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■  پرداخت نشــدن ســود سهام کارخانه ســیمان خرم آباد 
/ جعفــر یاراحمــدی: اینجانب تعــدادی ســهام مربوط به 
کارخانه سیمان خرم آباد را از طریق بانک ملت خریداری     
کرده ام. اما بعد از گذشــت 10 ســال خبری از پرداخت ســود سهام نیست و 
حتی خبری هم از ساخت کارخانه شنیده نمی شود. از مسئوالن درخواست 

رسیدگی دارم.
■  کوییک ثبت نام کردیم می گویند ســاینا می دهیم / فریبــا زارع: اینجانب و 
همســرم دو معلول هســتیم که در صورت نیاز مدارک معلولیت شــدید و 
خیلی شدید را تقدیم می کنیم. در دی ماه96 جهت ثبت نام خودرو کوییک 
اتومات پیش فروش شرکت سایپا خودرو خود را فروختیم و قرار بر دریافت 
خــودرو در تابســتان 97 بود که تا امروز تحویــل نداده اند. با هزار بدبختی دو 
بــار از اصفهان به شــرکت ســایپا مراجعه کردیم که جز قــول و وعده چیزی 
ندیدیــم لذا با توجه به اینکه تبدیل خودرو درخواســتی ما با ســاینا برایمان 
مقــدور نیســت از مدیرعامــل ســایپا خواهشــمندیم به صــورت خــاص بــه 

مشکل مان رسیدگی کنند.
■  رشد آمار بیکاران در خوزستان / یک مخاطب: همان گونه که آقای حاجتی، 
رئیس محترم ســازمان برنامه و بودجه استان خوزستان اعالم کرده اند از سال 
95 تا ســال 96 حدود 40 هزار نفر به آمار بیکاران این استان اضافه شده است، 
ضمن تشــکر از آقای حاجتی و اطالع رســانی ایشان امیدواریم این آمار واقعی 
باشــد و ســؤال این اســت که مســئوالن مربوطه چه راهکاری برای این مســأله 

پیشنهاد داده اند و چه کارهایی انجام شده است؟
■  افزایــش قیمت کاالهای ایرانی / حســن اکبــری: چرا دولت هیــچ نظارتی بر 
قیمت های محصوالت داخلی نمی کند. برای مثال قیمت کشــمش پلویی که 
در ابتدای سال کیلویی 4 هزار تومان بود در حال حاضر به کیلویی 8 هزار تومان 

رسیده است. چه کسی در این باره پاسخگو است؟
■  درخواست اصالح قانون مهریه / محمدکاظم رحیمی: از نمایندگان مجلس 
درخواســت داریــم برای افرادی کــه به خاطر عدم توانایــی در پرداخت مهریه 
در زندان هســتند تصمیمی اتخاذ کنند. قرار بــود طرحی جهت اصالح میزان 
مهریه مصوب شود ولی خبری نشد. وقتی ما در زندان هستیم از کجا باید پول 

پرداخت مهریه را تأمین کنیم.
■  اعتراض به قطع شدن یارانه / آقای فرهادی: اینجانب بازنشسته ارتش هستم، 
حداقل حقوق بازنشستگی را دریافت می کنم و یارانه ام قطع شده است. وقتی 
اعتــراض کــردم در پاســخ گفتند چــون فرزند شــما خانه خریده و از شــما جدا 
شده یارانه شما قطع شده است که پاسخ قانع کننده ای نیست. لطفاً مسئوالن 

پاسخگو باشند.
■  چــرا جانبــازان 25 درصد تحت پوشــش نیســتند؟ / یــک هموطــن - اراک: 
اینجانب یک جانباز 25 درصد هســتم. چرا جانبازان 25 درصد تحت پوشش 
هیچ نهادی نیســتند؟ چرا ســبد حمایتی دولت به این افراد تعلق نمی گیرد؟ 
یک جانباز 25 درصد که هیچ شغل دولتی ندارد و از درآمد کافی هم برخوردار 
نیســت چرا نباید تحت پوشــش بنیاد امور ایثارگران و جانبازان قرار گیرد؟ چرا 
بــه این افراد ســبد حمایتی تعلق نمی گیــرد؟ امثال اینجانب زیاد هســتند که 

جانبازند ولی تحت پوشش هیچ نهادی نیستند.

نظــــــــر 
مـــــردم

www.ion.ir و www.iran-newspaper.com ببینید و بخوانیدایران عصر را در  

روزنامه »ایران عصر«  
گامی تازه  در 

اطالع رسانی مجازی 

بودجه ویژه 98 
با توجه به اعالم برنامه تحریم های ظالمانه امریکا، از ماه ها 
پیش قابل پیش بینی بود که ســال 1398 یکی از دشوارترین 
سال های چند دهه اخیر از منظر شرایط بودجه دولت خواهد 
بود. کاهش فروش نفت، شــرایط رکودی و کاهش احتمالی 
میزان مالیــات دریافتی دولت به قیمت های حقیقی، عدم 
اصالح قیمت های نسبی و یارانه های مختلف در زمان هایی 
که امکان اصالح آنها به مراتب مهیاتر بود، موانعی که برای 
واگــذاری  دارایی هــای دولــت وجــود دارد و اصرار بــر نرخ ارز 
غیرواقعی در بودجه که چندین سال است گریبانگیر اقتصاد 
ایران شده از یک طرف و افزایش تمایل دولت به توزیع یارانه و منابع بین گروه های 
مختلــف و ایجاد اشــتغال و کاهش فقــر از طریق وضع یارانه های جدیــد و افزودن 
به حجم ناکارایی های قبلی در تشــخیص و حمایت از خانوارهای فقیر و تمایل به 
افزایش قابل توجه دســتمزدهای کارکنان دولتی از طرف دیگر، نشــان می دهد که 

شکاف بین منابع و مصارف بودجه برای سال آتی بیش از پیش خواهد شد.
ذکر ارقام مقدماتی بودجه مانند میزان فروش نفت در نظر گرفته شــده، نرخ ارز 
بودجه و تا حدودی قیمت نفت نیز نشــان می دهد در همچنان بر همان پاشــنه 
خوشبینی و نادیده گرفتن واقعیت های موجود اقتصاد ایران می چرخد. رویکردی 
که طی چند سال اخیر بر سازمان برنامه ای که می بایست واقع گراترین تحلیلگر و 

فعال ترین نهاد در ارائه راهکارهای اقتصادی باشد، سایه افکنده است. 
اینفوگرافی هایــی کــه بــرای معرفی ویژگی هــای بودجــه ســال 1398 نیز تهیه 
می شــوند اطــالع جدیــدی از شــرایط بودجــه ســال آتــی ندارند و صرفاً نشــان 
می دهنــد دولــت از طریق بودجه ســال 1398 در نظــر دارد بــه مجموعه ای از 
اهداف عالی و بعضاً ناسازگار دست یابد؛ به نحوی که هم وضعیت معیشت و 
اشتغال و تولید به میزان قابل توجهی بهبود یابد، هم انضباط بودجه ای تقویت 
شود و هم پایداری بودجه در مقابل تکانه های بین المللی افزایش یابد و سؤالی 
که همچنان بی پاسخ مانده و امیدواریم با انتشار جزئیات بودجه پاسخی برای 
آن پیدا شــود آن اســت که با چــه منابعی دولت می خواهد هم بــه این اهداف 

برسد و هم توازن بودجه را بهبود بخشد.
دامن زدن به کســری بودجه در ســال آینده از طریق افزایش هزینه ها و پافشاری 
بــر رویه های قبلی در خصوص یارانه ها، قیمت گذاری ها و عدم اصالح نرخ های 
کلیدی بودجه، همان اتفاق ناخوشــایندی است که می تواند آتش بی ثباتی های 
اقتصادی ســال 1397 و شــیب تند افزایش قیمت ها را در سال 1398 شعله ورتر 
کنــد. اگــر دولتمــردان نگران تبعــات اصالحات بودجه ای هســتند، کارشناســان 
نگــران تبعات افزایش کســری بودجه در ســال 1398، تأمین پولی آن و تشــدید 
بی ثباتی های اقتصادی هســتند. شــاید برای این که دولت بخواهد اصالحاتی در 
بودجه ســال 1398 اعمال کند دیر شــده باشــد اما امید می رود بتوانند با در نظر 
گرفتن شرایط دشوار سال آتی، تعدیل های قابل توجهی برای بودجه سال آینده 

اعمال کنند.
در پایان قابل ذکر است ایجاد اشتغال یا صیانت از اشتغال موجود از طریق بودجه 
و تخصیص منابع، ســرابی اســت کــه هیچیک از مطالعــات تجربی در خصوص 
ارزیابــی تجارب کشــورهای مختلف در ایــن زمینه، این رویکــرد را تأیید نمی کند. 
بخصوص در شرایطی که اقتصاد در شرایط بی ثباتی از منظر متغیرهای پولی قرار 
دارد، تشدید نوسانات اقتصادی از محل افزایش هزینه های دولت، آثار نامطلوبی 

بر بخش حقیقی اقتصاد و بخصوص مشاغل خرد و کوچک خواهد داشت. 
بنابراین أکیداً توصیه می شود اهتمام اصلی برای بودجه سال آتی معطوف به 
توازن بیشــتر آن باشــد و از اهداف دیگر مانند اشــتغالزایی از مسیر توزیع منابع 

اجتناب شود.

هر دم از این باغ بری می رسد
هر دم از این باغ بری می رسد/ تازه تر از تازه تری می رسد! جناح تندروی 
اصولگرایان بسیار عصبانی و مستأصل است. هر روز در پی انداختن 
طرحی نو اســت. طرحی که عقربه هــای زمان را بــه عقب برگردانند 
و امیــد بــه آینده را در دل خودشــان تا حــدی زنده کنند. تمــام انرژی 
ته کشیده آنان صرف چنین هدفی می شــود و آنان را از مسیر انطباق 
یافتن با محیط و زمان خارج کرده است. به تعبیر دقیق تر آنان در حال 
خواندن آواز در دل شب تاریک هستند، بلکه ترس خود را پنهان کنند.

به نظر می رسد که وسیله ارتباطی این جناح با بیرون و جامعه قطع 
شده است. منظور آن حس ارتباطی است که اختصاص به موجودی 
خردمند و آینده نگر به نام انسان دارد. و تعامل آنان با محیط بسیار اقتضایی و حتی غریزی 
و براســاس عادت گذشــته و بدون درنظر گرفتن واقعیات اســت. در روزهای گذشــته طرحی 
از ســوی تعدادی از نمایندگان به مجلس داده شــده اســت که براساس آن »فعالیت مؤثر در 
پیام رســان های خارجــی و  داخلی مانند ایجــاد کانــال و گروه های بدون مجوز ممنوع اســت. 
ایجاد یا اداره کانال ها و گروه هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر  مسدودسازی صورت می گیرد؛ 

مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه 8 خواهد بود . «
ایــن طرح چه معنا یا نتیجه ای دارد؟ اگر موفق شــود فقط یک نتیجــه دارد. انتقال مرجعیت 
باقیمانده رسانه ای از داخل به خارج از کشور. پس باید حدس زد که چه دستی پشت این طرح 
اســت. بی معنایی این طرح از آنجا ناشــی می شــود که فقدان آزادی را با صدای بلند و رسمی 
اعالم می کند. معلوم است که مشکل این افراد جلوگیری از انتشار مطالب نادرست و غیرقانونی 
نیست، زیرا اگر چنین مطالبی هست همین اآلن نیز می توانند با نویسنده و منتشرکننده برخورد 
کننــد و کســی مانع آنان در برخورد نیســت. و اگر هدف جلوگیــری از آزادی بیان اســت، این کار 
نیز چندان مؤثر نیست بلکه نتیجه معکوس دارد. تجربه فیلترینگ تلگرام هنوز زنده است و 
شکســت فاحــش آن در مدت کوتاه، نشــان داد که این گــروه به جای انجام ایــن اقدامات باید 
تجدیدنظر اساسی در نحوه مواجهه خود با رسانه های جدید کنند. حتی این نیز کفایت نمی کند، 
باید تجدیدنظر اساســی در نگاه شان به شــیوه حکومت داری کنند. جالب است که مدتی را در 
فضای مجازی فعال شدند و گمان کردند که می توانند با رقیب رقابت کنند، ولی هنگامی که 

کم آوردند، به جای تغییر در نگرش خود، به سوی مبارزه با این فضا و بستن آن خیز برداشتند.
مورد دیگر نیز اظهاراتی است که اخیراً درباره حضور غیرخودی ها در دانشگاه ها بیان شده است و 
اینکه به مخالفان نظام یا انقالب نباید در دانشگاه ها تریبون داد تا تبلیغ کنند. در واقع بهتر است 
بگوییم که دانشگاه محل تبلیغ هیچ گروهی نیست. هر گروه و جناحی با هر عقیده ای که به تبلیغ 
مشغول شود بازنده است. ولی اگر بحث و گفت وگو است در اینجا دیگر مسأله فرق می کند. هم 
اکنون در دانشگاه ها اندیشه های کسانی تدریس می شود که هیچ نسبتی با ایران ندارند، اصواًل 
نسبتی با انقالب هم ندارند و سال ها و قرن ها پیش از انقالب می زیستند. بنابراین نباید طرح 
مباحث اندیشه ای را با عنوان تبلیغات منع کرد. این کار به ضرر دانشگاه و دانشجو است. اصواًل 
اگر بپذیریم »تعِرُف االشیاء ِباضدادها« اتفاقاً باید ضد هر چیزی را که قبول داریم به گفت وگو 
دعوت کنیم. همین اندیشه بسته است که کرسی های آزاداندیشی را به این روز انداخت که هیچ 
اثری از آن نیســت. مگر نه آنکه مســئوالن عالی رتبه نظام به قول خودشان 100 بار بر آن تأکید 
کرده اند، ولی این کرسی ها در عمل راهی به جایی نبرده است؟ چرا چنین شده که امروز کسی از 
این نهادی که راه افتاد بی خبر است؟ آیا این را هم دولتی ها و نیروهای غیرخودی مانع شدند؟ 
اینکه همه امکانات و اختیاراتش دســت خودتان است، چرا راه نینداختید؟ مشکل کجاست؟ 
مشکل اینجاست که می خواهید یکی دو نفر یا حداکثر چند 10 نفر از همفکران خودتان بیایند 
و  از روی تفنن سخنی بگویند و نقدی نشنوند و امتیازی برای ارتقای رتبه اداری بگیرند و از منافع 
مادی آن بهره مند شوند. طبیعی است که نتیجه همین می شود. کرسی آزاداندیشی یعنی هر 
اندیشه ای بدون تمایز و تبعیض بیاید حرف بزند و دیگران هم پاسخ دهند. اینکه در عمل رخ 
داده کرسی آزاداندیشی نبود و نیست، بلکه چهارپایه ای است که برای تبلیغات گذاشته می شود. 
متأســفانه این نگرش جز به از دســت رفتن فرصت ها کمکی نمی کند. ظاهراً ما متخصص از 

دست دادن فرصت ها هستیم. فرصت هایی که یک به یک از دست می روند.

یادداشت

مهران  بهنیا
تحلیلگر اقتصادی

یادداشت

عباس عبدی
تحلیلگر سیاسی

2 4 1 1 2 0 0 0 7 5 7 9 0 0 0 1
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رئیس قوه قضائیه: گفت و گو با احمد پژمان،  آهنگسازگفت وگو با کارگردان فیلم »آستیگمات«

 اصاًل واژه 
سیاه نمایی را نمی فهمم

 مجبوریم موسیقی را 
به زور زنده نگه داریم

 کسی به خاطر دوتابعیتی 
بودن زندان نمی رود

گـــزارش
گـروه ســیاسی

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری تأکیــد 
کــرد: ما خــادم مــردم هســتیم نــه قیم 
آنــان و باید به شــکل مدنــی مطالبات و 
اعتراض هــای آنها را پیگیری کنیم. محمــود واعظی دیروز 
در همایــش مدیــران، ســردبیران و رؤســای مراکــز و دفاتر 
خبرگــزاری جمهــوری اســالمی افــزود: بایــد حــرف مردم 
و خواســته های آنــان را بشــنویم و بــرای آنهــا راه حــل پیدا 
کنیم. اعتراض های مردم منفی نیست، این حکومت های 
اقتدارگرا هستند که آن را منفی می دانند.واعظی ادامه داد: 
در دنیــای امــروز با فضای بازی که بوجــود آمده اگر گروهی 
در جایــی اعتراض کنند دولتی مانند ایــران این آزادی ها را 
حــق مردم می داند. رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشــاره 
بــه تالش های دشــمنان بــرای ناکارآمد جلــوه دادن نظام 
جمهوری اسالمی افزود: در مجموع یک مثلث امریکایی، 
اســرائیلی و ســعودی که برخی آن را غربی، عبری و عربی 
می نامند تشکیل شد تا فشارها بر ایران افزایش یابد و نوک 

تیز این حمله از کار انداختن 
ادامه درصفحه 2برجام بود.

مجمع تشخیص نمی تواند 
قانونگذاری کند

  امروز  زمان تغییر قانون اساسی نیست      دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیر مسائل به جا مانده از سال 88 است
   هرگامی در جهت وحدت ملی ضروری است     بن بستی در مورد لوایح چهارگانه FATF وجود ندارد

رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست خبری:

هیچ غریبه ای به اینجا نیامد ه است
گزارش میدانی خبرنگار »ایران« از روستاهای الیگودرز 

 رئیس دفتر رئیس جمهوری  
در جمع مدیران »ایرنا« تأکید کرد

 برخی رسانه ها
 با انتشار وسیع شایعات 

خبرشویی می کنند

مجلس به دنبال محدودیت 
برای پیام رسان هاست؟

 ساماندهی پیام رسان های اجتماعی جنجال برانگیز شد 

4

17

معاون وزیر راه و شهرسازی به »ایران« خبر داد

 وام ساخت 
 در  بافت فرسوده

110 میلیون تومان شد

مدیرعامل »ایرنا«: دست اندرکاران 
ایرنا فرماندهان جنگ رسانه ای 

تحمیلی هستند

صفحه 3 را بخوانید

گزارش »ایران« از حال و هوای استان 
سمنان در آستانه سفر  رئیس جمهوری

 روایت 
همشهریان روحانی 

از رنج ها و امیدها

آسمان سمنان بلند اســت و دل مردمش بزرگ. بافت 
این شــهر و دیگر شــهرهای اســتان کمک می کنــد از هر 
جا که ســر بلند کنی، آبی خیره کننده آســمان با  ابرهای 
روشــن تنکش در چشم باشــد. مانند کالنشهرها نیست 
که برج ها و ساختمان های بلند، آسمان را محدود کرده 
اســت. در ســمنان گســتره دید وسیع اســت. آیا می توان 
میان بلندی آســمان و بلندنظری مردم اســتان سمنان 
پیوندی برقرار کرد؟ نه فقط مردم بلند نظرند، که فهم 

بلندی هم از مسائل و شرایط کشور دارند.

 گزارش دوم؛ دانشجویان
 از مطالبات و انتظارات خود

از دولت می گویند

9

وزارت نیرو کشف آب های ژرف را تکذیب کرد
معاونت آب و آبفای وزارت نیرو اعالم کرد:  ادعاهایی از قبیل کشف سفره آب زیرزمینی 
با مقادیری نظیر 1000 میلیارد مترمکعب در منطقه سیستان از مستندات قابل دفاع 
برخوردار نیست. به دلیل وقوع خشکسالی های قابل توجه و لزوم شناسایی منابع آب 
جهت تأمین آب شرب در خشک ترین استان های کشور، طی امضای تفاهمنامه های 
مشترک بین وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و استانداری های 
سه استان، اقدامات اضطراری زودهنگام شامل انجام عملیات ژئوفیزیک در استان های 
یاد شده انجام شد که منجر به تعیین محل حفر چاه اکتشافی در زابل به عنوان اولین 
چاه اکتشــافی ژرف شد. عملیات حفاری اکتشافی این چاه در ابتدای سال جاری آغاز و 
در تیرماه به پایان رسید که نتایج کمی و کیفی قابل قبولی تاکنون به همراه نداشته است.

مرتضی گلپور
خبرنگار حوزه دولت
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جــــوابیه

علــی الریجانــی بــه مناســبت روز مجلــس در یــک 
نشســت خبری به ســؤاالت خبرنگاران پاسخ گفت. 
رئیــس مجلس در این نشســت دربــاره موضوعات 
متنوعــی، از مباحث مربــوط به الیحه بودجه ســال 
بعد و موضوعات اقتصادی گرفته تا برجام و شرایط 

منطقه و مسائل سیاسی داخلی اظهار نظر کرد.
علی الریجانی در پاســخ به ســؤال خبرنگار ایرنا 
درمورد جایگاه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام در رونــد قانونگــذاری و انتقادهای 
وارده بــه این هیــأت گفت:  مجمع دو وظیفــه دارد؛ 
یکی از وظایف آن در زمانی است که اختالف نظری 
بیــن مجلس و شــورای نگهبان وجود داشــت، ورود 
کند. او به روند تشــکیل هیــأت عالی تظارت مجمع 
اشاره کرد و افزود: اشکال موجود در روش اجرا است 
کــه این موضوع ابهــام ایجاد کــرده و مانند مجلس 
ســنا شده است. این در حالی اســت که در ایران یک 
مجلــس وجــود دارد، بنابرایــن مجمــع تشــخیص 
نمی توانــد قانونگــذاری کنــد. الریجانی یادآور شــد: 
هیــأت عالــی نظــارت مجمــع تشــخیص می تواند 
موضوعات را به کمیســیون های مجمــع ارائه کند تا 
بررســی های الزم انجام شود. اما مجمع پس از طی 
مســیر می تواند موضوع را به شــورای نگهبان واگذار 
کند تا براساس قانون اساسی موضوع مورد رسیدگی 
قــرار بگیــرد. وی تأکید کــرد: در هر صــورت در زمان 
اختالف مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص 

می تواند تصمیم گیری کند.
ë  به مصلحــت نبــودن اســتیضاح را نمی تــوان به 

اقلیتی تحمیل کرد
رئیس قوه مقننه همچنین در مورد اظهارات وزیر 
امور خارجه درخصوص پولشویی و طرح استیضاح 
ظریف گفت: ممکن است برخی استیضاح وزیر امور 
خارجه را به مصلحت ندانند اما این را نمی توان به 
یک اقلیت تحمیل کرد. آنها )اقلیت( هم می توانند 
از ابزار استیضاح استفاده کنند ولی مصلحت بودن 
یا نبودن آن را مجلس شــورای اســالمی تشــخیص 
می دهد. الریجانی افزود: برخی نمایندگان معتقدند 
در حال حاضر، زمان برای استیضاح مناسب نیست 
ولــی به هر حــال در ایــن زمینه اختالف نظــر وجود 
دارد و تعــدادی نــوع دیگــر فکر می کننــد. به همین 
دلیــل مســیر اســتیضاح در حال طی شــدن اســت. 
وی خاطرنشــان کرد: نکته ای که آقای ظریف گفت، 
مقدمه و مؤخره ای داشــت، در ابتدای این ســخنان 
گفته بود کســانی کــه درباره CFT نظــر می دهند، بر 
اساس عقیده خود و صادقانه نظر می دهند، برخی 
هم ممکن است در این زمینه تحت تأثیر باشند. البته 
اگر بخش دوم را نمی گفت بهتر بود؛ سیاستمدارها 

گاهی نکاتی را می گویند که می توانستند نگویند.
 نمی خواهیم دیپلماســی بزک را در کشــور دنبال 

کنیم
در ادامه این نشست خبری خبرنگار شبکه سی .
بــی.اس پرســید: بــا توجه بــه اعالم آمادگــی رئیس 
جمهوری امریکا برای مذاکره بی قید و شرط با ایران، 
آیا چنین اراده ای وجود دارد؟ مانند برجام 2 یا امثال 
آن؟ رئیس مجلس پاسخ داد: ما از رئیس جمهوری 
امریکا دو سنخ حرف شنیدیم، یک سنخ حرف های 
بی حساب و کتاب که نسبت به ملت ایران جسارت 
می کنــد، البته حرف ســخیف گفتن، مایــه مباهات 
نیســت، ولــی او ایــن ســخنان را مطــرح می کنــد. 
الریجانــی افزود: یک ســنخ هم آن اســت که در کنار 
این حرف ها می گویند ما آماده مذاکره هستیم. من 
فکــر می کنم رهبر معظم انقالب چند بار قبالً گفته 
بودند که امریکایی ها )باید( درســت عمل کنند و به 
قواعــد و به آنچه تعهد می کنند، پایبند باشــند. وی 
اضافه کرد: مگر ما قبالً مذاکره نکردیم؟ اگر کشوری 
یک توافق بین المللی را زیر پــا می گذارد و به توافق 
عمل نمی کند، چطور تقاضای مالقات می کند؟ من 
فکر می کنم این اقدام بیشتر یک شگرد است، باطناً 
دنبال این نیستند. نه آن حرف های سخیف زدن شان 
معنا دارد و نه این حرف ها که در کنار آن تکرار کردند، 
نه اینکه از یک معاهده ای را درباره آن سال ها بحث 
شــده، ایران در آن مذاکرات مشــارکت داشته و بعد 
در شــورای امنیت تصویب شــده، خارج می شــوند. 
بنابراین بســتگی بــه رفتار آنهــا دارد. به ایــن توافق 
هســته ای بازگردنــد، یــک گام بردارند تا مــا بتوانیم 
تصمیم بگیریم، راهش این اســت. رئیس مجلس 
در پاسخ به سؤال دوم همین خبرنگار که پرسید »آیا 
اینکه آنها یک گام بردارند نشــانه این است که شما 
آمادگی مذاکرات مجــدد دارید؟« گفت: خیر، ما در 
حال حاضر شرایط را مهیا این موضوع نمی بینیم، 

این موضوع در حال حاضر حالت تفنن دارد.
 مردم انتظار دارند مســئوالن مســأله پولشویی را 

حل کنند
رئیــس مجلس همچنین در پاســخ به ســؤالی 
درباره وجود پولشــویی و پول کثیف در کشور گفت: 
این مســأله وجود دارد، اما مردم ما انتظار دارند که 
مسئوالن اظهار نظر یا مسأله را حل کنند. الریجانی 
تصریــح کــرد: این که ما مــردم را مضطــرب کنیم 
از نظــر اطالع رســانی چــه خاصیتــی دارد؟ در این 
راســتا باید راه حل ارائه شــود. وی تصریح کرد: یک 
عملیات روانی از بیرون صورت می گیرد که مستمراً 
مــردم را مضطرب می کننــد کــه دروغ و خالف رخ 
داده اســت، عــده ای هــم در داخــل کشــور به جای 

حل ایــن موضوع چیــزی روی آن هــم می گذارند. 
رئیس مجلــس دهم همچنین درباره ســؤال یکی 
دیگــر از خبرنــگاران در مــورد گفت وگــوی ملــی در 
کشور گفت: فکر نمی کنم گفت وگوی ملی احتیاج 
به میز و صندلی داشــته باشد، این مســأله به اراده 
جریانــات سیاســی ربــط دارد. آنهــا باید ابتــدا روی 
چالش های اصلی کشور و نه نقاط اختالف کار کنند، با 
توجه به مشکالت کشور هر چه در داخل کشور اتحاد 
بیشــتر باشــد بهتر اســت. وی تصریح کرد : دوستان 
در جریان هــای مختلــف هم بلــوغ الزم را دارند که 
به دولت پیشــنهاد دهند، دوســتانی که در مجلس 
شورای اسالمی حضور دارند، اظهار عالقه می کنند 
و گاهــی اوقــات نشســت هایی می گذارنــد، امــا از 

جریانات بیرون مطلع نیستند.
ë  اروپایی ها از نظر سیاسی اصرار دارند که پای توافق 

هسته ای هستند
رئیــس مجلــس در پاســخ بــه ســؤال دیگــری 
درخصوص عملکرد اتحادیه اروپا در زمینه برجام 
گفت: اتحادیه اروپا براساس انتظارات عمل نکرد، 
چرا که اروپایی ها این موضوع را مطرح کرده و اصرار 
کردند که با وجود خروج امریکا از توافق هســته ای، 
ایــران از ایــن توافــق خــارج نشــود و راهکارهایی در 
زمینــه توافــق ارائــه کردند کــه گاهــی تغییراتی نیز 
داشــت و ایــن موضوعــات در ایــران مــورد بحث و 
بررســی قــرار گرفته اســت. الریجانی افــزود: توافق 
هسته ای یک توافق بین المللی بوده اما یک عنصر 
مزاحم مشکل ایجاد کرد. اروپایی ها از نظر سیاسی 
اصرار دارند که پای توافق هســته ای هســتند، اما در 
عرصــه اجرایــی می گویند مشــکالتی وجــود دارد. 
رئیــس مجلــس در ادامه دربــاره لوایــح مربوط به 

