گروه هــا را تحت پوشــش قــرار دهیم. اگر 
این آسیب ها در جوامع کمتر شود میزان 

ابتا به HIV هم کاهش می یابد.
رئیســی با بیان اینکه تخمین می زنیم 
حدود ۶۰ هزار نفر مبتا به HIV در کشــور 
داشته باشیم، خاطرنشان می کند: در حال 
حاضر کمتر از نیمی از این افراد شناسایی 
شــده اند و حــدود ۱4 تا ۱5 هــزار نفر تحت 

پوشش درمان قرار گرفته اند.

ë  فعالیت ۸۲۰۰ مرکز تشخیص سریع ایدز
در کشور

وی ادامه می دهد: خوشــبختانه مراکز 
تشــخیص ســریع HIV از ۲۰۰۰ مرکــز در 
سال ۹۶ به ۸۲۰۰ مرکز در سال ۹۷ توسعه 
یافته اســت. همچنین اســتفاده از ســلف 
تســت )تســت های خــود ارزیابــی( و رپید 
تســت )تســت ســریع HIV ( در شناسایی 
بموقع بیماری بســیار مؤثر اســت. در این 
راســتا بایــد تحــت یــک پروتکل خــاص و 
شــرایط کنتــرل شــده، »ســلف تســت« و 
»رپید تســت« را در داروخانه های سراســر 
کشــور عرضه کنیم که این اقــدام را انجام 
خواهیــم داد. بر ایــن اســاس داروخانه ها 
تحت آموزش قرار می گیرند تا بتوانند این 

تست را انجام دهند.
رئیســی همچنیــن با تأکید بــر کیفیت 
تســت  ورود  اجــازه  می گویــد:  تســت ها 
بی کیفیت را نداده ایم و این مدل تست با 
سخت گیری زیادی وارد شده و حساسیت 
عیــن  در  دارد.  باایــی  اختصاصیــت  و 
حــال کار کردن با آن بســیار راحت اســت. 
امیدواریم در ماه های آینده این تســت ها 
در داروخانه های سراسر کشور توزیع شوند. 
فکــر می کنــم تــا دو مــاه آینده ایــن اتفاق 

بیفتد.
وی دربــاره قیمــت ایــن تســت ها نیــز 
توضیــح می دهــد: این تســت ها را کمیته 
فنــی تعیین کــرده و قیمت گــذاری آن در 
اختیار ســازمان غذا و دارو است. البته این 
تســت ها در برخــی از قســمت های دنیــا 
بســیار گــران بوده و بیــن ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هزار 
تومان هستند، اما گمان می کنم تستی که 
وارد کشــور خواهد شــد بین ۵۰ تا ۶۰ هزار 

تومان قیمت داشته باشد.
البتــه باید توجــه کرد اگر تســتی دقیق 
نباشــد، امکان نتیجه منفی اش بااســت. 
حتمــاً  تســت ها  ایــن  کنــار  در  بنابرایــن 
بایــد کارشــناس هم وجود داشــته باشــد. 
خوشــبختانه هماهنگــی بســیار خوبــی با 
ســتاد مبارزه با مــواد مخدر انجام شــده و 
بر اســاس آن اتفــاق بزرگی خواهــد افتاد. 
ما ابتدا باید به ســراغ افراد پرخطر رویم و 
از آنها تســت بگیریم. بر همین اساس در 
اولیــن گام به ســراغ مراکــز MMT )مراکز 
درمــان ســوء مصرف مــواد( می رویــم. در 
 MMT حــال حاضر بیــش از ۷۰۰۰ مرکــز
وجــود دارد کــه می توانیــم افــراد تحــت 
 HIV پوشــش آنها را، تحت پوشش تست
قرار دهیم.رئیسی خاطرنشان کرد: اقدام 
دیگرمــان ایــن اســت کــه بــرای هــر یــک 
مــورد بیماریابی جدید HIV پــاداش قرار 
داده ایــم؛ بــه طوری که کســانی که بتوانند 
یک مورد جدید را پیدا کنند به آنها پاداش 
تعلــق خواهد گرفــت. باید توجــه کرد که 
برای بیش از یک میلیون نفر در کشور رپید 
تســت انجام شده که ۵۲ درصد نسبت به 
ســال ۹۵ افزایش داشــته است. همچنین 
سهم زنان باردار از این تست ها ۴۲ درصد 
بوده اســت و مصرف کنندگان مواد مخدر 
نیــز شــش درصــد از تســت ها را بــه خــود 
اختصــاص داده انــد کــه اصًا قابــل قبول 
نیســت و باید میزان آن را افزایش دهیم. 
همچنیــن ۱۱ درصد تســت ها در زندان ها 
انجام شد که تا حدودی قابل قبول است، 

اما جای ارتقای آن وجود دارد.
وی ادامه داد: امســال چند گروه هدف 

تعریــف   HIV از پیشــگیری  حــوزه  در  را 
به صــورت  کــه  افــرادی  اول  کرده ایــم. 
داوطلبانــه مراجعــه کــرده و بــر اســاس 
مشاوره تســت می دهند. دوم افراد تحت 
پوشش مراکز MMT. سوم مادران باردار و 
چهارم زندانیان. اگر بتوانیم به طور جدی 
این گروه ها را ارزیابی کنیم به احتمال زیاد 
درصــد بیماریابی مان کــه در حال حاضر 
زیر ۵۰ درصد است، افزایش می یابد. باید 
توجه کرد که امروزه اگر داروها را بدرســتی 
برای بیماران مبتا به HIV استفاده کنیم، 
فرد می تواند به طور طبیعی زندگی کند و 
بیماری اش کنترل می شود و مهم تر از آن 

از انتقال بیماری نیز پیشگیری می شود.
ë  دارویی مقاومت  آزمایشــگاه  راه اندازی 

HIV در کشور
امکانــات  بــه  اشــاره  بــا  رئیســی 
 HIV آزمایشــگاهی و تجهیزاتــی در حوزه
می گوید: خوشبختانه آزمایشگاه مقاومت 
دارویــی HIV را علــی رغم وجــود تحریم 
و با یک ســال مذاکــره در کشــور راه اندازی 
 CD۴ بــه دســتگاه را  و ۴۱ مرکــز  کردیــم 
مجهــز کردیــم. از طرفــی باید توجــه کرد 
کــه یک ســوم مبتایــان بــه HIV به دلیل 
بیمــاری ســل از بین می رونــد و فرد مبتا 
به HIV بســیار مستعد ابتا به سل است. 
بــه همیــن دلیل مــا هــر بیمــار HIV را به 
طور رایگان برای بیماری ســل نیز ارزیابی 
می کنیم و به طور رایگان نیز تحت درمان 
قرار می دهیم.رئیســی از راه اندازی شــش 
آزمایشــگاه مولکولــی HIV در کشــور خبر 
راه انــدازی  داده و گفــت:  در عیــن حــال 
چهار موبایل کلینیک در کشــور برای ارائه 
خدمــت در مناطــق محــروم و افزایــش 
شناســایی و جلوگیری از تولد موارد جدید 

HIV بسیار مؤثر است.
رئیســی با اشــاره به برنامه غربالگری 
مــادران باردار بــرای پیشــگیری از ابتای 
مــا  می کنــد:  بیــان   HIV بــه  نوزادشــان 
یــک برنامــه پایلــوت را از ســال ۹۳ در ۱۶ 
دانشــگاه کشــور و در مناطــق حاشــیه ای 
شــهرها آغاز کردیم و در حال حاضر قرار 
اســت در همــه کشــور برنامــه پیشــگیری 
از انتقــال HIV از مــادر به نــوزاد را انجام 
دهیم. تــا پایان ســال ۹۶، ۵۷۶ هــزار زن 
باردار را تحت نظر قرار دادیم و توانستیم 
۱۱۳ مــورد مثبــت HIV پیــدا کنیــم کــه 
 HIV خوشبختانه در ۱۱۱ مورد تولد بدون
موفقیت آمیز بود. آن دو مورد هم به این 
دلیل دچار مشــکل شــدند که خیلی دیر 
به ما مراجعه کــرده بودند. واقعیت این 
است که اگر اطاع رسانی کنیم می توانیم 
جلوی ایــن بیماری را بگیریــم.وی تأکید 
می کنــد: اگــر بتوانیــم ظرف ۷۲ ســاعت 
فــرد تــازه مبتا شــده را پیــدا و ظرف ۲۸ 
روز درمان کنیم، بیماری کنترل می شود؛ 
در غیــر ایــن صــورت فــرد آلــوده خواهد 
شــد. در یکــی از پاتوق هــا بــا بیماریابــی 
کــه انجــام دادیــم ۲۲ مــورد مثبــت پیدا 
کردیــم. امیــدوارم صــدا و ســیما هــم در 
این حــوزه کمک کنــد و بتوانیم در بحث 
 HIV اطاع رسانی مردم را آگاه کنیم و از

انگ زدایی کنیم.
ë کاهش سن ابتا به ایدز در کشور

دکتــر مســعود مردانــی عضــو کمیته 
کشــوری مبارزه بــا ایدز می گویــد: در مورد 
ایــن بیمــاری در ایــران خبر هــای خوبــی 
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معاون وزیر بهداشت به مناسبت روز جهانی ایدز اعام کرد

پاداش برای شناسایی مبتایان جدید ایدز
 جزئیات  »لغو« احتمالی طرح 

»زوج و فرد« در تهران
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره 
جزئیــات احتمــال حذف طرح زوج و فــرد در تهران از 
ســال آینــده گفت: براســاس تصمیم شــورای ترافیک 
تهران و شــورای شــهر تهــران قرار براین بــود که در صــورت موفقیت آمیز 

بودن طرح ترافیک، این طرح به محدوده زوج و فرد نیز تسری یابد.
بــه گزارش ایســنا ، محســن پورســیدآقایی با بیــان اینکه مطالعات نشــان 
داده اســت طــرح زوج و فــرد، طــرح اشــتباهی بــوده کــه در بلندمــدت نه 
تنها آلودگی هوا را کاهش نداده اســت، بلکه ســبب شــده مردم به سمت 
خریــد خودروی ارزان قیمت اما پاک مخالف گرایش پیدا کنند و این امر 
موجــب افزایش آلودگی هوا شــود، اظهــار کرد: مطالعات نشــان می دهد 
کــه بــرای کاهش آلودگی هوا ازم اســت کــه طرح زوج و فرد ملغی شــود.
پورسیدآقایی با بیان اینکه مطالعات ملغی شدن طرح زوج و فرد درحال 
انجام اســت و در صورت تصویب شــورای ترافیک تهران، احتماًا اجرای 
طرح زوج و فرد پس از ســال ها ملغی می شود، درباره جزئیات مطالعات 
آن، گفــت: در صــورت تصویب شــورای ترافیــک تهران، طــرح زوج و فرد 
حــذف و تبدیــل به حلقــه دوم طــرح ترافیک می شــود.وی افــزود: براین 
اساس دیگر پاک خودرو ماک تردد در محدوده نیست و همه خودروها 
بــا هــر پاکــی می توانند، آزادانــه تردد کنند امــا هزینه ورود بــه حلقه دوم 
طرح ترافیک یا همان محدوده زوج و فرد یک ســوم هزینه طرح ترافیک 
خواهــد شد.پورســیدآقایی بــا بیــان اینکه برای ســاکنین این محــدوده نیز 
تدابیر خاص اندیشــیده شــده اســت، گفت: به مانند طــرح ترافیک، برای 
تــردد ســاکنین نیز تخفیفــات خاصــی در نظر گرفتــه می شــود.وی افزود: 
مطالعات این طرح در حال انجام اســت و در صورت تصویب در شــورای 
ترافیــک تهــران، اجرای طــرح زوج و فرد بعــد از ســال ها در تهران ملغی 

می شود.

امکان تغییر سن در شناسنامه 
ســخنگوی ســازمان ثبت احوال گفت: برای تغییر عدد ســن در شناسنامه 
تنهــا در صــورت ارائــه مــدرک مســتدل، ایــن درخواســت در کمیســیون 
تشــخیص ســن بررسی می شــود.به گزارش ایسنا، ســیف اه ابوترابی بیان 
کــرد: اگر فــردی برای تغییر ســن خود )بیش از 5 ســال( مراجعــه کرده و 
مدارک مستدل نیز داشت، این مدارک در کمیسیون تشخیص سن بررسی 
می شــود.وی ایــن کمیســیون را متشــکل از فرماندار، رئیس ســازمان ثبت  
احوال، رئیس دادگســتری، رئیس پزشکی قانونی و شورای شهر دانست و 
ادامه داد: مثًا فردی به ثبت احوال برای تغییر سن خود مراجعه می کند 
و مدعی می شــود که اختاف بین تاریخ تولد و صدور شناسنامه اش بیش 
از 5 ســال اســت که در نتیجه بررســی می شــود و از آموزش و پــرورش نیز 
اســتعام تحصیلــی فــرد گرفته می شود.ســخنگوی ســازمان ثبــت احوال 
اضافــه کرد: گاهی نیز فردی مدعی می شــود شناســنامه ای کــه دارد برای 
خواهر یا برادر متوفی اش است. در این صورت نیز فرد به دادگاه می رود و 
اگــر در دادگاه ثابت کند کــه محق بوده پس از تأیید نهایی در تجدید نظر، 

ثبت احوال مکلف به اجرای آن خواهد بود.

اخبار
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هم متعهد به اعمال این برنامه در کشور 
است از این رو باید ۹۰ درصد افراد مبتا را 
شناسایی کنیم و ۹۰ درصد افراد شناسایی 
شده را تحت پوشش درمانی قرار دهیم. از 
میان آن دســته از افرادی که تحت درمان 
قرار گرفته اند باید سطح ویروس خون ۹۰ 
درصد شــان را بــه گونه ای کنتــرل کنیم که 
به حدی برســد که به دیگران قابل انتقال 

نباشد.
ë از اهدافمان فاصله داریم

دکتــر مردانــی خاطرنشــان می کنــد: 
با درمــان توانســته ایم بار ویروســی خون 
بســیاری از مبتایــان بــه ایــدز را بــه عدد 
صفــر برســانیم یعنــی شــرایطی را برای 

بیمــار فراهم کنیــم که بتوانــد مانند یک 
انســان ســالم زندگــی کنــد در حالــی کــه 
ویــروس را بــه کســی منتقــل نمی کنــد، 
چنیــن بیمارانی می تواننــد ازدواج کنند و 
بچه ســالم بــه دنیا بیاورنــد.  عضو کمیته 
کشــوری مبارزه با ایدز در پایــان می گوید: 
کلیه داروهای این بیماری در کشور توسط 
مراکز مشــاوره بیماری های رفتاری که در 
کلیه دانشگاه های علوم پزشکی در سطح 
کشــور وجــود دارد بــه رایــگان در اختیــار 
مبتایان قرار می گیرد.کلیه آزمایش های 
تشــخیص ایــن بیمــاری نیــز در ایــران به 
رایگان توســط مراکز مشاوره بیماری های 

رفتاری وزارت بهداشت انجام می شود.

نگرانی وزیر رفاه از موج چهارم انتقال ایدز
محمــد شــریعتمداری وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت کــه مــوج چهــارم انتقــال ایدز 
نگران کننده اســت.محمد شــریعتمداری در پیامی توئیتری به مناسبت روز جهانی مبارزه با ایدز 
نوشت: موج چهارم انتقال ایدز نگران کننده است. به عزم ملی برای کنترل اچ ای وی نیاز داریم.

وی همچنیــن تأکیــد کرد که متعهد به حمایت از فعاان مدنــی، همدلی با مبتایان و مقابله با انگ زنی و نظارت بر 
اجرای دقیق مسئولیت های محوله در چارچوب برنامه استراتژیک ملی اچ ای وی هستم.

داریــم و آن این اســت که با کوشــش های 
انجــام شــده در راســتای اطــاع رســانی، 
آگاهــی مــردم افزایــش یافتــه اســت امــا 
متأســفانه خبر های بدی نیز در راه اســت 
و آن تغییر الگوی ابتابــه بیماری ایدز در 
ایران اســت. به این معنا که الگوی ابتا از 
اســتفاده از ســرنگ مشــترک در معتادان 
مــواد مخــدر تزریقی به ســمت ارتباطات 
جنســی پرخطــر ســوق پیــدا کرده اســت. 
آمار ها نشان می دهد در سالهای اخیر این 
تغییر الگو به کاهش ســن ابتــا به ایدز در 
ایران منجر شده است. این فوق تخصص 
بیماری های عفونی می افزاید: شیوع این 
بیماری در گذشــته در میان مردان بیشتر 
بوده یعنی مــردان مبتا حدود ۹۰ درصد 
بیماران را تشکیل می دادند و زنان حدود 
۱۰ درصد اما متأسفانه امروزه تعداد زنان 
مبتا به تعداد مردان نزدیک شده است. 
این موضوع بیانگر این حقیقت اســت که 
باید کودکان تحــت آمورش های ازم قرار 
بگیرند تــا آگاهی کافی برای پیشــگیری از 
ابتــا به این بیمــاری را به دســت بیاورند. 
کودکان و نوجوانان باید بیاموزند در مقابل 
اعتیاد نه بگویند و از رفتار جنســی پرخطر 

پرهیز کنند.
اســتاد دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
اینکــه تمهیــدات  بــر  بــا تأکیــد  بهشــتی 
درمانی انجام شده در کشور مناسب است 
می افزایــد: علی رغــم تاش هــای انجام 
شــده مــوارد جدیــد ابتا بــه ایــن بیماری 
همچنــان رو به افزایش اســت، به گونه ای 
کــه در حــدود 66۹۰۰نفــر مبتــا بــه ایــن 
بیمــاری در کشــور وجــود دارند کــه از این 
تعداد حدود 6۰ درصد ناشناخته هستند 
یعنــی یــا می داننــد کــه مبتا بــه بیماری 
هستند و آن را کتمان می کنند یا از ابتا به 

بیماری آگاهی ندارند.
وی ادامــه می دهــد: همــه کشــور های 
جهان بر اساس برنامه استراتژیک کنترل 
نهایی بیماری ایدز ) برنامــه ۹۰-۹۰- ۹۰( 
متعهد شده اند تدابیری بیندیشند تا این 
بیماری تا سال ۲۰۳۰ کنترل شود. کشور ما  

بــــرش

دی 
محم

لی 
ن: ع

یرا
ا



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست و چهارم  شماره 6937
  یکشنبه   11 آذر 1397

 پیش بینی می شــد تماشــای فیلــم تازه 
اصغر فرهــادی آنقدر کنجکاوی برانگیز 
باشــد کــه حتــی اهالــی فرهنــگ را هــم 
نســبت بــه نقــض کپی رایــت و حقــوق 
مالکان دچار وسوســه کند! حتی آنهایی 
فرهنگ ســازی  بــرای  سال هاســت  کــه 
مبــارزه با قاچــاق فیلم تــاش می کنند؛ 
از جمله رضا کیانیان که چنین واکنشــی 
داشــت: »سال هاســت بــه همــه میگــم 

فیلم قاچاق نبینید. چطور راضی شــدم 
این کار را بکنم؟! راســتش از فرط عاقه! 
و کنجکاوی. دوســت داشتم فیلم »همه 
می دانند« رو حتماً ببینم و نمی تونستم 
صبــر کنم تا همه دنیا ببینند و هی راجع 
بهــش بخونــم.« ایــن بازیگر در بخشــی 
از یادداشــت عذرخواهــی اش از عوامــل 
فیلم بــا تمجید از فیلم ایــن نکته را هم 
خطاب به تهیه کننده عنوان کرده اســت 

که: »هر حسابی که ایشان اعام کند پول 
 CD ًرا برایــش واریز می کنم. وگرنه حتما
فیلــم را هــر وقت به طــور قانونی پخش 
شــد، خواهــم خریــد.« عاوه بــر کیانیان 
تعــداد زیادی از منتقدان ســینما هم که 
این فیلم را دیده اند دســت به قلم شده 
و راجع به این فیلم نوشته اند. فیلم تازه 
فرهادی واکنش متفاوتی بین مخاطبان 
جدی سینما داشته، برخی بر این باورند 

کــه این فیلم توقــع و انتظارات شــان را از 
روند کارنامه کاری این کارگردان برآورده 
نکــرده و بعضــی هــم همچون شــاهرخ 
دولکــو »همه می داننــد« را جزو بهترین 
فیلم های چند سال اخیر سینمای جهان 
عنــوان کرده اند. هوشــنگ گلمکانی هم 
با اعام ضمنــی رأی مثبت خود چرایی 
نارضایتــی برخی منتقــدان را ایــن گونه 
بلــد  فرهــادی  »اصغــر  داده:  توضیــح 

نیســت فیلم بد بســازد و مهم تر از همه 
اینکه برای اولین بار صاحب فیلمسازی 
شــده ایم که همه، هر بــار از او انتظار یک 
شــاهکار را دارنــد و بــه کمتــر از ایــن هم 
رضایــت نمی دهند. نارضایتی هایی هم 
که اعام می شود، از نگاه ناراضیان بابت 
همین اســت: چرا فرهادی یک شــاهکار 
دیگر نساخته؟ مگر کدام فیلمساز بزرگ، 

مدام شاهکار ساخته؟«

همهازاوشاهکارمیخواهند

خبرخوشاتوودبرایعاقهمندان
»داستانندیمه«

»مارگارت اتوود« نویسنده سرشناس کانادایی از ادامه »داستان 
ندیمه« خبر داد، البته آن طور که گفته ادامه رمان که بر اساس 
آن سریالی هم ساخته شده تا سال 2019 وارد بازار نشر می شود.

آن طور که در بخشی از خبر مهر به نقل از »بوک سلر«آمده اتوود هم اکنون مشغول 
نوشــتن ادامه این رمان پرفروش است، داســتان این کتاب که با عنوان »اظهارات« 
منتشر می شود 1۵ سال پس از صحنه نهایی داستان قبلی را دربرمی گیرد. ناشر این 
کتاب قول داده که انتشــار این کتاب رویدادی جهانی را در عرصه نشــر رقم بزند، در 
حالی که رمان اصلی سال 19۸۵ منتشر شد، اتوود گفته است با الهام از سؤال هایی 
کــه طرفــداران وی درباره جهانــی که مــا در آن زندگی می کنیم، پرســیده اند، ادامه 
داستان را نوشته است.ناشران مختلفی امتیاز انتشار این رمان را به دست آورده اند تا 

عاوه بر کانادا از کرواسی تا هند و آفریقا همزمان به بازار بیاید.
 

آن سوی 
مــــــــرز

اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت برگزار شد

درخشش»تنگهابوقریب«
درپانزدهمیندوره

پانزدهمین دوره از جشنواره بین المللی فیلم مقاومت در حالی 
بــه کار خــود پایان داد کــه فیلم »تنگه ابوقریب« موفق به کســب 
جوایز بســیاری شــد و فرمانده میدانی الحشــد الشعبی عراق نیز 
عنوان چهره مقاومت سال 201۸ را از آن خود کرد؛البته »سرو زیر آب« و »ویایی ها« 

هم در دریافت جوایز از فیلم های پیشتاز بودند.
محمد خزایی، دبیر جشــنواره این دوره در مراســم اختتامیه که شــامگاه جمعه به 
میزبانی برج میاد برگزار شد گفت:»خوشحالم که این جشنواره، به جشنواره ای برای 
فیلمسازان مستقل دنیا تبدیل شد و گفتمان به وجود آمده هر روز در حال گسترش 
است. میهمانی که در این جشنواره حضور داشت، مورد تهدید رژیم صهیونیستی 
قرار گرفت و باید قبول کنیم این تهدیدها نقض آزادی بیان است و مگر چه اتفاقی 
در این جمع رخ می دهد؟ جز اینکه صدای مظلومان بیان می شود.« او همچنین از 
»دن کوهن« فیلمساز امریکایی حاضر در سالن تقدیر کرد که اگر در برگشت به امریکا 
دچار مشــکل شــود، ترجیح می دهد کشــورش را عوض کند. دراین مراسم از سردار 
محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی ســپاه هم به عنوان یکی از پشــتیبانان جشنواره 
مقاومت تقدیر شد. اما بخش اصلی این مراسم، اهدای جوایز بخش های مختلف 
جشنواره فیلم مقاومت بود. »تنگه ابوقریب« با سه جایزه صدرنشین فیلم های بلند 
سینمایی در این جشنواره شد و »سرو زیر آب«، »ویایی ها« و »ماجرای نیمروز« هم 
هرکدام دو جایزه از آن خود کردند. فیلم مستند »زنانی با گوشواره های باروتی« هم 

در بخش های مختلف، موفق به دریافت سه جایزه شد.

فرهنگ

اجرایتئاتردرمدرسهتوسطدانشآموزان ادامهسفرهایهیأتاعزامیصندوق
اعتباریهنر

مدیران صندوق اعتباری هنر که به منظور دیدار و بررسی مسائل 
و مشــکات هنرمنــدان، نویســندگان و روزنامــه نــگاران اســتان 
آذربایجان غربی هفته گذشــته به این استان سفر کرده بودند در 
ادامه سفر با بیش از 200 نفر از هنرمندان شهرستان های سردشت، مهاباد، بوکان، 
نقده، اشنویه و پیرانشهر دیدار کردند. هیأت اعزامی صندوق اعتباری هنر با هدف 
شناسایی هنرمندان مستعد و گمنام، لزوم بهره گیری عادانه اعضا در سراسر کشور 
از خدمات صندوق با حضور در منازل اهالی فرهنگ، هنر و رسانه این شهرستان ها 

از نزدیک در جریان مسائل و مشکات آنها قرار گرفتند.

برگزاریاختتامیهجایزهجال
بنیاد شعر و ادبیات داستانی اعام کرد که مراسم پایانی یازدهمین دوره جایزه 
ادبی جال آل احمد عصر روز شنبه 17 آذرماه در تاار قلم کتابخانه ملی برگزار 
می شــود، این در حالی اســت که ساختمان کتابخانه ملی در یکی از خیابان های 
پررفــت و آمــد تهران قرار گرفته اســت.کتابخانه ملــی و تــاار آن در حالی برای 
این میزبانی انتخاب شــده اســت که این مراســم در یکی از شــلوغ ترین ساعات 
ترافیکی تهران و در یکی از شلوغ ترین معابر شهر در دست برگزاری قرار گرفته 
اســت و خیابان هــای اطــراف کتابخانــه ملــی نیز به طــور عمده به دلیــل کثرت 
مراجعه کننــدگان به این مرکز و همجواری با باغ کتاب با معضل نبود پارکینگ 

به صورت جدی مواجه است.

برگزارینشستروابطعمومیهایاداراتفرهنگ
نشست تخصصی ساانه مدیران روابط عمومی معاونت ها، سازمان ها و استان های وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسامی 11 تا 12 آذرماه در استان مازندران در شهر ساری برگزار می شود.

رونماییازآثارفریدعمران
مجموعــه ای از آثار پیانویی فرید عمران به نوازندگی هوشــیار خیام در قالب آلبوم 
»دستچین آثار پیانو« ساعت 1۸ روز دوشنبه دوازدهم آذر ماه در شهرکتاب مرکزی 
رونمایی می شود.این آلبوم دربرگیرنده 2 سی دی از مجموعه آثار ضبط شده فرید 
عمران در چند ســال اخیر بوده که به تازگی منتشــر شــده اســت.در این مراسم نادر 

مشایخی و کیاوش صاحب نسق نیز درباره اثر صحبت خواهند کرد.

برگزاریجلسهشورایاندیشهورزیشبکهسه
اولین جلسه شورای اندیشه ورزی شبکه سه سیما با حضور اعضای جدید این شورا روز 
گذشته با ریاست علی فروغی مدیر شبکه سه برگزار شد.به تازگی اعضای جدید شورای 
اندیشــه ورزی شــبکه سه مشخص شــده اند که شــامل علی اصغر پورمحمدی، جعفر 
عبدالملکی قائم مقام شبکه سه، فریدالدین حدادعادل، سیداحمد عبودتیان و میثم 

نیلی می شوند و توسط مرتضی میرباقری معاون سیمای صداوسیما منصوب شده اند.

پانتهآبهرامدر»هفتشهرعشق«
پانته آ بهرام، اندیشه فوادوند، نسیم ادبی و محمد ساربان به عنوان بازیگر به اپرای 
»هفت شــهر عشق« پیوســتند.با همکاری بنیاد رودکی، ارکســتر سمفونیک تهران 
بــه رهبری شــهرداد روحانی به صورت زنده موســیقی این ُاپــرا را می نوازند. محمد 
عبــدی زاده نویســندگی و کارگردانی این اثر را به تهیه کنندگــی مرضیه مهدی زاده و 
علی آقایی نســب برعهده دارد.»هفت شهر عشق« دی امسال در تاار وزارت کشور 

روی صحنه می رود.

روی خـط 
خـــــــبر

هفته پیش یک سند همکاری میان معاونت 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و 
معاونــت آمــوزش متوســطه وزارت آموزش 
و پــرورش امضــا و بــر اســاس آن مقــرر شــد 
تفاهمنامه همکاری مشــترک در اسرع وقت 
تهیه شــود و به امضای دو طرف برسد. هدف 
این تفاهمنامه توسعه آموزش هنر در مدارس 
و بااخص آموزش تئاتر است. به همین دلیل 
سراغ کارشناسان تئاتر کودک و نوجوان رفتیم 
تا نظر آنها را درباره چشم اندازهای این اتفاق 
بدانیم. وقتــی صحبت از هنر تئاتر می شــود، 
موضوع برای کارشناسان تئاتر کودک و نوجوان 
بســیار گســترده تر از تنهــا آموزش یــک واحد 
درسی یا فوق برنامه است. تئاتر درواقع نوعی 
کارگاه آموزش زندگی است؛ کارگاهی که چند 
دهه ای اســت از اولویت های مدارس کشور ما 
خارج شده است. از این روی طبیعی است که 
وقتی به ســراغ کارشناسان تئاتر کودک رفتیم 
و از آنها پرســیدیم وزارت آمــوزش و پرورش و 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
چطــور بایــد در زمینه تئاتر به تفاهم برســند، 
آنچــه شــنیدیم این بــود که تئاتــر باید بخش 
مهمی از برنامه آموزشی و تربیتی مدارس در 

زمینه آموزش هنر کشور باشد.
ë مسأله متفاوت تئاتر در مدارس

بهــرام شــاه محمدلو، کارشــناس با ســابقه 
تئاتــر کــودک در گفت و گو با »ایــران« درباره 
نگاه به مسأله تئاتر در محیط های آموزشی 
علی الخصوص در حوزه کودکان و نوجوانان 
می گویــد: »به صــورت حرفه ای تصــور ما از 
آمــوزش تئاتر این اســت کــه در یک محیط 
آکادمیــک، شــاخه های مختلف هنــر تئاتر 
مثل نویسندگی، بازیگری، طراحی صحنه، 
طراحــی لبــاس و... در دوره های کوتاه مدت 
یــا بلنــد بــه عاقه منــدان آمــوزش بدهند، 

امــا مســأله آمــوزش تئاتر بــه کــودکان و در 
مــدارس به کلی متفاوت اســت. بــرای این 
تئاتر اسم های مختلفی می توانیم بگذاریم. 
تئاترغیرفعــال، غیرحرفــه ای یــا تئاتری که 
متخصص پرورش نمی دهــد. روش کار به 
این صورت است که مجموعه ای از امکانات، 
طراحــی  تمرین هــا  و  برنامه هــا  دروس، 
می شــود تــا دانش آموز پــرورش بیابــد. این 
پرورش که با آموزش مسائلی مثل تعادل، 
تمرکــز، تســلط بــر بــدن و روان و حتی بیان 
دانش آموز امکان پذیر است او را برای حضور 
در عرصه زندگی اجتماعــی در آینده آماده 
می کنــد. این دانش آموز عاوه بر تســلط بر 
بدن خود، تخیلش نیز پرورانده می شــود.« 
از ایــن نظــر می توان این گونه اســتنباط کرد 
کــه آموزش تئاتــر در مــدارس چیزی مانند 
آموزش نقاشی نیست، بلکه هدف تقویت 
روح و جســم دانش آمــوزان و آمــاده کــردن 
آنها برای آینده اســت. دانش آمــوزی که در 
کارگاه های تئاتر مدرسه حتی نفس کشیدن 
ممکــن  می آمــوزد،  دوبــاره  را  رفتــن  راه  و 
اســت در آینده در زمینه هنــر تئاتر کار بکند 
یا نکند. مســأله در نهایت فقط تئاتر نیست 
بلکــه زندگــی اســت. عبدالرســول عمادی 
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش در روز امضای ســند گفته 
بــود: »ما با تدوین طــرح ایران مهارت که در 
حقیقــت ورود مهارت آمــوزی به متوســطه 
دوره اول تحصیلی اســت و هدف این است 
کــه دانش آمــوزان از نزدیــک، مهارت هــای 
حرفه ای و شغلی را تمرین و تجربه کنند، در 
بخــش آموزش هنر با همفکری و همراهی 
معاونــت هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

اسامی به این هدف خواهیم رسید.«
اما چشــم انداز کارشناســان تئاتر کاربردی و 
تئاتر کودک بســیار فراتر از این حرف هاست 
و آنهــا معتقدنــد ظرفیت هــای بــزرگ در 
این طرح نادیده گرفته شــده اســت.منصور 

خلج، کارشــناس دیگری اســت که البته به 
امضای این توافقنامه به چشم یک فرصت 
بزرگ نگاه می کند. او در این باره به »ایران« 
می گویــد: »خیلــی خــوب اســت کــه وزارت 
آمــوزش و پرورش بــا نیروی بالقــوه هزاران 
مدرســه در سراســر کشور، آغوشــش را برای 
ترویج تئاتر خاق میان کودکان و نوجوانان 
باز کند. این وزارتخانه مهم ترین جایی است 
که می تواند خاقیت را در بین دانش آموزان 
پرورش دهد. تصــور کنید در برخی مناطق 
کشور ما که امکانات اولیه مانند سالن سینما 
نیست، تئاتری که با کمترین امکانات زمینه 
فعالیــت هنــری را فراهــم می کنــد چقــدر 
می تواند راهگشا باشد.« خلج تأکید می کند 
که مهم ترین بستر آموزش تئاتر در مدارس 
»شور و انگیزه« خود دانش آموز است که به 
وفور در مدارس یافت می شــود چون انسان 
ذاتــاً بــه بــازی عاقــه دارد. او گفــت: »ورود 
آمــوزش و پرورش به مســأله تئاتر می تواند 
براحتــی شــعار تئاتر بــرای همــه را محقق 
کنــد، زیرا ایــن وزارتخانه با چند میلیون نفر 
روزانه در ارتباط است و نمایش کودکان هم 
امکانات دکور، صحنه و نور و صدای آنچنانی 

نمی خواهــد. کودکان در مناطق دوردســت 
سیســتان هم براحتــی می تواننــد با حضور 

مربی دوره دیده از آن بهره مند شوند.«
ë  چند دهه غفلت

 عباس جهانگیریان دیگر کارشناس و فعال 
حوزه تئاتر نیز در گفت و گو با »ایران« درباره 
ظرفیت هــای تئاتــر در بحث آموزش قشــر 
کودک و نوجــوان می گویــد: »تئاتر ظرفیت 
مهمی اســت کــه آمــوزش و پــرورش ما در 
چهل ســال گذشــته از آن غافل بوده است. 
طی ســی سال گذشته تاش کردم ضرورت 
تئاتــر را بــه مدیــران آمــوزش و پــرورش در 
ســطح معاون وزیر تا مدیران کل و مدیران 
مناطــق بقبوانم. حاا یکی دو ســال اســت 
که مدیران فعلی آموزش و پرورش کسانی 
هستند که به اهمیت موضوع واقف هستند 
و این به نظر من بســیار امیدبخش است.« 
او امــا نگران اســت که این توافق هــا ناپایدار 
باشند، زیرا مدیران امروز آموزش و پرورش 
به تئاتر عاقه دارند و ممکن اســت مدیران 
بعدی نداشــته باشــند. او گفت: »متأسفانه 
تصور بســیاری از مدیران در کشور ما از تئاتر 
بســیار ابتدایی اســت. تصور می کننــد تئاتر 

همــان چیــزی اســت کــه در دوره نوجوانــی 
خــود در الــه زار دیده انــد. بنابرایــن گمــان 
می کنند تئاتر یک فعالیت مستهجن است و 
نمی دانند این هنر چقدر می تواند در مفرح 
شــدن فضــای آموزشــی و آموزش مســائل 

مهم درسی کمک کننده باشد.«
 بنابراین این هنرمند که ســال های طوانی 
در مــدارس به آمــوزش تئاتر و تدوین کتاب 
در این زمینه مشــغول بوده است، پیشنهاد 
آن  در  تفاهمنامــه،  امضــای  از  قبــل  کــرد 
بندهــای توضیحــی بگنجانند کــه ضرورت 
ادامه و پایبندی به آن برای مدیران احتمالی 
آینــده آمــوزش و پرورش که احیانــاً به تئاتر 
عاقه مند نخواهند بود، کاماً تشریح شود. 

کار از محکم کاری عیب نمی کند!
اما وقتی صحبت از آموزش تئاتر در مدرســه 
می شود، اولین سؤالی که به ذهن می رسد این 
اســت که چه کســانی آموزش بدهند. بیایید 
در این باره خوشــبین باشــیم. گرچه تئاتر در 
دهه های گذشته در آموزش و پرورش نادیده 
گرفته شــده است اما آن بیرون، کارشناسان و 
فعاان به وفور درباره آن کار عملی و تئوریک 
انجــام داده انــد. بنابراین با سرپرســتی مرکز 

هنرهای نمایشی، آموزش و پرورش می تواند 
بــا خیــال راحــت کار آمــوزش مربیــان را بــه 
کاردان بسپارد. بهرام شاه محمدلو نیز مراحل 
ایــن آمــوزش را ایــن گونه توضیــح می دهد: 
»پیشنهادم این است معلمان داوطلب برای 
ایــن کار با امتحــان و گزینش جــدی انتخاب 
شــوند. معلمانی که عاوه بر عشــق و عاقه 
شــخصی، توانایی این کار را نیز دارند. شــاید 
نهایتاً ۶0 نفر از آنها برای این کار ازم باشــند. 
اینهــا را به صورت جدی آموزش می دهیم تا 
بتوانند همکاران خود را آموزش دهند. به آنها 

گواهینامه معتبر هم داده می شود. «
ë زیرساخت ها مهیا است

بــه نظــر می رســد زیرســاخت های آموزش 
و تئاتــر در مــدارس کاماً فراهم اســت. نیاز 
بــه امکانــات زیادی نــدارد. یک اتــاق خالی 
یــک مربــی آموزش دیــده و  می خواهــد و 
مقــداری اکسســوار که حــاا خیلی هــم دور 
از دســترس نیســت. اما بهرام شاه محمدلو 
به عنــوان یکی از کســانی که سال هاســت از 
هر فرصتی بــرای کار با کــودکان و نوجوانان 
استفاده می کند، اولین شــرط آغاز این راه را 
این گونه تشریح کرد: »به مرور باید نیازش را 
در مدارس ایجاد کنیم و کاری کنیم کمبود آن 
حس شود. باید این را بقبوانیم که تئاتر هنر 
مادر و یکی از مهم ترین محورهای آموزشی 
کودکان اســت که نمی تــوان از آن صرفنظر 
کرد. وقتی این نیاز احســاس شود، معلمی 
که به صورت هفتگی در چند مدرسه کاس 
تئاتر دارد می تواند درباره آن صحبت کند و 
به ضرورت، مدیران را قانع کند که گروه های 
تئاتری را به مدارس بیاورند. آن وقت است 
کــه روابط عمومی ها با ارتباطی کــه با مراکز 
تئاتر می گیرنــد امکاناتی مثل تخفیف های 
اساســی یا اجراهای رایــگان را برای مدارس 
فراهم می کنند و این فعالیت دوطرفه آغاز 
می شود. بنابراین تأکید می کنم همه چیز با 

ایجاد حس نیاز آغاز می شود.«

سنا
ای

آنالوگهنوزخواهاندارد

تئاتر مدارس، کارگاهی برای آموزش زندگی
»ایران «از امضای تفاهمنامه آموزش هنر در مدارس میان وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسامی و آموزش و پرورش گزارش می دهد

النازاسکندری
خبرنگار

همایــش  هفتمیــن  رســانه ای   نشســت 
»10 روز با عکاســان« دیروز شــنبه دهم آذر 
مــاه با حضور ســیف اه صمدیان، رئیس 
هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران و مجید 
ناگهــی دبیر ایــن رویــداد هنــری در محل 
انجمن عکاســان ایران برپا شد. به گزارش 
»ایــران«، ســیف اه صمدیــان بــا اشــاره 
به اینکــه مرکز هنرهــای تجســمی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســامی و دولــت به این 
نتیجه رســیده اند که برگــزاری رویدادهای 
هنری را به انجمن های تخصصی بسپارند، 
گفت: این اتفاقی مبارک و خوشحال کننده 
است. سازمان های دولتی پس از سال ها از 
برپایی رویدادهای هنری سلب مسئولیت 
کرده اند و سر جای درست خود نشسته اند. 
صمدیان در ادامه با اشاره به تکنولوژی های 
جدید تصریح کرد: بحث عکاسی با موبایل 
که در جامعه و خانواده های امروزی فراگیر 
شــده را نبایــد از نظــر دور داشــت. بایــد به 
این شکل از عکاســی توجه داشته باشیم، 
زیرا برخــی عکس های گرفته شــده از این 
طریــق، بی نظیر هســتند. وی همچنین با 
اشاره به بودجه بسیار کم اختصاص یافته 
به هنرهای تجســمی گفت: فکر نمی کنم 
که کل بودجه تخصیص یافته برای برپایی 
بی ینال ها و رویدادهای هنرهای تجسمی 
بــه انــدازه بودجــه یک فیلــم باشــد و این 
امر به دلیل ذهنیت سیاســت زده نســبت 
به فضای تجســمی کشــور اســت. البته در 
مجموع بودجه هنر کم اســت. با این حال 
این وظیفه دولت است که از پول فرهنگ، 
نفــت یا هر جای دیگر به بخش تجســمی 
تزریــق کند نه اینکــه از جیب خــود بچه ها 
بــه این بخش تزریق مالی شــود. وی ادامه 
داد: به طــور مثال ســال گذشــته نامــه ای با 
شــهرداری رد و بــدل شــد کــه قــرار بــود به 
شــکل قرارداد انجام شود، قرار بود مبلغی 
حــدودی بیــن 70 تا 100 میلیــون تومان به 

انجمن عکاسان ایران تزریق شود که مدیر 
جدید شهرداری این توافق را قبول نکرد که 
با پرداخت نشدن چنین مبلغی به انجمن 
لطمه وارد شد. صمدیان اضافه کرد: ما هم 
می توانســتیم مانند دولت که با سربلندی 
گفت »امسال نمایشگاه مطبوعات را برگزار 
نمی کند«، بگوییم که »10 روز با عکاسان« را 

برگزار نمی کنیم، اما سعی کردیم این چراغ 
را خامــوش نکنیــم. صمدیــان همچنیــن 
در مــورد مدیریــت جدیــد مرکــز هنرهای 
تجســمی گفت: گروه مدیریت جدید دارد 
بــا هوش عمل می کند که این امر می تواند 
هم مثبت باشد و هم منفی، که ما به بخش 

مثبت آن امید داریم. 

جشــنواره  دوره  پنجمیــن  ایــران: 
موســیقی»آینه دار« شامگاه جمعه نهم 
آذرمــاه بــا حضورگســترده هنرمنــدان و 
عاقه منــدان درتــاار رودکــی آغــاز شــد؛ 
جشــنواره ای کــه در دوره پنجــم خــود به 
معرفــی نغمه های فولکلوریک شــمال 
البرز(گیــان،  شــمالی  )دامنــه  ایــران 
مازنــدران و گلســتان می پــردازد. آغازگــر 
مراســم افتتاحیــه ایــن جشــنواره اجرای 
چاوشــی و کرنی از لشِت نشا و آستانه بود 
کــه در ایــن اجــرا ســیدمحمد میرغفاری 
چــاوش خوانــی کــرد و اکبر ســهرابی پور، 
ابراهیــم ســهرابی، محمــد عبداللهــی، 
حسین ثابتی و حسن مهدی  دخت کرِنی 
نواختنــد. علی مغــازه ای دبیر فســتیوال 
آینه دار در مراسم افتتاحیه این جشنواره 
در ســخنانی گفــت: آینــه دار، جشــنواره 
موسیقی اقوام و آیین های مردمان ایران 
اســت کــه آغــاز و انجامــش درون یــک 
رؤیــا زایش یافته اســت؛ جشــنواره ای در 
جست وجوی صداهایی که در گذشته و در 
تاریخ فریاد شــده اند و طنین شان تاکنون 
در جریان اســت. برخی از این فریادها در 
خانه های به آتش کشــیده شــده، از سینه 
ســوخته مردمــان اقــوام زیر ســتم بیرون 
زده اند و برخی از دل همراهی و هم آوایی 
مردانــی کــه لنجــی را برای تعمیــر از آب 
بیــرون می کشــیدند... برخــی در هلهلــه 
و شــادی و برخــی در ماتــم و ســوگواری... 
اما همه در بســتر زمان، در گذشــته نطفه 
بســته اند و اکنــون صاحبــان ایــن صداها 

آینه دارانند.
او در ادامــه افــزود: بــاور داریــم هســتند 
کسانی که به گذشته وصل اند و گذر زمان 
خللــی در کارشــان وارد نکرده اســت و در 
دیدارهــا و رفت و آمدهایی که داشــتیم و 
در برنامه هــای چند شــِب پیــش رو چند 
مــورد از کســانی را می بینید که می گفتند 
ما به ندرت به مرکز اســتان خودمان هم 

می رویم چه رسد به تهران!

مغــازه ای درادامــه بــا نادرســت خواندن 
بحث مرگ موســیقی اقوام ایرانی گفت: 
من هم در گذشــته این اشتباه را مرتکب 
شده ام و گفته ام که موسیقی اقوام در حال 
مرگ است ولی حرفم را اصاح می کنم 
و می گویم در موســیقی اقوام تحواتی در 
حال رخ دادن اســت که از کنترل ما خارج 
اســت؛ اتفاقاتی که بواسطه رخ دادن شان 
نمی تــوان بــر کســی خــرده گرفــت چون 
جوانان به دنبال نوع دیگری از موســیقی 
هستند. شهری شدن و سلبریتیزم موجب 
شده است که موســیقی اقوام به شیوه ای 
خــارج از قواعد خود اجرا و از دید ما دچار 
تحریــف شــود و جلــوی ایــن انحــراف را 
نمی شــود گرفت. هدف ما کشــف کردن 

اصیل ترین ها و حفظ کردن آن هاست.
»زار«  مراســم  بــه  برنامــه  ایــن  ادامــه 
اختصاص داشــت که با حضــور گروهی 
از ارونــد کنار شــامل ماما کاظمیــه )ماما 
زار(، ســامان عبودیــان نصــاری، احمــد 
عبودیــان  حامــد  نصــاری،  عبودیــان 
زینــب  فرحانــی،  عبدالعزیــز  نصــاری، 
عســگری، ســمیه خوشــنودوند، فریــده 
عرب فیلــی، زهرا عبودیان نصــاری، ندا 
مقدم اسراعسگری، امیرعباس عسگری، 
ســیدعلی موســوی و یحیی کعبــی اجرا 
شــد. اجرایــی کــه بســیار مــورد توجــه و 
تشــویق مخاطبان حاضر در تاار رودکی 
قرار گرفت. در ادامه مراســم عبدالعزیز 

احمدی خواننده و نوازنده دوتار، دراویش 
چشــتی؛ امیرخســرو ســیاهانی نوازنــده 
رباب و بنجو، محمدجان سپاهی نوازنده 
تنبــورک و همخــوان، فــاروق رحمانــی 
نوازنده رباب و تنبورک و جال بلوچ زهی 
خواننده و نوازنده رباب از کلپورگان به ذکر 
و غزل خوانی پرداختنــد. مغازه ای پیش 
از اجرای آنها گفت: بنجو  سازی است که 
در چند دهه اخیر بســیار رایج شده است 
و مخالفانــش معتقدنــد کــه دارد جــای 
قیچــک را می گیرد اما بنجو با موســیقی 
بلــوچ عجین شــده اســت. آخریــن گروه 
لوطی های میناب بودند که با سرنا نوازی 
حیــدر نوایی آغاز شــد، مغــازه ای، حیدر 
نوایــی را از مهم تریــن لوطی های میناب 
خوانــد. محمدرضــا اصانــی، محمــد 
سعید شریفیان، ساســان فاطمی، پیروز 
کانتری، کیاوش صاحب نســق، محمد 
موسوی و.... از میهمانان مراسم افتتاحیه 
بودند. پنجمین جشنواره موسیقی آینه دار 
کــه بــا دبیری علــی مغــازه ای و ریاســت 
احســان رســول اف روزهای شــنبه دهم، 
یکشنبه یازدهم و دوشــنبه دوازدهم آذر 
در دو نوبت 1۸:۳0 و 21 میزبان موسیقی 
شمال ایران )دامنه شمالی البزر(؛ گیان، 
مازندران و گلستان در تاار رودکی است. 
اختتامیــه ایــن رویــداد نیز روز سه شــنبه 
ســیزدهم آذر ســاعت 21 در تاار وحدت 

برگزار می شود.

سیف اه صمدیان در نشست ۱۰ روز با عکاسان:

رویدادهایهنریبهانجمنهایتخصصیسپردهمیشود
پنجمین دوره جشنواره موسیقی»آینه دار« آغاز شد

طنیننغمههایاقوامایرانیدرتااررودکی
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در حاشیه این نشست، سیف اه صمدیان در گفت و گو با »ایران« 
در خصــوص وضعیــت فعلی و جایگاه کم رنــگ و گاه بی رنگ 
عکاسی آنالوگ در کنار عکاسی دیجیتال در رویدادهای عکاسی 
گفت: اتفاقاً هستند افرادی که به سمت عکاسی آنالوگ رفته و دوباره تاریکخانه های 
شخصی خودشان را برپا کرده اند. نمی توان گفت که چون دیجیتال آمده، دیگر آنالوگ 
نداریم. اســتفاده از ابزار به شخص هنرمند بستگی دارد. عباس کیارستمی می گفت 
»من با دیجیتال دوباره به دنیا آمدم. کارهایی که نمی توانســتم با نقاشــی یا عکاسی 
صرف و مستقیم پیاده کنم، می توانم با ترکیب هایی که می سازم، تصاویری را که آرزوی 
دلی ام بود، بسازم«. برای همین اواخر کارش، عکس صرف نمی گرفت بلکه با ترکیب 
 چند عکس، تصویر می ســاخت. همچنین صمدیــان در خصوص اینکه آیــا رویداد 
10 روز با عکاســان وظیفه اش جریان ســازی و هدف دهی به جامعه عکاســی اســت، 
توضیح داد: از نظر من عکاسی در همه ابعادش می تواند یک فن، تفریح و سرگرمی 
باشد و حتی یک کار حسی، درونی برای انعکاس ذهنیات عکاس باشد. وسیله فرقی 
نــدارد کــه دوربین ۵0 میلیونی باشــد یا یک موبایل، تولید مهم اســت. هر چیز جای 
خودش را دارد. این رویداد هم به دنبال این است تا چکیده فعالیت های یک ساله 7 
انجمن فعال عکاسی را زیر یک چتر به نمایش بگذارد. بنابراین خود اثر و جوهره آن  را 
که چقدر خاقانه و ضروری است  باید دید. رئیس هیأت مدیره انجمن عکاسان ایران 
در مورد اینکه آیا حمایت های دولتی عملکرد انجمن های هنری را محدود نمی کند، 

گفت: اگر بفهمید که چگونه سر میز مذاکره رفته اید برجامت فرجام خواهد داشت.

بــــرش

صباموسوی
خبرنگار



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 - فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی - نخست وزیر کانادا

2- کاپیتان سابق لیورپول - سهو - کتلت
3- شایع ترین اختال کروموزومی - نوار صوتی - خوراک

4- نخ بافتنی - فرار حیوان - چارچوب
5- بدون دقت ازم - پارچه نخی ساده - یک و یک

6- دانشگاه - متولد شده - تن پوش گوسفند
7- فیلم علیرضا داوودنژاد - زبان انجیل - از توابع بجنورد

8- میزان انرژی مواد غذایی - فاضاب - جبران کردن
9- تاانک - دوراندیش - یک دوم هر چیز

10- گلی سفید و خوشبو - یک نوع بازی جذاب - هدیه بسته بندی
11- کدبانوی خانه - مرکور - زیانکار

12- ادب آموخته - یک زبان برنامه نویسی رایانه ای - مهارتی در فوتبال
13- خوشه گندم - صدای ریختن پیاپی آب - بخش اصلی و آهنگین اپرا

14- پارچه پرسوراخ - قدیمی ترین غار مسکونی شمال کشور - بدبوی پرخاصیت
15- اثری از ژرژ سیمنون - کوهی جنگلی و دل انگیز در جنوب ساری

 عمودي:
در  اوریســـا  ایالـــت  در  شـــهری   -1
کشـــور هند - در این روش، گیاهانی 
که بشـــدت بـــه شـــوری مقاومند در 
کشـــت  زراعی  نوارهـــای  مجـــاورت 

می شوند
2- دلواپس - بخـــش زینتی پرده - 

منقار پرنده
3- سرود - خط کش مدرج - قطعی

4- ســـران - نقش بازیگر - نام زنانه 
فرنگی

5- مکان- آب نبات براق با خط های 
بین المللـــی  فدراســـیون   - رنگـــی 

شطرنج
6- روان شـــده بر گونه ها - سنگ - از 

انبیا - لقب ساطین پیشدادی
7- بزرگراهی در پایتخت - جرثومه 

- حرف شانزدهم
8- لبخنـــد زدن - رشـــته کوهـــی در 

کشورمان - ارزان نیست
9- قایـــق تفریحـــی - دومیـــن رود 

طوانی اروپا پس از ولگا - خندان
10- آخرین یک رقمی - نوعی بازی 
و ورزش - مقیـــاس اندازه گیـــری - 

همداستان برهمن
11- واکســـن - خوشـــگذران - فلـــز 

سرچشمه
12- دلیـــری - ســـرخ کمرنـــگ - از 

نام های خانم ها
ســـاز   - ســـالمندان  عصـــای   -13

کریستوفری - مسیحی
14- نمونه نمایشـــی - ســـکه طای 

عهد قاجار - کلید خودرو
و  روانشـــناس  فیلســـوف،   -15
پیشـــوای  و  انگلیســـی  طبیعیـــدان 

پراگماتیسم  -  وسیله قایقرانی
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   افقي:
1 - چیزی که... دارد، گله ندارد - آموزش و پرورش

2- توسری خور چکش - اتحاد برای نخریدن یک کاا - سبزدشت
3- طایفه ای هند و اروپایی - قسمت نرم جلوی سر نوزاد - لیست راهنما

4- بی غیرت - اشاره به دور - قسمت کننده
5- واحد پول در تهران - کشور نیکوزیا - ماه برفی

6- دریچه تنظیم نور در دوربین - یک طرف صورت - سوره رفع تهمت
 7- عقیـــده انتخاباتـــی - مدیـــر تیـــم ملـــی امیـــد کشـــورمان - نمایـــش همـــراه بـــا 

ساز و آواز و شعر
8- گذران زندگی - قدیمی ترین پایتخت جهان - نوشته شده

9- سیاره بهرام - شهر مرزی - کتاب هندوان
10- نمد زین - منشی - ظرف آزمایشگاهی مخروطی شکل

11- پژمردگی و افسردگی - سفینه فضایی - پرنده کلنگ
12- نوردهنده - مرداب - شهری توریستی در استان اصفهان

13- خط باستانی - واسطه معامله - عذرخواهی
14- برطرف کننده - پرنده ماهیخوار - عکس العمل دروازه بان

15- فیلمی از بهمن فرمان آرا - حافظه کوچک و قابل حمل کامپیوتری

 عمودي:
1- کشـــوری در قـــاره کهن - از 

صنایع دستی شهر استهبان
2- خـــراب - فـــردای دیروز - 

گوسفند جنگی
3- کلفت - مزه دلچســـب - 

جانشین
4- نامـــی پســـرانه بـــا ریشـــه 
فارســـی - صوت رنج - شاعر 

»آیدا در آیینه«
5- دمای باای بدن - ســـازی 

مضرابی - برادر مادر
6- مقابل خاص - ســـندروم 
تنفســـی خاورمیانـــه - مـــرد 

بی فرزند - زدنی به سیگار
شـــهر  دومیـــن  و  ســـی   -7
پرجمعیت استان آذربایجان 
شرقی - بیان - سطل آبکشی

8- طبقـــه اول اعداد - نوعی 
ساز زهی - سبکی در موسیقی

9- خیزاب - انقباض دردناک 
عضله - پادشاه مادها

 - بنیـــاد   - پوســـتین   -10
...در خانـــه و مـــا گـــرد جهان 

می گردیم - گنگ
11- جنس مدال دومی - گنبد 

زینتی - جدید
12- از فراعنه مصری - عیب و 

نقص - قسمی چراغ
 - تبســـم کننده  بســـیار   -13
هشـــتمین ســـیاره نزدیک به 

خورشید - گمگشته کنعان
14- مـــرد برفی – شـــهری در 

استان لرستان - کشور قهوه
15- از آثار تاریخی، توریســـتی 
شهر رودان استان هرمزگان - 

درهم و آشفته
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2983و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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 گزارشی از »قلعه نو« روستای 1200 ساله

 و تنها روستای نمونه گردشگری منطقه سیستان

قلعه ای برای خیال پردازان
مريم طالشی
گزارش نويس

انداخـــت،  چشـــم  هرچـــه  »ِمـــردل« 
»گرانـــاز« را ندیـــد. عادت همیشـــه اش 
بود. چشـــم هایش همه جا دنبال گراناز 
می گشت، حتی حاا که دیگر نبود. نبود؟ 
مگر می شـــود گراناز نباشد؟ ِمردل باشد 
و گرانـــاز، نـــه؟! کجا فکر می کـــرد چنین 
روزهایی هم برســـد. زن ها سرها را پایین 
انداختـــه بودند و گوشـــه ســـربندها را به 
چشـــم کشـــیده بودند. مردها خاموش 
پیـــش می رفتنـــد. ِمردل نمی توانســـت 
گراناز را ببیند. آن پیکِر پیچیده در پارچه 
ضخیـــم، حتماً کـــس دیگری بـــود. آره، 
حتماً. گراناز حاا حااها جا داشت برای 
مردن. برای نیســـت شـــدن. اصًا دختر 
17 ســـاله را چه به مردن؟ ها؟ درستش 
همین است. مردل نباید باور کند. این که 
نشســـته بر فـــراز آبادی و چشـــم هایش 
از فرط اشـــک درنیامده، می ســـوزد هم 
خودش نیست؛ مردل نیست. حاا باید 
جشن عروسی شان باشد. گراناز را بنشاند 
بر اســـب و در آبادی بچرخاند. عروس از 
زیِر سربند ســـرخ، ریز ریز بخندد و داماد 
قند توی دلش آب شـــود. حاا اما گراناز 

مرده. یک شب، ناگهان در خواب.
اشـــکش  روز  همـــان  از  مـــردل 
خشـــک می شـــود، دلـــش را می بنـــدد و 
تا ابـــد خاموش می مانـــد. او را ســـال ها 
می دیده اند که بر فراز آبادی، همان جا که 
برای آخرین بار گرانـــاز را بدرقه می کرد، 
نشســـته و به نقطه ای خیره مانده است. 