FATF اظهار داشت: ساز و کارهای مالی اروپایی ها 
به خاطر فشار امریکایی ها با سختی مواجه شده اما 
آنها باید تصمیم نهایی را گرفته و ابالغ کنند که در 
حال مذاکره هســتند ضمن این که در ایران مســیر 
قانونی لوایحی همچون CFT و سایر لوایح مربوط 
به FATF در حال طی شدن است. الریجانی یادآور 
شــد: دربــاره ادامــه حضــور در برجام باید شــرایط 
ســنجیده شــود که اگــر خروجی نــدارد در ایــن باره 
تصمیم بگیریم چرا که ما نیز همچون امریکا حق 
خروج از این معاهده را داریم اما مصرف کردن این 

حق بستگی به شرایط دارد.
ë رفراندوم موضوعات تخصصی کار مشکلی است 

وی در پاســخ به ســؤال دیگــری درخصوص به 
رفرانــدوم گذاشــتن موضــوع FATF گفــت: بــرای 
موضوعــات بســیار تخصصــی برگــزاری رفراندوم 
کار مشکلی اســت چرا که در موضوعات فنی حتی 
حقوقدانــان در بررســی لوایــح بــا مســأله روبــه رو 
می شــوند، امــا بنده مخالــف موضوع نیز نیســتم.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی در پاســخ به این 
سؤال که آیا هیأت نظارت بر برجام تشکیل جلسه 
می دهد، گفت: این شــورا تشــکیل جلسه می دهد، 
به خاطر ندارم آخرین جلســه یک ماهه پیش بود 
یا ســه هفته گذشته اما جلســات تشکیل می شود و 
گزارشــات و تصمیماتی نیز ارائه و گرفته می شود و 
نخواهیــد که تصمیمات را بگوییم اما همین کافی 
اســت که بگوییم مسائل رصد می شــود. وی تأکید 
کرد: مســئله برجام پیچــی دارد کــه نباید عجوالنه 
در مــورد آن تصمیــم گرفــت بلکــه الزم اســت در 
مورد تمــام ابعــاد آن بحث شــود. رئیس مجلس 
تصریح کرد: بر اســاس تصمیم هیــأت نظارت بر 

برجام اســت که موضــوع مذاکــرات آن ادامه دارد، 
درخصوص مسأله هسته ای با کشــورهای دیگر در 
حــال مذاکره هســتیم و آخریــن نظــر اروپایی ها را 
کسب می کنیم که این مذاکرات به صورت تلفنی، 
حضــوری و در ســطوح مختلــف انجــام می شــود، 

سرجمع شرایط برجام در حال روشن شدن است.
ë حریت نمایندگان باید حفظ شود

رئیــس قــوه مقننــه در پاســخ بــه این ســؤال که 
شفافیت در آرا مطالبه مردم است، چه اقدامی در 
این زمینه شــده است، اظهار داشت: شفافیت باید 
انجام شــود اما موضوع مهم تر حریت نمایندگان 
اســت، باید کاری شــود تا حریت نمایندگان حفظ 
شود، قوام مجلس بر این است که هر کس بر اساس 
مصلحت کشور و با حریت اعالم نظر کند. الریجانی 
خاطرنشــان کرد: ما در مریــخ صحبت نمی کنیم، 
در ایــران هتاکی و فشــار وجود دارد. در کشــور از این 
مســائل وجــود دارد و برخــی می ترســند و عــده ای 
نمی ترسند. وی همچنین گفت: برخی نمایندگان 
از شهرهایی آمده اند که با هر اعالم نظری برایشان 
مشــکل ایجاد می شود و تحت فشار قرار می گیرند. 
در ســایت ها به نمایندگان توهین می شود و آنها را 
منافق خطاب می کنند، باید شرایط مناسب شود تا 
شفافیت آراء دنبال شود هر چند که موافق شفافیت 

آرا هستم اما نگرایی هایی در این زمینه وجود دارد.
ë نظام پارلمانی را مناسب می دانم اما االن نه 

رئیــس مجلــس در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
رهبرمعظم انقالب بر نظــام پارلمانی تأکید کرده 
اند، توضیح داد: ایشــان در ســفر به کرمانشــاه این 
موضــوع را در جمعــی مطرح کردند، مــن هم آن 
را کار خوبــی می دانم و در مجموع مســئله را برای 
شرایط کشور مناسب می دانم. وی گفت: مطالعات  
روی نظــام پارلمانی کار ســختی نیســت اما ظرف 
زمانی کنونی مناســب امر نیســت. وی در پاسخ به 
این سؤال که در تنگناهای کنونی، وحدت ملی وجود 
دارد و آیا عزمی برای حل مســائلی چون ســال 88 
وجود دارد، اظهارداشت: در شرایط فعلی هر گامی 
در زمینه وفاق در کشــور به وجود آید و باعث شــود 
نیروهای عالقه مند به ایران به یکدیگر نزدیک شوند 

ضرورت دارد. 
الریجانــی ادامه داد: در این باره که وفاق در بین 
جریان های سیاسی افزایش یافته است، نمی توانم 
بگویــم پیشــرفتی داشــته اند، بایــد در جریان های 
سیاسی وفاق بیشتر شــود. وی درباره حل مسائلی 
چون سال 88 گفت: دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی این مسائل را دنبال می کند، آنها بررسی هایی 

برای حل آن انجام داده اند.

رئیس مجلس در نشست خبری:

مجمع تشخیص نمی تواند قانونگذاری کند

رایزنی عراقچی با وزیر خارجه پاکستان در اسالم آباد

پاسخ سردار نقدی به روزنامه ایران:

کوروش نمی تواند »ذوالقرنین« باشد
روز شــنبه در ســتون »درنــگ« صفحــه 2 روزنامــه ایران 
مطلبی در نقد سخنان سردار محمدرضا نقدی، معاون 
فرهنگی سپاه درباره کوروش منتشر شد که ایشان به این 
مطلب پاســخ داده است.اگر چه این پاسخ همزمان در خبرگزاری فارس هم 
منتشر شده اما در بخشی از آن آمده است: واقعیت این است که آنچه بنده در 
سخنرانی خویش گفته ام، انکار وجود شاه آدمکشی به نام کوروش که شهرهای 
زیادی را با زور سرنیزه و کشت  و  کشتار، به قلمرو حکومت خود ملحق کرد، نبود، 
بلکه عبارت بود از نفی بزرگنمایی های غیرواقعی و چهره سازی هایی دروغین و 
افسانه ای درباره  وی که رژیم پهلوی و صهیونیست ها آن را ساخته و پرداخته اند 
و اینک از ســوی برخی جریان های سیاســی و فکری ادامه یافته اســت. ســردار 
نقدی افزوده اســت: من در آن ســخنرانی چنین گفتم: تاریخ ایران، تاریخی 
حداقل هفت  هزار ســاله و شــاید 10 هزار ساله است و نه دو هزار و 500 ساله؛ 
به طوری که بخشــی از آثار آن تاریخ هفت هزار ســاله در شــهر سوخته  زابل و 
هکمتانه  همدان کشــف شده اســت. اما رژیم منحوس پهلوی و جریان های 
فکــری و رســانه ای وابســته به صهیونیســت ها، این چنــد هزار ســال از تاریخ 
پرعظمــت ملــت ایران را کنار نهــاده و این گونه القا کرده اند کــه تاریخ ایران، 
دو هزار و 500 ســاله اســت، تا در اثر این سانسور، مجال برای محمدرضاشاه 
پهلــوی فراهم شــود کــه کــوروش را در رأس تاریخ ایــران قرار دهــد و از آنجا 
کــه کوروش، حســب آنچــه برخــی مورخــان نوشــته اند، ارفاقاتی نســبت به 
یهودیان داشته است، نتیجه بگیرند که ما نیز امروز باید به او تأسی کنیم و با 

صهیونیست ها، رابطه  مودت و دوستی داشته باشیم!
کــه  تاریخ هایــی  رئیــس پیشــین بســیج در بخــش دیگــری آورده اســت: 
امــروزه، اغلــب به آنها اســتناد بی  چون  و  چرا می شــود، در واقع تاریخ های 
دلبخواهانــه  شاه ســاخته و ناشــی از اوامر ملوکانه  آنهاســت، نــه تاریخ های 
مســتقل و واقع نمــا و متعهــد به حقیقــت. از این  رو در چنیــن تاریخ هایی، 
تاریــخ به  صورتی وارونه و معکوس بیان شــده اســت، به طوری که در آنها، 
شــاهان جنایتکار و ســتمکار، محور و اســاس تحــوالت قرار داده شــده اند و 
انقالبیــون، آزادیخواهان و مصلحان بزرگ، یاغی معرفی شــده اند. به این 
دلیــل، مــا باید تاریخ خویش را بر اســاس خود واقعیت، بازنویســی کنیم و 
به  جای شــاهانی که یکی از دیگری شــرورتر و خبیث تر بوده اند، تاریخ را با 
محوریــت انبیــای الهی، علمــا و حکمای راســتین و مصلحــان آزادیخواه و 

عدالت طلب ایرانی بنویسیم.
نقدی نوشته است: ادعا کرده اید که اظهارات بنده، به  معنی کنار گذاشتن یکی 
از دو هویت اسالمی و هویت ایرانی است، در حالی که سخن من معطوف به 
مالمت و تخطئه  مظالم و مفاسد شاهان حاکم بر ایران بود، نه مردم ایران و 
هویت ایرانی! روشــن است که یکی شمردن این دو، مغالطه ای آشکار و رسوا 
اســت! عجبا! شما از رســانه  رسمی نظام جمهوری اســالمی)!( و در مقام رد 
و ابطال ســخنان تحریف  شــده و ناگفته  بنده)!(، الزمه  حفظ هویت ایرانی را 
تصدیق شــاهان و شاه دوســتی می دانید؟! یعنی شاهانی را که در طول تاریخ 
مورد ادعای دو هزار و 500 ساله بر ایرانیان حکومت جائرانه کرده اند، بخشی از 
من فرهنگی و تاریخی ما هستند؟! کسانی همچون اسکندر مقدونی، آنتیگون، 
ســلوکوس، دمیتریــوس ســوم و... و معاویــه، یزیــد، منصور دوانیقــی،  هارون 
الرشــید، مأمون، معتصم، متوکل، طغــرل، هالکوخان، تیمور لنگ، محمود 
افغــان، آغامحمدخــان قاجــار، رضاخــان قلدر و بی ســواد، محمدرضاشــاه 
دست نشــانده و فاســد! کدام ایرانی از انتســاب اینان به خود، احساس افتخار 

می کند و اینان را پاره ای از عناصر هویت ساز خود می شمارد؟!
وی در بخــش دیگــری ادامــه داد:  برخالف آنچــه که به عالمــه  طباطبایی 
-رحمه اهلل علیه- نســبت داده اید، ایشــان در تفســیر المیــزان، اّواًل نظرات 
افــراد مختلــف را در مــورد ذوالقرنین ذکــر کرده انــد، ثانیًا، نظــر خویش را 
تنهــا به عنــوان »یک احتمال« مطــرح فرموده اند، نه امــر قطعی و جزمی. 
ثالثــًا، به یقیــن، کــوروش که به ســبب مالحظــات سیاســی و قدرت طلبانه، 
گرایش های شبه دینی مختلف را به  رسمیت می شناخته و حتی به بت ها و 
آیین بت پرســتی نیز احترام می گذاشته، هرگز نمی تواند جناب ذوالقرنین 

باشد. پس این استدالل شما نیز قابل قبول نیست.
متن کامل جوابیه سردار نقدی در سایت ion.ir منتشر شده است
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کــرد:  خاطرنشــان  وی 
دولــت یازدهــم تــالش کرد 
شــرایطی  و  محدودیت هــا 
کــه در اقتصــاد ایران به وجود آمده بــود را از طریق 
برجــام روان ســازی کنــد و تحریم های هســته ای از 
طرف امریکا و تحریم های ســایر کشــورها برداشته 
شــود که در نهایت این اتفاق افتاد. واعظی با اشاره 
به فشــارهای زیادی که از طرف این مثلث به کشور 
وارد شــد، اظهارداشــت: این بار برخالف دوره های 
گذشــته کــه بــا تهدیــد نظامــی و روش هــای دیگر 
به دنبال هجمه بر ایران و دولت ایران بودند روش 
دشمنان تغییر کرد و آنها روش نرم را پیش گرفتند.

ë اگر ناآرامی های پاریس در ایران بود
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری در ادامــه بــه 
ناآرامی های اخیر پاریس اشــاره و بیــان کرد: آنچه 
طی 17 روز گذشــته در پاریس رخ داد اگر در تهران 
اتفاق افتاده بود رســانه های دنیــا راجع به واقعه و 
حکومت ایران چه می گفتند؟ وی ادامه داد: تالش 
دشمنان برای ناکارآمد نشان دادن نظام یک روی 
سکه است که روی دیگری هم در داخل کشور دارد. 
واعظــی گفت: نظــام جمهوری اســالمی به قدری 
خــود را مقتــدر می داند کــه در مقابل ایــن حوادث 
خــود را نمی بــازد و اجازه تعبیر خواب دشــمنان را 
نخواهد داد.رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشــاره 
بــه گســتردگی جغرافیایــی ایران یــادآور شــد: این 
شــرایط البته موجب می شــود که زندگــی در همه 
جای کشور یکسان نباشد و به برخی فشار اقتصادی 
بیشــتری وارد شــود کــه البتــه وظیفه دولــت توجه 

بیشتر به مناطق محروم تر و خشک است.
وی گفــت: در طول ۶ ماهی که قــرار بود اعمال 
تحریم هــا بــه 5 نوامبر )1۳ آبان( منتهی شــود چه 
هجمه هایــی صــورت گرفــت و بــا اعصــاب و روان 
مردم بــازی شــد؛ حتی فراخوانــی با عنــوان اینکه 

جنــگ خواهــد شــد، راه اندازی شــد کــه بــا ورود به 
موقع رهبــر معظم انقــالب توطئه ها خنثی شــد. 
بــه گفته واعظی، با تبلیغات فــراوان 1۳ آبان را روز 
تاریخی در نظر گرفته بودند اما همانگونه که رئیس 
جمهــوری در نیویــورک بیــان کــرد، 5 نوامبر هیچ 
اتفاقی نیفتاد. رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان 
اینکه در عمل هرچه توانستند انجام دادند، افزود: 
دیدیم  که از 5 نوامبر عبور کردیم و حتی پس از آن 

قیمت ارز کاهش یافت.
ë مردم امیدوار می شوند

واعظــی با بیــان اینکه تا ســه هفته پیش جنگ 
روانــی گســترده از خــارج، تــالش می کــرد آینــده 
تاریکــی را برای مردم رقم بزنــد، تأکید کرد: زمانی 
کــه مــردم از آینده مأیوس باشــند اجــرای منویات 
دولــت و حکومــت ســخت اســت و بنابرایــن باید 
تالش می کردیم تا به مردم نشان دهیم آنچه گفته 
می شــود اتفــاق نخواهد افتاد و دولت تــوان عبور و 
خنثــی کردن توطئه هــا را دارد.رئیــس دفتر رئیس 
جمهوری تصریح کرد: ارزیابی ها و نظرسنجی های 
انجام شده پس از 1۳ آبان نشان می دهد تغییرات 
محسوســی در جامعه ایجاد شــده و مردم در حال 
خــارج شــدن از یأس هســتند.  وی، آگاهی از هدف 
دشــمن را مهــم  خوانــد و گفــت: هدفگذاری های 
دشــمن بــرای ایــن  بــود کــه نشــان دهد مــردم ۴0 
ســالگی این حکومــت را نخواهند دیــد. واعظی در 
ادامــه بــا بیان اینکــه طی یک  مــاه اخیــر دیگر این 
تبلیغات مشاهده نمی شود، افزود: زمانی که دیدند 
اهدافشــان محقق نمی شود از آن دست برداشتند 
زیرا نمی توانند ببینند 22 بهمن در حالی شکوهمند 
برگزار می شود که تا یک ماه قبل برای دوام نیاوردن 

حکومت تا ۴0 سالگی تبلیغ می کردند.
ë  توصیه هــای واعظــی بــه خبرگــزاری جمهــوری

اسالمی

خبرگــزاری   جمهــوری،  رئیــس  دفتــر  رئیــس 
جمهــوری اســالمی را رســانه ای معتبــر، رســمی، 
قدیمــی و بــا بیش از هشــت دهــه ســابقه خواند و 
افــزود: اکنون که شــرایط خاصی در کشــور و جهان 
مجموعــه ای  کــه  خبرگــزاری  ایــن  اســت  حاکــم 
فکــری اســت باید بــه روز باشــد. وی با بیــان اینکه 
رســانه و تأثیرگذاری آن از جایــگاه واالیی برخوردار 
اســت، افــزود: اکنون باید خــود را با شــرایط جدید 
وفق دهیم، در گذشــته شــاهد تعداد محــدودی از 
خبرگزاری هــا و روزنامه ها بودیم اما اکنون شــرایط 
کامــاًل متحول شــده و هــر فــرد می توانــد از طریق 
ایجاد یک کانال در فضای مجازی برای خود حرفه 
خبرنــگاری را تعریــف کند. واعظی اظهار داشــت: 
ما خبرگــزاری جمهوری اســالمی را یک مجموعه 
فکــری می دانیــم کــه نباید تحــت هیچ شــرایطی 
رقابت با رسانه های داخلی را الگوی خود قرار دهد 
بلکه باید خبرگزاری های خارجی را الگوی خود کند 

و با آنها به رقابت بپردازد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: در گذشــته 
تمام اخبار منتشــر شده شناســنامه دار بود و اخبار 

جعلــی قابلیت انتشــار پیــدا نمی کرد اما امــروز با 
انتشــار اخبــاری مواجــه هســتیم که شناســنامه دار 
نیســتند. متأسفانه گاهی حتی شــاهد انتشار اخبار 
جعلــی از ســوی برخی رســانه های شناســنامه دار 
هستیم که به نوعی این اقدام، خبرشویی محسوب 

می شود.
 واعظــی بــا بیــان اینکــه خبرگــزاری  جمهوری 
اســالمی بایــد صــدای دولت باشــد، گفــت: باید با 
اخبار جعلی، شــایعات و ابهاماتی که هر روز علیه 
دولت ساخته می شوند مقابله کرد و به آنها پاسخ 
داد. وی گفــت: معتقدم که ســتاد اصلی مقابله با 
جنگ روانی ها باید خبرگزاری  جمهوری اســالمی 
باشــد و انتظــار اســت کــه خبرگــزاری جمهــوری 
اسالمی به عنوان بازوی دولت مقابله با هجمه ها را 
در اولویت کار خود قرار دهد. واعظی تأکید کرد: ما 
حمایت از خبرگزاری  جمهوری اســالمی را وظیفه 
خــود می دانیم و به وزرا و دولــت هم تذکرات الزم 
را ابالغ کرده ایم تا تعامل ها افزایش یابد و هر کجا 
که الزم است ارتباطات برای دریافت اخبار براحتی 

برقرار شود.

ë  خبرگزاری جمهوری اســالمی به سازمانی دانش
بنیان تبدیل می شود

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(  
هــم طــی ســخنانی گفــت: چشــم انداز خبرگزاری 
جمهــوری اســالمی در آینــده نزدیــک تبدیــل بــه 
سازمانی دانش بنیان، رسانه نخست در کشور و نیز 

رسانه اول ایرانی در جهان است.
 سیدضیا  هاشمی افزود: چشم انداز خبرگزاری 
جمهوری اســالمی در افق ســه ساله تدوین شده تا 
خبرگزاری جمهوری اسالمی به اثرگذارترین رسانه 
خبری شود. وی با بیان اینکه برای دستیابی به این 
هدف مخاطبان در سه حوزه نخبگان رسمی بویژه 
در دولــت، ذی نفوذانــی که خود مرجعیت خبری 
دارنــد و نیــز مخاطبان عام دســته بندی شــده اند، 
اظهــار داشــت: طــی یــک ســال اخیــر خبرگــزاری 
جمهوری اسالمی در بخش های مختلف با جهش 
و پیشــرفت خوبی روبه رو بوده اســت. به گفته وی، 
بازدید از اخبار سایت خبرگزاری جمهوری اسالمی 
طــی چند ماه اخیر 20 تا ۳0 درصد افزایش یافته و 
در حوزه چند رسانه ای نیز آمار بازدید از 10 میلیون 
نفــر در ماه هــای فصل بهار بــه 40 میلیــون نفر در 
مهرماه امســال رســیده اســت. هاشــمی در بخش 
دیگــری از ســخنان خــود با بیــان اینکه در شــرایط 
کنونی جنگ روانی و رســانه ای بــه موازات یکدیگر 
وجــود دارد، اصحــاب رســانه را در خــط مقدم این 
عرصه دانست و گفت: دست اندرکاران خبرگزاری 
جمهــوری اســالمی فرماندهــان جنــگ رســانه ای 
تحمیلی است.در حاشیه این مراسم سایت »ایرنا 
پایــگاه اطالع رســانی روابــط عمومــی  پــالس« و 
خبرگــزاری جمهــوری اســالمی با حضــور محمود 
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و ســید ضیاء 
هاشــمی مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی 

رونمایی شد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری در جمع مدیران ایرنا  تأکید کرد

برخورد مدنی با اعتراض ها و مطالبات مردم

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی  مسائل مرتبط با سال 88  را دنبال می کند

رنا
ای

معــاون سیاســی وزیــر امــور خارجه در اســالم 
آباد با »شــاه محمود قریشی« وزیر و »تهمینه 
جنجوعــه« قائــم مقــام وزارت امــور خارجــه 
پاکســتان دیــدار و گفت وگــو کــرد. ســیدعباس 
عراقچــی در ســفر یــک روزه بــه پاکســتان، بــا 
مقامات عالیرتبه وزارت امور خارجه این کشور 
در خصوص مســائل مربوط به روابط دوجانبه 
و همکاری  هــای بین المللی تبــادل نظر کرد.او 
همچنین در این سفر با »مشاهد حسین سید« 

رئیــس کمیتــه روابــط خارجی مجلس ســنای 
پاکستان دیدار و گفت و گو کرد.

عراقچــی پــس از ایــن دیدارهــا در گفــت و گــو 
بــا ایرنــا در خصوص محورهــای ایــن دیدارها 
گفت: گفت وگوهای سیاســی میان دو کشور در 
ســطح معاونین وزرای خارجه همــواره برگزار 

شده است.
وی افــزود: مالقــات بســیار خوبی با وزیــر امور 
خارجه پاکســتان انجام شــد که طی آن مروری 

بــر روابــط دو کشــور صــورت گرفت.عراقچــی 
مقامــات  بــا  گفت وگوهــا  جریــان  در  گفــت: 
و  موجــود  موانــع  رفــع  دنبــال  بــه  پاکســتانی 
اضافــه  هســتیم.وی  همکاری  هــا  گســترش 
امریــکا،  یکجانبــه  تحریم  هــای  پــی  کــرد:در 
فرصت  هــا و موانع جدیدی در روابط دو کشــور 

بوجود آمده است . 
و  کرد:ایــران  اضافــه  خارجــه  وزیــر  معــاون 
پاکســتان برای قرن  ها در کنار یکدیگر به خوبی 

زندگــی کرده انــد و دو ملت همســایه، ســابقه 
تاریخی و فرهنگی بســیار نزدیکی دارند و برای 
صدها ســال دیگــر نیز در کنــار یکدیگر خواهند 
بــود. معاون سیاســی وزیــر امور خارجــه تأکید 
کرد: ایران و پاکســتان باید روابط بسیار خوب و 

منفعت آمیزی رقم بزنند.
در دیــدار معاون وزیر خارجه ایــران با وزیر 
خارجه پاکســتان، »مهدی هنردوســت« سفیر 
ایــران در پاکســتان و خانم »رفعت مســعود« 

از  جمعــی  و  کشــورمان  در  پاکســتان  ســفیر 
حضــور  کشــور  دو  خارجــه  وزارت  مســئوالن 

داشتند.
پیش از این نیز، »محمدجواد ظریف« وزیر 
امور خارجه ایران در دومین ســفر رسمی خود 
به پاکســتان در دولت »عمران خان« نخســت 
وزیــر، بــه ایــن کشــور ســفر کــرده و بــا مقامات 
عالیرتبه نظامی و سیاســی این کشــور گفت وگو 

کرد.

 ادامـــــه از
صفحه اول



آسمان ســمنان بلند اســت و دل مردمش بزرگ. 
بافــت ایــن شــهر و دیگــر شــهرهای اســتان کمک 
می کند از هر جا که ســر بلند کنی، آبی خیره کننده 
آســمان با  ابرهای روشــن تنکش در چشــم باشد. 
مانند کالنشهرها نیست که برج ها و ساختمان های 
بلنــد، آســمان را محــدود کرده اســت. در ســمنان 
گســتره دید وســیع اســت. آیا می توان میان بلندی 
آســمان و بلندنظری مردم استان سمنان پیوندی 
برقــرار کــرد؟ نه فقط مــردم بلند نظرنــد، که فهم 

بلندی هم از مسائل و شرایط کشور دارند.
در عبارت های عامیانه و گفتارهای صادقانه شــان، 
هم رنج هست، هم امید پیداست، هم سیاست را 
می فهمند، هم مشکالت اقتصادی را می شناسند، 
هــم درد را می شناســند، هــم بــه اندازه خودشــان 
درمان را. مهم تر از همه اینکه نگاه جزیره ای و صرفاً 
بومی به مسائل ندارند. خود را در کلیتی به نام ایران 

می بینند.
ایــن وضعیــت، دقیقــاً همــان اســت کــه رئیــس 
جمهوری پس از بازگشت از آذربایجان غربی گفت: 
»مــردم علیرغــم گرانی و اینکه در فشــار و مضیقه 
هســتند، اما از روی بزرگواری، لطف و احترام کسی 
اعتراضی به زبان نیاورد و البته این برای من خیلی 

سنگین بود.«
دو روز پیــش از ســفر رئیس جمهوری به ســمنان، 
وقتــی از آنــان دربــاره نیازهــا، رنج هــا، انتظارهــا و 
امیدهــا پرســیدم، پاســخ ها کوتــاه، اما دقیــق بود. 
رنــج را لمس می کردند، اما ریشــه های رنج را هم 
می شــناختند. مشــکل داشــتند، امــا می دانســتند 
چه کشــوری اصرار دارد ما مشــکل داشــته باشیم. 
باوجــود این آنــان ناامید نبودند. برآیند مشــترک 
اظهار نظرهای مردم سمنان و سرخه، امید است، 
امیــد به گشــایش و بهــروزی پس از مشــقات. این 
یعنــی، مردم ســمنان و شــهرهایش، همــان طور 
کــه روی زمیــن راه می رونــد، ذهن شــان هــم پا در 
واقعیت دارد. واقعی شــدن رویکردها، دور شــدن 
از شــعارگرایی، عقالنــی کــردن فرآیندهــا و تکیــه 
بر مناســبات قانونی به جای مناســبات شــخصی، 
اهداف ضمنی ای نیســت که حسن روحانی دنبال 
می کند؟تا اینجا به نظر می رسد او در نرمالیزاسیون 
موفق بوده اســت، دســت کم اینکه مردم ســمنان 
بــه فرآیندها و هنجارهای قانونی چشــم دارند، نه 
دست های مدیرانی که امضا می کنند. در این سفر 
یک روزه به ســمنان، دانشــگاه این شــهر و سرخه، 

زادگاه روحانی با ما همراه باشید.
  سرخه؛ شهری سنتی و پاکیزه

تاکنون دو سمنانی رئیس جمهوری شده اند. فاصله 
زادگاه آنان زیاد نیســت، اما فاصله دولتداری شان، 
زمیــن تــا آســمان اســت. »ســرخه« زادگاه حســن 
روحانی، به سمنان نزدیک تر است؛ شهری کوچک، 
با بافتی ســنتی، درختکاری و بســیار پاکیزه. سرخه 
اینقدر کوچک است که بعید به نظر می رسد حتی 

یک بار هم در آن ترافیک شده باشد.
خانه پــالک 293 »حاج اســداهلل فریــدون« حاال با 
کاشــی »حسن روحانی« شناخته می شود. در خانه 
قفــل اســت و خانــواده کلید را بــه ســرایدار داده اند 
تــا مراقب خانه باشــد. جــز باجناق روحانــی که در 
ســرخه »بوتیــک« دارد و دامــادش که در ســمنان 
است، اغلب فامیل در تهران زندگی می کنند. مردم 
می گوینــد روزهــای تعطیل، هــر از گاهی اقــوام به 
سرخه می آیند و در این خانه را باز می کنند. »رئیس 
جمهوری به ندرت به سرخه می آید، مگر اینکه در 
مســیر حرکت ایشــان باشــد و آن هم بــرای حضور 
در وادی الســالم و فاتحه بر قبور والدین، در سرخه 
توقف می کننــد.« این را حجت االســالم مصطفی 
فاطمــی بصیر، امام جمعه ســرخه می گویــد. او را 
پس از نماز جماعت مســجد نزدیــک خانه پدری 
روحانــی می بینــم. بعد از نمــاز، با برخــی از اهالی 
درباره طرح هایی که قرار اســت در جریان این سفر 
در ســرخه آغــاز شــود، صحبــت می کنــد. می گوید 
رئیس جمهوری ســه شنبه شب به سرخه می آید. 
برای جلســه تــدارک میزبانــی عجلــه دارد. اضافه 
می کنــد که مــردم ســرخه عرق زیــادی بــه رئیس 
جمهــوری دارند و انشــاء اهلل در این ســفر خبرهای 

خوشی برای مردم خواهد داشت. 
در خیابــان اصلی شــهر، بنرهای کوچک اســتقبال 
دیــده می شــود که بــا زبــان ســرخه ای بــه روحانی 
خوشــامد می گویند: »ته قادم هام ســر چــش.« در 
مغازه های قدیمی تر شهر می توان تصاویر روحانی 
را دید، تصاویری که یادگار پوسترهای انتخابات 92 
و 96 اســت. در میدان شــهید بهشــتی، وارد تاکسی 
تلفنی »مسافر« می شــوم. 23 راننده دارد که برای 
15 نفر رانندگی تنها شــغل شــان است. به شوخی 
می گویم همشهری رئیس جمهوری هستید! پاسخ 

می دهند »رئیس جمهوری اهل هر کجا که باشــد، 
رئیس جمهوری ایران است.« اضافه می کنند اینکه 
رئیس جمهوری از ســرخه اســت، قطعاً برایشــان 
مهم اســت، اما خب برای ســرخه هــم کار خاصی 

نکرده است.
لهجه سرخه ای آنان شیرین است، لهجه ای که البته 
برای یک مازندرانی قابل فهم نیست. چای تعارف 
می کننــد و ادامــه گفت وگــو را بــه آمــدن »مرتضی 
قربانی« موکول می کنند، گویی عقل منفصل آقایان 
راننــده اســت. قربانی مدیــر کارخانه ســیم و کابل 
شــاهین است. او هم مانند راننده ها می گوید »قرار 
نبود اینکه رئیس جمهوری همشهری ماست، فرق 
خاصــی برای ما داشــته باشــد، او رئیس جمهوری 
ایــران اســت، باید بــرای کل ایــران تالش کنــد. اگر 
مشــکالت کشور حل شود، ما هم مانند همه مردم 

راضی هستیم.«
او شرط بسته بود کــــــــــــــه رأی روحانی در دور دوم 
20 میلیون می شود و وقتی بیش از این شد، به همه 
کارگران کارخانه بســتنی داد. قربانی می گوید حاال 
چند ماه اســت که حقوق کارگران عقب افتاده، اما 
باوجود این اضافــه می کند که »باید قبول کنیم که 
امریــکا با خروج از برجام زیر قول خود زد که باعث 

شد روحانی به مشکالت زیادی بر بخورد.«
در ســفر نخســت روحانی به ســمنان، نامه قربانی 
بــه کاروان همــراه بی جــواب ماند، باوجــود این، او 
بــرای پیروزی روحانــی در دور دوم تالش کرد. حاال 
هم معتقد اســت کــه »االن زمان تفرقــه و جدایی 
نیست، باتوجه به فشارهای خارجی که به کشور وارد 
می شــود، االن ایشان باید از سوی مردم و نهادهای 

نظام حمایت شود تا این مسیر طی شود.«
پدر و مادر روحانی انســان های ساده زیستی بودند 
که به قول مرتضی قربانی، شاید در زمان مرگ، کل 
موجودی مغازه عطاری اش به یک میلیون تومان 
هم نمی رسید. خود روحانی در شهمیرزاد خانه ای 
دارد که به گفته امام جمعه شهر، هنگام توقف های 
کوتاه و برای رفع خســتگی سفرها به آنجا مراجعه 
می کند.نزدیکی خانه پدری روحانی، به جمع ســه 
نفره ای که گرم صحبت هستند، نزدیک می شوم. 
نام شــان را نمی گوینــد. می گوینــد مــا سه شــنبه از 
رئیس جمهوری به عنوان اینکه همشهری ما است 
استقبال می کنیم، چون وظیفه ماست، اما در دوره 
ریاســت جمهوری بــرای ســرخه کار خاصی نکرد. 
یکــی از آنهــا اضافه می کند کــه روحانــی در دوران 
نمایندگی برای ســرخه آب و گاز شــهری آورد، آن 

هــم درحالی که ســمنان هنــوز آب و گاز نداشــت، 
اما در دوران ریاســت جمهوری اش بــه اندازه آن 
دوره بــرای شــهر کار نکــرد. دیگری روحانــی را با 
احمدی نــژاد مقایســه می کند و می گویــد: »اقوام 
مــن در آرادان زندگــی می کننــد، رفتــم و دیــدم، 
احمدی نژاد برای شــهرش خیلی کار کرده است، 
اما ســرخه قبل و بعد ریاســت جمهــوری روحانی 
فرقــی نکــرد.« او کــه از اقدامــات روحانــی در دوره 
نمایندگــی گفت، اضافــه کرد که البته انتظــار ما از 
رئیــس جمهوری این اســت کــه به فکر کل کشــور 
باشــد و با اصالح قوانین، مشــکالت را حل کند، نه 

اینکه به فکر جای خاصی باشد.
یــاد یکــی از راننده هــای تاکســی تلفنــی »مســافر« 
می افتم  که گفت »اشتغال درست شود، همه چیز 
درست می شود.« این درد دل حسن، یکی از اهالی 
ســرخه نیز هســت که با پســرش مقابــل داروخانه 
ایستاده است. شغلش رانندگی است و با ماهی یک 
میلیــون و 500 هــزار تومان زندگی خانــواده را اداره 
می کنــد. او از گرانی ها و نبود شــغل گالیــه دارد، اما 
مانند مرتضی قربانی، می گوید از رئیس جمهوری 
استقبال می کنیم، چون همشهری ماست. قربانی 
در آخــر بــه من گفته بود بنویس »ته قادم هام ســر 
چــش.« امروز روحانی به ســرخه ای مــی رود که در 
منتهی الیــه غربــی اش، ســاختمان هایی غریبه با 
بافت ســنتی شهر روییده اند، مسکن مهر سرخه با 
خانه هایــی یکی در میــان پر و خالی. روبــه روی آن، 
خانه های نیم ساخته مسکن مهر است که یادگاری 

رئیس دولت سابق است.
  سمنانی ها به روحانی چه می گویند؟

میادیــن و معابر اصلی ســمنان بنرهایی از تصویر 
روحانی است که آنان را به حضور در دیدار مردمی 
بــا رئیــس جمهــوری در ورزشــگاه تختی شــاهرود 
دعــوت می کنــد. روحانی امروز در ســفر به اســتان 

سمنان در جمع مردم شاهرود سخنرانی می کند.
این بنرها از سوی ستاد مردمی استقبال تهیه شده 
و بیشتر هم در نقاط اصلی شهر است، نه هر جایی. 
هرچند بنرها مردم را به حضور در شاهرود دعوت 
می کنــد، امــا ســمنانی ها هم دوســت داشــتند که 
همشهری رئیس جمهوری شان به شهر خودش و 
آنان هم می آمد. اما شــاهرود هم مانند سمنان، یا 
گرمســار، به قول خود سمنانی ها، مهم طرح هایی 
اســت که در اســتان اجرا یا عملیاتی می شود.آقای 
آشــیان کــه کارمنــد اســت، نکتــه مهم تــر را در این 
می دانــد که هنوز دیدارهــای مردمی روحانی ادامه 
دارد و او سفرهای اســتانی خود را ادامه داده است. 
او می گوید بســیاری از مردم از مشکالت اقتصادی 
ماننــد افزایش نــرخ دالر می گویند، امــا روحانی در 
دولت خــود کارهای زیربنایی هم انجام داد، مانند 
پرداخت مطالبات بانک ها که یک اقدام زیربنایی 
بود.مریــم کــه شــاغل اســت، ماننــد آقای آشــیان 
فکر نمی کنــد. او می گوید برای اولین بــار بود که در 
انتخابات شــرکت کردم و به روحانی رأی دادم، اما 
اکنون برای سفر او به استان هیجان یا نظری ندارم، 
زیــرا معتقدم کاری انجــام نداده  و بــه هیچ یک از 

وعده هایــش عمــل نکــرده اســت. از او می پرســم 
چــه انتظاری از روحانی داشــت و رئیس جمهوری 
چــه باید می کــرد؟ می گوید همیــن دالر، باال رفتن 
قیمــت دالر باعث شــد اگر قبــالً بهترین گوشــی را 
می توانســتیم 10 میلیــون تومــان بخریــم، اما یک 
گوشی ضعیف هم با این قیمت نمی توان خرید. او 
از باال رفتن قیمت ها، اجاره و نرخ کرایه ها و درعین 

حال پایین ماندن دستمزدها گالیه دارد.
چند قدم آن طرف تر بــه آقای مؤمن آبادی، کارگر 
بازنشســته برمی خورم. چهره ســیاه ســوخته اش، 
نشانه سال ها کار اســت. او از سفر رئیس جمهوری 
بــه ســمنان اســتقبال می کنــد، چــون بــه گفتــه او، 
اشتغال ایجاد می کند. اینکه روحانی در این سفرها 
به مناطق محروم ســر می زند، از نکات دیگر مورد 

توجه او است.
از مؤمن آبادی می پرســم »روحانی تا اینجا رئیس 
جمهــوری خوبی بود؟« پاســخ می دهد: »هر کاری 
کــه در توانــش بــوده انجــام داده، کاری نبــوده کــه 
نکــرده باشــد.«اما هســتند جوانانی در ســمنان که 
مانند این مرد بازنشسته فکر نمی کنند، مانند علی 
علی عسگر، که 22 سال دارد و دانشجو است. او هم 
به روحانی رأی داده و حتی این را هم اضافه می کند 
که امروز هم بار دیگر به روحانی رأی می دهد تا تفکر 
مقابل او رأی نیاورد، باوجود این، اضافه می کند که 
روحانی نتوانسته است برای من به عنوان دانشجو 

و برای آینده من چشم انداز امیدبخشی ایجاد کند.
علی عسگر، مهم ترین دستاورد روحانی را برجام و 
ثبات اقتصادی می داند و اضافه می کند: همه اینها 
مربوط به دولت اول روحانی بود، اما در دولت دوم 

اصالً کاری نشده است.
اینکه اگر در دولت روحانی کار ویژه ای شــده است، 
مربوط به دولت نخســت او است، نکته ای نیست 
که فقط این جوان ســمنانی به آن اشاره کند. دکتر 
همتی، پزشــک این شــهر هم با او هم نظر اســت، 
امــا معتقد اســت که ایــن اتفــاق دلیــل دارد: یک 
علت اصلــی مخالفت های داخلی بــود که باعث 
شــد نتواند کار بکند و واقعاً هم نگذاشتند کار کند، 
علــت دوم هم ترامپ بود که از برجام خارج شــد. 
او منتقد پیرســاالری و کسانی است که همچنان از 
پذیــرش ایده های تازه ابــا دارند، امــا درعین حال 
نمی گذارند کشــور مســیر طبیعی خود را طی کند. 
از او می پرســم: »اینکه رئیس جمهوری به اســتان 
شــما می آید، چه حســی برای شــما دارد؟« پاسخ 

می دهد: »همشهری ما است، دوستش داریم.«

عضو شورای نگهبان گفت: خانم ها نقش 
و جایگاه بســیار عظیمی در اسالم  و حق 
بزرگی بر انسان دارند ولی همین خانم  ها 
هم می تواننــد با برخی کیدهــا روی روند 
قضایی تأثیرگذار باشند؛ حقوقدانان زنان 
را در محــل کارتــان به تنهایــی راه ندهید 
تــا بتوانیــد ایــن روابــط را کنتــرل کنید.به 
گــزارش ایلنا، آیت اهلل یزدی روز گذشــته 

سراســر  از  حقوقــدان  طــالب  جمــع  در 
کشور تصریح کرد: دنیای امروز به شکلی 
اســت که پیر و جــوان را هم با خود همراه 
شیطان می کند، زیرا ریسمان  های شیطان 
بســیار قوی هستند؛ ســفارش های برخی 
اشــخاص نبایــد موجــب تردیــد قضــات 
شود؛ قضات باید فرض را بر این بگذارند 
که همیشه در محضر الهی هستند و باید 

به عدل کامل و الهی حکم کنند.
وی با بیان اینکه اعتبار هر نظام حکومتی 
وابســته بــه دســتگاه  های قضایی اســت، 
دســتگاه  های  اهمیــت  و  اعتبــار  گفــت: 
و  قضــات  بــه  وابســته  نیــز  قضایــی 
بــه  احــکام  کــه  اســت  شــخصیت  هایی 
دســت آنهاســت و در حقیقت کسانی که 
آخریــن تصمیم را در رابطــه با حق افراد 

می گیرند، بزرگترین پشــتوانه اعتباری هر 
نظام هستند.

رئیــس شــورای عالــی جامعه مدرســین 
اینکــه  بــه  بــا اشــاره  حــوزه علمیــه قــم 
حقوقدانــان و قضــات باید بداننــد که در 
حســاس ترین جایــگاه در نظــام مقدس 
جمهوری اســالمی مشــغول به فعالیت 
هستند، تصریح کرد: باید به گونه ای عمل 

کــرد که وقتی آیندگان عملکرد ما را مورد 
ارزیابی قــرار می دهنــد، دارای کارنامه ای 
قابل قبول باشــیم.آیت اهلل یزدی، آبروی 
اشخاص را امانتی بزرگ دانست و گفت: 
حفــظ آبــروی افــراد از هــر چیــز دیگــری 
مهم تر اســت و بایــد از آن مراقبت کرد و 
هیچ قاضی حق ندارد اســرار پرونده  ها را 

برخالف قانون فاش کند.

فرجام نامشخص شکایت توصیه آیت اهلل یزدی به حقوقدانان: زنان را در محل کارتان به تنهایی راه ندهید
صالحی امیری از الیاس نادران

 خبر اول اینکه،ســید رضا صالحی امیری در گفت وگویی با 
خبرآنالین، موضوع شــکایت خود از سه نماینده مجلس 
نهــم در زمان رأی اعتماد به وزرای دولت یازدهم را روایت 
کرده است. او در بخشی از این مصاحبه با اشاره به ادعاهای احمد توکلی، جواد 
کریمی قدوسی و الیاس نادران علیه وی در جلسه رأی اعتماد به او توضیح داده 
که توکلی و کریمی قدوسی بعد از طرح شکایت وی و محکوم شدن نامبردگان 
از وی حاللیت طلبیدند اما الیاس نادران این کار را نکرد. وی گفته اســت: آقای 
نادران حاضر به عذرخواهی کتبی نشد و در دادگاه محکوم به 10 ماه حبس شد و 
چون در فرصت قانونی به حکم اعتراض نکرد، 10 ماه حبس قطعی و به اجرای 
احکام ابالغ شــد. این خبر را نخســتین بار من اطالع می دهم و این جای تأسف 
دارد. در واقع دارم به رجال سیاسی پیام مهمی می دهم. آقای نادران که محکوم 
شد و می خواست حکم به او ابالغ شود، آدرس جعلی خیابانی در گرگان را داده 
که اصالً وجود خارجی ندارد، در حالی که در تهران زندگی می کند و ما هم مطلع 

هستیم اما تالش می کند که از قانون فرار کند. حکم در اجرای احکام است.

  تالش جدید امریکا برای مصادره دارایی  های ایران
رســانه های امریکایی یکشنبه شــب از تالش هایی در این کشور برای طرح دعوی 
حقوقی با موضوعیت اتهام زنی علیه ایران خبر دادند. به گزارش تابناک، به نوشته 
وبگاه »میلیتری تایمز«، این دادگاه قرار است ادعای نقش آفرینی ایران در کشته 
شدن بیش از هزار نظامی امریکایی در عراق بین سال های 200۴ تا 2011 را بررسی 
کند. به نوشته این وبگاه، اینک در دادگاه فدرال امریکا سند هزار صفحه ای علیه 
ایران جمع آوری شــده است. این دادگاه ســه روزه فدرال در حالی برگزار می  شود 
که یک شرکت حقوقی کوچک از ایالت نیوجرسی و یک وکیل سعی دارند ایران را 
مسئول آموزش، حمایت، ارائه تجهیزات نظامی و کمک های مالی به گروه هایی 

در عراق که با نیروهای اشغالگر امریکایی مبارزه کردند، معرفی کنند.

بررسی شکایت ایران از »ایران اینترنشنال« توسط آفکام
ســازمان نظــارت برمقــررات رســانه ای بریتانیا )آفــکام( تأیید کرد که شــکایت 
سفارت ایران در لندن از شبکه خبری »ایران اینترنشنال« به طور رسمی تحت 
رســیدگی این نهاد قرار دارد. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن این خبر را 

براساس بولتن آفکام که در آن به این مسأله اشاره شده، اعالم کرده است.
بعــد از آنکــه شــبکه ایران اینترنشــنال که مقرآن در لندن اســت بعــد از حادثه 
تروریستی اهواز با سخنگوی گروه االحوازیه گفت وگو کرد، سفارت ایران در لندن 
در اواخر شهریورماه ضمن محکومیت این اقدام، برخورد جدی نهاد نظارتی در 

انگلیس با این اقدام را به عنوان ترویج تروریسم و خشونت پیگیری فوری کرد.
دو هفته بعد از شکایت ایران به آفکام، این نهاد نظارتی در لندن تأیید کرد که 
در حال تحقیق درباره این مصاحبه است. سخنگوی آفکام اعالم کرد که تحقیق 
درباره این شبکه خبری را در اولویت قرار داده  است. اکنون بعد از دو ماه، آفکام 
به طور رسمی اعالم کرده است که به طور رسمی شکایت سفارت ایران در لندن 

از این شبکه خبری را در دستور کار قرار داده است.

 دیـــگه 
چه خبر

فرانسه، میانجی تهران و ریاض شود
آوریل 1996 به تالفی شــلیک موشک های حزب اهلل به شمال 
ســرزمین اشــغالی، ارتش اسرائیل حمله گســترده ای را علیه 
جنبش اســالمی لبنان آغــاز کرد. رژیم صهیونیســتی طی 18 
روز با ریختن حدود 25 هزار بمب، بیش از هزار بار به روستای 
قانا در لبنان حمله کرد. بیش از 175 غیرنظامی بی گناه لبنانی قربانی این تهاجم 
وحشــیانه اسرائیل شدند و صهیونیســت ها نام این تهاجم را »خوشه های خشم« 

گذاشتند.
روز 18 آوریل صهیونیســت ها، اردوگاه قانا، محل اســتقرار نیروهای ســازمان ملل 
متحــد واقع در جنوب لبنان را که بســیاری از زنان و کودکان بــرای در امان ماندن از 
حمالت اسرائیل به آن پناه برده بودند، بمباران کردند. در این حمله 118غیرنظامی 
لبنانــی جان باختند. در مقابل خشــم جامعه جهانی، امریــکا، متحد ممتاز رژیم 
عبری نتوانست نتیجه ای برای این جنگ بیابد و آتش این درگیری را خاموش کند.

روز 15 آوریــل، هــاروی دوشــاریت وزیــر امــور خارجه وقــت فرانســه در دوران ژاک 
شــیراک به ایــن منطقه اعزام شــد. وی طی 13 روز ســفرهای مکرر میــان بیروت، 
تل آویو، دمشق و قاهره، برای رسیدن به راهکاری سیاسی با هر یک از عوامل اصلی 
درگیری به طور مستقیم و غیرمستقیم دیدار و رایزنی کرد؛ یک دیپلماسی شاتل و 
یک موفقیت دیپلماتیک فراگیر که به قول هاروی دوشاریت برای فرانسه بی سابقه 
بــود. روز 26 آوریل با تالش رئیس دیپلماســی فرانســه ســرانجام آتش بس میان 
رژیم صهیونیســتی و حزب اهلل برقرار شــد. امروز »هاروی دوشــاریت« از آن روزها 
می گوید:  شــیمون پرز نخســت وزیر وقت رژیم صهیونیســتی با تبریک به او گفت: 
»شما بزرگترین پیروزی دیپلماتیک فرانسه از سال 1945 را به دست آوردید و این 
رویدادی بی سابقه در تاریخ فرانسه خواهد بود.« از همان زمان ما مطمئن شدیم تا 
زمانی که بحران را حل نکنیم، از این منطقه بیرون نمی رویم. به گفته وی، صحبت 
کردن با کل جهان کلید موفقیت است، بخصوص برای مذاکره با تمامی همکاران 

منطقه از اسرائیل تا ایران برای گذر از بحران سوریه.
22 سال گذشته است اما خاورمیانه همچنان در آتش و خون می سوزد. درگیری ها 
میان حزب اهلل لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد؛ مناقشات فلسطین و اسرائیل 
به بن بستی خطرناک رسیده؛ سوریه، عراق و یمن در حال ویرانی هستند. برخالف 
سال 1996، فرانسه این روزها به سختی می تواند نقشی قوی برای میانجیگری ایفا 
کند. اینجاست که دیپلماسی شاتل می تواند دوباره کارساز باشد.هاروی دوشاریت 
معتقد است که واکنش فرانسه نسبت به قتل جمال خاشقجی در استانبول منطقی 
بوده است؛ به این دلیل که هنوز درباره تمامی ابعاد آن اطمینان وجود ندارد و تنها 
کانال ارتباطی در این زمینه ترکیه است. وی می گوید ما در جهانی زندگی می کنیم 
که بســیاری از رژیم های اقتدارگرا و حتی دیکتاتور که بســیار خشن عمل می کنند، 
وجود دارند. او وضعیت عربستان سعودی را نگران کننده می داند.وی درخصوص 
تصمیم آنگال مرکل صدراعظم آلمان پیرامون توقف صدور سالح به عربستان و 
درخواستش از فرانسه برای پیوستن به این روند می گوید: مهم ترین مسأله برای ما 
درباره عربستان یافتن راهکاری برای پایان دادن به بحران یمن است. باید هرگونه 
فشار ممکن را برای خاتمه این بحران به عربستان وارد کنیم. این یک جنگ داخلی 
است که در آن چندین نیروی خارجی مداخله می کند. ما برای بازگشت این کشور 
به صلح اقدامات کافی انجام نداده ایم. جنگ، گرسنگی و بحران انسانی که در این 
کشــور در جریان اســت، نیازمند قوی ترین مداخالت دیپلماتیک است که در حال 
حاضر وجود ندارد.من معتقدم فرانسه باید نسبت به کل منطقه ای نگران باشد که 
در آن عربستان سعودی همراه ایران و ترکیه مهم ترین نقش را ایفا می کنند. دقیق 
تربگویم باید به همان اندازه که با عربستان روابط برقرار می کنیم با ایران هم رابطه 
داشته باشیم؛ وهمان طور که با عربستان سعودی مذاکره می کنیم با ایرانی ها نیز 
در حال مذاکره باشیم و به نوعی توازن را در روابط ایجاد کنیم. فرانسه باید روابط 
میان ایران و عربستان را که امروز در سطح بسیار پایینی رسیده است، دوباره به هم 
پیونــد بزند.وی گفــت: در این زمان، ما باید تا آنجا که ممکن اســت، رابطه خود با 
این کشور را تشدید کنیم. به دنبال اتهاماتی که در ماه ژوئیه گذشته به ایران درباره 
»تالش برای اقدامی تالفی جویانه علیه نشست گروهک منافقین در پاریس« زده 
شد، امروز فرانسه در ایران سفیری ندارد و ایران نیز به تبع سفیری در پاریس ندارد. 
به نظر من باید در اســرع وقت سفیری فرانسوی به تهران اعزام شود. ما باید قادر 
باشیم که به طور مؤثر با ایرانیان مذاکره و همکاری داشته باشیم و روابط ما با این 
کشور تنها به روابط سودآور و امکانپذیر محدود نشود. در همین زمینه باید به دنبال 

راهکاری برای حل تنش ها میان تهران و ریاض باشیم.
منبع: لوپوئن
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president.ir :سفر روحانی به سمنان در سال 95 /  عکس

روایت همشهریان روحانی از رنج ها و امیدها
گزارش »ایران« از حال و هوای استان سمنان در آستانه  سفر رئیس جمهوری

مرتضی گل پور
خبرنگارحوزه دولت

فرزانه خوئینی
مترجم

مراســم روز دانشجوی امسال با حضور رئیس 
جمهــوری، باز هم با یک سنت شــکنی برگزار 
می شــود. سال گذشته این مراســم در زاهدان 
برگزار شد، امسال در دانشگاه سمنان برگزار می شود. این دانشگاه 
نزدیک به 35 هزار دانشجو و قریب به 400 عضو هیأت علمی دارد. 
کامپیوتر، شیمی و پلیمر، مواد، اقتصاد، علوم اجتماعی و پزشکی 
برخی از دانشکده  های این دانشگاه هستند. همین اعداد و ارقام به 
تنهایی نشــان می دهد شایسته بود که دســت کم یک بار هم شده، 
مراســم روز دانشــجو با حضــور رئیس جمهــوری در این مجموعه 
عظیم دانشگاهی برگزار شــود. تا اینجای کار، این یک بار با حضور 

روحانی است.
فضــای دانشــجویی دانشــگاه ســمنان، چیزی متفــاوت از کلیت 
فضای دانشــگاهی کشور نیست. چه بســا اگر روحانی امسال هم 
در یکی از دانشگاه  های تهران حضور می یافت، همین مطالبات، 
حرف  هــا و نقدهــا به دولت یا حاکمیت را می شــنید کــه احتمااًل 
در ســمنان خواهد شــنید. هرچند دانشــجویان معتــرض بودند 
که چرا این مراســم باید در دانشــکده پزشــکی برگزار شــود که به 
نســبت غیرسیاسی تر اســت تا دانشــکده  های دیگر. البته در این 
میان هســتند دانشجویانی که به جای استقبال از حضور روحانی 
در دانشــگاه خــود، از زاویــه دیگــری بــه آن نگاه می کننــد. مانند 
»محمدحســین عرب ســرخی« دبیر سیاســی انجمن اســالمی 
دانشــجویان دانشــگاه ســمنان کــه حضــور رئیس جمهــوری در 
دانشــگاه  های شهرســتان  ها را امری مثبت و زمینه ای برای طرح 
مطالبات دانشــگاه  های استان  ها و بیان حرف  های آنان می داند، 
امــا اضافه می کنــد که این حضور بــه این دلیل اســت که فضای 
دانشــگاه  های شهرســتان  ها آرام تــر اســت و ماننــد تهــران، تند و 
هیجانی نیســت. وی معتقد اســت کــه روحانی با ایــن کار تالش 

می کند تب تند مراسم روز دانشجو را پایین بیاورد.
عــرب ســرخی می گویــد که دانشــجویان دانشــگاه ســمنان عموماً 
سیاسی نیستند، هرچند در اعتراض  های صنفی مشارکت می کنند، 

اما در موضوعات دیگر دانشجویان همراهی نمی کنند.
این دانشــجو، آمــوزش دانشــگاهی را نیز دچار مشــکل می داند، از 
جمله اینکه رتبه ایران در تولید مقاله آی.اس.آی کمتر از 40 است، 
امــا رتبه ایــران در ارجاع به مقاله  هــا کمتر از 70 و ایــن به عقیده او 

یعنی یا مقاالت کپی است یا اینکه سند ندارد.
از عرب ســرخی می پرســم از نظر سیاســی فضای دانشگاه سمنان 

چگونــه اســت؟ پاســخ می دهــد: سیاســتگذاری کالن دانشــگاه به 
گونه ای اســت که ســعی می کند فضا را آرام نگه دارد، حتی بســیج 
دانشــجویی در دوره  هایــی تــالش کــرد آقــای حســن عباســی را به 

دانشگاه دعوت کند که موافقت نشد.
فضایی که عرب ســرخی آرام می خواند، محمدرضا قلی پور، دبیر 
واحد سیاســی مجمع اسالمی دانشــجویان سمنان تصویر دیگری 
از آن ارائــه می کند. قلی پور می گوید ما اولین تشــکلی بودیم که در 
دولت روحانی تعلیق شدیم، ما در مجوز گرفتن  ها مشکل داشتیم 
و در مدت 6 ماهه تعلیق، حتی اجازه اجرای تئاتر یا نمایش فیلم 

هم به ما داده نمی شد.
او اضافــه می کنــد کــه البته امــروز معــاون فرهنگی دانشــگاه بهتر 
برخــورد می کنــد، اما هیــأت نظــارت در ارائه مجوزها ســختگیری 
می کند. قلی پور در این زمینه به مراســم 13 آبان اشــاره می کند که 
اجازه داده نشــد با حضور ســعید مدنی برگزار شــود. او هم حضور 
روحانــی در دانشــگاه ســمنان را مثبــت ارزیابــی می کنــد و دالیــل 
خــود را این طور تشــریح می کند: تمرکز بر تهران زیــاد بود و باعث 
می شــد افرادی که در شهرســتان  ها هســتند و ظرفیت  هــای باالیی 
دارند دیده نشوند، این جریان نشان می دهد تنها جای مهم کشور 
تهران نیست و قرار نیست که تشکل  های دانشجویی استان  ها تنها 

امضاکننده بیانیه  های تشکل  ها از تهران باشند.
قلی پور اما از آنچه عقب نشینی روحانی از مواضع خود می خواند 
هــم انتقــاد می کنــد و همراهی نکــردن بــا اعتراضات کارگــران و 
معلمان را غیرقابل پذیرش می داند و اضافه می کند: تشکل  های 
دانشجویی هم خوانش صحیحی از وظایف خود ندارند، جنبش 
دانشجویی باید موتور محرکه جامعه و تریبون و رسانه بخش  هایی 
از جامعه باشد که رسانه و تریبون ندارند، اما جنبش دانشجویی از 

مطالبات اقشار مختلف اعم از کارگران و معلمان حمایت نکرد.
توفیقی، یک دانشــجوی انقالبی است که در یک نهاد انقالبی هم 
فعالیت دارد. از او می پرسم اگر روز دانشجو فرصت داشتی مقابل 
رئیس جمهوری صحبت کنی، چه می گفتی؟ پاسخش این بود: »از 
رئیس جمهوری می خواستم بیشتر به خرد جمعی و صحبت  های 
رهبــری توجــه کنند و فرمایشــات ایشــان را عملی کنند. شــرایطی 
فراهم شود تا خود مردم اقتصاد را پیش ببرند، همچنین از ایشان 

خواهش می کردم از نیروی جوان بیشتر استفاده کنند.«
او نیــز حضــور روحانــی در مراســم روز دانشــجوی شهرســتان  ها 
را نشــانه توجــه بــه دانشــجویانی می دانــد کــه خــارج از بن بســت 

سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی تهــران حضور دارند. عمل بیشــتر 
بــه توصیه  های رهبری، عمل بــه اقتصاد مقاومتی، اتــکا به داخل 
و اســتفاده از نیروی داخلی و قطع امید از کشــورهای خارجی برای 
مدیریت و کمک رسانی و پیشبرد صنعت، و به طور خالصه توجه 
به ظرفیت داخلی، دیگر کلیدواژه  های مورد تأکید توفیقی است.این  
اظهارات نشان داد که دانشگاه سمنان هم مطالبات و رویکردهای 
بخش  هایی از جامعه را نمایندگی می کند. پس روحانی حق داشت 

که روز دانشجو را تنها به دانشگاه  های تهران منحصر نکند. 
ابراهیمی هم عضو یک تشکل دانشجویی است که به قول خودش، 
به روحانی رأی داده تا رئیسی رأی نیاورد. او اما کمتر درباره سیاست 
حرف می زند و بیشــتر از وضع اقتصادی و وضع آموزشــی دانشگاه 
می گوید. او از وضع اقتصادی کشور گالیه می کند، وضعی که باعث 
شد پدر او با وجود سال ها کار و تالش، حتی نتواند یک خودرو داشته 
باشد و او که دانشجو است، شرمش می آید تا از پدر خود پول بگیرد.