صدها سال است که او اینجاست.
همانجـــا ایســـتاده ام، همانجـــا کـــه 

مـــردل ایســـتاده بـــود، برفراز روســـتای 
»قلعه نو«. آفتاب توی چشمم می زند 
و بـــاد صورتـــم را می ســـوزاند. چشـــم 
برمی گردانم و مردل را کنارم می بینم؛ 
در هیـــأت پیرمـــردی چندصـــد ســـاله، 
»ُلنگوته« به ســـر بســـته. پلـــک می زنم 
و ایـــن بار مـــردل جـــوان را می بینم، در 
حســـرت گراناز جوانمرگ. این داستان 
کامًا خیالی اســـت. من آن را ساخته ام. 
از همـــان لحظـــه ورود به روســـتا چنین 
حســـی دارم، این که کسی همه چیز را از 
آن باا زیر نظر گرفته. یک عاشـــق ناکام 
که من اســـمش را مردل گذاشتم و نام 
معشوقش را گراناز که هردو از اسم های 
قدیمـــی سیســـتانند. مردل بـــه معنای 

مهِردل و گراناز به معنی ناِز گران.
قلعـــه نـــو روی تپـــه ای بلنـــد پیـــدا 
می شـــود. اصـــًا بـــرای همین اســـمش 
قلعه اســـت، چون روی تپه قـــرار گرفته. 
خانه ها با ســـقف های گنبدی شـــکل به 
صورت پلکانی قرار گرفته اند. در ســـقف 
خانه ها بادگیرهایـــی قرار گرفته اند که در 
زبان محلـــی به آن »کولـــک« می گویند 
و در دیـــواره آن »ســـورک« قـــرار دارد که 
دریچه ای است که سبب ورود هوای سرد 
و کوران آن می شـــود، به گونه ای که باد از 

سقف وارد و از سورک خارج می شود.
کوچه های شـــیبدار خانه هـــا را به هم 
متصل می کنـــد. از این جهت می شـــود 
گفت شـــبیه ماسوله اســـت و به آن لقب 
ماسوله جنوب شرق ایران را هم داده اند 
گرچه نسبت دادنش به ماسوله، به نظرم 
نام و آوازه خود قلعه نو را یک جورهایی 

تحت الشعاع قرار می دهد.
نمونـــه گردشـــگری  روســـتای  تنهـــا 

منطقه سیستان را خیلی ها نمی شناسند. 
قلعه نو البته نامی آشناست؛ در مشهد، 
تهران، اراک، ورامین، نیشـــابور، بروجرد 
و شـــهرهای دیگر هم روســـتای قلعه نو 
داریم که احتمااً مثل قلعه نوی زهک، 
کنار قلعه ای کهنه بنا شده است. قلعه نو 
و قلعه کهنـــه نزدیک هم و کنار محوطه 

باستانی دهانه غامان قرار گرفته اند.
قلعه نو در سه راهی جزینک – زهک 
و 26 کیلومتـــری زابـــل قـــرار دارد، پـــس 
رســـیدن به آن کار دشواری نیست. کافی 
است از فرودگاه زابل که فقط 5 کیلومتر 
با شـــهر فاصله دارد، یکراست به سمت 
قلعه نو حرکت کنید؛ این را برای آنهایی 
می گویم که خیال می کنند سیســـتان آن 

طرف دنیاست.
سیســـتان و بلوچســـتان 9 هزار روستا 
دارد اما از میان آنها فقط قلعه نو اســـت 
که بافت خشت و گلی خود را کامًا حفظ 
کرده. معماری بومی منطقه را می توان 
تمام و کمـــال در قلعه نو دیـــد. خانه ها 
یکدست هســـتند. به محض ورود، خود 
را در ارگی تاریخی می بینم. از زمین های 
کشـــاورزی ُتُنک و درختان گز گذشته ام و 
پا به روســـتای تاریخی گذاشته ام. شیب 
کوچه ها مایم اما نفسگیر است. کوچه ها 
ســـنگفرش شـــده اند و خانه ها را مرمت 
کرده اند. این موقع سال یعنی پاییز، کسی 
برای تفریح اینجا نمی آید. تابســـتان ها 
هم البته با وجود بادهای 120 روزه خبری 
از مسافر نیست. تمام دلخوشی اهالی به 
همان عیدهاست که مسافر برای بازدید 
از روســـتای تاریخی که قدمتش را هزار و 

200 سال عنوان کرده اند، بیاید. 
قلعه نو دو اقامتـــگاه بومگردی دارد 

ساکنان قلعه کهنه به قلعه نو مهاجرت کرده اند و قلعه کهنه متروکه ای 
خالی از سکنه است. محمد سنجرانی عصازنان طول کوچه ای منتهی 
به بام قلعه نو را طی می کند. می گوید از اینجا هم خیلی ها کوچ کرده 

و رفته اند. اینجا از طایفه های سرابندی، نارویی، سنجرانی، کیانی، و 
شیرانزهی هستند. مردم کشاورز و دامدارند اگر سال خشکی نباشد. از 

پارسال یک قطره باران هم نیامده. دعا کنید باران بیاد

مهاجرت کرده اند و قلعه کهنه متروکه ای 
خالی از ســـکنه اســـت. محمد سنجرانی 
مـــردی  روستاســـت.  اهالـــی  از  یکـــی 
ســـالخورده که عصازنان طـــول کوچه ای 
منتهی به بـــام قلعه نـــو را طی می کند. 
می گوید: »از اینجا هم خیلی ها کوچ کرده 
و رفته اند. اینجا از طایفه های سرابندی، 
نارویی، ســـنجرانی، کیانی، و شیرانزهی 
هستند. مردم کشاورز و دامدارند اگر سال 
خشکی نباشد. از پارسال یک قطره باران 

هم نیامده. دعا کنید باران بیاد.«
از باای روســـتا، همـــان جایی که من 
مـــردل را تصـــور کرده و داســـتان عشـــق 
ناکام او را به گراناز برای خودم ساخته ام، 
کل روســـتا پیداست. گورستان با قبرهای 
پلکانی، بیشتر آدم را یاد لوکیشنی از یک 
فیلم تاریخـــی می اندازد. شـــاید منظره 
گورستان اســـت که داستان تشییع جنازه 
گراناز و نظاره دردناک مردل را در ذهنم 
می ســـازد. داســـتانی واقعی البته وجود 
دارد از قبر دختری که در گورستان کشف 
شـــده و معماری آن نشان می دهد مال 
دوران صفویه اســـت اما معلوم نیســـت 
خود دختـــر کیســـت. نمی دانم دختری 
جوان اســـت، معشـــوقه مردی نـــاکام یا 
دختری پا به سن گذاشته که بار حسرتی 
کهنه را به دل داشـــته، کسی شبیه آبجی 
خانوم داســـتان هدایت که جســـدش را 
فردای عروسی ماهرخ، خواهر کوچکش 
توی ســـرداب پیـــدا می کنند. کســـی چه 
می داند، اما این را خوب می دانم که اگر 
گذرتان به قلعه نو بیفتد، می توانید شما 
هم مثل من تخیلتـــان را به کار بگیرید و 
داستان شخصی تان را بسازید؛ سیستان 

سرزمین افسانه هاست.
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و وسایل اتاق نشـــانی از هنرهای دستی و 
بومی و پیشینه باستانی منطقه دارد.

 زن ســـرایدار می گوید: »اینجا بیشـــتر 
مســـافرها از تهران می آینـــد البته خیلی 
وقت اســـت نیامده اند. از فرانسه و ایتالیا 

هم آمده اند.«
ســـرویس بهداشـــتی اقامتـــگاه برای 
گردشـــگران خارجی هم تجهیز شـــده و 
توالت فرنگـــی دارد. جالب ترین چیزی 
که در اقامتگاه به آن برمی خورم، سیستم 
خنک ســـازی طبیعـــی اســـت کـــه روی 
بالکن قرار دارد. چیزی شـــبیه یک قفس 
اســـت، محفظه ای است که داخلش را با 
شـــاخه های خشک و پوشـــال پر کرده اند 
و وقتـــی جریـــان آب را برقـــرار می کنند، 
آب قطـــره قطـــره روی آن می چکد و باد 
کـــه عنصر جدایی ناپذیر منطقه اســـت، 
خنـــکای مایم و دلچســـبی را بـــه وجود 
مـــی آورد کـــه بـــا موســـیقی فروریختـــن 

قطره ها، دلنشین تر هم می شود.
ســـاکنان قلعـــه کهنـــه بـــه قلعـــه نو 

کـــه هـــردو خالی اند. بـــه گفته ســـرایدار 
یکی از آنها، 6 ماه اســـت هیچ مسافری 
اینجـــا نیامـــده. زن در را بـــاز می کند و از 
پســـرش می خواهـــد محوطه را نشـــانم 
دهـــد. یک حیاط بزرگ مربع شـــکل که 
با باغچه های کوچک آراسته شده و بعد 
از باارفتن از پلکان، به اتاق ها می شـــود 
رسید که درشـــان به بالکن باز می شود و 
تعدادشان 6 تاست. پسر جوان، در یکی 
از اتاق ها را باز می کند که درواقع دو اتاق 

تو در توست. وســـط اتاق قالی با طرحی 
خلـــوت پهـــن کرده اند و روی آن ســـفره 
گـــرد حصیری کـــه زیر مجمعی مســـی 
پهن شـــده و روی آن کوزه ای ســـفالی که 
طرحی از شهر سوخته زابل دارد. گرچه 
دهانه غامان هم که قلعه نو نزدیک به 
محوطه اش قرار گرفته، کم قدمت ندارد 
و تنها شـــهر هخامنشی است که با نقشه 
شهرسازی بوده و هنوز هم در اطراف آن 
تپه هـــای تاریخی وجـــود دارد که باید در 

آن کاوش کرد، هرچند باستان شناســـان 
اعتقاد دارند بخشـــی از این شـــهر به زیر 
دریاچه »چاه نیمه« رفته و از دســـترس 

خارج شده است.
 دور تـــا دور اتـــاق را زیرانـــداز و متـــکا 
چیده اند و رختخواب ها هم در پســـتویی 
گوشـــه اتاق قرار گرفته اند که رویشان را با 
چادر شب پوشـــانده اند. آیینه ای که روی 
طاقچه گذاشـــته شـــده، قابـــش دورتادور 
آیینه کاری است و در مجموع تمام اسباب 
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کارنامــه شــخصی محمدعلــی 
فروغی که چــه در بین موافقان 
و چــه در بیــن مخالفانــش بــه 
دایــل مختلفــی از ویژگی هــای 
کارنامــه ای  و  بــارزی برخــوردار 
کارنامــه ای  اســت،  نظیــر  کــم 
مهــم و چندایــه اســت. مــا در 
طــول تاریخ بعد از مشــروطیت با ســه جنس افراد 
فرهیختــه و تحصیلکرده و نخبه ســر و کار داریم که 
ســه جور در برابر وضع موجود موضعگیری کردند. 
فروغــی این بخت را داشــته که ایــن را انتخاب کرده 
کــه در طــول دوران زندگــی سیاســی و اجتماعــی و 
فرهنگی، هر ســه جنس را رفتار کند. اگرچه از لحاظ 

زمانی یکسان نبوده است.
و  خردمنــدان  موجــود،  وضــع  بــا  مواجهــه  در 
روشــنفکران ما معموًا سه جور رفتار ارائه می کنند. 
رفتار نخســت این است که باید به هر نحوی شده یا 
قدرت سیاســی حاکم را کســب کرد یــا به آن ملحق 
شــد. ایــن چیزی اســت کــه در نــگاه بدبینانــه اش و 
به مفهــوم انتقــادی کارل پوپر در کتــاب جامعه باز 
مطرح می کند: خردمندان در خدمت خودکامگان.

البتــه این خدمت در تاریخ جوری بوده که گاهی 
می توانســتند خودکامگی را تعدیل کــرده و موجب 
تلطیــف وضــع موجود شــوند. نظایر زیــادی هم در 
این مورد داشــتیم. در دوره مغــول و در دوره قاجار 
از این دســت وجود داشــت. اندیشــه فروغــی که در 
حقیقــت بخــش عمــده اش بعــد از کودتــای 1299 
اســت، این بود که با الحاق به قدرت سیاسی بتواند 
بخشی یا تمامی اندیشه هایش را به پیش ببرد. این 
در حقیقت بنیان اندیشــه فروغی است که برخی به 

آن محافظه کاری لیبرال می گویند.
نــوع دومــی کــه مــورد بحث اســت و رفتــاری که 
رجال مــا دارند معارضه و قهر از قدرت یا مقابله با 
قدرت است و در واقع فروغی یک دوره خیلی کوتاه 
ایــن را تجربه کرد و این در دوره جوانی او، در دوران 
اســتبداد صغیر و انتهای حکومت محمدعلی شــاه 
اســت و او دســت به مقابله با وضع موجود می زند. 
ولــی نــوع ســومی که البتــه بــه فروغی تحمیل شــد 
و شــاید خواســته او هم نبــود، در دوران بعد ازســال 
1314 تــا 1320 بــود. یعنــی دوران انــزوا و انفعــال 
و جدایــی از قــدرت بــدون مقابلــه و بــدون تعامــل 
بــا قدرت بــود. خیلــی از روشــنفکران و نخبــگان ما 

ترجیح می دهند اینگونه رفتار کنند.
تجربه تاریخی نشان داده که در هر سه مورد این 
موارد مزایا و معایبی وجود دارد. اگر دوره سلطنت 
رضا شاه را به سه دوره تقسیم کنیم؛ ازسال 1299 تا 
1307 دورانــی که فروغی اولیــن پایه های همکاری 
بــا حکومــت رضــا شــاه را می گــذارد. ایــن دوره ای 
اســت کــه ســنت و دیــن بــا حکومــت رضا شــاه به 
طــور اجمالــی و کلــی یک تعاملــی دارند. حــاا اگر 
از اســتثنائاتی ماننــد آیت اه ســید حســن مدرس 
بگذریــم در مجمــوع حکومــت رضــا شــاه، حتی با 
توصیه هــای امثال فروغــی با نهاد های ســنتی یک 

تعامات خیلی خوبی داشت.
در دوران دوم کــه پایه های حکومت مســتحکم 
می شــود و فروغی هم نقش عمــده ای درآن دارد، 
طبیعتاً دوران تقابل و مواجهه جامعه سنتی است 
بــا حکومت رضا شــاه. نهایتًا در دورانــی که فروغی 
نقشــی ندارد. از ســال 1314 تــا 1320 دوران انزوای 
حکومت از جامعه ســنتی اســت و در واقع بتدریج 
نامحبوبیــت و نامردمی بــودن کامل حکومت رضا 
شــاه، هــم از جهــت مســائل مدنــی و هــم از منظر 

سنتی به وجود می آید.
فروغی در یــک دوره زندگی نظــری خود، مدام 
صحبت از قانون و قانونمداری حکومت مشــروطه 
و اصــول آزادی و پارلمانــی می کنــد. ولی در عرصه 
عمل وقتــی نگاه می کنیم و نوشــته های خصوصی 
او را مــرور می کنیــم می بینیــم که به هــر دلیلی و با 
هر انگیزه ای اساســاً فروغی از رجال سیاسی موازی 
خودش و آن رجالی که اساســاً نظارت و حسابرسی 
و شــفافیت را انجام می دهند نیســت و مشــخصاً از 
مجلس و پارلمانتاریســم دل خوشــی نــدارد. حتی 
پارلمان هــای دســت نشــانده ای ماننــد ادوار هفتم 
تــا دوازدهــم کــه مجلــس عمــًا هیــچ کاره و فقط 
بلــه قربــان گو بوده، حتــی در آن دوران هم فروغی 

نسبت به پارلمان خوشبین نیست.
ایــن از کجا ریشــه می گیــرد. این اندیشــه را ما به 
نوعی در آغاز مشــروطیت توســط ابوالقاســم خان 
ناصرالملک قراگوزلو اولیــن ایرانی فارغ التحصیل 
گــری  ادوارد  ســر  همــکاس  آکســفورد،  دانشــگاه 
دوران  آن  بریتانیایــی  رجــال  از  دیگــر  برخــی  و 
می بینیــم کــه معتقد بود، دموکراســی، لیبرالیســم 
بــرای  امــا  مفیــد،  بســیار  اصــوًا  پارلمانتاریســم  و 
ایــران خیلــی زود هســتند و بایــد در ابتــدا، ســال ها 
زمینه ســازی انجام شــده و در آغاز دولت جدید کار 

را با استبداد منور پیش برد.
تعبیــری کــه ناصرالملــک بــه کار می بــرد ایــن 
کــه دموکراســی و حکومت مــردم ماننــد چلوکباب 
نــوزاد  یــک  بــه  می خواهنــد  کــه  اســت  ســلطانی 
شــیرخواره دهنــد کــه بــرای او مضــر اســت و حتی 
ممکن اســت  او را بکشــد. فروغی اگر چــه در گفتار 
و نوشــته هایش با این نظر همدلی زیادی نمی کند، 
امــا در عمل رفتــار فروغی با پارلمــان و نمایندگان 
مــردم از همــان قســم دیــدگاه ناصرالملــک بــود. 
مواجهه مهم و تاریخی او با دکتر محمد مصدق در 
مجلس نیز از همین قسم بوده و مؤید آن است که 
فروغی مجلس آزاد و منتقد را خیلی برنمی تابید و 

حتی با پارلمان میانه خوشی نداشت.
کنیــد،  نــگاه  بــه مذاکــرات مجلــس  اگــر شــما 
خواهید دید که فروغی وقع چندانی برای پارلمان 
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وجــوه   فروغــی  محمدعلــی 
فروغــی  دارد؛  مختلفــی 
فیلســوف  سیاســتمدار، 
هرکــدام  اندیشــمند  و 
خــود  خــاص  جذابیت هــای 
جنبه هــای  از  و  دارنــد  را 
و  بررســی  قابــل  گوناگــون 
مطالعه هســتند. امــا کارنامه 
فروغــی به عنــوان یک دیپلمــات نیز قابــل توجه 
اســت. فروغــی به عنوان عضــو هیــأت نمایندگی 
ایــران در کنفرانــس صلــح پاریــس و وزیــر امــور 
خارجه در کابینه های حســن مســتوفی الممالک، 
سردارســپه و مخبر السطنه هدایت و وزیر خارجه 
و   1314 تــا   1312 ســال های  در  خــودش  کابینــه 
ســفیر کبیــر ایران در ترکیــه در ســال های 1306 تا 
1309 و نیز ســه بار نخســت وزیر نقــش مهمی در 
سیاســت خارجی ایــران در برهه هایی حســاس و 
تعیین کننده داشــته است. دســتاورد دیپلماتیک 

فروغی چندان درخشان نیست. 
فروغــی در اختافــات مــرزی ایــران بــا شــوروی، 
ترکیه، عراق و افغانســتان، راهکاری بجز تســلیم 
مطلــق بــه خواســته های همســایگان ارائــه نــداد 
و در کلیــه اختافــات مــرزی ایران با همســایگان 
که فروغی به نوعی ســهیم و دســت انــدرکار بود، 
ایران در خواســته های خود ناکام ماند و در مقابل 
به دســت  می خواســتند  آنچــه  هــر  همســایگان 
در  شــوروی،  بــا  ایــران  اختافــات  در  آوردنــد. 
شرایطی که روس ها پیشتر روستاهای مرزی ایران 
را تصرف کرده بودند بازهم فروغی به عنوان وزیر 
خارجه با حفر کانال در نهر حسن خانلو موافقت 
کــرد و بــا ایــن اقــدام منجــر بــه اشــغال مناطــق 
اختافــات  در  گردیــد.  ایــران  خــاک  از  بیشــتری 
مــرزی ایــران بــا ترکیه، توصیــه فروغی بــه دولت 
ایــران موافقــت با کلیــه خواســته های ترکیه بود و 
براســاس رهنمودهای فروغی بود که ترکیه اجازه 
یافــت وارد خــاک ایران گردیــده و مناطقــی را به 
بهانه مبارزه با کردها، اشغال نماید و متعاقباً نیز 
از ایــن مناطــق خارج نگردیده و ایــن اراضی را به 
خاک خــود ملحق نماید. فروغــی در مورد عراق 
نیز پیشــنهادش به رسمیت شــناختن یک جانبه 
و باعوض عراق و موافقت ایران با انتزاع اراضی 
نفتــی خانقیــن از ایران بود و در مورد افغانســتان 
نیز بــا حکمیت ترکیــه در اختافات مــرزی ایران 
وافغانســتان موافقــت کــرد. در مجمــوع فروغی 
نســبت بــه معاصرین خــود، دیپلماتــی ضعیف 
بود که توفیق چندانی در راه دفاع از حقوق کشــور 
متبوع خود به دســت نیاورد. در مجموع از جمله 
مهم ترین نــکات در کارنامــه دیپلماتیک فروغی 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- درخواســت به عنــوان ســفیر ایــران در ترکیه از 
دولــت بــرای موافقت با حضــور قشــون ترکیه در 

ایران و استفاده ترکیه از خاک آرارات.
و  ترکیــه  بــا  فروغــی دربــاره ضــرورت همــکاری 
اعطای حق عبور به ترکیه جهت سرکوب شورش 
کردهای آرارات در گزارش خود به وزارت خارجه 
در آذرماه 1306 نوشــته بــود: »در هر حال عقیده 
بنده این اســت که در باب تأمین حدود، با دولت 
ترکیــه بایــد همــکاری کــرد، زیــرا کــه اوًا نگرانــی 
دولــت ]ایران[ از اینکه اکــراد را بخواهند منقرض 
کنیــم مــورد نــدارد و آنهــا چنیــن توقعــی ندارند 
و شــاید اصــرار بــه خلع اســلحه آنها هم نداشــته 
باشــند، چــون می داننــد و فهمیده اند کــه این کار 
نیســت.  صورت پذیــر  بــزودی  و  اســت  مشــکلی 
اســاس تقاضــای آنها این اســت که بیــن دولتین 
همکاری باشــد که از یک طرف اکراد ایران اسباب 
زحمــت ترکیــه نباشــند و از طــرف دیگــر، اکــراد 
خودشــان، خــاک ایــران را مأمن و ملجــأ خود بر 
ضد ترکیه نتوانند قرار دهند؛ پس با این مقصود، 
چه ضرر دارد همراهی کنیم. امر از دو حال خارج 
نیست یا واقعاً منظورشان همین است البته باید 
همراهی کرد و مصلحت خود ما نیز در این است 
یــا این منظــور را ندارند و توقعات شــاق دارند در 
آن صــورت مــا حســن نیت خــود را نشــان داده و 
بری الذمــه می شــویم. در هــر حال دولــت حالیه 
ترکیــه نمی توانــد ایــن قضیــه را به ســهل انگاری 
بگذرانــد و با هر زحمــت و فداکاری باشــد، اقدام 
بــه تأمیــن حــدود خواهــد کــرد. منتهــا اینکــه اگر 
مــا همراهی نکنیــم، دلتنــگ خواهد بود و شــاید 

صدمه ای در ضمن به ما بزند.«
 2- موافقــت بــا تصویــب پروتــکل اســامبول در 
مــورد مرزهــای ایران و عــراق که بشــدت به زیان 
ایــران بود و موافقت با تجزیــه منطقه نفت خانه 

و اراضی نفتی خانقین از ایران.
محمدعلــی فروغی وزیر امور خارجه طی نامه ای 
بــه هیأت وزیران نظر می دهد، بهتر اســت دولت 
ایــران روی اعــاده حقوقــش در ارونــدرود تمرکــز 
نماید و بحث اســترداد اراضــی انتقالی در جنوب 
قصرشــیرین را کنــار بگــذارد. فروغی دربــاره این 
موارد تصریح می دارد:»نســبت به شــط  العرب، 
ســابق بر ایــن دولت ایــران ادعای خــود را عنوان 
کرده اســت و این مســأله را یکی از اموری قلمداد 
نمــوده که مانــع دولت ایــران از شــناختن دولت 
عراق بوده اســت و دولت انگلیــس در این قضیه 
بــا دولت ایــران طرف گفت وگو بــوده و به موجب 
مراســاتی که با حضرت اشــرف آقــای وزیر دربار 
در ســنه 1929 مبادلــه کــرده، تصدیــق حقانیــت 
دولــت ایــران را نمــوده ولی اظهار داشــته اســت 
که اگــر بخواهنــد این قضیــه را به عنــوان اختاف 
ســرحدی و اصــاح حــدود مطــرح کننــد دولــت 
عــراق به زحمــت می افتد و حل مســأله مشــکل 

مجید تفرشی
تاریخ نگار و سند پژوه

زبان دیپلماتیک یک سیاستمدار سه الگو در تعامل فرهنگ با قدرت

 محمدعلی
 بهمنی قاجار
 حقوقدان 
و پژوهشگر تاریخ

می شــود و پیشــنهاد کــرده اســت کــه بــرای رفــع 
مشــکات بیــن دول ایــران و انگلیــس و عراق که 
هر ســه در اداره کردن شــط العرب ذینفع هستند 
قــرارداد مخصوصــی منعقــد شــود کــه در ضمن 
آن بــدون عنــوان تعیین ســرحد، مقاصــد دولت 
ایران نســبت به شــط حاصل گردد و دولت ایران 
ایــن پیشــنهاد را قابــل قبــول دانســته و مقتضــی 
اســت کــه هــر چــه زودتــر عملــی شــود و مقصود 
حاصل گردد. اما نســبت به قســمت خاکی یعنی 
اراضــی نفت خانــه یــا غیــر آن تاکنــون هیچ وقت 
دولــت ایــران عنوان نکــرده و اگــر ازم بداند باید 
بعــد از ایــن بکنــد، اّا اینکــه دولــت عــراق البتــه 
بــه ســهولت زیر این بــار نخواهــد رفــت و خواهد 
گفــت اگر دولــت ایران چنین ادعایی داشــت چرا 
همــان وقت که مســأله شــط العرب را عنوان کرد 
در این باب اظهار ننمود و به عاوه این ســرحدی 
اســت کــه بیــن دولــت ایــران و دولــت عثمانی با 
میانجیگــری دولتیــن روس و انگلیس تشــخیص 
شــده و گذشــته اســت و دیگر تجدید دعوی مورد 
نــدارد. در ایــن مــورد مخصــوص بــا آنکــه دولت 
انگلیــس سرپرســت دولــت عــراق اســت و خــود 
آن دولــت هم در عقــد قرارداد ســرحدی ایران و 
عثمانی شــرکت داشته اســت، ممکن نیست زیر 
بــار فســخ آن بروند چنانکــه در باب شــط العرب 
هــم که حقانیت تقاضــای دولت ایران را تصدیق 
داشــت باز زیر عنوان تغییر ســرحد نرفت و برای 
اســترضای خاطر ما تدابیــر و پیچ  و خم هایی پیدا 
کرد. پــس با این حال که دولــت ایران برای پیش 
بــردن مقصود خــود محتاج به تشــبثات مختلفه 
خواهــد بــود که نتیجــه آن معلوم نیســت. ضمناً 
ایــن نکته را هم باید تذکر دهد کــه اخیراً در مورد 
مناقشــه ای که بین دولت ایــران و دولت عراق در 
موضوع ساختمان قراول خانه در چغاسرخ پیش 
آمد، دولت ایران عمًا حق را به جانب عراق داد 

و یک اندازه، آن سرحد تثبیت شد.«
اســتدال های فروغی در مورد اینکــه دولت ایران 
نمی توانــد مدعــی بازپس گیــری اراضــی انتقالــی 
نظــر  بــه  نادرســت  گــردد،  قصرشــیرین  جنــوب 
می رســد. اینکه ایــران طبق قرارداد ســرحدی و با 
وســاطت روس و انگلیــس اراضــی انتقالــی را بــه 
عثمانی واگذار کرده یا اینکه ایران تاکنون استرداد 
اراضی انتقالی را عنوان نکرده، بنابراین نمی تواند 
مدعــی بازپس گیــری اراضــی انتقالــی گــردد، بــه 
ســه دلیل مغایر بــا اصول حقــوق بین الملل بود. 
دلیل اول اینکه قرارداد مورد اشــاره یعنی پروتکل 
اسامبول از حدودی که در عرف بین المللی برای 
پروتکل شناخته می شود فراتر رفته بود و در عمل 
در تضاد با عهدنامه ارزروم قرار داشــت. پروتکل، 
توافقنامه ای اســت که برای شرح و بسط عهدنامه 
میــان طرفین یک معاهده منعقــد می گردد و در 
حقیقت بخش اجرایی عهدنامه به شمار می آید. 
بنابرایــن پروتــکل نمی توانــد از حــدود مندرج در 

یک عهدنامه فراتر برود. 
بر اساس عهدنامه ارزروم و آنچه پس از عهدنامه 
در واقعیــت و در عمــل در مناطق مــرزی ایران و 
عثمانی رخ داده بود، اراضی مابین قصرشیرین و 
خانقین در مالکیت ایران قرار داشــت. شاهد این 
مدعــا افــزون بر اســناد متعدد، عملیات شــرکت 
نفــت دارســی در جنــوب قصرشــیرین به عنــوان 
بخشــی از خاک ایــران که در حوزه امتیاز دارســی 

قرار داشت، است.
 بنابر آنچه گفته شــد، پروتکل اســامبول برخاف 
متــن عهدنامــه ارزروم بخشــی از خــاک ایــران را 
تجزیــه کرده بود و از حدودی که عرف بین المللی 
بــرای پروتــکل می شناســد فراتــر رفته بــود. دلیل 
فروغــی،  اســتدال های  نادرســتی  مــورد  در  دوم 
عــدم تصویب پروتکل اســامبول اســت. پروتکل 
اســامبول کــه تنهــا نــام پروتــکل را داشــت و در 
حقیقت یــک عهدنامه مرزی به شــمار می رفت، 
بــرای اعتبــار، افزون بــر امضا نیاز بــه تصویب نیز 
داشــت و ایــن تصویــب بایــد بــه وســیله مجلــس 
شــورای ملــی بــه عمــل می آمــد. عــدم تصویــب 
پروتــکل اســامبول بــه معنــای عــدم اعتبــار این 
پروتــکل بود و در چنین وضعیتی کلیه آثار ناشــی 
از پروتــکل از جملــه تحدیــد حدود ناشــی از آن و 
تصرف مناطق فاصله بین قصرشیرین و خانقین 
مطلقــاً فاقد ارزش و اعتبار بود و مرز واقعی ایران 
و عــراق، مرز پیــش از انعقــاد پروتکل اســامبول 
به شــمار می رفت. دلیل ســوم در نادرســت بودن 
اســتدال های فروغــی نیــز عــدم اعتبــار اشــغال 
اراضــی حتــی بــر اثــر مــرور زمــان بــود. از آنجا که 
تصرف خاک ایران در حد فاصل بین قصرشیرین 
و خانقیــن نوعی اشــغال به شــمار می رفت، مرور 
زمــان و عدم اعتراض به اشــغال نیز مشــروعیتی 

برای اشغالگر به وجود نمی آورد.
در مــورد ســایر نقــاط مهــم کارنامــه دیپلماتیک 
فروغــی نیــز می تــوان بــه اختصــار به مــوارد ذیل 

اشاره کرد:
- موافقــت بــا حاکمیت مطلق عراق بر سرتاســر 

اروندرود.
- موافقت با واگذاری آرارات و قره سو به ترکیه.

- موافقت با تغییر درپروتکل اســامبول در مورد 
مرزهای ایران و ترکیه باوجودی که در مورد عراق 
کــه به زیان ایران بود قرارداد مذکور تأیید شــد در 
مــورد مــرز بــا ترکیه کــه به ســود ایران بــود همان 

قرارداد تغییر کرد.
- موافقت با حفر کانال حسن خانلو در رود ارس 

به سود شوروی.
- عــدم پیگیــری اعــاده فیــروزه و ســایر مناطــق 

اشغالی ایران از شوروی.

خاموشی فروغی
گــروه تاریــخ: محمدعلی فروغی )متولد ۱۲۵۴ خورشــیدی در  تهــران( یکی از 
شاخص ترین و برجسته ترین شخصیت های سیاسی و فرهنگی تاریخ معاصر 
ایــران، چند دوره نمایندگــی مجلس، رئیس دیــوان عالی تمیز، پنــج  بار وزیر 
خارجه، چهار بار وزیر دارایی، ســه بــار وزیر عدلیه، چهار بــار وزیر جنگ، یک 
بــار وزیر اقتصاد ملــی، یک بار وزیر دربار و ســه بار نخســت وزیری ایران. بانی 
تأســیس دانشــگاه تهران و ایجــاد فرهنگســتان زبان فارســی، مصحح کلیات 
ســعدی، شــاهنامه فردوســی و رباعیات خیــام و عامــل قبواندن اســتعفا به 
رضاشــاه و ســپردن ســلطنت به محمدرضا پهلوی در ســال ۱3۲0، روز پنجم 
آذر ۱3۲۱ بــر اثر ســکته قلبی درگذشــت. به همین مناســبت مجید تفرشــی و 
محمدعلی بهمنی قاجار، کارنامه سیاســی او را مورد ارزیابــی قرار داده اند که 

تقدیم حضورتان می شود.

نمی گذاشــت. فروغی اعتقاد داشــت تــا نهادهای 
تربیتــی و مدنــی رشــد کافــی نکنــد کســانی کــه در 
مجلس شــرکت می کننــد، لزوماً نماینــدگان ملت 
نیســتند. این دیدگاه بســیاری از رجال ایرانی عصر 
مشــروطیت اســت که حکومت پارلمانی و تبعیت 
از آرای مــردم نیاز به آماده ســازی دارد. حال آنکه 
شــمار دیگــری از اندیشــمندان، بــدون حکومــت 
قانــون و اراده مــردم، رســیدن بــه دوران تعقــل و 

بالندگی عمومی را ناممکن می دانستند.
شاهان ایرانی، بخصوص عصر پهلوی، هم رأی 
کســانی کــه مــردم را ایــق و آمــاده تصمیم گیــری 
برای سرنوشت خود نمی دانستند بودند. داریوش 
همایــون، سیاســتگر، وزیــر و روزنامــه نــگار دوران 
محمــد رضــا شــاه، در گفت و گویــش بــا خــود مــن 
می گفــت: شــاه عاشــق ایــران بــود ولــی از ایرانیان 
خوشــش نمی آمد. این تفکیک بیــن اهالی ایران و 
منافــع ملی ایــران و تفکیک مــردم از منافع ملی، 
به عنوان یک مفهوم انتزاعی، امر خطرناکی است. 
یعنــی سیاســتمداری که خودش را از مــردم نداند 
و اصاحــات را جــدا از اراده مــردم بدانــد، بعیــد 
است موفق شود در رسیدن به بهروزی ملی موفق 

بماند.
از نظــر امثــال محمــد رضا شــاه، نه مــردم و نه 
حتــی سیاســتمداران مشــفق و منتقــد اطــراف او 
نگــران  و  او خیرخــواه  نبایــد ماننــد  و  نمی تواننــد 
منافــع ملــی باشــند. از ایــن منظر، شــخص حاکم 
تنهــا قدرتــی اســت که خیرخــواه و حامــی مصالح 
راهبردی عمومی است و منتقدانی که به او هشدار 
می دهنــد، فاقــد صاحیــت انتقاد و کوشــش برای 

تغییر رویکردهای کان موجود هستند.
محمــد علــی فروغــی بــه طــور جــدی و عمیق 
و به صــورت صحیــح معتقــد بــه تربیــت و اصاح 
جامعــه بــود. شــما در اولیــن نطقــی کــه او بعد از 
شــهریور 1320 در رادیــو انجــام می دهــد هــم این 
نکتــه را بــه وضــوح می بینیــد کــه می گوید: »شــما 
شــنوندگان؛ من یقین دارم که بســیار شنیده اید که 
از تمدن و توحش و ملل متمدن ســخن می گویند. 
آیــا درســت فکر کــرده اید کــه ملت متمــدن کدام 
اســت و ملت وحشی چیست؟ گمانم این است که 
بعضی از شــما خواهند گفــت که ملت متمدن آن 
اســت کــه راه آهن، خانه ، لشــکر، ســپاه و هواپیما و 
از ایــن قبیل چیزها دارد و ملت وحشــی آن اســت 
کــه ایــن چیزهــا را نــدارد. یــا خواهنــد گفــت ملت 
متمدن آن است که شــهرش چنین و چنان باشد، 
خیابان هایش وســیع و آسفالته باشد و خانه هایش 
چنان باشد. البته ملت متمدن این چیزها را دارند 
اما من به شما می گویم که این چیزها فروع تمدن 
هســتند اصل تمدن نیستند. اصل تمدن آن است 
کــه ملــت تربیت داشــته باشــد و بهتریــن عامت 
تربیت داشــتن ملت آن اســت که قانون را محترم 
بدارد و رعایت کند .اگر این اصل محفوظ باشد آن 

فروع خود به خود حاصل می شود...«
فروغــی فــردی اســت که بــه دقت و به درســتی 
دم از قانــون می زنــد، قانونمنــدی را اصل تمدن  و 
ترقیــات مدنی را فــرع آن می دانــد. او در یک دوره 
طوانــی، ســخت و پیچیــده، در مقابــل حکومــت 
اهــداف  بــه  رســیدن  بــرای  شــاه  رضــا  خودکامــه 
مصلحانه خــود آنقدر کوتاه آمد کــه نهایتاً در پاییز 
1314 دیگر توســط دســتگاه خودکامه تحمل نشده 
و ناگزیــر برکنار و دچار خانه نشــینی و نوعی حبس 
خانگــی می شــود. حــاا ســؤال ایــن اســت کــه این 
تأثیرگــذاری فروغــی در بــزرگان دوران رضا شــاه تا 
چه حد مؤثر بوده اســت؟ آیا رویکــرد او در ورود به 

حکومت درست بود یا نه؟
اگر محاسبه ای براساس هزینه و فایده بکنیم، آیا 
ایــن روش ورود خردمندان به خدمت خودکامگان 
نهایتــاً مفید بــوده یا نه؟ آیا نخبــگان وارد حکومت 
می شــوند تــا حکومــت را تحــت تأثیــر قــرار داده یا 
برعکــس مقهور روند فزاینــده خودکامگی و ابزاری 
برای تحکیم و افزایش آن شوند؟ این سؤال مهمی 
اســت که در طول تاریخ پاســخ های مختلفی به آن 
داده شده. یک فرهیخته و یک نخبه چه تصمیمی 
بگیــرد؟ باید با حکومت به تعامــل برخیزد یا انزوا 

برگزیند یا با آن مقابله و مخالفت کند.
واقعیــت این اســت کــه بخشــی از ایــن انتخاب 
به تصمیــم خود نخبگان و خردمندان اســت، ولی 
بخشــی را حکومــت و شــرایط زمانــه بــه او تحمیل 
می کند. یعنــی حکومت به نخبگان یاد می دهد که 
چگونــه با او تعامل یا تقابل کنند، یا اصًا می شــود 
تعامــل پذیــر بود یا نه. من قبًا در ســخنرانی ام در 
واشــنگتن، جایــی که نیمــی از مخاطبان ســلطنت 
طلب بودند و سخنان من هم جنجالی شد، درباره 
ریشــه های انقــاب اســامی ایــران در ســال 1357 
ســخن گفته ام. گفتم: »اگر از من بپرسید که عنصر 
اصلی موجب و فرد مؤثر در ایجاد انقاب اســامی 
و جمهوری اســامی ایران چه کسی بوده من پاسخ 

می دهم: محمد رضا شاه پهلوی.«
دلیلــش هــم خیلــی ســاده اســت در زمان های 
مختلف،هم رضا شاه هم محمدرضا شاه و اخاف 
و اســاف آنها به هشــدارهایی که توســط نخبگان و 
خردمنــدان درون حکومــت، در مراحــل مختلــف 
مــی دادند مطلقــاً توجــه نکردنــد و آنهــا را آزرده، 
منــزوی، بی خاصیــت و برکنار کردند. وقتی دســت 
این خردمندان از همکاری حکومت قطع می شود، 
کار دشــوار شده و حاکمان با سیاست ورزان متملق 
و بلــه قربــان گویــی مواجــه می شــوند کــه در زمان 
ثبــات، بســیار دوســت داشــتنی هســتند و در زمــان 
بحــران، بی خاصیت و عاجــز از قدرت نجات »ولی 

نعمت«خود هستند.
نخبگان مشــفق و منتقد در ابتدا به عنوان بازوان 

اصلــی کمک بــه حاکمــان جدید جذب می شــوند، 
ولــی بتدریــج به عنــوان افراد مانــع اجــرای کامل و 
بی دردســر منویــات حاکمــان تلقــی شــده و در آخر 
هم از کار کنار گذاشــته می شــوند. سرگذشــت امثال 
فروغــی نشــان می دهــد کــه حکومــت هــای ایرانی 
مــدت  دراز  ورزی  و خــرد  ایــن خردمنــدی  اغلــب 
را نداشــته اند کــه بخواهنــد با تــن دادن بــه نظرات 
مشورتی و مشفقانه مازمان خیرخواه خود، نه تنها 
به منافع راهبــردی ملی بلکه حتی به مصالح خود 

بیندیشند.
کــه تعامــل  کــه خردمندانــی  اســت  مشــخص 
را برمــی گزیننــد، دارای  بــا حکومــت  و همــکاری 
جاه طلبی هــای شــخصی هم هســتند. البتــه که در 
سیاســت جــاه طلبــی و بلند پــروازی اصــل مهمی 
اســت و سیاســتمداری کــه بلند پــرواز نباشــد راه را 
اشتباه آمده است. ولی این جاه طلبی در چه حدی 
و بــه چه قیمتی؟ به نظر می رســد که فروغی مانند 
علــی اکبر داور و دیگر فرهیختگانی که کوششــی در 
دولت و ملت ســازی مدرن داشــتند، این هدف را از 

مسیر خدمت به خودکامگی پیمودند.
اتفاقــاً فروغــی از همــه آنهــا اقبالــش بلندتــر و 
درعرصه هــای مختلــف وزیر جنــگ، وزیــر خارجه 
و رئیــس الــوزرا بــوده و تــا حد زیــادی توانســته این 
ســاخت، نوســازی و بازســازی مدنی را انجام دهد. 
ولی نهایتاً حکومت رضا شــاه از فروغی یک عنصر 
ناخواستنی و نامطلوب ساخت. به نظر می رسد در 
تعامل بین قدرت، سیاســت و حکومت ما چاره ای 
نداریــم بــه جایــی که بــه شــخص و امثــال فروغی 
توجه کنیم که چــه کردند و چه نکردند چه کارهای 
می خواســتند بکننــد و چقــدر توانســتند بــه اهداف 
خــود از این مســیر دســت یابند و محاســبه هزینه و 

قاعده این روش چه بوده؟
در این مســیر برخــی از رجال سیاســی ایرانی که 
واقعًا در اندیشــه اصاح و بهبود بوده اند، تا چه حد 
پیش رفته و در بزنگاه های مهم سیاسی برای حفظ 
اصول خود از قدرت کناره گرفته اند؟ بگذارید با یک 
مثال ملموس نه چندان خوشایند مقصودم را بیان 

کنم؛در دوران گروگانگیری و اشــغال سفارت امریکا 
در تهــران در ســال های 1358 و 1359 وقتــی کــه 
جیمی کارتــر رئیس جمهوری وقت امریکا تصمیم 
می گیــرد که برای نجــات گروگان ها بــه ایران حمله 
کنــد و عملیات دلتا فورس را پیــاده کند، دو دیدگاه 
راجع به ایران وجود داشت؛یکی دیدگاه تند زبیگنیو 
برژینســکی مشــاور امنیــت ملی رئیــس جمهوری و 
دیگری دیدگاه ســایروس ونس وزیر امور خارجه که 

خواهان حل و فصل ماجرا از راه های قانونی بود.
ونــس در ماقاتــی بــا کارتــر می گویــد که بــا این 
عملیــات نظامــی به طــور اساســی مخالــف اســت 
و بــه همیــن دلیــل هــم اســتعفا می دهــد. ضمنــاً 
تأکیــد می کند کــه مخالفتش با این اقــدام نظامی، 
تصمیمــی از روی پرنســیب و اصول اخاقی اســت 
و ربطــی به نتیجــه احتمالی عملیــات ندارد. ونس 
بــا اصرار کارتــر فقط قبــول می کند که اســتعفایش 
بعــد از عملیات، با هر نتیجه ای، اعام شــود. چون 
ممکن بود که اعام پیشــاپیش استعفای او بر روند 

عملیات نظامی مخفی تأثیر بگذارد.
حــال ســؤال مــن این اســت که نــه تنهــا از زمان 
مرحــوم فروغــی، که قبــل از آن تا به حــال، ما چند 
رجــل مهــم تأثیرگــذار در ســطح بــاا داریــم که در 
این ســطح بــه ســادگی به خاطر مصلحــت اخاقی 
و باورهــای اصولــی خــود، از مقــام مهــم خــودش 
کناره گیــری کرده  باشــد؟ این ســؤال مهمی اســت و 
چیزی اســت که باید در زندگــی فروغی به آن توجه 
کرد.ما در قضاوت هایمان دقت نمی کنیم که افراد 
تحت هر شرایطی می خواهند بر سر قدرت بمانند.

تصمیم گیــری بــرای رفتار ســه گانه همــکاری با 
حاکمــان، انــزوا از سیاســت ورزی فعال یا پیوســتن 
بــه اردوی مخالــف و متخاصم، ســه گانه پیش روی 

امثال فروغی بوده و هست. 
رفتار حاکمــان و حکومت ها برانتخاب هر یک از 
این سه مسیر قطعاً تأثیرگذار بوده و هست. بررسی 
رفتــار حاکمــان و نخبــگان در ایــن مــوارد ســه گانه، 
می توانــد مــا را به ارزیابــی منصفانه و دقیــق امثال 

محمد علی فروغی رهنمون سازد.
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وجود 248 حزب و تشکل سیاسی  دارای مجوز 
در ایران، کشور ما را دراین زمینه جزو کشورهای 
پیشــرو در تعــداد حــزب قــرار داده اســت، اما 
بــا وجود ایــن تعــداد، نقش احــزاب برخاف 
ســایر کشــورها در اقتصــاد و توســعه آن قابــل 
لمس نیســت. به طور معمول احــزاب درکنار 
دفاتر سیاســی خود دفاتر اقتصادی دارند. این 
درحالی است که تاکنون بخش های اقتصادی 
احــزاب هیچ گونــه نقش درخــوری درهدایت 
اقتصاد نداشته اند. البته در برخی از موارد دفاتر 
اقتصادی احزاب یا کارشناسان منتسب به آنها 
درخصوص موضوعات اقتصادی روز واکنش 
نشان داده اند که هیچ گاه این واکنش ها به یک 

روند ادامه دار تبدیل نشده است.
در بسیاری از کشورها احزاب نقش مهمی 
در هدایــت اقتصــاد ملــی برعهــده دارنــد و 
بــا اســتفاده از ابزارهایــی کــه دراختیــار دارند، 
برتوســعه اقتصــادی تأثیــر می گذارنــد؛ ایــن 
درحالــی اســت کــه احــزاب ایرانی تمــام توان 
خود را  روی مســائل سیاســی متمرکز کرده اند 
و در واقع نقش آنهــا در حوزه اقتصاد مغفول 

مانده است.
مدت هــا از لیســت شــدن ابرچالش هــای 
اقتصادی ایران توســط برخــی از اقتصاددانان 
می گــذرد ولــی از میــان احــزاب فعــال کشــور 
کمتر دیده شــده اســت تا راه حل هــای خود را 
برای عبور از ابرچالش ها منتشــر و درمعرض 

قضاوت افکار عمومی قرار دهند.
از  دریکــی  هم اکنــون  ایــران  اقتصــاد 
حســاس ترین دوره های تاریخی خود ایستاده 
بــرای  داخلــی  تــوان  تمــام  از  بایــد  و  اســت 
رفــع موانــع موجــود بهــره بــرد. یکــی از ایــن 
ظرفیت ها احزابی اســت که با گستره وسیعی 
دربخش هــای مختلــف کشــور ثبــت و فعــال 
شــده اند. ایــن درحالی اســت کــه در دوره های 
اخیــر انتخابــات ریاســت جمهــوری مســائل 
اقتصادی محوری ترین موضوع برای اخذ رأی 

از مردم تبدیل شده است.
»احزاب در ایران به دلیل ساختار ضعیفی 
کــه دارند در تمــام عرصه هــا و زیربخش های 
درعمــل  و  کرده انــد  عمــل  ضعیــف  خــود 
نتوانسته اند مانیفســتی در حوزه های مختلف 
از جملــه اقتصــاد تهیــه و تبیین کننــد. تجربه 
فعالیت هــای حزبــی در ایران نشــان می دهد 
بســیاری از سیاســتمداران از دانــش اقتصــاد 
بی بهــره بوده انــد و درک صحیحــی از اصــول 
اساســی و تعیین کننده اقتصــادی که می تواند 
سرنوشت یک کشور را تغییر دهد، نداشته اند. 

و نمی تــوان گفــت حزبی که در ظهــور جریانی 
سیاســی بــه قدرت رســیده تشــکیات خــود را 
بــه صورت منســجم حفظ کــرده و با قــدرت و 
تعهد بیشتری به کالبدشکافی عملکرد جریان 
حاکم می پردازد. بنابراین حلقه گم شده بحث 
جایــگاه اقتصــاد در نظــام حزبــی کشــور، نبود 

پایداری مورد نیاز در خود احزاب است.
ë احزابی که خود از نظر اقتصادی وابسته اند

وقتی طبق قانون، احزاب مجاز به فعالیت 
اقتصــادی نیســتند به طــور طبیعی ایــن حوزه 
مغفــول می مانــد. اکنــون رونــد تغذیــه مالی 
احــزاب محدود به کمک دولت شــده اســت و 
در نتیجــه یک دولت که اهمیتــی برای احزاب 
قائل نیست پولی به احزاب نمی دهد و دولتی 
که به احزاب اهمیت می دهد به آنها یارانه هم 

پرداخت می کند.
احزابــی که منابع مالی ندارنــد مجبورند از 

منابع دیگر اســتفاده کنند خطــر دیگری که در 
این سیســتم وجود دارد این اســت کــه احزاب 
مجبور می شــوند به کانون های قــدرت و ثروت 
وصل شوند و از رانت های دولتی استفاده کنند.

انتظــار کار اقتصــادی، پژوهــش اقتصادی، 
اظهارنظــر و موضع گیری اقتصــادی از احزاب 
وقتی امکان پذیر اســت که احزاب تأثیرگذاری 
قابل توجه در روند اقتصادی و سیاســی کشــور 
داشــته باشند و احساس کنند که نقطه نظرها، 
پیشــنهادها و دیدگاه هــای آنهــا چــه در حــوزه 
اقتصــاد و چــه در حــوزه سیاســت مــورد توجه 
مســئوان و دولتمردان قرار می گیــرد. در ایران 
چــون اقتصــاد در نظــام حزبی با متر سیاســی 
اندازه گیــری می شــود، بســیاری از احــزاب در 
بحران های اقتصادی سکوت اختیار می کنند و 

کمتر وارد چالش های اقتصادی می شوند.
در  تحــزب  اصــل  کــه  اســت  ایــن  علــت 
کشــور هنوز جا نیفتاده اســت و ســاختار قوی و 
تشکیاتی که وقتی موضوع اقتصادی را مطرح 
و بیــان می کنــد مورد دقــت و توجه همــه قرار 
گیــرد، وجود ندارد. مســائل اقتصادی در نظام 
حزبی کشــور اغلب به حاشــیه افتاده و بیشــتر 
احزاب به مســائل سیاســی می پردازنــد و یک 
سیاســت زدگی خــاص در آنها به وجــود آمده 

است.
ë کارکردهای احزاب در توسعه اقتصادی

همانگونه که اشــاره شــد احزاب می توانند 
نقش برجســته ای در توســعه اقتصادی کشور 
عنــوان  بــه  احــزاب  ابتــدا  در  باشــند.  داشــته 
کانالــی میــان مــردم و نهادهــای تصمیم گیــر 
عمــل می کننــد و خواســته های مــردم را بــه 
اطاع سیاســتگذاران می رســانند تــا درمراجع 

تصمیم گیری بهترین و نزدیک ترین تصمیم 
به خواست مردم گرفته شود.

عــاوه برایــن همان طــوری کــه احــزاب در 
مســائل سیاســی نقطه نظــرات خــود را اعام 
و درجهــت اجرایــی شــدن آن تــاش می کنند 
می تواننــد درحوزه اقتصاد نیــز به همین گونه 
عمــل کننــد. درواقــع احــزاب بایــد درمواقــع 
حساس و بحرانی دولت ها را در مسیر اقتصاد 
بــه ریــل اصلــی خــود بازگرداننــد و بــا نقدها و 
توصیه های بموقع سیاستگذاران را از اشتباهات 

خطرناک دور کنند.
امــا کارکــرد و نقــش مهم تــری کــه باید به 
آن توجــه کــرد، نقــش نظارتــی آنهاســت کــه 
می تواند همچون ســدی دربرابر مفاسد باشد. 
درشرایطی که احزاب مختلفی در کشور فعال 

یــک  دارای  احــزاب 
هســتند  اساســنامه 
که در آن خط مشــی 
کلــی حــزب در تمام 
اقتصادی  حوزه های 
به طــور  سیاســی  و 
دقیق تعیین می شود 
که افراد نیز براساس 
همیــن خــط مشــی 
کلی به احزاب می پیوندند. درکمیته های 
تخصصی حزب نیز درباره اجرایی کردن 
برنامه های حــزب در مســائل اقتصادی 
بحث و گفت و گو می شــود. ایــن درحالی 
احــزاب  اقتصــاد،  حــوزه  در  کــه  اســت 
برنامه های دقیقی دارند که این برنامه ها 
برمبنــای رویکردهای کلــی حزب تدوین 

می شود که بایستی اجرایی شود.
برهمیــن اســاس زمانی که یــک مدیر یا 
یــک وزیــر از یک حزب انتخاب می شــود 
متعهد به اجرای برنامه های حزب است 
کــه پشــتوانه آن یک تشــکل و بخشــی از 

جامعه است.
حزب تشکلی اســت که می تواند بشدت 
بر اقتصاد تأثیرگذار باشد. هم اکنون تنها 
حزبی که در حوزه اقتصاد فعالیت هایی 
کــه کمیتــه  اســت  مــردم ســااری  دارد 
منظمــی  جلســات  در  آن  اقتصــادی 
تحلیل هــای خود را درخصوص مســائل 
اقتصــادی بــه حــزب ارائــه می دهــد. در 
کشورانگلیس وقتی یکی از اعضای کابینه 
درخصــوص یکــی از مســائل اقتصــادی 
صحبت می کند، حزب رقیب نیز موضع 
خود را دراین بــاره اعام می کند. درواقع 
را در دســت  قــدرت  کــه  حــزب رقیبــی 
ندارد هماننــد یک دولت در ســایه برای 
خــود کابینــه تشــکیل می دهــد و وزیران 
انتخابــی خــود را منصــوب می کنــد تا در 
موارد لــزوم در کمترین زمان دولت را در 
دســت بگیرد. درواقــع برنامه های حزب 
تنها عقیده یک شــخص نیست و عقیده 
جمعی است که بارها مورد کنکاش قرار 
گرفته و بررسی شده و بخش عمده ای از 
جامعه آن را تأیید کرده اند. بدین ترتیب 
مدیــری کــه از یــک حــزب وارد دولــت 
می شود تنها ملزم به اجرای برنامه های 
حــزب خــود هســت و برایــن اســاس از 
انجــام برنامه های ســلیقه ای نیــز پرهیز 
می شــود. از ســوی دیگــر احــزاب خــود را 
پاایش می کننــد و درصورتی که عضوی 
از حزب دچار فســاد شده باشد آن را کنار 
می گذارند. بنابراین نقش نظارتی احزاب 

نیز درمقابله با فساد قابل توجه است.

لطفعلی بخشی
اقتصاددان

یکحزب
یکبرنامه

کمتر سیاستمدار یا فعال حزبی را سراغ داریم یادداشت
که اقتصاد را بخوبی درک کرده باشد و به اثرات 
و تبعات تصمیم های نادرســت و پوپولیستی 
در بخش های مختلف اقتصادی واقف باشد. 
به همین خاطر اســت که هر رئیس جمهوری 
کــه روی کار می آیــد در چهــار ســال اول بایــد 
مشکات و پروژه های نیمه تمام دولت قبل از 
خــود را تحویــل بگیرد و تاش کنــد با برخی از 
اقدامات رضایت افکار عمومی را جلب کند تا 
در دور بعد هم رأی بیاورد.« این را سعید لیاز 

اقتصاددان عنوان می کند.
موسی غنی نژاد، اقتصاددان، در مقاله ای با 
عنوان بینش اقتصادی و بینش سیاسی احزاب 
می نویسد: احزاب از جمله تشکل های سیاسی 
گروهی هستند که جنبش های سیاسی، فکری 
و اقتصــادی جامعه را نمایندگــی می کنند اما 
خیلی تمایلی ندارند راجع به مسائل اقتصادی 
به وضوح صحبت کنند. آنان تنها در مرامنامه 
خود بــه بحث های کلی در مســائل اقتصادی 
می پردازند، اما بینش فکری و اقتصادی خیلی 
روشنی برای حل مسائل بیان نمی کنند. آنچه 
تاکنون از ســوی اکثــر احزاب در حــوزه اقتصاد 
مطرح شــده بیان کننده توصیه های آنها برای 
حل مســائل اقتصــادی کشــور بوده اســت. به 
عنــوان مثــال تأکیداتــی بــر اهمیت اشــتغال، 
ضــرورت  ســرمایه گذاری،  و  تولیــد  افزایــش 
توسعه بخش خصوصی، کاهش تصدی های 
دولت و توســعه صادرات غیرنفتی و... دارند، 
امــا بســیار کلــی اســت و معمــواً بــه مباحث 
تئوریــک و جزئیــات نمی پردازند. این دســت 
مسائل در کشور بسیار مطرح شده است، آنچه 
بــرای انتخــاب آگاهانه افراد مورد نیاز اســت و 
اهمیت دارد، نه بیان مشکات بلکه شیوه حل 

این مشکات است.
محمدحسین فرهنگی، نماینده مجلس، 
نیــز در مقالــه ای بــا عنــوان احــزاب و اقتصــاد 
می نویسد: در کشــورمان مرسوم است احزابی 
که به وجود می آیند معمواً در چند هفته قبل 
از انتخابات فعال می شــوند و با چاپ و پخش 
اعامیه هایی از کاندیداهای مورد نظر خود در 
انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری حمایت 
می کنند اما بافاصله پس از برگزاری انتخابات 
به حاشیه می روند تا اینکه در انتخابات بعدی 
ظهــوری دوبــاره داشــته باشــند؛ حتــی دیــده 
می شود که برخی احزاب که در قالب نام های 
گوناگون و متعلق به جریان های سیاسی کشور 
بــه فعالیــت می پردازند عمری بیــش از چند 
هفته ندارند و عمدتاً با مشخص شدن نتیجه 
آرا خود به خود از بین رفته و در سکوت منحل 
می شوند. در این وضعیت صحبت از اقتصاد یا 
مسائلی از این دســت در احزاب رنگ می بازد 

وزناقتصادیاحزابایران
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باشــند بــا رصد عملکــرد یکدیگــر و همچنین 
دولت میــزان مفاســد اقتصادی را بــه حداقل 

می رسانند.
ë شرایط اقتصادی احزاب

احــزاب در دنیای مــدرن، ســایه دولت ها و 
بدیل آنها به شــمار می روند که به تربیت نیرو 
برای امور سیاسی و اقتصادی کشور می پردازند 
و نیروهــای خــود را در معــرض رأی و انتخــاب 
مــردم قــرار می دهند تــا به ایــن ترتیب عنصر 
»جمهوریــت« یا همان مردم ســااری محقق 

شود.
از آنجــا کــه بخــش مهمــی از اداره جامعه 
از ســوی دولت هــا مربــوط بــه حــوزه و تکالیف 
اقتصادی اســت، احزاب که خود را برای کسب 
قــدرت و حکمرانــی نامــزد و در معــرض رأی 
همگانــی قــرار می دهنــد بــا توجه بــه اهمیت 
مقولــه اقتصــاد بایــد در ایــن زمینــه برنامــه و 

راهــکار ارائــه دهنــد. درایــن باره عضو شــورای 
اســتانی حــزب کارگــزاران ســازندگی ایــران در 
خراسان رضوی به ایرنا گفت: در حوزه اقتصاد 
به تجمیع نخبگان توســط احزاب نیاز داریم تا 
موجب تجمیع نظــرات در حوزه های مختلف 
اقتصــادی شــود کــه در ایــن صــورت می تــوان 
کمک بزرگی به دولت ها کرد. نســرین یوسفی 
افزود: دولت دارای شبکه بزرگی از متخصصان 
اســت کــه نقــش اتــاق فکــر را بــرای آن بــازی 
 می کننــد امــا همیشــه اتــاق فکــر نبایــد داخل 

دولت باشد.
وی اظهــار داشــت: یکــی از ایرادهایــی که در 
کشــور وجود دارد این اســت که همیشه در داخل 
دولت هــا تصمیم گیــری می شــود و پیوند دولت 
بــا بدنه جامعــه که کمک کــرده اداره مملکت را 

به دســت گیرد، کمتر شــده اســت. عضو شورای 
در  ایــران  ســازندگی  کارگــزاران  حــزب  اســتانی 
خراسان رضوی گفت: تصور ما این است که کسی 
که وارد حزب می شود فقط می خواهد کار سیاسی 
کنــد در حالی که حزب باید حوزه های اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی را هم پیگیری کند.
یوســفی بــا بیــان اینکه احــزاب بایــد نظام 
را  دولت هــا  تصمیم گیــری  و  تصمیم ســازی 
گروه هــای  احــزاب  در  افــزود:  کننــد،  اصــاح 
مختلــف در حوزه های اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگــی وجــود دارند که باید تجمیع شــوند و 
نگاه های یکســانی در هر کــدام از این عرصه ها 
ارائــه دهند تــا وقتی یــک دولــت از دل جریان 
سیاسی برخاســت بتواند با معدل برنامه های 
احــزاب آن جناح سیاســی، کشــور را اداره کند و 
گسیختگی نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی 

در کشور ایجاد نشود.