ابراهیمی که دانشجوی مهندسی است، تحول در دروس دانشگاه ها 
را ضــروری می داند و اضافه می کند: اکنون درس های دانشــگاه به 
گونه ای است که کمتر ما را برای بعد از دانشگاه آماده می کند، حاال 
در کالس هــا فقط بــا فرمول ســر و کار داریم که برای ســال های کار 

کردن نفعی برای ما ندارد.
شایســته، یک فعال دانشجویی سمنان که اهل مشهد است هم با 
ابراهیمی درباره ضرورت تحول در دروس دانشگاه هم نظر است. 
او هــم معتقد اســت که حــاال درس های دانشــگاه چنــدان به درد 

دانشجویان نمی خورد.
ابراهیمــی حاضــر نشــد مســتقیماً درباره سیاســت صحبــت کند، 
هرچند آنچه او خواستار اجرای آن بود، درنهایت از مجرای سیاست 
عملی می شــود. اما شایســته کمی از سیاســت می گوید، وقتی از او 
می پرسم اگر در مراسم روز دانشجو تریبون داشته باشی، به رئیس 
جمهــوری چه می گویــی؟: »کاش به قول هایت عمــل می کردی، 
حداقــل این کــه به قولــت درباره ثبات نــرخ دالر کــه در گفت و گوی 

تلویزیونی با رشیدپور گفته بودی عمل می کردی.«
او فضای دانشــگاه ســمنان را همراه با نشــاط نســبی می داند و با 
اشاره به دفتر مجمع اسالمی دانشجویان که کمی آنطرف تر واقع 
شده است، می گوید: در دانشگاه باید نشست های مختلفی برگزار 
شــود تا نظرات رد و بدل شــده و در نهایت خود دانشجو تصمیم 
بگیرد. حاال هم در دانشــگاه ما نشســت های هر تشــکل به خوبی 

برگزار می شود.

دانشگاه سمنان مهیای مراسم روز دانشجو 

بـــرش
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سیاوش رضایی
خبرنگار

نوبخــت  محمدباقــر  اعــام  براســاس 
رئیــس ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
الیحــه بودجــه ۹۸ طبق قانــون، ۱۵ آذر 
یعنــی روز پنجشــنبه هفته جــاری حتی 
در صورت عدم تشــکیل جلسه، تقدیم 

مجلس می شود.
پــس از ماه هــا بحــث و بررســی و آغــاز 
فرایند بودجه ریزی از ۱5 تیرماه امسال، 
و  کان  ارقــام  پیشــنهادی  تبصره هــای 
ویژگی هــای الیحــه بودجه ســال ۱۳۹۸ 
کل کشــور در جلســه روز یکشــنبه هیأت 
دولــت به تصویب رســید و حــال آماده 
ارائه به خانه ملت اســت. در این جلسه 
مباحــث مرتبــط بــا بودجه ســال ۹۸ با 
ســه رویکرد اطمینــان از تأمین کاالهای 
اساســی مــردم بــا ارز دولتــی، اصاح و 
افزایش حقوق شــاغان و بازنشستگان 
و حمایــت از تولید و اشــتغال و تکمیل 
طرح های نیمه تمام با مشارکت مردم 

و بخش خصوصی پیگیری شد.
ایــن درحالــی اســت کــه یــک روز قبــل 
یعنی روز شنبه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی ســران ســه قــوه موضوع های 
بــا کلیــات، منابــع و مصــارف  مرتبــط 
بــا  را  کشــور  کل   ۱۳۹۸ ســال  بودجــه 
تأکید بــر توجه به نیازهای مــردم بویژه 

قشرهای کم درآمد بررسی کرد.
ë بودجه ای متفاوت از سال های قبل

الیحــه بودجــه ۹۸ تفاوت های بســیاری 
بــا لوایــح گذشــته دارد. ایــن بودجــه در 
شرایطی تدوین شده است که پس از دو 
و نیم سال دوباره تحریم های اقتصادی 
بازگشــته اســت و  ایــران  امریــکا علیــه 
درآمدهــای  از  بخشــی  قطــع  به طــور 
بودجــه را تحــت تأثیر قــرار می دهد. به 
گفتــه نوبخــت رئیــس ســازمان برنامه 
و بودجــه بــا توجــه بــه شــرایط تحریم، 
تدویــن الیحه بودجه ۹۸ دشــوار بود اما 
بودجه معقولی تنظیم شد. در شرایطی 
به اعتقاد مسئوالن دولتی الیحه بودجه 
ســال آینده دشــوار بوده است که دولت 
با تمام مشــکات و کمبودها حمایت از 
معیشت مردم و تولید و اشتغال را جزو 

اهداف اصلی خود قرار داده است.
رئیــس  معــاون  اســاس  برهمیــن 
جمهــوری، کاهــش فشــار تحریم هــا به 
بــرای تأمیــن کاالهــای  مــردم، تــاش 
اساســی و توجــه بــه تولیــد و اشــتغال 
ســال  بودجــه  الیحــه  ویژگی هــای  از  را 
نوبخــت،  کــرد.  اعــام  دولــت  آینــده 
و  نقــدی  یارانه هــای  پرداخــت  تــداوم 
دیگــر  از  را  حمایتــی  بســته های  ارائــه 
رویکرد هــای دولــت در تدویــن الیحــه 

بودجه سال آینده کل کشور برشمرد.
ë 98 ویژگی های مهم بودجه

آینــده  ســال  بودجــه  الیحــه  تدویــن 
تنظیــم  ســازی،  شــفاف  بــر  تأکیــد  بــا 
عملکــردی بودجــه، توجــه به اشــتغال 
و توســعه عدالت از اواســط آبان ماه به 
دســتگاه های اجرایــی ابــاغ و اکنون در 

آســتانه تقدیــم بــه مجلــس قــرار دارد. 
طبق اعام دولت حمایت از معیشــت 
عمومــی و عدالت اجتماعــی، حمایت 
از تولید و اشــتغال، دو ویژگی خاص در 

تدوین الیحه بودجه ۱۳۹۸ است.
تقویت انضبــاط بودجــه ای، اصاحات 
در رویه ها و فرآیندها و افزایش پایداری 
بودجه در مقابل تکانه های بین المللی 
از دیگــر ویژگی های الیحه بودجه ســال 
و  اشــتغال  مــی رود.  شــمار  بــه  آینــده 
معیشــت همچــون پارســال از ویژگــی 
بــارز تدوین الیحه بودجــه بوده که برای 
رســیدن بــه ایــن مهــم، سیاســت هایی 
بــرای تنظیم الیحه ســال ۱۳۹۸ در نظر 

گرفته شده است.
همچنیــن ثبــات اقتصــاد کان و بهبود 
و  اشــتغالزایی  کار،  و  کســب  فضــای 
کنتــرل نــرخ بیــکاری و تأمیــن عدالــت 
عادالنــه  توزیــع  بهبــود  و  اجتماعــی 
سیاســت های  مهمتریــن  از  درآمدهــا، 
تنظیــم بودجــه آینده اســت. عــاوه بر 
ایــن، مدیریــت کســری تــراز عملیاتی، 
و  ســرمایه ای  دارایی هــای  تــراز  بهبــود 
بهبــود تعادل های منطقه ای _ اســتانی 
نیــز دیگــر سیاســت هایی اســت کــه در 
تدوین بودجه ســال ۱۳۹۸ مــورد توجه 

قرار گرفت.
تمرکز بر مشارکت عمومی-خصوصی، 
مولدســازی و واگــذاری امــوال و دارایــی 
دولت از دیگر برنامه های در نظر گرفته 
شده دولت در بودجه ۹۸ برای حمایت 
از تولید و اشــتغال اســت کــه در تبصره 
۱۹ بودجــه پیش بینــی شــده اســت. در 
تبصــره 5 بودجه ســال آینده بر تســویه 
بخشــی از مطالبــات بخــش عمومــی و 
خصوصی از دولت در قالب تهاتر تأکید 
می شــود. همچنین در تبصره ۱۸ نیز به 
مســأله استمرار برنامه اشــتغال مولد و 
سیاســت های فعاالنه بازار کار پرداخته 

شده است.
ë 98 قیمت نفت و دالر در الیحه

بــا وجــود ایــن کــه هم اکنــون دو ســوم 
منابــع درآمدی بودجه غیرنفتی اســت 
ولــی همچنان ســهم یک ســومی نفت 
در تأمیــن بودجــه قابــل توجــه اســت. 
برهمین اســاس بازگشــت تحریم های 
نفتی و بانکی علیــه ایران می تواند این 

بخش را با دشواری هایی مواجه کند.
منابــع عمومی دولت بــه عنوان بودجه 
اصلی ســاالنه از ســه بخش درآمدهای 
نفتی، درآمدها و واگذاری اوراق تشکیل 
می شــود که نفت بیش از یک ســوم آن 
بــرای  به طوری کــه  می کنــد؛  تأمیــن  را 
امســال حدود ۳۸۶ هزار میلیارد تومان 
منابــع عمومی پیش بینی شــده که ۱۰۷ 
هــزار میلیــارد تومــان آن بــرای نفــت و 

فرآورده های نفتی است.
این در حالی است که منابع نفتی امسال 
در بودجــه بــا میــزان صــادرات حــدود 
دو میلیــون و ۴۰۰ هــزار بشــکه در روز و 
قیمــت هــر بشــکه ۵۵ دالر و همچنین 
نــرخ ۳۵۰۰ تومانی بــرای تبدیل منابع 
نفــت به ریال پیش بینی شــده بــود، اما 

با توجه به افزایش قیمت نفت در بازار 
جهانی و همچنین افزایش نرخ تسعیر 
ارز در بودجه که از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰ تومان 
افزایش پیدا کرد اوضاع درآمدی دولت 
در ایــن بخــش را در مســیر رو به رشــد و 

بیش از حد پیش بینی شده قرار داد.
عملکرد بودجه نشــان داد که در هشت 
ماه ابتدایی ســال متوســط نــرخ فروش 
نفــت در هر بشــکه حــدود ۷۰ دالر بوده 
اســت. در عیــن حــال کــه در نیمــه اول 
ســال با وجــود پیش بینــی تحقق حدود 

۵۵ هزار میلیارد تومانی حدود ۶۳ هزار 
میلیارد تومان کسب درآمد شده است.

دولت در الیحه بودجه برای درآمدهای 
نفتــی این گونه پیش بینی کرده اســت تا 
فــروش نفــت بین یــک تا یــک میلیون 
و ۵۰۰ هــزار بشــکه و بــا قیمــت ۵۴ دالر 
باشــد، در عین حــال که منابــع نفتی با 
نــرخ میانگیــن حــدود 5۷۰۰ تــا 5۸۰۰ 
تومــان تبدیل به ریال شــود. ارقام مورد 
نظر در قیاس با بودجه ســاالنه نشان از 
کاهــش حداقل یــک میلیون بشــکه ای 

دالری  یــک  حــدود  و  نفــت  صــادرات 
قیمت فروش دارد، اما نرخ تســعیر ارز 
برای ســال بعد نســبت به ۴۲۰۰ تومان 

فعلی حدود ۱۶۰۰ تومان رشد دارد.
ë  4200 کاالهــای اساســی همچنــان دالر

تومانی می گیرند
از زمانی که نرخ ارز در کشــور صعود کرد 
و در بــازار آزاد از ۱۹ هزار تومان هم عبور 
کرد، رئیس جمهوری تأکید کرد که تمام 
کاالهای اساســی تــا پایــان فروردین ماه 
ســال آینده با دالر 4۲۰۰ تومانی تأمین و 
توزیع می شود تا نرخ این کاالها که سهم 
باالیــی در ســبد مصرفی خانوارهــا دارد 
افزایــش نیابــد. هر چنــد هنوز تــا نهایی 
شــدن ارقــام بودجــه زمــان باقی اســت 
ولی طبق اظهارات مسئوالن دولتی قرار 
است رویه تأمین کاالهای اساسی با دالر 

دولتی در سال آینده نیز ادامه یابد.
ë درآمد مالیاتی ۱20 هزار میلیارد تومانی

طبــق برآوردهای اولیه درآمــد مالیاتی 

ســال آینــده حــدود ۱۲۰ هــزار میلیــارد 
تومــان درنظــر گرفتــه شــده که نســبت 
به امســال تغییر قابل توجهی نداشــته 

است.
بــر اســاس قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۷ 
درآمدهــای  کل  مجلــس،  مصــوب 
مالیاتی اعم از مالیات و حقوق گمرکی، 
حــدود ۱4۹ هزار میلیــارد تومان در نظر 
گرفته شــده اســت. همچنیــن در قانون 
مذکــور، درآمدهای حاصــل از حقوق و 
عــوارض گمرکی حدود ۲۹ هزار میلیارد 
تومــان لحــاظ شــده که بــه ایــن ترتیب 
بایســتی در ســال جاری حدود ۱۲۰ هزار 
میلیــارد تومــان درآمد مالیاتــی وصول 

شود.
محــل  از  دولــت  درآمدهــای  هرچنــد 
فــروش نفت در ســال آینده افــت دارد 
اما به نظر می رســد دولت برای جبران 
آن قصــد نــدارد روی مالیــات حســاب 
اخیــراً  کــه  اســت  درحالــی  ایــن  کنــد. 
دولــت بــا کاهــش 5 درصــدی مالیــات 
تولیدکنندگان هم موافقت کرده اســت 
تــا زمینه هــای رونــق تولیــد و اشــتغال 

فراهم شود.
ë رشد حداقلی هزینه های جاری

را  دولــت  هزینه هــای  عمــده  بخــش 
هزینه هــای جــاری تشــکیل می دهد که 
برای امســال حــدود ۲۹۰ هــزار میلیارد 
و  کــه عمــده آن حقــوق  بــوده  تومــان 
دســتمزد اســت. بــرای ســال آینــده بــا 
توجــه به تورم فعلی و آنچه برای آینده 
پیش بینــی شــده افزایــش ۲۰ درصدی 
حقوق کارکنان در دستور کار قرار دارد. با 
این حال دولت برای جلوگیری از رشــد 
هزینه هــای جــاری خــود با صفــر کردن 
ســایر هزینه ها به جز حقوق و دســتمزد 
رشــد حدود ۷ تا ۸ درصدی را برای کل 

هزینه ها درنظر گرفته است.
ë بودجه عمرانی زیاد می شود

دولــت  بودجــه ۹۸  الیحــه  اســاس  بــر 
۶۵هــزار میلیارد تومــان اعتبار عمرانی 
برای ســال آینــده در نظر گرفته اســت.

برای بخــش عمرانی که در ســال جاری 
۶۲ هزار میلیارد تومان مصوب شــد و با 
وجــود صرفه جویی که بایــد در هزینه ها 
وجود داشــته باشد، از این بخش رقمی 
کم نشده ولی میزان رشد آن قابل توجه 
نیســت و به کمتر از ۱۰ درصد برای سال 
۱۳۹۸ می رســد.تا کنون حــدود ۳۰هزار 
اعتبــارات عمرانــی  از  تومــان  میلیــارد 

سال جاری پرداخت شده است.
البته همانگونه که رئیس سازمان برنامه 
و بودجه توضیح داده اســت مشــارکت 
بخــش خصوصــی و مــردم در پیشــبرد 
طرح هــای عمرانی یکــی از رویکردهای 
نیــز  ســال جاری  در  کــه  اســت  بودجــه 
در  تمــام  نیمــه  طــرح  هــزار   4 حــدود 
لیســت واگــذاری بــه بخــش خصوصی 
قرار گرفت. بنابراین درصورتی که سایر 
ابزارهــای بودجه ای دراین بخش فعال 
شــود می تــوان تحقــق ارقام بــه مراتب 
باالتــری از رقم 65 هزار میلیارد تومانی 

اعام شده را انتظار داشت.
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روزگذشــته عبدالناصــر همتــی، رئیس 
کل بانک مرکزی، در اقدامی بی ســابقه 
بــه میدان فردوســی رفت تــا از نزدیک، 

وضعیت بازار ارز را رصد کند.
این در حالی اســت که بــازار ارز روزهای 
متفاوتــی را نســبت بــه ماه هــای قبــل 
رکوردزنــی  از  پــس  می کنــد.  تجربــه 
قیمت هــا در ایــن بــازار که باعــث عبور 
دالر از مــرز ۱۹ هــزار تومــان شــد، بانک 
مرکــزی بــه پشــتوانه اختیــارات ویژه ای 
که از شــورای عالی هماهنگی اقتصادی 
با حضور ســرانه ســه قــوه دریافت کرد، 
توانســت سمت و سوی بازار ارز را تغییر 
دهــد و بخش عمده ای از حباب قیمتی 
ایجــاد شــده ارز را تخلیه کنــد. به طوری 

یــک  بــرای  کــه در روزهــای اخیــر دالر 
روز بــه کانــال ۱۰ هــزار تومــان بازگشــت 
تومــان  هــزار  کانــال ۱۱  و هم اکنــون در 
معامله می شود. درهمین راستا رئیس 
کل بانک مرکزی در بازدید سرزده خود 
از بــازار آزاد ارز پــای صحبت صرافی ها 
تــا  نشســت  ارز  بــازار  در  خریــداران  و 
مشــکات و چالش های پیش روی بازار 

ارز را از نزدیک مشاهده کند.
ë صرافان از وضعیت ارز چه گفتند

بازدید ســرزده رئیس کل بانک مرکزی 
از بازار ارز در محدوده چهارراه استانبول 
ســبب شــد تــا فعــاالن ارزی و صرافــان 
دیدگاه هــا و نقطه نظرات خود را درباره 
وضعیــت حاکم بر بــازار بــه اطاع وی 

برســانند. در این بازدید که به گفته خود 
فعاالن بــازار ارز بی ســابقه بــود، برخی 
از صرافــان ایــن فرصــت را یافتنــد کــه 
نقطه نظــرات خود را دربــاره وضعیت 

حاکــم بــر بــازار و بخشــنامه های بانک 
بیــان  آن  ســاماندهی  دربــاره  مرکــزی 
کنند. یکــی از این صرافــان در گفت و گو 
با ایرنا اعــام کرد: بتازگی بانک مرکزی 

بــه  کــه  کــرده  صــادر  را  بخشــنامه ای 
صرافی هــا اجازه می دهــد ارز حاصل از 
صــادرات صادرکنندگان خرد تا ســقف 
یک میلیون یورو را خریداری کنند.»این 
بخشــنامه می توانــد تا حــدود زیادی به 
تقاضــای ارزی موجود در بــازار برای ارز 
خدماتــی که صرافی هــا امکان فعالیت 
در ایــن حوزه ها را دارند، پاســخ دهد اما 
در مقــام اجــرا همین بخشــنامه نیاز به 
شفاف سازی بیشتری دارد. به گفته یکی 
از فعــاالن بــازار ارز، حضــور رئیــس کل 
بانک مرکزی در بازار ســبب خوشحالی 
صرافان شد زیرا نشان می داد که از نظر 
وی شرایط حاکم بر بازار و وضعیتی که 
فعاالن این عرصه با آن روبه رو هستند، 

اهمیــت دارد و می خواهد تنگناها را کم 
کند. وی اظهار داشــت: از ابتدای امسال 
صنف صرافــان با مشــکات عدیده ای 
روبه رو شــد و به مدت حــدود چهار ماه 
بــازار ارز و صرافــی تعطیــل شــد کــه نه 
تنهــا ســبب زیــان صرافان شــد بلکه به 
ارز  قاچــاق  و  زیرزمینــی  فعالیت هــای 

دامن زد.
یکــی دیگر از صرافان نیــز به ایرنا اظهار 
داشــت: اکنــون بــازار شــرایط آرامــی را 
تجربــه می کنــد و نرخ هــا در بــازار آزاد 
بــه اختاف اندکــی با نرخ هــای اعامی 
صرافی بانک هــا دارد ولی انتظار داریم 
بخشــنامه های  بــا  مرکــزی  بانــک  کــه 

تسهیل کننده، شرایط را بهتر کند.

درد دل صرافان با رئیس کل بانک مرکزی در راسته فردوسی

گشت  همتی

میلیارد دالر
تسهیالت صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی در شش ماه نخست امسال 
بالغ بر ۲۹۶۸ میلیون دالر تسهیات پرداخت 

کرده است. طرح های اعام وصول شده نیز در 
مجموع ۳ میلیارد و ۸۸ میلیون دالر بوده است.

2/9
تریلیون دالر

میزان بدهی جهانی
کریستین الگارد رئیس صندوق بین المللی پول 

نسبت به افزایش حجم بدهی جهان به ۱۸۲ 
تریلیون دالر هشدار داد و به نشریه نیشن گفت: 
رشد اقتصاد جهانی پر قدرت باقی مانده است.

182
میلیارد تن

فرسایش ساالنه خاک
منوچهر گرجی، رئیس انجمن علوم خاک ایران 
گفت: برآوردها نشان می دهد ساالنه ۲ میلیارد 

تن از خاک کشور دچار فرسایش می شود که این 
موضوع خسارت زیادی را به دنبال دارد.

2
هزار تن

کشمش صادراتی در خراسان شمالی
محمدعلی شریکیان، مدیر باغبانی سازمان جهاد 

کشاورزی خراسان شمالی در گفت و گو با ایسنا از 
تولید ۱5 هزار تن کشمش صادراتی در این استان 

طی سال جاری خبر داد.

15

جهش ۳ دالری نفت
نفــت خــام در معامات روز گذشــته با جهشــی ۳ دالری 
وارد کانــال ۶۲ دالر شــد. ایــن 5 درصــد افزایش قیمت در 
یک روز دو علت داشــت. توافــق امریکا و چین برای آتش 
بــس موقــت در جنگ تجــاری و دوم، چشــم انداز مثبــت اجاس اوپــک برای 
کاهش تولید. چین و امریکا طی اجاس ســران گــروه ۲۰ در آرژانتین برای حل 
درگیری هــای تجاری، توافق کردند حداقل تا ۹۰ روز عوارض اضافه وضع کنند.  
در زمان تنظیم این گزارش هر بشــکه نفت خام برنت 6۲ دالر و ۲۲ سنت و هر 

بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت 5۲ دالر و ۹۷ سنت بود.
ë قطر از اوپک خارج می شود

در همین حال روز گذشته یک خبر نفتی مهم نیز رسانه ای شد؛ خروج قطر از اوپک. 
شبکه الجزیره قطر این خبر را به نقل از وزیر انرژی کشورش اعام کرد. به این ترتیب 
که ســعید الکعبی در یک کنفرانس خبری گفت که کشــورش از ژانویه ۲۰۱۹ از اوپک 
خارج می شود و این تصمیم صبح روز گذشته به اوپک اباغ شده است. قطر به دنبال 
راه هایی برای گسترش نقش بین المللی خود و برنامه ریزی استراتژی بلندمدتش این 
تصمیم را گرفته است.البته او در اجاس این هفته در وین شرکت خواهد کرد.  وزیر 
انرژی قطر می گوید:»گرفتن این تصمیم آسان نبود. قطر 5۷ سال عضو اوپک بوده 

است ولی تأثیر این کشور بر تصمیم گیری های تولید اوپک ناچیز است«. 
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پنج سالگی افق کوروش با درج نماد این 
شرکت در بورس همزمان شد

 رئیس هیأت مدیره شــرکت فروشــگاه های زنجیره ای افق 
کوروش با اشاره به درج نماد این شرکت در بورس همزمان 
با پنجمین ســالگرد افتتــاح این فروشــگاه، ابــراز امیدواری 
کرد که ســهیم شــدن عموم هموطنان در این کســب و کار برای مجموعه خیر و 
برکت در پی داشته باشد و با تحقق کامل اهداف و برنامه های شرکت، جوابگوی 
سهامداران باشیم. به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق 
کوروش، جشــن پنجمین ســالگرد افتتاح این فروشــگاه با حضور ریاســت هیأت 
مدیــره و مدیرعامل، معاونین، مدیران و همکاران ســتاد مرکزی افق کوروش با 

مروری بر موفقیت ها و اهداف بلندمدت مجموعه برگزار شد. 
در این مراسم علی ابراهیمی ضمن تبریک پنجمین سالگرد افتتاح این فروشگاه، 
زحمــات و تاش های یکایک همکاران را در کســب موفقیت های درخشــان این 
مجموعــه تأثیرگــذار ارزیابــی کــرد. وی  گفت: در آغــاز به کار این شــرکت، تعداد 
همــکاران حــدود ۱۰۰ نفر بود اما هم اکنون و در پنجمین ســال فعالیــت، ۸ هزار 

نیروی انسانی در این شرکت مشغول به فعالیت هستند

بنگــاه ها

تغییرات تسهیالت ساخت بافت فرسوده)میلیون تومان(

 نرخ سود وام اضافه شدهنرخ سود وام قدیموام قبلمحل
وام اضافه شده

96018 درصد50کالنشهرها

97018 درصد40شهرهای دیگر

معاون وزیر راه و شهرسازی به »ایران «خبر داد

 وام ساخت در بافت فرسوده 
110 میلیون تومان شد

 در طرح ملی بازآفرینی شهری تسهیات ساخت و تولید مسکن در بافت فرسوده 
در کانشهرها 5۰ میلیون تومان و در شهرهای دیگر 4۰ میلیون تومان با نرخ سود 
۹ درصد به تصویب رســیده بود اما با درخواســت سیاســت گــذاران و متولیان این 
طرح ملی و با تصویب بانک مســکن وام ســاخت در بافت فرســوده تا ســقف ۷۰ 
میلیون تومان افزایش یافت. هوشــنگ عشــایری معاون وزیر راه و شهرســازی در 
گفت و گــو با »ایران« با اعام این خبر افزود: ارزش تســهیات ســاخت مســکن به 
نســبت هزینه تمام شــده کاهش یافته اســت بنابراین افزایش میزان وام ساخت 
در دســتور کار ما قرار گرفت و با افزایش ۷۰ میلیون تومانی وام ســاخت مبلغ وام 
در کانشــهرها و شــهرهای دیگر ۱۱۰ میلیون تومان شد یعنی ســازندگان در تهران 
که قباً می توانســتند5۰ میلیون وام برای ســاخت هر واحد درخواست کنند اکنون 
با اضافه شــدن 6۰ میلیون تومان ۱۱۰ میلیون تومان وام برای ســاخت هر واحد در 
بافت های فرســوده دریافت می کنند. سازندگان در شهرهای دیگر نیز پیش از این 
4۰ میلیون وام برای ســاخت هر واحد می گرفتند اکنون با اضافه شدن ۷۰ میلیون 
به این تسهیات وام ساخت آنها نیز ۱۱۰ میلیون تومان شد. به گفته عشایری نرخ 
ســود وام های 5۰ و 4۰ میلیونی ۹ درصد تعیین شــده و نرخ سود تسهیات اضافه 
شده )6۰ میلیون کانشهرها و ۷۰ میلیون شهرهای دیگر( با نرخ سود اعامی بانک 

مرکزی یعنی ۱۸ درصد به سازندگان و انبوه سازان پرداخت می شود.
افزایش مبلغ وام ساخت آنطور که عشایری توضیح داد به سازندگان و انبوه سازان 
حرفه ای که از فناوری های نوین در ساخت و ساز استفاده می کنند تعلق می گیرد 
و مبلغ وام خود مالکان همانند سابق 5۰ میلیون در شهرهای بزرگ و 4۰ میلیون 
تومان در شهرهای کوچک خواهد بود. عشایری گفت: افزایش مبلغ وام به تصویب 
بانک مسکن رسیده و با شروع پرداخت تسهیات وام ساخت در طرح بازآفرینی 
شــهری افزایش مبلغ نیز محاسبه می شــود. افزایش مبلغ وام ســاخت و نوسازی 
محات هدف در طرح بازآفرینی شهری را می توان حمایت دولت از توسعه گران، 
ســازندگان و بخش خصوصی برای شتاب ساخت و ساز و تولید مسکن تعبیر کرد 
که برنامه اصلی بخش مسکن است. هدف دولت در اجرای برنامه ملی بازآفرینی 

شهری نوسازی بافت های فرسوده و افزایش تولید مسکن بطور همزمان است.
یکی دیگر از برنامه های حمایتی دولت برای نوسازی بافت های فرسوده مشوق های 
تســهیات خرید برای خریداران مســکن در بافت های هدف است. به این منظور 
تسهیات خرید از طریق صندوق پس انداز یکم به خانه اولی ها برای خرید مسکن 
در بافت فرسوده 6۰ میلیون تومان برای یک نفر و ۱۲۰ میلیون برای زوجین با نرخ 
سود 6 درصد پرداخت می شود. با سازو کاری که سیاست گذاران برنامه بازآفرینی 
شهری در نظر گرفته اند این وام نیز می تواند برای مشارکت در ساخت منتقل شود 
بنابراین ســازندگان عاوه بر وام ۱۱۰ میلیونی با اســتفاده از وام ۱۲۰ میلیونی خانه 

اولی ها در مجموع ۲۳۰ میلیون وام ساخت برای هر واحد می توانند دریافت کنند.
با توجه به حبابی شدن قیمت مسکن و کاهش توان مالی متقاضیان برای خرید، 
کارشناســان معتقدند در این شــرایط افزایش تولید تقریباً بهترین راهــکار برای از 
بین بردن حباب قیمتی و حذف ســوداگران از بازار است. هر چقدر عرضه مسکن 
بیشــتر باشــد حبــاب قیمتی کمتــر شــده و در عــوض خریــداران واقعــی وارد بازار 
مسکن می شوند. در واقع با افزایش تولید در شرایط رکود-تورمی تعادل را به بازار 
برمی گرداند و با متعادل شدن بازار عرضه و تقاضا سوداگری جایی در بازار مسکن 

ندارد.افزایش وام ساخت گام مهمی در جهت افزایش تولید است.

وضعیــت  کــه  اســت  آن  واقعیــت 
متغیرهای تعیین کننده در بودجه ۹۸ 
بویژه وقتی تمرکزمان بــر درآمدهای 
دولت معطوف می شــود چندان هم 
بحرانی نیســت بــه خاطر اینکــه ما از 
سهمیه ۲.۱ میلیون بشکه ای اوپک در 
حال حاضر حدود ۱.5 میلیون بشــکه 
در روز می فروشیم در حالی که امریکا 
پیش تر تهدید کرده بود اجازه نخواهد 
داد حتــی یــک قطــره از نفــت ایــران در بازارهــای جهانی 
فروخته شــود. از ســوی دیگر از یاد نبریم قیمــت ارز که در 
تعیین قیمت تورم به واسطه واردات کاالها تعیین کننده 
است تا مرز ۲۰ هزار تومان هم باال رفته بود و امروز این رقم 
به کانال ۱۱ هزار تومان یعنی حدود 5۰ درصد رقم فاجعه 
بار پیشــین بازگشته اســت که باز وضعیت را در ثبات نرخ 
تورم بهبود می بخشــد. البته امیدواریم شوک های مثبتی 

در بازار ایجاد شــود چون در حال حاضر قیمت نفت افت 
داشــته و افت قیمت نفت به همــراه کاهش عرضه نفت 
ایــران در بازارهــای جهانی بــه این معنا خواهــد بود که ما 
بــه ارز کمتری دسترســی خواهیم داشــت با ایــن همه اگر 
آقای روحانی و تیم اقتصادی دولت در طراحی بودجه به 
گونه ای عمل کنند که فشــار از روی اقشــار ضعیف جامعه 
برداشــته شود و از آن ســو مخارج دولت آن قدر زیاد نشود 
کــه اثر تورمی بــر روی اقتصاد بگــذارد و ارزش پول ملی با 
افزایــش نرخ ارز کاهــش یابد می توانیم امیدوار باشــیم از 
این وضعیت شــکننده عبور کنیم و این امر ممکن نیست 
مگــر این که بودجه نویس ها بــا ظرافت همه جوانب را به 
گونه ای بســنجند که هم اثر تورمی مخارج زیاد مهار و هم 
معیشت خانوارهای ایرانی تأمین شود. البته اگر ما بتوانیم 
به لحاظ وضعیت سیاسی در جهان وزن مان را طوری باال 
ببریــم که تحریم های صادراتی از میــان برود بخش قابل 

توجهی از این موانع مرتفع خواهد شد.

دخل و خرج پساتحریمی

یادداشت

مهدی تقوی
اقتصاددان

درحالــی کــه برخی افزایش قیمت ســوخت را یکــی از راه هــای درآمدزایی دولت در ســال آینــده می دانند، 
مســئوالن دولــت و مجلس بــا رد این گمانه زنی ها افزایش قیمت ســوخت از جمله بنزیــن را منتفی اعام 
کرده اند. دراین باره ســخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در واکنش به ادعای افزایش قیمت بنزین تا لیتری 
پنج هزار تومان گفت: تأکید مجلس بر احیای کارت سوخت بوده و تاکنون بحثی درباره افزایش قیمت بنزین و یا سهمیه بندی 
مطرح نشــده اســت.  اسداهلل قره خانی در گفت و گو با ایرنا درباره این ادعا، گفت: تاکنون فقط پیشنهادات مربوط به مدیریت 

مصرف و سهمیه بندی مطرح شده، اما هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین و یا سهمیه بندی اتخاد نشده است.

افزایش قیمت بنزین به لیتری 5 هزار تومان صحت ندارد

بــرش

مهمترین ارقام بودجه سال های 97 و 98
الیحه بودجه 98قانون بودجه 97ارقام

54 دالر55 دالرقیمت نفت
5700 تومان3500 تومانقیمت دالر

120 هزار میلیارد تومان120 هزار میلیارد توماندرآمدهای مالیاتی
65 هزار میلیارد تومان62 هزار میلیارد تومانبودجه عمرانی

1 تا 1.5 میلیون بشکه2.4 میلیون بشکهصادرات روزانه نفت
20 درصد20 درصدمیزان افزایش حقوق کارکنان دولت

سهیال یادگاری
خبرنگار گزارش

رنا
ای
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 درآمد دالالن: 10 هزار میلیارد
ضرر خودروسازان: 6 هزار میلیارد تومان

اختصاصی »ایران«: قیمت مواد اولیه خودروها چقدر افزایش یافته است؟

کــه  کارشناســی  اظهارنظــر  آخریــن 
سیاســتگذاری  شــورای  جلســه  در 
حــدودی  تــا  و  شــده  مطــرح  خــودرو 
هــم خودروســازان بــه آن روی خوش 
نشــان دادنــد، افزایــش 60 درصــدی 
کــه  اســت  خودروهایــی  قیمــت 
داخلی ســازی بیشــتری در کشــورمان 
دارنــد و دیگــری افزایش 80 درصدی 
قیمت کارخانــه ای که وابستگی شــان 
بــه واردات بیشــتر اســت. بــا جمــع و 
فاصلــه 10 درصــدی  تقریبــاً  تقســیم 
قیمــت کارخانــه بــا بــازار بــه دســت 
می آید. بــا این اوصاف خودروســازان 
اصرار به حاشــیه بازار 5 درصد دارند. 
عــددی کــه رئیــس جمهــوری هــم با 
اســت. آن گونــه  نکــرده  آن موافقــت 
عضــو  ســبحانی فر  رمضانعلــی  کــه 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 
در برنامــه تیتــر امشــب عنــوان کــرده 
ســازمان حمایــت در تحلیلــی کــه از 
 27 رشــد  داشــته  خــودرو  وضعیــت 
درصــدی قیمــت را مناســب دانســته 
اســت ولی خودروسازان بشدت با این 
درصد چالش دارند و معتقدند آنالیز 
قیمت هــا نشــان می دهــد کــه قیمت 
مــواد اولیه طی چنــد وقت اخیر بیش 
از صددرصــد افزایش یافته اســت. از 
این رو افزایش 27 درصدی نمی تواند 
از مشــکالت و زیاندهی حــدود 6 هزار 

میلیارد تومانی بکاهد.
ë  صنعــت ناعادالنــه  قیمت گــذاری 

خودرو را به این روز انداخته است
بــه  چگونــه  خودروســازان  اینکــه 
تعطیلــی  و  رســیدند  مرحلــه  ایــن 
خطــوط تولیــد را پیــش خبــر می کنند 
بــه عوامل مختلفــی بســتگی دارد که 

طــی ســالیان اخیــر بــه آنهــا پرداخته 
اکثــر کارشناســان و  امــا  شــده اســت. 
مدیران ایران خودرو و ســایپا، شورای 
رقابت را مقصر عقبگرد خودروسازان 
می داننــد. همان گونــه کــه در جــدول 
پیــش رو آمده اســت تا ســال های 94، 
خــودرو،  قیمت گــذاری  کــه   96 و   95
توســط شــورای رقابت انجام می شد، 
خودروسازان ضرردهی شان آغاز شد. 
شــورای رقابــت افزایــش 10 درصــدی 
و  می کــرد  مصــوب  را  قیمت هــا 
پیــدا  تــا تریبونــی  خودروســازان هــم 
می کردند از قیمت گذاری ناعادالنه از 
سوی شــورای رقابت گالیه می کردند. 
ایــن امر به مــرور زمان باعث شــد که 
بنیه مالی خودروسازان ضعیف شود، 
به قول خودشــان خودروهــا را با زیان 

به مردم تحویل دهند.
ë  10 هزار میلیارد تومان سود به دالالن

رساندیم
کارشناســان  از  قــره ای  حســن 
می گویــد:  خــودرو  صنعــت 
خودروســازان 5 هــزار و 500 میلیــارد 
تومان طی شــش ماه سال جاری ضرر 
کردند و طی ایــن مدت دالالن بازار از 
حاشــیه بازاری که بوجود آمد سود 10 

هزار میلیارد تومانی بردند.
ë موج سوم بیکاری در قطعه سازی

انجمــن  دبیــر  محبی نــژاد  آرش 
کشــور  قطعه ســازان  همگــن  صنایــع 
هم تأییــد کرد که دالالن بــازار خودرو 
بواســطه حاشــیه بازاری که با کارخانه 
در  نجومــی  ســودهای  آمــد  بوجــود 

حدود 10 هزار میلیارد تومان بردند.
وی در گفت و گــو بــا »ایــران« ادامه 
حــدود  امســال  خودروســازان  داد: 
فــروش  تومــان  میلیــارد  40 هــزار 
داشــتند و ایــن در شــرایطی اســت که 
فاصله قیمــت کارخانه و بازار حداقل 

60 درصــد بود لــذا به جــای آنکه این 
پــول به ســمت خریــد قطعــه و تولید 
برود، به جیب کســانی رفته اســت که 
هیچ عایدی برای کشــور ندارند و تنها 

باعث گرانی خودرو در بازار شدند.
همگــن  صنایــع  انجمــن  دبیــر 
بــا  افــزود:  کشــور  قطعه ســازان 
شــرایط بوجــود آمــده بــرای صنعت 
ســوم  مــوج  خــودرو،  و  قطعه ســازی 
بیــکاری در صنعــت قطعه ســازی در 
راه اســت. متأســفانه بــه دلیــل عــدم 
شــدن  بحرانــی  و  قیمت هــا  اصــالح 
و  اخــراج  جــز  چــاره ای  وضعیــت 
تعطیلی قطعه ســازان وجــود ندارد. 
امیدواریم سیاســتگذاران قبل از آنکه 
صنعــت قطعه ســازی نابود شــود، به 

فکر اصالح قیمت ها باشند.
وی تأکید کرد: بیش از 100 کارخانه 
قطعه ســازی تعطیــل شــده و تعــداد 
200 هــزار نفــر از قطعه ســازان بیــکار 

شده اند.
ë  با افزایش درســت قیمــت مخالف

نیستیم
عضــو  ســبحانی فر  رمضانعلــی 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 
هــم بــه »ایــران«، گفــت: مجلــس بــا 
مخالــف  خــودرو  قیمــت  افزایــش 
نیست، تنها دلیل مخالفت ما ارزیابی 
و آنالیــز درســت قیمــت مــواد اولیه و 
درصد آن در تولید خودرو اســت. وی 
ادامــه داد: وزارت صمــت بــه صورت 
دقیــق لیســت قیمت هــا را اســتخراج 
کنــد تــا همــه بدانند کــه مــواد اولیه تا 
چنــد درصد باعــث افزایش قیمت ها 
می شــود. ما هنوز این لیست را شفاف 

ندیده ایم.
ë قیمت مواد اولیه رکورد زده است

عضــو  رشــتی  میرخانــی  داود 
دربــاره  هــم  خودروســازان  انجمــن 

سوئیس به دنبال راه اندازی کانال مالی 
اختصاصی خود با ایران است

شــریف نظــام مافــی رئیــس اتاق 
مشترک ایران و ســوئیس با اشاره 
انــدازی  راه  بــرای  تالش هــا  بــه 
ســازوکار مالــی ایــران و اروپــا )SPV( گفــت: جزئیــات 
مربــوط بــه چگونگــی فعالیــت ایــن کانــال بایــد تــا 
1۵دسامبر ســال جاری میالدی اعالم شــود. بر اساس 

گزارش ســایت خبــری اتاق تهران، نظــام مافی با با بیان این کــه کانال مالی 
ایــران و اروپــا در آینده ای نزدیک و بــه احتمال قریب به یقین در کشــورهای 
آلمــان یــا فرانســه پا می گیــرد، افزود: ایــن دو از کشــورهای اروپایی به شــمار 
می آینــد که تا حدودی می توانند فشــارهای مالی امریکا را تحمل کنند.عضو 
اتــاق بازرگانــی ادامه داد: از ســوی دیگر ســوئیس به دنبال راه انــدازی کانال 
مالــی اختصاصــی خود اســت تا در حوزه ســالمت و غــالت با ایــران تجارت 
کنــد. مذاکره بــرای راه اندازی این کانال مالی به جریان افتاده تا هرچه زودتر 
مجوزهــای الزم دریافــت شــده و امــکان اســتفاده از این کانال بــرای طرفین 
فراهم شود.رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس اظهار داشت: شواهد کنونی 
نشان می دهد که بدون اشاره مستقیم به این مسأله، ایران به سمت نفت در 
برابر غذا و دارو حرکت می کند. به نظر نمی رســد که تا دو سال آینده تجارت 
در حوزه های مختلف از جمله تکنولوژی های روز مثل هواپیما و ماشین آالت 
برای ایران ممکن شود یا دست کم به راحتی انجام شود. وی ادامه داد: فکر 
می کنم در 2 ســال پیش رو بیشــتر تمرکز طرف های خارجــی برای تجارت با 
ایــران در حوزه غالت و ســالمت اســت و این فعالیت ها هم بایــد با دریافت 

مجوزهای الزم از جمله اوفک و دیگر نهادهای بین المللی انجام شود.

پساتحریم

خودرو در جاده واقعی سازی قیمت
روز گذشته پژو 207 اتومات و دنده ای رکورددار افزایش 
قیمــت بود. مشــتریان برای خرید ایــن خودروها مجبور 
شــدند 2 میلیــون تومــان یشــتر پرداخــت کننــد. ســایر 
خودروها هم رشــد قیمتی بیــن 500 تا 700 هزار تومــان را تجربه کردند. در 
ایــن میــان خودروهای خارجــی ترجیح دادند در جای خود بایســتند و حتی 
بــا کاهــش قیمت دالر یک میلیون تومان هم از قیمت این خودروها کاســته 
نشده است. فعاالن این حوزه می گویند تا زمانی که واردات صورت نگیرد با 

کاهش نرخ ارز نباید توقع کاهش قیمت ها را داشت.

خــودرو

ماده اولیه
)کیلو(

اسفند 94
)ریال(

اسفند 96
)ریال(

درصد تغییرات
)اسفند 94 به 96(

شهریور 97
)ریال(

 درصد
تغییرات 

)به اسفند96(

درصد تغییرات
)اسفند 94 به 

شهریور 97(

آبان 97
)ریال(

277260000 درصد115 درصد76230000 درصد61000107139آلومینیوم

255148000 درصد103درصد75142000 درصد4000070000مواد پلیمری

16649835 درصد57درصد6948000 درصد1800030500ورق فوالدی

172605000 درصد49 درصد83490000درصد180000328894مس

22930000 درصد87درصد7628000 درصد850015000قراضه

273260000 درصد143 درصد53280000 درصد75000115000سرب

12563000 درصد51درصد4963000 درصد2800041600فوالد آلیاژی

5611112675درصد19 درصد3111112675 درصد71241009299310حداقل حقوق ماهانه

317125000 درصد20.1 درصد38145000 درصد3471548040دالر نرخ بازار آزاد

 دالر نرخ ارز 
مبادالتی - نیما

18191000 درصد126 درصد2485000 درصد3020737600

روند/ درصد تغییرات قیمت مواد اصلی و ارز مورد مصرف صنعت خودرو

یک میلیارد و 950 میلیونب ام وی 74530 میلیونپژو 206 صندوقدار

560 میلیونBX7 بورگوارد 114 میلیون207 اتومات

یک میلیارد و 850 میلیونپورشه باکستر92 میلیون207 دنده ای

یک میلیارد و 800 میلیون250 نیوفیسE بنز83 میلیوندنــــــا

38 میلیون و 300 هزارپراید 111

40 میلیونتیبا صندوقدار

550 میلیوندی اس 6 مدل 2018 

580 میلیونمیتسوبیشی اوتلندر 

خودرو های لوکسخودروهای  داخلی تومانتومان

مرجان اسالمی فر
خبرنگار

فساد را نگویید؛ فریاد بزنید
بیــژن زنگنــه ، وزیر نفــت بخش 
نفــت، گاز و پتروشــیمی را خــط 
مقــدم جبهــه نبــرد بــا دشــمن 
خواند و برای گذر از شــرایط تحریم، بر امیدآفرینی، ایثار و 
فداکاری، پرهیز از اسراف، مبارزه با فساد، تالش حداکثری 
دولت برای کاهش فشار معاش بر مردم و صبر و پایداری 

تأکید کرد. به گزارش ایلنا، وزیر نفت، روز گذشته در نوزدهمین نشست تخصصی 
فرماندهان پایگاه های بسیج وزارت نفت، از شرایط فعلی به عنوان سنگین ترین 
محاصــره اقتصادی علیــه ایران نام بــرد و افزود: امروز جمعی از همکاران شــما 
بدون ســروصدا تمام تالش خود را به کار بســته اند تا تولید و صادرات نفت، گاز، 
فرآورده هــای نفتــی و محصــوالت پتروشــیمی را زنده نگــه دارند. بایــد هم بدون 
سروصدا کار کنیم، زیرا بارها گفته ام هر اطالعاتی در این زمینه بدهیم به دشمن 
کمــک کرده ایم و آنها متوجه می شــوند که چه در ســر داریــم؛ همانگونه که هیچ 

فرمانده ای در جنگ، زمان و مسیر و ساعت حمله را اعالم نمی کرد.
زنگنــه بــه ایــن واقعیــت هم اشــاره کرد کــه در شــرایط فعلــی، همان طور که 
همیشــه در طــول تاریــخ بــوده اســت، برخــی در تالشــند از ایــن وضعیــت برای 
ثروت اندوزی خود اســتفاده کنند و ســعی می کنند ببرند و بخورند و بار خودشان 
را ببندند. بخشــی از این ها را می توان با نظارت های رســمی کنترل کرد که دولت 
هم انجام می دهد.وزیر نفت به موضوع فســاد هم اشاره کرد و گفت: همان طور 
کــه قباًل هم بارها تأکید کرده ام، در مقابل فســاد که همانند خوره و موریانه برای 
بدنــه جامعه اســت، نباید کوتاه آمد؛ حال این فســاد از جانب هــر که می خواهد 
باشد. نمی گویم اگر از فسادی خبردار شدید به من بگویید؛ می گویم آن را فریاد 
بزنید. باید با فاسد برخورد کرد و این حساسیت در شرایط فعلی که مردم گرفتار 
حداقل های زندگی هســتند، دوچندان باید باشد. وی تأکید کرد: این که یک عده 

دنبال پر کردن جیب خودشان هستند، نه شرعی است و نه انقالبی.

سیاستگذاران

بخش خصوصی

 »مبارزه با پولشویی« را 
به زمین سیاست کشانده اند

پــدرام ســلطانی، نایــب رئیــس 
اتــاق بازرگانــی ایــران می گویــد: 
بــا  مبــارزه  دولــت،  مخالفــان 
پولشــویی را به زمین سیاســت کشــانده اند؛ این رویکردها، 
خودزنی، خودتحریمی و بهانه دادن به دست بدخواهانی 
اســت کــه می خواهنــد ایــران را »بهشــت پولشــویی دنیــا« 

معرفی کنند. سلطانی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: متأسفانه بحث پولشویی 
در کشــور ما سیاســی شده اســت؛ در فضایی هســتیم که اصواًل هر مســأله ای را که 
دولــت تــالش می کنــد بــه نتیجه برســاند - بویژه مــواردی کــه به نوعی ریشــه در 
تعامــالت بین المللی دارنــد - مخالفان دولت آن موضــوع را بالفاصله به زمین 
سیاست می کشانند. سلطانی ادامه داد: بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی 
مؤسسه بازل )AML Basel(، ایران در سال های 2012، 2014، 2015، 2016 و 2017 
بدتریــن جایــگاه را از نظر ریســک پولشــویی داشــته و فقط در یک ســال )2013(، 
افغانســتان جایگاه نخســت در بیشــترین ریســک پولشــویی را به خود اختصاص 
داده که در همان ســال نیز ایران در رتبه دوم برآورد شــده اســت. رتبه نخست در 
شــاخص ریســک پولشویی در 6 سال باید به منزله هشــداری به ما باشد و طبیعتاً 
انکار کردن این جایگاه، طفره رفتن از آن، نســبت دادن آن به رویکردهای توام با 
خصومت کشورهای دیگر با ایران، مشکلی را حل نمی کند. حتی با فرض پذیرش 
ایــن موضوع کــه چارچوب های بین المللــی چارچوب هایی عادالنــه و برابر برای 
همه کشــورها نیســتند، به واســطه این که این رتبه بندی ها مبنا و مالک تعامالت 
مالــی دنیا قــرار می گیرد و بانک هــا خودشــان را موظف به رعایــت آن می دانند، 
باید توجه داشــته باشــیم که داشــتن چنین جایگاهی ما در تعامــل با نظام مالی 

بین المللی، داشتن ارتباطات بانکی و مراودات تجاری در تنگنا قرار می دهد.

■ دبیر انجمن صنایع 
همگن قطعه سازان: با 

شرایط بوجود آمده برای 
صنعت قطعه سازی و 

خودرو، موج سوم بیکاری 
در صنعت قطعه سازی 

در راه است

■ عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس: مجلس با 

افزایش قیمت خودرو مخالف 
نیست، تنها دلیل مخالفت ما 
ارزیابی و آنالیز درست قیمت 
مواد اولیه و درصد آن در تولید 

خودرو است

■ عضو انجمن 
خودروسازان: طی 3 سال 

اخیر با آنکه قیمت مواد 
اولیه، دستمزد و دالر گران 
شد، شورای رقابت تنها با 

12.5 درصد رشد قیمت 
موافقت کرد

وضعیــت قیمــت مــواد اولیــه و تأثیر 
آن بــر صنعت خــودرو، گفت: قیمت 
آلومینیوم 277 درصد، مواد پلیمری 
255 درصد، ورق فوالدی 166 درصد 
و فوالد آلیاژی 125 درصد گران شــده 
اســت. با این روند رشد قیمت چگونه 
خودروساز و قطعه ساز می تواند تولید 
کنــد. وی متذکــر شــد: طی ســال های 
اخیر)بــه مــدت ســه ســال( بــا آنکــه 
قیمــت مــواد اولیــه، دســتمزد و دالر 
گران شد، شــورای رقابت تنها با 12.5 

درصــد رشــد قیمــت موافقت کــرد و 
ایــن امــر ســم بزرگــی بــرای صنعــت 
خــودرو شــد. در جدیدتریــن جــدول 
ارز  و  تغییــرات قیمــت مــواد اصلــی 
مــورد مصرف صنعت خــودرو که )در 
تاریخ 7 آذرماه تهیه شــده اســت( در 
اختیار روزنامه ایران قرار گرفته، نشان 
می دهــد کــه رونــد قیمتی مــواد اولیه 
چگونــه بوده اســت. بــه عنــوان مثال 
مــواد پلیمری که جــزو پرمصرف های 
کیلویــی  از  اســت  خــودرو  صنعــت 

4هــزار تومان در ســال 94 به 14 هزار و 
800 تومان در آبان 97 رســیده است. 
ورق فــوالدی کــه بخشــی از آن تولیــد 
داخــل اســت از 1800 تومــان در هــر 
کیلو جهــش 166 درصــدی یافته و به 
قیمــت 4 هــزار و 983 تومان رســیده 
اســت. این در حالی اســت که دســت 
خودروسازان و قطعه سازان همچنان 
از ارز نیمــا کوتــاه اســت و فعــاالن این 
صنعت برای تأمین ارز ســراغ ارز آزاد 

می روند.



وزیر امور خارجــه ایران گفت که امریکا 
ایــران را بــه نقض قطعنامــه ای متهم 
می کنــد کــه خــود آن را نقــض کــرده و 
دیگران را تهدید به مجازات در صورت 
پایبنــدی بــه آن می کنــد. محمدجــواد 
ظریــف ایــن اظهــارات را در واکنش به 
ادعای تازه همتای امریکایی اش مطرح 
کرده است. مایک پمپئو دو روز پیش با 
انتشــار پیامــی در توئیتر مدعی شــد که 
ایران با  مبادرت به انجام یک آزمایش 
موشــکی قطعنامه 2231 سازمان ملل 
را زیر پا گذاشــته است. قطعنامه ای که 
در تأیید توافق هسته ای از سوی شورای 

امنیت به تصویب رسیده است.  
ظریــف در پیامــی توئیتــری بــه ادعای 
داد:  پاســخ  گونــه  ایــن  پمپئــو  مایــک 
»حــاال دیگر »سوررئالیســم« به مشــی 
ایــاالت متحــده در امــور خارجــه بــدل 
شــده است: در حالی که خود قطعنامه 
امنیــت ســازمان ملــل  2231 شــورای 
را نقــض می کنــد و حتــی کســانی را که 
نمی خواهند با تبعیــت از تحریم های 
غیرقانونــی امریــکا آن را نقــض کننــد، 
تهدیــد بــه مجــازات می کند، بــه دروغ 
ایران را متهم به نقض همان قطعنامه 
می کنــد. دورویی!«  در حالی که پیشــتر 
وزیــر خارجــه انگلیس در تأییــد ادعای 

همتای امریکایی اش از ادعای آزمایش 
موشــکی جدید ایران ابراز نگرانی کرده 
وزارت  ســخنگوی  گذشــته  روز  بــود، 
خارجــه آلمان نیز اعــام کرد که برلین 
ایــن آزمایش هــای موشــکی تهــران را 
محکوم می کند. »ماریــا ادیبار« با بیان 
بــا قطعنامــه  آزمایش هــا  ایــن  اینکــه 
2231  شــورای امنیت که در سال 2015 
تصویب شد در تضاد است، افزود: »این 
گونه اقدامات موجب افزایش تنش در 
منطقه می شود و برلین از تهران دعوت 
می کند تا از چنین اقداماتی دوری کند.«

در همیــن حــال »اســتیون منوچیــن«، 

وزیر خزانه داری امریکا در ادامه رویکرد 
و در حمایــت  امریــکا  تقابــل جویانــه 
خارجــه  امــور  وزیــر  پمپئــو،  مایــک  از 
کشــورش در صفحــه توییتــر شــخصی 
خــود نوشــت:»خزانه  داری امریــکا بــا 
قــدرت برنامه موشــک های بالســتیک 
ایــران را هدف قــرار داده و مایل اســت 
تحریم هایش را علیه تمام کسانی که به 
انجام  فعالیت های ممنوعه مشغولند، 

اعمال کند.«
آزمایــش  کــه  شــده  مدعــی  پمپئــو 
موشــک های میان برد ایران که توانایی 
حمل چندین کاهک موشکی منفجره 

را دارنــد تخطــی از توافــق بین المللــی 
را  آن  و   می باشــد  تهــران  هســته ای 
محکــوم کــرد. ایــن ادعــای او در حالی 
اســت کــه واشــنگتن چنــدی پیــش بــا 
خروج از توافق هســته ای و بازگرداندن 
رســماً  خــود  ایــران،  علیــه  تحریم هــا 
قطعنامه 2231 را زیر پا گذاشــته است. 
از ســوی دیگر قطعنامه یاد شده صرفاً 
از ایران درخواست کرده هیچ فعالیتی 
در ارتبــاط بــا موشــک های بالســتیکی 
کــه بــرای برخــورداری از قابلیت حمل 
ساح های هسته ای طراحی می شوند، 

صورت ندهد.