را  اقتصــادی  حــوزه  داشــت:  اظهــار  وی 
نمی تــوان نادیــده گرفــت زیــرا مــردم عــادی 
کــه فعالیــت سیاســی و حزبــی ندارند بیشــتر 
نگاه شــان این اســت کــه هر گروه سیاســی چه 
برنامه هایی در راستای توسعه اقتصادی کشور 

ارائه می دهد.
وی افــزود: مــا اکنــون چشــم انداز 20 ســاله 
داریم کــه دولت ها برای رســیدن به آن برنامه 
می دهنــد و حــرف مــا بــه عنــوان کنشــگران 
حزبــی این اســت کــه در تدوین ایــن برنامه ها 
احزاب هم باید مشــارکت داشته باشند و خود 
دولت هــا به تنهایــی و بی نیاز از احــزاب برنامه 
ندهنــد. وی اظهــار داشــت: هدفی کــه احزاب 
می تواننــد پیگیری کنند تدوین نظــام اجرایی، 

تصمیم گیری و تصمیم سازی است.
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احزاب سازمان
مجاهدین انقالب اسالمی 
و جبهه مشارکت ایران 
اسالمی پس از سال 88 

منحل شدند

اقتصادایراننگاهفراحزبیمیخواهد فعااناقتصادیمانمیخواهندعضوهیچحزبیباشند
اکبر ترکان در گفت و گو با »ایران«:

احزابفقطزمانانتخاباتفعالمیشوند
دو فعال سیاسی در گفت و گو با »ایران« تأکید کردند یحیی آل اسحاق ، وزیر بازرگانی دولت سازندگی:



 چهره های اقتصادی احزاب 

چه کسانی هستند؟
احــزاب ایرانــی در حالتــی بیشــتر از هــر چیــز کارکرد سیاســی 
داشــته اند، که چهره هــای اقتصادی قوی در آنها حضــور دارد. 
نگاهی به برخی از احزاب شاخص، نشان می دهد که چهره های 
قــوی اقتصــادی در آنها حضــور دارند و فعالیــت می کنند که طیف های اندیشــه های 

مختلفی را هم در برمی گیرد. چهره های اقتصادی برخی از این احزاب، چنین است:
ë :کارگزاران سازندگی

تفکــر اقتصادی این حزب بیش از هر چیز از یک چهره شــاخص برآمده اســت. 
ســعید لیاز، کارشناس برجسته اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی است. 
او مدافع اقتصاد آزاد اســت و اگرچه از دولت حسن روحانی حمایت می کند، اما 

نقدهای جدی نیز به آن دارد.
ســیده فاطمه مقیمی، دیگر چهــره اقتصادی این حزب اســت. او عضو هیأت 
رئیسه اتاق بازرگانی تهران است و خود به عنوان فعال اقتصادی در حوزه حمل 
و نقل کار می کند. این شــخصیت بخش خصوصی نیز، سویه های اقتصاد آزاد 

حزب کارگزاران را تقویت می کند.
حســین مرعشــی، ســخنگوی حــزب کارگــزاران نیــز چهره ای اســت کــه عاوه 
بــر شــهرت سیاســی، ســابقه و ویژگی های اقتصــادی او نیــز قابل توجه اســت. 
مسئولیت های دولتی مرعشی از ریاست جهاد سازندگی کرمان شروع شد و به 

ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت هشتم ختم شد.
ë :حزب مؤتلفه

مؤتلفه، حزبی برآمده از بازار است و به همین دلیل بیشتر چهره های عضو آن 
را شــخصیت های بازاری و اقتصادی تشــکیل می دهند. اسداه عسگر اوادی، 
تاجر مو ســپید در حال حاضر یکی از چهره های شــاخص اقتصادی این حزب 
اســت. او رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین است و اگرچه سن و سالی 
از او گذشــته، اما هنوز با انگیزه در جلسات اتاق بازرگانی ایران شرکت می کند و 
درباره موضوعات روز مصاحبه می کند. یحیی آل اسحاق، دیگر چهره اقتصادی 
برجسته این حزب است که سال ها به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران فعالیت 

می کرد و حاا هم رئیس اتاق مشترک ایران و عراق است. 
ë :اعتماد ملی

الیاس حضرتی، قائم مقام این حزب عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم 
اســت. سید کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور عضو این حزب 
اســت و رضا نوروززاده مدیرعامل شســتا نیز از چهره های اقتصادی این حزب 
هستند؛ چهره هایی اقتصادی که مناصب دولتی دارند و دیدگاه های هر کدام از 

آنها ترکیبی از اقتصاد آزاد و نهادگرایی است.
ë :اعتدال و توسعه

در میان اعضای هیأت مؤسس این حزب، چهره های شاخص اقتصادی دولت 
حضــور دارنــد. محمدباقر نوبخــت، رئیس ســازمان برنامــه و بودجه، محمود 
واعظی که در دولت قبلی وزیر ارتباطات بود و حاا رئیس دفتر رئیس جمهور، 
اکبــر ترکان، رئیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
ســابق صنعت همه از اعضای این حزب هستند. همان طور که اسم این حزب 
هم نشان می دهد، نگاه اقتصادی آنها ترکیبی از دیدگاه های مختلف است که 

بر مبنای همین اعتدال و توسعه به پیش می رود.
ë :حزب اسامی کار

ایــن حــزب از بطن خانه کارگر به وجود آمد و مهم ترین چهره میان مؤسســان 
آن، علی ربیعی بود که 5 سال هم بر کرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
نشست. علیرضا محجوب در حال حاضر مهم ترین چهره اقتصادی این حزب 

است که از سال 1369 به عنوان دبیرکل خانه کارگر فعالیت می کند.

را انتخاب و آموزش دهند. اگر این مسیر بدرستی 
طی شــود افراد مناسب برای پست های مختلف 
انتخاب می شــوند و دیگر اینگونه نخواهد بود که 
اگر یک وزیر در یک وزارتخانه خوب عمل نکرد به 

وزارتخانه دیگری معرفی شود.
ë  گفتــه شــده 300 حــزب در کشــور وجــود دارد اما

هیچ کــدام آنهــا در آمــوزش نیروی انســانی عمل 
نمی کنند و تنها اســم حزب را یدک می کشند برای 
اینکه فرآینــد کاری احزاب تغییر کند چه کاری باید 

انجام داد؟
در حال حاضر نظام آموزشــی و دانشگاهی کشور 
هدفمنــد نیســت و خیلــی از افراد هــم بی هدف 
رشته تحصیلی خود را انتخاب می کنند. این رویه 
پذیرفتنی نیســت اگر بــا برنامه ریــزی در آموزش 
حرکت نکنیم نمی توان مدیران شایسته پرورش 
داد. احــزاب توانایــی آن را دارنــد که فرماندهان و 
مدیــران قوی تربیت کنند. افرادی که بعد از دوره 
دانشگاه بتوانند به حوزه های تخصصی ورود کنند. 
در هیچ کــدام از بخش های دولت ما شــاهد افراد 
آموزش دیده برای یک ســمت نیستیم. مدیران 
یا در ســمت های پایین تــر بوده انــد و ارتقای رتبه 
گرفته اند یــا از وزارتخانه ای بــه وزارتخانه دیگری 
رفتند یا بدون تخصص و آموزش وارد یک حوزه 
می شــوند. ایــن امــر باعــث درجــا زدن کشــور در 

حوزه های مختلف می شود.
ë  چرا در ایران در برابر حزب ها مخالفت می شــود

و دولت ها تمایلی به همکاری با احزاب ندارند، این 
در حالی اســت که در ســایر کشــورها احزاب نقش 

موضوعاتــی کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد را 
اولویت بنــدی می کننــد. تمــام انتصاب هــا با نظر 
احزاب اســت و دولت ها از آنها حرف شنوی دارند. 
اگر بخواهیم این سامانه و فرآیند را شکل دهیم باید 
بر اساس اقتضائات کشور برنامه ریزی کنیم و افراد 
را ازدوره ابتدایی صاحیت سنجی کنیم. در چنین 

شرایطی احزاب قوی خواهیم داشت.
ë  با این توضیحات مــا احزابی تأثیرگذار در کشــور 

نداریــم و تنهــا در دوره انتخابات ســر از اک خود در 
می آورند؟

بلــه. در یک جمله می تــوان گفت کــه »احزاب ما 
احزاب رأی هستند نه احزاب آماده سازی.«آنها به 
جای آنکه دنبال استراتژی، تربیت نیروی انسانی و 
خط مشی باشند تنها دنبال رأی هستند و در زمان 
انتخابــات به ایــن موضوع فکر می کننــد که با چه 
ابزاری می توان رأی گرفت و اهمیتی نمی دهند که 

با چه روشی رأی بگیرند.
ë  چــرا فعــاان اقتصــادی در جهت ایجــاد حزب

حرکت نمی کننــد؟ اگر اتاق بازرگانی در این مســیر 
حرکت کنــد می توانــد در تربیت نیروی انســانی و 
شناســایی افراد توانمند برای حوزه هــای اقتصادی 

عمل و خأ موجود را برطرف کند.
در طول 40 سال گذشته اقتصاد کشور سیاست زده 
شده است. اقتصاد نتوانسته بر اساس شاخص های 
اقتصادی رشد کند و عملیاتی شود. اقتصاد ابزاری 
در دســت سیاســتمداران شــده اســت. مــا امیدوار 
بودیــم حتــی در مــدت محــدود سیاســیون ســایه 
خودشان را از اقتصاد بردارند اما متأسفانه تاکنون 
نشده است. حوزه سیاست حوزه قدرت است و اکثراً 
دنبال این هســتند که چگونه رأی بیاورند؟ چگونه 
نماینده مجلس شوند و....آنها اهداف کوتاه مدت 
را دنبال می کنند. مدیریت و اهداف حوزه اقتصادی 
با سیاست متفاوت است. در اقتصاد رویکردها بلند 
مــدت و با هــدف افزایش درآمد زایی اســت اما در 
سیاست محل کســب رأی می شود. به عنوان مثال 
اگر مدیر با صاحیت و فارغ از جریان های سیاسی 
در مدیریــت شــرکت های خودروســازی انتخــاب 
شــود، شــکل مدیریت متفــاوت خواهد شــد و فرد 
به دنبال توسعه، طراحی و رشد کیفی محصوات 
خود اســت. اما مدیر سیاسی شــرکت خودروساز را 
مرکــز رأی می بینــد و تنها به دنبال ایجاد اشــتغال 
در شــرکت خودروســازی اســت. با نــگاه اقتصادی 
بهــره وری افزایــش پیــدا می کنــد و در مقابــل بــا 
نــگاه سیاســی ضایعــات آن حوزه رونــد صعودی 
بــه خود می گیــرد. نمونه دیگــری که دراین راســتا 
می تــوان به آن اشــاره کرده پرداخت یارانه اســت. 
تمام صاحبنظران اقتصادی و کارشناســان کشــور 
گفتند یارانه به مردم داده نشــود و این پول سمت 
بودجــه عمرانی و فعالیت های توســعه ای برود و 
تنها اقشار ضعیف جامعه از یارانه بهره ببرند. اما 
دولت وقت با وجود تمام تذکرها چنین تصمیمی 
را نگرفت چرا که جنبه سیاســی آن مهــم بود و به 
هیــچ عنوان تبعات اقتصادی آن مــورد توجه قرار 
نگرفــت. دولــت وقت بــرای آنکــه بدنام نشــود و 
بتواند نگاه های مثبت مردم را داشته باشد تصمیم 
گرفت یارانه را پرداخت کند. وقتی با عینک سیاسی 
به مسائل پرداخته می شود، آن تصمیم عمر کوتاه 
مدت خواهد داشــت و ســطحی اســت. ولی اگر از 
بعد اقتصادی، تصمیم گیری در این حوزه صورت 
گیــرد، می توان اهداف بلند مــدت و حتی جراحی 
اقتصــادی را تجربــه کــرد. با ایــن تفاســیر فعاان 
اقتصادی عاقه ای به تشکیل حزب ندارند چرا که 

تمام فرآیندها جنبه سیاسی پیدا می کند.
ë  آیا اصناف می تواننــد در ایجاد حزب موفق عمل

کنند و بتوانند خط مشی درستی را تدوین کنند؟
احزاب در ایران خوش نام نیستند و البته سابقه 
خوبی هم نــدارد. دولت ها هم به کلمه احزاب 
حساســیت دارند و نمی توانند آنها در کنار خود 
قبول کنند. به هرترتیب احزاب هم کارکرد خوبی 
نداشــتند و همــواره در زمان رأی متولد شــدند. 
اکنــون احــزاب هــر کاری هــم می کنند به اســم 
احزاب اســت اما صنفی اســت. مــا باید احزاب 
را ســاماندهی کنیم و آنها بداننــد که طبق یک 
استراتژی بلند مدت باید حرکت کنند. متأسفانه 
احزاب تنها اسم حزب را یدک می کشند ولی در 
عمل کارکرد آنها صنفی اســت و نمی توانند در 
بعد کان و آنگونه که احزاب سایر کشورها عمل 

می کنند، فعالیت کنند. 

ë  یکی از مشــکاتی که کشــور با آن مواجه اســت
و در زمان تغییر مســئوان خأ آن مشــهود است، 
استفاده از افرادی است که تخصص و مهارت ازم 
را ندارنــد. این در حالی اســت که در اکثر کشــورها 
حزب هــا افــرادی را تربیت می کننــد که تخصص 
باایی دارند و می توانند در زمان ضرورت این افراد 
را معرفــی کنند. امــا در ایران بــه علت نبود چنین 
شرایطی افرادی به پست های کلیدی می رسند که 

تخصص و مهارت ازم را ندارند؟
بــرای مســئولیت های حکومتــی در حوزه هــای 
مختلف احتیاج به افراد ویژه و متخصص اســت 
کــه از نظــر دانش، آمــوزش و گزینش بــه جایگاه 
مناسبی رسیده باشند. افرادی که برای پست های 
مدیریت مدنظر قرار می گیرند اگر درست انتخاب 
نشــوند نمی تواننــد کارایی ازم را داشــته باشــند. 
بعضاً مدیــران برای 4 ســال در دولت هســتند از 
ایــن رو اگر آشــنایی ازم را با حوزه تحت مدیریت 
خود نداشــته باشند امکان ابداع و ابتکار را ندارند 
و تــا زمانی که بخواهند با این حوزه آشــنا شــوند، 
دوره مدیریت آنها تمام شــده اســت. متأســفانه 
کــم اطاعی، بی اطاعی و نبود تخصــص ازم از 
چالش های بزرگ بخش های مختلف اقتصادی 
اســت. بدین جهــت باید افــرادی در پســت های 
مدیریت قــرار گیرند کــه به حوزه منصوب شــده 
آشنا باشند و با آزمون و خطا جلو نروند. در قالب 
احــزاب و نهادها می توان این مهــم را دنبال کرد. 
احزاب و نهادها از دوره دبستان باید دانش آموزان 
را استعدادیابی کنند و افرادی که صاحیت دارند 

چنین باشد به طور قطع کارایی ندارند و نمی توان 
از آنهــا انتظــار داشــت کــه بــرای پــرورش نیروی 
انسانی کاری انجام دهند. احزابی می توانند موفق 
باشند که که ریشه ای عمل کنند و سابقه فرهنگی 

و علمی داشته باشند.
ســومین دلیل ناکامی احزاب که اقتصاد کشــور از 
آن تأثیر می گیرد، قوانین و مقررات است. قوانین 
و مقررات با کارکرد احزاب درتضاد است. احزاب 
باید بودجه مشروع داشته باشند تا بتوانند موفق 
عمل کنند اما در قانون بودجه حسابی برای آنها 
در نظر گرفته نشــده اســت. از این رو احزاب برای 
درآمدزایی سراغ راه های غیرمنطقی می روند که 
این امر باعث فساد می شــود و در نهایت بازتاب 
و عملکردی که احزاب دارند به خاطر فسادهای 
مالــی و وابســتگی به برخــی از بخش هــا چالش 
ایجــاد می کند و آنهــا را از کارایی اصلــی خود دور 
می کند. احزاب در سایر کشورها از دولت های خود 
بودجه می گیرند یا از محل عضو گیری درآمدزایی 
دارند. احزاب در امریکا بسیار موفق عمل می کنند 
چــرا کــه می توانند بــه سیاســت های کشورشــان 
کمک کنند. آنها با ابی گری و تعامل با صاحبان 
قدرت مثل امریکا و صهیونیست ها خواسته های 
آنهــا را بــرآورده می کنند. احزاب در این کشــورها 

پررنگ و تأثیر گذاری دارند و افراد صاحیت دار را 
به سیستم و نظام دولتی خود معرفی می کنند.

بی توجهی به احزاب سه دلیل عمده دارد. اولین 
دلیل این اســت که برخی احــزاب را قبول ندارند 
و حتــی برخورد منفی دارند. تصور این اســت که 
احــزاب از نظر اعتقــادی و تئوریــک تفاوت هایی 
دارنــد و نمی توان به آنها تکیه کرد. این به تجربه 
ســال های گذشــته جمهوری اســامی ایران هم 
بر می گــردد. نمونــه آن حــزب توده اســت کــه از 
شوروی دنباله روی می کرد و دارای عقاید الحادی 
بــود. این حزب حدود دو هفته پس از کناره گیرى 
رضاشــاه از ســلطنت، توســط گروهی از زندانیان 
سیاســی ســابق که اعضاى گروه معروف ۵3 نفر 
بودند تشکیل شد و تا سال ها یکی از تأثیرگذارترین 
گروه هاى سیاسی در عرصه سیاست ایران بود. در 
ســال هاى پس از کودتا روند فعالیت هاى حزب 
تــوده کامــاً رو بــه افــول گذاشــت و در دوره اى به 
فعالیــت هاى بســیار محــدود در خارج از کشــور 
خاصه شد. دومین دلیل این است که احزاب ما 
»احزاب دم انتخابات« هســتند. فعالیت احزاب 
قبل از انتخابات آغاز می شود و بعد از انتخابات به 
پایان می رســد و به مدت 4 سال )پایان دولت( از 
آن حزب خبری نیست. وقتی بروز و ظهور احزاب 

یحیی آل اسحاق ، وزیر بازرگانی دولت سازندگی:

 فعاان اقتصادی ما نمی خواهند 
عضو هیچ حزبی باشند

اعــداد مختلفی از تعداد احزاب کشــور وجود دارد. احزابی که می توانند وزنه کشــور باشــند 
و سمت و ســوی درســتی را در حوزه اقتصادی ترســیم کنند. اما احزاب در ایران تنها کارکرد 
سیاســی دارند و بر اساس خط مشی بلند مدتی حرکت نمی کنند. این در حالی است که در 
اکثر کشورها به تعداد انگشتان دست حزب وجود دارد و هر کدام آنها می توانند در سرنوشت 
و ســمت و سوی اقتصادشان مثمر ثمر باشــند. در ایران با وجود بیش از 200 حزب هیچ کدام 
تأثیرگذاری ندارند و تنها در زمان انتخابات ســر از اک خود در می آورند. از ســویی احزاب در 
کشورهای مختلف پرورش نیروی انسانی را اولویت خود قرار دادند و با استعدادیابی مسیر 
دانش آموزان را در دوران تحصیل مشــخص می کنند. بدین جهت افرادی به ســمت های 
دولتی و تصمیم گیری می رسد که توسط احزاب رشد کردند. در مورد کارکرد احزاب و رویه ای 
که آنها باید پیش رو بگیرند با یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی دولت سازندگی و عضو شورای 
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ë  حضــور اجــازه  باادســتی  قوانیــن 
احــزاب در تصمیــم ســازی های اقتصادی 
را داده یــا فقــدان آنها در حــوزه نظریه ها و 
سیاست های اقتصادی دلیل دیگری دارد؟

از  را  مــی توانیــم برنامه هــای اقتصــادی 
انقــاب تا بــه 3 دهه تفکیــک کنیم. دهه 
اول دوران جنگ اســت که بین ســال های 
57 تــا 67 قــرار می گیــرد. در ایــن دوران 

اکبر ترکان در گفت و گو با »ایران«:

احزاب فقط زمان انتخابات فعال می شوند 

مرجان اسامی فر
 خبرنگار

سهیا یادگاری
 خبرنگار

تصمیــم گیری هــا به ســمت دولتــی کردن 
اقتصــاد پیش رفــت. ملی کــردن بانک ها، 
اجــرای اصل 44 بــا برداشــت های اولیه ای 
که داشتیم، ملی کردن کارخانجات بزرگ، 
ملــی کــردن صنایــع فــواد، خودروســازی، 
بیمه هــا، واگــذاری اراضی دولتــی به مردم 
دیدگاه هــای  بــر  متکــی  اقدامــات  و..ایــن 
اقتصــاد دولتی و شــرایط مربوط بــه بعد از 
پیروزی انقــاب بود و تا پایــان جنگ ادامه 
داشــت. در ســال 68 سیاســت هایی به نام 
سیاســت های بازســازی در دســتور کار قــرار 
گرفــت. این سیاســت ها تــا حــدودی دور از 
سیاســت های دولتی ســازی بــود و مخالــف 
ایــن  بــود.  پیشــین  سیاســت های  جهــت 
سیاســت ها بیشــتر در جهت مردمی کردن 
اقتصــاد بــود، این سیاســت ســال های بعد 

دستاوردهای مهمی در اقتصاد داشت.

ë  ســمت بــه  سیاســت ها  یعنــی 
خصوصی سازی پیش می رفت؟

تــا حــدودی. در پایــان دولــت هاشــمی بــر 
پایــه همین سیاســت ها برنامه چشــم انداز 
چشــم انداز  برنامــه  رســید.  تصویــب  بــه 
یعنــی این که ما در افق آینــده چه چیزی را 
می خواهیــم بــه دســت بیاوریم. در چشــم 
برســیم  آن  بــه  می خواهیــم  آنچــه  انــداز 
مشــخص اســت می توان گفت برنامه های 
چشــم انداز آرزوهــای قابــل تحقــق اســت. 
یعنــی بــا منابــع موجــود می توانیــم به آن 
برنامه ها برسیم.ســند چشــم انداز در ســال 
82 تصویب شد. آغاز آن در دولت هاشمی 
بــود امــا تا طــی شــدن مراحل در ســال 82 
نهایی شــد. در سند چشــم انداز برنامه های 
کشــور به برنامه ها و اهداف 5 ســاله تبدیل 
شــد.در ســال 1385 ســند مهــم دیگری در 

کشــور به نــام سیاســت های کلــی اصل 44 
منتشــر شد. این ســند تفســیر جدید از نظر 
رهبــری در مــورد اصــل 44 بــود تــا نقــش 
بخــش خصوصــی در اقتصــاد برجســته تر 

شــود. این ســند در مجلس به قانون تبدیل 
و روش های اجرایی آن مشــخص شــد. این 
ســندهایی که نام بردم نقش بسیار مهمی 
در اقتصــاد ایــران ایفــا کردنــد. در ســال 92 

ســطح  در  و  مختلــف  دولت هــای  در  اقتصــادی  برنامه هــای   
ملــی در کشــور اجــرا شــده اســت امــا در تصمیــم ســازی ها و 
سیاســتگذاری های ایــن برنامه هــا احزاب نقشــی ندارنــد و در 
حالــی که در کشــور نزدیک بــه 260 حزب به ثبت رســیده اســت اما ایــن احزاب در 
برنامه ریزی هــای حوزه اقتصادی نه تنهــا منفعانه عمل کرده اند حتی در ســطح 
مدیــران اقتصادی هم نماینده فعالی ندارند.احزاب در ایران بیشــتر فعالیت خود 
را بر محورهای سیاســی متمرکز کرده اند. در مســائل اقتصادی نظریــه یا برنامه ای 
مشــخص ندارند.مشــکات و شــرایط اقتصادی کنونــی اهمیت حضــور احزاب و 
فعاان حزبی را در ارائه راهکارها بیشتر کرده است در واقع احزاب می توانند مانند 
پــل ارتباطی عمل کنند تــا اعتماد مردم را بــه دولتمردان و سیاســتگذاران افزایش 
دهند. اکبر ترکان در گفت و گو با »ایران« در خصوص علت حضور نداشــتن احزاب 

در تصمیم گیری های اقتصادی به سؤاات ما پاسخ داد: 

ë  .احزاب در ایران خوشــنام نیســتند و البته ســابقه خوبی هم ندارد
دولت هــا هم به کلمه احزاب حساســیت دارنــد و نمی توانند آنها در 

کنار خود قبول کنند
ë  وقتــی با عینک سیاســی به مســائل پرداختــه می شــود، آن تصمیم عمــر کوتاه مدت  

خواهد داشــت و ســطحی اســت. ولی اگر از بعد اقتصادی، تصمیم گیری صورت گیرد، 
می توان اهداف بلند مدت و حتی جراحی اقتصادی را تجربه کرد

ë  مــا امیــدوار بودیــم حتی در مــدت محدود سیاســیون ســایه خودشــان را از اقتصاد 
بردارند اما متأســفانه تاکنون نشــده اســت. حوزه سیاســت حوزه قدرت است و اکثرا 

دنبال این هستند که چگونه رأی بیاورند؟
ë  احزاب به جای آنکه دنبال استراتژی، تربیت نیروی انسانی و خط مشی باشند تنها دنبال رأی  

هستند و در زمان انتخابات به این موضوع فکر می کنند که با چه ابزاری می توان رأی گرفت
ë  قوانین و مقررات با کارکرد احزاب درتضاد است. احزاب باید بودجه مشروع داشته باشند تا 

بتوانند موفق عمل کنند اما در قانون بودجه حسابی برای آنها در نظر گرفته نشده است
ë  احزاب ما »احزاب دم انتخابات« هستند. فعالیت احزاب قبل از انتخابات آغاز می شود و 

بعد از انتخابات به پایان می رسد و به مدت 4 سال )پایان دولت( از آن حزب خبری نیست

نیم نگاه

بسته سیاســتی جدیدی به اسم سیاست های 
اقتصاد مقاومتی توســط رهبری اباغ شد که 
اآن هم در دستور کار است. چندی پیش هم 
سیاســتی دیگر به نام الگوی ایرانی-اســامی 
پیشــرفت ســندی توســط تیمــی کــه رهبــری 
مأمور کرده بود منتشر شد.این سند قرار است 
ادامه سند چشــم انداز 20 ساله باشد که فعًا 
به صورت ســندی خام اســت. ســندی الگوی 
ایرانی -اسامی پیشرفت بعد از 1404 مبنای 
برنامه ها قرار می گیرد. این سند فعًا تکمیل 

نشده و به بحث های مختلفی نیاز دارد.
ë  احــزاب و شــخصیت های حزبی چقــدر در

تنظیــم این ســندهایی کــه اشــاره کردید نقش 
داشتند؟

مهمــی  نقــش  برنامه هــا  ایــن  در  احــزاب 
وقــت  در  احــزاب  بگویــم  بایــد  نداشــتند. 
انتخابــات بــروز و ظهور پیدا می کننــد. بعد از 
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دو فعال سیاسی در گفت و گو با »ایران« تأکید کردند

 اقتصاد ایران 
نگاه فراحزبی می خواهد 

ران
:  ای

س
عک

عطیه لباف
 خبرنگار

احــزاب و اقتصــاد در تمــام دنیــا دو موضوع در هــم تنیده اند و به نوعــی اقتصاد پایه 
شــکل گیری احــزاب به شــمار مــی رود. به جــز در ایران و چند کشــور دیگر کــه کارنامه 
اقتصــادی چنــدان موفقی هم ندارند. اما مشــکل از کجاســت؟ احــزاب در ایران چرا 
کارآمــدی اقتصــادی کافــی را ندارنــد و بــر پایه دیــدگاه اقتصادی که به آنها منتســب 
می شود رفتار نمی کنند؟ برای بررسی این موضوع سراغ فریدون مجلسی و حمیدرضا 
ترقی رفته ایم و از نگاه آنها واکاوی هایی انجام داده ایم. دو فعال سیاسی کشور که یکی 
نگاه بین المللی در مورد احزاب دارد و دیگری نگاه داخلی و عضو حزب  مؤتلفه است.

ë  چرا در ایــران احزاب فعالیت اقتصادی
منسجم و کارآمدی ندارند؟

بــر  حکومــت  هنــوز  ایــران  در  مجلســی: 
مبنای تقســیم بندی حزبی جــا نیافتاده 
اســت و تقســیم بنــدی احــزاب هــم بــر 
مبنای اصول اقتصادی نیســت. در حالی 
کــه در دنیــا گرایــش و پیدایــش احــزاب 
بــر اســاس ایده هــای اقتصــادی اســت و 
افــراد بر اســاس پذیرش یک ایده ســراغ 
احــزاب می رونــد. بــرای مثــال در حــزب 
لیبــرال که یک حزب محافظه کار اســت، 
اعضــا بــه بــازار، تجــارت و سیاســت آزاد 
اعتقاد دارنــد و لیبرال هــای محافظه کار 
جناج کامًا راســت در تقسیم بندی های 
سیاســی محســوب می شــوند و هرچه به 
رفــاه  رعایــت  می شــویم  نزدیــک  مرکــز 
عمومــی در اصــول اقتصــادی و سیاســی 
احزاب پررنگ تر می شود. در آنسو حزب 

سوسیال دموکرات قرار دارد. 
مردم ســااری  یــا  دموکراســی  سوســیال 
ایدئولــوژی سیاســی  یــک  جامعه خــواه، 
چپ، در قالب سیاســت کاســیک است. 
یعنی جامعه ای که بر مبنای دموکراسی 
عمل می کنند و خواهان اصول اجتماعی 

قدرت هــا  کــه  دارنــد  عقیــده  و  هســتند 
نبایــد بــر مبنــای آزادی ســرمایه عمــل 
کننــد و همه باید از یــک حداقل هایی در 
زمینه بهداشــت، تحصیل، بازنشســتگی 
و... منتفــع شــوند. بــه عبارتــی یــک نوع 
ضمانت هــای انســانی باید به اشــخاص 
داده شود تا دچار تزلزل و نگرانی نشوند.
گــروه بعــدی سوسیالیســم اســت. هدف 
خصوصــی  مالکیــت  لغــو  سوسیالیســم 
بــر ابزارهــای تولیــد و برقــراری مالکیــت 
اجتماعــی بــر ابزارهای تولید اســت. این 
بخش خواهان ملی شــدن صنایع بزرگ 
ضمن احتــرام به مالکیت هــای عمومی 

هستند.
کمونســیت ها هم  گروه بعدی محسوب 
می شــوند کــه ایدئولوژیــک هســتند. این 
حــزب با عنوان مالکیــت عمومی بر ابزار 
کار، می کوشــد تــا بــا مالکیت مشــترک و 
در غیــاب مالکیت خصوصــی یا مالکیت 
فاقــد  اجتماعــی  ســازمان  یــک  دولتــی 
طبقه های اجتماعی را ترسیم کند. نوعی 
دیکتاتــوری کــه منافع خودشــان را اصل 
قرار می دهند و به وابستگی می اندیشند.
اما در ایران این نوع شکل گیری حزبی که 

پایه آن اقتصاد باشــد را نمی بینیم. بعد 
از انقــاب اســامی گروه هایی بر اســاس 
کشــش و گرایشات شان به رهایی از نظام 
پیشین شــکل گرفتند و مسائل اقتصادی 

در درجه دوم بود.
بــه اعتقــاد مــن »جمعیــت هیأت هــای 
مؤتلفــه اســامی« تنهــا حزبی اســت که 
تا انــدازه ای از اصول شــکل گیری احزاب 
پیروی کرده اســت. این حزب تا اندازه ای 
از قشــر بازاری های مذهبی تشکیل شده 
و از ابتدا تکلیفشان مشخص بوده است. 
آنها خواهان اقتصاد آزاد بوده اند. مانند 

احزاب محافظه کار افراطی.
البتــه چــپ گرا هــا نیــز گروه هایــی نظیــر 
حــزب تــوده و فداییــان خلق نیــز زمانی 
در ایران فعالیت داشــتند که طبقه کارگر 
در شــکل گیری آن نقش مهمی داشــتند 
اما بــه خاطر انحصــار طلبــی و اقدامات 
فرصت طلبانه از عرصه سیاســی حذف 

شدند.
در حــال حاضــر گروه هــای متمایــل بــه 
وســط که اعتقــاد بــه جمهوری اســامی 
ایران دارند و متکی به اشــخاص و حلقه 
هواداران هستند، همچنان فعالیت های 
خود را ادامه می دهند اما ایده اقتصادی 
مشــخصی ندارند. این یک نقطه ضعف 
است که هنوز به راه حل آن نرسیده ایم و 
بر این اســاس است که تحزب در ایران از 

شکل جهانی به دور است.
ë  آقــای ترقــی! شــما هــم همین تفکــر را

دارید؟
ترقــی: خیر. به نظــر من در ایــران برخی 
دارنــد  اقتصــادی  کمیته هــای  احــزاب 

جایــگاه  بــه  کمیتــه  ایــن  کارآمــدی  و 
قــدرت  ســاختار  در  ساختارشــان  و 
برمی گــردد. اینکــه در تصمیم ســازی ها 
و برنامه ریزی هــای کشــور چقــدر نقــش 

داشته باشند که غالبًا نقشی ندارند.
عمدتــًا احزابــی که توانســته اند تشــکیل 
دولــت بدهنــد سیاســت های اقتصــادی 
طیــف فعال خود را نیــز اعمال کرده اند. 
اقتصــادی  سیاســت  جنــگ  دوران  در 
گرایــش  کــه  بــود  چــپ  جنــاح  دســت 

سوسیالیستی داشتند. 
و  جنــگ  زمــان  اقتضائــات  گــروه  ایــن 
دنبــال  را  دولتــی  اقتصــاد  سیاســت 
دیــدگاه  جنــگ  از  بعــد  می کردنــد. 
لیبرالیســتی و تکیــه بــر بــازار آزاد شــکل 
گرفــت. حــزب کارگــزاران ســازندگی نیز 
امــا دولــت  رقــم خــورد.  بــه دنبــال آن 
اقتصــادی  سیاســت  هیــچ  اصاحــات 
نداشــت. فقط توســعه سیاســی را دنبال 
می کــرد امــا همــان رونــد دولت قبــل را 
ادامــه داد. دولــت عدالت نیز بر اســاس 
آن نــگاه حزبــی خــود اقتصــاد اســامی 
را پیگیــری می کــرد و تا انــدازه ای در این 
مســیر و عدم توجه بــه بخش خصوصی 
البتــه انحرافاتــی شــکل  گام برداشــتند. 
گرفــت کــه ایــن دولــت از مســیر عدالت 
خــارج شــد و اقتصــاد گرایش بــه دولت 

جنگ پیدا کرد. 
دولــت تدبیــر نیــز تیــم اقتصــادی اش بر 
مبنای گرایشــات احزاب سیاســی نیست. 
به نوعی طرفدار توسعه عدالت در کشور، 
نیوکینــزی و لیبرالیســم هســتند. احــزاب 
قدرت طی ایــن چند دوره سیاســت های 

اقتصادی خــود را دنبال کردند و کاری به 
نظرات مخالف نداشتند.

از ایــن رو عقیــده دارم در ایــران تحــزب 
ربطــی بــه تقســیم بنــدی حزبــی در دنیا 
ندارد. احزاب در ایران جایگاه مشــخصی 
از نظــر قانونــی ندارنــد و فقــط وقتــی به 
قــدرت می رســند می تواننــد نظــر خود را 
اعمال و سیاســت های اقتصادی شــان را 
بر دولــت و مجلس پیاده کننــد. این طور 
نیســت که یــک حــزب قبــل از انتخابات 
سیاست های اقتصادی شــناخته شده ای 
داشــته باشــد و وقتــی مــردم بــه آن رأی 
می دهند به روشنی مسائل اقتصادی آن 

حزب را مورد نظر قرار دهند.
ë  بــه نظرتــان این موضــوع به نفع کشــور

است؟
ترقــی: خیــر. قطعًا به نفع کشــور و حافظ 
مصالــح نیســت. در ایــران سیاســت های 
اقتصادی در اســناد باادســتی مشــخص 
اســت و احــزاب یقینــاً بایــد در چارچوب 
کشــور  کان  و  نظــام  سیاســت های 
تنظیــم  را  خــود  اقتصــادی  برنامه هــای 
کننــد. اما ایــن کار هــم به درســتی انجام 
نمی شــود کــه اگر محقــق شــود می تواند 
همراستا با سیاست های رهبری و قوانین 

کشور نیز مؤثر و کارآمد باشد.
بــرای مثال در مالزی و چین می توان این 
موضــوع را ماحظه کرد. در این کشــورها 
برنامــه ای تصویــب و سیاســت های کان 
در برنامــه گنجانــده شــد که حتــی دولت 
هــم موظــف بــه رعایــت دقیــق آن بــود. 
احــزاب مالــزی یــا کمونیســت چیــن بــا 
همــان تفکــری که داشــتند، توانســتند در 
مســیر برنامه هــا بخوبــی گام بردارنــد و 

موفق نیز بشوند.
ë  در کــه  می کنیــد  فکــر  مجلســی!  آقــای 

شرایط فعلی این موضوع شدنی است؟
مجلســی: در شــرایط کنونــی، خیــر. باید 
در ســاختار تغییراتی ایجاد شــود. آزادی 
بایــد  نیازهاســت.  پیــش  از  یکــی  عمــل 
بررســی کــرد اینکه ایران بیــن 50 تا 300 
در  متفــاوت  روایت هــای  بــه  را  حــزب 
کــدام کارآمــدی  دل خــود دارد و هیــچ 
نشــأت  کجــا  از  ندارنــد  اقتصــادی 
می گیــرد؟ در کجــای دنیــا ایــن موضــوع 
دیده می شــود؟ چند حــزب اقتصاد پایه 
بــا گرایش هــای خــاص خــود در جهــان 
می رســند،  قــدرت  بــه  وقتــی  و  فعالنــد 
می تواننــد در بهبود وضع اقتصاد بر پایه 
عقاید خود گام بردارند. اما در ایران این 

سازوکار تعریف درستی ندارد.
افــراد در مشــارکت های سیاســی  وقتــی 
آزادی عمــل کافــی ندارنــد و نهادهــای 
باادســتی و قدرت هــای فراقانونــی حق 
دخالت و تصمیم گیری دارند، از احزاب 
نمی توان انتظار چندانی داشت. دو گروه 
اصول گــرا و اصاح طلب کــه تحزب های 
در  می گیرنــد  سرچشــمه  آن  از  فعلــی 
عمــل دوقطبــی در جامعه رقــم زده اند. 
امــا بایــد بــرای فعالیت مؤثر احــزاب در 
امــور اقتصــادی برخی از مســائل اصاح 
شــود. ایــن موضــوع مســتلزم مجلســی 
آزاد و بدون نظارت های ســختگیرانه نیز 

هست.
ë  به نظرتــان برای حل مشــکات اقتصاد

فراحزبــی  گــروه  یــک  کنونــی  شــرایط  در 
نمی تواند مؤثر باشد؟

مجلسی: ممکن اســت. در زمان مصدق 
مــا در جبهــه ملی ایــران این موضــوع را 
تجربه کردیــم. احزاب مختلف راســت و 
چپ برای یک هدف خاص کنار هم قرار 
گرفتند و توانســتند صنعت نفت ایران را 
ملــی کننــد و بعد از آن هر کــدام راه خود 
را ادامــه دادنــد. ایــن یــک امــر فراحزبی 
است و در شــرایط کنونی ممکن است به 

کار بیاید.
ë  ،برخــی مدعی اند کــه در دولت اعتدال

رفتار حزبــی و حتی گروه فراحزبی شــکل 

گرفته بود. قبول دارید؟
مجلســی: آنچــه در چند دهه گذشــته در 
ایــران رقــم خــورده، فروحزبــی اســت نه 
فراحزبــی. و آنچه احمدی نــژاد در ایران 
رقم زد، پوپولیســم در قالب اقتصاد بود. 
بــه عبــارت دیگــر منافــع ملــی را قربانی 
خواســته های خود کردند. اینها سیاســی، 
حزبــی و فراحزبــی نیســت. تصمیماتــی 
زودگــذر بــا تکیــه بــر ســودجویی و قدرت 
شــخصی. از این روست که معتقدم باید 

اصاح طلبی جدی رخ دهد.
ë  آقای ترقی از حزب مؤتلفه اند. شــما چه

نوع تفکری دارید؟
مجلســی: خودم را طرفدار سوسیالیســم 
نظــر  از  اگرچــه  می دانــم.  دموکراتیــک 
ســنی محدودیت هایی دارم اما معتقدم 
بــه ایدئولوژی سیاســی مدافــع یک نظام 
سیاســی دموکراتیــک در کنــار یــک نظام 

اقتصادی سوسیالیستی.
ë  فکر می کنید با شــرایط موجــود اقتصاد

ایران بتواند تصمیمی مؤثر و کارآمد برای 
رهایی از مشکات بگیرد؟

ایــران  اقتصــاد  اصــاح  خیــر.  مجلســی: 
بیــش از موضــوع جنــاح بنــدی و احزاب 
نیازمنــد بهبــود روابط بین الملل اســت. 
اگــر بتوانیم ایــن روابط را اصــاح کنیم و 
سازگاری بین المللی رقم بزنیم، اقتصاد 
نیــز از بحــران خــارج خواهــد شــد. ایــن 
ســازگاری نیازمند تغییراتی اســت که اگر 
محقق شــود فضا برای کار آزادانه و مؤثر 
احــزاب در اقتصــاد نیــز فراهم می شــود. 
امــا بــه عقیــده مــن بایــد در چارچــوب 
سیاستگذاری کشــور تغییراتی رخ دهد تا 

هر دو اتفاق بیافتد.
ترقــی: اگــر جایــگاه احــزاب بــه گونــه ای 
باشــد که در قــدرت برای خــود برنامه ای 
اقتصادی قائل باشــند و به دنبال اهداف 
بروند، بخشــی از مشــکات حــل خواهد 
شــد اما متأســفانه اکثر احــزاب در قدرت 
بــه دنبــال اهــداف سیاســی می رونــد نــه 

اقتصادی. 
می رســند،  قــدرت  بــه  وقتــی  احــزاب 
حتــی  و  باادســتی  برنامه هــای 
شعارهایشــان را هــم اجرایــی نمی کنند. 
از ابتــدای انقــاب تــا کنــون اقتصــاد مــا 
بایــد یــک رونــد تغییــر را طــی می کــرد و 
بــه اقتصــادی مبتنــی بر عدالــت و بدون 
وابســتگی بــه نفت تبدیــل می شــد اما از 
آنجایــی که الگو و سرمشــق نداشــتیم به 
آزمــون و خطــا روی آوردیــم تــا بتوانیــم 
را  اقتصــادی  سیاســت های  چارچــوب 
ایجاد کنیم که چندان هم موفق نبودیم. 
بــا  البتــه مــا در کنــار مشــکات موجــود 
تحریم ها نیز مواجه بودیم و این موضوع 
مانــع از اجــرای سیاســت ها می شــود. در 
این شــرایط ما نیاز به یک گروه فراحزبی 
داریــم و نبایــد دولت ها ســلیقه ای عمل 
کننــد. فکــر نمی کنــم راه چــاره دیگــری 
داشته باشیم. باید اختاف نظر ها را کنار 
بگذاریم و برای کاهش وابســتگی بودجه 
بــه نفــت وارد عمــل شــویم. در تحقــق 
عدالت، جذب ســرمایه خارجی، توسعه 
اقتصــادی اختــاف نظــر وجــود دارد. در 
کنــار  را  اختافــات  بایــد  شــرایط فعلــی 
گذاشت و برای حفظ منافع ملی به تفکر 

فراحزبی متوسل شد.

معمــول   به طــور 
در کشــورهایی کــه 
به درجه مطلوبی 
دموکراســی  از 
احزاب  رسیده اند، 
نقــش اساســی در 
اداره کشــور دارند. 
در واقع احــزاب با 
جــدی  مشــارکت 
خود در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری 
دارنــد.  را  اثرگــذاری  ایــن  کابینــه  و چینــش 
احزاب بــا جمع آوری متخصصــان مختلف 
در حوزه های سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی 
و آمــوزش و پــرورش، راه را بــرای ورود آنها به 
عرصه های مدیریتی باز می کنند. درکشورهای 
مترقی احزاب با تشکیل کمیته های تخصصی 
در زمینه های مختلف در تمام مسائل نقش 

دارند و نســبت به اتفاقات روز واکنش نشــان 
می دهند.

برای مثال انتخابات مجلس یکی از مهم ترین 
نهاد هایی است که احزاب می توانند از طریق 
معرفی نمایندگان در ترکیب آن ایفاى نقش 
کننــد. بنابرایــن زمانــی که بخشــی از شــاکله 
مجلــس توســط احــزاب تشــکیل می شــود 
تشــکل های سیاســی به صورت غیرمستقیم 
در کلیه امور مرتبط با تقنین سهیم می شوند. 
خــود  براینکــه  عــاوه  مجلــس  نماینــدگان 
می توانند بانــی تصویب یک طرح اقتصادی 
باشــند بــا تصویــب یــا رد لوایحی که از ســوی 
دولت تقدیــم مجلس می شــود تأثیرگذاری 
خــود را در اقتصــاد به تصویر می کشــند. این 
درحالی است که مهم ترین برنامه های دولت 
هماننــد لوایج بودجــه و قوانیــن برنامه های 
پنــج ســاله باید توســط مجلس بــه تصویب 
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ترقی: ما نیاز به یک گروه فراحزبی داریم و نباید دولت ها 
سلیقه ای عمل کنند. فکر نمی کنم راه چاره دیگری داشته 
باشیم. باید اختاف نظر ها را کنار بگذاریم و برای کاهش 

وابستگی بودجه به نفت وارد عمل شویم. در تحقق عدالت، 
جذب سرمایه خارجی، توسعه اقتصادی اختاف نظر وجود 
دارد. در شرایط فعلی باید اختافات را کنار گذاشت و برای 

حفظ منافع ملی به تفکر فراحزبی متوسل شد 

مجلسی: در زمان مصدق ما در جبهه ملی ایران این موضوع 
را تجربه کردیم. احزاب مختلف راست و چپ برای یک هدف 

خاص کنار هم قرار گرفتند و توانستند صنعت نفت ایران را 
ملی کنند و بعد از آن هر کدام راه خود را ادامه دادند. این یک 
امر فراحزبی است و در شرایط کنونی ممکن است به کار بیاید

یادداشت

محمود جامساز
اقتصاددان

انتخابــات در حالت ســکوت فــرو می روند 
در  احــزاب  بعدی.وظیفــه  انتخابــات  تــا 
کشــورهای دیگــر کادرســازی اســت. آنهــا 
برای حل مشــکات برنامــه و راه حل ارائه 
می دهنــد. احــزاب در کشــور ما نــه برنامه 

دارند نه کادرسازی می کنند.
ë کوتاهی از احزاب است یا قوانین؟

بیشتر به خاطر کوتاهی خود احزاب است. 
آموزشــی  منظــم  جلســات  بایــد  احــزاب 
داشته باشند. مســائل اقتصادی را بررسی 
کننــد و دائمــاً بولتــن و برنامــه و راهکار به 
کشــور و مردم ارائه کننــد. در نتیجه کارکرد 
احزاب در کشــور ما کارکرد یک حزب مورد 
انتظــار را نــدارد. مــا هنــوز فرهنــگ حزبی 
نداریم. باید فرهنگ آن بتدریج رشد کند. 
وقتی احزاب خودشان تکاپو ندارند چطور 
راه حــل بــرای مســائل اقتصــادی بدهند. 

احــزاب دیــده نمی شــوند چون خودشــان 
تکاپو ندارند.

ë  بــا توضیحاتــی کــه دادیــد نظــام حزبی
کارآمدتر اســت یــا نظــام صنفی؟ بــه نظر 
مواقــع  در  اصنــاف  و  تشــکل ها  می رســد 
ضــروری واکنش های بموقع تری به اقتصاد 

دارند.
عملکــردی  حــوزه  دو  اصنــاف  و  احــزاب 
متفاوتــی دارند. اصناف در حوزه کســب و 
کار خودشــان فعالیت می کنند اما احزاب 
بیشــتر در سیاســتگذاری عمــل می کننــد. 
احــزاب  کــه  اســت  مــا  صــاح  بــه  البتــه 
نیرومندی داشته باشیم. احزابی که دائماً 
کار کنند، نظر بدهنــد، برنامه ارائه کنند تا 
مثل کشــورهای دیگر که احزاب کارآمدی 
دارند ما هم به آن احزاب برســیم. حزبی 
نــدارد  ای  برنامــه  و  اســت  منفعــل  کــه 

اثر گــذاری هــم نــدارد و موقــع انتخابــات 
هم برنامه ها کلی اســت. بــه همین دلیل 
برنامه های اعام شده در موقع انتخابات 
بعــد از آن قابلیت اجرایــی ندارد یا حزب 
نمی توانــد برای اجــرای برنامه هــا راهکار 
نمی دهنــد  راهــکار  احــزاب  کنــد.  ارائــه 
را  مشــکات  فقــط  انتخابــات  موقــع  و 
در  عملگرایــی  اصــوًا  و  برمی شــمارند 
حوزه اقتصاد ندارنــد. راهکارهای که ارائه 
می دهنــد هــم مناســب نیســت. احــزاب 
باید شــرایط حضور خــود را تغییر دهند و 
این حضــور را محدود به زمــان انتخابات 
نکنند. احزاب ما می توانند این نقش را در 
صحنه های اقتصــادی این گونــه ایفا کنند 
کــه بــا تحلیل هــا و راهکارهــای اقتصادی 
طــرح و برنامــه بــرای بــرای ســاماندهی 

اقتصاد بدهند.

برســد. بنابرایــن نمایندگانی کــه می توانند 
بدنــه احــزاب باشــند بــه صورت مســتقیم 
در تصویــب و اجــرای طرح هــا و برنامه های 
اقتصادی در قالب کمیسیون هاى تخصصی 
مجلس نقش دارند.  بنابراین گرچه احزاب 
بطور ســنتی واژه سیاســی را یدک می کشند 
امــا در مســائل اقتصادى مبتابه کشــور نیز 
تأثیرگذارنــد. از ســوی دیگــر نقــش نظارتی 
احزاب هم از اهمیت باایی برخوردار است. 
احــزاب به راحتــی می توانند از ایجاد فســاد 
اقتصــادی جلوگیــری کننــد. وجــود احزاب 
مختلــف در یــک کشــور باعــث می شــود از 
انباشت قدرت و ثروت جلوگیری شود. برای 
مثال در امریکا دو حزب اصلی جمهوریخواه 
و دموکــرات همــواره با هــم رقابــت دارند و 
همین رقابت باعث می شــود میان مدیران 
و نماینــدگان مجلس گــردش و جابه جایی 

ایجــاد و از حضــور طوانــی مدت یــک فرد 
یا گــروه در قدرت جلوگیری شــود.بر همین 
اساس دراین کشــور مجلس نمایندگان هر 
دو ســال و مجلس ســنا هر شــش سال یک 
بار با انتخابات تغییر می کنند و دراین میان 
مجلس سنا هر دو سال یک سوم نمایندگان 
در انتخابــات میانــدوره ای تغییــر می کنــد.
بی شک انباشت قدرت و ثروت در دست فرد 
یا گروه خاص اســباب تولید فســاد را فراهم 
می کنــد، این درحالی اســت که در کشــورما 
مدیران دولتی به عنوان مدیران چرخشــی 
پایــدار حضــور دارند و تنهــا از یک بخش به 
بخش دیگر منتقل می شــوند و افراد جدید 
به سختی وارد این چرخه می شوند که یکی 
از دایل آن نقش ضعیف احزاب اســت. در 
واقــع احــزاب به معنای واقعی در کشــور ما 

فعالیت ندارند.
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 حزب های اقتصادی چه رنگی دارند
لیبرال های زرد؛ کمونیست های قرمز

من به صراحت می گویم که در احزاب ما 
هیچ کار جدی انجام نمی شود. من حزب های 
مختلفی را بررسی کرده ام. همه همان طوری 

حرف می زنند که مجلسی ها حرف می زنند. 
یکی یک جمله می گوید، همه قبول می کنند، 

یکی دیگر چیزی می گوید، همه رد می کنند. 
هیچ کار علمی و تحلیلی انجام نمی شود

ریحانه یاسینی
خبرنگار

 احمد حاتمی یزد در گفت و گو با »ایران« 
ریشه های فقدان اثرگذاری حزب در اقتصاد ایران را تحلیل کرد

مسأله »آزادی« و »پول«

ë  در نگاهی کلی، احــزاب چه تأثیری روی
اقتصاد دارند؟

در علوم انســانی و مسائل اجتماعی، 
در هیــچ تحلیلی نمی تــوان یک فاکتور را 
فقط مورد توجه قــرار داد. چند عامل در 
کنــار هم می تواننــد روی مســائل اثرگذار 
باشند. در تحلیل مسائل اقتصادی ما هم 
مسأله حزب یکی از فاکتورهایی است که 
تأثیــر عمیق و جــدی دارد. با این وصف، 
می توان گفت که حــزب به ما چه کمکی 
می کنــد. سیاســت امری نیســت که فقط 
در دانشــگاه بشــود آموخــت. همان طــور 
که بــه قول رئیــس جمهــوری، اقتصاد را 
نمی شود فقط به اقتصادخوانده ها واگذار 
کــرد و تجربــه هــم ازم اســت. در دنیای 
سیاســت هم نظام سیاســی بایــد فرآیند 
آموزش و کســب تجربه داشــته باشد. در 
دوره های سلطنتی سیاست را در خانواده 
از بچگی یــاد می دادند و همــه چیز ارثی 
بود. در نظام دموکراتیک چند ســازمان و 
نهاد داریم که در آنجا نخبه های سیاست 
تربیــت می شــوند. یکــی از ایــن نهادهــا 
همان شورای اسامی شهر و روستاست. 
بیش از 100هزار نفر در این قالب انتخاب 
می شــوند و تجربــه پیــدا می کننــد کــه با 
مسأله سیاست باید چگونه برخورد کنند. 
آنها در شورا یاد می گیرند که با کسانی که 
صاحب قــدرت هســتند، چطــور تعامل 
کنند. در یک شهر امام جمعه، فرماندار، 
ثروتمنــدان و معتمدیــن قــدرت دارنــد. 

اعضــای شــورای شــهر باید با تمــام آنها 
تعامل کننــد و یاد بگیرنــد کجا همکاری 
و کجــا مخالفت کنند. ایــن تجربه خیلی 
ارزشــمند اســت. ایــن نکتــه را نمی توان 
بیان نکرد که از دوره مشــروطیت تا زمان 
ریاســت جمهــوری خاتمی، همــه ارباب 
قدرت با احزاب مخالفت می کردند. چرا 
که نمی خواســتند مردم قــدرت بگیرند. 
امــا در دوره خاتمی این شــوراها راه افتاد 

و اآن مشارکت مردم عملی شده است.
حــاا اگر فکــر کنید که چنیــن فضایی 
بــرای احــزاب ایجاد شــود و آنهــا بتوانند 
قــدرت بگیرنــد، خیلــی کیفیتــش فــرق 
می کند. افراد در حزب مطالعه می کنند، 
مسائل اقشــار جامعه، طبقات مختلف، 
روحانیــون و... را بررســی می کنند و برای 
هــر آدم و طبقه ای تحلیــل و راه حل ارائه 
می دهنــد. این راه حل ها توســط کســانی 
کــه در قدرتند، مورد توجــه قرار می گیرد، 
ســپس  می کننــد.  رد  یــا  تحلیــل  را  آن 
نقــد اقتصاددان هــا را ســوار کار می کننــد 
و راه هایــی پیــدا می کننــد کــه اگــر مــردم 
بپسندند به حزب آنها رأی هم می دهند. 
اما وقتی حزب نداشته باشیم، آدم هایی 
نیستند که تحلیل و نقدی ارائه داده باشند 
یا نماینــدگان مجلس با توجه به نظرات 
آنهــا رأی دهنــد. می خواهــم مســائلی را 
نــه بــه عنــوان تحلیــل انتزاعــی، بلکه به 
شــکل خبر شرح دهم. گاهی به آقایی که 
گفته اند وزیر بشو، با رفقایش می نشیند و 

در یکی دو شــب برنامه ای می نویسند که 
نــه مبتنی بر آمــا ر و واقعیت هاســت، نه 
تجربــه خود فرد و نه مورد پذیرش مردم 
است. مجلسی ها هم بدون اینکه بدانند 
برنامــه قابلیت اجرایی دارد یــا ندارد، به 
آن رأی می دهنــد. اکثریــت نماینــدگان 
تعهــدی بــه واقعیــت ندارنــد. آرزوهای 
خودشان و همشهری هایشان را مبنا قرار 
می دهند و بودجه می نویســند. خودشان 
هــم می داننــد که بــرای رأی گرفتــن این 
کار را می کننــد. اما اگــر احزاب قوی وجود 
یــک  کارهــا طبــق  ایــن  داشــتند، تمــام 

مانیفست روشن جلو می رفت.
ë  در درون احــزاب مــا چه فضایــی وجود

دارد؟
کــه  می گویــم  صراحــت  بــه  مــن 
انجــام  جــدی  کار  هیــچ  مــا  احــزاب  در 
نمی شــود. مــن حزب هــای مختلفــی را 
بررسی کرده ام. همه همان طوری حرف 
می زننــد که مجلســی ها حــرف می زنند. 
یکــی یــک جملــه می گویــد، همــه قبول 
می کنند، یکی دیگر چیزی می گوید، همه 
رد می کننــد. هیــچ کار علمــی و تحلیلی 
انجام نمی شــود. یک علت اساســی اش 
هم این اســت که احزاب مــا قدرت دفاع 
از خودشان را ندارند. هر حزبی که خاف 
پســند حاکمیت حرف بزند، بــدون آنکه 
حق دفاع داشته باشد، غیرقانونی اعام 
می شــود. موارد آن هــم از نهضت آزادی 
تــا حــزب مشــارکت، مجاهدیــن انقاب 

و... مشــخص است. تا وقتی که حاکمیت 
چنین برخــورد کند، احزاب توســعه پیدا 
نمی کننــد. چــرا کــه در احــزاب آدم های 
اهل علم خرد و تجربه حضور دارند، آنها 
اهل دعوا نیستند و نمی خواهند که زندان 
بروند. در نهایت هم کســانی وارد احزاب 
می شوند که پیه زندان رفتن را به تن شان 
مالیده باشند. برای مثال آقای کرباسچی 
بــرای حــزب کارگــزاران ســازندگی، بارها 
زندان رفت و باز هم می رود. اما چند نفر 
دیگر حاضر می شــوند که زنــدان بروند؟ 
در ایــران آزادی احــزاب وجود نــدارد و به 
همین علت هیچ کدام از احزاب موجود 
نمی توانند مطمئن باشند که اگر پایشان 

را آن ور خط گذاشتند، زندان نروند.
مســأله دیگــر ایــن اســت کــه احزاب 
پــول  پــول ندارنــد. کار تحقیقــی کــردن 
می خواهــد. مردمــی هــم کــه تا بــه حال 
تجربــه خوبی نداشــتند و تأثیــر احزاب را 
در زندگی شان ندیده اند، پول نمی دهند. 
در نتیجه احزاب به راه هایی برای کســب 
درآمــد متوســل شــده اند کــه راه خوبــی 
نیست. در همه دنیا مردم به احزاب پول 
می دهند و نمایندگان مجلس هم از آنها 
پول می گیرند، این مسأله مرسومی است 
و مشکلی ندارد، اما به شرط آنکه شفاف 
باشــد و ثبت شــود. این گناه نیســت ولی 
حاکمیــت و دولت ما تحمل نمی کند که 
یــک حزب بتوانــد از آقایی که پــول دارد، 
پول بگیرد. روحانیون ما به عنوان خمس 
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و زکات پــول می گیرنــد و بعضی هایشــان با 
ایــن پول هــا کار سیاســی هم می کننــد، ولی 
شــفاف نیســت. تنها از طریق همین تأمین 
مالــی و آزادی داشــتن احــزاب می تواننــد 
قــدرت بگیرنــد و بعــد تأثیــر آن در اوضــاع 
اقتصادی کشور و همه مردم مشخص شود.

ë  شــما در کمیته اقتصادی حــزب کارگزاران
حضور داشته اید؟

هیــچ وقــت نپذیرفتــه ام. بارهــا از مــن 
درخواست شد اما من نپذیرفتم.

ë  چرا؟ شــما که بــه نظــام حزبــی و تأثیرات
مثبت آن در اقتصاد معتقدید.