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
در نشســت خبری با خبرنــگاران درباره 
مالــی،  کار  و  ســاز  وضعیــت  آخریــن 
بهبــود  احتمــال  و  ظریــف  اســتیضاح 
روابــط تهران و ریــاض توضیــح داد. به 
گــزارش »ایران«، بهرام قاســمی درباره 
اخبــار منتشــر شــده دربــاره اختــاف بر 
ســر میزبانــی اس پــی وی و اینکــه ایــن 
ســاز و کار موضــوع معامــات نفتــی را 
دربرنمی گیرد، گفــت: موضوع میزبانی 
موضوعــی اســت بین خــود کشــورهای 
اتحادیه اروپا. اما مســأله محل اســتقرار 
کار مالــی، موضــوع پیچیــده ای  و  ســاز 
روی  امریکایی هــا  فشــار  زیــرا  اســت. 
کشــورهایی کــه می خواهنــد یــا ممکــن 
اســت محل استقرار این ساز و کار شوند، 
وجود دارد. البته اراده دیده شــده در این 
زمینه مثبت است و آنها در پی راه  حلی 

برای استقرار این ساز و کار هستند.
قاســمی در عیــن حــال در واکنــش بــه  
اخبار منتشــر شــده مبنی بر توافق ایران 
و کــره جنوبــی در مــورد قــرارداد نفــت 
در برابــر غــذا تصریح کــرد: »من چنین 
چیــزی را تکذیــب  می کنــم.« او با بیان 
این کــه نگاه ما همچنــان به تاش هایی 

کــه بــرای تدوین ایــن ســاز و کار در حال 
انجام می باشد خوشبینانه است، افزود: 
»کشــورهایی کــه نمی خواهنــد ایــران و 
اتحادیــه اروپا با یکدیگــر همکاری کنند، 
اقدام به شــایعه پراکنی و بیان تحلیل ها 
و ارزیابی های غلط می کنند. مثل همین 
شایعه  نفت در برابر غذا که مطرح شد. 
اینها چیزهایی هســتند کــه از کانون های 
مشــخصی بیان می شود و فکر می کنیم 
کــه زیربنایی ندارد. در حــال حاضر باید 
ایــن مســأله را رد کــرد و منتظــر نهایــی 

شدن کار ماند.«
 

ë  استیضاح، راه صعب العبور
نمایندگان برای رفع ابهام

اظهارات ظریف درباره پولشویی و طرح 
اســتیضاح او بــه همیــن بهانــه از جمله 
موضوعــات دیگــری بود که در ســؤاالت 
رسانه ها بازتاب یافت. سخنگوی وزارت 
امور خارجه درباره استیضاح با یادآوری 
اینکه »اســتیضاح حــق مجلس محترم 
اســت و نمایندگان می تواننــد در مواقع 
لزوم ایــن موضوع را در مــورد تمام وزرا 
دنبــال کنند، و وزارت خارجه  هم در این 
زمینه مستثنی نیســت«، گفت: »ما چه 

بپســندیم یا نپســندیم و چــه بخواهیم 
در مــورد خواص و مضرات این موضوع 
صحبت کنیم یا نکنیــم، این موضوعی 
بــود که اتفاق افتاد و ظریف روز گذشــته 
بــا حضــور در کمیســیون امنیــت ملــی 
شــورای  مجلــس  خارجــی  سیاســت  و 
اســامی به تعداد زیادی از ســؤاالت که 
مطــرح بــود، پاســخ های الزم را دادند و 
طبق اخبــاری که خــودم دریافت کردم 
دوســتان نماینده تا حــدود زیادی از این 

پاسخ ها قانع شدند.«
قاســمی بــا بیــان این که طبــق تصمیم 
کمیســیون امنیــت ملــی قــرار شــده که 
طــی دو هفتــه آینــده آنهــا نظرشــان را 
اعــام کننــد و در صــورت لــزوم جلســه 
دیگــری را برگــزار و اتخاذ تصمیم کنند، 
گفــت: »بایــد منتظر ماند و دیــد که نوع 
دیدگاه مجلس شــورای اسامی چگونه 
خواهــد بــود. مــا وظیفه خــود می دانیم 
که ابهامــات نمایندگان را برطرف کنیم 
که البته برای رفع ایــن ابهامات راه های 
متفاوتــی وجــود دارد کــه برخــی از ایــن 
راه هــا می توانــد صعب العبــور باشــد و 

برخی از آنها می تواند راحت تر باشد.«
قاسمی درباره اظهار نظر بحث برانگیز 
ظریــف پیرامــون پولشــویی نیز بــا بیان 
اینکــه »آنچــه ظریــف مطرح کــرد یک 
واقعیــت صریــح و روشــن اســت. البته 
کلمه گســترده را یک روزنامه مشــخص 
به صحبت های او اضافه کرد و تبلیغاتی 
را برایــن اســاس ســازمان داد«، گفــت: 
»وزیــر امور خارجه در آن ســخنان ارگان 
مشــخصی را متهــم نکردنــد بلکــه بــر 
ضرورت مقابله با این پدیده شوم تأکید 
کردند. اما متأســفانه برخی از گروه های 
سیاســی در داخل کشور سعی کردند که 

از صحبت های آقای ظریف بهره برداری 
سیاسی و جناحی کنند و آن را به صحنه 
منازعات سیاســی و گروهی بکشانند که 
ایــن موضوع می تواند آثــار مخربی را به 

همراه داشته باشد.«
 

ë  گزینه نظامی، بحث تاریخ مصرف
گذشته

این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین 
در پاســخ به ســؤالی پیرامــون پرونده ای 
که طی آن تاش می شود با اتهام نقش 
ایران وکشته  شدن سربازان امریکایی در 
عــراق از مصادره اموال بانک هایی که با 
ایران کار می کنند برای پرداخت غرامت 
آن سربازان استفاده شود، گفت: »پاسخ 
مــا بــه ایــن اقدامــات و جنــگ روانی که 
امریکایی ها علیه ایران پیگیری می کنند 
روشــن اســت. ایــن اقــدام، یــک اقــدام 
روانی و یک تاش سیاســی بــرای ایجاد 

مشکل برای ایران است و این در راستای 
سیاست ایران هراسی و ایران آزاری است 
کــه امریکایی هــا در حوزه هــای مختلف 
دنبال می کنند. این ادعاها پایه و اساسی 

ندارد.«
کشــورمان  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
همچنیــن در پاســخ به ســؤالی در مورد 
تهدیدهــای اخیــر مقامــات امریکایی از 
جملــه ادعاهــای برایان هــوک  مبنی بر 
اینکــه گزینه نظامــی امریکا علیــه ایران  
کــرد: »بحــث  تأکیــد  اســت،  میــز  روی 
گزینه نظامی، یک بحث تاریخ مصرف 
گذشــته اســت کــه بارهــا توســط ایاالت 
متحــده امریــکا تکــرار شــده اســت، این 
و  نــدارد  کاربــردی  تهدیدهــا  و  ادعاهــا 
امکان عملی ندارد و تکرار این ادعاها از 
سوی ایشان ناشی از بی تجربگی کودکانه 
ایشــان اســت.« قاســمی در پاســخ بــه 
ســؤال دیگری در ارتباط با تغییر رویکرد 

عربســتان ســعودی نســبت به ایــران با 
توجه به برخی اخباری که منتشــر شــده 
است نیز  با یادآوری اینکه  نگاه و سیاست 
ایــران در ارتبــاط با تعامل با کشــورهای 
همسایه مشخص است و هر کشوری که 
عاقه مند باشد روابط خودش با ایران را 
بهبود ببخشــد می تواند با پاســخ مثبت 
ایــران روبه رو شــود. زیــرا ایــران خواهان 
منطقــه ای با ثبات و روابطی مســتحکم 
و مســالمت آمیز بــا دولت هــای منطقه 
اســت و در ایــن زمینــه هیچ گونه پاســخ 
مثبتــی را پــس نمی زند و جــواب منفی  
نمی دهــد، ادامــه داد: »البتــه در حــال 
حاضــر ما هنوز چنیــن آمادگی و روندی 
را در دولت عربســتان سعودی مشاهده 
نمی کنیم و فکر می کنیم آنها همچنان 
براســاس توهمــات پیشــین قضــاوت و 
عمل می کنند و درگیر معضاتی هستند 

که خودشان ایجاد کرده اند.«

رئیس قوه قضائیه:  کسی در ایران به 
خاطر دوتابعیتی بودن زندان نمی رود

مسئوالن قضایی، دیدار با وزیر خارجه انگلیس 
را نپذیرفتند

 آیــت اهلل آملــی الریجانی روز گذشــته در جلســه مســئوالن 
عالی قضایی با اذعان به اینکه دســتگاه قضایی نیز همانند 
همه دســتگاه ها مســلماً اشــکاالتی دارد، اظهار کرد: چندی 
قبــل، وزیر امور خارجه انگلیس قبل از ســفر به ایــران با لحنی تکبرآمیز به دولت 
جمهوری اســامی هشــدار داده بود که از حبس دوتابعیتی ها خودداری کنید. به 
گزارش میزان، آیت اهلل آملی الریجانی افزود: به دلیل همین تکبرورزی در گفتار 
و رفتــار، بــا وجــود تقاضای مکرر وزیــر خارجه انگلیس برای ماقات با مســئوالن 
قضایــی جمهــوری اســامی، هیچ یک از مســئوالن دســتگاه قضا وقــت ماقات 
ندادند تا امثال آقای هانت متوجه شــوند با مردم و مســئوالن ایران باید با لحن و 

ادبیات شایسته صحبت کنند.
وی با بیان اینکه عاوه بر مباحث سیاسی، برخی اظهارات آنها به لحاظ قضایی 
و حقوقی نیز نادرست است، تصریح کرد: دوتابعیتی بودن در جمهوری اسامی 
جرم نیســت و کســی در ایران صرفــاً به دلیل دوتابعیتی بــودن تعقیب و زندانی 
نمی شــود. افرادی که مورد اشاره مســئوالن خارجی هستند، در کشور ما اقداماتی 
برخاف امنیت مرتکب شده اند یا دست به جاسوسی زده اند که تعقیب آنها به 

دلیل ارتکاب این جرایم است و هیچ ربطی به دوتابعیتی بودن شان ندارد.
آیت اهلل آملی الریجانی در بخش 
دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره به 
رویکــرد نهــاد تحت مســئولیتش 
در مقابل فســاد، گفت: متأســفانه 
عــده ای که خــود را مدافــع آزادی 
و اصاحــات می داننــد، حاضرند 
بــه خاطــر حقــد و بغض نســبت 
به دســتگاه قضایی، حقوق مردم 
را نادیــده بگیرند. امــروز در بحث 
مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین 
ایــن  اگــر  حتــی  و  داریــم  خــاص 

قوانین نیز وجود نداشــت، باز هم دادستان ها باید از جنبه حقوق عمومی به این 
موضوعات ورود می کردند.

رئیــس قــوه قضائیه با اشــاره به برخی اظهارات دیگر گفت: متأســفانه مســئولی 
مدعی شــده که دســتگاه قضا در مورد پیام رســان ها در فضای مجازی به وظیفه 
خود عمل نکرده است. در این زمینه باید گفت که آیین نامه های مورد نیاز تهیه و 
اباغ شده و شعب ویژه نیز در سراسر کشور به این امر اختصاص یافته است. این 
چه اکاذیبی اســت که گفته می شــود، میزان عمل دستگاه قضایی در این عرصه، 

صفر بوده است؟!
آیــت اهلل آملی الریجانــی با بیان اینکه چنیــن دروغ هایی برای تبرئــه یک وزیر یا 
وزارتخانه به هیچ عنوان قابل قبول نیســت، ادامه داد: دادستان ها باید از افرادی 
کــه چنین ســخنانی را بر زبــان می آورند، درخواســت ارائه ادله کنند. مــا عاوه بر 
تعیین شــعب ویژه رســیدگی به پرونده های مربوط به فضای مجازی، در تهران 
چند شــعبه را صرفاً به موضوع پیام رسان ها اختصاص داده ایم. چگونه می توان 

شاخص عمل دستگاه قضایی در این حوزه را صفر دانست؟
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برش

اســماعیل هنیــه، رئیــس دفتر سیاســی 
بــا  تلفنــی  تمــاس  طــی  حمــاس 
محمدجــواد ظریــف وزیــر امــور خارجه 
ایران،درخصــوص آخریــن تحوالت فلســطین تبادل نظر 
کــرد.   بــه گــزارش ایرنا، هنیه با اشــاره به تــاش امریکا برای 
ارائــه پیش نویس قطعنامه ای در مجمــع عمومی به منظور 
محکومیت مقاومت اســامی فلســطین، خواستار مخالفت 
جمهوری اسامی ایران با این اقدام امریکا شد.  ظریف نیز در 
این گفت وگو ضمن تأکید بر حمایت جمهوری اسامی ایران 

از حقوق مردم فلسطین، از اینکه به دلیل برخی سیاست های 
کشــورهای منطقه دولت امریکا این جســارت را پیدا کرده که 
نه تنها در یک اقدام مغایر حقوق بین الملل سفارت خود را 
به قدس شــریف منتقل کند، بلکه حتــی در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد علیه مقاومت مردم فلسطین قطعنامه 
پیشنهاد کند، اطمینان داد که ایران در مجمع عمومی تمامی 
تاش خود را در هماهنگی با سایر کشورهای اسامی و مترقی 
برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه مخالف منشور ملل 

متحد به کار خواهد گرفت.

گفت و گوی تلفنی ظریف و هنیه درخصوص تحوالت فلسطین

خبــــر

معاون حقوقی ریاســت جمهوری گفت: 
قانونگذاری در انحصار مجلس است.

به گزارش ایســنا، لعیا جنیدی در مراســم 
بزرگداشــت روز قانون اساسی در دانشگاه 
تهران با اشاره به اینکه نهادها و هنجارهای 
مشــخص شــده در قانون اساسی بتدریج 
بــه درجه بلوغ می رســد، اظهار کــرد:  نگاه 
مــن ایــن اســت کــه قانونگــذاری از طریق 

مجلس شــورای اسامی انجام شــده و در 
انحصار این نهاد است و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام مرجع تأیید وجود یا عدم 

وجود مصلحت برای کشور است.
اینکــه  بــه  بــا اشــاره  جنیــدی همچنیــن 
ضــروری اســت کــه زمینــه بلــوغ قانــون 
اساســی با حکومت و مردم فراهم شــود، 
خاطرنشان کرد: مردم نباید خود را در این 

زمینه از حکومت جدا ببینند. ساختارها و 
هنجارهای قانون اساســی هنــوز به درجه 
بلوغ نرســیده است و باید برای رسیدن به 
این هدف تاش کرد، اما مردم هم ســهم 
خود را در این زمینه ندیده اند. رســیدن به 
این بلوغ به مشــارکت عمومی نیــاز دارد. 
قانــون اساســی بتدریج اجرایی شــده و به 

بلوغ می رسد.

وی بــا بیــان اینکه، قدرت بدون حســاب و 
کتاب می تواند یک کشــور را شــخم بزند و 
مهم ترین کارکــرد حقوق اساســی تبدیل 
قدرت به اقتدار است، گفت: ایجاد نهادها، 
ســاختارها و هنجارها دو کار بنیادی قانون 
درون  در  قــدرت  وقتــی  اســت.  اساســی 
می شــود،  تعریــف  ســاختارها  و  نهادهــا 
قدرت تقســیم شده و برای هر نهاد حدود 

صاحیت مشــخص می شــود، همچنین 
امکان نظــارت فراهــم می شــود.جنیدی 
تصریــح کــرد: قانــون اساســی جمهــوری 
اســامی ایــران عــاوه بــر تعریــف والیت 
فقیه، نهادها را پذیرفته است و نتیجه  این 
اســت کــه قــدرت را در درون نهادها دیده 

اســت و تمام این نهادهــا را به هنجارها 
ملتزم کرده است.

معاون حقوقی رئیس جمهوری:

قانونگذاری در انحصار مجلس است

اظهارات ظریف درباره پولشویی صریح و روشن بود
سخنگوی وزارت امور خارجه:

یک روزنامه کلمه »گسترده« را به صحبت های وزیر خارجه اضافه کرد و حمله رسانه ای را سامان داد

رنا
ای

نایب رئیس مجلس با اشاره به ضرورت 
افزایش اختیارات استانداران گفت: باید 
اختیارات به استان ها تفویض شود چون 
آگاهــی بیشــتری نســبت به مشــکات 
دارند، نمی شود اســتاندار گذاشت ولی 

اختیار نداد. 
به گزارش ایرنا، مســعود پزشــکیان روز 
دوشــنبه در مراســم معارفــه اســتاندار 
جدید آذربایجان شــرقی اظهار داشت: 

بــا  اســتان ها،  بــه  اختیــار  تفویــض  بــا 
اشــرافیت، عالمانــه، وحدت، انســجام 
و ایمــان، مشــکات موجــود در اســتان 
قابل رفع است. وی ادامه داد: مشکات 
نمی توانند مــردم و مســئوالن را به زانو 
دربیاورنــد با وحدت و اتحاد موفقیت از 

آن ماست. 
حســین ذوالفقــاری، معــاون امنیتــی و 
انتظامی وزیر کشــور هم در این مراسم 

بحــق  را  مدیــران  از  مــردم  انتظــارات 
دانســت و گفت: در 4 دهه زمان ســپری 
شــده از انقاب مهم ترین عامل ثبات و 
امنیت کشور مردم هستند. وی با تأکید 
بــر اینکــه بایــد در میــان مــردم حضور 
یافت و حرف آنها را شنید، خاطرنشان 
کــرد: مــردم از دیــدن مســئوالن در کنار 

خود لذت می برند. 
رئیــس  پورمحمــدی«  »محمدرضــا 

پیشــین دانشــگاه تبریــز، بــا رأی هیــأت 
جدیــد  اســتاندار  عنــوان  بــه  وزیــران 
آذربایجان شــرقی منصوب شــد. پیش 
از پورمحمــدی، مجیــد خدابخــش بــه 
مدت 14 ماه نماینده عالی دولت تدبیر 
و امیــد در آذربایجان شــرقی بــود که به 
دلیــل تصویب قانــون منــع به کارگیری 
بازنشســتگان در پســت های اجرایی، از 

این سمت کناره گیری کرد.

واکنش ظریف به ادعای »مایک پمپئو«  درباره آزمایش موشکی ایران

سوررئالیسم، مشی وزارت خارجه امریکا شده است!

نایب رئیس مجلس: اختیارات استانداران افزایش یابد
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8میلیوننفردرتهرانتحتتأثیرروانیزلزلهقرارمیگیرند
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با 
اعالم اقدامات انجام شده برای مقابله 
با زلزله احتمالی تهران، در این زمینه از 
اســتقرار منابع ویژه آب در ســطح شهر 

خبر داد.
اســماعیل نجــار در پاســخ به اینکــه آیا 
سازمان مدیریت بحران، صحنه فرضی 
پایتخت پس از یک زلزله بزرگ را برای 
آمادگی بهتر ترسیم کرده است یا خیر، 
به ایســنا گفت: مطالعــات مفصلی در 

این زمینه انجام شــده و اکنــون هم این 
مطالعات در حال بازیابی است.

وی افــزود: براســاس همین مطالعات، 
اگــر یــک زلزله 7 ریشــتری و یــا باالتر در 
تهــران رخ دهــد به دلیــل تراکــم بــاالی 
نفــر  میلیــون  دو  حــدود  جمعیــت، 
بــه صــورت مســتقیم بــا حادثــه درگیر 
می شــوند و یا خانه آنهــا از بین می رود، 
یا مجروح می شــوند و یا جان خــود را از 

دست می دهند.

وی ادامه داد: عالوه بر این دو میلیون 
نفری کــه به صــورت مســتقیم درگیر 
هــم  نفــر  میلیــون  هشــت  می شــوند 
تحــت تأثیر حادثه قرار گرفته و از نظر 
روانی دچار نگرانی هایی خواهند شد.

معاون وزیر کشور تأکید کرد: در چنین 
شــرایطی امدادرســانی قطعــاً باید به 
وســیله بالگــرد انجام شــود بــه همین 
قبــل  از  کــه  بالگــردی  پدهــای  دلیــل 
تعریف شده در حال بازنگری است تا 

بهترین خدمات هوایی در این شرایط 
انجام شود.

اســتان   30 تعییــن  داد:  ادامــه  وی 
کشــور به عنــوان معیــن اســتان تهران 
کار بــزرگ دیگــری بــود کــه به دســتور 
وزیر کشــور انجام شــد، درحال حاضر 
دســتورالعمل های الزم برای استقرار، 
هماهنگــی، شــناخت ســاختمان های 
حســاس و پرجمعیت نیز نوشــته و به 

آنان ابالغ شده است.

وزیر بهداشت:
اجازهورودداروهایبیکیفیتایرانی

رابهبازارنمیدهیم
وزیر بهداشــت با تأکید بــر باکیفیت بودن داروهای تولید 
شــده در داخل کشور گفت: در شرایط تحریم های امریکا 
و مشــکل شــرکت های دارویی بــرای خریــد دارو و انتقال 
پول به آن ســوی مرزهای کشــور، مردم باید از محصوالت داخلی حمایت و 
استقبال کنند و مطمئن باشند که اجازه نمی دهیم محصولی وارد بازار شود 
بدون اینکه اســتانداردهای الزم را داشته باشد؛ چراکه بچه ها و خانواده های 
مــردم مانند خانــواده خودمان هســتند. به گزارش ایســنا؛ دکتر سیدحســن 
قاضــی زاده هاشــمی در مراســم رونمایــی از شــش محصول دارویــی تولید 
داخــل، گفــت: امروز دســتاورد بزرگــی را در حــوزه تولید داخــل محصوالت 
پزشــکی شــاهد هســتیم، آنچــه کــه طی پنــج ســال گذشــته از ســوی وزارت 
بهداشــت رونمایی شــده، قبل از اعالم عمومی در بازار وجود داشــته است؛ 
یعنــی محصولــی نبوده کــه آن را به صــورت تبلیغاتی رونمایــی کنیم و بعد 
مصرف شود؛ بلکه تمام این محصوالت در بازار توزیع شده و مصرف کننده 
و مشتری آن را استفاده می کند و سپس رونمایی عمومی آن انجام می شود.
وی ادامــه داد: در میــان ایــن محصــوالت، شــربت خوراکــی ژل رویــال قــرار 
دارد که برای ســالمندان بســیار مناســب اســت. همچنین پانسمان زخم های 
بیولوژیــک نیــز در بیــن آنهــا وجــود دارد. همچنین یک مــاده اولیــه ای که در 
درمــان هپاتیــت بســیار مهم اســت نیــز امــروز رونمایی شــد. ما پیــش از این 
توانســته بودیــم دارویــی را وارد بــازار کنیم که بــرای درمان هپاتیت اســتفاده 
می شــد و قیمتــش از نــوع خارجی آن صــد برابر کمتــر بود و امــروز هم ماده 
شــرکت های  تعــداد  خوشــبختانه  طرفــی  از  کردیــم.  رونمایــی  را   اولیــه اش 
دانش بنیان نیز طی چند ســال گذشــته در حال افزایش بوده اســت. هاشمی 
افــزود: تولید کننــدگان هم نباید از این فرصت سوء اســتفاده کنند؛ بلکه باید با 
ارتقــای کیفیــت و رعایت انصــاف در قیمت گــذاری، اعتماد از دســت رفته را 
بازگردانند. بنابراین باید جلوی تحریم ها بایستیم؛ همان طور که ایستاده ایم.

برگزاریپنجمینهمایشروزملیعلوماجتماعی
پنجمین همایش ملی روز علوم اجتماعی به مناســبت گرامیداشت یاد مرحوم 
غالمحســین صدیقــی و محمد امین قانعــی راد به همت گروه جامعه شناســی 
دانشــگاه خوارزمــی و بــا همکاری انجمن جامعه شناســی ایران برگزار می شــود. 
بــه  گــزارش »ایــران«، عزیزاهلل حبیبی، رئیس دانشــگاه خوارزمی، ســید حســین 
ســراج زاده دبیر علمی این همایش و باقر ســاروخانی، حســین صدیقی، فرامرز 
رفیع پور و ابوالفضل مرشــدی به عنوان کارشــناس در بخش نخســت این برنامه 
سخنرانی می کنند. مسائل و چالش های آموزش جامعه شناسی، انسان شناسی 
و علــوم اجتماعی از جمله مهم ترین عناوینی اســت که در این نشســت توســط 
استادان برجسته علوم اجتماعی بررسی می شود.در پنل دوم این برنامه نیز سید 
ضیاء هاشمی، مدیرعامل  ایرنا پیرامون موضوع تأملی بر جاماندگی آموزش های 
دانشــگاهی از تحوالت جامعه معاصر ســخنرانی می کند.همچنین، در روز دوم 
این همایش هادی خانیکی و   رضا ســفری شالی قرار است پیرامون چالش های 
آموزش مطالعات فرهنگی و ارتباطات در ایران و چالش های مددکاری اجتماعی 
در ایران به سخنرانی بپردازند. این همایش دو روزه امروز و فردا از ساعت 8 صبح 
تا 18 به طور همزمان در دو ســالن ابوریحان و ســالن کنفرانس دانشــکده ادبیات 

دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

خبـــر

سازمان ها از استخدام معلوالن سرباز می زنند
الهه زارعی

خبرنگار

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی از 
همه مســئوالن و شــهرداران سراســر 
کشــور درخواســت کــرد کــه یــک روز 
خود را به جای معلوالن بگذارند و با ویلچر از منزل بیرون 
بیاینــد و با اتوبوس به محــل کار خود بروند و ببینند معابر 
برای معلوالن مناسب ســازی شده اســت یا خیر و اگر نبود 
بــرای رفع آن اقدامی بیندیشــند. به گــزارش مهر، محمد 
شــریعتمداری در حاشــیه مراســم روز جهانی معلوالن با 
اشــاره به اقدامــات رفاهی که برای معلــوالن و مددجویان 
انجــام شــده اســت، گفــت: در ســال جاری بیــش از 7 هزار 
میلیــارد تومان برای رفع فقر مطلــق اختصاص پیدا کرده 
که قدم های اولیه خوبی برای اجرای آن انجام شده است. 
شــریعتمداری گفــت: اجرای کامــل قانون طی یک ســال 
امکانپذیر نیست و امیدواریم بتوانیم بخشی از نیازها را در 
ســال جاری و بخش دیگر را در بودجه ســال ۹8 بگنجانیم 
تــا بتوانیم با همراهی بهزیســتی اقداماتی مؤثــر برای رفع 
مشــکالت معلوالن انجام دهیم. وی گفت: در سال جاری 
قصد داریم به ســمت شرکای اجتماعی حرکت کنیم و در 
جهت توانمندسازی و تأسیس خیریه هایی برای حمایت از 

معلوالن حرکت کنیم.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی به اشــتغال معلوالن 
اشاره کرد و گفت: حرکت هایی برای اشتغال این افراد آغاز 
شــده و در بودجه ۹8 نیز اقدامات بیشتری انجام خواهیم 
داد. وی از انتخاب مشاوری برای معلوالن خبر داد و گفت: 
از همه گروه های معلوالن و تشــکل های دولتی درخواست 
می کنیــم تا فردی را به عنوان نماینده خود انتخاب و به ما 
معرفی کنند تا به عنوان مشاور وزیر در امور معلوالن باشد 
و از این طریق بتوانیم بیشتر از گذشته در جریان مشکالت 

آنها قرار گیریم.
وی دربــاره ســبد حمایتــی گفــت: تمامــی افــرادی کــه 
مددجوی بهزیســتی و کمیته امداد بودند سبد حمایتی را 
دریافــت کردند و بــه کارمندانی که زیر ســه میلیون تومان 
حقوق می گیرند ســبد حمایتــی تعلق گرفــت و از افرادی 
که زیر ســه میلیون تومان حقوق شــان است و سبد به آنها 
تعلــق نگرفته می خواهیم به ســازمان بهزیســتی و کمیته 
امداد اعتراض خود را اعالم کنند و به آن رسیدگی می شود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه مددجویــان کمیته امــداد و 
ســازمان بهزیســتی پیــش از ایــن 14 نوبت بســته حمایتی 
توزیع شــده اســت، گفت: به همین دلیل اختالل توزیع در 

این نوبت بسیار کاهش پیدا کرده است.
وزیــر رفاه با تأکید بــر اینکه توزیع بســته حمایتی میان 
کارمندان آموزش و پرورش تمام شــده اســت، افزود: بعد 
از آن نوبت بازنشستگان است. وی با اشاره به اینکه به رغم 
اینکه سرانه دانش آموزان معلول چهار برابر افزایش یافته 
اســت، گفت: این مبلغ باز هم کافی نیســت و باید افزایش 
یابــد. وی گفــت: بیــش از 1۴ هــزار و 300 معلــول آموزش 
مهارت شــغلی دریافت کردند و همچنین به خانواده های 
دارای دو معلول مسکن تعلق می گیرد که البته این قانون 
درســت نیســت و نیاز به اصالح دارد چرا که خانواده ای که 

یک معلول دارد نیز باید از این امکانات برخوردار شود.
وی همچنین به مشــکالت معلوالن اشاره کرد و اظهار 

داشــت:  هنگامی که ســخن معلولی را که دکترای ریاضی 
داشته اما کار ندارد، می شنوم، تقاضای مرگ می کنم.