چــون کــه نمی خواهــم زنــدان بــروم؛ 
بــه همیــن صراحــت. معتقدم کــه حزب 
خوب است، ولی دولت و حاکمیت آزادی 
احــزاب به مــا نداده اســت. بایــد بپذیریم 
کــه حزب حتی دربــاره قانون اساســی هم 
می توانــد حرف بزند و نقــد کند، اما آزادی 
حــرف زدن و بیــان وجــود ندارد بــه خاطر 
همین محدودیت ها، تفکرها هم محدود 

شده است.
ë  بــا توجــه بــه اینکه بــه هر حــال بــا فضای

احزاب و جلسات آنها آشنا هستید، در احزاب 
جلســه های  در  بخصــوص  می گــذرد؟  چــه 
چــه  دربــاره  حــزب  آدم هــای  اقتصــادی، 

چیزهایی حرف می زنند؟
می نشینند دورهم و اخبار روز را تعریف 
می کننــد. اینکه وضعیــت بانک هــا به کجا 
رسید، صندلی فان مقام چه شد و... اگر در 
احزاب صحبت های جدی مطرح می شــد، 
باید به صورت نشــریه حزبی منتشر می شد 

و تأثیرگذار بود.
ë  ،اان هم کــه برخی احــزاب روزنامه دارند

مثل سازندگی.
آن نشریه عمومی اســت که برای مردم 
منتشــر می شــود. منظــور من نشــریه هایی 
اســت کــه در آنهــا بحــث و تحلیــل علمــی 
حرکت هــای  بــرای  و  باشــد  شــده  انجــام 
سیاســی و تأثیرگذاری روی سیاستمداران و 

سیاستگذاران منتشر شود.
ë  شــما زمانــی کــه از ریشــه های ناکارآمــدی

تنهــا  را  مســأله  کردیــد،  صحبــت  احــزاب 
ســاختاری تحلیــل کردیــد. امــا از آن طــرف 
درباره اینکه در درون احزاب حتی بحث های 
عمیقی هم شکل نمی گیرد، صحبت کردید. 
در این حال، باز هم معتقدید که تمام مشکل 
شــکل نگرفتن احزاب به خاطر ساختارهای 
محدود و بســته سیاسی است یا اینکه به نقد 

درونی هم باید اهمیت بیشتری بدهیم؟
وقتــی که اجازه تأســیس احــزاب آزاد را 
نــداری، همه چیزهایی که  داری عروســکی 
از حــزب هســتند. کارکردهای عروســک، با 
کارکــرد آدم واقعی یکی اســت؟ چیزهایی 
کــه ما داریــم، همــه ماکت حزبی هســتند. 
در حــال حاضــر در رأس احــزاب مــا فقــط 
نام پنج،شــش آدم سرشــناس وجود دارد. 
امــا احــزاب بدنــه قــوی و گســترده ندارند. 
بــر اســاس قانــون احــزاب، حــزب تنهــا در 
صورتی قانونی اســت که حداقــل 300 نفر 
در مجمــع آن شــرکت کننــد امــا در حــال 
حاضر احزاب برای جلسات شان عده ای را 
جمع می کنند تا به این حد نصاب برســند. 
امــا حــزب واقعــی، آنی اســت کــه در تمام 
شــهرهای کشــور جمع 30، 40 نفره داشــته 
باشــند. احزاب مــا اجــازه فعالیــت ندارند 
و تــا وقتی ایــن اجازه داده نشــود، آدم ها در 
احزاب نمی روند. یک اســتاد دانشــگاه چرا 
باید خودش را به دردسر بیندازد و در حزب 
بــرود؟ بنابراین آدم های قوی در شــرایطی 
که نگران خودشــان و زندگی شــان هستند، 

وارد حزب نمی شوند.
ë  بعد از انقاب شــخصیتی را داشــته ایم که

با یک مانیفســت قوی و از دل حزب روی کار 
آمده و در حوزه های اقتصادی عملکرد خوبی 

هم داشته باشد؟
تنهــا آدمــی کــه از حــزب برآمــده، بــه 
مقامــی رســیده و خــوب هــم عمل کــرده، 
مهنــدس بازرگان بوده اســت. ایشــان رهبر 
نهضــت آزادی بــود کــه در ســال 41 ایجــاد 
کرده بود. به خاطر همان هم زندان رفت و 
بعد از انقاب هم همه به او به عنوان رهبر 

حــزب اعتمــاد کردند. امــام هم بــه خاطر 
همین سابقه ها، او را به عنوان نخست وزیر 

انتخاب کرد.
ë  ،به نظر شما اگر نظام حزبی کارآمد داشتیم

در تابستان امســال که بحران های اقتصادی 
ایجاد شد، احزاب می توانستند در اقتصاد ما 

اثر گذار باشند؟
حتماً می توانستند اثرگذار باشند و اصًا 
بایــد که چنین باشــد، اما تــا آنجایی که من 
می دانــم هیــچ کــدام از احــزاب حتی هیچ 
بیانیه و تحلیلی از شــرایط اقتصادی کشــور 
ارائه ندادند؛ نه قبل از اینکه بحران به وجود 
بیایــد نه بعد از آن. حتــی اآن هم تحلیلی 
ندارنــد کــه علــل بحــران چیســت. البته در 
دانشــگاه چــرا؛ در فضای دانشــگاهی آقای 
مؤمنی نظراتی را مطرح کردند، آقای نیلی 
پاسخ او را داد و بحث هایی شکل گرفت. اما 

فضای پویای دیگری وجود نداشت.
ë  این خأ حزبــی زمان انتخــاب وزرا و دیگر

مقامات دولتی هم خودش را نشان داد. هیچ 
حزبی گزینه قوی نداشت که برای رسیدن آن 
به قدرت تــاش کند. در این شــرایط به جای 
آنکه احــزاب چهره هایشــان را معرفی کنند، 
چه ســازوکاری بــرای انتخاب مدیــران پیش 

می رود؟
امــا بی پشــتوانه ای  روش هــای متعــدد 
وجود دارد کــه معمواً روابط آنها را تعیین 
می کنــد. مثــًا یک دفعــه کســی بــه رئیس 
جمهــوری توصیه می کند که شــخصی را به 
عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب کند، در 
صورتــی که 10 روز قبل قــرار بوده که آن فرد 
ســفیر شود. همین مسأله نشان می دهد که 
انتخاب ها مبتنــی بر تصمیمات بلندمدت 
نیســت کــه از قبــل فــردی را بــرای بانــک 
مرکــزی آمــاده کرده باشــند. در حالــی که از 
قبل می دانســتند که دوره رئیس قبلی پنج 
ســاله اســت و تمام می شــود و باید حداقل 
از یک ســال قبل از آن فکــرش را می کردند 
و شــخصیتی بــرای آن انتخــاب می کردند. 
در تمام بانک های دنیا که من با آنها ســر و 
session plan کار داشــتم، برنامه ای به اسم
دارنــد. این یک ترمینولوژی معروف اســت 
کــه به »برنامه جانشــینی« دالــت می کند. 
بــرای هر مدیــر بانکــی باید از قبــل معلوم 
باشــد کــه جانشــینش کیســت. هر کســی از 
دوســال قبــل بایــد بدانــد کــه جانشــینش 
کیســت. امــا در ایــران در مــورد هیــچ کــس 
چنین مســأله ای صدق نمی کنــد. نه بانک 
مرکزی، نه بانک های تجاری و نه شرکت ها 

هیچ کدام چنین برنامه ای ندارند.
ë  ایــن وضعیــت در تمــام دولت هــا وجود

داشته است؟ هیچ دوره و دولتی نبوده است 
که منطق و سازوکار دقیق و برآمده از اندیشه 
حزبی، بــر انتخاب های این چنینی آن حاکم 

باشد؟
مــن نزدیک 50 ســال اســت کــه تجربه 
کاری دارم، در دوره 40 ســاله بعد از انقاب 
هیــچ برنامــه منســجم و مبتنــی بــر فکــر و 
اندیشه قبلی و طوانی مدت، وجود نداشته 

است.
ë  به عنوان ســؤال آخــر، درکشــورهای دیگر

جهان احزاب چقدر در اقتصاد تأثیرگذارند؟
خیلــی! اصــًا در تمــام احــزاب یکــی از 
رأی  برایشــان  کــه  چیزهایــی  اصلی تریــن 
می آورد، برنامه اقتصادی شان است. مسائل 
سیاســت چه داخلی و چــه خارجی کمتر در 
رأی آوری اثر دارد. در کشورهای دیگر اختاف 
چندانــی در حــوزه سیاســی ندارنــد، اغلــب 
حرف هایشان مثل هم است. برای مثال در 
انگلیس چه حزب کارگر روی کار بیاید و چه 
حزب محافطه کار در حوزه مســائل سیاسی 
و حکومتی هیچ فرقی با هم ندارند، ولی در 
مسائل اقتصادی، نظراتشان فرق می کند و 
همین هم عامل رأی آوردن شــان می شود. 
ایــن مســأله نشــان می دهــد در کشــورهای 
توسعه یافته، دیدگاه های سیاسی شان برای 
کشــور داری تثبیــت شــده و رقابت ها بر ســر 
دیدگاه هــا و جایگاه هــای اقتصــادی اســت. 
برای رســیدن به این جایگاه ها و گرفتن رأی 
مــردم هــم، همــه مانیفســت اقتصــادی را 

حزب تعیین می کند.

 فقدان نظام حزبی 
و اصاحات اقتصادی

اقتصــادی  پیشــین  دســتیار  نیلــی،  مســعود 
کــه  مختلفــی  مصاحبه هــای  در  رئیس جمهــور، 
بــا نشــریات گوناگون انجــام داده، فقــدان نظام 
حزبی در کشور را دلیلی بر نبود گفتمان بین جریان های مختلف 
فکری دانسته است. به نظر او در نبود احزاب قدرتمند، افراد دور 
یک میز قرار نمی گیرند و حرف هایشان گفته نمی شود. به همین 
دلیل وقتی کــه رئیس جمهوری بر ســر کار می آید مجموعه ای از 
نحله های مختلف فکری باید دور هم قرار گیرند و بر ســر مســائل 
مختلف اقتصادی به راه حل برسند. با توجه به اهمیت موضوع 
بخش هایــی از اظهــارات ایــن اقتصــاددان را کــه در گفت و گــو 
بــا روزنامــه دنیــای اقتصــاد و هفتــه نامه تجــارت فــردا، پیش از 
اســتعفایش درباره فقدان نظام حزبی گفته بــود، در ادامه آمده 

است.
به دلیــل فقدان نظام حزبی در کشــور، تیــم اقتصادی 
دولــت به تیــم فوتبالی می ماند که یک ســاعت قبل از 
شروع مسابقه به آنها گفته اند لباس بپوشید و جلوی صد هزار 
نفــر یک بازی سرنوشت ســاز را انجام دهیــد. گفتید که طبیعی 
اســت در چنین شــرایطی برخــی از بازیکنان به هــم پاس های 
اشتباه دهند و حتی دروازه خودی را به اشتباه باز کنند؛ اما بازی 
که جلوتر برود و بدن ها گرم شــود این اشتباهات کمتر می شود 

و می توان بازی بهتری را از این تیم مشاهده کرد.
 هــم در دوره هــای قبل از انقاب و هــم بعد از آن، به 
تیم هــای  کــه  بوده ایــم  دوره هایــی  شــاهد  نــدرت 
اقتصــادی در دولت هــا هماهنگ باشــند. فکر می کنــم تنها در 
دهــه چهــل کــه برنامه چهــارم عمرانی اجــرا می شــد و برخی 
تکنوکرات هــا به سرپرســتی دکتر عالیخانــی، وزیر وقت اقتصاد 
بیــن دســتگاه های  کار آمــده بودنــد، هماهنگــی خوبــی  روی 
اقتصادی کشور برقرار شده بود و شاخص های کان اقتصاد در 
آن دوره در جایگاه قابل قبولی قرار گرفت. این مقطع از تاریخ 
اقتصادی کشــور تقریباً استثنایی اســت و کمتر دیده ایم که بین 
دســتگاه های مختلف اجرایی کشــور تا این حد هماهنگی برای 

رسیدن به رشد اقتصادی و توسعه کشور به وجود آمده باشد.
 در دوره بعــد از انقاب، تقریباً در تمامی زمان هایی 
کــه اطــاع دارم و دوره هایــی که از نزدیــک به خاطر 
مســئولیت هایی کــه داشــتم شــاهد بــوده ام، ناهماهنگی هایی 

بعضــاً حتی در حد اصــول و مبانی، بین این دســتگاه ها برقرار 
بــوده و گاهی هم در حوزه های اجرایی شــاهد چنین وضعیتی 
بوده ایــم. بخشــی از عواملــی کــه در میــزان هماهنگــی تیــم 
اقتصــادی دولــت می توانــد تأثیر گــذار باشــد، درجه دشــواری 
شــرایط زمینه ای اســت. مثًا در دوره وفور قرار داریم یا کمبود. 
وجود شــرایط دشــوار تا اندازه ای می تواند زمینه ســاز برقراری 
هماهنگی باشــد.اما از عوامل زمینه ای کــه بگذریم، عواملی را 
که منشأ ناهماهنگی ها است، می توان به دو دسته تقسیم کرد. 
دســته اول ناهماهنگی هایــی اســت کــه ممکــن اســت به دلیل 
نگرش ها و تفکراتی که هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت 
دارنــد، رخ بدهد و بســته بــه اینکه تا چه انــدازه این تفکرات به 
یکدیگر نزدیک هســتند شــاهد هماهنگی یا نبود هماهنگی در 

تصمیمات باشیم.
 دسته دوم مربوط به سازوکارهای سازمانی، تشکیاتی 
و اداری اســت که تا چه اندازه بتواننــد با روی کار آمدن 
یــک دولت جدید با یکدیگر هارمونی پیدا کرده و ارتباط برقرار 
کنند. البته ناهماهنگی ها در برخی موارد اجتناب  ناپذیر خواهد 
بود؛ اما نکته ای که باید به آن اشاره شود ضرورت وجود نهادی 
اســت کــه بتواند ایــن نظــرات متفــاوت و ناهماهنگی هــا را در 
قالب های تعریف شــده ای، به جریان بیندازد و پس از بحث و 
بررســی راجع به جزئیات آنها به جمع بندی رســیده و بتواند با 
ورودی هــای ناهماهنگ، خروجی های هماهنگــی را ارائه کند. 
در مورد دســته اول، با توجه به اینکه پیشــینه افراد مختلفی که 
در تیــم اقتصادی قرار می گیرنــد، به لحاظ تجربی و حرفه ای و 
از نظــر نگرش ها و تفکراتی که دارند، می تواند متفاوت باشــد، 
در نتیجــه بــروز چنیــن ناهماهنگی هایی اجتناب ناپذیر اســت. 
بنابراین به نظر می رســد باید تمرکز بر دســته دوم یعنی ساز و 
کار اداری و سیســتم تصمیم گیــری کشــور صــورت بگیــرد بــه 
شــکلی کــه بتوانــد از این ظرفیــت و قابلیــت برخوردار شــود تا 

خروجی ها را حتی اامکان هماهنگ کند.
 شــاید بتوان ادعا کرد که شــرایط حاضــر اقتصاد ایران، 
بیــان تجربــه  از دشــوارترین ها اســت. به عنــوان  یکــی 
شــخصی، در تمامــی دوره هایــی که من مســئولیت داشــته ام، 
ســال های ســخت اقتصادی بوده اســت. اما می تــوان گفت در 
حال حاضر با ســخت ترین شــرایط از نظر سیاســی و اقتصادی 
روبــه رو هســتیم. بنده در یک مقطع از ســال 1364 تا 1370 در 
ســازمان برنامه بودم. اگر ســال های ســخت اقتصاد ایران را به 
ســه دوره تقســیم کنیــم متوجه می شــویم که دوره نخســت در 
ســال های 1365 تــا 1367، اتفــاق افتاد کــه در آن به دلیل اوج 
جنگ، بمباران شــهرها و کاهش قیمت نفت، سال های سخت 
بیــن  بــود. دوره دوم هــم  بــرای مدیریــت کشــور  و دشــواری 
ســال های 1376 تــا 1379 قرار داشــت که قیمت نفــت یکباره 
کاهــش یافــت و به حدود 10 دار در هر بشــکه رســید که دولت 
وقت توانســت کشــور را با آن درآمدها مدیریت کند. دوره سوم 
زمانی اســت که دولت یازدهم بر ســر کار آمده اســت. قسمت 
ایــن بــوده کــه در هــر ســه دوره ســخت مــن تجربه حضــور در 
سیســتم کارشناســی و تصمیم گیری را داشــته باشــم. بنابراین 
می توانم مقایســه ای ملموس انجام دهم. با مقایسه شرایطی 
کــه هم اکنــون در آن قرار داریم متوجه می شــویم که پیچیدگی 
مســائل اقتصــادی بیشــتر از دو دوره قبــل بــوده و مشــکات 
حقیقتا زیاد است؛ چراکه مرتبًا، با دینامیکی موضوعات جدید 
مطــرح می شــود. مثــًا در حالــی که ما سیاســت تــورم زدایی و 
رکود زدایــی را در پیــش گرفتــه بودیم، مشــکل کاهــش قیمت 
نفــت یکباره در مقیاســی بــزرگ وارد اقتصاد شــد و شــرایط را 

سخت تر از گذشته کرد.

در دنیــا احــزاب اقتصادی هــر کدام یک 
رنــگ را بــرای خــود برگزیده انــد و با آن 
میــزان تعــادل و تنــدروی خود را نشــان 
می دهنــد. ایــن رنــگ در واقــع هویــت 
احــزاب را نشــان می دهــد و در هنــگام 
برگزاری انتخابات این رنگ ها بیشــتر بر 
ســر در احــزاب خودنمایــی می کنند. در 
ایران احزاب نیز رنگ هایی برای خود در 
نظر گرفته اند. به نظر می رسد با توجه به 
شرایط اقتصادی کشــور انتخابات آینده 
انتخــاب بیــن مکاتــب اقتصادی باشــد 
نــه رویکردهــای سیاســی. در ایــن میــان 
رقابت دو مکتب اقتصادی چپ گرایانه 

و راست گرایانه بیشتر خواهد بود.
عمومــاً  کار  محافظــه  احــزاب  دنیــا  در 
اســتفاده  مشــکی  یــا  آبــی  رنــگ  از 
نشــانگر  معمــواً  صورتــی  می کننــد. 

اســت.  معتــدل  سوسیالیســت های 
زرد اغلــب بــرای لیبرال هــای کاســیک 
اســتفاده می شــود، از آنجا کــه زرد رنگ 
طا است حاکی از استانداردهای طایی 
ایــن احــزاب و اندیشــه هایشــان اســت. 
قرمز هم معمواً به احزاب کمونیســت 
یا سوسیالیســت اشاره دارد. شاید به این 
ســبب قرمز را انتخاب کرده اند که شور و 

هیجان بر تفکر آنان بیشتر غلبه دارد.
سبز؛ رنگ احزاب سبز، احزاب اسام گرا 
ایرلنــدی  جمهوریخــواه  احــزاب  و 
اســت. نارنجــی بعضــی مواقــع اشــاره 
بــه ناسیونالیســت ها دارد نظیــر هلنــدو 
شــمالی؛  ایرلنــد  در  اولســتر  وفــاداران 
اشــاره  می توانــد  همچنیــن   نارنجــی 
بــه اصاحــات نیــز داشــته باشــد مانند 
اوکراین. در گذشته بنفش رنگ وفاداری 

درنظر گرفته می شــد )مانند ســفید( اما 
امروزه بیشــتر بــرای احزاب فمینیســت 
بــه کار بــرده می شــود. رنــگ ســفید نیز 
امروزه بــا ناسیونالیســت ها پیونــد دارد. 
حزب بنفش نیــز به نوعی حزب فرضی 
دانشــگاهی در ایــاات متحــده در نظــر 
گرفته می شــود کــه حزبی مرکــزی میان 
دو حــزب اصلــی این کشــور اســت )چرا 
کــه رنــگ بنفش تلفیقــی اســت از رنگ 
دو حــزب اصلی این کشــور؛ قرمز و آبی( 
بشــدت  احــزاب  به عنــوان  و همچنیــن 
آرمــان گرایانه صلح و عشــق نیز در نظر 
گرفته می شود )رنگ سبز نیز کارویژه ای 
احــزاب  رنــگ  عمومــاً  ســیاه  دارد(.  را 
فاشیســت در نظــر گرفتــه می شــود و به 
زمــان بنیتــو موســولینی و رنــگ پیراهن 
مشــکی وی بــر می گردد ولــی همچنین 

ایــن رنــگ بــه آنارشیســم هــم ارتبــاط 
می یابد. به گونه مشــابه، قهــوه ای نیز با 
نازیسم در ارتباط است و به حزب نازی و 

یونیفورم های قهوه ای آنها بازمی گردد.
اهمیــت  و  فایــده  آنجــا  حــزب،  رنــگ 
بســیار می یابــد کــه بی ســوادی در میان 
رأی دهندگان شایع باشــد، در این مورد، 
 رأی دهنــدگان می تواننــد بــا بــه خاطــر 
ســپردن رنــگ حــزب مطبــوع خــود بــه 
نامزدهــای آن رأی دهند. مــورد دیگری 
کــه رنگ حــزب به گونــه ای مفیــد مورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد وقتی اســت که 
میــان احــزاب مختلــف ائتــاف و اتحاد 
صــورت می پذیــرد؛ بــرای مثــال بنفش 
حاکی از متحدین رنگ قرمز و آبی است، 
یا متحدین قرمز و سبز و مثال هایی دیگر 
از این دســت که در طــول انتخابات دنیا 

موارد متعددی دارد و همیشــه با نشــان 
دادن ساده رنگ ها در کنار یکدیگر از این 

اتحاد و ائتاف خبر داده اند.
طرح رنگ ها در سیاســت ایاات متحده 
از اســتانداردهای بین المللی منشــعب 
قرمــز  رنــگ  ســال ۲000  از  شده اســت. 
تبدیــل بــه رنگ جناج راســت یــا همان 
حــزب جمهوریخــواه شــده و رنــگ آبی 
نشــان از جنــاح چپ یا حــزب دموکرات 
دارد. با وجود این، بر خاف رنگ احزاب 
در دیگر کشــورها، احزاب امریکایی خود 
ایــن رنگ هــا را انتخــاب نکرده اند، بلکه 
ایــن رنگ هــا در رســانه ها در انتخابــات 
ســال ۲000 و توســط خبرنــگاران بــرای 
ایــن دو حزب در نظر گرفته شــد. قبل از 
انتخابــات ســال ۲000 در هــر انتخابــات 
اعــام  رســانه ها  جمهــوری  ریاســت 

می کردنــد که چه رنگی مربــوط به کدام 
نامزد و حزب است. این چرخه تعویض 
رنگ ها تا سال ۲000 ادامه یافت تا اینکه 
رنگ های مطرح شــده در این انتخابات 
مورد قبول و توجه عام واقع شــد و برای 
عدم بروز ســردرگمی دیگــر این رنگ ها 
برای همیشــه بــرای این احــزاب در نظر 

گرفته می شوند.
نماد احزاب سوسیالیستی عموماً مشتی 
اســت کــه یــک رز را دربــر گرفته اســت. 
چکــش  از  عمومــاً  کمونیســت  احــزاب 
اســتفاده می کننــد تــا نمایانگــر کارگران 
دادن  نشــان  بــرای  داس  از  یــا  باشــد 
اینکــه  یــا  می جوینــد  بهــره  کشــاورزان 
بــه   اشــاره  بــرای  را  داس«  و  »چکــش 
نمادهــای  در  کشــاورزان«  و  »کارگــران 

خویش به کار می برند.

»وقتــی کــه اجازه تأســیس احــزاب آزاد را نــداری، همه چیزهایــی که  داری 
عروســکی از حزب هستند. کارکردهای عروســک، با کارکرد آدم واقعی یکی 
اســت؟« احمــد حاتمی یــزد، مدیرعامل ســابق بانک صادرات بــا نگاهی 
این چنیــن انتقادی پای گفت و گو با  روزنامه ایران نشســته اســت. حاتمی 
یــزد در جایگاه های مختلف سیاســی و اقتصادی حضور داشــته و همچنین 
گفته می شــد در حزب کارگزاران ســازندگی هم عضویت دارد که البته خود 
او ایــن مســأله را انــکار می کند. این کارشــناس اقتصــادی، اعتقــاد دارد که 
نبود احزاب آزاد باعث شــده اســت اقتصاد ایــران در دوره های مختلف با 
ضربه های جدی مواجه شــود وتصمیمات اثرگذار در اقتصاد کشور به جای 
آنکه بر مبنای مانیفســت های عمیق حزبی باشــد، به شکلی خلق الساعه و 
بدون پشــتوانه نظری گرفته شــود. این در حالی است که در دیگر کشورهای 
دنیا احــزاب بــرای مقامات کشــور از نماینــدگان مجلس تا نخســت وزیر و 

رئیس جمهوری بر مبنای برنامه های اقتصادی شان از مردم رأی می گیرند.
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کتابفروشی راه پیدا می کند: »... از کتابفروشی 
که بیـــرون می آمد در گوشـــه ای کتاب مورد 
عاقه پـــدرش، یعنی »رباعیـــات خیام« را 
دید و نتوانست این چاپ قدیمی و مصور را 

نخرد...« )ص 240(
پری عکسی از دوران دانشجویی اش به 
همراه دو دختر هم دانشـــکده ای و استادی 
که پیش تر به وی اشـــاره شد، دارد. در جایی 
از داســـتان وقتی دخترش بر اثـــر حادثه ای 
متوجـــه ایـــن عکـــس در کیف مادر شـــده و 
راجع به دست نوشته پشـــت آن می پرسد، 
می خوانیـــم: »... این جمله نـــه زن، نه مرد، 
نه فرشته چه معنایی می دهد؟ پری زیر لب 
زمزمه کرد: ... فقط یک شعر است. یک بیت 
از شعرهای شـــاعر ایرانی »حافظ«. عزیزم 

یاا آن عکس را بده به من...« )ص104(
گذشـــته از نشـــانه های متعدد فرهنگ 
شرقی از جمله ایران، نباید از موضوع اصلی 
کتاب که برداشت های مختلف افراد از دین، 
سیاســـت و نقش زن هـــا در جوامع متمایل 
به مردسااری اســـت، غافل شد. جوامعی 
کـــه در آن ســـه دختری که در جوانی ســـری 
پرشور داشته و سرشـــار از اشتیاق به مسائل 
فلســـفی، سیاســـی، اجتماعـــی و فرهنگی 
هستند، در نهایت به زنانی تبدیل می شوند 
کـــه هر یـــک در جایـــی از دنیا به بخشـــی از 

وظایـــف زن بودن خویش مشـــغول اند، اگر 
چـــه از ذات خویـــش دور نمانده و همچنان 
در حسرت آنچه باید باشد اما نیست، روزگار 
می گذرانند. چنانکه می بینیـــم پری پس از 
رهاکردن تحصیل به استانبول برمی گردد و 
ازدواج می کند و در پایان داســـتان دارای سه 
فرزند است. چرخش او طی این سال ها آن 
گونه بوده که حتی دخترش از شنیدن اینکه 
مادرش زمانی دانشجوی دانشگاه آکسفورد 
بوده، متعجب می شـــود. پری غرق در ذات 
اصلی خود با ســـارق خطرناک خیابان گرد 
درگیر می شود؛ به نظاره زنانی می پردازد که 
فـــارغ از هیاهوی روزانه مشـــغول فال گیری 
در میهمانی هســـتند و همزمان می کوشـــد 
که حواســـش به مادر و همسر و فرزندانش 
نیز باشـــد. شـــیرین نیز اگر چه وکیل مدافع 
حقوق انســـانی شـــده اکنون باردار اســـت و 
مونا که به امریکا برگشـــته و در مؤسســـه ای 
تحقیقاتی کار می کند، چهار فرزند دارد. اما 
این سه نفر در ســـه نقطه دور جهان هنوز با 
یکدیگر در ارتباطند که در واقع هدف اصلی 
»آزور« اســـتاد درس همایش خداشناســـی 
نیز همین بود. شاید پیام اصلی خانم الیف 
شـــافاک 47ســـاله که تقریباً همسن وســـال 
پری شـــخصیت اصلی این داســـتان است 
همان باشـــد که در ســـطوری از صفحه 406 
رمان به آن پرداخته شده است: »قلب پری 
تیر کشـــید. آخرین تحلیل این بود که دلش 
می خواست آزور موفق شده باشد. با وجود 
تمام تفاوت های میانشـــان هر سه یک روح 
شـــده بودند! شـــیرین، مونا و پری. بی دین، 
معتقـــد و مـــرّدد. خواهرانی از خـــاور میانه 
می آمدند و یکدیگر را درک نمی کردند، سه 

دختر حّوا.«

ë سگ
دوســـتی سگ و انسان رابطه ای اســـت که از قدیم وجود 
داشته و توسط روان شناسان، انسان شناسان و رفتارشناسان 
جانوران نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. سگ ها در طول 
تاریـــخ نقش قابل  توجهی در زندگی انســـان داشـــته اند که 
این اثرگذاری از خیلی ســـال پیش به دنیـــای ادبیات نیز راه 
یافته است. »ســـگ« عنوان داستان بلندی از اریک امانوئل 

اشمیت نویسنده فرانسوی است که به تازگی توسط سروش حبیبی ترجمه شده 
و انتشـــارات نیلوفر آن را منتشر کرده است. شـــخصیت اصلی داستان، پزشکی 
هفتادســـاله، جدی و سختگیر به نام »ساموئل ِهی من« است که مردم روستای 
محل سکونت وی از وقتی به خاطر می آورند او را همراه با سگی از  نژاد بوسرون 
دیده اند. ســـاموئل که زندگی بسیار پر فراز و نشـــیبی را پشت سر گذاشته، بعد از 
مرگ هر ســـگ، ســـگی دیگر از همان  نژاد را خریده، آن را »آرگوس« نامیده و تا 
ســـگ بعدی مانند یک انســـاِن همخانه با آن زندگی کرده است. راوی داستان، 
نویسنده ای اســـت که اغلب تعطیات پایان هفته را در این روستا سپری کرده و 
پس از تاش بسیار موفق می شود با  وجود مقاومت پیرمرد با او ارتباط برقرار کند، 
اما این هم صحبتی ها منجر به کشـــف گذشته ساموئل نمی شود تا اینکه پس از 
مرگ سگ در یک حادثه رانندگی و خودکشی پیرمرد بعد از این اتفاق، نامه ای از 
وی به دست راوی می رسد که حقایق تلخی را در خصوص گذشته او برای آقای 
نویسنده و تنها دختر پیرمرد که او نیز همیشه در پی کشف رازهای بی شمار زندگی 
خانوادگی اش بوده روشـــن می کنـــد. در واقع نجات ســـاموئل به عنوان تنها فرد 
باقی مانده از یک خانواده یهودی از نسل کشـــی و آزار وحشیانه توسط نازی های 
آلمان موضوع اصلی داســـتان اســـت که از جایی حضور یک سگ و دوستی با او 
باعث ایجاد امید و ادامه زندگی اش شـــده و وی را از فرد بی انگیزه و بی ســـامان 
و بی پوِل بعد از جنگ به پزشـــکی حاذق اما ســـخت و ساکت تبدیل می کند. در 
بخشی از داستان می خوانیم: »توجه کسی را جلب نمی کردم. به قول نازی ها من 
از نژادی پســـت بودم. فقط برای مردن خـــوب بودم یا برای اینکه پیش از مردن 
کار کنـــم و جان بکنم... در چشـــم او من به اندازه دژخیمان انســـان بودم. علت 
گریستنم همین بود... از یاد برده بودم که انسانم. انتظار نداشتم که کسی انسانم 
بشـــمارد. این سگ شـــرف انســـانی را به من عطا کرده بود. از کشف صدای من 
خوشحال بود...« اریک امانوئل اشمیت، نویسنده، نمایشنامه نویس و فیلسوف 
اســـت و پیش از این نیز آثار داستانی چون »گل های معرفت« مانند »زمانی که 
یک اثر هنری بودم«، »کشتی گیری که چاق نمی شد«، »یک روز قشنگ بارانی« 

و »سوموکاری که نمی توانست تنومند شود« از او به فارسی ترجمه شده  است.
ë سفر عجیب آقای دالدری

رمان »ســـفر عجیب آقـــای دالدری« نوشـــته مارک لوی 
نویسنده فرانسوی است که توسط نیما کیوانی ترجمه شده و 
انتشارات نیماژ آن را روانه بازار کرده است. این رمان نیز مانند 
بیشـــتر آثار مارک لوی خواننده را با اســـتفاده از زبانی ســـاده 
و شـــخصیت هایی جذاب و چندُبعدی بســـرعت در فضای 
اروپـــای بعـــد از جنگ جهانـــی دوم با خود همـــراه می کند. 

شخصیت اصلی رمان، »آلیس« دختری انگلیسی اســـت که پدر و مادرش را در 
بمباران لندن توســـط آلمانی ها از دست داده است. او در تنهایی خود به دوستان 
اندکـــی که دارد، راضی و خشـــنود اســـت. »ســـم« کتابفـــروش و نوازنده معروف 
کنترباس، »آنتوان«، نجار و نوازنده بی نظیر ترومپت، »کارول« پرستاری که بزودی 
در بیمارســـتان چلسی مشغول به کار می شـــود و »اددی« که زندگی اش را با آواز 
خواندن جلوی در وررودی ایستگاه ویکتوریا یا بعضی کافه ها می گذراند، دوستان 
آلیس هستند. همه چیز درست و منطقی پیش می رود تا اینکه با ورود داستان به 
دنیای ماوراءالطبیعه و پیچیدگی های ویژه این فضا، قصه حال و هوای تازه ای پیدا 
می کند. آلیس استعداد منحصر به فردی دارد. توانایی بویایی خارق العاده او این 
فرصت را برایش فراهم کرده که خفیف ترین بوها را به آســـانی تشـــخیص دهد، 
متمایز کند و تا ابد به خاطر بسپارد. در بخشی از این رمان می خوانیم: »در بازگشت 
به آپارتمان، آلیس قبل از آنکه زیر پتویش کز کند، بشقاب های باقی مانده را شست 
و جمع و جور کرد. دالدری راست می گفت. زمستان، تمام خانه ویکتوریایی را فرا 
گرفته بود و شـــوفاژ ضعیف و محقر آن، نمی توانســـت آنجا را به قدر کفایت گرم 
کند. کتابـــی را از روی چهارپایه ای که نقش میز کنار تختـــش را هم بازی می کرد، 
برداشـــت. چند صفحه ای از آن را خواند و کنار گذاشـــت. چراغ را خاموش کرد و 
منتظر شد تا چشم هایش به تاریکی عادت کنند. باران بر شیشه می کوبید. آلیس 
احساس لرزش داست. شروع کرد به تخیل یک زمین در وسط جنگل با برگ هایی 
که در پاییز پای درخت های بلوط پراکنده شده بودند. نفس عمیقی کشید و بوی 
تند خاک برگ، فضا را ُپر کرد.« یکی از ویژگی های داستان نویسی مارک لوی این 
است که خیال و واقعیت را به گونه ای با یکدیگر پیوند می زند که در پایان داستان، 
شگفت انگیزترین رویدادها به موضوعی باورپذیر بر اساس دنیای واقعی تبدیل 
می شوند. نویسنده برای ورود به این مسیر از شیوه های مختلف نوشتاری از جمله 
شوخی ها و بذله گویی های انگلیسی که جزو ویژگی های قلم اوست، کمک گرفته 
است. او در طول این رمان با کاربرد واژه »شما« از نوعی نگارش مؤدبانه و رسمی 
میان دو همســـایه برای احیای فضای گفتمان انگلیسی پساویکتوریایی استفاده 
کرده است. »سفر عجیب آقای دالدری« تاکنون به بیست زبان دنیا ترجمه شده و 

در کشورهای بسیار مود توجه قرار گرفته است.
ë داستان های ماشین تحریر

تـــام هنکـــس هنرپیشـــه، فیلمنامه نویـــس و کارگردان 
مشـــهور امریکایی اســـت کـــه در فیلم هایی چون فارســـت 
گامپ، آپولو1۳، نجات ســـرباز رایان، مسیر سبز، دورافتاده، 
رمز داوینچی و کاپیتان فیلیپس ایفای نقش کرده، اینک در 
صدد انتشار نوشته هایش نه مثل همیشه از طریق نیویورک 
تایمز و مجله نیویورکر، بلکه توسط کتابی مستقل از خودش 

تحت عنوان »داســـتان های ماشـــین تحریر« برآمده است. کتاب »داستان های 
ماشین تحریر« شامل 17 داستان با موضوعات مختلف از این نویسنده است که 
در ایران توســـط محمد جوادی ترجمه شده و نشر افق آن را منتشر کرده است. 
گویا تام هنکس عاقه خاصی به جمع آوری انواع مختلف ماشین تحریر دارد و 
سال هاست که این وسیله را جمع آوری کرده و از آنها برای نوشتن های روزانه از 
جمله تهیه فهرست کارهای روزمره اش استفاده می کند. هر یک از داستان های 
این کتاب نیز به نوعی با ماشین تحریر ارتباط پیدا می کند. سبک و زبان داستان ها 
طیفـــی از غم و طنـــز و نوســـتالژی را در برمی گیرد که نویســـنده و البته مترجم 
ســـعی کرده اند با ظرافت خـــاص و بهره گیری از اصطاح هـــا و بازی با کلمات 
این احساســـات گوناگون را به خواننده منتقل کند. حروف چینی و صفحه آرایی 
کتاب نیز بر اســـاس نسخه انگلیسی انجام شـــده و به همین دلیل در صفحات 
مختلف با فونت ها و تصاویر گوناگونی روبه رو می شویم که نشان از ارتباط محتوا 
با عنوان کتاب دارد. برای نمونه داستان »شهر ما امروز با هنک فیست« در قالب 
ستون های روزنامه و متفاوت از سایر صفحات نوشته شده است. شخصیت های 
برخی از داســـتان های مجموعه نیز مشترک هستند. در بخشی از داستان »یک 
آخر هفته خاص« می خوانیم: »ک... نی تا جایی که می توانست نامه را قشنگ 
تـــا زد و آن را در یکـــی از پاکت های هتل گذاشـــت و چســـبش را لیس زد و دقت 
کرد که زبانش را با لبه تیز آن نُبرد. روی آن با خودکار هتل لیمینگتون نوشـــت: 
بـــرای مامان. بعد دنبال جایی برای پنهان کردن نامه گشـــت و تصمیم گرفت 
بهترین جا در کشوی میز تحریر، زیر چند صفحه از سربرگ های هتل لیمینگتون 
است...« »به مریخ خوش آمدید«، »شب کریسمس«، »سه هفته خسته کننده«، 
»گذشـــته برای ما مهم اســـت«، »پیش ما بمانید« و »سفر رایگان به شهر نور« 

برخی عناوین این مجموعه داستان 460 صفحه ای است.

رمان »ســـه دختر حّوا« جدیدترین اثر الیف 
شافاک، نویسنده ترک است که اخیراً توسط 
مریم طباطبایی ها از ترکی به فارسی ترجمه 
شده و نشـــر »نون« آن را منتشر کرده است. 
نوع روایت داستان، پرداختن به موضوعات 
سیاســـی، اجتماعـــی و فرهنگی و همچنین 
مشکات گوناگون انســـان امروز فارغ از سن 
و جنـــس و ملیت و مذهـــب و توجه ویژه به 
زنان از جمله دایلی اســـت که این کتاب را 
همچون رمان پیشین این نویسنده - ملت 
عشـــق - مورد توجه اهالی کتاب قـــرار داده 
است. رمان، قصه سه دختر به نام های پری، 
شـــیرین و مونا از نقاط مختلـــف خاورمیانه 
است که هنگام تحصیل در دانشگاه آکسفورد 

با هم آشنا می شوند.
و  اعتقـــادات  و  خداشناســـی  موضـــوع 
باورهای این سه دختر که هر یک در خانواده، 
طبقه و کشـــوری متفاوت زیسته اند، پیرنگ 
داســـتان را تشـــکیل داده اســـت. رمـــان در 
چهار قســـمت و 448 صفحه به جنبه های 
مختلف روان شـــناختی و جامعه شـــناختی 
زندگی این ســـه نفر می پردازد. داســـتان در 
استانبول و آکســـفورد پیش می رود و اگر چه 
زمان آن از عصر تا نیمه شب یک میهمانی 
در شـــهر اســـتانبول رخ می دهد، اما رفت و 
برگشت های مکرر بین گذشته و حال موجب 
بســـط ماجرا و ارائه توضیحات تکمیلی در 
خصوص وقایع و شـــخصیت ها به خواننده 
شده اســـت. این رفت و برگشت ها طیفی از 

سال 1980 تا 2016 میادی را در برمی گیرد.
داستان از زبان راوی سوم شخص نوشته 

شـــده و شـــخصیت اصلی آن »پری« دختر 
ترکیه ای متعجـــب، مـــردد و دارای اعتماد 
به نفس نه چندان باایی اســـت. در مقابل، 
»شـــیرین« مهاجری ایرانی تبار اســـت که با 
رفتارهای جنجالی، روحیـــه ماجراجویانه و 
گرایش سیری ناپذیرش به مباحث سیاسی 
و اجتماعی موجب ایجاد فـــراز و فرودهای 
متفاوتی در ماجراهای دانشـــگاه آکســـفورد 
می شود. در ضلع سوم این جریان مونا قرار 
گرفته که دختـــری امریکایی امـــا با اصالت 
مصری و محجبه است و بر دفاع و حمایت 
از عقاید فمینیسم پافشاری می کند. برنامه 
همزیستی این سه دختر مسلمان که گاهی 
در داستان عناوین سه گانه گناهکار، معتقد و 
مرّدد به آنها اطاق می شود، با هدف درک 
و پذیـــرش نظرات و عقاید مخالف توســـط 
یک استاد دانشـــگاه به نام پروفسور »آزور« 
طرح ریزی می شـــود و هر یـــک از دختران بر 
اساس ویژگی ها و روحیات خود با این قضیه 

برخورد می کنند.
الیف شافاک که رمان »ملت عشق« را بر 
پایه عرفان موانا و شمس نوشته، اینک در 
»سه دختر حّوا« به سراغ فلسفه رفته است. 
رابطه مرید و مرادی که بر همین اساس در 
کتاب قبلی بین زن و مرد شخصیت اصلی 
جریـــان داشـــت، در ایـــن داســـتان نیز بین 
استاد و دانشجو ایجاد می شود تا به پیشبرد 
هدف نویســـنده در رقم زدن رمانی فلسفی 
در لفافه حوادثی عاشـــقانه کمـــک کند. اما 
اینک نویســـنده تمـــام تاش خـــود را برای 
نزدیک  کردن خواننده به فضای کنونی دنیا 
به کار بـــرده و پرداختن به افـــکار زنان، نگاه 
جامعه به دســـته بندی های مختلف زنانه، 
حوادث سیاسی و اجتماعی و توصیف روابط 

خانوادگـــی جاری در خانواده هـــای کنونی را 
به کار گرفتـــه تا رمان فضای بیشـــتری را در 
جامعه ادبیات امروز به خود اختصاص داده 
و بیش از آثـــار قبلی قابلیت تحلیل و توجه 
از زوایای مختلف را داشـــته باشـــد. شاید به 
همین دلیل اســـت که نیویورک تایمز از این 
کتاب با عنوان تصویری پیچیده از ترکیه یاد 
کرده و برخی منتقدان، آن را داستانی درباره 

سرزمین و ایمان دانسته اند.
موضوعـــات  پیوســـته  روزگار،  گـــذر  در 
مختلف تاریخی، جغرافیایی، سیاســـی و... 
ایـــران و ترکیه را به یکدیگر پیوند داده و طی 
ســـال های اخیر تقابل ســـنت و مدرنیته نیز 
یکی از همین موضوعات به شـــمار می رود 
که در حوزه ادبیات این دو کشـــور نیز رســـوخ 
کـــرده اســـت. یافتـــن نقـــاط مشـــترک بین 
فرهنگ این دو کشـــور در آثار الیف شـــافاک 
به گونه ای مشـــهود و در دســـترس است که 
گاهـــی خواننده فراموش می کند نویســـنده 
این داستان یک فرد غیرایرانی است و البته 
بررسی نقاط اشـــتراک و مقایسه ادبیات دو 
کشـــور گویای علـــت ایرانیزه  بـــودن این آثار 
اســـت. در واقع بهره گیری از از ظرفیت های 
بومی و منطقه ای و تلفیق آن با مسائل مهم 
روز، توانســـته ادبیاتی مختـــص به ترکیه اما 
دارای پتانسیل پذیرش و نفوذ در ملل دارای 
وجوه مشترک را خلق کرده و مخاطبان را در 
آن سوی مرزهای ترکیه نیز تحت تأثیر قرار 
دهد. در ادامه به برخی از این موارد در رمان 
»سه دختر حّوا« می پردازیم که شاید در باب 
مســـائل مربوط بـــه ایران بـــرای خوانندگان 

خالی از لطف نباشد.
شـــیرین دانشـــجوی ایرانـــی، جســـور و 
ســـرکش آکســـفورد اســـت که هنـــگام ورود 

پری و پدر و مادرش به دانشـــگاه، مأموریت 
دارد آنها را با فضای دانشـــگاه و اطراف آنجا 
آشـــنا کنـــد: »...»خوشـــبختم، آن طوری که 
شنیدم شما ترک هستید. من هم در تهران 
به دنیا آمـــدم؛ اما دیگـــر هیچ وقت به آنجا 
برنگشـــتیم.« و طوری دســـتش را تکان داد 
که انگار ایـــران در گوشـــه ای از قلبش وجود 
اوســـت...« )ص 1۳0( و در  دارد و منتظـــر 
جای دیگر از زبان همین دختر در پاســـخ به 
پرســـش پری ترک تبار مبنی بـــر اینکه اگر از 
تو بپرســـند مملکت و ســـرزمینت کجاست 
تو چـــه می گویـــی می خوانیـــم: »..مملکت 
انســـان جایی است که مادر مادرش در آنجا 
به دنیا آمده باشـــد...« )ص 1۳7( و در ادامه 
به جمله دیگری می رسیم که اگر چه صرفاً 
شـــامل تهران و نه تمام ایران می شـــود، اما 
بـــرای خواننـــده ایرانـــی رمان نکته آشـــنای 
دیگری است: »می دانی در ایران به قبرستان 
چه می گویند؟ »بهشـــت زهرا.« اسم خیلی 
باابهتی اســـت. ایـــن طور نیســـت؟ به نظر 
من هم باید اســـم تمام قبرستان ها بهشت 

باشد...«
در بخشی از داستان، وقتی پری مشغول 
چیدن وســـایل و کتاب هایش در اتاق جدید 
می شـــود می خوانیم که یکی از این کتاب ها 
»بوف کـــور« اثر »صـــادق هدایت« اســـت. 
جای دیگر وقتی نویسنده مشغول توصیف 
اتاق شـــیرین در خوابگاه است که پری برای 
اولین بار وارد آن شده، می خوانیم که عکس 
بزرگ یک شـــاعر برجســـته ایرانـــی به نام 
»فـــروغ فرخـــزاد« و قابی طایـــی کپی یکی 
از مینیاتورهـــای ایرانـــی روی دیـــوار اتاق به 
چشـــم می خورد. پری به کتاب و کتابخوانی 
بسیار عاقه مند است و در آکسفورد به یک 
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آیناز محمدی
خبرنگار تازه های نشر

 نبوغ در نگارش 
طنزهای تلخ و تودرتو

گفت وگو با حسن نقره چی مترجم آثار توماس مان

اندیشه نگارش رمانی مدرن از زندگینامه موسیقیدانی پیشرو 
براساس داســـتان قدیمی »فاوست« گوته در یادداشت های 
برجای مانده از توماس  مان به ســـال 1904 برمی گردد. شروع 
نـــگارش رمان چهل ســـال بعد در اواخر جنگ خانمانســـوز 
جهانـــی دوم در ســـال 1944 در تبعید بود و بـــا پایان جنگ و 
نابودی رایش سوم به اتمام رسید. بنابراین محدوده تاریخی 
رمان میان ســـال های 1884 تا 1945 اســـت و توماس   مان با نوشـــتن این اثرعاوه بر 
تحلیل عوامل پیدایش جنگ جهانی دوم و علت گرایش مردم آلمان به  این جنگ و 
همچنین پیامد شکست در دو جنگ جهانی، شمه ای از زندگینامه خود را به ظرافت 
و زیبایی روایت می کند. این تاش هـــا منجر به خلق آخرین رمان قطور توماس  مان 
با عنوان »دکتر فاســـتوس« شـــد که هفته گذشته با برگردان حســـن نقره چی از سوی 
انتشـــارات نیلوفر به بازار آمد. حسن نقره چی ترجمه و انتشـــار آثاری چون پایان یک 
مأموریت، آبروی از دست رفته کاترینا بلوم از هاینریش بل، سال های سگ، بی حسی 
موضعی، برگام خرچنگ، از گونترگراس، دوردســـت همین جاســـت، زنگ انشا از 

زیگفرید لنتس، هویت گمشده از ماکس  فریش )اشتیلر( را در کارنامه اش دارد.

ë  آقای نقره چی، شـــما قبـــًا از توماس  مان  
کتاب »آقای فریدمن کوچـــک« را ترجمه و 
منتشر کرده بودید و حاا رســـیدید به »دکتر 
فاستوس«. حتماً اطاع دارید قبل از انقاب 
لطفعلی  صورتگر این رمـــان را ترجمه کرده 

بود؟
آقای کریمی مدیر انتشــارات نیلوفر ترجمه 
این رمان را به من پیشنهاد کرد و گفته بودند 
که این رمان تا به حال ترجمه نشــده  اســت. 
به همین خاطر من فکر می کنم این رمان را 
هنوز به فارســی ترجمه نکرده اند. آنچه را که 
آقای لطفعلــی صورتگر تحت عنــوان دکتر 

فاســتوس ترجمه کرده  اســت رمان توماس 
مان نیست بلکه نمایشنامه ای 88 صفحه ای 
اثــر کریســتوفر مارلو اســت که تحــت عنوان 

»دکتر فاستوس« منتشر شد.
ë .حتماً   لطفعلی  صورتگر را می شناسید  

بله. ایشان یکی از برجسته ترین دانشمندان 
کشــور بودنــد و در دانشــگاه تهــران تدریــس 
می کردند. منتها آقای صورتگر زبان آلمانی 
نمی دانســتند. زبــان ایشــان فرانســوی بود و 
ایــن نمایشــنامه را ابــد از زبان فرانســوی به 
فارسی برگرداندند. البته آقای صورتگر رمان 
آقای فاستوس توماس مان را هم اگر ترجمه 

کــرده بــود ایــن هم یــک امــر متداول اســت 
بین مترجمان که می گویند، ضروری اســت 
شاهکارهای ادبیات جهان هر سی سال باید 
مجدداً ترجمه شوند. چون زبان به عنوان یک 
موجود زنده در طول سه - چهار دهه گذشته 
دچــار تغییــر و تحواتی شــده  اســت. واژگان 
جدیدی به زبان فارســی اضافه شد، زبان زایا 
و بالنده است و ادبیات بهترین محلی است 
کــه این پدیده را می تواند نشــان دهــد. ازاین 
منظر هم اگر نگاه کنید؛ ازم بود رمان »دکتر 
فاســتوس« بعد از چهل، پنجاه سال مجدداً 

ترجمه شود.
ë  می دانیم که تاریخچه تراژدی گونه زندگی  

و مرگ دکتر فاستوس توسط کریستوفر مارلو 
نمایشنامه نویس سده شـــانزدهم انگلستان 
نوشته شده است. براســـاس این نمایشنامه 

اقتباسی سینمایی هم شده است و...
توماس  مــان تحت تأثیــر کتاب »فاوســت« 
گوتــه این رمــان را نوشــته اســت. در ایــن اثر 
شخصیتی دانشمند حضور دارد که خودش 
را به شــیطان می فروشــد و مــا در رمان دکتر 
فاســتوس هم می بینیم که تومــاس  مان در 
جاهایی به این شــخصیت اشــاره هایی دارد. 
مثــاً در آن هزارتــوی جنــگل و راه رفتن اش، 
دقیقــاً همان شــخصیت مورد نظــر گوته در 
»فاوست« است. البته کسان دیگری هم روی 
شــخصیت دکتر فاســتوس و زندگــی اش که 
کریستوفر مارلو در نمایشنامه اش آورده، کار 

کرده اند؛ یا فیلم ساخته اند. ولی رمان »دکتر 
فاستوس« توماس  مان تفاوت های آشکاری 

با دکتر فاستوس کریستوفر مارلو دارد.
ë  رمان دکتر فاســـتوس دومین کتابی است  

که  از این نویســـنده آلمانی ترجمـــه کرده اید. 
فرید من کوچک را به پیشـــنهاد چه کســـی به 

فارسی برگردانده اید؟
»آقای فریدمن کوچک« شامل چند داستان 
کوتاه است که من پس از پرس وجوهای بسیار 
از دوســتان آن را ترجمــه کردم. مجموعه ای 
از داســتان های کوتاه توماس   مــان را به زبان 
آلمانی تهیه کردم تا ببینم کدام داســتان ها 
تاکنــون به فارســی ترجمه نشــده اند تــا آنها 
را ترجمــه کنــم. اتفاقــاً از میان داســتان های 
کتاب »آقای فرید من کوچک و داستان های 
دیگــر« تنها یک داســتان به  فارســی ترجمه 
شده بود؛ بقیه داستان ها اصاً ترجمه نشده 
بودند. اتفاقاً آن داستان را هم آقای حدادیان 
ترجمه کرده بودند که من خبر نداشتم. بعد 
از آن هم چند داســتان دیگر از توماس  مان را 
که ترجمه نشــده بودند، پیــدا کردم که مدیر 
انتشــارات نیلوفــر پیشــنهاد دادند بــه  جای 
ترجمه داستان های کوتاه این نویسنده، رمان 
»دکتر فاستوس« او را ترجمه کنم که ترجمه 
نشده  است؛ که البته ترجمه »دکتر فاستوس« 

کار بسیار بسیار سختی هم بود.
ë  سختی کار شاید به این دلیل بود که توماس  

مان در نوشتن این رمان از یک زبان آرکائیک 
بهره برده اســـت. زبانی که در کتاب مقدس و 

متون کهن به کار رفته است.
یک زبان ویژه و خیلی خاص است. از واژگانی 
بهره برده که معادل فارســی تقریبــاً ندارند. 
یکی از دشوارترین مرحله کار هم همین بود 
یعنی پیدا کــردن مترادف هــا و معادل های 
فارسی برای لغت و اصطاحات زبان رمان؛ 
یعنــی زبــان تئولوگ هــای قــرون وســطایی 
اروپاســت. در اروپا همه جا همین طور است 
بــا همین لحن صحبت می کردند. هنوز هم 
کسانی که در رشته الهیات تحصیل می کنند 
در کشــورهای مختلــف اروپایــی، زبان شــان 
تقریباً نزدیک به زبان همین رمان است. البته 
تومــاس  مان مقــداری از زبان کتاب مقدس 
الهام گرفته اســت و چیزهای دیگری هم به 
آن زبان اضافه شــده و طی سالیان متمادی 
همان طــور مانــده اســت. به همیــن علــت 
ترجمه این اثر دشــواری های خاص خودش 
را داشــت. درک و فهم زبان را البته می شــود 
با جست وجو در فرهنگ های مختلف کشف 
کرد و فهمید، ولی یافتن معادل برای واژگان 

و اصطاحات آن خیلی مشکل است.
ë  انتشار این رمان حواشـــی زیادی داشت. از  

دخالت ماشـــین نویس که متن دستنویس 
را ماشـــین می کرد تا تئودور آدورنو که مشاور 
موســـیقایی توماس  مان در نوشتن این رمان 

بود تا آرنولد شوننبرگ آهنگساز سرشناس...
چــاپ اول ایــن رمــان همــان چــاپ 1947 
مــان  تومــاس   دســتنویس  بــا  اســتکهلم 
یعنــی  داشــت.  بســیاری  تفاوت هــای 
ماشــین نویس که متن رمان را تایپ می کرد 
هرجــا را کــه نمی فهمیــد تغییــر داده بــود. 
توماس  مان چهار هفته پس از انتشــار رمان 
هم متن را کوتاه تــر کرد هم غلط های تایپی 
را تصحیــح کــرد بــه اتفــاق دختــرش اریکا. 
دومیــن چاپ کتــاب به عنوان چــاپ وین در 
سال 1948 منتشر شد. این بار هم اشتباهات 
تایپی فراوانی در متن دیده شــد. من ترجمه 
دکتــر فاســتوس را از روی متنــی کــه به چاپ 
فرانکفــورت مشــهور اســت انجــام دادم که 

نسخه اصاح شده چاپ وین است.

ë ماجرای آدورنو و شوئنبرگ چه بود؟  
تئــودور آدورنــو مشــاور موســیقایی توماس  
مــان و آرنولد شــوئنبرگ کــه از »تکنیک 12 
آوایی« او در موســیقی در این رمان استفاده 
شــده، از اینکه توماس  مان در مقدمه رمان 
نامــی از ایشــان نیــاورده بود، شــاکی بودند، 
مســأله دربــاره آدورنو با اعــان صریح او در 
کمک هــای وی در خلــق ایــن اثــر در قصــه 
کوتاهــی کــه توماس  مــان دربــاره چگونگی 
پیدایش دکتر فاستوس در سال 1949 نوشت 
و منتشر کرد تمام شد. اما ماجرای شوئنبرگ 
کــه طی مقالــه ای با نــام مســتعار، توماس  
مــان را شــدیداً مــورد انتقــاد قــرار داده بود. 
توماس  مان با مشورت آورنو برای دلجویی 
از شــوئنبرگ در مقدمــه چاپ ســوم، یعنی 
همان چاپ فرانکفورت نوشــت تکنیک 12 
آوایی مورد اســتفاده در بخش 22 این رمان 
از آهنگســاز معاصر آرنولد شوئنبرگ است 

و بسیاری از جزئیات موسیقایی این کتاب را 
مدیون ایشان هستم. با این مقدمه مشکل 

این آهنگساز هم حل شد.
ë  چه چیـــزی در آثار توماس  مان برای شـــما  

جذابیت دارد؟
نوشــته های تومــاس  مــان چــه در رمــان و 
چــه در داســتان کوتــاه اغلب طنــزی تلخ و 
فرمی پیچیــده و تو در تــو دارد. این رمان نه 
تنهــا از ایــن قاعده مســتثنی نیســت، بلکه 
پیچیدگی های بیشــتری هــم دارد. توماس  
مان در آثارش از جمله در این رمان ســعی 
دوران  سیاســی  و  اجتماعــی  مســائل  دارد 
خــودش را به تصویر بکشــد. عمیقاً ســعی 
می کرد مسائل و معضات جامعه را نشان 
دهد. توماس  مان سه بار تاش کرده چهره 
روزگار خودش را آشکار کند. یک بار در رمان 
»خانواده بودنبروک ها«، »بار دیگر در رمان 
»کوه جادو« و در مرحله سوم در رمان »دکتر 
فاســتوس«. باید یادآور شــوم میان هر یک 
از این ســه رمان بیش از بیست سال فاصله 
اســت. در رمــان »خانــواده بودنبروک هــا« 
زوایایی از جامعه آلمان در قرن نوزدهم به 
تصویر کشیده می شود. در رمان »کوه جادو« 
جامعه آلمــان را پیش از جنگ جهانی اول 
نشــان می دهد و در رمان »دکتر فاستوس« 
جامعه آلمان را پیش از جنگ جهانی دوم 
روایت می کند. عــاوه بر همه اینها توماس  
مــان در اغلــب آثــارش بــه هنــر نیــز توجه 
خاصــی دارد. این توجه به هنر، هنری  که در 
نظــر توماس  مان اغلــب در تضاد با زندگی 
واقعــی اســت، در رمــان »دکتر فاســتوس« 
بیــش از همه آثــارش مرکز و محــور توجه و 
تأکید است. ایه  ایه بودن این اثر )ایه های 
فلسفی و روانشناســی و اجتماعی و هنری( 
ســبب می شــود هنگام مطالعه ایــن رمان 

دقت فراوانی به خرج دهیم.

مثــًا خیلــی از نویســندگان پــس از قــدرت 
گرفتــن نازی ها در آلمــان، جامعه آلمان را 
مــورد بررســی قرار دادنــد در آثارشــان. ولی 
اجتماعــی  ســرخوردگی های  توماس  مــان 
را فوق العــاده دقیــق تحلیــل  شــهروندان 
می کنــد. اینکه چه عواملی ســبب می شــود 
کــه مــردم گرایش پیــدا کنند به شــعارهای 
فاشیستی و شعارهای ملی گرایانه افراطی، 
در آن دوران ســخت چــه اختافاتی بر ســر 
گرایش ها سیاســی و عقیدتی در خانواده ها 
پیدا شــد. خیلی قشنگ این معضات را در 
جامعه آلمان بررســی می کند. کســانی اگر 
گرایشــی جامعه شناسی داشــته باشند این 

آثار برای شان فوق العاده جذاب است.
ë  می دانید کـــه جورج لـــوکاچ گرایش های  

چپ داشت و توماس  مان در جناح مخالف 
چپ قرار می گرفت بـــا این توصیف لوکاچ 
تفســـیر  در  فراوانی  ســـتایش آمیز  نقدهـــای 
آثار مان نوشته است  و متقاباً توماس  مان از 
لوکاچ به نیکی یاد می کرد و نامه های فراوانی 
بین آنها رد و بدل شد. علت این  نزدیکی چه 

بود؟
رابطــه توماس  مان و جورج لــوکاچ را رابطه 
عاشــقانه فکری توصیف کرده انــد. با وجود 
نامه هــای فراوانــی کــه بــه هــم نوشــته اند، 
بیــش از یــک بــار همدیگــر را ندیده انــد و 
ماقــات نکرده انــد. تومــاس  مــان یکــی از 
شخصیت های رمان مشهور خودش یعنی 
کــوه جــادو را براســاس شــخصیت فکری و 
رفتــاری لوکاچ نوشــته اســت. لــوکاچ هم در 
مقابل آن نوشت که اگرچه دو هنرمند خاق 
و منتقــد از دو ســنخ و دو قطب مخالف اند، 
اما یکدیگــر را کامل وتمام می کنند. با همه 
عشــق و عاقه شیفته واری که لوکاچ به کار و 
هنر توماس  مان داشــت و با وجــود احترام 
بی انــدازه امــا از دور تومــاس  مــان بــه کار و 
زندگــی لــوکاچ و با وجود آنکــه توماس  مان 
در دو نوبــت مانع از اخــراج و تحویل لوکاچ 
تبعیــدی از آلمــان و اتریــش بــه حکومــت 
فاشیستی مجارســتان شــد. اگرچه توماس  
مــان نبوغ لوکاچ را در نوشــتن نقد و تفســیر 
ادبیــات ســتایش می کــرد و او را بزرگ ترین 
منتقد روزگار می نامید، فقط یک دیدار کوتاه 
در ســال 1922 با هم داشــتند و مکاتبه هایی 
که بین آنها صورت گرفت. رفاقت این دو با 

همه اختاف عقیده در این حد باقی ماند.
ë  اتفاقاً توماس  مان در اغلب آثارش از اقشار  

متوسط جامعه دفاع می کند و زندگی این قشر 
را زیر ذره بین می برد.

درست اســت ولی از طبقات مرفه جامعه 
هم در آثارش شــدیداً انتقاد می کند، شــما 
می بینید در رمان »خانواده بودنبروک ها« 
زوال یــک خانــواده یــک خاندان بــزرگ را 
روایــت می کنــد و زوال اشــرافیت را تجزیه 
و تحلیــل می کنــد و از جامعــه بعــدی کــه 
بــه  برمــی آورد  ســر  آن  از  توتالیتاریســم 
ســختی انتقــاد می کنــد. ایــن طور نیســت 
کــه بگوییــم توماس  مــان ضد کمونیســم، 
ضدسوسیالیســم اســت. آدمــی بــود مثل 
گونتر گراس، گونتر گراس هم نویســنده ای 
اســت.  معنــا  آن  بــه  کمونیســت  ضــد 
ولــی سوســیال دموکراســی را قبــول دارد. 
نویســندگانی مثل پیتر وایس، گونتر گراس 
و توماس مان و... نویســندگانی هســتند که 
بــه تعبیــری چپ محســوب می شــوند اما 
کمونیســم را قبــول ندارنــد. امــا سوســیال 
دموکراســی را می پذیرنــد. یعنــی اختاف 
نظرشان با برشت و نویسندگان کمونیست 

در همین است.

سایر محمدی
خبرنگار

زهره مسکنی
نویسنده و منتقد ادبیات

نگاهی به رمان »سه دختر حّوا«

رمانی فلسفی در لفافه داستانی عاشقانه
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مجنونی اله های مهاجر
گفت وگو با محمد سرور رجائی، نویسنده  کتاب »از دشت لیلی تا جزیره مجنون«

اعــداد، صادق تریــن راویــان تاریخ انــد. مواجهــه بــا آمــار تقریبــی ۴۵۰۰ شــهید 
افغانســتانی در میان نزدیک به 2۰8هزار شهید دفاع مقدس، مانند کشف دوباره 
تندیس های شــگفت انگیز هفت هزار ســرباز چینی با نام »لشکر سفالین« و تولد 
دوباره اســطوره از دل زمین اســت. باید اعتــراف کنیم که ما حتی آمــار دقیقی از 
تعداد رزمندگان افغانســتانی و دیگر ملیت های حاضر در دفاع مقدس، نداریم. 
به طور کلی فقط می دانیم که به عنوان مثال در عملیات  جزیره مجنون، رزمندگان 
افغانســتانی متحمــل شــهدای زیــادی شــدند. محمدســرور رجائی، نویســنده، 
پژوهشــگر و شــاعر افغانستانی ســاکن ایران، طی ســیزده ســال تحقیق و سفر به 
نقــاط مختلف دو کشــور ایران و افغانســتان، مجموعه ای از خاطــرات رزمندگان 
افغانســتانی دفاع مقدس را در کتابی با عنوان »از دشت لیلی تا جزیره مجنون« 
گــرد آورده اســت. کتاب حاضر، اولین کتاب در سی ســال پــس از جنگ تحمیلی 

است که به این جمعیت بزرگ حاضر در جبهه های حق علیه باطل می پردازد.

ë  اگر مایل باشــید با فعالیت های فرهنگی  
جامعــه   بــرای  کــه  اقداماتــی  و  هنــری   -
افغانستانی های ساکن ایران انجام داده اید 

شروع کنیم.
پیگیری هــای  از  پــس   درســال۸۱، 
مستمر موفق به تأســیس مؤسسه ادبی – 
هنری»خانه ادبیات افغانستان« شدم که تا 
به امروز منشأ خدمات بسیاری بوده است. 
به طــوری که اگر گفته شــود اغلــب کار های 
فرهنگی – هنری از سوی افغانستانی های 
ســاکن در ایــران بــا هماهنگــی و حمایــت 
این دفتر رقم خورده، اغراق نشــده اســت. 
این دفتر دو جشــنواره  مهم »قند پارســی« 
و»روایــت همدلــی« را بــا هــدف معرفــی 
ظرفیت های هنری هنرمندان فارس زبان 
با تکیه براهمیت وجایگاه نقد در رشد آثار 
تولیدی برگزار کرد که مورد توجه بســیاری 
از اصحاب اندیشــه و هنر قــرار گرفت. من 
در کنــار ایــن فعالیت ها، مســئولیت دفتر 
شــعر و قصــه  افغانســتان درحــوزه هنری 
را نیــز برعهــده دارم. همچنیــن تاکنــون 
دو مجموعــه شــعر کــودک و کتــاب »در 

آغوش قلب ها« از من منتشــر شده است. 
مجله ای هــم با عنوان »باغ« برای کودکان 
افغانســتانی مهاجر در سراسر دنیا منتشر 
می کنــم. چنــد کتــاب دیگرهم در دســت 

پژوهش و تولید دارم.
ë  بــرای تازه ترین کتاب خود که به خاطرات  

رزمنــدگان افغانــی حاضــر در جبهه هــای 
ایران در طول هشــت ســال جنگ با عراق 
اختصــاص دارد، عنوان »از دشــت لیلی تا 
جزیره مجنون« را  برگزیده اید، آیا »دشــت 
یــا  دارد  جغرافیایــی  مختصاتــی  لیلــی« 
اســتعاری اســت؟ اساســاً به چه دلیل این 
عنوان بینامتنی را که تداعی گر قصه  »لیلی و 

مجنون« است، انتخاب کردید؟
اولیــن گزینه  ام بــرای عنــوان این کتاب 
»مبارزان بی مرز« بــود اما به نظرم آمد به 
گونه ای کپی برداری از »پزشکان بدون مرز« 
است. نام های زیادی را در ذهن پروراندم تا 
به این عنوان رسیدم. دلیل آن هم این بود 
که بیشتر اتفاقات برای رزمندگان افغانی در 
جزیره مجنون پیش آمده است و از آنجایی 
کــه اغلب ایــن رزمندگان برای رســیدن به 

ایــران از دشــت لیلــی در افغانســتان عبور 
کرده انــد ایــن عنــوان به نظرم مناســب تر 
آمــد. »از دشــت لیلی تا جزیــره مجنون«، 
هم پیونــد تاریخی- جغرافیایی دو کشــور 
را بــه همــراه دارد، هــم دارای بــار معنایی 
و محتوایی بیشــتری اســت. با این انتخاب 
خواســتم بــه نوعــی از مفهــوم دلدادگــی 
عاشــقانه ای که بین لیلی و مجنــون وجود 
داشــت نیز برای رســاندن پیام کتاب بهره 
ببرم. چرا که رزمندگان افغانستانی دوران 
دفاع مقدس که از دشــت های افغانستان 
عبــور کردند تا خود را به جبهه های جنوب 
بــاوری  از روی عقیــده و  ایــران برســانند، 
راســتین این راه را انتخاب کرده و در این راه 
احتمال اسارت، جانبازی و شهادت را پذیرا 

شدند.
ë  »فصل اول کتاب با عنوان »خون شریکی

به مجاهدات یک شــهروند ایرانی در جهاد 
ارتــش  حضــور  علیــه  افغانســتان  مــردم 
شــوروی در ســال های دور اختصاص یافته 
اســت، دلیل ایــن اقدام آن هم در پیشــانی 
خاطــرات  موضــوع  بــا  کــه  مجموعــه ای 

مشارکتشان در این طرح بود.
ë  ،افغانســتانی رزمنــدگان  خاطــرات  در    

انگیزه های متفاوتی برای شــرکت در جبهه  
ایــران دیدم. چقــدر زبان، تاریــخ و فرهنگ 
مشــترک در آن نقش داشــته اســت؟ شما، 
انگیزه های آنان را برای حضور در جبهه های 

ایران، چگونه دسته بندی می کنید؟
زبان فارسی یا تاریخ مشترک به نظر من 
در حضور افغانســتانی ها در جنــگ ایران، 
نقشی نداشته است. در سال۵۷، دو اتفاق 
مهم در آسیا افتاد؛ اول کودتای کمونیستی 
توسط شوروی در افغانستان شکل گرفت، 
دومــی هم چند ماه بعــد در ایران، انقاب 
اســامی به پیروزی رســید. پیروزی انقاب 
اســامی در ایــران، پشــتوانه ای شــد بــرای 
مبارزات مردم افغانستان و آنها فهمیدند 
کــه بــا دســت خالــی هــم می تواننــد یــک 
ابرقــدرت را به زانو دربیاورند، این باور یکی 
از نقاط مشترک مردم افغانستان با مردم 
ایــران بود. این باور، درارزش های اســامی 
که امام خمینی)ره( تبیین می کردند ریشه 
داشت. این بود که رزمندگان افغانستانی، 

صحنه جدال با دشــمنان اســام و انقاب 
اسامی را جدا نمی دانستند.

اوج دســتگیری های شــبانه  آن دوران 
بــود. اوایــل کمونیســت ها شــروع کردنــد 
علمــی،  شــخصیت های  دســتگیری  بــه 
کــه  آدم هایــی  و  فرهنگــی  دانشــگاهی، 
صاحب نــام بودند، حتی اگر کســی مغازه  
خوبی داشــت، یا جوانانــی که لباس خوب 
می پوشیدند را با عنوان بورژوا و سرمایه دار 
دستگیر می کردند. یکباره نیروهای دولتی 
کوچــه ای را محاصره می کردنــد و هر کس 
را خوش شــان نمی آمد با خــود می بردند 
که تا به امروز از سرنوشــت بســیاری از آنها 
اطاعی در دست نیست. تنها یک لیست 
پنج هزار نفره از افراد مفقودااثر چند سال 
پیش منتشر شد که گویا همگی به اتهامات 
واهی اعدام شده اند. یکی از اتهامات عمده 
آنان پیروی و طرفداری از امام خمینی)ره( 
بود. در این لیست آیت اه، استاد دانشگاه 
و دکتر هســت تا کمک راننده، دستفروش، 
محصل دبیرســتانی و.... وقتی مردم علیه 
اشــغالگران و دست نشــاندگان آنان قیام 

کردنــد هیچ چیــز نداشــتند. در بخشــی از 
ایــن کتاب هم آمده اســت که می گویند ما 
بــا داس و امثــال آن بــه مقابله با دشــمن 
می رفتیم. وقتی انقاب اســامی در ایران 
پیروز شــد، اکثر مهاجرین اهل سنت که به 
پاکســتان رفته بودند و مهاجرین شیعه که 
در ایران به ســر می بردند، تشــویق شــدند 
که با ایجاد تشــکیات و با حمایت مادی و 
معنوی به سرزمین های خود برگردند و با 
اشغالگران بجنگند. اما پس از مدتی برخی 
از افــراد کــه از اختافــات و جنــگ داخلــی 
به دلیل نبود اخاص خســته شــده بودند، 
جبهه ایران را برای ادامه نبرد با دشــمنان 

اسام به جبهه های داخلی ترجیح دادند.
ë یعنی خواستند برادرکشی نکنند؟  

بلــه. مــن شــاهد بــودم کــه دو بــرادر 
مقابل هــم قــرار گرفتند؛ یک بــرادر عضو 
حزبــی بــود، یکــی عضــو حزبی دیگــر هر 
کــدام فکــر می کردند خود مســلمان ترند. 
ایــن هم دلیلی بود که برخــی از مجاهدان 
افغانستانی در مقطعی کشــور خود را رها 
کرده و در جبهه  های ایران حاضر می شدند.

ë  من در جســت و جوهایم به عدد تقریبی  
دفــاع  دوران  در  افغانســتانی  ۴۵۰۰شــهید 
مقدس رسیدم. آیا آماری از تعداد رزمندگان 
و شهدای افغانستانی در جنگ ایران وعراق 

وجود دارد؟
مــن آمــار رســمی از حضــور رزمندگان 
افغانســتانی در جبهه های ایران ندارم. اما 
براســاس احتماات می توان گفت حدود 
۱0هــزار نفــر بوده انــد. تحقیــق و تفحــص 
پیرامــون ایــن موضوع نیازمند تشــکیات 
بزرگی اســت که یقینــاً از عهده  مــن خارج 

است.
ë  خاطــره  تکان دهنده  یکــی از رزمنده ها از  

نحوه شهادت برادرش. همان که بعد از چند 
ساعت بی خبری، می فهمند که با چند نفر 
مشغول تست عملکرد تانک زیر آب بوده ، 
تانک از کار افتاده و همگی شهید شده است.

نفربودنــد:  تانــک، شــش   داخــل آن 
دو نفــر ایرانــی، دونفــر عراقــی مبــارز و دو 
نفــر افغانســتانی کــه همــه در راه دفــاع از 
ایران می جنگیدند وســرانجام این گونه به 

شهادت رسیدند.

رزمندگان افغانستانی حاضر در جنگ ایران 
وعراق تدوین یافته، چیست؟

قصدم از این کار این بود تا به مخاطبان 
کتــاب نشــان دهــم که حضــور رزمنــدگان 
ایرانی و افغانســتانی برای مقابله با تجاوز 
متجــاوزان طرفینی بــود. یعنی همان طور 
که مجاهدانی از افغانســتان با انگیزه های 
فراملی به یاری رزمندگان ایرانی شتافتند، 
جهادگرانــی هــم از میــان بــرادران ایرانی، 
کنار ما  در جنگ نابرابر با شوروی ها حاضر 
شــده و تــا مرحلــه شــهادت پیــش رفتند. 
ابداعــات  از  هــم  ترکیب»خون شــریکی« 
خودم اســت کــه در ســاخت آن از ماجرای 
شهادت دو همسنگر ایرانی و افغانستانی، 
»شهید ضابط شــجاع همدانی« و »اقبال 
حیدری« الهام گرفتــه ام. وقتی خمپاره در 
نزدیکی این دو منفجر شــد، هر دو کنار هم 
به شهادت رسیدند و خون شان روی زمین 
به گونه ای جاری شد که به هم وصل گردید. 
از ایــن رو فصل »خون شــریکی« تصویری 
عینــی از این صحنه و انعــکاس تجربه  ای 

انسانی در همدردی با هم نوع است.
ë  درمقدمه بخش دوم کتاب به مشــکاتی

از جمله تاش برای راضی کردن رزمندگان 
افغانســتانی حاضر در جنگ ایران و عراق 
جهت بازگو کردن خاطراتشان یاد کرده اید. 
به نظــر می رســد ایــن فراینــد زمــان بر هم 
بوده اســت، قــدری در این ارتبــاط توضیح 

می دهید؟
میان ایده اولیه و انجام اولین مصاحبه، 
کشــید.  طــول  ســال  ســیزده   الــی  دوازده 
کار بســیار ســختی بــود چراکــه رزمنــدگان 
افغانســتانی حاضر به حرف زدن نبودند. 
با این اســتدال که؛ »برای چه بگوییم؟ ما 
بــرای رضــای خدا رفتیــم.« البتــه بعضی 
کــه مانــع  آنــان نگرانی هایــی داشــتند  از 



چنــدی پیش حســین فــاح جوشــقانی، 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویــی )رگواتــوری( از تهیــه بســته ای 
برای مقابله با تحریم ها و نوسان ارزی در 
وزارت ارتباطات و فنــاوری اطاعات خبر 
داد و گفت: با ارائه این بســته مشــکلی در 
زمینه تأمین ارز اپراتورها نخواهیم داشت.

» ایران« به این بهانه به سراغ حسین فاح 
جوشقانی معاون وزیر ارتباطات وفناوری 
اطاعات و رئیس سازمان رگواتوری رفت 
و در زمینه چگونگی مرتفع شــدن مشکل 
ارزی اپراتورهــا و دیگــر موضوعــات مورد 
بحث روز اعم از نحوه مقابله با تحریم ها، 
فرکانس های با استفاده، طرح رجیستری 

و... به گفت و گو نشست که می خوانید.
***

ë  این بســته مقابله بــا تحریم که از ســوی
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعات تهیه 
و تنظیم شــده است چگونه مشــکل ارزی 

اپراتورها را مرتفع خواهد کرد؟
اختصــاص  دولتــی  ارز  اپراتورهــا  بــه 
نمی یابد و باید ارز نیما )سامانه ارزی نیما 
همان نظام یکپارچه معامات ارزی است 
که برای تسهیل تأمین ارز برای خریداران 
و فروشندگان ایجاد شده است. با استفاده 
از ســامانه نیما، خریداران و فروشــندگان 
ارز متناســب بــا نیازهــای خود نســبت به 
انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک 
اقــدام می کننــد.( دریافت کننــد. چون در 
پرداخــت ارز نیما از ســوی بانــک مرکزی 
نیز محدودیت هایی وجود دارد به همین 
دلیــل امــکان دریافــت ارز بــرای اپراتورها 
وجود نداشت که این مشکل و محدودیت 
از طریق مذاکره با بانک مرکزی رفع شــد. 
به عبارتی به وسایل الکترونیکی و اپراتورها 
ارز دولتــی اختصــاص نمی یابــد و بــرای 
این بخش ســهمیه ارزی نیما اختصاص 
داده انــد امــا ســهمیه در نظر گرفته شــده 
کافــی نبــود بــه همیــن دلیــل اپراتورهــا 
نمی توانستند ارز مورد نظر خود را براحتی 
تأمین کرده و بــرای تهیه تجهیزات درون 
شــبکه ای خود اقدام کنند از ایــن رو وزارت 

ارتباطات با بانک مرکزی مذاکراتی انجام 
داد تا در تأمین ارز به اپراتورها کمک کنند.

ë  با توجه به شــرایط کنونی این بســته چه
نیازهایی از اپراتورها را رفع می کند؟

می تواننــد  اپراتورهــا  ارز،  تهیــه  بــا 
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خود 
را تهیه کنند. اپراتورها باید نیازهای سخت 
افــزاری را بــرای توســعه و نرم افزارهــای 
شــبکه های ارتباطی کشــور خــود را از نظر 
ایســنس ها به روزرســانی کننــد و بتوانند 
به مشــترکان خود خدمات رســانی کرده و 
پشــتیبانی های ازم را انجــام دهند. البته 
آنهــا برای بخــش رومینگ نیز بــه ارز نیاز 
دارنــد. وقتــی اپراتورهــای ارتباطی کشــور 
بــا دیگر کشــورها قــرارداد رومینــگ امضا 
می کنند بایــد هزینه هــا را بــا ارز پرداخت 
کنند. نمونه آن قراردادی بود که در اربعین 
اپراتورهای کشور با اپراتورهای عراقی امضا 
کردنــد. البته ما ســعی کرده ایــم اپراتورها 
تنها در مواردی که تولید داخل وجود ندارد 
برای تهیه تجهیزات مورد نیاز خود اقدام 
کنند. مهم تر اینکه کشــور ما دارای توان و 
دانش فنی است و در این زمینه هم از توان 

متخصصان داخلی استفاده می شود.
ë  برای جلوگیری از اثرات تحریم بر شــبکه

ارتباطی کشــور، چه اقدام های پیشــگیرانه 
دیگری انجام شده است؟

برای جلوگیــری از اثــرات تحریم ها بر 
شــبکه ارتباطی کشــور، اپراتورها به سمت 
اســتفاده از پلتفرم هــای داخلــی رفته اند. 
در مدت زمانی کــه برای اعمال تحریم ها 
اپراتورهــا  بــود  امریــکا فرصــت  از ســوی 
را  خــود  تجهیزاتــی  نیازهــای  توانســتند 
تأمیــن کننــد. اپراتورها در همــان فرصت 
حتی برای توســعه شبکه های خود تاش 
بســیاری کردنــد و توانســتند در برنامــه ای 
فشــرده کارهای مهم خــود را انجــام داده 
و زیرســاخت های ازم را بسرعت توسعه 
دهنــد. تمــام وزارتخانه ها بــرای مقابله با 
تحریم هایــی کــه امریــکا علیه کشــورمان 
تــدارک دیده آماده شــده اند و مــا نیز باید 
از آســیب های تحریــم  بــرای جلوگیــری 
و حتــی حمــات بــه شــبکه های ارتباطی 
کشوراز نظر فنی آماده می شدیم که بموقع 
نیــز آماده شــدیم بــه طوری کــه در حمله 

اخیــری کــه به شــبکه های ارتباطی کشــور 
صــورت گرفــت، وزارت ارتباطــات از نظــر 
فنی توانست با این حمله مقابله کرده و از 

خسارت های احتمالی جلوگیری کند.
ë  اقدام هــای انجــام شــده تــا چــه حــدی 

می تواند مشکات اپراتورها را حل کند؟
 اپراتورهای کشــور با وجــود تحریم ها 
نیســتند.  مواجــه  عمــده ای  مشــکل  بــا 
اپراتورهــا بــه کار خــود ادامــه می دهنــد 
ولــی اینکــه بگوییــم شــرایط ماننــد قبل 
اســت که بواقع درســت نیســت، چــرا که 
ممکــن اســت بــرای برخــی از وندورهــا 
محدودیت هایــی ایجــاد کننــد. بــه طــور 
حتم هزینه تمام شده تجهیزات افزایش 
خواهد یافــت و اپراتورها باید هزینه های 
اضافی بپردازند ولی تحریم بحث امروز 
و دیروز نیست و کشور ما سال ها است که 
از سوی دشــمنانش تحریم شــده است. 
مــا راهکارهــای مقابله با تحریم هــا را در 
این مدت آموخته ایم و بر همین اســاس 

مشکلی پیش نخواهد آمد.
ë  کــه کردیــد  اعــام  گفت و گویــی  در 

صداوســیما برای اســتفاده از باند فرکانس 
700 و 800 مگاهرتــزی آزاد ســازی شــده، بــا 
رگواتوری همکاری نمی کند و این موضوع 
بــه شــورای عالــی فضــای مجــازی ارجاع 

شــده اســت، نتیجه این پیگیری ها به کجا 
انجامیده است؟

طبق مقــررات بین المللی که از ســال 
2006 تدوین شد به دلیل دیجیتالی شدن 
پخــش برنامه هــای تلویزیونــی باندهای 
700 و 800 مگاهرتز آزادسازی و مقرر شد 
تــا از ســال 2006 تــا 2015 طبــق برنامه ای 
شــبکه های  توســعه  بــرای  آن  از  مــدون 
موبایلــی اســتفاده شــود. از آنجایــی کــه 
متولی و مدیریت فرکانس در کشور واحد 
بوده و زیر نظر وزارت ارتباطات و ســازمان 
رگواتــوری اســت بــه همیــن دلیــل باید 
این فرکانس هــای آزاد شــده در اختیار ما 
قرار بگیرد اما صدا وســیما معتقد اســت 
چــون پیــش از ایــن فرکانس هــای مــورد 
بحــث دارای پخش همگانــی تلویزیونی 
بوده اســت باید در اختیار آنها باشــد. این 
موضــوع محل اختاف اســت و چــون در 
ســطوح فنی و کارشناسی قابل حل نبوده 
بــه شــورای عالــی امنیــت ملی و شــورای 
عالی فضای مجازی ارجاع شــده است تا 
آنها با سیاستگذاری ها درباره این موضوع 
تصمیم گیری کننــد. این پرونــده هنوز به 
نتیجه ای نرسیده است و در صورت اعام 
نتیجه از سوی سیاستگذاران اطاع رسانی 

خواهیم کرد.

ë  از ارتباطــات  وزارت  اســت  قــرار 
فرکانس های با استفاده در چه بخشی و در 

کدام مناطق از آن استفاده کند؟
ایــن باندهــا  قاعــده آن اســت کــه از 
برای توســعه خدمات ارتباطــی موبایلی 
در مناطــق روســتایی کــه دارای جمعیت 
پراکنده هستند، استفاده شــود. از آنجایی 
که این باندهای فرکانســی پایین تر از یک 
گیــگا اســت و به این ترتیب بــرای مناطق 
روستایی بسیار قابل استفاده است. مهم تر 
اینکه هزینه سرویس را در مناطق روستایی 
به صورت چشــمگیری کاهــش می دهد. 
مــا می خواهیم از این باندهای فرکانســی 
در مناطــق محــروم و کمتــر برخــوردار از 
ارتباطات استفاده کنیم تا بتوان ارتباطات 

آن مناطق را نیز توسعه داد.
ë  طرح رجیســتری تلفــن همراه بــه پایان

رسیده و قرار اســت رجیستری تبلت آغاز 
شــود. آیا طرح رجیســتری تلفن همــراه را 

موفق می دانید؟
طرح رجیســتری تلفن همراه به دلیل 
همکاری نهادهــای مرتبط موفقیت آمیز 
بــوده اســت، چــرا که بــا اجرای ایــن طرح 

قاچاق تلفن همراه به صفر رسیده است.
ë  بــا رجیســتری  طــرح  می شــود  گفتــه   

چالش های جدیدی روبه رو شده است؟

بلــه بــا اینکه ایــن طــرح موفــق بوده 
اســت اما در ســال جدیــد به دلیل برخی 
مشــکات بــا چالش هایــی مواجه شــده 
اســت، چرا کــه به دنبال وجود مشــکات 
ارزی واردکننــدگان نتوانســتند بــه انــدازه 
کافــی تلفــن همــراه وارد کشــور کننــد. از 
ســوی دیگر چون قیمت تلفن همراه نیز 
افزایش یافــت همین موضوع به کاهش 
واردات تلفــن همــراه دامــن زد. کاهــش 
واردات تلفن همراه بسیار چشمگیر بوده 
اســت. مردم در کشور ماهی یک میلیون 
دســتگاه تلفن همراه مصــرف می کردند 
و از ابتــدای ســال تاکنــون بایــد 8 میلیون 
دستگاه تلفن همراه وارد کشور می شد این 
در حالــی اســت که طبــق آمارهایی که به 
دستم رسیده اســت واردات تلفن همراه 
زیر دو میلیون دستگاه بوده است از این رو 
با کمبود 6 میلیون دستگاه تلفن همراه از 

ابتدای سال تاکنون مواجه بوده ایم.
ë  طرح رجیســتری تبلت چــه زمانی آغاز

خواهد شد؟
 فعــاً منتظــر هســتیم تــا بــازار تلفن 
همراه تنظیم شود و سپس به موضوعات 
دیگــر بپردازیــم. طرح رجیســتری تبلت 
به دلیــل شــرایط کنونــی کشــور به صورت 
جــدی مطرح نبــوده اما کمیتــه ای در این 
زمینــه تشــکیل شــده اســت تــا در زمــان 

مناسب شکل عملیاتی به خود بگیرد.
ë  برخی فعاان بازار تلفــن همراه معتقد

هســتند که هنوز از طریق پاســپورت، تلفن 
همراه به کشور قاچاق می شود، آیا شما این 

موضوع را تأیید می کنید؟
این موضوع قاچاق محسوب نمی شود 
پرداخــت  آن  گمرکــی  عــوارض  چــون 
می شــود ولی در بحث قوانیــن و مقررات 
مربوط بــه واردات تلفن همراه به صورت 
مســافری دارای اشــکااتی است به عنوان 
مثال در اینکه اگر فردی بیش از یک تلفن 
همراه به صورت مســافری وارد کشور کند 
چگونه خواهد بود. البته هماهنگی کاملی 
بــا نهادهــای مرتبــط گمــرک و گذرنامــه 
صورت گرفته و تســت شــده اســت تا این 
گونه مشــکات نیز مرتفع شــود ولی هنوز 
مشــکات فنی وجــود دارد که قرار اســت 

آنها نیز حل شود. 

استفاده 90 درصدی نوجوانان از یوتیوب
مطابــق تحقیقات انجام شــده در ســال 2017 توســط ســازمان 
تنظیــم مقــررات رســانه ای بریتانیا موســوم به آفــکام، بیش از 
40 درصــد خردســاان، نزدیــک بــه نیمــی از کــودکان و چیزی 
حــدود 70 درصد نوجوانــان در دنیا از طریق ابزارهای دیجیتالی چون تلفن همراه 
و تبلــت، محتوایــی را کــه می خواهند دریافت می کننــد .به گزارش »ایــران«، طبق 
این تحقیقات مشــخص شــده است که نزدیک به نیمی از خردســاان، بیش از دو 
سوم کودکان و 90 درصد نوجوانان در جهان از یوتیوب استفاده می کنند. به عبارتی 
هرچه سن از خردسالی به سمت نوجوانی پیش می رود، عاقه به دریافت محتوای 
تصویری از طریق ابزارهای دیجیتال بیشــتر شــده و اگرچه در کشــورمان تحقیقات 
مدونی پیرامون استفاده کودکان و نوجوانان از پلتفرم های تصویری چون آپارات در 
دست نیست اما در دنیا و در میان خردساان، کودکان و نوجوانان میل به استفاده 
از پلتفرم هایــی تصویــری چــون یوتیــوب بااتــر رفته اســت.  این روزها شــبکه های 
اجتماعی بزرگ ترین چالش رسانه هایی چون تلویزیون به شمار می روند اما تقریباً 
بیشــتر این قشــر از فقدان محتوای مناسب، حس مشترکی دارند. از نظر اقتصادی 
نیــز آمارها گویاســت که بــازار جهانی محتوای کودک و نوجــوان در دنیا یکی از پنج 
بازار دارای رشــد سریع به شمار می رود به طوری که فقط یکی از برندهای فعال در 

این حوزه به نام »دیزنی چنل« ساانه 450 میلیون دار درآمد دارد.
آفــکام همچنین حجم بازار محتوای کودک و نوجوان را در دنیا باای 20 میلیارد 
دار برآورد می کند که به طور متوســط بیش از 25 درصد شاخص رشد آن است. 
ضمــن اینکــه در این بــازار بیشــتر وزنه به ســمت کفــه خدمات آناین ســنگینی 

می کند که این تغییر رفتار تقریبًا در همه دنیا به وضوح قابل رؤیت است.

چین به دنبال رصد کاربران با موقعیت مکانی خودروها
دولــت چین اطاعــات موقعیت مکانی خودروها را رصد می کند و بســیار بعید به 
نظر می رســد که شــهروندان از این اقدام دولت رضایت داشــته باشــند. به گزارش 
انتخاب، این یک راز نیست که چین دوست دارد همه چیز را در مورد شهروندانش 
از طریق نظام رتبه بندی اعتبار اجتماعی یا روش های سنتی نظارت داخلی بداند. 
امــا این موضوع نیز بســیار جدید اســت کــه دولت چین حتــی وضعیت موقعیت 
مکانــی خودروهــا را رصــد می کنــد. براســاس گزارش هــای جدید، دولــت چین به 
تولید کننــدگان وســایل نقلیــه جدیــد دســتور داده کــه وضعیت موقعیــت مکانی 
خودروهــا را برای دولت ارســال کنند. اگرچه دولت چیــن می گوید که این داده ها را 
بــرای امنیت عمومی، بهبود زیرســاخت ها و اطمینان از اینکــه یارانه های خودرو و 
ســوخت مورد سوء اســتفاده قرار نمی گیرند، در اختیار دارد اما منتقدان این برنامه 
معتقدند نوع و مقدار داده های جمع آوری شــده فراتر از آن اســت که دولت برای 
رســیدن به این اهداف نیاز دارد. این اولین بار اســت که موضوع رصد رانندگان در 
چین با این جدیت مطرح و افشا می شود. ابتکارات پیشین دولت چین شامل الزام 
ســاکنان مناطق خاص برای اســتفاده از دســتگاه های GPS در وســایل نقلیه بود تا 
بتــوان آنهــا را ردیابی کرد. تفــاوت اصلی اقدامات قبلی با برنامه فعلی این اســت 
که اکنون اطاعات به طور مســتقیم و بدون اطاع راننده به طور مستقیم از طریق 

شرکت های سازنده خودرو به دولت ارسال می شوند. 

Closed Friends با قابلیت

استوری خود را با دوستان به اشتراک بگذارید
اینســتاگرام قابلیت جدیدی به نــام Closed Friends را رونمایی 
کــرد کــه با این قابلیــت جدید می توان اســتوری را بــا کاربرانی که 
می خواهید، به اشــتراک گذاشــته و مانع از دیدن اســتوری توسط 
ســایرین شــوید. به گزارش خبر آناین لیســت کردن فالوورها برای به اشتراک گذاری 
اســتوری به طــور خصوصــی با افــرادی کــه می خواهیــد، بخشــی از ویژگــی جدید در 

اینستاگرام است تا کاربران احساس امنیت خاطر بیشتری کنند.
کاربران اینستاگرام تاش می کنند تا فالوورهای زیادی داشته باشند اما مخاطب غریبه 
اغلب برایشــان دردسرساز می شود و به همین خاطر دوست دارند تنظیماتی داشته 
باشند تا حریم خصوصی شان نیز حفظ شود. لیست کردن دوستان واقعی از فالوورهای 
معمولی کاری است که در قابلیت جدید به آن پرداخته شده است و ایجاد یک حلقه 
درونی از دوستان برای به اشتراک گذاری استوری و محتوای موردنظر می تواند جذابیت 
 Close Friends این شبکه اجتماعی را بیشتر کند. هنگام ایجاد استوری، شما با آیکون
روبه رو شــده و می توانید افراد موردنظر را به آن اضافه کنید. پست جدید شمارا فقط 

افرادی که در این فهرست اضافه شدند، می توانند مشاهده کنند.  

شناسایی علف های هرز با روبات کارگر
یــک کارآفرین بریتانیایی نخســتین روبات بومی را طراحی 
کــرده و در مزرعــه 450 هکتاری خود در حومه »هاپشــایر« 
مــورد آزمایــش قرار داد. این سیســتم هوشــمند علف های 
هــرز را شناســایی کــرده و اطاعــات و داده های خــود را در اختیار کشــاورز قرار 
می دهــد. به گزارش ایــران آناین، جیمی باتلر کشــاورز و کارآفرین بریتانیایی 
در مواجهــه با قیمت های سرســام آور در حوزه کارگــری و تاش برای فناورانه 
کــردن در عرصــه تولید و کشــاورزی، روباتی را طراحی کرده اســت که با کمک 
هوش مصنوعی نقشــه برداری از محصوات مزرعه را انجام داده و علف های 
هرز را شناســایی می کنــد.  این روبات کارگر که »تام« نــام دارد با بهره گیری از 
فنــاوری جی پی اس، نقشــه برداری صحیحی از محیط مزرعــه به عمل آورده 
و با تشــخیص صحیح محصوات از علف های هــرز، میزان دقیقی از مصرف 
کــود و ســموم را به دســت آورده و به اطــاع مزرعه دار می رســاند. این روبات 
قادر اســت در یک دقیقه چندین عکس باکیفیت از مزرعه گرفته و به کشــاورز 
ارســال کند. این سیســتم هوشــمند با کاهش هزینه ها و افزایش سوددهی، به 
لحــاظ اقتصــادی به کشــاورزان کمــک قابل توجهی کــرده و تأثیــرات مخرب 
زیســت محیطی در مزارع را نیز به حداقل می رســاند. اســکات رابینسون یکی 
از ســرمایه گذاران در تولیــد این روبات کوچک می گویــد: به لحاظ فیزیکی این 
امــکان برای یک کشــاورز وجود ندارد که دور هر یــک از گیاهان را حصاربندی 
کرده و تک تک آنها را به طور جداگانه بررســی کند. در همین راســتا، »تام« با 
شناســایی علف هــای هــرز از محصوات، این مشــکل را حل کــرده و با کاهش 
هزینه ها سوددهی قابل توجهی را برای کشاورزان به ارمغان می آورد. جیمی 
باتلــر طــراح این روبــات کارگر نیز می گویــد: »ما قصد داریم بــا کمک فناوری 
هزینه های خود در مزارع را به حداقل رســانده و با ســرمایه گذاری گسترده در 

این بخش، مزارع بریتانیا را کارآمدتر کنیم.« 

اخـــــبار

نوبرانه

فناورانه

شــبکه اجتماعــی توئیتــر یــک حســاب 
کاربــری جعلی که ادعا می کرد حســاب 
رسمی انگلیســی زبان رئیس جمهوری 
روســیه وادیمیر پوتین اســت ، مسدود 

کرد.
به گــزارش »ایــران«، توئیتر گفته اســت 
را   putinRF_eng@ کاربــری  حســاب 
به دلیل جعل هویت بر اساس اطاعات 
معتبری که از مقام های روسیه دریافت 

کرده، مسدود کرده است.

طبــق گزارش هــا، ایــن حســاب کاربری 
در ســال 2012 ایجاد شــده بــود و عمدتاً 
لینک های رســمی مربوط به دیدارهای 
پوتین را منتشــر می کرد. نزدیک به یک 
میلیون نفر این حساب کاربری را دنبال 
می کردند. بسیاری از کاربران بر این باور 
بودنــد کــه این حســاب کاربری رســمی 
اســت و در اخبار بسیاری از منابع خبری 
به آن استناد شده بود. توئیتر گفته است 
به دنبال مشــورت بــا دولت روســیه این 

حســاب کاربری را به دلیل جعل هویت 
تعطیل کرده است.

این در حالی اســت کــه وادیمیر پوتین 
بــر خــاف اکثــر سیاســت مــداران دنیــا 
عاقه زیادی به فعالیت در شــبکه های 
اجتماعــی نــدارد و تنها صفحه رســمی 
نزدیک به او، اکانت رسمی دفتر ریاست 
جمهوری روسیه در توئیتر است. تاکنون 
هویت فرد جعلی مشخص نشده است.

گفتنی اســت این اولین بار نیســت که 

کاربــران توئیتــر در دام اکانــت جعلی 
می افتند. چرا که اوایل امســال اکانتی 
جعلــی به نــام وارن بافــت، میلیــاردر 
سرشــناس امریکایی، که ارتباطی با او 
نداشت تعطیل شد. برخی پست های 
این توئیتر بیش از دو میلیون بار ایک 
شــد. این حســاب کاربری تأیید نشــده 
بــود و امای غلــط نام فامیلــی بافت 
باعــث شــد کاربــران متوجــه جعلــی 

بودن آن شوند. 

اکانت جعلی پوتین در توئیتر مسدود شد

ایــن روزهــا محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
به دنبــال این اســت که دولــت الکترونیــک را به طور کامــل راه انــدازی کند. در 
همیــن راســتا بایــد تمــام دســتگاه ها بــه آن متصل شــوند ولــی در ایــن میان 
نیــروی انتظامی و قوه قضائیه که بیشــترین اســتعام ها و خدمات را به مردم 
ارائــه می دهنــد، هنــوز به این دولــت متصل نشــده اند ولی آیــا  زنجیره دولت 
الکترونیــک بــدون قــوه قضائیه و نیــروی انتظامی کامل می شــود؟ در پاســخ 
بایــد گفــت: خیر. بنابراین دغدغــه وزیر ارتباطات بجاســت، چراکه در زنجیره 
خدمات، مجوز و اســتعام ها اگر دستگاه های قضایی و نظامی حضور نداشته 
باشند یک جای کار لنگ است و ارائه خدمات الکترونیکی به  صورت ابتر باقی 

خواهد ماند. 
تجربــه حدود یــک دهــه فعالیت در حــوزه خدمــات الکترونیکی ایــن جانب 
حاکی از آن اســت که درک نامطلوبی از مفاهیم دولت الکترونیک وجود دارد 
و ناآشــنا بودن با مزایای شــفافیت به همراه نبود الزام اجرایی واقعی موجب 
شــده اســت، مقاومت در برابر اســتقرار دولت الکترونیک بیشتر شود.  از سوی 
دیگر دســتگاه های قضایی و نظامی چون انتفاع مســتقیمی از اســتقرار دولت 
الکترونیک ندارند باید آنها را کمک کرد و به سمت اجرای خدمات الکترونیکی 
ســوق داد و ارزش افزوده هــای طرح را برای آنها بازگــو کرد. نبود انتفاع باعث 
می شود سازمان رغبتی به اجرای کار نداشته باشد و اصواً شاید انتفاع خود را 
در نبود شفافیت و قدرت نمایی با داده ها بداند؛ به همین دلیل است که در این 
حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد 
و ملزم اســت از جایگاه حاکمیتی)دولت( و جایگاه اقتصادی )سازمان برنامه 
و بودجه( نیز در پیشــبرد کار کمک بگیرد. حال برای رفع مشــکل اول پیشنهاد 
می شود وزیر ارتباطات ابتدا از دولت اختیار تام درخصوص الزام دستگاه های 
بودجه بگیر برای استقرار دولت الکترونیک بگیرد، سپس آموزش را سرلوحه 
کار خود نیز قرار دهد. از سوی دیگر دولت و همچنین سازمان برنامه و بودجه 
را متولــی پیگیری مصوبات قــرار دهد. پرواضح اســت مصوبه ای که ضمانت 

اجرایی نداشته باشد مثل هزاران مصوبه قبلی بدون اجرا باقی خواهد ماند. 
بدیهی اســت منظــور از ضمانت اجرایی فاکتور هــای مهمی مثل تخصیص و 
تأمین اعتبار این دو حوزه اســت که بتوان با اهرم آن این دو حوزه را مجاب به 
اجرای دولت الکترونیک کرد. اما مشکل دوم که منابع انسانی هستند، راهکار 
ســاده تر اســت. کارمند که بدنه اصلی اجرای خدمات الکترونیکی اســت باید 

بداند همراهی با استقرار دولت الکترونیک برای او منفعت دارد. 

سوسن صادقی
خبرنگار

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com
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چگونه در واتس اپ استیکر بسازیماجرای دولت الکترونیک ضروری است 

پیام رســان های اینترنتــی مختلفی وجود 
دارد کــه هــر کــدام بســته بــه امکاناتشــان 
کاربران زیادی را نیز شــیفته خود کرده اند. 
رســان های  پیــام  جملــه  از  واتــس اپ 
محبوب دنیا اســت کــه در رتبه بندی های 
مختلــف جهانی همیشــه نامــش در بین 
سه پیام رسان برتر و پرکاربر دنیا قرار دارد. 
اما این پیام رســان با وجود تعــداد کاربران 
بیشــمارش بــه اعتقــاد برخــی امکانــات 
چنــدان زیــادی ندارد از جملــه اینکه یکی 
از بخش هــای جــذاب پیام رســانی در یک 
سرویس پیام رسان اینترنتی یعنی استیکر 
در آن وجــود ندارد. شــاید به دنبال همین 

انتقاد هــم بود که چندی پیــش واتس اپ 
ایــن  بــه  را  اســتیکر  از  اســتفاده  قابلیــت 
ســرویس اضافه کرد. حاا شــما می توانید 
با به  روزرســانی اپلیکیشــن واتس اپ خود 
امــکان دریافــت اســتیکر های مختلــف را 
داشته باشید. حتی اضافه شدن این امکان 
بــه واتــس اپ باعث شــد اپلیکیشــن های 
فرعــی به وجــود بیایند که به کاربــران این 
امــکان را می دهند که در واتس اپ دســت 
به ســاخت اســتیکرهای مورد عاقه خود 
 Sticker بزنند. یکی از این اپلیکیشــن های
Studio اســت. این اپلیکیشــن یک برنامه 
ساده است که بدون هیچ پیچیدگی امکان 
ســاخت اســتیکر برای واتــس اپ را فراهم 
می کند. اما چگونه می توانید به کمک این 
برنامه استیکر بسازید. بعد از نصب برنامه 

روی گوشــی خــود کافی اســت بــه محیط 
داخلی برنامه بروید و برای ساخت استیکر 
از دو شــیوه یعنی گرفتن عکس در لحظه 
یا انتخاب عکس از گالری گوشــی استفاده 
کنید. با بارگذاری هر عکس، می توانید دور 
آن را برش بزنید تا به شکل یک استیکر در 

حافظه اپلیکیشن ذخیره شود.

البته شــاید در نگاه اول کمــی از این روش 
ناامیــد شــوید چــرا کــه بــرای بــرش زدن 
عکس ها شــما به هیــچ ابزاری دسترســی 
نخواهید داشت و باید با انگشتان دستتان 
ایــن کار را انجــام دهیــد. اما ایــن کار برای 
اپلیکیشن پیام رســانی مانند واتس اپ که 
تاکنون امکان اســتفاده از هیچ استیکری را 
نمی داده می تواند قدم بزرگی باشــد. این 
برنامه وقتــی که تعداد اســتیکرهایتان به 
۳ عدد برسد، مجوز ساخت پکیج را صادر 
می کنــد. در نهایــت نیــز می توانیــد پکیج 
ساخته شده را با فشردن آیکن واتس اپ در 
باای صفحه به داخل اپلیکیشن واتس اپ 
ارسال کنید. این برنامه به صورت رایگان در 
اختیار کاربران سیستم عامل اندروید قرار 

گرفته است. 

نگـــــاه
مجید حصارکی

کارشناس حوزه فناوری و اطاعات

امروزه دوربین های نظارتی هوشمند یکی از راهکارهای تأمین امنیت خانه ها محسوب می شود و طرفداران پرو پاقرصی دارند به همین 
دلیل هم کمپانی های فعال در این عرصه به دنبال نوآوری در این زمینه هستند و Arlo Ultra یکی از این نمونه هاست.

ایــن دوربین امنیتــی وایرلس که همراه با یک وســیله دیگر به نــام SmartHub کار 
می کند، توسط کمپانی Netgear طراحی شده است. SmartHub به شبکه وای فای 
متصل می شــود و همه اطاعات دوربین را به حســاب مبتنی بر ابر)Cloud( کاربر 
منتقل می کند. این اطاعات همچنین روی یک کارت حافظه هم ثبت می شــود. 
درواقــع ایــن دوربیــن که با شــبکه وای فای خانه ارتبــاط می گیرد را می تــوان درون 
خانــه و بیــرون خانه مورد اســتفاده قــرار داد. Arlo Ultra که قادر به ثبت تصاویر با 
رزولوشــن4K است می تواند تصاویر در شب را نیز کاماً واضح در اختیار کاربر قرار 
دهد چراکه مجهز به سنسورهایی قوی است و می تواند در تاریکی مطلق تصاویری 
رنگــی را ثبت کند. قابلیت زوم این دوربین نیز یکــی از قابلیت های قابل توجه آن 
محسوب می شود. به عنوان مثال اگر یک وسیله نقلیه در تاریکی شب از کنار خانه 
رد شود و به عنوان مظنون شناخته شده باشد، می توان با زوم کردن روی آن، حتی 
شماره پاک خودرو را براحتی خواند. این دوربین ضد آب تا 180 درجه قابلیت چرخش دارد و به یک سیستم هشدار سریع مجهز است 
که حساسیت باایی به هرگونه حرکت یا صدای اضافه دارد. این دوربین با بهای 400دار در سه ماهه نخست 2019 راهی بازار خواهد شد.

 تأمین امنیت خانه با دوربین وایرلس
میترا جلیلی

خبرنگار

ماهرخ چنگیز تاپ اپ
خبرنگار
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رئیس سازمان رگواتوری در گفت وگو با »ایران«: 

محدودیت پرداخت ارز »نیما« به اپراتورها رفع شد
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تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021

دستگیری قاتان مرد نمایشگاه دار
عامان قتل مرد نمایشگاه دار در خیابان خرمشهر مشهد 

شناسایی و دستگیر شدند.
کاظم میرزایی - بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای انقاب 
مشهد- به ایرنا گفت: مالک یکی از نمایشگاه های خودرو در خیابان خرمشهر 
مشــهد سه شنبه هفته گذشــته با ضربات چاقوی افراد ناشناس به قتل رسید. 
با انجام تحقیقات ازم در این زمینه سه متهم به قتل شناسایی و روز جمعه 

دستگیر شدند.
 تحقیقات درباره انگیزه این قتل ادامه دارد.

قتل عروس 16 ساله با سم کشاورزی
گروه حوادث/ داماد 18 ساله که فقط 6 ماه از زندگی مشترکشان می گذشت 

همسرش را پس از مسموم کردن با سم کشاورزی به قتل رساند.
سرهنگ ابراهیم کوچک زایی -فرمانده انتظامی شهرستان خاش - در تشریح 
جزئیات این جنایت هولناک به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: جمعه شب در 
پی گزارش یک فقره مرگ مشکوک در بیمارستان شهر خاش بافاصله تیمی 

از پلیس آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شد.
نخســتین بررســی ها نشــان می داد خانمی حدود 1۶ ســاله اهل روستایی از 
توابــع بخــش »پشــتکوه« با آثــار ضرب و شــتم و کبودی در ســر و صورت به 
بیمارســتان منتقل شــده اما ســاعتی بعد جان باخته اســت. از آنجا که آثار 
مســمومیت نیــز در بــدن وی مشــاهده می شــد بافاصلــه تحقیقــات برای 

افشای راز این جنایت آغاز شد.
 در بررســی های میدانــی در روســتای محل حادثه مشــخص شــد مقتول با 
شــوهرش که پسر عمه اش است اختافات شدیدی داشته اند که کارآگاهان 
دایــره مبــارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی در کمتر از پنج ســاعت از وقوع 

این جنایت، متهم را دستگیر کردند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان خــاش عنوان کــرد: متهم به قتــل که جوانی 
18 ســاله و کارگــر یک گلخانه در شهرســتان خــاش اســت در بازجویی های 
اولیــه اعــام داشــت کمتر از ۶ ماه از زندگی مشــترک آنها نگذشــته و در پی 
اختافات شــدیدی که داشتند در روز حادثه پس از مسموم کردن مقتول با 

سموم کشاورزی با دستانش او را خفه کرده است.
ســرهنگ کوچک زایی با اشــاره به معرفی متهم به قتل به دادســرا افزود: 
 تحقیقــات در رابطــه بــا انگیــزه و چرایــی ایــن جنایــت هولنــاک در خاش 

ادامه دارد.

3 کشته در برخورد پژو و تویوتا 
رئیــس پلیــس راه اســتان کرمانشــاه از یک فقره ســانحه رانندگــی در محور 

کرمانشاه - روانسر با 3 کشته خبر داد.
به گزارش ایســنا، ســرهنگ محمد حیــدری اظهار کــرد: این حادثــه رانندگی 
حدود ساعت 9 صبح شنبه )10 آذر( بین دو دستگاه خودرو پژوپارس و تویوتا 

هایلوکس در کیلومتر 11 جاده روانسر و حوالی روستای »ریکا« رخ داد.
در این ســانحه، راننده و دو سرنشین خودرو پژو پارس که هر سه مرد بودند 
جــان باختند و ســه سرنشــین خــودرو تویوتا نیز زخمــی و به مراکــز درمانی 

منتقل شدند.
حیــدری، علــت وقــوع این حادثــه را تجاوز به چــپ خودروی پــژو پارس به 

علت ترکیدن استیک های خودرو عنوان کرد.  

اخـــــبار

گــروه حــوادث/ زن جــوان صورتــش 
خیس اشک بود. هر بار که به صورت 
دلــش  می کــرد  نــگاه  دخترکــش 
پــای  بــود.  شــده  دل  دو  می لرزیــد. 
پله ها که رســید می خواســت برگردد 
امــا وقتی بــه آوارگی ها و شــب هایی 
که گرســنه ســر بر زمین گذاشته بود، 
می اندیشید در کاری که می خواست 

انجام دهد مصمم تر می شد...
ســاختمان  پله هــای  از  آرام 
شیرخوارگاه شماره یک بنیاد پهلوی 
بــاا رفت و وارد اتاق مددکاری شــد. 
بــدون اینکه حرفی بزند بوســه ای بر 
گونــه نــوزاد شــیرینش زد و او را روی 
صندلی اتاق گذاشــت و در حالی که 
اشــک می ریخــت، گفت: »اســمش 
»خدیجــه« اســت. پدرش مــا رو ول 
نمی تونــم  هــم  مــن  رفتــه  و  کــرده 

خرجــش رو بــدم. امــا اینجــا شــاید 
خانواده ای براش پیدا بشــه و بچه ام 

سر و سامان بگیره...«
شناســنامه و گواهــی تولد »خدیجه« 
در دســتان لــرزان مادرش بــود. آنها 
را تحویــل مــددکار داد و سرنوشــت 

»خدیجه« را به خدا سپرد و رفت...
 42 ســال  شــهریور  روز  ســیزدهمین 
بــود و دختــرک که 7 مــاه در آغوش 
گــرم مــادر آرام گرفته بود در چشــم 
بــر هــم زدنــی تنهــا و بی پنــاه شــده 
بــود. روزهای اول غریبــی می کرد اما 
گــذر زمــان، »خدیجــه« را بــا زندگی 

جدیدش وفق داد.
گذشــت.  تلــخ  روز  آن  از  ســال ها 
شــده  نوجوانــی  دختــر  »خدیجــه« 
بــود و بیــش از هــر زمان دیگــری به 
پــدر  حمایت هــای  و  مــادر  محبــت 
احتیــاج داشــت. ســؤال های زیــادی 
درباره گذشته و خانواده اش در ذهن 
ماجــرای  فقــط  مــددکاران  داشــت. 
ورودش بــه شــیرخوارگاه را برایــش 

تعریــف کردنــد. از آن روز دیگر همه 
فکر و ذکرش، پیدا کردن خانواده ای 
بود کــه آرزوی دیدن آنها را داشــت. 
فقــط می خواســت بدانــد که چــرا با 
را  سرنوشــت  ایــن  خــود،  تصمیــم 
پیگیری هــای  زدنــد...  رقــم  برایــش 
او تمامــی نداشــت تــا اینکــه در 22 
ســالگی بــه خانــه بخت رفــت. از آن 
روزی کــه لباس عروســی بــر تن کرد 
عزمــش را جزم کرده بود که بهترین 
مــادر دنیا شــود امــا انگار سرنوشــت 
ایــن بار نیز تقدیری تلخ برایش رقم 

زده بود.
تولــد ســه فرزنــدش رونقــی تــازه به 
زندگــی او و همســرش داده بــود اما 
مبهــم  گذشــته  همــان  شــوم  ســایه 
اجازه نمی داد این خوشــبختی دوام 
بیاورد. کم کم مشــکات »خدیجه« 
و همسرش باا گرفت و سرانجام کار 

آنها را به جدایی کشاند.
و  نداشــت  شــغلی  »خدیجــه« 
نمی توانســت از دخترانــش مراقبت 

کنــد و دادگاه حضانــت بچه هــا را به 
پدرشان سپرد...

انگار سرنوشت »خدیجه« با تنهایی 
گــره خورده بــود. او هیچ پشــتوانه ای 
نداشــت تا برای ادامه زندگی بتواند 
بــه آن تکیــه کنــد. بنابرایــن دنبــال 
کار رفــت و به عنــوان پرســتار خانگی 

مشغول شد.
»خدیجــه« کــه حــاا در میانســالی، 
از  بیــش  را  خانــواده  نداشــتن  رنــج 
پیش احســاس می کند، بــه خبرنگار 
ســال ها  ایــن  »در  گفــت:  »ایــران« 
هیــچ  امــا  کشــیدم.  ســختی  خیلــی 
کــس نبــود کــه درددل هایــم را به او 

را  خانــواده ام  می خواهــم  بگویــم. 
پیــدا کنــم. بایــد بــه آنهــا بگویــم که 
تصمیــم آنها چــه سرنوشــتی برایم 
رقــم زده اســت. اگــر پــدر و مــادر و 
خواهر و برادری داشــتم شــاید هیچ 
کدام از آن بحث ها با شــوهرم پیش 
نمی آمــد و مــن حــاا کنــار دخترانم 
بــودم. می خواهــم بدانــم چــرا مــرا 
رها کردند؟ چرا نگذاشــتند کنارشان 
بمانــم و مرا به شــیرخوارگاه بردند؟ 
امیــدوارم هــر کســی از پــدر و مادرم 
خبــری دارد، پــا پیش بگــذارد. حتی 
اگر آنها فوت شده اند به من قبرشان 
را نشــان دهنــد. شــاید آنهــا صدایم 
را بشــنوند و بــا فهمیــدن آنچــه بــر 
من گذشــته دســت کــم بــرای ادامه 

زندگی ام دعا کنند.«
خانــواده  سرنوشــت  از  کــه  افــرادی 
»خدیجه« اطاعــی دارند می توانند 
با گــروه جوینــدگان عاطفــه روزنامه 
»ایران« به شــماره 021-88500100 

تماس بگیرند. 

جویندگان 
عاطفه

زهره صفاری
خبرنگار

کابوس تلخ تنهایی 

   

دانشــمندان گونــه ای از عنکبــوت را کشــف کرده اند که به 
عنکبوت های جوان تر شــیر می دهند. به گزارش گاردین، 
دانشــمندان چینی می گویند این عنکبوت هــای پرنده با 

شیردهی، عنکبوت های جوان تر را نگهداری می کنند.
عنکبوت های ماده به مدت 40 روز عنکبوت های تازه به دنیا 
آمده و جوان تر را شــیر می دهند و از ایــن راه مواد مغذی را 
به آنها می رســانند. »چان زنجقی« از محققــان پروژه در 
این باره گفــت: »روش نگهــداری از عنکبوت های جوان 

همچون نگهداری از فرزند میان پستانداران است.« 

عنکبوت های شیرده 

پخت سوپ برای 13 هزار نفر
بزرگ ترین سوپ دنیا در ژاپن پخته شد و آشپزان ژاپنی نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رساندند.
به گزارش اکســپرس، آشــپزان ژاپنی در جشنواره »یاماگاتا« این ســوپ بزرگ را با 3 تن قارچ، 1.2 تن گوشت، 

3500 پیاز، 184 گالن سس سویا، 6 هزارلیتر آب و ده ها کیلو شکر پختند.
سوپ برای 13 هزار نفر پخته شده و رکورددار گینس شده است. 

حوادث جهان
آرزو کیهان

مترجم

یک فروند هواپیمای کوچک در خیابانی واقع در »سائوپائولو« برزیل سقوط کرد.
به گــزارش رویتــرز، این هواپیمــا پس از پــرواز از فــرودگاه به دلیل نقص فنــی در منطقه 
مســکونی و روی وسایل نقلیه سقوط کرده است. بنا بر گزارش های پلیس سائوپائولو در 
ایــن حادثــه 2 نفــر جــان 
باختند و 12 نفر نیز زخمی 
و دچار ســوختگی شــدند. 
»الیاس آندره« سخنگوی 
آتش نشــانی در ایــن بــاره 
مصدومین  گفت:»همــه 
منتقــل  بیمارســتان  بــه 

شدند.«

سقوط مرگبار هواپیما در خیابان

فرار 113 زندانی در اندونزی
ده ها زندانی با تخریب دیوار یک زندان بزرگ در اندونزی از این ندامتگاه فرار کردند.

به گزارش جاکارتاپست، بیش از 113 زندانی از زندان »امبارو« در نزدیکی شهر آچه واقع در غرب 
اندونزی عصر جمعه با تخریب و شکستن دیوارهای زندان دست به فرار زدند.

 در این زندان، 800 مرتکب جرایم مختلف در حبس به ســر می برند، بیشــتر زندانیان متواری را 
متهمــان قاچاق مواد مخدر در این کشــور تشــکیل می دهنــد. زندانیان که برنامه فــرار را پیش تر 
طرح ریزی کرده بودند، با ریختن آب فلفل دار به روی نگهبانان توانستند برای خود موقعیت فرار 
ایجاد کنند. نیروهای پلیس آچه اندونزی گروه های جست وجو و گشت متعددی برای یافتن این 
زندانیان را تشــکیل داده اند. بر اســاس قوانین اندونزی، اتهاماتی مانند قاچاق مواد مخدر، قتل، 
شرارت و تروریسم با حکم و مجازات قضایی اعدام روبه روست. بر این اساس، حکم اتباع خارجی 

نیز که بیش از پنج گرم مواد مخدر به اندونزی وارد یا حمل کنند، اعدام یا حبس ابد است.

سگ کاوشگر 
سگ خانگی هنگام بازی در حیاط خانه موفق به کشف عاج یک ماموت 13 هزار ساله شد.

به گزارش دیلی میل، صاحب این سگ که در خانه ای واقع در واشنگتن زندگی می کند، گفت: 
ســگش هنگام بازی در حیاط خانگی اش با تکه ای از عاج ماموت بازگشــته و او را شــگفت زده 
کرده است. وی ادامه داد: پس از دیدن عاج آن را پیش یک کارشناس برده و او قدمتش را نیز 

تأیید کرده است.
»آندره گودینز« ســخنگوی موزه بیان کرد که این ســگ به کشــف یک اثر باســتانی کمک کرده 
است. با پیدا شدن این عاج، حفاری در حیاط خانه آغاز شده است. این عاج نشان می دهد که 

در گذشته های دور در عصر یخبندان دراین منطقه ماموت ها زندگی می کردند. 
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شکســتن ســرپوش موتور هواپیمای خطــوط هوایی 
Frontier Airlines هنــگام پــرواز بــه تامپــا باعــث 

بازگشت دوباره هواپیما به اس وگاس شد.
بــه گــزارش اســپوتنیک، خلبانــان مطابــق مقررات 

عمل کرده و بافاصله به فرودگاه پرواز بازگشتند.
در این هواپیما 166 مسافر حضور داشت. در نتیجه 
ایــن حادثه هیچ کس آســیب ندید. بــه گفته یکی از 
مســافران، قبــل از پرواز از سیســتم تهویــه هواپیما، 
بوی ناخوشــایندی احســاس می شــد. پس از پرواز، 
مســافران از پنجــره دیدنــد کــه پوســته روی موتــور 
هواپیمــا وجود نــدارد و بافاصله مســئوان پرواز را 

خبر کردند. 