شریعتمداری با اشاره به اینکه ۴.8 درصد از افراد دارای 
معلولیت های ســختی هســتند، گفت: دو برابر این تعداد 

معلوالنی هستند که شناخته نشده اند.
بــه گفتــه وی، بایــد کمپینی ایجاد شــود تا هر مســئولی 
دوســتدار یــک خانــواده معلــول شــود و در ایــن صــورت 
مشــکالت این افراد به گوش همه می رسد و در جهت رفع 

آن اقدام خواهد شد.
وزیــر تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: معلــوالن 
می توانند یک نماینده ای در مجلس داشته باشند و در این 
زمینــه هیچ محدودیتی ندارند و به عنــوان نماینده یک یا 

چند نفر را معرفی کنند.
در حاشــیه این مراســم از افراد موفق دارای معلولیت 
قدردانــی شــد و تعــدادی از معلــوالن به درخواســت وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشــکالت خود را بازگو کردند. 
برخی از این معلوالن نسبت به کمبود و گران شدن وسایل 
توانبخشــی گالیه داشتند و عنوان کردند سازمان بهزیستی 

اقدامات الزم را برای ما انجام نمی دهد.
کمبــود  و  معلــوالن  درآمــد  کمبــود  بــه  ازآنهــا  یکــی 
ظرفیت های اشــتغال  اشــاره کرد و از وزیر تعاون خواست 
تا به شــرایط دشــوار زندگی معلوالن کــه به تعبیر خودش 

گاهی شبیه شکنجه است، رسیدگی کند.
ë با دســتگاه هایی که معلوالن را اســتخدام نکنند، برخورد 

 می شود
رئیــس ســازمان بهزیســتی و  سرپرســت ســازمان تأمیــن 
اجتماعی نیز در این مراســم  از پرداخت بسته حمایتی به 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی طی 8 تــا 10 روز آینده خبر 
داد.  انوشــیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه هم اکنون 
از چند طریق از اشتغال معلوالن حمایت می شود، افزود: 
بعد از ابالغ قانون حمایت از حقوق معلوالن باید 3 درصد 
از ســهمیه استخدامی همه دســتگاه ها در اختیار معلوالن 
قــرار بگیرد. این قانون بعد از ابالغ از اردیبهشــت ماه الزم 
االجراست. وی افزود: در صورتی که دستگاهی از این قانون 
ســرپیچی کنــد، قانــون مجازات اســالمی بــا ابــزار تعدیل، 
برکنــاری و... با آن برخــورد خواهد کرد. بندپی با اشــاره به 
اشــتغال حمایت شــده از معلوالن نیز اظهار کرد: سازمان 
بهزیســتی هزینه های آموزش و حرفه آمــوزی معلوالن را 
پرداخت می کند. همچنین ســهم بیمه معلوالن از ســوی 
این سازمان به کارفرمایان پرداخت می شود. به گفته وی در 
قانون حمایت از حقوق معلوالن بســته تعهدات بیمه ای 
پیش بینــی شــده کــه از جملــه آن می تــوان بــه تعهــدات 
بیمه ای برای بیماران اوتیسمی اشاره کرد. رئیس سازمان 
بهزیســتی با اشــاره به اینکــه آیین نامه های اجــرای قانون 
حمایت از حقوق معلوالن تهیه شــده است، تصریح کرد: 
بــا وجود اینکــه این قانون بعد از تصویب بودجه ســال ۹7 
تصویب شد با وجود این با همکاری مجلس و دولت حدود 
۲00 میلیــارد تومان برای اجرای این قانون در نظر گرفته و 
پرداخت شد. وی درباره تشکیل پرونده الکترونیکی سنوات 
بیمه ای نیز گفت: تا پایان آذر ماه پرونده الکترونیکی بیمه 

شدگان در مراکز ملکی تأمین اجتماعی تشکیل می شود.

بــــــرش

بررسی مشکالت جامعه معلوالن در گفت و گو با  کارشناسان و مسئوالن بهزیستی

شهردارانیکروزباویلچرسرکاربروند

معلــول 30 میلیــون تومــان اســت کــه 
این یعنی یک دهم واحد مســکونی 60 
متری. همین موضوع اســتقالل فردی 
خانــواده زوج معلــول را بــه مخاطــره 
می اندازد، در کنار این موضوع متأسفانه 
با گرانی ارز وسایل توانبخشی معلوالن 
هم بــه طــور غیرقابــل بــاوری افزایش 

یافته است.
ë  تشــکیل کمیته ملــی هماهنگــی امور

معلوالن
ســهیل معینــی، مدیرعامــل انجمــن 
باور و مدیرمســئول روزنامه ایران سپید 
نیز با اشــاره به طیف وســیع مشــکالت 
جامعه معلوالن به »ایــران« می گوید: 
بزرگ ترین مانع در مسیر اجرای قانون 
حمایت از معلوالن، تخصیص بودجه 
و اعتبارات اســت زیــرا وظایف جدیدی 
برای بهزیســتی مقرر شــده که مستلزم 
تأمین اعتبــارات اســت. وی می افزاید: 
ماده ۲7 قانون، کف حق معیشت برای 
معلوالن شدید باالتر از 18 سال که عماًل 
کار یا توانایی کار کردن ندارند، را معادل 
کــف حقــوق قانــون کار تعییــن کــرده 
است، اما با وجود این ماده قانونی که در 
عمل حدود 500 هزار نفر هم مشمول 
آن می شــوند، ایــن رقــم در مقایســه با 
مســتمری 53 هــزار تومانــی بــه عالوه 
یارانه دریافتی بــرای یک فرد مجرد که 

مبلغی حــدود 1۹5  تــا ۲00 هزار تومان 
می شود، بسیار چشمگیر است. معینی 
ادامــه می دهــد: مــاده 7 قانــون طیــف 
وسیعی از خدمات از قبیل اعطای حق 
پرســتاری، خدمات مددکاری در منزل 
و... را شــامل می شــود کــه در نتیجه آن 

اعتبارات هم باید وسعت پیدا کند.
مدیرعامل انجمن باور تأکید می کند: در 
حالی که 3 درصد از اشتغال سازمان ها 
بایــد به افــراد معلول اختصــاص یابد، 
اما برخی ســازمان ها با استناد به برخی 
قوانین درون سازمانی یا ضوابط پزشکی 
از اســتخدام این افــراد ســرباز می زنند. 
درحالــی کــه قانــون حمایــت از حقوق 
معلــوالن در دنیا فقط معطوف به یک 
سازمان نیســت و هر دســتگاه خدمات 
را بــه گونــه ای طراحی می کند کــه افراد 

معلول را هم زیرپوشش قرار دهد.
وی ادامــه می دهد: براین اســاس همه 
ســازمان ها و وزارتخانه ها بایــد گزارش 
کار خــود را در زمینــه جامعــه معلوالن 
بــه مجلس و دولت ارائــه دهند، ما هم 
ســعی داریم که کمیته ملی هماهنگی 
امور معلوالن امســال تشکیل شود، روز 
گذشــته از وزیــر هم درخواســت کردیم 
این کمیته هر چه ســریع تر برای مرتفع 
کــردن مشــکالت معلــوالن راه انــدازی 

شود.

تســهیالت  ماننــد  خاصــی  اعتبــارات 
بی بهــره و معافیــت از مالیــات در این 
زمینــه وجــود دارد، امــا کافــی نیســت. 
با وجــود ایجاد 13 هــزار و 700 فرصت 
شــغلی در ســال جاری، امــا ایــن رقــم 
بازهــم کــم اســت، چراکــه بیــکاری در 
جامعه هر درصدی که باشد در جامعه 
معلوالن این درصد 3 برابر می شــود، 
بنابرایــن یکی از راهکارهای ارائه شــده 
صندوق هــای  ایجــاد  زمینــه،  ایــن  در 
حمایــت از ایجاد فرصت های شــغلی 
اســت کــه بهتــر اســت بــا اختصــاص 
اعتبارات، تســهیالت و بودجه از ســوی 
دولت، ارزیابــی و حمایت از طرح های 
معلوالن از طریــق این صندوق انجام 
شــود و رونــد پروســه های اداری آن بــه 

حداقل برسد.
وی تأکید می کند: درصورت به کارگیری 
فرد معلول از سوی کارفرمایان، سهمیه 
بیمــه فــرد معلــول و همچنیــن 30 تــا 
دولــت  ســوی  از  او  حقــوق  50درصــد 
پرداخــت می شــود، البته این طــرح در 
حــال حاضــر نیز در ســطح محــدودی 
اجرا می شود که در سال آینده قرار است 

گسترده تر شود.
معلــوالن  مســکن  دربــاره  نحوی نــژاد 
اظهار می کند: هم اکنون حدود 100 هزار 
مســکن توسط بهزیســتی برای جامعه 
هدف ساخته شده و 55هزار مسکن هم 

در دست ساخت است.
معاون توانبخشــی ســازمان بهزیستی 
دربــاره یارانه اختصــاص یافته به مراکز 
توانبخشــی می گوید: ۲ هزار و ۲00 مرکز 
توانبخشی غیردولتی زیرنظر و حمایت 
بهزیســتی مشــغول به کار هستند که به 
حــدود 1۲0 هــزار ســالمند و معلــول در 
خانه خدمات ارائه می دهند که یارانه ای 
که بــه این مراکــز می دهیم، بایــد مورد 
تجدیدنظر قــرار بگیرد. در قانون جدید 
حداقل 80درصد هزینــه خدمات ارائه 

شده باید توسط دولت پرداخت شود.
وی ســال ۹8 را سال بســیار خوبی برای 
ادامــه  و  می دانــد  معلــوالن  جامعــه 
می دهد: با تأکید رئیس سازمان برنامه 
و بودجــه و وزیر رفــاه با تأمین بودجه ها 
شــدید،  معلــوالن  از  پرســتاری  حــق 
اشتغال، مسکن و... دستخوش تحوالت 
اساسی می شــود. نحوی نژاد با اشاره به 
ورود 500 هــزار پشــت نوبتــی دریافــت 
مســتمری در ایــن چرخــه در ســال ۹7 
اذعــان مــی دارد: از اول انقالب تا ســال 
۹7، حــدود 3۲0 هــزار مســتمری بگیــر 
داشــتیم کــه فقــط در ســال ۹7 تعــداد 
500 هــزار نفر به مســتمری بگیران این 
سازمان اضافه شد. با این همه با وجود 
تنگناهای دولت و تحریم ها توانســتیم 
قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن را 
تصویب کرده و مســتمری معلــوالن را 
افزایش دهیم. همچنین امسال دولت 
حــدود7 هــزار و 700 میلیــارد تومــان را 
برای پوشش پشت نوبتی های بهزیستی 

و کمیته امداد تصویب کرد.
ë  زوج  137 ازدواج  مراســم  برپایــی 

معلول در برج میالد
محمودنــژاد،  همــت  علــی  دکتــر 
حقــوق  از  دفــاع  انجمــن  مدیرعامــل 
معلــوالن نیــز در این زمینه با اشــاره به 
ازدواج 137 زوج معلــول در روز جهانی 
معلــوالن به »ایــران« می گویــد: در این 
مراســم کــه روز گذشــته در بــرج میــالد 
تهران برگزار شــد، سازمان بهزیستی به 
هر زوج 4 میلیون تومان کمک بالعوض 
و انجمن معلوالن نیــز به آنها یک ربع 
ســکه اهدا کرد. به گفته وی، مشــکالت 
روزافــزون معلــوالن از قبیــل مســکن، 
اشتغال، ازدواج و... بشدت ازدواج شان 
را تحت تأثیر قرار می دهد و این مراسم 
بــرای تشــویق معلــوالن برای تشــکیل 

خانواده می تواند مؤثر واقع شود.
وی ادامــه می دهــد: درحالــی که خرید 
آپارتمــان 60 متــری در یکی از نقاط کم 
برخوردار تهــران حداقــل 300 میلیون 
تومــان هزینــه دارد، اما حداکثــر هزینه 
پرداختــی برای خرید مســکن زوج های 

روز گذشــته، 1۲ آذر مصــادف بــا ســوم 
دسامبر، روز جهانی معلوالن نامگذاری 
شــده اســت، روزی کــه در آن معلوالن 
با تمام توان ســعی دارنــد صدای خود 
را بــه گوش مردم و مســئوالن برســانند 
و بگوینــد مــا ناتــوان نیســتیم و فقــط 
متفاوتیم.  معاون توانبخشــی سازمان 
بهزیســتی در روز جهانــی معلــوالن به 

»ایران« می گوید: امسال یک سال ویژه 
و حیاتــی بــرای مــا و جامعــه معلوالن 
محسوب می شود چراکه پس از سال ها 
قانــون  گذشــته  ســال  اســفند  انتظــار 
حمایت از حقوق معلوالن به تصویب 
رســید و اردیبهشت ســال جاری توسط 
ریاســت جمهــوری ابــالغ شــد. در این 
قانون ابعاد مختلفی در حوزه معلوالن 
و بودجه هــای اختصــاص یافتــه آن در 
نظر گرفته شده است، اما متأسفانه این 
قانون به بودجه ســال ۹7 نرسید، اما در 

فصل بودجه سال ۹8 آمده است.
مطالبــات  بــه  نحوی نــژاد  حســین 
می کنــد:  تأکیــد  و  اشــاره  معلــوالن 
در  معابــر  و  اماکــن  مناسب ســازی 
دســترس این عزیزان بــرای حضور در 
متــن جامعه باید صورت گیرد زیرا اگر 
این بســتر مهیا نشــود معلــوالن برای 
تحصیــل، اشــتغال و... نمی تواننــد در 
جامعه حضور پیدا کنند، مطالبه دیگر 
آنهــا وضعیــت اشــتغال آنهاســت که 
باید به طور جدی پیگیری شود، اگرچه 

سنا
 ای
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قرار اســت مریال زارعی پس از ســال ها 
دوری از تئاتــر باردیگر بــه روی صحنه 
بیایــد و در نقــش »ابلیــس« در ُاپــرای 
»هفت شــهر عشــق«  بازی کند. پیش 
فروتــن،  محمدرضــا  حضــور  ایــن  از 
هانیه توسلی، پانته آ بهرام، ابوالفضل 
نســیم  فوالدونــد،  اندیشــه  پورعــرب، 
ادبــی و محمدعلی ســاربان در بخش 
نمایشــی ایــن اپــرا قطعــی شــده بود. 

کارگردانی این اثر را محمد عبدی زاده 
مرضیــه  را  آن  کنندگــی  تهیــه  و 
مهدی زاده و علی آقایی نسب برعهده 
دارند و منصور دانشور نیز آهنگساز آن 
است. این اپرا از ابتدای دی ماه امسال 
در تــاالر وزارت کشــور بــه روی صحنــه 

می رود.
زارعــی کــه تاکنــون چندیــن ســیمرغ 
بلورین از جشــنواره فیلــم فجر و چهار 

تندیــس بهترین بازیگر زن را از جشــن 
خانه سینما دریافت کرده، حاال پس از 
ســال ها دوری از صحنه تئاتر با نقشــی 
متفــاوت در این اپــرا – نمایــش ظاهر 
می شــود.این ُاپــرا به خوانندگــی روزبه 
نعمــت الهــی، ســاالر عقیلــی و روزبه 

بمانی روی صحنه خواهد رفت.
زارعی فعالیتش را درحوزه بازیگری با 
بازی در مجموعه تلویزیونی دبیرستان 

خضــرا آغاز کرد و در ســال 73 با بازی 
در فیلم »ســالم ســینما« وارد ســینما 
شــد؛ گرچــه بــا مجموعــه تلویزیونــی 
»کارآگاه« و»هوای تازه« بود که بیشــتر 

شناخته شد. 
از  یکــی  زن«  »دو  فیلــم  در  بــازی 
شــانس های بــزرگ او بود. پــس از آن 
توانایی هایــش را در »واکنــش پنجــم« 
نشــان داد. ســرانجام با بــازی کوتاه اما 

»ســربازهای  در  تأثیرگــذارش  بســیار 
جمعه« مــزد زحماتش را از بیســت و 
دومین جشنواره فیلم فجر از هشتمین 
جشــن خانــه ســینما و از نویســندگان 
دیگــر  از  کــرد.  دریافــت  منتقــدان  و 
نقش هــای درخشــان وی می تــوان به 
بــازی در فیلم هــای دربــاره الی، شــیار 
دودی،  ســقف  زیــر  بادیــگارد،   ،143

اسرافیل، دختر و... اشاره کرد.

 مریال زارعی و »هفت شهر عشق«

نمی خواهم به گفتن جمله لعنت به ترامپ 
ادامه بدهم

رابرت دنیرو در جریان جشــنواره جهانی فیلم مراکش از احتمال 
پیوستنش به پروژه اسکورسیســی-دی کاپریو گفته اما از جزئیات 
پــروژه صحبتی نکرده اســت. وقتی از او دربــاره موضع گیری های 
سیاسی و حمالت تندش در گذشته به ترامپ هم پرسیده اند ، گفته:»من نمی خواهم 
به گفتن جمله »لعنــت به ترامپ« ادامه بدهم.« عــالوه براین او درباره پخش فیلم 
»ایرلندی« تازه ترین ســاخته »مارتین اسکورسیســی« هم گفته که این فیلم از ســوی 
»نتفلیکس« روی پرده سینما نمایش داده خواهد شد.در بخشی از خبر مهر به نقل از 
دنیرو آمده:»ما در مورد آن با نتفلیکس صحبت کرده ایم، آنها قصد دارند فیلم ما را به 
شیوه ای که باید باشد یعنی در سینماهای ویژه و بهترین سینماهایی که می تواند وجود 
داشته باشد، پخش کنند.آنها در ابتدا فیلم را روی پرده های بزرگ به نمایش می گذارند 
و بعد از آن چه اتفاقی می افتد، مطمئن نیستم!« »ایرلندی« جدیدترین ساخته مارتین 
اسکورسیسی با بازی رابرت دنیرو و آل پاچینو است که با بودجه 1۴۰ میلیون دالر ساخته 

شده است. این فیلم مدت ها با مشکل نداشتن سرمایه گذار روبه رو بود.

آن سوی 
مــــــــرز

مصطفی مستور:

داستان نویسی به طمع جایزه احمقانه است
مصطفی مســتور که میهمان برنامه ماهانه »کوتاه با داســتان« به 
میزبانی ســیدمهدی شجاعی در فرهنگسرای اندیشــه بود در این 
نشســت دربــاره جهان داســتانی خود به گفت و گــو با مخاطبانش 
پرداخت.مســتور در بخشــی از سخنان خود با اشــاره به بحث جایزه گرفتن در حوزه 
فرهنــگ و هنــر گفت: کیشلوفســکی می گوید ســینما این نیســت که زیر نــور فالش 
دوربین ها و زرق و برق جشنواره ها جایزه دریافت کنید، سینما پشت صحنه ابلهانه ای 
دارد. مثاًل من باید وســط زمســتان ساعت ها در سرما و در فضای باز با تصویربردارم 
بنشینم تا بتوانم یکی دو نما ضبط کنم و این مسأله به من حس حقارت و کوچکی 
می دهــد و بارها با خودم فکر کردم که آخر این چه کاری اســت. داستان نویســی هم 
با همین تعبیر به نظرم کار ابلهانه ای اســت و کســی که واقعاً دوســت دارد داســتان 
بنویسد در حال دست زدن به حماقت است. او با نقد تلویحی جریان داستان نویسی 
امــروز ایران به ســاختار داســتان های امروزی اشــاره کرد و گفت: هر داســتانی با یک 
عدم تعادل شــروع می شــود. سنگی باید از یک بلندی حرکت کند و به سمت پایین 
بیاید تا بشود درباره آن چیزی نوشت. این عدم تعادل اصاًل پدیده جذابی نیست و 
بسیار آزاردهنده است. وقتی می خواهی درباره مرگ یا طالق داستانی بنویسی باید 
ساعت ها و شاید روزها و ماه ها به آن خیره شوی، به اجزای آن فکر کنی و به آنالیزش 

بپردازی تا یافته نویی در درون تو شکل بگیرد. این مسأله امری رنج آور است.

فرهنگ

از راست استاد احمد پژمان و کیوان فرزین

دهمین جشنواره موسیقی فارس با 
تمرکــز بر گروه نــوازی و با اجرای 49 
گروه ازسراسر اســتان فارس، ازنهم 
تا شــانزدهم آذرمــاه جــاری، درتاالرحافظ شــیراز درحال 
برگــزاری اســت. ایــن جشــنواره در شــاخه های موســیقی 
محلــی، موســیقی دســتگاهی، موســیقی پاپ، موســیقی 
کالســیک و گروه هــای کــر و کوبــه ای بــه صــورت رقابتی و 
در شــاخه موســیقی کودک بــه صورت غیر رقابتــی برگزار 
می شــود. یکی از شــاخصه های مهم جشــنواره امسال در 
مقایسه با دوره های پیشین، افزوده شدن بخش پژوهش و 
حضور چهره هایی چون محمدرضا درویشی، محمدرضا 
فیاض و هومان اسعدی در این بخش است. همچنین در 
کنار دبیر هنری جشــنواره که مسئولیت آن را همچون دور 
گذشته، احمد پژمان برعهده دارد، هنرمندان نام آشنایی 
چون حسین علیزاده، شــریف لطفی، فردین خلعتبری، 
همایون نصیــری، صادق چراغی، کامبیز گنجه ای، احمد 

صدری، عماد توحیدی و... حضور دارند.
کیوان فرزین قائم مقام دبیر جشــنواره موسیقی فارس 
درگفت و گــو بــا »ایران«هــدف از برگزاری این جشــنواره 
را تمرکــز برگروه نــوازی بــه عنــوان عمده تریــن شــیوه 
ارائه موســیقی چــه در اجراهــای صحنــه ای و چه تولید 

آلبوم، در کنار کشــف اســتعدادهای جوانان و راهنمایی 
و تشــویق ایشــان درعرصه رقابــت عنوان کــرد. به گفته 
او» تغییروتحــوالت مدیریتــی ســبب شــده وقفه هایــی 
دربرگــزاری جشــنواره گروه نــوازی فارس ایجاد شــود. از 
این رو بود که ازســال 93 تا 96 این جشــنواره برگزار نشد 
تــا آن که امــروز با حضوراســتاد احمد پژمــان و بازنگری 
درآیین نامه جشــنواره، باردیگر شاهد حضور و استقبال 
بسیار خوب هنرمندان در این جشنواره هستیم.« فرزین 
می گوید» این جشــنواره به جز دربخــش پژوهش که در 
ابعاد ملی برگزار می شــود، درحیطه استان فارس بوده 
ومحدود به هنرمندان مقیم این اســتان و کســانی است 
کــه متولد اســتان فارس هســتند.« این نوازنده ســنتور و 
منتقد موســیقی همچنین افزوده شدن بخش پژوهش 
را اقبــال کمتــر دراین بخــش و کم بــودن پژوهش بویژه 
درگروه نــوازی موســیقی ایرانــی عنــوان کرد و گفــت: در 
حوزه گروه نوازی و آنســامبل در موسیقی ایرانی با این که 
پرتعدادترین شــیوه ارائه موســیقی در تمامــی ژانرهای 
موسیقی محســوب می شــود اما کمتر پژوهش بنیادین 
خاصــی وجود دارد که فعــاالن این حــوزه بتوانند به آن 
تکیه کنند و همین بود که تصمیم گرفتیم این بخش را 

به صورت کشوری برگزارکنیم.

بــــرش

کشف استعدادها در عرصه رقابت

چاپ دیگری از »زیبا صدایم کن«
رمــان »زیبا صدایم کن« نوشــته  فرهادحســن زاده توســط 
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ 
هشــتم رســید.این کتاب روایت دختر 1۵ ســاله ای است که 

در مؤسسه ای زیر نظر بهزیستی زندگی می کند. 

آتیال پسیانی درطناب هیچکاک
نصیــر ملکی جــو، کارگــردان تئاتــر از اجرای نمایــش »طناب« با بــازی آتیال 
پســیانی و اقتباســی از فیلمی شناخته شده به همین نام به کارگردانی آلفرد 
هیچــکاک خبــر داد.ایــن نمایــش از 15 آذرماه در ســالن ناظــرزاده کرمانی 

تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه می رود.

اجرای»شب بیست و یکم«
نمایش »شــب بیســت و یکم« بر اســاس متنی از محمود اســتادمحمد و به 
کارگردانی ســمیرا عالم پناه و دراماتوژی حامد ابوالحســنی از 16 آذر الی ٢5 

آذر در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود.

۳ سینماگر ایرانی درجمع داوران هندی
رعنا آزادی ور، امیر آقایی به عنوان داور و حسن ناظر به عنوان رئیس هیأت 
داوران چهارمین جشنواره ایندی وود هند را عهده دار شدند.چهارمین دوره 
جشــنواره بین المللــی فیلم اینــدی وود حیدرآباد از 9 آذرمــاه در حیدر آباد 

هند کار خود را آغاز کرده و تا 14 همین ماه ادامه دارد.

انتصابی تازه در صدا و سیما
علی عســکری )رئیس سازمان صدا و ســیما( در حکمی سیدصادق امامیان 
را بــه ســمت معــاون رئیــس ســازمان صداوســیما و رئیس ســازمان تنظیم 

مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منصوب کرد.

نقد آثار احمد دهقان در دانشگاه فرانکفورت
یکشــنبه جلســه نقد و داستان خوانی روی نســخه انگلیسی کتاب »من قاتل 
پســرتان هســتم« به قلم احمد دهقان در دانشــگاه گوته فرانکفورت آلمان 
)Goethe University Frankfurt( بــا حضــور مترجم کتــاب خانم کارولین 

کراسکری به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

اجرای حسین صفامنش در سالن میالد
تازه ترین کنســرت گروه »حســین صفامنش« به خوانندگی حســین صفامنش 
ساعت ٢1:3۰ روز پنجشنبه ٢٢ آذر در سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران 
اجرا می شــود. در این کنســرت قطعاتی از موســیقی کردی و ایرانی پیش روی 
مخاطبــان قرار می گیرد.مســلم علیپور نوازنده کمانچه، میــالد علیپور نوازنده 
تــار، داود رحمانپور نوازنده ســنتور، محمد صادق فرزانــه نوازنده گیتار، ماهور 
زمانه پــور نوازنده کوبه ای، حامد پیرا نوازنده ســرنا، رامین ملکی نوازنده دف و 

حسین صفا منش خواننده گروه اجرایی کنسرت را تشکیل می دهند.

»قصه گوها« در برج آزادی
کنســرت گروه موســیقی قصه گوها به سرپرســتی داریوش مشکین 15 آذر در 
سالن اصلی برج آزادی برگزار می شود.گروه موسیقی قصه گوها که فعالیت 
خود را از ســال 93 آغاز کرده اســت، برای نخســتین بار کنسرت مستقلی در 
برج آزادی برگزار می کند. این در حالی اســت که این گروه پیش از این نیز با 

همراهی گروه های نمایشی به اجرای موسیقی پرداخته است.