کنده شدن پوســته موتور هواپیما مسافربری هنگام 
بلنــد شــدن اتفاقی اســت کــه همــواره رخ می دهد. 
به همین دلیــل میهمانداران هواپیما به مســافران 

تأکید می کننــد که هنگام برخاســتن درپوش پنجره 
را بــاا برده تا در چنین مواردی موضوع را به اطاع 

کادر پرواز برسانند.

پوسته موتور هواپیما کنده شد 
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زلزله، بزرگ ترین 
شهر آاسکا را 
زمینگیر کرد

 گــروه حــوادث/ بازی کودکانه پســر 6 ســاله با اســلحه پــدرش منجر به مــرگ برادر 
2 ساله اش شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان جنوبی، سرهنگ صادقی- فرمانده 
نیروی انتظامی شهرستان خوسف- گفت: پسر بچه ۶ ساله در هنگام بازی با تفنگ 
شــکاری پدرش، برادر 2 ســاله خود را کشــت. این حادثه ســاعت 10 صبح دیروز در 
روستای معدن قلعه زری شهرستان خوسف رخ داد که گلوله پس از شلیک به قلب 

کودک دو ساله برخورد می کند.
وی از افــرادی کــه در خانــه تفنگ شــکاری دارند خواســت اســلحه را بدون فشــنگ 

نگهداری کنند و در دسترس کودکان قرار ندهند. 

بازی مرگ
پرونــده 6 قتــل در مهرســتان سیســتان 
و بلوچســتان کــه به دنبــال اختــاف و 
درگیری هــای طایفــه ای رخ داده بــود با 
تاش اعضای شــوراهای حل اختاف، 
معتمــدان، بزرگان و ریش ســفیدان به 

سازش ختم شد.
حمیدرضا بندانی-رئیس شــورای حل 
اختاف سیستان و بلوچستان به فارس 
گفــت: در پی وقوع قتل عمدی 6 مرد و 

زن - ســه فقره در سال 1394 و سه فقره 
در ســال 1397 و جراحات شدید دو نفر 
دیگــر در حــوزه قضایی مهرســتان- در 
ماه های اخیر جلسات زیادی برای ایجاد 
صلح و ســازش بین چند طایفه برگزار 
شــد که نتیجه آن ایجاد صلح و سازش 
بود. در مراسمی بلوچی موسوم به پتران 
)خون بس( با حضور خانــواده قاتل در 
خانه مقتوان و اذعان به اشتباه خویش، 

رفع کینه و کدورت طرفین صورت گرفته 
و خواســتار پایان درگیری و خصومت ها 
شــدند.  بــر این اســاس، طرفین ضمن 
اعام گذشت قطعی در دفترخانه اسناد 
رسمی ساح های جنگی غیرمجاز به کار 
رفته را تحویل مرجع قضایی و متهمین 
قتــل را نیــز بــه مرجع قضایــی معرفی 

کردند.
وی تصریح کرد: صلح و ســازش پس از 

وقوع قتل ها نشانگر آن است که می توان 
با استفاده بموقع از ظرفیت های موجود 
و اقدامــات فرهنگــی مقتضــی، از وقوع 
این گونــه جرایــم خشــن تــا حد بســیار 
زیادی پیشــگیری کرد و صلح های اخیر 
در ســطح شهرســتان نیز بســیار باعث 
امیدواری است و دستگاه قضایی با تمام 
ظرفیــت قانونــی از این گونــه اقدامــات 

حمایت می کند. 

پرونده قتل  6 آمیز  پایان صلح 

ستار
لی ا

دی

زلزلــه ای به بزرگی هفت ریشــتر، بزرگ ترین شــهر ایالت 
آاســکا را لرزانــد و آژیرهــای ســونامی را به صــدا درآورد. 
ایــن زمیــن لــرزه خســارات فراوانــی بــه راه هــا و برخــی 

ساختمان های این شهر ساحلی وارد کرده است.
مرکز زمین شناسی امریکا، مرکز این زلزله را 10 کیلومتری 
شــمال انکوریچ اعام کرده اســت. انکوریــچ بزرگ ترین 
شــهر ایالت آاســکا اســت. مرکز لرزه نگاری امریکا اعام 
کــرد که این زلزله در عمق ۴1 کیلومتــری روی داده و ده ها 

پس لرزه هم در پی آن ثبت شده است.
زلزلــه حدود ســاعت هشــت و نیــم صبح به وقــت کرانه 
غربــی امریــکا - شــامگاه جمعــه - روی داد و آن طور که 
گزارش شــده پــس لرزه های آن هم تا ۵.7 ریشــتر بزرگی 
داشــته اســت. این زلزله حتی هزاران کیلومتر آن طرف تر 

یعنی در بوستون که در کرانه شرقی امریکاست هم ثبت 
شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا که برای 
حضــور در اجاس گروه 20 بــه بوینس آیرس در آرژانتین 
رفته در توئیتر نوشــته: »مردم آاســکا با زلزله سهمگینی 
مواجه شده اند.« هنوز گزارشی از صدمات انسانی منتشر 
نشــده اما در تصاویر مخابره شــده جاده هایــی را می توان 
دید که شــکاف خورده و فرونشسته اند.جاده های فراوانی 
آســیب دیده و تصاویری هم از ســاختمان هایی که در پی 

زلزله دچار آتش سوزی شده اند منتشر شده است.
آاسکا که شمالی ترین ایالت امریکاست و نواحی شمالی 
آن در قطب شمال است از هم اکنون با سرمای زمستانی 
هــوا روبــه رو اســت و قطــع بــرق و تأسیســات گرمایشــی 
می تواند مشکات فراوانی برای ساکنان انکوریچ و مناطق 
اطراف آن ایجاد کند. وقوع زلزله در آاسکا سانحه طبیعی 
نادری نیســت. این ایالت بخشــی از منطقــه زلزله خیزی 

ماقات بابانوئل و دوقلوهای کوچولواست که به »حلقه آتش« شهرت دارد. 
ده ها دوقلو برای دیدار با بابانوئل در فروشگاه شیکاگو حضور 
یافتند. به  گزارش گودنیوز، 18 دوقلو به همراه مادران خود با 

بابانوئل ماقــات کرده و 
در کنارش عکس گرفتند.

یکــی از مــادران در ایــن 
گفت:»لحظــه  بــاره 
بــود،  هیجان انگیــزی 
دوقلوها بدون آنکه گریه 

کننــد همزمان بــه دوربیــن زل زده و در کنــار بابانوئل عکس 
گرفتند. »هدر لویید« مدیربازاریابی در این باره گفت:»لحظه 

به یاد ماندنی وسرگرم کننده ای بود.«

شلیک به پلنگ برفی
پلنگ برفی که از باغ وحش دادلی انگلســتان فرار کرده بود 
با شــلیک گلوله کشــته شــد. به گزارش میرر، مسئوان باغ 
وحش اعام کردند که پلنگ خطرناک بوده و می توانست 
به دیگران آسیب برساند. پلنگ برفی نادر 8 سال سن داشته 

و بالغ بوده است. 
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اخــــبار

یک زن عضو باند سرقت گوشی تلفن همراه بود 
گروه حوادث/ زن جوان با اســتخدام چندین 
ســارق، بانــد گوشــی قاپ هــای پایتخــت را 
جنایــی  خبرنــگار  گــزارش  داد.بــه  تشــکیل 
ســرقت های  مهــر97،  ابتــدای  از  »ایــران«، 
سریالی گوشی های تلفن همراه به دادسرای 
ناحیه 34 به شعبه 5 بازپرسی اعام شد. به 
دنبال ســرقت های ســریالی کارآگاهان اداره 
18 پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ وارد عمل 
شــدند. بررســی های نشــان می داد که 4 نفر 

سوار بر موتورهای تندرو با تهدید قمه و قداره 
اقدام به موبایل قاپی در پایتخت می کردند.

در ادامه تحقیقات 3 نفر از متهمان 4 مهر در 
خانه مجردیشــان در حوالی میدان خراسان 
به همراه 8 دســتگاه گوشــی سرقتی دستگیر 
شدند. با اعتراف اســماعیل، یکی از اعضای 
این باند، نفر چهارم باند که دختری معروف 

به فرناز بود به دام افتاد.
در بررســی های صورت گرفته مشــخص شد 

متهمــان گوشــی های ســرقتی را در جلــوی 
پاســاژ عاءالدیــن بــه فــردی کــه ســابقه دار 
اســت، می فروخته اند. بدیــن ترتیب مالخر 
نیز در تحقیقات دســتگیر شــد. با دستگیری 
نخســتین مالخر، همدســتش که 40 گوشــی 
تلفن همراه را به او فروخته بود نیز شناسایی 
شــد. وی پــس از دســتگیری مدعــی شــد که 
گوشی های ســرقتی را به شخصی که از اتباع 
یکی از کشور های همسایه است می فروخت 

و بعــد از آن امــوال ســرقتی  از طریق قاچاق 
از کشــور خــارج می شد.ســرهنگ نجفــی، با 
اشــاره به اینکه بــا اعتراف مالخــر دوم، 2 تن 
دیگر از کســانی که در سرقت حضور داشته و 
عامل انتقال گوشــی های سرقتی به خارج از 
کشور بودند نیز دستگیر شدند، بیان داشت: 
ســارقان به زنــدان منتقل شــدند و متهمان 
این پرونده همچنان برای ادامه تحقیقات در 

اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.

ران
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سرکرده   15 دستگیری 
فایننشیال«  « هرمی  شرکت 

سرکردگان شــرکت هرمی فایننشــیال در کشور با تاش 
پلیس استان فارس به دام افتادند.

علــی صالحــی -دادســتان عمومــی و انقــاب شــیراز- 
بــا اعــام این مطلب بــه مهر گفت: پــس از شناســایی عوامل فعال شــرکت 
فایننشــیال در کشور و استان فارس و انجام تحقیقات کامل پرونده قضایی با 
اتهام اخال در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق عضوگیری در گروه های 
هرمی تشــکیل شــد که در نتیجــه 1۵ نفر از عوامل فعال در کشــور دســتگیر و 

برخی از رابطان آنها در خارج از کشور شناسایی شدند.
وی با تأکید بر اینکه فعالیت این شرکت در کشور غیرقانونی بوده و این افراد 
اقــدام بــه فعالیت هرمی و تبلیغــات اغواگرانه کرده بودنــد، گفت: در همین 
خصوص افراد زیادی با امید به کسب منافع کان اقدام به سرمایه گذاری در 
ایــن کمپانی کــرده بودند که در نتیجه زمینه خروج هــزاران میلیارد ریال ارز و 

ثروت ملی از کشور را فراهم کردند.
وی ایــن اقدام افراد را یکی از جدیدتریــن جرایم هرمی و چپاول اموال مردم 
خواند و افزود: ســران این کمپانی در کشــورهای امارات و مالزی و چند کشــور 

خارجی شناسایی شده اند.
صالحی با اشاره به اینکه اموال و دارایی های قابل توجهی از این افراد شناسایی 
و توقیف شــده اســت تأکید کرد، دســتگاه قضایی در راســتای پیگیری حقوق 
عامه پس از تشکیل پرونده و اقدامات قانونی اولیه ازتمامی مالباختگانی که 
در نتیجه تبلیغات اغواگرانه این شرکت هرمی اموال خود را از دست داده اند 
دعوت می کند تا با مراجعه به شعبه 10 بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب 
شــیراز واقع در میدان آزادی )گاز( ابتدای خیابان ابریشــمی – دادســرای امور 
جنایی و جرایم امنیتی شــیراز شــکایات خود را نســبت به سرکردگان دستگیر 
شــده مطرح نماینــد تا زمینه محاکمه قانونی و رســیدگی ســریع تر به پرونده 

مذکور و احقاق حقوق قانونی مالباختگان فراهم شود.

تحصیلی مدرک  جعل  برای  خانوادگی  باند  تشکیل 
سرشــاخه اصلــی بانــد جعــل مــدارک تحصیلــی در کشــور معــاون یکــی از 
مؤسســه های آموزشی بود. ســردار سید کمال هادیانفر- رئیس پلیس فضای 
تولیــد و تبــادل اطاعات نیــروی انتظامی - با اعــام این خبر بــه ایرنا گفت: 
سرشاخه اصلی و چهار نفر از اعضای باند جعل مدارک دانشگاهی و مهارتی، 
با تاش پلیس فتا خراسان رضوی، مقام قضایی و کارشناس هیأت نظارت و 

ارزیابی مدارک دانشگاهی، شناسایی و دستگیری شدند.
اما  سرنخ ها حاکی از ادامه فعالیت برخی از اعضای این باند در سایر استان ها 
بود که با تاش شــبانه روزی و پیگیری های مســتمر، یکی دیگر از اعضای این 
باند در شهرســتان نوشهر و سه نفر نیز در استان اصفهان شناسایی و دستگیر 
شــدند.این افــراد از طریــق فعالیــت گســترده تبلیغاتی در فضــای مجازی با 
ادعــای صدور مدارک دانشــگاهی و مهارتی، انــواع تأییدیه های جعلی برای 
تقویت رزومه مهاجرت و استخدام، اعتماد کاربران و افراد متقاضی را جلب 

و از این راه کاهبرداری می کردند.
متهم اصلی با سوءاســتفاده از سوابق کاری گذشته خود که معاون قبلی یکی 
از مؤسســات آموزشــی بود، پس از کناره گیری از شــغل با تأســیس شرکت به 
همراه فرزند و عروســش از ســال 90 تاکنون در زمینه صدور مدارک تحصیلی 
فعالیت داشــته اســت.  متهم اصلی تاکنون مدارک تحصیلی زیادی را برای 
متقاضیــان از دیپلــم تــا دکتــری در قبال دریافــت مبالغی حدود پنــج تا 75 
میلیون ریال، صادر کرده است که در همین رابطه تحقیقات پلیس برای رقم 

دقیق کاهبرداری و تعداد مدارک جعل شده ادامه دارد.
وی گفــت: هرگونه مدرک تحصیلی یا گواهینامه مهارت شــغلی بدون تأیید 
وزارت علوم معتبر نیست و پیگرد قانونی دارد؛ بنابراین از شهروندان تقاضا 
داریــم قبــل از هرگونــه ثبت نــام و واریز وجهی از مــورد تأیید بــودن آن مرکز 
توسط وزارت علوم آگاهی یابند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب 
را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات 

مردمی گزارش دهند.

ایمنی مردم بانکی برای  بار مصرف  رمز یک 
رئیس پلیس فتای تهران از ورود رمز یک بار مصرف برای ایمنی بیشــتر مردم 

در معامات روزمره خبر داد.
ســرهنگ تورج کاظمی به ایســنا گفت: »قرار اســت بانک ها سیســتمی را برای 
ایجــاد رمزهــای یکبار مصــرف پیاده ســازی کنند کــه در آینده نزدیــک اجرایی 
می شــود و توصیه می کنــم مردم پیش قدم اســتفاده از این خدمات باشــند تا 

آسیب در این حوزه بشدت کاهش یابد.«
وی گفت: »در برخی بانک ها سیســتمی تعریف شده که از طریق دستگاه های 
خودپــرداز و بدون حضور کارت، امکان مسدودســازی حســاب وجــود دارد. اگر 
مــردم مــورد کاهبرداری قرار گرفتند، باید بزودی رمز خــود را تغییر دهند یا از 

طریق همین دستگاه های خودپرداز حساب خود را مسدود نمایند.«
سرهنگ کاظمی همچنین مردم را به خرید از مراکز معتبر تشویق کرد و گفت: 
»مردم بیشتر تاش کنند با ارائه وجه نقد، خرید خود را انجام دهند و از خرید 
از افــرادی کــه بدون مکان یــا به صورت دوره گــردی اقدام به فــروش می کنند، 
خودداری کنند و حتی اامکان با عابر بانک خرید خود را انجام ندهند یا حداقل 

رمز خود را به اشخاص ارائه نکنند.«
ســرهنگ کاظمی گفت: » دســتگاه های کارتخوان اگر در منظر عمومی و قابل 
رؤیت باشــد، قاعدتاً با دســتگاه هایی که مجرمین استفاده می کنند، متفاوت و 

قابل تفکیک است.«
وی همچنیــن دربــاره اقدامات پیشــگیرانه و چگونگــی ورود این دســتگاه های 
کاهبــرداری تصریــح کــرد: »ایــن دســتگاه ها اســتفاده های دیگــری دارد؛ ولی 
همچون یک ســاح اســت که اگر در اختیار مجرم باشــد برای برهم زدن نظم 
عمومی از آن استفاده می شود، مجرمین این دستگاه ها را به صورت قاچاق وارد 

می کنند و نسبت به فروش آن به صورت غیر مجاز اقدام می نمایند.«
ســرهنگ کاظمــی همچنیــن با اشــاره به کشــف و ضبــط شــمار باایــی از این 

دستگاه ها، ابراز امیدواری کرد که این موارد رو به کاهش باشد.

از روی پل 8 متری سقوط مرگبار پراید 
ســقوط یک دســتگاه خودرو پراید از روی پل در چرام یک کشته و یک مصدوم 

بر جا گذاشت.
نوراه قنبری- کارشــناس مســئول روابط عمومی اورژانس پیش بیمارســتانی 
استان کهگیلویه و بویراحمد - با اعام این خبر گفت: عصر جمعه یک دستگاه 
خــودروی پرایــد که در محور »چــرام - باشــت« محدوده پل شــهرک چرام در 
حرکــت بــود از جاده خارج و از روی پل به ارتفاع 8 متری ســقوط کرد که پس از 
اعام این خبر به اورژانس، بافاصله، اکیپ اورژانس به محل حادثه اعزام شد.
 دو نفــر سرنشــین ایــن خودرو که بشــدت مصــدوم شــده بودند برای مــداوا به 
بیمارستان امام خمینی)ره( دهدشت منتقل شدند اما یکی از آنان جان باخت 

و حال نفر دوم نیز وخیم است.
 سرهنگ بهنام ویسی پور، رئیس پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد در خصوص 
علــت ایــن تصادف به خبرنگار ایســنا گفــت: این خــودرو پراید بــه علت عدم 
توانایی در کنترل وســیله نقلیه ناشــی از تخطی از ســرعت مطمئنه واژگون و از 

روی پل سقوط کرد.

گروه حوادث: معصومه مرادپور/ ســه مرد که 
بــه اتهام ربودن یک دکتر عمران و اخاذی از 
خانواده وی دستگیر شده اند صبح دیروز در 
شــعبه دهم دادگاه کیفری پای میز محاکمه 

ایستادند.
متهــم اصلی ایــن پرونده همچنــان متواری 

است و تحت تعقیب پلیس قرار دارد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
 24 صبــح  پرونــده  ایــن  اوراق  براســاس 
مــرداد پارســال خودروی ون ســبز رنگی با 3 
سرنشــین مرد در منطقه زعفرانیه تهران به 
ســراغ مــرد 58 ســاله ای که دکتــرای عمران 
دارد و برج ســاز معروفی اســت رفته و تحت 
عنــوان مأموران یــک وزارتخانه او را ســوار بر 

خودرویشان کردند.
3 مأمــور قابی پــس از ربودن ایــن مرد وی 
را بــه اســارتگاهی درمحدوده جنــوب تهران 
بردند و در آنجا تحت شکنجه های دردناکی 
قــرار دادنــد. آنها برای رســیدن به پــول 500 
هزار یورویی در تماس های تلفنی و پیام های 
تلگرامــی خانواده اش را تهدیــد کردند تا اگر 
پــول درخواســتی را تهیــه نکننــد او را به قتل 
می رســانند. البتــه آنهــا ابتــدا پنــج میلیــون 
یورو درخواســت کردند ولــی وقتی مخالفت 
خانواده دکتر را دیدند به 500 هزار یورو قانع 

شدند. 
در ایــن فاصلــه آدم رباها که ســه مرد جوان 
نقــاب پــوش بودنــد فــرد ربــوده شــده را بــا 
جریان برق بشدت شکنجه داده وکارت های 

عابرش را سرقت کردند. 
ایــن ســه آدم ربــا که بــه دســتور یک مــرد با 
هویــت نامعلــوم دســت بــه آدم ربایــی زده 
بودند خیلــی زود با تــاش کارآگاهــان اداره 

پلیس شناسایی ودستگیر شدند.
صبــح دیروز ســه متهم به نام امیر، حســین 
واصغــر در شــعبه دهــم پــای میــز محاکمه 

ایستادند.
در ابتــدای جلســه نماینــده دادســتان متــن 
کیفرخواســت را خواند ســپس شاکی پرونده 
بــه طرح شــکایت پرداخت واضافــه کرد اگر 
ایــن ســه متهــم کاری کنند که متهــم اصلی 
پرونده که تحت تعقیب است دستگیر شود 
رضایــت خواهــد داد و زمینــه آزادی آنهــا را 
فراهــم می کنــد. تــا کنــون هر کســی کــه فکر 
می کردم بــا من اختاف دارد و عامل اصلی 
ایــن آدم ربایــی بــوده را بــه پلیــس معرفی 
کــرده ام اما هیچ کــدام ازآنها در این ســناریو 

دخالت نداشتند.
آنــگاه متهــم ردیف اول بــه نام امیر پشــت 
میــز محاکمــه ایســتاد. او کــه خانــه اجــاره 
ای اش را بــرای اجرای این ســناریوی مرموز 
در اختیــار آدم ربایان قرار داده بود ادعا کرد 
رئیس باند را نمی شناســد. او گفت این مرد 
تلفنــی به ما گفته بود که از این برج ســاز که 
او را دزدیــدم چــک دارد و بــرای همین از ما 
خواســت او را به خانــه ای که من اجاره کرده 
بــودم ببریــم و او را شــکنجه بدهیم تــا او به 

پولش برسد.

متهــم ردیــف دوم هــم ادعــا کــرد مــن تازه 
بیــکار شــده بودم کــه همــکار ســابقم گفت 
مردی بــا نفوذ یک چــک چند میلیــاردی از 
یک برج ســاز دارد و نیاز به کســی دارد که آن 
را برایــش خــرد کند مــن اصًا از نقشــه آدم 
ربایی بی خبــر بودم. متهم ردیف ســوم هم 
که به قید ضمانت آزاد بود در جلسه دادگاه 
حضور داشــت و درباره اتهامــش به قضات 
گفت: من پیک موتــوری بودم واصًا از نیت 
ایــن متهمان خبــری نداشــتم. آنهــا به من 
زنگ زدند تا بسته ای را از یک مقصد معلوم 
بــه جایی دیگر ببرم اصًا نمی دانســتم آنها 

دست به آدم ربایی زدند.

دیگر متهمــان هم با تأیید اظهــارات اصغر 
ادعــا کردنــد او اطاعی از نقشــه ما نداشــت 

وبیگناه است.
متهم ردیف دوم حسین در ادامه اظهاراتش 
گفت: همان موقع که دســتگیر شــدم رئیس 
باند گفت برایم وکیــل می گیرد تا زودتر آزاد 
شــوم. حتی تا چند مــاه هم خــرج زن وبچه 
هایــم را مــی داد اما دیگر خبری از او نیســت 
حاا می خواهم با پلیــس همکاری کنم تا او 

دستگیر شود. 
مــن هرگز چهــره او را ندیدم. چون همیشــه 
ماســک روی دهانــش و یک عینــک آفتابی 
بر چشــمانش بــود امــا در ظاهر مرد شــیک 

پــوش وپولــداری بــود. او حتــی وقتــی به زن 
وبچه ام پول می داد پول را به طرز خاصی که 
کسی نفهمد از روی در به داخل حیاط خانه 
مــان پرت می کــرد وبعد زنگ مــی زد تا زنم 
پــول را بــردارد و هیــچ ردی  از خودش به جا 

نمی گذاشت.
همیشــه لباس هــای شــیک بــه تــن داشــت 

وعطر های خاصی استفاده می کرد.
من برای آزادی ام تمام تاشــم را می کنم تا 

این مرد مرموز شناسایی ودستگیر شود.
پس از پایان اظهــارات متهم پرونده قضات 
ختم جلسه را اعام کرده وبرای صدور حکم 

وارد شور شدند.

راز آدم ربایی 500 هزار یورویی در سینه مرد شیک پوش

گروه حوادث/ پسر جوان پس از سرقت 
یــک و نیــم کیلــو طــا از خانــه دختــر 
ثروتمند، او را ربود و 15 روز در مخفیگاه 

شیطانی اش به اسارت گرفت.
بــه گــزارش خبرنــگار جنایی »ایــران«، 
چنــدی پیش مــرد ثروتمندی بــه اداره 
پلیــس رفــت و از ناپدیــد شــدن دختــر 
22 ســاله اش به نام ســحر خبر داد. این 
درحالــی بود که مــرد میانســال مدعی 
شــدن  ناپدیــد  از  قبــل  روز  چنــد  شــد 
دختــرش، از خانــه او یــک کیلــو و نیــم 
طا سرقت شــده است. با شکایت مرد 
میانســال تحقیقات بــرای یافتن دختر 
جوان آغاز شــد. در بررسی های صورت 
گرفتــه مشــخص شــد دختــر جــوان بــا 
پســری در اینستاگرام آشــنا شده است. 
ایــن درحالــی بــود کــه کارآگاهــان اداره 
شــانزدهم پلیــس آگاهــی پایتخــت در 
آخریــن  دریافتنــد  خــود  بررســی های 
فردی که با ســحر در ارتباط بوده همان 
پســری است که در اینستاگرام با او آشنا 

شده است.
با شناســایی پســر جــوان به نــام آرش، 
مشــخص شــد او چند روز قبل خانه ای 
را اطــراف تهــران اجــاره کرده اســت. با 
بــه دســت آمــدن مخفیگاه پســر جوان 
، مأمــوران بــه دســتور بازپــرس شــعبه 
چهــارم دادســرای امــور جنایــی تهران 
وارد خانه ویایی شدند. به محض ورود 
مأمــوران، آنها با صحنه وحشــتناکی رو 
به رو شــدند. سحر که دو هفته از ناپدید 
شدنش می گذشــت در خانه ویایی به 

اسارت درآمده بود.

اسارت 15 روزه
توســط  آرش  و  آزاد  جــوان  دختــر 
بــا جرایــم جنایــی  کارآگاهــان مبــارزه 
بازداشت شد. سحر به کارآگاهان گفت: 
با آرش در اینستاگرام آشنا شدم. پدرم 
کارخانه دار اســت و وضــع مالی خوبی 
مهنــدس  را  خــودش  آرش  داریــم. 
معرفــی کرده بود و از وضع مالی خوب 
و زندگی اش در شــمال شــهر می گفت. 
ارتبــاط مــا ادامــه داشــت و هر بــار او از 
عاقــه اش بــه مــن می گفــت و این کــه 
قصــد ازدواج بــا مــن را دارد. تــا این کــه 
چند روز قبل او مرا به رستورانی دعوت 
کرد اما به محض این که سوار بر خودرو 
او شــدم شروع به حرکت کرد و به جای 

نامعلومی رفت.
ســاعتی بعد او مرا بــه خانه ویایی برد 
کــه در اطــراف آن هیچ خانــه ای وجود 
نداشــت. داخل خانه مــرا حبس کرد و 
مــورد آزار و اذیت قــرار داد. از من فیلم 
گرفت و تهدید کرد که اگر با او همکاری 
نکنــم و پول هایــی را کــه می خواهــد  به 
او ندهــم فیلم هــا را در فضــای مجازی 
منتشــر خواهد کرد. من 15 روز در خانه 
او زندانی بــودم و از آنجایی که خانه ای 
کــه آرش در آن بــود بــه هیــچ خانــه ای 
نزدیک نبــود و دور تا دورش بیابان بود 
هر چه فریاد هم می زدم کسی صدایم 
را نمی شــنید. از طرفی داخل حیاط نیز 
چند ســگ هــار و درنــده وجود داشــت 
کــه اگــر می خواســتم وارد حیــاط شــوم 
ســگ ها به مــن حمله می کردنــد و مرا 

زنده نمی گذاشتند.

نقشه ای برای پولدار شدن
مأمــوران  جــوان،  دختــر  اظهــارات  بــا 
او در  از آرش پرداختنــد.  بــه بازجویــی 
تحقیقات گفت: وضع مالی ام بد است و 
همیشه دلم می خواست که پولدار شوم. 
به همین دلیل تصمیم گرفتم یک شبه 
ره صــد ســاله را طــی کنــم. یــک روز کــه 
داخــل قهوه خانه نشســته بــودم یکی از 
دوستانم به شوخی گفت اگر می خواهی 
پولدار شوی زن پولدار بگیر، اما من پولی 
نداشــتم که بــا آن به خواســتگاری بروم 
چه برسد که زن پولدار بگیرم.اما همین 
حــرف جرقه پولــدار شــدن را بــه ذهنم 
انداخت. در اینستاگرام دختران ثروتمند 
را پیدا می کردم و درنهایت موفق شــدم 
با ســحر دوســت شــوم. اولین باری که با 
او قرار گذاشــتم در یک فرصت مناسب 
مخفیانه کلید خانه شان را برداشتم و با 
کمک خمیر از روی آن ساختم. بعد هم 
وارد خانه شــان شــدم و یــک و نیم کیلو 
طا ســرقت کردم. طاها را فروختم و با 
آن یک خــودروی جک خریدم و مابقی 
پــول را هم خانــه ویایی اجــاره کردم تا 
بتوانــم نقشــه ام را اجــرا کنــم. مــن آدم 
ربایی و اســارت 15 روزه را قبول دارم این 
کار را بــرای این انجــام دادم که بتوانم با 
تهدید از دختر جوان پول بگیرم. اما آزار 
و اذیــت و فیلــم ســیاه را قبــول ندارم.به 
دنبال اظهارات پســر جوان، او به دستور 
بازپرس شــعبه چهــارم دادســرای امور 
جنایی تهــران در اختیار کارآگاهان اداره 
شــانزدهم پلیــس آگاهی قــرار گرفت و 

تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

گــروه حــوادث/ زن جــوان که پــس از یــک ازدواج 
ناموفــق، همســر دوم صاحبکارش شــده بود، به 

جای خانه ای امن و آرام، سر از زندان درآورد...
 ***

»شــیرین« هنوز 30 ســالش هم نشــده بود اما به 
اندازه یک زن 50 ســاله ســختی کشیده و برخاف 
نامش روزگارش تلخ گذشــته بود. دســتبند آهنی 
به دســتش و زنجیــری دور پایش گره خــورده بود 
و آرام و آهســته بــه ســمت اتــاق مشــاوره حرکت 
می کرد. وارد اتاق که شــد حتی سر بلند نمی کرد. 
انــگار از نــگاه همه فــرار می کــرد. با کمــک مأمور 
چشــمانش  نشســت.  صندلــی  روی  همراهــش 
خیــس اشــک بــود و پیــش از اینکه لبانــش از هم 
بازشــوند، بغضــش ترکیــد: »5 ســاله بــودم کــه 
پدرم در تصادف کشــته شــد. مادرم دو سال بعد 
ازدواج کــرد و مــرا هم با خود بــرد. زندگی با مادر 
و ناپــدری چندان خوب نبود و همین مســأله هم 
باعث شــد به محض اینکه دیپلم گرفتم با اولین 
خواســتگاری که آمــد ازدواج کردم ولی از شــانس 
بد من، همسرم معتاد از آب درآمد. چند بار او را 
ترک دادم اما فایده ای نداشت و بااخره هم بعد 
از چند سال زندگی مشترک طاق گرفتم.شرایط 
زندگی بعد از طاق آنقدر بد شده بود که تصمیم 
گرفتــم برای گذران زندگی ام ســرکار بروم. بعد از 
کلی پرس وجو در یک شــرکت خدماتی مشــغول 
به کار شــدم و با دســتمزدم توانســتم برای خودم 
خانه مســتقلی اجاره کنم.اوایــل همه چیز خوب 
بــود ولی مخارج زندگی از یک طرف و اجاره خانه 
از طرف دیگر باعث شد مشکات مالی پیدا کنم. 
در همیــن زمــان بود که بــرای کار بــه خانه مردی 
میانســال رفتم. او متأهل بود امــا خانواده اش در 
شهر دیگری زندگی می کردند. نامش »سیروس« 
بــود و به من عاقه زیادی نشــان مــی داد. کم کم 
رابطه ما نزدیک تر شد و سیروس پس از چند ماه 
پیشنهاد داد که با او ازدواج کنم. من هم که تحت 
فشــار مالی زیــادی بــودم، بدون هیــچ معطلی و 
در نظــر گرفتن وضعیت تأهل او، پیشــنهادش را 
پذیرفتم. فکر می کردم ثروتمند است اما از وقتی 
زیر یک ســقف رفتیم شــرایط به کلــی تغییر کرد. 
دیگــر از آن ولخرجی ها خبری نبود. تازه فهمیدم 
او فقــط ادای ثروتمندهــا را درمــی آورده و بــرای 

گذران زندگی روزمره اش هم با مشــکاتی روبه رو 
اســت. وضعیت مــا وقتی بدتر شــد که ســیروس 
زندگــی  هزینه هــای  تأمیــن  بــرای  داد  پیشــنهاد 
ســرقت کنیم. اولــش قبول نکــردم اما او بــا زبان 
بازی هایــش مرا خــام کرد. بار اول چند ســرقت و 
کف زنــی خــرد بــود اما کــم کم پــول بــادآورده به 
دهانش مزه کرد و طمع باعث شــد نقشه سرقت 
یک خودرو را طراحی و اجرا کند. من می ترسیدم 
و می گفتــم از خیر این کار بگذر، اما او مدام اصرار 
می کــرد و بــه مــن اطمینــان مــی داد کــه اتفاقــی 
نمی افتد!با کلی ترس و لرز طبق نقشه جلو رفتم. 
همه چیز داشــت خوب پیش می رفت که صدای 
آژیر گشــت پلیس را شــنیدم. آنقدر ترسیده بودم 
که نمی دانســتم باید چه کار کنــم. مأموران که به 
رفتارم مشــکوک شــده بودند مرا صــدا کردند اما 
من از ترس پا به فرار گذاشــتم و دستگیر شدم. از 
بخــت بدم از چاله به چاه افتادم و نمی دانم باید 
چــه کار کنم. من تــازه فهمیدم که ســیروس یک 
سابقه دار بود و از اینکه با یک سارق ازدواج کردم 
پشیمانم اما حاا چه کنم که باید تاوان این اشتباه 

را بدهم...«

دردسر ازدواج با 
یــک سارق

نگاه کارشناس
جعفری، کارشــناس ارشــد روانشناسی عمومی 
مرکز مشــاوره آرامش اصفهان گفت: همان طور 
کــه در ایــن پرونــده دیدیــد، زن جــوان بــه دلیل 
تنش هــای فراوان و داشــتن حس تبعیض میان 
فرزنــدان و برخوردهای نامناســب ناپدری خانه 
را مکانــی امن بــرای خود ندانســته و تــن به یک 
ازدواج نســنجیده داده که به ســرانجام نرســیده 
بود. در ادامه نیز به دلیل حمایت نشــدن از سوی 
خانــواده، برای فرار از نگاه های ســنگین مردم بار 
دیگر با انتخابی اشــتباه به دردســر افتاده اســت. 
کوتاهــی والدین در آمــوزش مهارت های زندگی 
به فرزندانشــان باعث بروز آسیب ها و صدمات 
جبران ناپذیر برای آنان می شود که حتی جامعه 

نیز از این صدمات در امان نمی ماند.

دوستی  اینستاگرامی 
به اسارت منتهی شد

ران
ای



 »زلزله 6.4 ریشــتری استان کرمانشاه 
را لرزانــد« ایــن خبــری بــود کــه هفته 
گذشته به محض اینکه در صدر اخبار 
قــرار گرفــت موجــب نگرانــی و اندوه 
مــردم کشــورمان شــد. زیرا هــر بار که 
زلزلــه ای بــا ایــن قــدرت در گوشــه ای 
بایــد  می افتــاد  اتفــاق  کشــورمان  از 
منتظــر شــنیدن اخبــار ناگــوار بعــدی 
بــرای اعــام کشــته ها یا تعــداد باای 
مصدومیــن و تخریــب صددرصــدی 
واحدهای مســکونی بویــژه در مناطق 

روستایی می شدیم.
امــا این بار قضیه فرق می کرد چرا 
کــه چنــد ســاعت پــس از اعــام خبر 
اولیــه زلزلــه توانســتیم نفــس راحتی 
بکشــیم و مشــخص شــد این زلزله با 
وجود قدرتی که داشته نتوانسته هیچ 
ســقفی را کامل تخریب کند و موجب 

کشته شدن هموطنی شود.
ë  درس اســتان ها  همــه  مــردم 

مقاوم سازی از کرمانشاه بگیرند
اســتاندار  بازونــد«  »هوشــنگ 
»ایــران«  بــا  گفت و گــو  در  کرمانشــاه 
تصریــح کــرد: خبــر خوش این اســت 
کــه به دنبال وقوع زلزله هفته گذشــته 
کــه خوشــبختانه حتــی یــک واحــد از 
واحدهــای بازســازی شــده هیچگونــه 

آســیبی ندید، مــردم کرمانشــاه جان 
دوباره ای گرفتند و خستگی مشکات 
و  بیــرون  تنشــان  از  گذشــته  یکســال 
ســرزنده شــدند. وی تصریح کرد: اگر 
بــه بررســی زلزله هــای چنــد ده ســال 
گذشــته کشــور بپردازیــد می بینیــد که 
در کشــور سابقه نداشــته که زلزله 6.4 
ریشــتری رخ دهــد و هیچ ســقفی فرو 
نریــزد و کشــته ندهیــم و دلیلش هم 
فقــط همــت مــردم بــرای بازســازی 
واحدهایشــان بوده اســت. مسئوان و 
مردم دســت به دســت هــم دادند تا 
واحدهایی مقاوم بســازند و این شعار 
تــا وقتــی واحدهای بازســازی شــده با 
یک زلزله بــزرگ محک نمی خوردند 

در حد یک شعار باقی می ماند.
کــرد:  تأکیــد  کرمانشــاه  اســتاندار 
امیدواریــم مــردم اســتان های دیگــر 
بویژه روســتاییان سختکوش که بیشتر 
در معــرض خطرات زلزله هســتند از 

این زلزله درس خوبی گرفته باشند.
ë  مقاوم بسازیم، زلزله کشنده نیست

در همین حــال »مرتضی اکبرپور« 
معاون امور آمادگی و مقابله سازمان 
مدیریت بحران کشور نیز در گفت و گو 
آمــاری  بررســی  ضمــن  »ایــران«  بــا 
زلزله هایی با قدرت در حد زلزله هفته 
گذشــته کرمانشاه تصریح کرد: تعداد 
زمین لرزه هــا  ایــن  در  کشته شــدگان 
معموًا 3 رقمــی بوده به عنوان مثال 

زرنــد کرمــان در  زلزلــه6.4 ریشــتری 
ســال 1383 بیش از 900کشته داشت 
یــا زلزلــه ســال 1391 اهــر، ورزقــان و 
هریس با قدرت 6.2ریشتر 245 کشته 
داشــت. وی افزود: این برای نخستین 
بــار اســت کــه زلزلــه 6.4 ریشــتری در 
کشــور تخریب گســترده نداشته است 
و تنها دلیلش هم ســازه های مقاومی 
بوده که در جریان بازســازی برپا شده 
و حــال مــردم می تواننــد به ایــن باور 
برســند که اگــر خانه هایمــان را مقاوم 

بسازیم زلزله کشنده نیست.
ë خسارت به 240 واحد مسکونی

در همیــن حــال بــه ســراغ »رضــا 
بازســازی  ســتاد  رئیــس  خواجــه ای« 
رفتیــم  کرمانشــاه  زلزلــه زده  مناطــق 
تــا ببینیم آخریــن ارزیابــی از تخریب 
واحد هــای مســکونی در زلزلــه اخیــر 

کرمانشاه چه بوده است.
وی آمــاری را ارائــه کــرد که نشــان 
می دهــد واحدهای بازســازی شــده از 
زلزله سال گذشته کرمانشاه در آزمون 

مقاوم سازی نمره قبولی گرفته اند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه زلزلــه 6.4 
ریشــتری هفته گذشته در مناطقی رخ 
داده کــه در دســت بازســازی هســتند 
افــزود: بررســی50 اکیــپ کارشناســی 
واحــد  هیــچ  داد  نشــان  منطقــه  از 
مســکونی نبوده که به طور 100 درصد 
تخریــب شــود ولــی 4 واحــد تجــاری 
قدیمــی داشــتیم کــه بــه طــور کامــل 
تخریــب شــد. خواجه ای خاطرنشــان 
کرد: در مجمــوع در جریان این زلزله 

250واحــد مســکونی خســارت دیدند 
که نکته قابل توجه این است که هیچ 
یک از این واحدها درلیســت بازسازی 
زلزلــه قبلــی نبوده انــد. از ایــن تعداد 
40واحــد مســکونی نیــاز به بازســازی 

کامل دارند.
ë  مقــررات ملــی ســاختمان رعایــت

شده بود
محمــد  »علــی  حــال  همیــن  در 
پنــاه« عضــو هیــأت مدیــره ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان کرمانشاه 
تأکیــد  »ایــران«  بــا  نیــز در گفت و گــو 
نشــان  مــا  همــکاران  بررســی  کــرد: 
می دهــد در جریــان ایــن زلزلــه تنهــا 
یک دیوار از واحدهای بازســازی شده 
دچــار تــرک خوردگی شــده کــه آنهم 
به دلیــل غفلــت مهندس ناظــر بوده 
که قطعًا با آن برخــورد خواهیم کرد. 
وی بــا تأکیــد بر نظــارت کامــل نظام 
مهندســی بر روند بازسازی واحدهای 
آســیب دیده از زلزلــه افــزود: به نظــر 
هیــچ  بازســازی  از  پــس  اینکــه  مــن 
ســاختمانی با زلزله 6.4 ریشتری فرو 
نمی ریــزد و کشــته نمی دهیــم همــه 
حرف هــا و دغدغه های همیشــگی ما 
را در خــود دارد کــه اگر مقــررات ملی 
ســاختمان در ســاخت و ســاز رعایت 
شــود می توانیــم از ایمنی ســاختمان 
مطمئن باشــیم و رفته رفتــه به زلزله 

بدون کشته برسیم.

  »حســین نجاتــی«، رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت آذربایجــان شــرقی گفــت: 40 درصــد صــادرات 
شــیرینی و شکات کشور در اختیار این استان بوده و پس از 

استان تهران در زمینه واحدهای صادراتی نمونه و ملی در رتبه دوم قرار دارد.

  به  گفته »اخوان اکبری«، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اردبیل، این استان در 
کل آمار سرطان ها، ردیف 13یا14 کشور را دارد ولی در سرطان گوارش متأسفانه 

رتبه نخست کشوری را داراست.

  »حســن پورمقــدم«، مدیر جهاد کشــاورزی نوشــهر گفــت: امســال 19 هزار و 
114اصله گل و گیاه و 993 تن کیوی از بندر نوشهر صادر شده است.

  »مجید جعفری«، مدیر جهاد کشــاورزی قائمشهر از برگزاری جشنواره ملی 
مرکبات و اقوام عشــایری از روز دوشــنبه 12 آذر خبر داد و افزود: این جشنواره تا 

16آذر ماه در محل نمایشگاه بین المللی شهرستان قائمشهر برپاست.

  »امیــد طهماســبی زاده«، معــاون حفاظــت و امــور اراضــی اداره کل منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری خراســان رضــوی تصریــح کــرد: اراضی ممیزی نشــده 

خراسان رضوی امسال تعیین تکلیف می شود.

  »محمــود بارانی«، مســئول نظام صنفی کشــاورزی و منابــع طبیعی زرندیه 
گفــت: 30درصــد از محصول تولیدی پســته زرندیه امســال پس از فــرآوری به 

کشورهای اروپایی صادر شده است.

  »ایوب درویشــی«، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار 
ایام اظهار داشــت: طرح ایجاد دهکده توریســتی با هدف رونق گردشــگری در 

استان در حال پیگیری است.

  پیش بینی هــای اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان نشــان می دهد، هوای 
آلوده تا روز چهارشنبه در این استان خواهد ماند.

  در مراســمی که در فرمانداری شــوش برگزار شد »کیومرث کاظمی«به عنوان 
مسئول جدید راه اندازی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه معرفی شد.

توزیع گاز در زاهدان دوشیفته شد
مشــکات توزیع گاز مایع در زاهدان با افزایش ســهمیه گاز 
سیســتان و بلوچســتان و افزایش ســاعت توزیــع گاز انتظار 
می رود بزودی رفع شــود. به گزارش خبرگزاری صداوسیما 
»نعمــت اه نجاری«معاون برنامه ریزی و توســعه منابع فرمانــداری زاهدان 
گفــت: مصــرف روزانه گاز مایع در زاهدان به طور متوســط 150 تن اســت اما در 
روزهــای اخیــر با افزایش تقاضــا این میزان بــه 200 تن افزایش یافته اســت. با 
توجه به افزایش تقاضا و به منظور کاهش صف های طوانی از این پس، توزیع 
ســیلندرهای گاز مایــع در این شــهر، در دو شــیفت انجام می شــود. نعمت اه 
نجاری اظهارداشت: شرکت های توزیع کننده گاز مایع در این شهر باید کار توزیع 
گاز را از ســاعت 6:30 آغاز کنند و تا ســاعت 19 مشغول خدمت رسانی به مردم 
باشند. وی با بیان اینکه در روز جمعه نیز این شرکت ها موظف به خدمت رسانی 
شــده اند، افزود: میدان ســربازان گمنام زیباشــهر، میدان کارگــر انتهای خیابان 
آزادی شــمالی و میدان امام رضا)ع( در بلوار بهداشــت سه محل تعیین شده 
در شهر زاهدان برای توزیع ایستگاهی سیلندر گاز مایع هستند. معاون فرماندار 
از شــهروندان خواســت برای تهیه گاز فقط به این ســه محل مراجعه کرده و از 

تجمع در مقابل شرکت های توزیع کننده خودداری کنند.

رهاسازی40 میلیون مترمکعب آب سدها به دریاچه ارومیه
به دنبال افزایش 24 درصدی ذخیره آبی سدهای استان آذربایجان غربی بیش 

از ۴0 میلیون مترمکعب آب سدها به سمت دریاچه ارومیه رها سازی شد.
بــه گــزارش مهــر، »کیومــرث دانشــجو« مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
آذربایجان غربی با اشــاره به اینکه حجم ورودی آب به ســدهای استان تاکنون 
113 میلیون مترمکعب است که نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد افزایش دارد، 
خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته حدود 2 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب 
آب از ســدهای اســتان به دریاچه ارومیه رهاسازی شــده است. وی در خصوص 
برنامه های احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: احداث سد سیلوه و کانی سیب 
در پیرانشــهر از جمله طرح هایی اســت که در راســتای کمک به احیای دریاچه 
ارومیــه درحــال احداث و تکمیل اســت و با بهره برداری این ســدها در مجموع 
ســاانه ۷00 میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه رهاســازی می شــود. وی 
ایروبــی رودخانه هــا را از دیگر برنامه ها عنوان کــرد و گفت: حدود 8۵ کیلومتر 
از رودخانه هــای منتهــی به دریاچــه و همچنین حدود 290 کیلومتــر نیز از انهار 

منتهی به رودخانه های بزرگ استان ایروبی شده است.

صلح و سازش میان 2 طایفه در مهرستان
اختاف میان 2 طایفه در مهرستان واقع در سیستان و بلوچستان با پیگیری های 
اعضای شــورای حل اختاف، تاش بزرگان و ریش ســفیدان بعد از4 ســال به 
صلح و سازش ختم شد. حجت ااسام »حمید رضا بندانی«، رئیس شوراهای 
حل اختاف سیستان و بلوچستان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: این اختاف 
و درگیری طایفه ای در مهرســتان منجر به وقوع 6 فقره قتل عمدی از ســال 94 
تاکنون شده بود که با تاش معتمدان، بزرگان و ریش سفیدان به سازش ختم 
شد. وی افزود: نشست های متعددی در راستای برقراری صلح و سازش میان 
این طوایف در مهرستان برگزار شد. براین اساس، طرفین ضمن اعام گذشت 
قطعی در دفترخانه اسناد رسمی، ساح های جنگی غیرمجاز و متهمان قتل را 

نیز به مراجع قضایی تحویل دادند.

افتتاح اولین زمین مینی گلف خوزستان در مسجد سلیمان
مسجد سلیمان - خبرنگار »ایران«  با گذشت 8۷ سال از افتتاح نخستین زمین 
گلــف خاورمیانه در منطقه بی بیان مســجد ســلیمان، اکنــون اولین زمین مینی 
گلف استان خوزستان نیز در زمینی به مساحت 800مترمربع در این شهرستان 
به بهره برداری رســید. »علی عســگر ظاهری«، نماینده مردم مسجدســلیمان، 
الی، اندیکا و هفتکل درمجلس شــورای اســامی در آیین افتتاح این مجموعه 
اظهــار داشــت: با وجــود آنکه اغلــب زمین های چمــن مصنوعی و ســالن های 
ورزشــی این شهرســتان تکمیل شده یا در حال بازســازی هستند اما می دانیم تا 
رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و باید با همین سرعت ادامه 
دهیم تا کاســتی های چند دهه گذشته جبران شــوند. »اردوان قنبری«، فرماندار 
مسجدســلیمان نیز با اشــاره به نقش ورزش در میان همه اقشار مختلف اظهار 
داشــت: ورزش در درمان بســیاری از بیماری ها از جمله افسردگی تأثیر بسزایی 
دارد. 30 دقیقه ورزش در روز می تواند آثار افسردگی را به اندازه برخی روش های 
روان  درمانــی و داروهای ضد افســردگی کاهش دهد. فرماندار مسجدســلیمان 
افتتــاح زمیــن مینــی گلــف را یک نکتــه مثبت بــرای جــذب میهمانان بــه این 
شهرســتان دانســت و ابراز امیدواری کــرد با تکمیل و افزایــش چنین فضاهایی 

شاهد رشد مؤثر ورزش میان جوانان و به دنبال آن سامتی جامعه باشیم.

انگور مایر جهانی شد
فرآیند جهانی شدن انگور مایر به عنوان میراث جهانی کشاورزی طبق ضوابط 
پایــان یافــت و ثبت جهانی شــد. »محمــد کاظمــی«، نماینده مــردم مایر در 
مجلس شــورای اســامی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: این توفیق حاصل 
دســترنج کشــاورزان و باغداران این شهرستان اســت. کاظمی بیان کرد: فرآیند 
جهانی شدن انگور مایر با سفر کارشناسان سازمان جهانی خواروبار کشاورزی 
)فائــو( در پایــان مهرماه امســال انجام و ثبــت آن نیز در ابتــدای آذرماه محقق 
شــد و بزودی هم به طور رســمی اعام می شــود. وی با اشاره به ثبت ملی مبل 
و منبت در ســال گذشــته و ثبت جهانی انگور طی امسال و اقدامات انجام شده 
در این راستا، خواستار همراهی بیشتر مسئوان برای بهره گیری از ثمره های این 

رویدادهای مهم در عرصه عمران و آبادانی این شهرستان شد.

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

اخبـــار

مقاومبسازیم،کشتهنمیدهیم

بــه دنبــال تجهیــز و نوســازی واحدهــای 
کارخانه های چایسازی و فروش بی سابقه 
چای در بازار داخلی با تاش چایکاران در 
برداشــت کیفی برگ سبز، امسال یکی از 
ســال های خوب برای فروش چــای بوده 

است.
»حبیب جهانساز«، رئیس سازمان چای 
کشور به ایرنا گفت: چایکاران امسال سال 
خوبی داشــتند؛ هم کارخانه ها توانســتند 
ســهم خود را پرداخت کنند و هم تا پایان 

برداشــت چای در 30 مهرماه، چایکاران 
توانســتند بعــد از یــک مــاه از برداشــت 
چای، 95درصد مطالبات خود را دریافت 
کننــد در حالی که طی ســال های گذشــته 
پرداخت مطالبات چایکاران تا اسفندماه 
طول می کشید و بعضی ســال ها به سال 

آینده هم موکول می شد.
جهانســاز افــزود: پیش تر ســازمان چای، 
چای تولید داخلی را خریــداری و با چای 
خارجــی مخلوط می کــرد و ایــن چای در 

ســطح بــازار عرضــه می شــد کــه بعــد از 
اصاح ساختار چای، خرید و عرضه چای 
به بخش خصوصی واگذار شد ولی بخش 
چــای  واردات  بــا  نتوانســت  خصوصــی 
خارجــی رقابت کنــد. وی ادامــه داد: طی 
5 ســال گذشــته با احیــای صنعت چای، 
دوبــاره حرکت به ســوی جلو آغاز شــده، 
چای ســنواتی دیگر در انبارها وجود ندارد 
و امیــدی در دل چایکاران بابت پرداخت 
بموقــع بهــای برگ ســبز ایجاد شــده که 

خیلــی مهــم اســت. بــه گفته جهانســاز، 
قیمت مناسبی هم برای برگ سبز چای 
طراحی شــده و این امــکان وجود دارد که 
به دوران شکوفایی چای بازگردیم که البته 
نیاز به برنامه دارد و سازمان چای هم این 

برنامه را تهیه کرده است.
بیــن  هماهنگــی  وجــود  براهمیــت  وی 
حلقه های تولیــد تا بازرگانــی چای تأکید 
کــرد و گفت: حلقه ای واســط در صنعت 
چــای تحــت عنــوان صنــدوق حمایــت 

از توســعه صنعت چــای ایجاد شــده که 
منابع مالی هم در اختیار دارد تا محصول 
کشــاورز را بــه قیمــت خــوب و مناســب 

خریداری کند.
رئیس سازمان چای همچنین با تأکید بر 
لــزوم کنتــرل واردات چای افــزود: تعرفه 
واردات بایــد بــه گونــه ای تدوین شــود که 
اختــاف قیمت چای داخلــی و خارجی، 
در بازار کشــش ایجــاد کند تا چای داخلی 

بازار خود را داشته باشد.

فروش بی سابقه چای در بازار داخلی
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استاندار کرمانشاه: با سرپا ماندن واحدهای نوسازی شده، مردم جان دوباره ای گرفتند

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب روستایی سمنان: 60 هزار نفر در روستاهای استان با مشکل تأمین آب مواجه هستند

زهره افشار
خبرنگار 

 فعالیت کارگاه تولید زغال 
در لردگان ممنوع شد

گــروه ایــران زمیــن/   بــا پیگیری هــای انجــام شــده در مجاور 
مجــوز  بختیــاری  و  چهارمحــال  جنگلــی  شهرســتان های 

راه اندازی کوره زغال صادر نمی شود.
»برمــک اســامی«، معــاون حفاظــت و امــور اراضــی اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری چهارمحال و بختیاری با اشــاره به ممنوعیت فعالیــت کارگاه تولید 
زغــال در شــهرک صنعتی لــردگان، گفت: با پیگیــری منابع طبیعی اســتان این 

کارگاه در حال تعطیلی است.
وی ادامــه داد: منطبــق با مــاده 49 قانون حفاظــت و بهره بــرداری از جنگل ها و 
مراتع مصوبه سال 46، احداث هرگونه کوره زغال منوط به اخذ مجوز از سازمان 
جنگل ها و مراتع و به تبع آن اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری است. در حال 
حاضر مجوز کوره زغال در شــرکت شهرک های صنعتی لردگان بدون هماهنگی 

با اداره  کل منابع طبیعی استان صادر شده است.
معــاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری با بیان اینکه 
مجوز کوره زغال در شهرک صنعتی لردگان در مرداد ماه سال گذشته صادر شد 
و این کارگاه فعالیت خود را از ابتدای ســال 9۷ آغاز کرده اســت، گفت: از ابتدای 
امســال با مکاتبات انجام شــده با ادارات مربوطه، هم اکنــون فعالیت این کارگاه 

در حال متوقف شدن است.
اســامی ادامــه داد: در بازدیدهــای مــوردی و ســرزده از کــوره زغــال در لردگان، 
چندیــن تــن چوب جنگلی کشــف شــد که با وجــود مکاتبــه با ســازمان صنعت، 
معــدن و تجارت اســتان مبنی بــر غیرمجاز بودن این کارگاه، این ســازمان به این 
مهم توجهی نکرد و در نهایت موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال استان 
مطرح  شد و این شورا در مکاتبه با دادستان ضرورت توقیف فعالیت کوره زغال 

را تأکید کرد.

گزارش 
خـــبری

 چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی از 8 تا 12 آذرماه در محل 
نمایشگاه های دائمی بندرعباس  در حال برگزاری است.
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 به دنبال کم آبی، زمین های کشاورزی مجاور زاینده رود از پساب ها آبیاری می شوند.

طبیعت پاییزی کاردشت در استان مازندران

گزارش 
مـــصور

زیرســاخت های  نبــود  و  بیــکاری 
و  فرهنگــی  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
ورزشــی دلیل اصلی مهاجرت جوانان 
در  ســالمندان  چشــمگیر  حضــور  و 
روســتاهای استان ســمنان است. یکی 
در  اتفــاق  ایــن  اصلــی  علت هــای  از 
چند ســال گذشــته در مناطق روستایی 
ســمنان، کمبود آب اســت که رفع این 
چالــش و افزایــش امکانــات رفاهی در 
ثبات جمعیتی مناطق روستایی استان 

تأثیرگذار است.
»منصــور  ایرنــا،  به گــزارش 
کشــاورزیان«، مدیرعامــل شــرکت آب 
و فاضــاب روســتایی ســمنان بــا بیان 
اینکه 60 هزار نفر در روســتاهای استان 
ســمنان بــا مشــکل تأمیــن آب مواجه 
گذشــته  ســال   10 در  افــزود:  هســتند، 
10هزار نفر از مناطق روســتایی اســتان 
بــه مناطق شــهری مهاجــرت کردند و 

اگر ایــن وضعیــت در ســال های آینده 
ادامه یابد شــاهد افزایش خالی شــدن 
ایــن مناطــق اســتان از ســکنه خواهیم 
بــود. افزایــش اشــتغال و رفــع بحــران 
آب 2 رکن اصلی برای ثبات جمعیتی 
در مناطــق روســتایی ســمنان اســت و 
در ســال 92 بــه 60 روســتای ســمنان با 
تانکــر آبرســانی می شــد کــه ایــن رقم 
اکنــون بــا درایــت دولــت به 1۷ روســتا 
رســیده اســت. مدیرعامل شــرکت آب 
ســمنان  اســتان  روســتایی  وفاضــاب 
افــزود: برای رفع کمبــود آب در بخش 
آشامیدنی و کشــاورزی سمنان به 500 
میلیــارد ریــال اعتبــار نیاز اســت و باید 
مدیران ارشد استان با تخصیص اعتبار 
برای رفــع این چالش در اســتان اقدام 
کنند. وی با اشاره به اینکه 140 هزار نفر 
از جمعیــت ۷00 هــزار نفــری ســمنان 
در مناطــق روســتایی زندگــی می کنند، 

اظهــار داشــت: اگر در دراز مــدت برای 
رفع تنش آبی اقدام نشود تا سال 1420 
حــدود 20 درصد دیگــر از جمعیت در 

این مناطق کاهش می یابد.
»ســید حســن میرعمــاد«، رئیــس 
سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان 
نیز بیکاری و کمبود آب را 2 عامل مهم 
مهاجرت از مناطق روســتایی و کاهش 
محصــوات کشــاورزی در ایــن اســتان 
دانســت و افزود: کمبود آب در بسیاری 
از مناطق اســتان ســمنان فــرا بحرانی 
است و باید برای رفع این چالش اقدام 
کرد. خشکســالی در چند ســال گذشته 
به کاهش تولید محصوات کشــاورزی 
دامــن زده و ادامــه ایــن روند بــه پیری 

زودرس در این مناطق می انجامد.
وی اضافــه کــرد: دولــت اکنــون بــه 
خوبی این معضل اساســی را در استان 
ســمنان شناســایی کرده و با راه اندازی 

و  روســتایی  تعاونی هــای  و  اتحادیــه 
ارائه تســهیات بــرای نوســازی ادوات 
چشــمگیر  کاهــش  شــاهد  کشــاورزی 
مهاجرت جمعیتی از مناطق روستایی 

به شهری استان بودیم.
از  بیــش  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
50روســتای دارای بیــش از 20 خانــوار 
با جمعیــت تقریبی 3هــزار و 500 نفر 
اســتان با مشــکل کمبود آب مواجهند 
و افزایــش تجهیــز ســامانه های نویــن 
آبیاری در اراضی کشــاورزی گامی مؤثر 
برای جلوگیری از پدیده خشکسالی در 
این مناطق اســت. طی 4 ســال گذشته 
در بیــش از 25 هــزار هکتــار از اراضــی 
کشــاورزی ســمنان ســامانه های نویــن 
آبیــاری تجهیــز شــده و ایــن امــر گامی 
مهم به منظور تثبیت میزان جمعیت 
و افزایــش رونــق کشــاورزی در مناطق 

روستایی بشمار می آید.
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در دیدار »قاســم سلیمانی دشــتکی« 
اســتاندار ایام با »محمود عبدالرضا 
طــال«، نماینــده مجلــس عــراق بر 
چهــار خطــه شــدن مســیر »ایــام - 
نجف« توســط پیمانکاران خصوصی 

دو کشور تأکید شد.
به گــزارش ایســنا، اســتاندار ایــام بــا 
تأکیــد بــر ادامــه مــراودات دوســتانه 
میــان دو اســتان ایــام از چهــار خطه 
شدن مسیر »ایام - نجف« بر اساس 
تصمیم وزیر راه و شهرسازی خبر داد 
و گفت: در ســفر وزیر راه و شهرســازی 
بــه ایــام مقــرر شــد مســیر ایــام بــه 
نجف توســط پیمانــکار خصوصی و با 
همکاری دو کشور عراق و ایران تحت 

اقدام قرار گیرد.
سلیمانی دشــتکی بــر ایجــاد راه آهــن 
ایــام - نجــف تأکیــد و تصریــح کرد: 
وزیر راه و شهرســازی قول داده اند که 

به زودی بخشی از راه آهن »کرمانشاه 
- ایام - مهران« به مناقصه گذاشته 

شود.
نماینده مجلــس عراق و عضو هیأت 
اســتان  اســتانداری  شــورای  رئیســه 
واســط نیــز از اراده جدی کشــور عراق 
برای چهارخطه کردن مسیر مهران - 
نجف خبــر داد و گفت: هفته گذشــته 
با وزیــر راه عراق در خصوص راه آهن 
گفت وگــو  و  بحــث  نجــف   - ایــام 
داشــته ام و مقــرر شــد کــه ایــن مهــم 

پیگیری شود.
طرح هــای  شــدن  عملیاتــی  بــر  وی 
چهار خطه شــدن و ایجــاد خط ریلی 
و  کــرد  تأکیــد  نجــف  و  ایــام  میــان 
گفــت: مــا خواســتار دیدار وزیــران راه 
دو کشــور ایــران و عــراق بــرای ایجــاد 
بــاره  ایــن  در  ازم  تفاهمنامه هــای 

هستیم.
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این روز هــا آلودگــی هوای تهــران برای 
شــهروندان سخت شده است به طوری 
که نمودار تابلوهای ســنجش شاخص 
آلودگــی هــوای پایتخــت را درشــرایط 
ناســالم برای گروه های حســاس نشان 
می دهــد البتــه گاهــی اوقــات نیــز ایــن 
نمــودار شــاخص آلودگی هــوا را تا مرز 
هشــدار بــرده و تهــران را بــه تعطیلــی 
می کشــاند، تعطیلــی کــه تنهــا نقــش 
مســکن برای آلودگی هوای تهران دارد 

وشهر را رها نمی  کند.
برخی از نمایندگان محیط زیســت 
عضــو  قبــاد،  اواد  فریــده  همچــون 
فراکســیون محیــط زیســت و توســعه 
پایــدار مجلــس  معتقد اســت که رفع 
ایــن معضــل چــه در بحــث ســوخت 
نــاوگان  نوســازی  در  چــه  و  خودروهــا 
حمــل ونقل عمومی شــهر نیاز به یک 
برنامــه ملــی دارد. برخــی هــم مثــل 
علــی محمــد شــاعری، عضــو هیــأت 
آب،  کشــاورزی،  کمیســیون  رئیســه 
منابع طبیعی مجلس شورای اسامی 
معتقد اســت که آلودگــی هوا و مقابله 
مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان  آن  بــا 
چالش های محیط زیست باید اولویت 
نخســت مردم و مســئوان باشــد، چرا 
که هیچ عنصری مثل هوا برای انســان 
و ســایر موجودات زنده حیاتی نیســت 
امــا متأســفانه به دلیــل عــدم رعایــت 
تهــران  در  زندگــی  اســتانداردهای 
پدیده ای بــه  نام آلودگی هــوا رخ داده 
که موجب شده سامتی شهروندان به 

مخاطره بیفتد.
وی می افزایــد: یکــی از علــل مهــم 
آلودگی هوا ناشی از تردد خودروهاست، 
آلودگــی  70 درصــد  حاضــر  حــال  در 
هــوا مختــص خودرو هــا و 30 درصــد 
آن بــه ســایر منابع مثــل کارخانجات و 
واحدهای صنعتی و غیره بستگی دارد.
 وی بــه تجــارب موفــق کشــورهای 
دیگــر در خصــوص مقابلــه بــا آلودگی 
هوا اشاره می کند و ادامه می دهد: سال 
گذشــته قانون مقابله با آلودگی هوا در 
مجلــس شــورای اســامی بــه تصویب 
رســید که در صورت اجــرای همه مفاد 
این قانون جامع می توان شاهد کاهش 

آلودگی هوا بود.
مهم تریــن  بــه   ادامــه  در  شــاعری 
اقداماتــی که باید برای رفع آلودگی هوا 
انجــام شــود اشــاره می کنــد و می گوید: 
کــه  عمومــی  نقــل  و  حمــل  توســعه 
در قانــون مقابلــه بــا آلودگــی هــوا نیــز 
پیش بینی شــده اســت یکی از اقدامات 
ضــروری اســت کــه در همه دنیــا ثابت 
شده اســت. به نظر می رسد باید سهم 
جابه جایی مســافر توســط حمل و نقل 
عمومی از 55 درصد کنونی به حداقل 
70 درصد برســد، چرا که در دنیا ســهم 
حمل ونقل عمومی سهم قابل قبولی 

است که نقش کلیدی دارد.
وی می افزایــد: متأســفانه در حــال 

حاضر، ما در این زمینه 20 تا 25 درصد 
از شهرهای پیشرفته دنیا عقب هستیم.
به گفته عضو هیأت رئیسه کمیسیون 
کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس، 
نوســازی وســایط حمل ونقــل عمومی 
یکــی دیگر از اقداماتی اســت که باید در 
اولویــت برنامه هــای مســئوان امر قرار 
گیــرد چــون در حــال حاضر بســیاری از 
خودروهای در حال تردد در شهر تهران 
فرســوده و دودزا یــا حتی فاقــد معاینه 
فنی هســتند کــه نیاز اســت ایــن تعداد 
خــودرو بویــژه خودروهــای دیزلی مثل 
کامیون هــا و اتوبوس ها به دلیل انتشــار 
ذرات معلــق و گازهای ســمی در هوا به 
اســتانداردهای ازم دســت پیــدا کننــد. 
حتــی انتظــار مــی رود نیــروی انتظامی 
آنهــا  تــردد  از  رانندگــی  و  راهنمایــی  و 
جلوگیــری کرده و بــا آنهــا برخوردهای 

ازم صورت گیرد.
شاعری در ادامه، به کاهش فعالیت 
واحدهای صنعتــی و معدنی آاینده و 
ســاماندهی آنها در خارج از کانشهرها 
از جملــه تهــران اشــاره  و خاطرنشــان 
می  کند: در حال حاضر در استان تهران 
400 واحــد صنعتــی فعالیــت می کنند 
که آاینده هستند ولی برخورد جدی با 
آنهــا صوت نمی گیرد. به نظر می رســد 
بایــد فعالیــت این تعــداد واحــد بویژه 
در فصــل ســرما که شــاهد وارونگی هوا 

هستیم به حداقل برسد.
وی مدیریــت تردد و تقاضای ســفر 
کــه  می کنــد  ذکــر  مــواردی  دیگــر  از  را 
باید به صورت شــناور بخصــوص برای 
اصنــاف و کارکنان متناســب با ســاعت 

پیک و آلودگی هوا در نظر گرفته شود.
به گفته وی ، سال گذشته تمهیدات 
خوبی برای کاهش مصــرف آب و برق 
در تهران اجرا شــد کــه تجربیات خوبی 
به دنبال داشــت. براین اساس، اینگونه 
تمهیدات در خصوص آلودگی هوا هم 

می تواند مؤثر باشد .
وی بــه پایش ســوخت جایگاه های 
و  می کنــد  اشــاره  ســوخت  توزیــع 
می افزاید: باید به طور دقیق سوختی که 
عرضه می شود مورد پایش قرار گیرد و 
اجــازه عرضــه ســوخت غیراســتاندارد 
داده نشــود. وی خاطرنشــان می سازد: 
هــر ســاله دو ماه از ســال هــوای تهران 
در مرز هشــدار و اضطــرار قرار می گیرد 
آن  بــا  مقابلــه  راهکارهــای  بایــد  کــه 
توســط کارگــروه مقابله بــا آلودگی هوا 
بــه تصویب برســد البته در ایــن زمینه 
کمک های مردم و ســازمان های مردم 

نهاد نیز ضروری است.
وی بیان می کند: قانون آلودگی هوا 
یک سالی اســت که به تصویب رسیده 
اســت ولــی تأخیــر در اباغ آییــن نامه 
آن موجــب شــد تا بســیاری از مفاد آن 

بموقع اجرا نشود.
ë توسعه شهر الکترونیکی 

شــورای  عضــو  قبــاد،  اواد  فریــده 
مرکــزی فراکســیون محیــط  زیســت و 
توســعه پایدار مجلس شورای اسامی 
نیــز در خصوص آلودگی هــوای تهران 

می گویــد:  »ایــران«  بــه  بــاره  درایــن 
معضــل آلودگی هــوای تهــران نیاز به 
یــک کار کارشناســی دقیــق دارد حتــی 
شــورای عالی وزارت آموزش و پرورش 
وارونگــی  درخصــوص  گذشــته  ســال 
هوای تهران که آذر ماه هر ســال اتفاق 
می افتد طرحــی را به مجلس ارائه داد 
که به دلیل مصادف شدن با امتحانات 

دانش آموزان وغیره مصوب نشد.
وی می افزاید: یکی از دایل آلودگی 
هوای تهران تردد اتوبوس های فرسوده 
اســت که قرار است شهرداری و شورای 
اتوبوس هــای  تهــران  شــهر  اســامی 
فرسوده را از ناوگان حمل ونقل شهری 

خــارج و از اتوبوس هــای نــو اســتفاده 
کنند.

وی به طــرح کاهــش آلودگــی هوا و 
جریمــه خودروهای فاقــد معاینه فنی 
اشــاره  و خاطرنشــان می  کنــد: اگرچــه 
این طرح می توانــد از تردد خودروهای 
در  و  کنــد  جلوگیــری  شــهر  در  دودزا 
کاهــش آلودگــی هــوای تهــران نقــش 

داشته باشد اما کافی نیست.
وی با بیان اینکــه در موضوع آلودگی 
هــوای تهــران، وزارت راه و شهرســازی، 
شــهرداری، شــورای شــهر و وزارت کشور 
دخیــل هســتند، می گوید: اجــرای طرح 
زوج وفــرد و طــرح ترافیــک کــه از ســوی 

شــهرداری و شــورای شــهر اتخــاذ شــد 
آلودگــی  کاهــش  در  می توانــد  اگرچــه 
تهــران مؤثر باشــد اما تصمیم یک نهاد 
یا ســازمان کافی نیست و نیاز است برای 
رفــع این معضل از نهادهای دیگر حتی 
سازمان های مردم نهاد هم استفاده کرد. 
عضــو شــورای مرکــزی کمیســیون 
محیط زیست مجلس شورای اسامی، 
در ادامه بــه آموزش همگانی از طریق 
رسانه ها بویژه رسانه ملی اشاره می کند 
و می افزایــد: بایــد با آمــوزش همگانی 
و نهادینــه کردن فرهنــگ آن به مردم 
اطاع رســانی شــود تــا خودروهای تک 

سرنشین در شهر تردد نکنند.

اســت  ازم  می دهــد:  ادامــه  وی 
تــا  شــود  شــروع  مــدارس  از  آمــوزش 
مــردم بدانند که برای تردد در شــهر از 
گزینــه حمــل ونقــل عمومی اســتفاده 
کننــد نــه خــودروی شــخصی کــه هــم 
باعث ترافیک و کندی تردد شود و هم 

آلودگی هوا را افزایش دهد.
وی استفاده از حمل ونقل عمومی 
ســریع و ارزان را یکی از راهکارهای رفع 
معضل آلودگی هــوای تهران می داند 
و می افزایــد: توســعه زیرســاخت های 
حمــل ونقــل عمومــی ضروری اســت 
وازم اســت شــهرداری و شــورای شهر 
در این خصوص برنامه ریزی صحیح و 

کارشناسی انجام دهند.
اواد قبــاد، بــه ســوخت خودروهــا 
اشــاره  و خاطرنشــان می  کنــد: در حال 
 4 یــورو  ســوخت  از  خودروهــا  حاضــر 
اســتفاده می کننــد کــه ازم اســت بــه 

استانداردهای یورو 5 ارتقا یابد.
مرکــزی  شــورای  عضــو  به گفتــه 
مجلــس،  زیســت  محیــط  فراکســیون 
به طور کلی باید یک شــهر الکترونیکی 
داشته باشیم تا به وسیله آن همه شهر 
رصــد شــود تــا اگــر مناطقی بــا چالش 
ترافیک روبه رو هستند شناسایی شوند 

و با برنامه ریزی بتوان آن را رفع کرد.
وی خاطرنشــان می کنــد: ســازمان 
هواشناســی هــم بــا نزدیــک شــدن به 
فصــل زمســتان و وارونگــی هــوا بایــد 
روزهایــی که شــهر درگیر ایــن معضل 
بــوده و بــه مــرز هشــدار می رســد را از 
قبل اطاع رســانی کند تا مردم و بویژه 

آموزش و پرورش برنامه ریزی کنند.
ë برقی کردن موتورسیکلت ها

رئیــس  نایــب  کوچکی نــژاد،  جبــار 
مجلــس  زیســت  محیــط  فراکســیون 
شــورای اســامی نیــز دربــاره آلودگــی 
هــوای تهــران و ســوخت خودروهــا به 
قانــون  براســاس  می گویــد:  »ایــران« 
بایــد  ســاانه  توســعه  ششــم  برنامــه 
در  موتورســیکلت ها  از  درصــد   10
کانشهرهایی مثل تهران که از سوخت 
اســتفاده  بیشــتری  گازوئیــل  و  بنزیــن 

می کنند به برقی تبدیل شوند.
بحــث  طرفــی  از  می افزایــد:  وی 
استاندارد ســازی ســوخت خودروها در 
کاهش آلودگی هوای تهران مهم بوده 
که باید دولــت در این زمینــه اقدامات 
ازم را انجام دهد. به گفته کوچکی نژاد، 
امــروزه بایــد تولید کننــدگان خودروهــا 
خــود را بــا اســتاندارد های دنیا منطبق 
کنند تا خودروهایی با کیفیت باا تولید 
شود، چرا که اســتاندارد کردن سوخت 
آنها به تنهایی نمی تواند آلودگی هوا را 

کاهش دهد.
وی بــه طــرح اجــرای معاینــه فنی 
خــودرو و جلوگیری از تردد خودروهای 
خاطرنشــان  و  می کنــد  اشــاره  دودزا 
زیــادی  طرح هــای  اگرچــه  می ســازد: 
از  هــوا  آلودگــی  رفــع  خصــوص  در 
ســوی نهادهــای مختلــف بــه مرحلــه 
اجــرا درمی آیــد ولــی همچنــان مــا بــا 

استانداردهای دنیا فاصله داریم. 

نمایندگان مجلس و کارشناسان محیط  زیست در گفت وگو با »ایران  « : 

آلودگی هوای  تهران  برنامه  ملی  می خواهد

 ثبت نام کنکور ارشد ۹۸ از ۱۶ آذر 

آغاز می شود
مشاور عالی سازمان سنجش از آغاز ثبت نام کنکور ارشد ۹۸ از 
1۶ آذر خبــر داد و گفــت: جزئیات نحوه ثبت نــام در این آزمون 

امروز 11 آذرماه منتشر می شود.
حســین توکلی در گفت و گو با مهر افزود: ثبت نام برای شــرکت 
در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته در تمامی 
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی دولتی و غیــر دولتی از 
جمله دانشگاه آزاد اسامی و بیست و چهارمین المپیاد علمی 
دانشــجویی کشــور از روز جمعــه 1۶ آذرمــاه ۹7 آغاز می شــود و 
در روز یکشــنبه 2۵ آذرماه پایان می پذیــرد. وی افزود: هر یک از 
داوطلبان برای شرکت در این آزمون باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی مندرج در 
دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۸ 
که همزمان با شروع ثبت نام در سایت سازمان سنجش قرار می گیرد، باشند. توکلی 
خاطرنشــان کرد: بر اساس ضوابط هر یک از داوطلبان می توانند طبق ضوابط در دو 
کدرشــته امتحانی )اصلی و شــناور( از رشــته های امتحانی مندرج در دفترچه راهنما 
شــرکت کنند. وی گفت: آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۸ و 
اولین مرحله بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی کشور در روزهای پنجشنبه ۵ 

و جمعه ۶ اردیبهشت ماه ۹۸ در حوزه های امتحانی مربوط برگزار خواهد شد.

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی:

کارگر ساختمانی قابی با ۲۵۰ خودروی 
لوکس شناسایی شد

به گفته معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی با اجرای طرح  
همپوشــانی، افرادی شناسایی شــدند که برای استفاده از یارانه 
بیمــه ای، خــود را کارگر ســاختمانی یــا قالیبافی معرفــی کرده 
بودنــد ولی برخی از آنها دارای 2۵0 خودروی باای ۵0 میلیون 
تومان بودند و تعدادی نیز چند صد میلیارد تومان تســهیات 
بانکی گرفته بودند. محمدحســین زدا به فارس گفت: تحولی 
در سازمان تأمین اجتماعی شکل گرفته است و در حال حاضر بانک های اطاعاتی 
ازم را درباره بیمه شدگان در اختیار داریم و از این اطاعات جهت همپوشانی های 
بیمه ای غیرمنصفانه و ناحق اســتفاده می کنیم و افرادی کــه در جایگاه اصلی خود 
بیمه نشــده اند، از بیمه حذف می شــوند. وی ادامه داد: سیســتمی بــه نام ماتریس 
همپوشانی در 1۶00 ستون افقی و 1۶00 ستون عمودی ایجاد شده است و جایگاه هر 
ایرانی را از نظر بیمه ای مشخص می کند. در حال حاضر هزاران موقعیت بیمه ای در 
20 سال گذشته ایجاد شده است و اکنون یک نفر نمی تواند هم بیمه بیکاری دریافت 
کند و هم شاغل باشد. وی افزود: در حال حاضر ۴0 میلیون نفر از بیمه شدگان تأمین 
اجتماعی شماره SNN یا شماره بیمه تأمین اجتماعی دارند که این شماره ها مختص 
هر بیمه شــده است. زدا بیان داشت: درحال حاضر از یک میلیون کارگر ساختمانی 
100 هزار نفر از آنها شناســایی شــده اند که شــغل اصلی آنها کارگر ساختمانی نبوده 
است و 70 هزار نفر شناسایی شده اند که بیمه قالیبافان دریافت می کرده اند و قالیباف 
نبوده انــد، بنابرایــن از این افراد خواهش کرده ایم که از شــغلی اصلــی، بیمه خود را 
پرداخت کنند و هنوز نسبت به قطع بیمه این افراد اقدام نشده است، اما از ماه بعد در 
صورتی که از این نوع بیمه ها خارج نشده باشند بیمه آنها قطع خواهد شد. وی افزود: 
سیستم تأمین اجتماعی آنقدر به روز شده است که در حال حاضر می توانم 70 هزار 
اسم نام ببرم که شغل شان چیز دیگری است، ولی به دلیل استفاده از سوبسیدهای 

بیمه ای برای قالیبافان و کارگران ساختمانی، خود را در این شغل معرفی کرده اند.
معاون بیمه ای ســازمان تأمین اجتماعی افزود: کارگر واقعی ســاختمان باید بیمه 
شــود، نــه کســی که چند صــد میلیارد تســهیات بانکی گرفته اســت و خــود را کارگر 
ساختمانی معرفی می کند، افرادی هستند که 2۵0 خودروی باای ۵0 میلیون تومان 

دارند، ولی خود را کارگر ساختمانی معرفی کرده اند.

حناچی : کسی را در قبر کسی دیگر 
نمی خوابانند

شــهردار تهران بــه برخی اخبار و شــبهات مطرح شــده، درباره 
وابستگی های سیاسی برخی بستگانش واکنش نشان داد.

به گزارش ایســنا، پیروز حناچی عصر امروز در حاشــیه مراسم 
ختــم والده ســردار جالی رئیس ســازمان پدافند غیرعامل در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا عضویت برخی 
نزدیکانش در برخــی گروه های مخالف و معاند نظام صحت 
دارد یا خیر؟ گفت: »کســی را در قبر کســی دیگر نمی خوابانند. شــما هم بروید برای 

آخرتتان کار کنید!«

مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید:

ایثارگران دانشجوی دکترا در آزمون فراگیر 
استخدامی ثبت نام می شوند

به گفتــه مدیرکل اشــتغال و کارآفرینی بنیاد شــهید، ایثارگران  
دانشــجوی دکتــرای تخصصــی بــرای نخســتین بــار بــا ثبــت 
مشــخصات خود در ســامانه سجایا در ششــمین آزمون فراگیر 

استخدامی دستگاه ها شرکت می کنند.
به گزارش مهر، ســردار حســن زاده، با اشاره به برگزاری ششمین 
دوره آزمون فراگیر اســتخدامی کشــور گفت: جهاد دانشــگاهی، 
ســامانه بــه روز و کاملــی را بــرای ثبت نــام و درج اطاعــات مربــوط بــه آزمــون فراگیر 
استخدامی کشــور اختصاص داده اســت در این راستا بنیاد نیز امکان تبادل اطاعات 
ازم با آن سامانه را فراهم کرده تا ایثارگران با سرعت و سهولت بیشتری کارهای مربوط 
به ثبت نام برای شرکت در آزمون را انجام دهند. مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد با 
اشــاره به جمع آوری اطاعات ایثارگران برای اســتفاده از سهمیه تحصیلی در سامانه 
سجایا خاطرنشان کرد: اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد، درگذشته فهرست ایثارگرانی 
را که به صورت خود اظهاری در سامانه سجایا اطاعات مربوط به ایثارگری خود را ثبت 
کردند دریافت و ســپس صحت سنجی و راستی آزمایی کرد و ایثارگرانی که با کد ملی 
شناسایی نمی شدند از لیست حذف شدند و افراد مورد تایید چنانچه مشمول ماده 21 
قانون جامع خدمات رسانی می شدند )یعنی شامل فرزند شهید، جانباز، آزاده، فرزند 
جانبازان 2۵ درصد و بااتر و فرزند آزاده یک سال اسارت و بااتر، همسر شهید، همسر 
جانباز 2۵ درصد و بااتر، همســر آزاده یک ســال اسارت و بااتر، خواهر و برادر شهید( 
می توانســتند از ســهمیه مربوطه بهره مند شــوند. حســن زاده ادامه داد: در این آزمون 
فراگیر استخدامی آینده حدود 1۵ دستگاه از طریق آزمون، نیروی انسانی موردنیاز خود 
را جذب و حدود 3200 نفر را استخدام می کنند که 2۵ درصد یعنی ۸00 پست، مختص 
ایثارگران خواهد بود، همچنین ۵ درصد نیز ســهمیه مربوط به سایر ایثارگران است و 
تعــدادی از ایثارگــران نیــز از محل تبصره دو مــاده 21 قانون جامع خدمات رســانی به 
ایثارگران جذب می شوند. مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر باوجود تغییر مجری آزمون، اقدام به تغییراتی در راستای توسعه و به روزرسانی 
سامانه سجایا کرده ایم و با همکاری حراست و اداره کل فناوری اطاعات بنیاد، بانک 
اطاعاتی بنیاد شــهید و امور ایثارگران در ســامانه سجایا با سامانه طراحی شده توسط 
جهاد دانشــگاهی مرتبط می شــود و ســامانه اطاعات ایثارگر را به صورت هوشــمند و 
آناین، راستی آزمایی می کند به این معنا که ایثارگری وی و شمول سهمیه استخدامی 
توســط سیستم مشخص می شــود. حســن زاده ادامه داد: برای اعمال سهمیه آزمون 
استخدامی برای ایثارگران متقاضی باید ایثارگر عزیز با کد ملی در سامانه بنیاد شناسایی 
شود و باید از مشموان قانون استخدامی باشد، همچنین وضعیت شغلی فرد بیکار 
باشد و عدم وجود هرکدام از این شروط به معنای تایید نشدن سهمیه ایثارگری برای 
آزمون استخدامی است بنابراین ضروری است ایثارگران با مراجعه به سامانه سجایا 

اقدام به تصحیح و به روزرسانی اطاعات خود کنند.

ســازمان  رئیــس  جانشــین  به گفتــه 
وظیفــه عمومی ناجــا، قانون جریمه 
مشــموان غایــب تــا پایان ســال ۹7 
واجــد  مشــموان  و  می شــود  اجــرا 
فرصــت  در  می بایســت  شــرایط 
ثبــت  بــرای  مانــده  باقــی  محــدود 
دفاتــر  طریــق  از  خــود  درخواســت 

)پلیس+10( اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار 
ابراهیــم کریمــی در ایــن بــاره گفت: 
قانــون جریمــه مشــموان غایــب، تا 
پایان سال ۹7 اجرا می شود، بنابر این 
مشــموانی که تا پایان امســال بیش 
از ۸ ســال غیبــت دارند، می بایســت 
مانــده  باقــی  محــدود  فرصــت  در 
برای ثبت درخواســت خــود از طریق 

دفاتــر خدمات الکترونیــک انتظامی 
پرداخــت  بــا  و  اقــدام  )پلیــس+10( 
معافیــت  ایــن  از  جریمــه،  مبلــغ 
بهره مند شوند. از آنجا که اجازه تردد 
مشموان ایرانی مقیم خارج از کشور 
بــا بیش از ۸ ســال غیبت بســتگی به 
تعیین وضعیــت خدمتی آنان دارد، 
این گروه از مشــموان می بایســت با 

انجام خدمت سربازی یا بهره مندی 
از قانــون جریمــه مشــموان غایــب، 
وضعیــت خدمتی خود را مشــخص 

کنند.
وظیفــه  ســازمان  رئیــس  جانشــین 
در  اینکــه  بیــان  بــا  ناجــا  عمومــی 
هــزار   36 از  بیــش  ســال جاری 
درخواســت ثبت شده اســت، افزود: 

غایــب  مشــموان  جریمــه  قانــون 
حدود چهار ســال اســت که براساس 
قانــون بودجه ســاانه، تمدید شــده 
و تــا پایــان ســال ۹7 نیز ادامــه دارد، 
بنابــر ایــن ســال آینــده ایــن قانــون 
اجرایی نمی شــود و مشموان غایب 
ســربازی  خدمــت  بــه   می بایســت 

اعزام شوند.   

اخــــبار
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جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا:

قانون جریمه مشموان غایب تا پایان سال ۹7 اجرا می شود

رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان 
بهزیستی کشور گفت: در کلینیک های 
درمــان و خطــوط مشــاوره تلفنی مان 
شــاهد افزایــش نگرانی مــردم از ماده 
مخــدر »گل« هســتیم. بایــد اقدامات 
ازم در راســتای آگاهی بخشی و ایجاد 
حساسیت در جامعه را انجام دهیم تا 

این نگرانی ها کاهش یابد.
بــه گــزارش ایســنا، ماریــت قازاریــان 
افــزود: بــه کارگیــری ســاز و کارهــای 
پیشــگیری در رابطــه با مصــرف مواد 
مخــدر همچون مــاده گل باید هرچه 

سریعتر اعمال شود.
رویکردهــای  از  اســتفاده  افــزود:  وی 
پیشــگیرانه در زمینــه مــواد مخــدر به 
معنــای جلوگیری از قاچــاق این مواد 
نیست. ما باید حساسیت های جامعه  

بویژه نوجوانان را نسبت به مواد مخدر 
افزایش دهیم؛ اما متأسفانه جذابیت 
ایــن مواد بــه قدری زیاد اســت که گویا 
ما در کارهای پیشگیرانه همواره عقب 
از  پیشــگیری  گــروه  رئیــس  هســتیم. 
اعتیاد ســازمان بهزیستی مطرح کرد: 
ظرفیت های بسیار زیادی در این رابطه 
در جامعه ما وجــود دارد اما اعتبارات 
مــا برای ایــن کار کافی نیســت. ما باید 
حجم وسیعی از اقدامات را به صورت 
از  اســتفاده  بــا  و  متمرکــز  همزمــان، 
و  الکترونیــک  و  چاپــی  رســانه های 

متخصصان این حوزه آغاز کنیم.
قازاریــان در ادامــه تأکیــد کــرد: امروزه 
در فضــای مجازی تبلیغــات فریبنده 
به صــورت گســترده انجــام می شــود و 
باید اطاعات خانواده ها را به اندازه ای 

افزایش دهیم که مراقب فرزندان خود 
باشند و بر آنها نظارت کنند.

وی یــادآور شــد: مــا خط ملــی اعتیاد 
را داریــم کــه مردم بــا شــماره 0۹۶27 
تماس می گیرند و در مورد پیشــگیری 
مــا  از  را  ســؤااتی  اعتیــاد  درمــان  و 
می پرسند. در حال حاضر تماس ها در 
ارتباط با مصرف ماده مخدر ُگل بیشتر 

شده است.
رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان 
بهزیســتی اظهار کرد: در کلینیک های 
درمــان و خطــوط تلفنی مــان شــاهد 
افزایــش نگرانــی مــردم از ایــن مــاده 
هستیم. باید اقدامات ازم در راستای 
آگاهی بخشی و ایجاد حساسیت را در 
جامعه انجام دهیم تــا این نگرانی ها 

کاهش یابد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی 
کشــور از افزایش 20 درصــدی یارانه مراکز 

توانبخشی در سال آینده خبر داد.
به گزارش ایسنا، حسین نحوی نژاد با اشاره 
به افزایش مستمری مددجویان از سال ۹۶ 
گفت: در برخی از دوره ها و حتی بین 1۵ تا 
20 ســال تنها حدود هزار نفر پشت نوبتی 
وارد ســازمان بهزیســتی شــده بودنــد. در 
ســال ۸۶ و ۸7 نسبت به ســال ۸۴ بودجه 
سازمان بهزیســتی بین 300 تا ۴00 درصد 
افزایش یافت اما نتوانستیم به اندازه کافی 
پشت نوبتی ها را تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشــاره به فعالیت خانه های کوچک 
زیر نظر سازمان بهزیستی اظهار کرد: این 
خانه هــا بر اســاس این تفکر ایجاد شــدند 
کــه معلــوان نیــز حــق زندگــی مســتقل 
دارنــد. اگرچه این مراکز هزینه بیشــتری را 

به سازمان بهزیستی تحمیل می کنند، اما 
در تــاش هســتیم تا خیرین را به ســمت 
طرح های مترقی سوق دهیم تا وضعیت 
زندگی، تحصیل و اشتغال معلوان بهبود 
یابد. به گفته وی، تاکنون بیش از 100 نفر از 
مدیران در خارج از کشــور بــرای این طرح 
آموزش دیده اند و چند نوبت کارشناسان 
معــاون  شــده اند.  کشــور  وارد  نیــز  زبــده 
توانبخشی سازمان بهزیستی تصریح کرد: 
تاکنــون ۵0 خانــه کوچــک با حضــور ۵۵0 

معلول در 1۹ استان راه اندازی شده است.
 وی اظهــار کــرد: اطاعــات افــراد پشــت 
نوبتی به شــکل روزانه تغییر می کند، اما بر 
اســاس آخرین اطاعات تا ابتدای امســال 
حدود یک میلیون پشت نوبتی در سازمان 
بهزیستی وجود داشــت که بیشتر خواهان 
حــدود  بودنــد.  مســتمری  از  بهره منــدی 

۵00 هزار نفر از آنان وارد سیســتم دریافت 
مســتمری شــدند و 100 هزار نفر از آنان نیز 
بــرای دریافت خدمــات و تجهیزات تحت 
پوشــش این ســازمان قرار گرفتند. در حال 
حاضــر حــدود ۶00 هــزار نفر پشــت نوبتی 
در ســازمان بهزیســتی وجــود دارد. وی بــا 
اینکه تاکنون ســمعک مورد نیاز ناشنوایان 
و کم شــنوایان از خارج کشــور وارد می شــد، 
توضیح داد: محققان جوانی در حال تولید 
سمعک در داخل کشور هستند و در صورتی 
که این محصول وارد بازار ایران شود، هزینه 
یــک ســمعک معمولــی که بیــن 1 تــا 1.۵ 
میلیون تومان اســت، تــا 30 درصد کاهش 
خواهــد یافت. به گفته نحوی نــژاد، در حال 
حاضر ســمعک های موجود در بــازار تنوع 
قیمتی زیــادی دارند و قیمت آنها از ۴00 تا 

۵00 هزار تا 1 میلیون تومان متغیر است. 

نگرانی خانواده ها از شیوع مصرف مخدر»گل« افزایش ۲۰ درصدی یارانه مراکز توانبخشی در سال ۹۸

»محمــد رســتگاری« معــاون پایــش 
و نظــارت اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان تهــران در گفت و گــو با 
»ایــران« آلودگی هــوا را تابع دو موضوع عوامل اقلیمی و 
پارامتر های هواشناسی و میزان انتشار آاینده ها با منابع 
مختلف می دانــد و می گوید: ما در پدیــده وارونگی دما و 
ســکون نسبی هوا بی شک آلودگی هوا را خواهیم داشت. 
او بارگــذاری بیش از اندازه جمعیت، خدمت، صنعت و 
سایر موارد در پهنه سکونتگاهی تهران )از کرج تا ورامین( 
را از جملــه دایل آلودگی ها هوای در پاییز و زمســتان هر 
ســال می داند و می گوید:گنجایش تهران محدود به ســه 
تــا چهار میلیون جمعیت اســت اما حــاا یک جمعیت 
بــاای 10 میلیون را در اســتان تهران داریم. رســتگاری به 
شهرهای مختلف استان تهران اشاره می کند و می گوید: 
»هر کدام از این شهرها اندازه یک استان جمعیت دارند. 
مثــًا ما همین جمعیت را در اسامشــهر داریــم. در این 
شــهر به اندازه جمعیتش خودرو و منزل مسکونی وجود 
دارد. برق مصرفی آنها را نیروگاه ها تأمین می کنند. وجود 

همین نیروگاه ها باعث افزایش آلودگی هوا می شود.«
او می گوید:»در زمان وارونگی دما باید انتشــار آلودگی از 
منابــع مختلف را کنترل کرد تا هوا به شــرایط نامطلوب 
نرســد.« او هم مثل نمایندگان بیشــترین ســهم انتشــار 
آلودگــی را بــه منابــع متحرک نســبت می دهــد و درباره 
اقدامات انجام شــده می گوید: یک سری اقدامات برای 
کنتــرل آاینده هــا بلند مــدت وجــود دارد کــه از دهه 70 
شــروع شــده اســت. بعضــی از آن اقدامــات، اقدامــات 
موفقی بودند. مثًا یک زمانی پارامتر منو اکســید کربن، 
آاینــده اصلی بود اما با فعالیت هــا و برنامه های انجام 

گرفتــه حذف شــد و امروز اصًا دغدغــه آن وجود ندارد. 
او اقدامــات انجــام گرفتــه بــرای کنتــرل آاینده هــا در 
تهــران را اثربخــش ارزیابــی می کنــد و می گوید:معضل 
آلودگــی هوای تهران حل نشــد اما اقدامــات بلند مدت 
باعــث بهبــود کیفیت ســوخت، ارتقــای اســتانداردهای 
خودروهــای ســواری و ســنگین و گســترش حمــل نقل و 
عمومی شد. او گسترش شهر یا دولت الکترونیک را یکی 
 دیگــر از راهکارهــای بلند مــدت کنتــرل آاینده های هوا 
برمــی شــمرد امــا ورود به شــرایط اضطــراری هــوا را در 
حــال حاضر غیر قابل انکار می داند. رســتگاری احتمال 
مــی دهد که هوای تهــران در آذرماه در شــرایط اضطرار 
قرار بگیرد و مدارس را به تعطیلی بکشــاند. او می گوید: 
معمواً در آبان هر ســال، تهرانی ها این شرایط را تجربه 
می کردنــد اما عوامل اقلیمی و اقدامات انجام گرفته که 
باعــث کیفیت بهتر هوا شــده بود امســال این شــرایط را 
به عقب انداخت. او می گوید:شــاید یک ســری اقدامات 
اضطــراری، تکــراری و ناکارآمــد به نظر برســد اما انجام 
آنهــا بــه دلیل حفــظ ســامتی شــهروندان بســیار مهم 
است. او اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل، تعطیلی 
مدارس و مهدکودک ها را از جمله این اقدامات می داند 
و می گوید: اقدامات انجام گرفته از ســال ۹3 بســیار مؤثر 
بودند. تا قبل از آن تعداد روزهای پاک در تهران دو- سه 
روز بود اما اآن به باای 14 روز رســیده رســید. به گفته او 
تــا پیش از ســال ۹3، تعداد روزهای ناســالم بــه 200 روز 
هم می رسید اما امروز نزدیک به 100 روز است. او درباره 
اســتانداردهای خودروهــای وارداتــی و تولیدی می گوید: 
همه خودروهــای وارداتی یورو5 هســتند اما خودروهای 

تولیدی یورو4 دارند.

بــــرش

باید انتشار آلودگی از منابع مختلف را کنترل کرد
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نیویورک تایمز )امریکا(:

ایــن روزهــا ســارایوو، شــهری کــه در دهه 

90 شــاهد مرگ مــردان خود بود، تبدیل 

کــه  شده اســت  توریســتی  شــهری  بــه 

جهانگردان برای دیدن سال های جنگ 

و خشونت به این شهر می آیند.  

 حریت دیلی نیوز )ترکیه(:

جدیدترین برآوردها نشان می دهد ترکیه 

در چند سالی که از بحران سوریه می گذرد، 

پذیرای هزاران آواره سوری بوده  است. در 

ایــن بین ســهم اســتانبول 559 هــزار نفر 

بوده است.  

چاینا دیلی )چین(:

باستان شناسان چینی در کوه های تبت، به 

نشانه هایی از زندگی انسان های نخستین 

در این کوهســتان دست یافته اند. قدمت 

ابزار کشف شده به 30 تا 40 هزار سال قبل 

یعنی عصر سنگ می رسد.  

 سال بیست و چهارم  شماره 6937
 یکشنبه   11 آذر 1397

 سیا: بن سلمان 11 پیام به مأمور 

قتل خاشقجی فرستاده است
گروه جهان/ محمد بن سلمان ولیعهد آل سعود در ساعات 
قبــل و بعــد از قتــل جمال خاشــقجی، روزنامه نــگار و منتقد 
واشنگتن پست که ماه نوامبر در کنسولگری عربستان در ترکیه 
تکه تکه شد، به سعود القحطانی که هدایت کننده تیم 15 نفره مأمور انجام قتل او 

بوده، 11 پیام فرستاده است.
به گزارش وال اســتریت ژورنال، القحطانی از مشــاوران نزدیک بن ســلمان است که 
مسئولیت هدایت و رهبری پروژه قتل خاشقجی را مستقیم از ولیعهد آل سعود بر 
عهده گرفته بود. همچنین در گزارش سازمان سیا در این باره نوشته شده که او آگوست 
سال 2017 به اطرافیانش گفته بود که اگر نتوانند خاشقجی را به عربستان بکشانند، 
»می توانیم او را به کشــور دیگری بکشــانیم و ترتیب کارها را بدهیم«. سازمان سیا با 
انتشار این گزارش اطمینان باا از دخالت بن سلمان در ماجرای قتل این روزنامه نگار، 
را تأکید کرد. در گزارش سازمان اطاعات مرکزی امریکا نوشته شده است: »معتقدیم 
که اقدام این تیم بدون اجازه بن سلمان تقریباً غیر ممکن است«. وال استریت ژورنال 
نوشــته اســت که در تهیه این گزارش توانســته گزیده هایی از ارزیابی سازمان سیا، که 
مستند به اطاعات ردیابی شده و دیگر اطاعات مخفیانه است را بررسی کند. در این 
گزارش نوشته شده است القحطانی با براه انداختن مرکز مطالعات و اطاع رسانی که 
به صورت مستقیم زیر نظر بن سلمان فعالیت می کند طی دو سال گذشته اقدامات 
گســترده ای برای بازگرداندن مخالفین ســعودی به کشــور انجام داده است. ارزیابی 
سیا نشان می دهد که تیم اعزامی ترور سعودی ها به استانبول از کسانی تشکیل شده 
بود که در واحدهای امنیتی گارد پادشاهی و مرکز مطالعات و اطاع رسانی خدمت 
می کنند. انتشار این خبر در حالی است که به گزارش ایسنا در پی جنجال گسترده به 
دلیل حضور محمد بن سلمان در اجاس بین المللی گروه 20 به دلیل قتل جمال 
خاشقجی حضور او در این اجاس هم بی حاشیه نبود به طوریکه او در جریان گرفتن 
عکس دســته جمعی رســمی رهبران و شــخصیت های برجســته در اجــاس گروه 
20 در بوئنــوس آیرس آرژانتین مورد بی توجهی قرار گرفت و در حاشــیه بود. بعد از 
گرفتن عکس، رهبران جهان او را مورد بی اعتنایی قرار دادند.  تنها کسی که با گرمی از 

بن سلمان استقبال کرد وادیمیر پوتین بود.

جورج بوش پدر درگذشت
 گــروه جهــان/ جــورج اچ دبلیو بوش، معــروف به بــوش پدر، 
چهل و یکمین رئیس جمهوری امریکا در ســن 94 ســالگی و 
بدون آنکه از ایرانیان به خاطر بمباران هواپیمای مســافربری 
655 ایران ایر و کشته شدن 290 سرنشین آن عذرخواهی کند، درگذشت. او که در آن 
زمــان معاون رئیس جمهوری وقت، رونالد ریگان بود نه تنها حاضر به عذرخواهی 
بابت این جنایت نشــد بلکه آشــکارا اعام کرد، اهمیتی به اینکه واقعیت چیســت 
نمی دهد و هرگز از این بابت عذرخواهی نخواهد کرد. دوران ریاست جمهوری وی که 
بیش از تمام رؤسای جمهور سابق امریکا عمر کرد و لقب مسن ترین رئیس جمهوری 
این کشور را در تاریخ برای خود ثبت کرد، همراه با حوادث مهمی درعرصه بین الملل 
بود. برخی از این حوادث، همچون فروپاشــی دیوار برلین و فروپاشــی شوروی سابق 
بدون دخالت او روی داد اما تحولی مهم برای جهان محسوب می شدند و مدیریت 
جهانــی آنهــا برای هر رئیس جمهــوری در جهان اهمیت داشــت. اما برخــی از این 
حوادث نیز با دخالت مستقیم امریکا که وی ریاست جمهوری آن را در دست داشت، 

صورت گرفــت؛ از آن جمله بود، جنگ اول خلیج 
فارس برای پایان دادن به اشــغال کویت که منجر 
بــه تضعیــف جایــگاه نظامی صــدام شــد. در این 
جنگ حدود 425 هزار نظامی امریکایی با حمایت 
118 هزار نیروی ائتافی شــرکت داشتند و صدام را 
شکســت دادند اما او را از قــدرت برکنار نکردند. 12 
سال بعد بوش پسر کار ناتمام پدر خود را تمام کرد 
و در سال 2003 به عراق حمله و صدام را سرنگون 
کرد. هرچند پروسه پایان دادن به جنگ سرد از سال 
1985 در زمــان رونالد ریگان شــروع شــده بود، اما 
بزرگ ترین اقــدام وی را باید پایان دادن عملی به 

جنگ سرد دانست. او در جریان مذاکراتی که با دولت شوروی سابق داشت توانست 
پایان جنگ ســرد را به  نام خود ثبت کند اما به عبارتی باید آن را محصول مشــترک 
بوش پدر و گورباچف دانســت. وی که آخرین رئیس جمهوری امریکا بود که جنگ 
جهانی دوم را تجربه کرده بود و هنگام فروریختن دیوار برلین از معدود سیاستمداران 
قدرتمند غربی بود که از وحدت دو آلمان حمایت کرد، بعد از فروپاشی دیوار برلین، 
با »میخائیل گورباچف«، دبیر کل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی دیدار کرد. 
بعــد از انحال شــوروی، بــوش و گورباچف اعــام کردند امریکا و روســیه وارد دوران 
شراکت راهبردی شده اند. آن دو برای پایان بخشیدن عملی به جنگ سرد چندین 
قــرارداد کنترل تســلیحات امضا کردنــد. اگرچه بوش پــدر و رئیس جمهوری کنونی 
امریــکا هــر دو از حزب جمهوری خواه هســتند اما دونالد ترامپ پــس از ورود به کاخ 
سفید، متوجه شد او یکی از سرسختانه ترین منتقدانش است. دامنه این اختاف ها 
آنقدرگســترده بــود که هنگام مرگ ارا بــوش که 7 ماه پیــش رخ داد، بوش با وجود 
دعوت از مانیا ترامپ، از رئیس جمهوری امریکا خواست در مراسم خاکسپاری ارا 
شرکت نکند. از زمان ورود ترامپ به کاخ سفید، اقدامات و موضع گیری های او بارها با 
انتقاد جورج بوش روبه رو شده است. با این حال ترامپ -رئیس جمهوری امریکا- و 
مانیا -همسرش- در بیانیه ای با تسلیت درگذشت رئیس جمهوری سابق امریکا، 
تعهد او را به کشور ستودند. باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین ایاات متحده نیز 
با صدور بیانیه ای اعام کرد، امریکا »خدمتگزاری فروتن و میهن پرست« را از دست 

داده است.  

فرحناز دهقی
خبرنگار

گروه جهــان/  پس از آنکه نیــروی دفاع 
هوایــی ســوریه حمات موشــکی عصر 
پنجشــنبه رژیم صهیونیستی به جنوب 
دمشــق را دفع و یک جنگنده این رژیم 
را ســاقط کرد، حزب اه لبنان در شبکه 
اجتماعــی یوتیوب یک ویدئو منتشــر و 
به رژیم صهیونیستی هشدار داد، هرگز 
به فکر حمله موشــکی به خــاک لبنان 
نیفتــد زیــرا عواقــب شــدیدی برایــش 
خواهد داشــت. این ویدئــو که عنوانش 
بــه زبــان عبــری بــود، حــاوی تصاویــر 
ماهواره ای سایت های استراتژیک رژیم 

صهیونیستی بود.
به گــزارش خبرگــزاری اســپوتنیک، 
انتشــار ویدئــوی تهدیدآمیــز حزب اه 
لبنان علیه رژیم صهیونیستی با فاصله 
کمــی از حملــه موشــکی ایــن رژیــم به 
خــاک ســوریه در شــبکه های اجتماعی 
بسرعت بازنشــر داده شد. در این ویدئو 
نیروهای حزب اه لبنان در حالی دیده 
شدند که داشتند خود را برای یک حمله 
موشــکی آماده می کردند و سید حسن 
نصراه، رهبر حزب اه آنها را تشــویق 
بــه اقــدام تافــی جویانــه علیــه حمله 
احتمالی اســرائیل به لبنان می کرد. در 
این ویدئو سید حســن نصراه خطاب 
بــه رژیــم صهیونیســتی می گویــد: »اگر 
جــرأت حمله کــردن داریــد؛ تاوانش را 

خواهید داد.«

یدیعــوت  زبــان  عبــری  روزنامــه 
آحارونــوت دربــاره ایــن ویدئو نوشــت، 
حزب اه لبنــان بار دیگــر می خواهد از 
طریــق این فایل ویدئویــی جنگ روانی 
علیــه اســرائیل بــه راه بیندازد زیــرا این 
از  ماهــواره ای  تصاویــر  شــامل  ویدئــو 
از جملــه وزارت  پایگاه هــای مختلــف 

جنگ اسرائیل در تل آویو است.
ایــن ویدئــو کــه روز جمعــه مــدت 
کوتاهــی پــس از انتشــار اخبــار مربــوط 
بــه دســتاورد دفــاع هوایــی ســوریه در 
دفع تمام موشــک های شــلیک شده از 
اســرائیل بــه جنوب دمشــق در یوتیوب 
منتشــر شــد، از نظر برخــی تحلیلگران 
می توانــد یــک پیــام دیگــر هــم بــرای 
اســرائیل داشــته باشــد به این معنا که 
حزب اه نــه تنها اجازه موشــک پرانی 
بــه خاک لبنان را به اســرائیل نمی دهد 
بلکــه همچنــان از دولــت ســوریه برای 
حفــظ تمامیــت ارضــی خــود حمایت 
می کند و رژیم صهیونیستی باید مراقب 

ماجراجویی هایش باشد.
ســید حســن نصراه در اواسط ماه 
نوامبر نیز در یک ســخنرانی تلویزیونی 
هشــدار داده بــود کــه »هــر حملــه ای از 
سوی اســرائیل بی تردید و قطعاً پاسخ 
داده خواهد شد.« او این هشدار را پس از 
آن داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
از  ســپتامبر  در  صهیونیســتی  رژیــم 

تریبون مجمــع عمومی ســازمان ملل 
اظهــارات ضدحــزب اه بــه زبــان آورد 
و بــا ارائــه تصاویر ماهــواره ای ادعا کرد، 
حزب اه در فرودگاه بین المللی بیروت 
موشک های هدایت شونده مستقر کرده 
است. او همچنین ادعا کرد، حزب اه از 
شهروندان بیروت به عنوان سپر انسانی 
»اجــازه  اســرائیل  و  می کنــد  اســتفاده 
نخواهــد داد حــزب اه به ایــن رفتارها 

ادامه دهد.«
اســرائیل  و  لبنــان  بیــن  تنش هــای 
اوایــل ســال جاری میــادی هنگامی که 
مقامات ارشد لبنان و رژیم صهیونیستی 
آشکارا از احتمال وقوع درگیری نظامی 
ســخن گفتنــد، بــاا گرفت. قصــد رژیم 
صهیونیستی برای کشیدن دیوار در طول 

مرز جنوبی لبنان، اختاف ها بر سر منابع 
گازی شــرق دریای مدیترانه و ادعاهای 
صهیونیســتی مبنــی بر اینکــه ایــران از 
می کنــد،  نظامــی  حمایــت  حــزب اه 

اصلی ترین محورهای تنش است.
بســیاری  در  اســرائیل  همچنیــن 
داشــتن  بــه  را  حــزب اه  مواقــع  از 
»فعالیت های تروریستی« به نفع ایران 
متهم می کند. نتانیاهو بارها ادعا کرده، 
نمی گــذارد ایــران لبنــان و ســوریه را به 
پایــگاه حمــات خود به ســرزمین های 
اشــغالی تبدیل کند. این در حالی است 
کــه رژیــم صهیونیســتی در ســال 2006 
میــادی به لبنــان تجــاوز کــرد و در این 
تجــاوز کــه 34 روز طول کشــید، بیش از 

1300 نفر کشته شدند.

دو مقام دیپلماتیک اروپایی به شــرط 
محفوظ ماندن نامشان به خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس گزارش داده اند که در 
نتیجه اختاف نظرهایی آشکار و قابل 
توجه با واشــنگتن، ســران کشــورهای 
عضــو گــروه 20 بــر ســر جمع بنــدی و 
ایــن  اجــاس  پایانــی  بیانیــه  انتشــار 
گــروه بــا مشــکل روبــه رو شــدند. یکی 
از مقام هــای دفتــر امانوئــل مکــرون 
ریاســت جمهوری فرانسه گفت که 19 

کشــور اروپایــی با اجرایی شــدن ســند 
توافــق آب و هوایــی پاریــس و مطرح 
امــا  موافقنــد  بیانیــه  در  آن  کــردن 
تنهــا امریــکا بــا آن مخالفــت می کند. 
دیدارهــای دوجانبه و در حاشــیه این 
اجاس نیز نتوانسته از شدت اختاف 
نظرها بکاهد. برخــی دیپلمات ها نیز 
فــاش کردند کــه امریــکا بــا گنجاندن 
دو بنــد مربوط به مهاجــرت و اصاح 
جهانــی  تجــارت  ســازمان  ســاختار 

وزیــر  حــال  ایــن  بــا  اســت.  مخالــف 
خارجه آرژانتین ابــراز امیدواری کرده 
تــا پیشــرفت هایی در رونــد مذاکــرات 
صــورت بگیرد و تــا حــدی اختاف ها 
تخفیف یابــد. »خورخه فائــری« وزیر 
خارجه آرژانتین گفته اســت مذاکرات 
بــر ســر تغییــرات آب و هوایــی ادامــه 

دارد.
بــر  بــود اجــاس  قــرار  ایــن  از  پیــش 
مســائلی مانند توســعه، زیرساخت ها 

امــا  کنــد،  تمرکــز  ســرمایه گذاری  و 
اختاف هــای تجــاری میــان امریــکا و 
چیــن و درگیــری در اوکرایــن روی این 
دور از اجــاس ســایه انداختــه اســت. 
امریــکا و چیــن به عنــوان بزرگ تریــن 
طــی  جهــان  اقتصــادی  قدرت هــای 
ماه های اخیر وارد جنگ تجاری تمام 
عیــاری شــده اند و بــا اعمــال تعرفــه 
روی کااهــای یکدیگر در تاشــند تا از 

یکدیگر امتیازهای اقتصادی بگیرند.

هشدار ویدئویی حزب اه لبنان به رژیم صهیونیستی

سید حسن نصراه: تاوان هر حمله ای را خواهید داد 

بیانیه اجاس گروه 20 در سنگاخ اختاف ها

کاندیداهای جانشینی مرکل معرفی شدند
گــروه جهــان/  حــزب دموکــرات مســیحی آلمــان کــه حــزب 
صدراعظم این کشــور هم است، در نشست جمعه شب خود 
در فرآیندی مشــابه با سیســتم انتخاباتی امریکا، اســامی ســه 
کاندیدای اصلی این حزب را برای جانشینی آنگا مرکل به عنوان ریاست حزب  اعام 
کــرد. به گزارش رویترز، در نشســت جمعه شــب حــزب، یک زن و دو مــرد به عنوان 
نامزدهای این پست معرفی شدند. اولین نفر که محتمل ترین فرد برای احراز پست 
ریاســت حزب محافظه کار دموکرات مسیحی )CDU( اســت، خانم آنگرت کرمپ 
کارنباوئر است که روابطی خوب با آنگا مرکل دارد اما به نظر می رسد در ایده هایش 
متفــاوت از مرکل می اندیشــد. برای مثــال او دیروز در اظهار نظــری از اتحادیه اروپا و 
امریــکا خواســت در واکنش بــه رویدادهای اخیر اوکراین به کشــتی های روســی که از 
دریــای آزوف می آیند، اجازه پهلو گرفتن در بنادر خــود را ندهند. به گزارش یورونیوز 
دیگر کاندیدای حزب CDU فردریش مرز سیاستمدار 69 ساله آلمانی است که یک 
وکیل اقتصادی اســت. او برای یک دهه از سیاســت فاصله گرفته و در حوزه اقتصاد 
و دارایی مشــغول به فعالیت اســت. یانز اشتپان، وزیر 38 ســاله بهداشت در دولت 
فدرال و جوانترین کاندیدای این سمت است. وی هدف اصلی خود را کاهش مالیات 
و افزایش جایگاه علم و تکنولوژی آلمان ذکر کرد. حزب دموکرات مسیحی آلمان قرار 

است هفته آینده در یک رأی گیری حزبی جانشین آنگا مرکل را تعیین کند. 

رویگردانی جوانان میانمار از آنگ سان سوچی
کبــری نظــری/ روزگاری جوانــان میانمــار آنقدر آنگ ســان ســوچی را باور داشــتند و 
طرفــدارش بودنــد که حاضر بودند در راهش جان دهنــد اما حاا به منتقدان جدی 
سیاســت های او تبدیــل شــده اند. »تینزار شــون لی یو«، فعال 27 ســاله یکــی از این 
جوانان میانماری است که سه سال پیش با امیدهای بسیار زیاد به دولت آنگ سان 
ســوچی رأی داد و حاا ابراز پشــیمانی می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در یک 
برنامه گفت و گو به نام »زیر 30 ســال« در یک وب ســایت محلی مشهور درباره دلیل 
رویگردانــی اش از ســوچی گفت: من بت خــود را گم کرده ام، من ســردرگم و ناامید 

هستم. اکثر فعاان و جوانان همین طور فکر می کنند.«
ظهور یک جنبش جوان مخالف دولت میانمار که به خاطر خشم از عملکرد سوچی 
در کنترل بحران اقلیت های قومی از جمله مسلمانان روهینگیا و همچنین محدود 
کردن رســانه ها و جامعه مدنی شــکل گرفته به یک چالش جدید برای دولت خانم 
سوچی تبدیل شده است؛ چالشی که با توجه به نزدیک شدن این کشور به انتخابات 

سراسری 2020 می تواند آینده نخستین دولت دموکراتیک میانمار را به خطر اندازد.
مایو نیونت، سخنگوی حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی درباره رویگردانی جوانان 
از این حزب و خانم سوچی گفت، جوانان و مردم از دولت ما انتظارهای بسیار زیادی 
دارنــد، ما نمی توانیم انتظــارات آنها را تمام و کمال بــرآورده کنیم اما داریم نهایت 
تاشمان را می کنیم. این سخنگو البته اشاره ای به مسائل قومیتی میانمار که  سازمان 
ملــل از آن با عنوان »پاکســازی قومی« یاد کرده و بخش عمــده ای از نارضایتی های 
فعاان مدنی جوان این کشــور مربوط به آن اســت، اشاره نکرد. در ماه های اخیر این 
جوانان چندین تظاهرات در شهر یانگون برگزار کردند که با مداخله نیروهای پلیس 
به خشونت کشیده شد و 17 معترض دستگیر شدند. بنا بر گزارش یک سازمان حقوق 
بشری میانمار، از ابتدای به قدرت رسیدن سوچی 44 روزنامه نگار و 142 فعال مدنی 
زندانی شده اند. عاوه بر این خشم داخلی علیه سوچی، جامعه بین الملل نیز از زنی 
که زمانی جایزه صلح نوبل را از آن خود کرده بود، دلسرد شده است. از این رو، پاریس 

روز شنبه نشان افتخار »آزادی« خود را از او پس گرفت. 
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تظاهرات علیه سیاست های اقتصادی مکرون برای دومین هفته پیاپی ادامه یافت 

شهرآشوبی جلیقه زردها در شانزه لیزه 
ســطل زباله های به آتش کشــیده شــده، 
بــوی دود و گاز اشــک آور متراکــم در هــوا، 
صف منظم ســربازان زره پوش و ســپر به 
دست تازه ترین تصویر شهر عشاق است. 
روز گذشــته مــوج خروشــان معترضــان 
پیــروزی«  »طــاق  اطــراف  در  فرانســوی 
خیابــان شــانزه لیزه، جمــع شــدند تــا بار 
دیگــر اعتــراض خود را نســبت بــه گرانی 
سوخت ابراز کنند. خیابانی که در روزهای 
دیگــر پاتوق مشــتاقان مد و روشــنفکران 
پاریســی بــوده، ســه روز متوالی اســت که 
آرامــش خــود را به هیاهــو و درگیری های 
داخلــی داده اســت آنچنــان کــه برخی را 
نگــران کــرده که شــاید جنگــی داخلی در 
این کشــور بــه راه بیفتــد. در روزهای دیگر 
اگر شــانزه  لیزه محل پیاده روی های نرم و 
آهسته گردشگران مشتاق از سراسر جهان 
است، طی سه روز اخیر زیر پای معترضان 
خشــمگین و نیروهــای پلیس بــه عرصه 
نبرد گاه تن به تن آنها محدود شده است.

جمعیــت  یورونیــوز،  گــزارش  بــه 
معتــرض بــا جلیقه هــای زرد رنگ تنها 
قیمــت.  کاهــش  دارد:  خواســته  یــک 
درگیری هــای روز گذشــته میان مــردم و 
نیروهای پلیس از لحظه ای آغاز شــد که 
چنــد معتــرض تــاش کردند از ایســت 
بازرسی عبور کنند و به خیابان شانزه لیزه 
بروند. از جمعه شــب نیروهــای امنیتی 
تدابیــر ازم را بــرای جلوگیــری از بــروز 
خشونت ها و تخریب مغازه ها، چراغ ها، 
تابلوها و دیگر عناصر شــهری اندیشیده 
بودنــد. در همین راســتا، پلیس فرانســه 
به خبرگــزاری رویترز گفت، 122 نفر را که 

قصــد تخریب امــوال عمومی داشــتند، 
دســتگیر کرده است. کریســتف کاستانه، 
وزیــر داخلــی این کشــور شــنبه صبح به 
خبرنگاران گفت: »آنچه مهم است، این 
اســت که بگذاریم کسانی که می خواهند 
تظاهرات کنند، تظاهرات کنند، اما جلوی 
کســانی را که فقط می خواهند خرابی به 
بــار بیاورند، مانند چیــزی که هفته پیش 

اتفاق افتاد، بگیریم.«
فعاان موسوم به جلیقه زرد، جمعه 
شب از مردم دعوت کردند به خیابان های 
مکــرون،  امانوئــل  تــا  بیاینــد  پاریــس 
رئیس جمهــوری فرانســه، را مجبور کنند 
تصمیم خود را مبنی بر افزایش مالیات ها 
روی سوخت لغو کند. این موج اعتراضی 
از دو هفتــه پیش در سراســر فرانســه آغاز 
شــد. نخســتین مرحله ایــن اعتــراض در 
بستن جاده ها نمود پیدا کرد؛ معترضان 
تاش کردند با مســدود کــردن جاده های 
کشور باعث افزایش ترافیک شوند و تبادل 
کاا میــان شــهرهای مختلــف فرانســه با 

مشکل روبه رو شود.
برخــاف دفعه گذشــته کــه نیروهای 
پلیــس بــه معترضــان اجــازه تجمــع در 
شــانزه لیزه - بلــواری نمادین در نزدیکی 
کاخ ریاست جمهوری - را ندادند، این بار 
مقام ها اجازه  دسترســی را صــادر کردند. 
مقام ها اعام کردند بــرای کنترل جریان 
اعتراض ها 5 هزار نیروی پلیس و مسلح 
در پایتخــت حضور پیــدا کردنــد و 5 هزار 
نیروی دیگر در سراسر فرانسه برای کنترل 
جلیقه زردها به کار گرفته شــدند. قیمت 
گازوئیل که پرمصرف ترین ســوخت برای 
خودروهــای فرانســه اســت طــی 12 مــاه 
گذشته حدود 23 درصد افزایش داشته و 
به طور متوسط به لیتری 1.51 یورو رسیده 

است. دلیل این افزایش قیمت، باا رفتن 
قیمــت جهانــی نفــت در 12 ماه گذشــته 
پیش از ســقوط اخیــر و همچنین مالیات 
مــازادی اســت کــه دولــت مکــرون بــرای 
حمایت از کمپین خودرو سالم و سوخت 
ســالم بر مواد هیدروکربن در ســال جاری 
میــادی قــرار داده کــه بــه ازای هــر لیتــر 
گازوئیل حدود هفت و نیم و برای هر لیتر 
بنزین حدود چهار سنت بر قیمت عادی 

سوخت افزوده است.
فعــاان جلیقــه زرد بــرای دعــوت از 
مــردم بــه منظور حضــور در ایــن تجمع، 
در شــبکه های اجتماعی صفحاتی ایجاد 
کردنــد و از آنهــا خواســتند بــه جمعیــت 
معترضــان بپیوندنــد. صفحه فیســبوک 
آنهــا در عرض چنــد روز بیــش از 46 هزار 
دنبال کننــده پیــدا کــرد. پلیــس فرانســه 
از  نگرانــی اش  بزرگ تریــن  می گویــد، 
افزایش اعتراض ها و از کنترل خارج شدن 

اوضاع این اســت که فرصتــی برای رخنه 
راستگرا و چپگراهای افراطی فراهم شود. 
لوکاس لگه خبرنگار راشاتودی در فرانسه 
در صفحه توئیتر خود با انتشار تصویری از 
خود خبر داده که طی تیراندازی پلیس با 

گلوله های پاستیکی زخمی شده است.
ë از کاهش قیمت ها تا استعفای مکرون 

با تندتر شدن درگیری ها، خواسته های 
برخــی از معترضــان بزرگ تــر می شــود. 
والــت  پــاول  تــری  رویتــرز،  گــزارش  بــه 
هماهنگ کننده جلیقه زردهــا در پاریس 
درباره هدف از تظاهرات گفت: »افزایش 
مالیــات ســوخت، کاســه صبــر مــردم را 
لبریــز کــرده و فعــاان خواســتار برگزاری 
همه پرســی ای برای استعفای مکرون در 
این کشــور هســتند.« در میان شــعارهای 
روز گذشــته نیز »مکرون استعفا« شنیده 
شــد تــا نشــان از عــزم راســخ معترضان 
برای برکنــاری او در صورت نشــان ندادن 

نرمــش از خــود داشــته باشــد. والــت در 
ادامــه افــزود: »مــردم فرانســه بشــدت با 
سیاســت های اقتصادی مکــرون مخالف 
هستند. مردم بر این باورند که اصاحات 
اقتصادی تنها به ضرر شــهروندان عادی 
اســت و مکــرون ثروتمنــدان ایــن کشــور 
را ثروتمندتــر کــرده اســت. مکــرون بایــد 
مشــکات کنونی مردم را حل کند، وگرنه 

تبعات آن برعهده خودش است«.
ë  گســترش نفوذ جلیقه زردها به خارج از 

مرزهای فرانسه
دامنــه تأثیــرات ایــن جنبش نــه تنها 
سراسر فرانســه را در بر گرفته است، بلکه 
خــارج از مرزهــای این کشــور، بــه بلژیک 
نیز رســیده اســت. به گزارش گاردین، روز 
جمعه معترضان بلژیکی نیز به خیابان ها 
آمدند تا علیه نخست وزیری شــان شعار 
ســر دهند و خواسته استعفای او را مطرح 
کنند.  طی این تظاهــرات، میان نیروهای 

پلیس و جلیقه زردها درگیری روی داد.
ë جلیقه زردها چگونه متولد شدند؟ 

جنبــش اعتراضــی جلیقــه زردها با 
اعتراض پریسیلیا لودوســکی، زن جوان 
32 ســاله شــروع شــد کــه بــرای کاهش 
قیمت ســوخت در فرانســه طوماری در 
اینترنت منتشــر کرد و از مردم خواســت 
آن را امضــا کنند. اگرچــه او این طومار را 
نوشــته بود اما پــس از آنکــه در ماه اکتبر 
روزنامــه لوپریزیــن گزارشــی دربــاره اش 
منتشــر کــرد، مــورد توجــه مــردم قــرار 
گرفــت و رفتــه رفته بــه امضاهــا افزوده 
شــد. همزمان دو راننده بین شــهری در 
فیسبوک، برای حمایت از این خواست، 
گروهــی با عنوان »تجمــع ملی مخالف 
افزایش قیمت سوخت« تشکیل دادند 
و رفتــه رفته این جنبش به بدنه مردمی 
راه پیدا کرد و بر شــمار حامیانش افزوده 
شــد. والری کاســانوا یکــی از اعضای این 
جنبــش چنــد صدهــزار نفری اســت که 
علیــه مکــرون در خیابان هــای پاریــس 
شــعار ســر می دهد. او اعتقاد دارد تمام 
خواســته های اعضای این جنبش شبیه 
به هم است. کاسانوا می گوید: »ما در این 
جنبش از یکدیگر نمی پرسیم تحصیات 
و کارت چیســت، درآمدت چقدر است و 
خانــواده ات چــه کاره انــد و اصــاً منش 
زرد  جلیقــه  مــا  چیســت.  سیاســی ات 
هســتیم و همیــن اهمیــت دارد. مــا بــا 
معیارهای متوسط فرانسه، درآمد پایینی 
داریم. ســبد خریــد ما هــر روز از روز قبل 
خالی تر می شود. با سیاست های اخیر، ما 
در کشورمان دو طبقه داریم: ثروتمندان 
و کارگران. دیگر طبقه متوسط از بین رفته 
است. ما فقط یک خواسته داریم، اینکه 

شرایط زندگی مان بهتر شود.«

اخـــــبار
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دیلی میل )انگلیس(
عکــس بزرگــی از چهــره شــادمان امــا 
نه چنــدان دلپذیر وایلــدر، پدیده جدید 
بوکــس ســنگین وزن کــه شــب گذشــته 
بــا تایســون فیــوری، چهــره آشــناتر این 
وزن در شــهر لس آنجلس بر سر عنوان 
قهرمانی جهان مصاف داد، صفحه اول 
این نشــریه را تســخیر کرده است. دیلی 
میــل بــه جدیدتریــن موضعگیری های 
ژوزه مورینیو، ســرمربی منچستریونایتد 

هم پرداخته است.

مارکا )اسپانیا(
دروازه بــان  کورتــوا«  بــه  »هشــدار 
بلژیکــی رئــال مادریــد کــه حضور 
بازی هــای  در  موفقــی  چنــدان 
امســال نداشــته، عنــوان گــزارش 
و عکــس اول این نشــریه را شــکل 
بــه  مــارکا همچنیــن  اســت.  داده 
شــرایط ایسکو هم در رئال مادرید 
پرداختــه و از ایده هــای ســواری، 
ســرمربی کهکشــانی ها درباره وی 

سخن گفته است.

کوریره دلو اسپورت )ایتالیا(
ایــن روزنامــه، عکــس مائورو ایــکاردی 
گلــزن اول و آرژانتینــی اینترمیان را به 
عنوان تصویر اصلی اش برگزیده و متن 
مصاحبه تازه خود را با وی آورده است. 
کوریــره همچنیــن شــرایط یوونتــوس و 
نقش مهم کریس رونالدو در دیدارهای 
اخیر این تیم را ارزیابی کرده و زوج های 
وی در خــط حمله این تیم یعنی دیباا 
و مانژوکیــچ را هم به زیــر ذره بین برده 

است.

 آرزویم قهرمانی تیم ملی است
گفت و گوی »ایران« با علیرضا فغانی، داور برتر آسیا در سال 2018

جایزه ما یک لوح بوده ولی باید از خانواده ام تشکر کنم که همیشه زحمات ما را تحمل کرده اند/بیرانوند عملکرد فوق العاده ای داشته ولیAFC هم فاکتورهای خودش را دارد

استیضاح وزیر ورزش منتفی شد

چنــد روز قبــل بــود کــه طــرح اســتیضاح وزیــر ورزش و 
جوانــان با امضــای ۱۵ نماینــده مجلس ارائه شــد و البته 
انتقادهایــی را هــم در پــی داشــت. تأخیــر در واگــذاری 
استقال و پرسپولیس، عدم توجه به رسالت وزارت ورزش در حوزه جوانان، 
عــدم اجرای مصوبــات مجلس در برنامه ششــم، عدم تعــادل پایدار توزیع 
امکانات ورزشــی در مناطق کمتر توســعه یافته و ناعدالتی در تقسیم بودجه 
ورزشی به شهرستان ها و استان ها، محورهای مطرح برای استیضاح مسعود 
ســلطانی فر بود. حاا دیروز گفته شــد که طرح استیضاح وزیر ورزش به دلیل 
انصراف برخی از نمایندگان منتفی شده است. علی اصغر یوسف نژاد، عضو 
هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی در این باره گفت: »به دلیل پس گرفته 
شدن امضای برخی از متقاضیان استیضاح و کاهش تعداد متقاضیان از حد 
نصاب قانونی، طرح اســتیضاح وزیر ورزش منتفی و پس گرفته شد. حداقل 
امضــای ۱۰ نفــر از نمایندگان ازم اســت تا طرح اســتیضاح وارد مرحله اجرا 
شــود درحالی که طی روزهای گذشــته با پس گرفته شــدن امضــای برخی از 
متقاضیان اســتیضاح ســلطانی فر، تعداد آنها به کمتــر از ۱۰ نفر کاهش پیدا 

کرد و به همین دلیل موضوع از دستور کار خارج شد.«

ارتقای ایران به رده دوم فوتبال ساحلی جهان
در جدیدتریــن رده بندی تیم های ملی برتر فوتبال ســاحلی جهان، ایران با 
یــک پله ترقی نســبت به مــاه قبلی، به ســکوی دوم ارتقا یافــت و حاا فقط 
برزیل از ایران پیش اســت و پرتغال، روســیه و ایتالیا زیر دست ساحلی بازان 

کشورمان ایستاده اند.

طای صدری در مسابقات ارتش های جهان
در ادامــه بیســت و چهارمین دوره رقابت های تکوانــدو قهرمانی ارتش های 
جهــان کــه به میزبانــی برزیــل در حال برگزاری اســت، حمیدرضــا صدری، 
تکواندوکار وزن ۵۴- کیلوگرم کشــورمان موفق شد به مدال طا دست یابد 
تا دومین طای ایران در این مسابقات به دست آید. عرفان حیدری دیگر 

نماینده کشورمان در وزن ۸۷- کیلوگرم نیز از کسب مدال بازماند.

توضیحات رئیس کمیته استیناف درباره برائت پیروانی
علیرضــا صالحــی، رئیــس کمیته اســتیناف فدراســیون فوتبال دربــاره رأی 
برائت افشــین پیروانــی از مجازات اولیــه اش )پنج ســال محرومیت از کل 
فعالیت های فوتبالی( گفت: در مرحله تجدید نظرخواهی مشخص شد 
کارت های جدید از طریق پیروانی به عنوان مدیر فنی تیم ملی دریافت 
و سپس در مراسمی بین اعضای این تیم تقسیم شده است. در مورد 
دو میلیارد ریال مأخوذه وی نیز طبق اعام شرکت اهداکننده، این 
امر برخاسته از همکاری خارج از تشکیات فدراسیون با نامبرده 

بوده و به این دایل تخلفی از سوی وی ابراز نشده است.

بشار رسن بازیکن سال عراق شد
بشار رسن، هافبک عراقی و جوان پرسپولیس به لطف 
بازی هــای خوبش برای این تیم بــه عنوان بازیکن برتر 
ســال کشــورش انتخاب شــد. وی تا پایان فصــل جاری با 

سرخ های تهرانی قرارداد دارد.

بهمن عسگری در صدر رنکینگ دارهای المپیک 2020
تازه تریــن رنکینــگ فدراســیون جهانی کاراته پــس از رقابت هــای قهرمانی 
جهان اعام شــد که براســاس آن 5 کاراته کای کشــورمان رتبه تک رقمی به 
دســت آوردند. در رنکینگ المپیکی بهمن عســگری در صــدر قرار گرفت و 
سجاد گنج زاده نیز صاحب رتبه چهارم رنکینگ المپیک 2۰2۰ شد. هامون 
درفشــی پور به رده هشــتم صعود کرد. ذبیحاله پورشــیب پنجم شــد و امیر 

مهدی زاده در جای هفتم قرار گرفت.

حضور مجدد حامد حدادی در لیگ چین
حامــد حــدادی، ســتاره بســکتبال کشــورمان کــه در ســه فصل قبــل در تیم 
ســیچوان بازی می کرد و یک بار نیز قهرمان چین شــد بــه تازگی راهی چین 
شــده تا بــا تیم جدید قــرارداد امضا کند. گفته می شــود شــینجیانگ مقصد 
حدادی است و قرارداد او تا پایان فصل خواهد بود. این تیم در حال حاضر 

در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد.

تساوی احمد گروژنی با گلزنی محمدی
در هفته شــانزدهم لیگ روســیه، روز گذشــته احمد گروژنی میهمان ینســی 
قعرنشین بود که این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید. در این بازی 
میــاد محمــدی در دقیقه 69 گلزنی کــرد اما در ادامه کیچیــن در دقیقه ۸۱ 
برای ینســی گل زد تا بازی مســاوی شــود. احمد گروژنی با 2۰ امتیاز در رتبه 

دهم لیگ روسیه قرار دارد.

پارس جنوبی، حریف تراکتور نشد
و  پــارس جنوبــی  لیــگ برتــر، روز گذشــته  بــازی هفتــه چهاردهــم  در آخریــن 
تراکتورسازی در ورزشگاه تختی جم به مصاف هم رفتند که این دیدار با گل مهدی 
مهدی پور)۷۷( به ســود تراکتورسازی به پایان رسید. شاگردان محمد تقوی دیروز 
چهارمین پیروزی شان در 5 بازی اخیر را در جم جشن گرفتند. این دیدار، بی حاشیه 
هم نبود و یک جیمی جامپ در دقیقه 9۵ وارد زمین شــد تا بازی دقایقی متوقف 
شود. با این نتیجه تراکتورسازی 2۶ امتیازی شد و بااتر از پرسپولیس 2۴ امتیازی در 

رده سوم قرار گرفت و پارس جنوبی هم با ۱9 امتیاز در رده ششم باقی ماند.

دادگر عضو هیأت اجرایی فدراسیون جهانی تیراندازی
علی دادگر، رئیس فدراسیون تیراندازی کشورمان که برای حضور در مجمع 
عمومــی فدراســیون جهانی راهی آلمان شــده بــود، بــا رأی اعتماد اعضای 
مجمع، به عنوان عضو هیأت اجرایی فدراسیون جهانی انتخاب شد. دادگر 
در این مجمع با کسب ۱5۰ رأی به مدت 4 سال و برای نخستین بار در تاریخ 

ورزش تیراندازی موفق به کسب کرسی فدراسیون جهانی شد.

رحمتی: بازیکنان استقال فهمیده اند کجا بازی می کنند
ســیدمهدی رحمتی، دروازه بان اســتقال با تحســین یارانــش بابت پیروزی 
۰-3 پنجشــنبه گذشــته مقابــل صنعت نفت آبــادان و تبریک بــه هواداران 
»آبــی« گفت بازیکنان جوان تر اســتقال ســرانجام دریافته اند در چه تیمی 

بازی می کنند و در قبال آن چه وظایفی دارند.

شکست هندبالیست های بانوی ایران مقابل قزاقستان
هفدهمیــن دوره مســابقات هندبــال بانوان آســیا از روز جمعه بــه میزبانی 
ژاپن آغاز شد و تیم ملی کشورمان در نخستین دیدار دیروز )شنبه( با نتیجه 
4۱ بــر 26 مغلوب قزاقســتان شــد. تیــم ملی بانــوان ایران امــروز در دومین 

دیدار مقابل استرالیا به میدان می رود.

مراســم انتخاب بهترین هــای فوتبال آســیا در 
ســال 2۰۱۸ میادی در حالی چهارشــنبه شب 
گذشــته در مســقط عمان برگزار شــد که در آن 
تیــم داوری علیرضــا فغانــی، رضــا ســخندان 
و محمدرضــا منصــوری کــه در جــام جهانــی 
2۰۱۸ روســیه خوش درخشیده بودند به عنوان 
بهترین تیم داوری آســیا انتخاب شــدند. البته 
ایــن برای دومین بار بود که این اتفاق می افتاد 
و فغانــی و کمک هایــش در ســال 2۰۱6 و پــس 
از قضــاوت در فینــال المپیــک 2۰۱6 ریــو نیــز، 
این عنوان ارزشــمند را از آن خــود کرده بودند. 
گفتنی اســت در ســال ۱99۴محمد فنایی که در 
فینــال جــام جهانــی پرچــم زده بــود، از طرف 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا )AFC( به عنــوان 
کمک داور ســال انتخاب شــد و بعــد از آن هم 
در ســال 2۰۰3، مســعود مرادی داور برتر آسیا 
شــده بــود. این موضوع باعث شــد تا به ســراغ 
فغانــی برویم و او در گفت و گویی که با خبرنگار 
»ایران« داشــت، در خصوص انتخاب خودش 
و کمک هایــش به عنــوان برتریــن تیــم داوری 

آسیا صحبت کرد.
ë  درمورد انتخابی که کنفدراسیون فوتبال آسیا

انجــام داد و شــما و تیــم داوری تــان را به عنوان 
بهترین داوران سال 2018 آسیا انتخاب کرد، چه 

نظری دارید؟
 AFC در مــورد ایــن انتخاب باید بگویــم که
چنــد ســالی اســت کــه عنــوان برتریــن داور را 
برداشــته و حتــی داوران در مراســم بهترین ها 

حضــور پیــدا نمی کننــد ولــی داورانــی کــه در 
زمینه هــای مختلــف ماننــد فوتبال، فوتســال، 
فوتبــال ســاحلی و بانــوان، اتفاق هــای خوبــی 
برای شــان در مســابقات بین المللی یا جهانی 
رقــم می خورد، جایزه ویــژه داوری را می گیرند 
کــه امســال بــا توجــه بــه حضــور مــا در دیــدار 
رده بنــدی جــام جهانــی، ایــن جایــزه بــه تیــم 

داوری ایران رسید.
ë  البته با توجه به درخشش شما و کمک های تان

انتخاب تــان  روســیه،   2018 جهانــی  جــام  در 
به عنــوان بهترین داور قابــل پیش بینی بود و به 
نظر می رســد که بهتر از شــما هم نداشــته اند که 

انتخاب کنند.
مهم تریــن   2۰۱۸ ســال  در  حــال،  هــر  بــه 
و  داشــت  ایــران  داوری  تیــم  را  عملکــرد 

خوشحالم که این اتفاق برای ما افتاد.
ë  شــما در جام ملت هــای 2015 اســترالیا، بازی

فینال را ســوت زدیــد. امیدوار هســتید که در این 
دوره هم فینال را قضاوت کنید؟

مــا همیشــه تاش مــان بــر ایــن اســت کــه 
بهترین عملکرد را داشــته باشــیم ولی با توجه 
بــه اینکه ما فینال دوره قبــل را قضاوت کردیم، 
بعیــد می دانم که دوباره فینــال را به ما بدهند. 
چون همیشــه ســعی بر این بوده که چهره های 
جدید و جوان تر را به رخ بکشند و داوران خوبی 
هم حضور دارند ولی خود من امیدوارم که تیم 

ملی فوتبال کشورمان به فینال راه پیدا کند.
ë  پس دوست دارید تیم ملی فینالیست شود تا

اینکه خودتان بازی فینال را قضاوت کنید؟
آرزویم موفقیت و قهرمانی تیم ملی است. 
ترجیح می دهم تیم ملی فینالیست شود تا ما 

تیم داوری بازی فینال شــویم. البته همان طور 
که گفتــم فینال را احتمااً به ما نمی دهند ولی 
ســعی می کنیم که در کنــار جوان ترها عملکرد 
خوبی داشــته باشیم تا ســال آینده که تیم های 
داوری حاضر در جام جهانی را می بندند، جزو 
کاندیداهــای قضــاوت در جــام جهانــی 2۰22 

قطر باشیم.
ë  کارلــوس کــی روش هم انتخــاب شــما و تیم

داوری تان را تبریک گفت.
مــن از ایشــان و همچنین چهره هــای دیگر 
مانند قلعه نویی و دیگر دوســتان که ما را مورد 
لطــف و حمایــت خودشــان قرار دادند، تشــکر 

می کنم.
ë  به غیر از شــما و علی اصغر حســن زاده کاپیتان

تیم ملی فوتســال که انتخاب شدید، گفته می شد 
که علیرضا بیرانوند با توجه به درخشــش در جام 
جهانی و گرفتن پنالتی رونالدو، شــانس انتخاب 
شــدن به عنوان بازیکن سال آســیا را دارد اما این 
اتفاق نیفتاد و بیرانوند حتی جزو گزینه ها هم نبود!
ایــن موضــوع را بایــد از افــرادی کــه نظرات 
کارشناســانه دارنــد، ســؤال کنید ولی تــا آنجا که 
مــن می دانم معمواً خیلی ســخت دروازه بان 
را انتخــاب می کننــد و بایــد فاکتورهایــی که آنها 
مدنظرشان هســت را داشته باشــند ولی در کل 
بیرانوند عملکرد فوق العاده ای داشته است. نه 
تنها ایشان، بلکه همه بازیکنان تیم ملی در جام 
جهانی سنگ تمام گذاشتند ولی اگر یک بازیکن 
بخواهد انتخاب شــود، خیلی فاکتورهــا دارد که 

افراد کارشناس باید درباره آن نظر بدهند.
ë  شــما برای دومین بــار بود که این عنــوان را به

دست می آورید، درست است؟

بله، ما در سال 2۰۱6 هم این جایزه را گرفته 
بودیم، بعد از قضاوت در المپیک.

ë  عملکرد کمک های تان در این انتخاب چقدر 
تأثیر داشت؟

ما کًا تیم داوری هســتیم و سعی می کنیم 
در کنار هم بهترین عملکرد را داشته باشیم.

ë  به غیر از شــما، باز هم داورانی از ایران هستند
که شانس انتخاب به عنوان بهترین داور آسیا را 

داشته باشند؟
زمینه هــا  تمــام  در  مــا  هســتند.  بلــه، 

اســتعداد و نیــروی جــوان داریم. فقط 
بایــد پیشکســوت ها و قدیمی ترهــا 

و  بدهنــد  نشــان  آنهــا  بــه  را  راه 
کمک شــان کننــد تــا بتواننــد به 

موفقیت برسند.
ë  جایزه تــان را به چه کســی 

تقدیم می کنید؟
جایــزه کــه یــک لــوح 

از  بایــد  ولــی  بــوده 
خانــواده ام تشــکر کنم 
همیشــه زحمــات  کــه 
ما را تحمــل کرده اند و 

همه کســانی که ما را در 
داوری کمک می کنند.

ë  دربی شمال که میان نساجی 
و سپیدرود سوت زدید، چطور بود؟

در مورد قضاوت مان که نمی توانم 
صحبــت کنــم ولــی به نظــرم بازی 

و  بــود  جوانمردانــه ای  و  جــذاب 
لــذت  آن  تماشــای  از  خیلی هــا 

بردند.

اخبـــار

نیمکــت تیم فــواد در این فصــل، جایی برای 
حضــور مربیــان مختلــف بوده اســت! پــس از 
اینکه سیدســیروس پورموســوی و ایلی اســتان 
دســتیار رومانیایــی اش کــه بعد از او بــه عنوان 
ســرمربی سرخپوشــان اهــوازی انتخــاب شــد، 
نتوانســتند نتایــج ازم را در لیــگ برتــر کســب 
کننــد، عزیز فریســات بــرای دو بازی بــه عنوان 
ســرمربی موقت انتخاب شــد اما از روز جمعه 
شایعاتی مبنی بر اینکه قرار است افشین قطبی 
بــه عنــوان ســرمربی جدیــد ایــن تیــم انتخاب 
شود، منتشر شــد. اتفاقی که شامگاه جمعه به 
صورت رســمی رخ داد و ســاعت 2۱:4۰ سایت 
باشــگاه فواد اعام کرد که سرمربی سابق تیم 
ملی و پرسپولیس، هدایت این تیم را به مدت 

یک و نیم فصل برعهده گرفته است.
ایــن مربــی ایرانــی- امریکایــی کــه مــدت 
هشت ســال کمک مربی تیم ملی کره جنوبی 
بود، از سال ۸6 وارد فوتبال ایران شد و هدایت 
پرســپولیس را در لیگ هفتم برعهده گرفت و 
توانســت این تیم را به مقام قهرمانی برساند. 
آن هم در شرایطی که 6 امتیاز از این تیم کسر 
شده بود و پرســپولیس در بازی آخر با پیروزی 
2 بــر یک برابر ســپاهان در دقیقــه 9۷، یکی از 
دراماتیک ترین قهرمانی های خود را به دست 
آورد. قطبــی پس از آن لقــب »امپراطور« را از 

هواداران پرسپولیس دریافت کرد.
قطبــی پــس از مدتــی کــش و قــوس بــرای 
ادامــه کار در پرســپولیس، بــا ایــن تیــم بــرای 
مربیگری در لیگ هشتم به توافق رسید اما در 
ادامه به ســبب آنچه خود »نداشــتن احساس 
امنیــت در ایــران« عنوان کرد، از ســرمربیگری 
در ایــن تیــم اســتعفا داد و ایــران را شــبانه بــه 

مقصد دوبی ترک کرد.
ایــن پایــان کار قطبــی نبــود و او در تاریــخ 

2 اردیبهشــت ۱3۸۸، بــه عنوان ســرمربی تیم 
ملی به ایران بازگشت و جانشین علی دایی شد 
ولــی برخاف آنچه وعــده داده بود، نتوانســت 
ایران را بــه جام جهانــی 2۰۱۰ آفریقای جنوبی 
برســاند. یکی از جنجالی ترین اتفاقاتی که برای 
افشــین قطبی رقم خورد، مربــوط به ماجرایی 
بود که رد پای سیاســت در آن وجود داشــت. او 
بــه همراه تعــدادی دیگر از مســئوان فوتبال از 
جمله مهدی تاج و کفاشــیان در مراســم تنفیذ 
در  احمدی نــژاد  محمــود  جمهــوری  ریاســت 
ســال ۸۸ شــرکت کرد کــه این موضــوع بازتاب 
زیــادی داشــت. البتــه قطبــی تأکیــد کــرد که به 
فدراســیون دعوتنامــه ای فرســتاده شــده بود و 
او بــه عنــوان ســرمربی تیم ملی وظیفه داشــته 
که در این مراســم حضور پیــدا کند. وی در جام 
ملت های آســیا 2۰۱۱ قطر نیز هدایت تیم ملی 
را برعهده داشت که تیم ملی با شکست مقابل 
کره جنوبی در مرحله یک چهــارم نهایی از دور 
رقابت ها کنار رفت و قطبی هم که پیش از آغاز 
مسابقات گفته بود استعفا می دهد، از تیم ملی 
کناره گیــری کرد. او بعــد از جدایی از ایــران، کار 
خــود را در ژاپن دنبال کرد و مربیگری شــیمیزو 

اس پالــس، را برعهــده گرفــت کــه حاصل این 
تجربه ســه ســاله تنها یک نایب قهرمانی جام 
حذفــی بــود. او در ادامــه یک پیشــنهاد عجیب 
را پذیرفــت و در تیــم ملــی کوراســائو، دســتیار 
پاتریک کایورت شــد. او بعد از مدتی کوتاه، بار 
دیگر راهی آسیا شــد و مربیگری بوریرام تایلند 
را برعهــده گرفت و پس از مدتی هم ســرمربی 
»شیجیاژوانگ اوربرایت« در لیگ دو چین شد. 
قطبی حاا پس از هشت سال به ایران بازگشته 

تا این بار در فواد خوزستان مربیگری کند.
قطبی روز گذشته و پیش از عزیمت به اهواز 
دربــاره قبول هدایت فواد، گفت: »خوشــحالم 
که اینجا هســتم و همچنان دل شیر دارم. برای 
احساس  خوبی که به مردم اهواز دارم، به اینجا 
آمــدم. اهوازی هــا خونگرمــی خاصــی دارنــد و 
دوست دارم با آنها باشم تا بتوانیم فواد بزرگ 
را دوبــاره آســیایی کنیم و این تیــم را به جایگاه 
خوبــش برســانیم.« نکتــه جالــب هــم اینکه با 
روی کار آمدن افشین قطبی در فواد خوزستان 
تعــداد مربیان ســابق تیم ملی شــاغل در لیگ 
برتــر بــه عــدد چهــار رســید؛ علــی دایــی، امیر 

قلعه نویی، برانکو ایوانکوویچ و افشین قطبی.

حامد جیرودی
خبرنگار

افشین قطبی سرمربی فواد شد

بازگشت »امپراطور«!

سیدجال حســینی، مدافع 3۷ ساله و کاپیتان 
پرســپولیس کــه در جــام جهانی 2۰۱۸ روســیه 
غایــب بــود و در فهرســت های اخیــر کارلوس 
کــی روش نیــز حضــور نداشــت، روز گذشــته از 
بازی هــای ملی اعــام بازنشســتگی کــرد. وی 
دارد،  کارنامــه اش  در  را  ملــی  بــازی   ۱۱6 کــه 
آخریــن بــازی ملــی اش را قبل از جــام جهانی 
2۰۱۸ و مقابــل ازبکســتان انجــام داد. وی کــه 
متولــد بندرانزلــی اســت و در ملــوان، ســایپا، 
نفت و ســپاهان هم بازی کرده، نخستین بازی 
ملــی اش را در فوریــه 2۰۰۷ در برابــر بــاروس 
تجربــه کــرد و در دیدارهای ملــی اش ۸ گل به 
ثمر رســاند. وی که بــا تیم ملی در جام جهانی 
2۰۱4 برزیــل حضور داشــت، بــا 6 بار قهرمانی 

در لیگ برتر، رکورددار فتح این مســابقات هم 
به حســاب می آیــد و آخرین افتخــارش، نایب 
قهرمانــی لیگ قهرمانان آســیا با پرســپولیس 
بــود. حســینی در خصــوص خداحافظــی اش 
گفت:» بااخره بایــد روزی می رفتم و حاا این 
تصمیــم را گرفتــم. فرصــت خوبی بــرای این 
کار بــود. در نتیجــه بعد از مشــورت بــا اعضای 
خانواده ام، تصمیم به خداحافظی گرفتم. من 
درباره این موضوع با آقای برانکو هم صحبت 
کردم .از حاا تمامی تمرکزم را روی پرسپولیس 
می گذارم و از همه حامیان خود و مردم تشــکر 
می کنــم. در هــر حالتــی بــرای موفقیت تاش 
کــردم و هنوز هــم خواهان موفقیت هــای تازه 

هستم اما کار سخت شده است.«

کاپیتان پرسپولیس با برانکو مشورت کرد

خداحافظی سیدجال از تیم ملی

پرســپولیس  ایوانکوویــچ، ســرمربی  برانکــو 
گفــت، هرچنــد بــازی ۱3 آذر ایــن تیــم بــا 
ذوب آهــن دیــدار حساســی اســت امــا ایــن 
تیــم اصفهانی خیال ندارد بــا متوقف کردن 
پرســپولیس، قدمی به ســود همشــهری اش 
سپاهان در کورس قهرمانی لیگ برتر بردارد. 
وی همچنین درباره شایعات جذب مهرداد 

محمدی هم گفت: ما با افراد دیگری توافق 
کــرده و قــرارداد هــم بســته ایم و مصدومان 
مــا نیز بــه هر حــال روزی بازخواهند گشــت. 
تــازه  اینســتاگرامی  برانکــو در مــورد پســت 
دســتیار کی روش هم گفت: کدام شــخص را 
می گویید؟ من او را نمی شناسم و نمی توانم 

پست های همگان را باز کنم و بخوانم.

برانکو: دستیار کی روش را نمی شناسم

جلســه کمیته انضباطی فدراســیون بولینگ، 
بــه  رســیدگی  منظــور  بــه  بولــس  و  بیلیــارد 
تخلفــات انضباطــی اکــرم محمــدی برگزار و 
اولیــن بانوی مدال آور اســنوکر ایران به مدت 
2 ســال محروم شــد. در روزهای گذشته اکرم 
محمــدی اعــام کرده بــود کــه محرومیت او 

بــه دلیــل مصاحبــه ای بــوده کــه در ســال 9۶ 
انجــام داده و در آن مصاحبــه فــروش میــز 
باشــگاهش برای اعزام به مســابقات امارات 
را بدتریــن اتفــاق ورزشــی اش دانســت. این 
در حالــی اســت که دیروز هاشــم اســکندری، 
رئیــس فدراســیون بولینگ، بیلیــارد و بولس 

این موضوع را کتمان کرد و درخصوص دلیل 
محرومیت محمدی گفت : »محرومیت او به 
دلیــل مصاحبه نبوده و این بانوی اســنوکرباز 
بــه خاطــر مســائل انضباطــی و پــس از بــی 
توجهــی بــه چندین بــار اخطار محکوم شــده 
اســت.« کمیته انضباطی فدراســیون بولینگ 

و بیلیــارد در حالی ایــن رأی را صادر کرده که 
به صورت شــفاف و صریــح دلیل محرومیت 
ایــن ورزشــکار را عنــوان نکــرد. در صورتی که 
همه فدراســیون های ورزشــی موظف هستند 
به صورت روشــن دلیل محرومیت یا جریمه 

نقدی ورزشکاران را اعام کنند.

دلیل محرومیت اولین بانوی مدال آور اسنوکر ایران چیست؟

یرنا
ا

سنا
ای
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در رشــته فلســفه از دانشــگاه تهران موفق به کسب 
مــدرک ليســانس شــد و پــس از آن در رشــته علوم 
تربيتــی از دانشســرای عالــی تهــران مــدرک فــوق 
ليســانس اش را کســب کرد. پس از آنكه به زادگاهش بازگشت بار دیگر 
به دانشــگاه پهلوی )دانشــگاه شــيراز( رفت و ليســانس زبــان و ادبيات 
انگليســی اش را هم گرفت. حاا منصور اوجی شاعر معاصر که از سال 
1344 بــا چاپ اوليــن کتابش خود را به طور رســمی به ادبيات معاصر 
ایران معرفی کرد، پس از سال ها تدریس، چند وقتی است که تصميم 
گرفته تدریس را رها کند و تمام وقتش را به شعر اختصاص دهد. اوجی 
که 82 ســالگی عمر خود را تجربه می کند در آیين بزرگداشــتی که برای 
او در  مرکز اســناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شــد شــرکت و به همراه 
چند نفر از شاعران و ادیبان این استان از کتاب »یک عمر شاعری« هم 

رونمایــی کــرد. در این مراســم، کوروش کمالی سروســتانی، مدیر مرکز 
اســناد و کتابخانه ملی فارس گفت: اوجی  گویی در تكثر شــعرهایش، 
قصه هــای خــود را می نویســد؛ شــاعری مصمــم، خوش منــش و آگاه؛ 

خيره به افق های دوردســت تاریخ و روح شــرقی دیرآشــنا. در تار و 
پود شــعر که می پيچد، ناممكن را در کام، امكان می بخشــد. او 
شــاعر طبيعت اســت، ُموِلِع سحرخيزی اســت و کوهنوردی؛ به 
کشف شعرهایش از ُقُرق تا خروسخوان در همين گشت و گذارها 

دست یافته است. شاعر هشتاد و دوساله معاصر در این مراسم 
از زندگی خود گفت و آنچه در این سرنوشــت بر او گذشــته 

اســت. او در بخشــی از صحبت هایش به موهبت رشد 
در خانواده ای اهل شعر اشاره کرد و گفت: از کودکی 

در خانواده ای بزرگ شــدم که شب های بارانی دور 

اجاق جمع می شــدند و شــعر می خواندنــد، لذا محيط هــم برای من 
مساعد بود. سيكل دوم بودم که دو کتاب، من را با شعر نيمایی و سپيد 
آشــنا کرد. »زمســتان اخوان« و »هوای تازه« شــاملو و من شــروع کردم 
با شــعر نيمایــی کار کردن. ســال 133۷ درســت ۶۰ ســال پيش برای 
تحصيل در رشــته فلســفه به دانشــگاه تهران رفتم، در آن سال دو 
شــعر از من در مجله های معتبر »روشــنفكر« و »فردوســی«چاپ 
شــد که بعدها این دو شــعر در کتاب اول من به چاپ رســيد. از آن 
زمــان تاکنــون 38 کتاب از من به چاپ رســيده که 2۵ کتاب آن 
عيناً شــعر اســت. امروز هم کتاب »یک عمر شاعری« که 
حاوی ۴۰۰ شــعر از بين دوهزار شعر چاپ شده در 2۵ 
جلد کتاب شــعرهایم هست و با وســواس از ميان 
آنها انتخاب شده در معرض دید شما قرار دارد.

بزرگداشت منصور اوجى برگزار شد

یک عمر شاعری

حمید صوفی
سنا

ای

 قاچاق کتاب؛ تهدیدی برای فرهنگ مکتوب کشور

کافــی اســت ســری به خيابــان انقــاب، حد فاصــل ميدان 
انقــاب تــا چهــارراه وليعصر، بزنيــد تا از وضعيت اســفبار 
چاپ و تكثير غيرقانونی کتاب مطلع شــوید. آنچه مشاهده 
خواهيــد کــرد هــزاران کتابــی اســت کــه بــدون اجازه ناشــر 
و نویســنده در گوشــه و کنــار خيابــان چــوب حــراج خــورده 
اســت. کتاب هایی که نســخه اصلی آن با قيمتی بيشــتر در 
کتابفروشــی های اصلی به فروش می رســد، نســخه ُافست 
آنها بــه قيمتی ارزان و با کيفيت چاپی پایين تر توســط یک 
دســتفروش حراج شده است. چندی پيش من این شانس 
را داشــتم تا در رابطه با این معضل پژوهشــی انجام دهم. 
کار خود را با مشــاهده بساطی های کتاب در خيابان انقاب 
آغــاز کــردم. بــه نــدرت کتاب اصــل یا حتــی دســته دوم در 
ایــن بســاطی ها دیده می شــد. تمامــاً کتاب هایی بــود که با 
دستگاه های جدید چاپ دیجيتال چاپ شده بودند. همگی 
کتاب های پرفروش ناشران مختلف بود، از »ملت عشق« و 
»مــن پيــش از تو« گرفته تا »جزء از کل« و »دنيای ســوفی«، 
که در این بســاطی ها نســخه ُافســت آنهــا با قيمــت ارزانتر 
پيــدا می شــد. دستفروشــان از گفت وگو اجتنــاب می کردند 
و حاضــر نبودنــد بگویند این کتاب ها را از کجــا آورده اند، اما 
ناشران اصلی و برخی مسئوان با دستی گشاده گفت و گو را 
می پذیرفتند. حاصل این گفت و گوها دســتيابی به برخی از 

ابعاد مختلف این پدیده بود.
اینكه قاچاق کتاب چيســت و چرا اهميت دارد بســيار ساده 
است. امروزه اکثر کتاب های پرفروش ناشران توسط افرادی 
سودجو به صورت غيرقانونی چاپ و تكثير می شود و توسط 
دستفروشان در گوشه و کنار خيابان به فروش می رسد. اینها 
نــه حق مؤلف و مترجــم پرداخت می کنند، نــه هزینه های 
ویراستاری و صفحه آرایی و غيره. ازاین رو، بهای تمام شده 
کتاب برای آنها بســيار کمتر از ناشــر اصلی است. در نتيجه 
می توانند کتاب را به قيمتی کمتر به دست مشتری برسانند. 
یكی از گفت وگوکنندگان معتقد بود که این موضوع بســيار 
مهمی است چرا که »کتاب« بن مایه فرهنگ مكتوب کشور 
اســت، وقتی که کتاب ها قاچاق می شوند، پيامد آن متضرر 
شدن هم نویسنده و هم ناشر است. در واقع، ناشر نمی تواند 

از قلم هــای نو حمایت کند و نویســنده نيــز نمی تواند امرار 
معاش کند و دیگر انگيزه ای برای نوشــتن ندارد. اینكه این 
پدیده دهشــتناک چــه عواملی دارد، بحثی مفصل اســت. 
برخــی معتقدنــد ضعــف عملكــرد نهادهــای نظارتــی و 
انتظامی ســبب وقوع این مسأله می شود. برخی معتقدند 
در ایــن حوزه ضعف قوانين و مقــررات وجود دارد و قوانين 
مرتبــط با این حوزه مربوط به قبل از انقاب و به روز نشــده 
اســت. اما اگر به ریشــه شــكل گيری این پدیده بيندیشــيم، 
در خواهــم یافــت کــه مشــكل اصلــی مربــوط بــه »اعتماد 

اجتماعی« است.  
بعد از انقاب برخی کتاب ها به دایل مسائل و مشكاتی 
که داشــته اند از انتشــار بازماندند یا بخشــی از آنها جرح و 
تعدیــل شــد. این موضوع ســبب شــد که مخاطــب کتاب 
)که عموماً قشر فرهيخته و به اصطاح کتابخوان هستند( 
به دنبــال کتاب هــای بــه اصطــاح غيرمجاز یــا کتاب های 
بدون سانســور )یا اصطاحاً »اصلی«( باشند. مرجعی که 
این کتاب ها را برای آنها تهيه می کرده اســت دستفروشان 
بوده اند. پيامد این موضوع این بوده که اعتمادی گسترده 
به دســتفروش و دستفروشــی کتاب شــكل گرفته است. از 
سوی دیگر، چاپ غيرقانونی کتاب نيز از این جهت تطهير 
شده که این عمل سبب می شود تا برخی کتاب ها به دست 
خواهنــدگان آن هــا برســد. ایــن بســتر گســترده از اعتمــاد 
اجتماعی به دســتفروش و توجيه پذیری چاپ غيرقانونی 
کتــاب، زمينــه را بــرای تبدیــل چــاپ غيرقانونی کتــاب به 
یک تجــارت عظيــم از قاچاق کتــاب فراهم آورده اســت؛ 
نتيجــه این شــده که امــروزه کتاب هــای پرفروش ناشــران 
به ســرقت می رود و هنوز هم مــردم گمان می کنند خرید 
همان کتاب از دستفروش بهتر است تا از خود ناشران یا از 

کتابفروشی های معتبر.

نود و پنج سال از تولد جال آل احمد گذشت

چشم های پر جذبه با سری پر جوش
کاتب!  تــو ای  »کام 
هم چــون گل باشــد 
که چون شکفت دل 
جویــد و ســپس کــه 
پژمرد صد دانه از آن 
بمانــد و بپراکنــد نه 
 هم چون خار در پای 
مردمان خلد و چون 
از بيــخ برکنــى هيچ 
نماند. ز نهــار با کام 
تخم کين مپاش بلکــه بذر محبــت. زنهار تا 
کام را به خاطر نان نفروشى... زر خرید انسان 
مشو اگر مى فروشيد، همان به که بازوی خود را، 

اما قلم را هرگز..«
جال آل احمد

یــک: زاد روز نود و پنج ســالگی جال آل احمد 
)11 آذر 13۰2 – 18 شــهریور 1348( مبــارک. او 
بــرای من برادری بزرگ بــود و برای مردم ایران 
نویســنده ای که کام اش با جان آغشــته بود. به 
کام و کلمــه ســوگند خــورده بود. مصــداق آن 
بيــت معــروف، ناصــر خســرو »من آنم کــه در 
پای خــوگان )خوکان( نریزم / مر این قيمتی ُدر 
لفــظ دری را« ُدر دری را به پای خوکان نریخت. 
جــال آل احمــد باغبــان بــود و هرکجــا بــذری 
می یافت، می کوشــيد کــه آن را به گل بنشــاند. 
ســير  و ســفر ها کرد و به رم و قم رفت و از مسكو 
و نيویوریــک بازدید کــرد؛ هم  جهان هــم ایران 
را دید به بســياری از کوره  دهات های وطن ســفر 
کــرد و از هــر یک ایــن مناطق نكته هــا و یاد ها را 
ثبــت زمانــه می کــرد. جــال آل احمــد چندان 
عمر نكــرد و پيمانه عمرش به پنجاه نرســيده 
پر شــد و به جهان دیگر شد؛ اما آثار و یاد هایش 
برای مان ماند. مؤثر بود و  هواخواه بسيار داشت، 
نمی خواست مراد باشد اما چنين هم کرد و شد. 
به قول شاعر فقيد محمدعلی سپانلوی عزیز، 
جــال آل احمد »کاریزما«ی خاصی داشــت و 
دوست و دشمن جذبش می شدند؛ چون از سر 
صــدق و صفا و از ســودای دل ســخن می گفت. 

جــال آل احمد نویســنده ای بود کــه هم چون 
یكــی – دو تن از پيشــينيان همانند محمدعلی 
جمال زاده و پيشاپيش دیگران دیوار ميان گفتار 
شفاهی و کتبی را فروریخت؛ آن چنان که آگاهيد 
ميان گفتار و نوشــتار فارســی فاصله هاست. اما 
جال آل احمد با ظرافت و خاقيت پی گرفتن 
ساده نویسی این دیوار ه را برداشت و امكان های 
دیگــری پيــش روی نثر فارســی باز کــرد. »مدیر 
مدرسه« را می خوانيد، گویی نویسنده بی واسطه 
بــا مخاطب حــرف می زنــد و ســخن می گوید. 
ســاده، صميمی، اثر گذار و بی تكلف. مجموعه 
نوشــتار و رفتــار و کنش های آن نویســنده فقيد 
دشمنی ها برافروخت؛ اما او کار خویش می کرد 
و چراغ هــا روشــن کــرد و آن قامت قلمــی و آن 
چشــم های پر جذبه یكسره جوشــش بود و آن 

جوش و خروش را پایانی نبود.
دو: در مباحث اجتماعی با نگارش »غربزدگی« 
و »در خدمــت و خيانت روشــنفكران« طرحی 
دیگــر انداخت و خاف آمد عــادت رفتار کرد و 
نقد می کرد و پذیرای نقد بود و خاطرم هســت 
من در همان سال های نوجوانی و اوایل جوانی 
بر این اثر آل احمد نقد ها داشتم و بخش هایی از 
دیدگاه اش را نمی پسندیدم. من ميزبان جناب 

آل  احمد در شهرم خرمشهر بودم و آن نقد ها را 
حضوری به ایشان گفتم و او استقبال کرد و گفت 
دیدگاه هایم را مكتوب کنم. او می گفت من به 
پرسش و چالشی در فضای اجتماعی و سياسی 
ایــران پاســخ دادم و بی گمان این پاســخ کامل 
نيســت؛ اما درد را حس کــردم و باید از این درد 
و رنج می نوشــتم. بی شــک تشخيص بيماری 
نيمــی از درمــان اســت و او به درمــان فرهنگ 
و سياســت ایــران فكــر می کــرد و در این مســير 
می  کوشيد و قلم می زد. شگفتا پنجاه سال پس 
از فقدان آن متفكر عزیز نگاه جامعه  و فعاان 
فكــری و فرهنگی در ایــران بــه او و کارنامه اش 
توأم با تكفير و تقدیس اســت؛ هنوز پس از نيم 
قرن به یک مواجهه انتقادی و خاقانه و فارغ از 
غرض ورزی به اندیشه های او دست نيافته ایم و 
استخوان هایش در مسجد فيروزآبادی می لرزد، 
از تعرض ها و نسبت های غریب و ناروایی که به 
این نویســنده می دهند. او از ميان ما رفته است 
و آثــار و دیدگاه هایــش همچنــان در جامعه ما 
محل بحث اســت و هر نسلی که از راه می رسد 
از راهی که او و چهره هایی مانند او رفتند پرسش 
دارند و همه این ها نشان از زنده بودن و پویایی 

فكر آن نویسنده فقيد است.

سيد جال حسينی یكی از محبوب ترین 
چهره هــای فوتبالــی چنــد ســال اخيــر 
دیروز پســتی در اینستاگرامش گذاشت 
و از تيــم ملــی خداحافظی کرد. کســی 
انتظار ایــن خداحافظی را نداشــت. به 
هميــن دليــل خيلی هــا از آن تعجــب 
کردند و حتی شــوکه شدند. سيد جال 
بين پرسپوليسی ها به غيرت و تعصب 
به پيراهن پرســپوليس شهرت دارد. به همين دليل واکنش 

پرسپوليسی ها را دیروز به این مسأله بيشتر دیدیم.
بعــد از ایــن خداحافظــی کــه خيلی هــا آن را بــه اختاف با 
کــی روش و اینكــه مربــی تيم ملی بــه او بازی نــداد مرتبط 
می دانســتند، چهره های فوتبالی با نوشــتن پســت هایی در 
اینســتاگرام درباره ســيدجال نوشــتند. مثل علی پروین که 
نوشت: »ســيد جان، فوتبال ایران به تو افتخار می کند چون 
هميشــه بــرای پرچــم ایــران جنگيــدی و مردم هميشــه در 

یادشان می ماند. چه خوب که پرسپوليس هنوز تو را دارد.«
سروش رفيعی، کمال کاميابی نيا، شجاع خليل زاده، فرشاد 
احمدزاده، حســين ماهينی و محســن ربيع خواه، از کسانی 
بودند که با انتشــار عكس ســيدجال و نوشــتن پســت هایی 
با حال و هوای تشــكر و تأســف بابت خداحافظی او، به این 

مسأله واکنش نشان دادند.
و  ســيدجال  دربــاره  هــم  اجتماعــی  شــبكه های  کاربــران 
خداحافظی اش می نوشــتند: »از قدیم می گفتن قدر زر زرگر 
شناسد. آقا سيد شاید تيم ملی و مربيش قدرت رو ندونن اما 
ما قدرشناسيم، زحمت هایی که کشيدی و می کشی واسمون 
واســمون«،  بمونــی  رفــت.  یادمــون نخواهــد  از  هيچوقــت 
»ســيدجال حسينی از تيم ملی خداحافظی کرد در صورتی 
که هنوز بهترین مدافع ایرانه و می تونست هم تو جام جهانی 
هــم جام ملت هــا از ســتاره های ما باشــه امــا...«، »ترســم از 
اون روزیــه که ســيدجال با یه نامه از فوتبال و از پرســپوليس 
خداحافظــی کنــه«، »ســيدجال حســينی ترجيــح داد برای 
پرسپوليس وتشویق صدهزار نفربازی کنه و نه تو تيم ملی ای 
که از 2۰۰۰ نفر روی سكو 19۰۰ نفر مربی پرسپوليس رو تشویق 
می کنــن«، »خداحافظ مــرد خداحافظ ســيد فوتبــال ایران. 
ســيم خاردار تویی بقيــه اداتو می خــوان در بيــارن. می دونم 
تــو پرســپوليس با قهرمانی آســيا جــواب خيلی کوتــه فكرای 
بخيــل رو مــی دی. از تيم ملی رفتی رو ســياهيش می مونه به 

دال هایی که آبروی ایران رو دستمال کهنه کردن.«

خداحافظ سیدجال

شهروند 
مجــازی

چهره روز

یگانه خدامی

فیلمی که شش بار در جشنواره فیلم فجر ثبت نام کرد
محسن اميریوسفی، فيلم »آشغال های 
دوســت داشــتنی« را برای ششــمين بار 
در جشــنواره فيلــم فجــر ثبت نــام کرد. 
محســن اميریوســفی کارگردان فيلم »آشــغال های دوســت 
داشتنی« درباره آخرین وضعيت نمایش عمومی فيلم خود 
بــه ایلنا گفت: طی این شــش ســال، صبر من هيــچ فایده ای 
نداشت و فيلم اکران نشد. به همين خاطر دوباره در جشنواره 
ثبت نام کردم. سال گذشته به من گفتند در صورت انصراف 
از جشــنواره فيلمــت را اکــران می کنيــم کــه هنوز ایــن اتفاق 
نيفتــاده برای همين دوبــاره فيلمم را به جشــنواره می دهم 
تا شــاید طلســم نمایــش اش بشــكند. فيلم »آشــغال های 
دوست داشــتنی« هيچ منع قانونی برای حضور در جشنواره 
فيلــم فجر امســال نــدارد و اميدواریم این بار دوبــاره با وعده 
اکــران یــا تهدید مواجه نشــویم و مــردم بتوانند ایــن فيلم را 

بعد از شش سال در جشنواره فيلم فجر ببينند. این فيلم در 
دوره های گذشــته هيچگاه به طور رســمی بازبينی و رد نشده 
و از آنجایی که پروانه نمایش اش ســال گذشــته صادر شده، 

می تواند در جشنواره شرکت کند.
او افزود: در ســال گذشــته نيز قبل از دیده شدن فيلم از سوی 
هيأت انتخاب به اصرار و با وعده اکران از سوی رئيس سازمان 
ســينمایی و دبير جشنواره و به قول دوستان برای حفظ کيان 
ســينما از حضور در جشنواره انصراف داده شد. حتی نامه ای 
در خصــوص قطعــی بودن اکران فيلم به امضای ســه نفر از 
مدیــران رســيد، ولی در یكســال گذشــته این اتفــاق نيفتاد و 
دروغ بر اميد اکران فائق آمد. اميریوسفی با تأکيد بر نخستين 
نمایش فيلم در ایران گفت: این فيلم طی شش سال گذشته 
در هيچ جشــنواره خارجی به نمایــش درنيامده چون از ابتدا 
تصميم داشته و دارم که اولين نمایش فيلمم در ایران باشد.

خبر آخـر

به بهانه »یک روز بارانى در نيویورک« تازه ترین فيلم وودی آلن

کارگردانی که هنوز بهترین فیلمش را نساخته

 وودی آلــن را بایــد اســتاد بی بدیــِل شــرح و بســط دادن بــه 
درونمایــه در فيلــم در نظــر گرفت. تفســيرهایی کــه اغلب به 
شــكل گفتار روی تصویر جاری می شــود و هم عرض موسيقی 
فيلم، گوش نواز است. صدایی که هم پيش زمينه ای محتوایی 
برای مخاطب ایجاد می کند و هم تحليلی فلسفی و اجتماعی 
از اوضاع و احوال زمانه به دســت می دهد. او کارگردانی اســت 
کــه ابایی نــدارد از اینكه عصاره فيلمــش را در همان ابتدا و در 
چنــد خط اول بــرای مخاطبش عيان کند. این صدای آشــنای 
زیــر متــن، از همان فيلم آغازین اش »پول را بــردار و فرار کن« 
حضــور دارد. فيلمی که به این شــيوه، وجهی مســتندگونه هم 
پيدا کرده است. او این مستندسازی فيک را بعدها در »زليگ« 
هم به کار برد. در قصه آدمی که هویت بخصوصی ندارد و هر 
لحظه همچون آفتاب پرست به رنگی درمی آید. گفتار مستقيم 
و رو به مخاطب در »آنی هال« هم به کار رفته است. فيلمی که 
وودی آلن در قالب شــخصيت اصلی و در همان ابتدای فيلم 
روی پــرده ظاهر می شــود و بــا یک لطيفه قدیمــی نظریه اش 
را دربــاره روابط انســانی بســط می دهد و مشــكل رابطه اش را 
بــا آنــی توضيــح می دهــد. او در راه تبيين نظریــه اش تا آن جا 
پيش می رود که در سكانسی بی نظير خوِد مارشال مک لوهان 
و نظریــه دهكــده جهانــی اش را وارد فيلــم می کنــد تــا پاســخ 
کج فهمی های شخصيت داســتانی اش را بدهد. او همين طور 
در فيلم »عشــق و مرگ« در یک مقدمه مفصل، یک شــمای 
کلــی از وضعيت خانواده روس شــخصيت اصلی داســتان به 
دســت می دهــد و دليل تــرس او را از مرگ شــرح می دهد. در 
فيلم »منهتن« هم از همان ابتدا به مخاطبش یادآور می شود 
که این فيلم درباره شهر منهتن است. او همين طور در ابتدای 
فيلم »ویكی، کریســتينا، بارســلونا« هم مفصل درباره ویكی و 
کریســتينا حرف می زند و تمام ریزه کاری های شخصيتی شــان 
 را بــرای مخاطب رو می کند. به شــكلی کــه وقتی خوان آنتونيو 
آن پيشنهاد شــوک آور را می دهد، حدس اینكه کریستينا از آن 

استقبال می کند اما ویكی با اکراه می پذیرد، برای مخاطب کار 
دشواری به نظر نمی رسد.

در  و  ابتــدا  همــان  در  هــم  شــگفت انگيز«  »چــرخ  فيلــم  در 
موقعيت ســاحلی در امریكای دهه پنجاه، جوانی را به ميدان 
می آورد که رو به دوربين ســودای نویسندگی اش را با مخاطب 
در ميــان می گــذارد و داســتانی را تعریــف می کنــد که خودش 
شــخصيت کليدی آن اســت. پليس ســر چهــارراه »تقدیم به 
ُرم با عشــق« هم همين نقش را در داســتان ایفا می کند. او در 
چند جمله همه شــخصيت های داســتان را معرفی می کند و 
یــک پيش زمينه از عادت هــای زندگی و طبقه اجتماعی شــان 
بــه دســت می دهد و قصــه آشــنایی ميكل آنجلو و هيلــی را تا 
مهيا شــدن برای ازدواج تنها  بازگو می کند و مخاطب را از شــر 
اطاعــات اوليــه و حوصله ســربر فيلم خــاص می کنــد و او را 
مستقيم به اصل داســتان می رساند. او در همان ابتدای فيلم 
مهــم »امتياز نهایــی« هم نظریه دیگری طــرح می کند، اینكه 

شانس و اقبال تا چه اندازه در زندگی می تواند مهم باشد.
وودی آلــن پيش از اینكه کارگردان مهمی باشــد، نویســنده ای 
قابل است. شاید برای همين هم است که سه اسكار فيلمنامه و 
یک اسكار کارگردانی در کارنامه اش دارد. مقدمه ها، نریشن ها 
ســكانس های  اغلــب  و  هســتند  بی نظيــر  او  دیالوگ هــای  و 
فيلم هایش هم با همين گفتارها پر شده اند. کارگردانی که حاا 
هشتادوســه ساله اســت و همان طور که خودش می گوید هنوز 

برای ساختن بهترین فيلم عمرش فرصت دارد.

 دیــروز و بعــد از اینكه خبر انتصاب 
پســر  حدادعــادل  فریدالدیــن 
غامعلی حدادعادل به عنوان یكی 
ورزی  اندیشــه  شــورای  اعضــای  از 
شبكه سه منتشر شد طوفانی در شبكه های اجتماعی 
وزیــدن گرفــت! فعاان شــبكه های مجــازی به تندی 
دربــاره ایــن انتصــاب نوشــتند و یــادآوری می کردنــد 
کــه مدتی پيــش علــی فروغی به ریاســت این شــبكه 

منصوب شده بود.
»حكــم جدیــد فرزنــد حدادعــادل در صــدا و ســيما. 
اصًا هم ربطی به ژن خوب نداره و همش بر اســاس 
شایســتگی افراد اســت!«، »تو رو خــدا بی خيال بدون 
استثنا بشيد.از فردا همه آقازاده ها، بدون استثنا پست 
می گيــرن«، »آقای ميرباقرى معاون ســيماى رســانه 
ملی چند وقت پيش علی فروغی )که گویا پسر باجناق 
غامعلی حداد عادل هســتن( رو به ریاســت شبكه3 
منصوب کرد. اما خب آقا فرید پسر حداد عادل چی؟ 
علــی فروغی باشــه، فریــد حداد عــادل نباشــه؟ مگه 
می شــه؟«، »به بيان بهتر، پسر خاله رئيس شبكه، در 
این شــبكه پســت گرفت.  »از ژن خوب رسيدیم به ژن 
فــوق برتر«، نمونه هایی از واکنش کاربران شــبكه های 

مجازی به این انتصاب بود.
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