روی خـط 
خـــــــبر

هر
م

دومیــن  اختتامیــه  مراســم  »ایــران«:   
دوره جایــزه پژوهــش ســینمایی ســال، 
28 آذر مــاه امســال همزمــان بــا هفتــه 
پژوهــش در حالی برگزار می شــود که در 
ایــن دوره هفــت نشســت تخصصی با 
حضور اعضای این شــورا و کارشناسان 
سینمایی برگزار شد و آخرین نشست از 
سلسله نشست های هفتگانه آن ساعت 
16 امــروز )13 آذر( بــا حضــور اکبر نبوی 
و محمدعلــی حســین نژاد در دانشــگاه 
تهران برگــزار می شــود. برگزارکنندگان 
این جایــزه بر این باورند کــه این رویداد 
پژوهش هــای  میــان  پیونــد  ایجــاد 
موجــود و حوزه های اجرایــی در فضای 

سینماست.
علیرضا رضاداد، مشــاور ارشد سازمان 
ســینمایی کــه در دومیــن نشســت این 
رویداد بــه همراه منوچهر شاهســواری 
مدیــر عامــل خانــه ســینما به بررســی 
حقوق و تعهدات متقابل فیلمســازان 
و دولــت پرداخــت، بــر این باور اســت 
که سینماگران عموماً بر مبنای دیدگاه 

انتخــاب  فیلمنامــه  خــود  شــخصی 
می کننــد و فیلمنامه نویس هــا هــم بــر 
همیــن مبنــا فیلمنامــه را می نویســند 
فیلمنامه نویســی  بــرای  پژوهــش  از  و 

حمایت جدی نمی شود.
او بــه »ایــران« می گوید: »ســینمای ما 
متکی به دریافت های شــخصی اســت 
نظــری  و  پژوهشــی  پشــتوانه های  تــا 
جامع. گرچه این دریافت های شخصی 
ممکــن اســت متکی بــه پشــتوانه های 
نظری یا پژوهشــی محدودی هم باشد 
امــا گســترده نیســت و جامعیــت الزم 
را نــدارد. بــرای برخــی فیلم هــا گاهــی 
پژوهش هم می شود اما پژوهش کافی 

و گسترده ای صورت نمی گیرد.«
فقــدان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رضــاداد 
پشــتوانه های پژوهشــی و نظری در کل 
کشــور جــاری اســت و مختص ســینما 
هم نیســت، از عدم همکارهای نهادی 
مرتبــط بــا پژوهــش در حــوزه ســینما 
هــم انتقــاد دارد: »بی ربــط نیســت که 
بگوییم به خاطر مشکالت و مخاطرات 

پژوهــش اســت که بیشــتر فیلمســازها 
اولویت شــان  فیلمنامه نویس هــا  و 
پژوهــش نیســت و اگــر هــم باشــد بــه 
اندازه ســایر وجوه ســینمایی به آن بها 
نمی دهند و ســینمای ما بیشــتر متکی 
بــه وجــه تألیفــی اســت و وجــه تألیفی 
ویژگی اش اقناع فیلمساز است و اینکه 
فیلمســاز تا چه انــدازه می تواند بعد از 
قانع شدن خود، جامعه و پژوهشگران 
و متخصصان رشــته مورد نظــر را قانع 
کنــد در اولویت هــای اکثــر فیلمســازها 

نیست.«
او اگر چه منکر تأثیرگــذاری این رویداد 
نیســت اما بر این باور است تا زمانی که 
نتوانیم وجه ایجابی مشکالت پژوهش 
را حل کنیم جایزه پژوهش سینمایی به 
تنهایی نمی تواند حالل مشــکل باشد: 
»ما از فقدان توجه جدی سینماگران به 
اولویت های کشور زیاد سخن می گوییم 
امــا فرآیندهایــی را بــرای رفــع موانــع 
ایــن بی توجهی در نظــر نداریم. رابطه 
رســمی و غیررســمی فعاالن ســینما با 

حوزه های علم و دانشگاه نیز بی سامان 
اســت و دیدگاهــی هــم وجــود دارد که 
انتظارش از فیلم و ســینما غیرنقادانه 
اســت و اینهــا مجموعــاً مشــکالت این 

بخش را زیادتر می کند.«
مشاور ارشــد سازمان سینمایی معتقد 
بــه  تنهــا  نبایــد  مســیر  ایــن  در  اســت 
اهــدای جایزه پژوهش ســینمایی اکتفا 

کنیم بلکــه باید جایــزه را بهانه ای قرار 
دهیم تــا موانع راه پژوهش های نظری 
بــرای ســینما را برطــرف کنیــم: »الزم 
اســت بخشــی از بودجه هــای حمایتی 
مؤسســات حامی فیلمسازی معطوف 
به امر پژوهش شــود. توفیــق ما در این 
اســت کــه بتوانیــم ظرفیــت ســینما را 
در معــرض انتخــاب فعــاالن عرصــه 

پژوهــش قــرار دهیم و قفل های بســته 
دانــش و دیتا را به روی ســینماگران باز 

کنیم.«
او در توضیحــات تکمیلــی می افزایــد: 
»بــا تحقق ایــن برنامه جایــزه پژوهش 
ســینمایی ســال تنها به منابــع مکتوب 
بســنده  پشــتیبان  پژوهش هــای  یــا 
نمی کند بلکه به پژوهش های کاربردی 
)پژوهش هایــی که ردپای آنها در تولید 
می کنــد.  پیــدا  ورود  می شــود(  دیــده 
بــرای تحقــق ایــن برنامه شــاید در گام 
اول بتوانیــم بــر روی مســتندها تمرکــز 
کنیــم زیــرا مســتندها از نظــر تاریخــی 
دارای ریشه شناســی پژوهشــی هستند. 
بعــد از آن پژوهــش در آثــار ســینمایی 
و غیرســینمایی را نیــز می توانیم مورد 

بررسی قرار دهیم.«
عنــوان  ســال«  ســینمایی  »پژوهــش 
جایزه ای اســت که در سال 9۵ به ابتکار 
مدرسه ملی سینما پایه گذاری شد تا به 
صورت ساالنه کارهای پژوهشی مرتبط 
با سینمای ایران را ارزیابی و داوری کند.

جایزه پژوهش سینمایی در گفت وگوی علیرضا رضاداد با »ایران«:

سینمای ایران متکی به دریافت های شخصی فیلمساز است

و  آهنگســازان  از  پژمــان  احمــد 
موســیقیدانان بنام وبزرگ ایران اســت 
کــه در دو دوره ازجشــنواره گــروه نــوازی 
عنــوان  بــا  فــارس  اســتان  هنرمنــدان 
دبیرهنری این جشــنواره حضورداشته 
است. این هنرمند نام آشنای موسیقی 
ایــران متولــد شــهر الر اســتان فــارس 
است. او نوازندگی ویولن را نزد حشمت 
سنجری و تئوری موسیقی را نزد حسین 
ناصحی آموخت. او همچنین آهنگساز 
بنامــی در زمینه موســیقی فیلم اســت 
و از معروف تریــن کارهایــش می تــوان 
به موســیقی ســریال دلیران تنگســتان، 
ســمک عیــار و فیلم هایی چون شــازده 
احتجاب و... اشــاره کرد. با اســتاد احمد 
پژمان که سال هاست در ایاالت متحده 
زندگی می کند و برای شرکت و راهبری 
جشنواره موسیقی فارس به ایران آمده، 
درخصوص این جشــنواره و شرایط این 
روزهــای موســیقی ایــران بــه گفت و گو 

نشستیم.
ë  بســیاری جشــنواره های  ســال  طــی 

درکشــورمان برگزارمی شــود که هریک 
بــه نوعــی توجه بیشــتر به نســل آینده و 
موســیقی کشــورمان اســت. نظر شــما 

دراین باره چیست؟
درابتدا باید بگویم من به این جشنواره 
آمــدم تا حامــی جوانان باشــم. به نظر 
فســتیوال هایی  چنیــن  برگــزاری  مــن 
بهتریــن فرصت بــرای جوانــان خواهد 
بود چرا کــه آنها عرصه ای بــرای ارائه و 

عرضه هنرشان ندارند.
دردو دوره ای که دراین جشنواره حضور 
و  بــود  بســیارخوب  اســتقبال  داشــتم، 
جــای تعجــب اســت کــه در شــهرهای 
کوچک اســتان فارس چنین هنرمندان 
عالقه منــد بــه موســیقی و هنــر دیــده 
می شود.شــهرهای کوچکــی کــه شــاید 
اسم آنها به گوش پایتخت نشینان هم 
نرســیده اســت ومن تعجب می کنم با 
نبود امکانات، این هنرمندان می توانند 
بســیار با تکنیک و پرازاحساس و انرژی 
موســیقی اجــرا کننــد. امــا نکتــه مهــم 
حمایــت از ایــن جوانان اســت کــه این 
فرهنگــی  متولیــان  بــردوش  وظیفــه 
در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و 
سازمان های مربوطه است. دولت باید 
کمک کند تا چنین جشنواره هایی هرچه 

بیشتربرگزار شود.
ë  دراین دوره از جشنواره بخش پژوهش

هــم وجــود دارد، بخشــی که کمبــود آن 
درعرصــه موســیقی محســوس بوده؛با 

توجه به تجربه شما چرا چندان توجهی 
به پژوهش درهنر بویژه در موسیقی وجود 

ندارد؟
در زمینــه هنــر و موســیقی مشــکالت و 
کمبود هــای بســیاری دیده می شــود که 
چندان مورد اعتنای مســئوالن نیســت 
البتــه مــردم هــم عالقــه چندانــی بــه 
پژوهش ندارند و ترجیح شان این است 

یک کارساده بشنوند وتفریح کنند.
ë  جشــنواره ایــن  بخشــی های  ازدیگــر 

اجرای موسیقی پاپ است؛ موسیقی ای 
که طی ســال های اخیر توانسته به نوعی 
از موسیقی سنتی پیشی بگیرد و گیشه ها 
را به خــود اختصاص بدهد. بــا توجه به 
تجربه شما وآثار بسیاری که دراین سال ها 
ساخته اید شرایط این روزهای موسیقی 

پاپ را چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر امروز موســیقی پاپ بیشتر به گوش 
می رســد مربوط به ذوق کلی کشورمان 
اســت. ما درمحیط و مملکتــی زندگی 
می کنیم که مجبوریم موسیقی را به زور 
زنده نگه داریم درحالی که قباًل این گونه 
نبود و عالقه بسیاری به موسیقی بویژه 
موســیقی جــدی وجــود داشــت. آنچه 
امروزمــی بینیــم دشــمنی با موســیقی 
اســت؛ با وجود این مسائل به نظرشما 
ذوق مــردم چگونــه بایــد پــرورش پیدا 
کند؟ صدا و سیما هم که به عنوان رسانه 
ملی می تواند نقش بســزایی درتربیت 
گــوش موســیقایی مردم داشــته باشــد 
واین فرصت را دردســت دارد که روش 
خــاص خــود را دنبال می کنــد و برنامه 
خاصــی بــا محــور موســیقی دررســانه 
ملی وجود نــدارد. با ایــن اوضاع مردم 
چگونه موسیقی خوب و بد را تشخیص 
بدهند! آنها هرچه به دستشان می رسد 
گوش می کنند وازآثاری که ارزش هنری 
باالیــی دارد بــه دورهســتند. نکته دیگر 
بحث خالقیت اســت که در هنرمندان 
و مــردم کمتــر بــه چشــم می خــورد که 
البتــه این موضوع هم هــزارو یک دلیل 
دارد و شــاید یکــی ازعوامل آن شــرایط 
اجتماعی باشد. ناگفته نماند درسطح 
جهانی هم وضع به همین منوال است 
وچون بیشتر آثار از طریق اینترنت قابل 
دسترســی اســت دیگر کســی بــه دنبال 
یک کار خــوب نمی گردد. روانشناســان 
و جامعــه شناســان بایــد بررســی کنند 
بگویند چرا ذوق مردم به موســیقی کم 
شــده اســت! ما هــم که ملــت مقلدی 
هستیم و تمام تالشمان براین است که 
آثارهنرمندان اروپایی و امریکایی و حتی 
ســبک موســیقی که مردم غرب گوش 
می دهنــد را تقلیــد کنیم. به نظر شــما 
موســیقی رپ امریکایی چه ارتباطی به 

ما دارد که جوانان به آن گوش می دهند 
و عالقه مندنــد و آن را امــروزی عنــوان 
می کننــد! مــا هــم موســیقی رپ داریم 
که دربحر طویل اســت و بســیار زیبا اما 
جوانان به دنبال آن نیستند. موسیقی ما 
تقلیدی شــده بجز آن نوع موسیقی که 

اساسش برسنت و اصالت است.
ë  شــما مهــم  ازشــاخصه های  یکــی 

درعرصــه موســیقی، تولیــد آثــار بدیــع 
وخالقانه است اتفاقی که در نسل امروز 
کمتر قابل رؤیت است. به نظر شما این 
موضوع بــه بخــش آموزش موســیقی 

مرتبط است؟

متأســفانه آمــوزش خــوب موســیقی 
درکشــورمان وجــود نــدارد. خواننده ها 
دربــازار  کــه  را  آنچــه  هــر  ونوازنده هــا 
خریــداری  اســت،  موجــود  موســیقی 
می کنند و گــوش می دهند و این اتفاق 
مهــم بــه عهــده مســئوالن فرهنگــی 
ورســانه ملــی اســت. آنها هم کــه تنها 
توجــه شــان بــه ذوق طبقــه ای خاص 
اســت وبخاطر خالــی نبــودن عریضه 
یــک تعــداد برنامــه را اجــرا می کننــد. 
زمانی بــود کــه بهترین موســیقی ها از 
رادیــو شــنیده می شــد و اگــر کســی بــه 
شــهرت می رســید، بــه دلیــل پخــش 

آثــارش از ازرادیو و تلویزیــون بود، ولی 
متأسفانه در حال حاضر بهترین ها در 
رادیوحضور ندارند و کسانی که مشهور 
هستند و مردم دوستشان دارند بیرون 

از صدا و سیما فعالیت می کنند.
بــودن  محــدود  وجــود  بــا  درگذشــته 
موســیقی  آموزشــگاه های  و  دانشــگاه 
خالقیــت در هنرمنــدان و همچنیــن 
مردم بســیار بــود ولی امــروزه با وجود 
تعدد بســیار آموزشــگاه های موسیقی 
فضایی بــه وجود آمده اســت که دیگر 
هنرمنــدان خــوب به وجــود نمی آیند. 
ذوق و ســلیقه مردم دنیــا تغییر کرده! 

نســل امروز چیز دیگــری می خواهند و 
موســیقی خودشــان را دارند. ما از نظر 
فرهنگی مملکت پیشرفته ای نیستیم 
و دائم فرهنگ کشورهای دیگر را تقلید 

می کنیم و دنباله رو شده ایم.
ë  یکــی دیگــر از کارهــای خــوب شــما

توجه بــه ملودی های محلی اســت اما 
متأســفانه به این ســبک موســیقی هم 

چندان التفاتی نیست.
اگر به همان روشی که من 3۰-4۰ سال 
پیــش این نوع موســیقی را آغــاز کردم 
توجه کنند و ادامه بدهند خوب اســت 
اما زمانه تغییر کرده است. آهنگسازان 
ایرانی باید ازموســیقی ایرانی و نواحی 
الهام بگیرند و آن را خلق کنند. پیشینه 
ادبیــات ما حافظ، ســعدی، شــاهنامه 
و  و...اســت  موالنــا  مثنــوی  فردوســی 
پیشینه موســیقی ما موســیقی نواحی 
و ردیف دســتگاهی اســت البته برخی 
هنرمنــدان ایــن کاررا انجــام دادند اما 
نســل امروزی ها چنــدان بــه دنبال آن 
نیســتند و فضاو شــرایط هم برای آنها 
مســاعد نبــوده اســت.من در شــهر الر 
به دنیا آمدم امــا اگر در محیط بهتری 
زندگی می کردم و امکانات بیشتری بود 
بــه لحاظ تکنیک خیلی جلوتر از امروز 
بودم و بازدهی بیشتری داشتم.منظور 
من این است که تالش خود هنرمندان 
هــم مؤثــر اســت آنهــا بایــد تحقیــق و 

پژوهش داشته باشند  تا خلق کنند.
ë  برای پیشــرفت درموسیقی ایران چه

راهکاری وجود دارد؟
بهتراست دولت کاری به کارهنرمندان 
نداشته باشــد تا آنها خودشان راه شان 
را پیــدا کننــد. هنرمنــدان مــا بایــد آزاد 
باشند، فکر و ذهن و نگرانی هنرمندان 
ما این اســت کــه موزیک یا آلبومشــان 
این کــه  خیریــا  یــا  گیــرد  مجوزمــی 
آلبومشــان به فروش می رسد درحالی 
کــه این موضوع صدمه به تولید کننده 
و مصــرف کننده اســت. وزارت ارشــاد 
پایه گــذاری شــده تــا کار بــد و بــی مایه 
بدست مردم نرسد اما کار خوب و بد را 

چه کسی تشخیص می دهد!
ë  درحال حاضر چه کاری آماده انتشــار 

دارید؟
فعالیت عمده من دررشــته ای اســت 
که درآن تحصیل کرده ام.به تازگی هم 
روی یک آلبوم موسیقی کار می کنم با 
اشعاری از ســهراب سپهری که بخش 
ارکســتر آن تنظیــم و میکــس شــده و 
تقریباً آماده انتشــار است اما به خاطر 
نوسان قیمت دالرکه بر بازار اقتصادی 
تأثیرگذاشــته این برنامه فعاًل متوقف 

شده است.
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مجبوریم موسیقی را به زور زنده نگه داریم
احمد پژمان دبیر هنری جشنواره گروه نوازی هنرمندان استان فارس در گفت و گو با» ایران«:

نداسیجانی
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 - عفونت قارچی دهان - سریالی از سیروس حسن پور )1397(

 2- فیلـــم پر زد و خورد - اســـباب بازی قدیمـــی - بخش عمده 
شن و ماسه

3- هم عقیده - خانه چوبی - جانوری که در آب زندگی می کند
4- مرواریدها - قلق - پایتخت قطر - روانداز تابستانی

5- نام آذری - حقیقی - امضای پشت چک و سفته
6- بخت برگشتگی - آهنگ - عامل اصلی مرگ و میر در میان مبتالیان به ایدز

7- عنوان امرای عثمانی - خوراک فلسطینی - یکی از صنایع دستی جنوب
8- پسر چهارم یعقوب نبی)ع( - پرنده ای نوک دراز - کاخ فرانسه

9- جوان - گوناگونی - هافبک آث میالن
10- دریاچه استرالیا - کودک - معاینه پزشکی

11- شاهد - نشریات - سرمربی ایتالیایی سابق سایپا
12- سوزان - فهمیده - عالمت صفت تفضیلی - انصاف

13- عدسی کوژ - شدنی - رگ های تغذیه کننده قلب
14- ظرف آبخوری - نمو - سرباز بحری

15- بازیگـــر زن »گرگ بازی« )روی 
پرده ســـینما( - پلی در شهرســـتان 

سوادکوه

 عمودي:
1- تابلوی الکساندر پل پرته

2- شکستنی در ورزش - گلی زینتی 
- زنده شدن

3- اعمال زور - شـــورش و ازدحام 
- آسمان

4- خیط شـــده - دوســـتی - ضمیر 
بیگانه - ثروتمند

5- وســـیله میاهگیـــری - ... بـــادام 
است نوه مغز بادام - پاسخ منفی

6- حـــرف نـــداری - منزلـــت - در 
گمان انداختن

7- خارج از محوطه بازی - فیلمی 
با حضـــور باران کوثـــری )روی پرده 

سینما( - توان
8- چیز اضافی و بی مصرف - گل و 
لجن - کسی که اطالعات محرمانه 

را جمع آوری می کند
9- پول مشـــترک اروپا - پیش پرده 

اپرا - جاده آهنی
10- باحیا - نجوم - چیز

11- کاهن - غوغا - زرنگ و بال
12- کلمه سؤالی - رازیانه - قبض - 

خودروی فرانسه
13- بی نظمی و آشـــوب - جامه - 

گردنده
14- هیمه - شکر - انس گرفته

15- ماده شیمیایی که برای حکاکی 
تولیـــد  و  المـــپ  در  شیشـــه  روی 

کریستال های تزئینی به کار می رود
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جاده ای  به  ما  نمی رسد

 گزارش میدانی خبرنگار »ايران« 
از محرومیت زاگرس نشینان بخش ذلقی الیگودرز ) بخش اول (

حمیدحاجیپور
گزارشنویس

همه چیز از نبود »جاده« شـــروع می شـــود؛ 
بی ســـواد ماندن کـــودکان، ازدواج دختران 
13- 12 ســـاله، بیماری، محصـــور بودن در 
کوهســـتان بدون هیچ ارتباطی و در نهایت 
محرومیت مطلق. می خواهم از روستاهایی 
بگویم کـــه آدم هایـــش جـــاده ای ندارند تا 
خود را به شـــهر برســـانند. از اهالـــی بی نام 
و نشـــانی که بـــرای گرم کـــردن خانـــه باید 
بشـــکه های نفت را پشـــت قاطر و اسب بار 
کنند و ســـاعت ها در کوه و کمر در راه باشند. 
آدم هایی که هیچ امکاناتی در اختیار ندارند. 
باید آنهـــا را جزو محروم ترین ها به شـــمار 
آوریـــم. می خواهـــم از کودکانـــی بگویم که 
تاکنون تلویزیون ندیده اند و به گوشی موبایل 
با تعجب می نگرند. تنها سرگرمی ، دویدن 
دنبال بره گوسفند و بز است یا تماشای نان 

پختن مادران شان!
وقتی به یکی از روستاهای محروم بخش 
ذلقی غربـــی الیگودرز در اســـتان لرســـتان 
می روم، کـــودکان از حضور من و همراهانم 
متعجب می شوند چراکه تاکنون غریبه ای 
را در روستایشـــان ندیده انـــد؛ غریبه هایی با 
کفش کوهنوری و شـــلوار جین. کنجکاوند تا 
بدانند به چـــه زبانی حرف می زنیم. به من 
گفته اند ســـری به بخش ذلقـــی بزنم و پای 
درد دل مردمـــی بنشـــینم که زندگی شـــان 
همچون زندگی آدم های توی قصه هاست؛ 
بکـــر و خیال انگیز. به مـــن گفته اند که برای 
رسیدن به این روســـتاها راه بسیار ناهموار و 
طوالنی و البته طاقت فرســـایی در انتظارم 
اســـت. به من گفته اند به روســـتاهایی بروم 
که تا به حال هیچ غریبه ای پا نگذاشته و من 

سعی می کنم به توصیه ها عمل کنم.
   سفر به جنگل های بلوط

بـــرای رســـیدن به بخـــش »بشـــارت« از 
الیگـــودرز تا روســـتای »بز نویـــد« نزدیک به 
40 کیلومتر اســـت. ابتدای دهستان بز نوید 
شیرهای سنگی قبرستان این روستا نظر هر 
تازه واردی را به خود جلب می کند. شیرهای 
سنگی و سنگ های قبر منحصر به فردی که 
متعلق به تفنگچی ها و بزرگان ذلقی هاست؛ 
ذلقی ها طایفه ای بزرگ از بختیاری  هستند. 
بخش بشـــارت شـــامل 3 بخش پشـــتکوه، 
ذلقی شرقی و ذلقی غربی با 123 روستاست. 
دهســـتان بزنوید مرکـــز 42روســـتای ذلقی 

می گوید تا امامزاده 40کیلومتر راه است ولی 
دست کم 4ساعت تو راه خواهیم بود و جاده 

بدتر از این خواهد شد.
بعد از نیم ساعت از راه خاکی وارد راه پر 
دست انداز با شیب تند می شویم. نخستین 
روســـتایی که قرار است آن را ببینم روستای 
»تنگ کوره« اســـت. ابتدای ورودی روســـتا 
چند دختر نوجوان دبه به دست ایستاده اند. 
چند گالـــن آبی و زرد و ســـفید هـــم مقابل 
دیواره سنگی چیده اند. از راننده می خواهم 
بایســـتد. دخترها تا ماشـــین را می بینند در 
چشـــم به هم زدنی غیب می شـــوند. از درز 
باریک دیواره کوه، آب با فشـــار بســـیار کمی 
بیـــرون می آیـــد و دبه هـــا را یک بـــه یک پر 
می کند. چند تن از اهالی روســـتا به پیشوازم 
می آینـــد. لباس محلـــی به تن دارنـــد و دو 
نفرشان چوقا پوشیده اند. از یکی شان به نام 
نورحســـین افروغ می پرسم آب آشامیدنی 
روســـتا را از کجا تهیه می کنند. او درز باریک 
دیواره را نشان می دهد و می گوید:»روستای 
ما جـــز برق هیـــچ امکانات دیگـــری ندارد. 
آب آشـــامیدنی نداریـــم و دخترها از همین 
دیواره دبه ها را پر می کنند. االن پاییز اســـت 
و بارندگـــی داریم، تابســـتان  همیـــن آب را 
نداریم. چشـــمه ای هم پایین روستاست که 

باید با قاطر و االغ برویم آنجا.«
روســـتای تنـــگ کـــوره به گفتـــه بلدمان 
بـــه نســـبت روســـتاهایی کـــه هنوز بـــه آنها 
نرســـیده ایم وضعیت بهتری دارد. اما این 
روستا جز برق هیچ امکانات دیگری ندارد. 
نه آنتن موبایل نه تلویزیون، نه آب، نه گاز و 
نه هر چیزی که در روستاهای دیگر می شود 

از آن سراغ گرفت.
و  دارد  ســـال  افـــروغ، 50  نســـا  بی بـــی 
شوهرش گوسفندها را به چرا برده و خودش 
هم مشغول پختن نان است. او فکر می کند 
از فرمانـــداری آمده ایم و شـــروع می کند به 
گالیه:»آب نداریم. حمام نداریم. مدرســـه 
نداریم. جـــاده نداریـــم. امکانـــات نداریم. 
اگر بچه ای مریض شـــود بایـــد بذاریم روی 
کول مان و ببریم بز نوید. اگر برف یا باران هم 
ببارد راه بسته می شـــود. تو را خدا جاده مان 
را درســـت کنید.« زن مشکالت را پشت هم 
قطار می کند و چند بار آنها را تکرار می کند. 
حق با اوســـت؛ راه روستا آنقدر خراب است 
که حتـــی پاترول تقویت شـــده یـــزدان هم 
نمی توانـــد از آن بـــاال بیاید. بچه هـــای قد و 
نیم قدی کـــه خـــود را تا چنـــد دقیقه پیش 

ــــی به  ــــرس اینکه حیوانات وحش ــــت و از ت اس
ــازه نمی دهند  ــ ــان حمله کنند اج ــ فرزندان ش
بچه ها به مدرسه روستای »سرقلعه سفلی« 
بروند. او ادامه می دهد:»روستای ما 14خانوار 
و بیش از 100 نفر جمعیت دارد اما نه مدرسه 
داریم نه خانه بهداشت. برف و باران در این 
ــال زیاد است و بچه ها نمی توانند  ــ موقع از س
ــه بروند. از خدایمان  ــ ــرما به مدرس ــ در این س
ــــت که در روستای ما کانکسی نصب کنند  اس
ــاد بدهد.  ــ ــواد ی ــ ــــی به بچه های ما س و معلم
ــــت  ــته از اینکه محروم اس ــ ــتای ما گذش ــ روس
بیشتر آدم هایش هم فقیرند. برای زمستان 
باید نفت بخریم. هر بشکه را 35 هزار تومان 
ــه بدهیم اگر  ــ ــــم و باید کلی هم کرای می خری

ماشینی باشد تا نفت را به اینجا بیاورد.«
خانه های روستا از سنگ و چوب ساخته 
شده اند. اتاق بزرگی خانه محسوب می شود 
و کنـــارش هـــم انباری اســـت پر از شـــاخه و 
تنه های بلوط که برای زمستان انبار شده اند، 
برای گرم کردن خانه و پخت و پز. زنان روستا 
گذشـــته از بچه داری و پخت و پز و کمک به 
مردان در امور دامداری، جاجیم و گلیم هم 
می بافنـــد. ماه بانو افروغ کـــه در حال بافتن 
گلیم است مثل بقیه هم روستایی هایش از 
وضعیت جاده می نالد:»جاده اگر درســـت 
شود همه چیز درست می شود. از زمانی که 
یادم می آید وضعیت این جاده همین طور 
اســـت. اگر بچه های ما بی ســـوادند دلیلش 

همین جاده است.«
 راه بعضی از روستاها هم به خاطر برف 
یا سیل تا بعد از عید بسته است. به راه ادامه 
می دهم و هر چقـــدر جلوتر می روم راه بد و 
بدتر می شـــود. از کنار روستای »دره تاریک« 
رد می شوم، روستایی که از کنارش رودخانه 
پر آبـــی جاری اســـت. بعد از یکســـاعت به 
روستای سه پالن می رسم. دلیل نامگذاری 
این روســـتا به خاطر پله ای بـــودن رودخانه 
»تنگ رزگه« اســـت که روبـــه روی هر پله آن 
چند خانه روســـتایی قـــرار دارد. مقابل پله 
دوم از جـــاده باریک باال مـــی روم. چند مرد 
بختیـــاری کـــه در حـــال ســـاختن طویله ای 
هستند به پیشواز می آیند. روستای آنها هم 

مثل تنگ کوره برق دارد، همین.
اهالی این روستاها هم از جاده می گویند. 
ابراهیم رضایی یکی از ســـاکنان سه پالن در 
ایـــن باره می گوید:»7-6 ماه از ســـال که هوا 
خوب است روزی دست کم 100 مینی بوس 
و کلی ماشـــین ســـواری و وانت مسافر و زائر 

به ســـوی امامزاده مـــی رود. هر ســـال چند 
واژگونی مینی بوس یا ســـواری هم داریم که 
دلیل اصلی اش خراب بودن راه است. سالی 
چند میلیارد پول از همیـــن امامزاده جمع 
می شـــود ولی اوقاف پول را با خود می برد و 
برای ســـاخت جاده هیـــچ کمکی نمی کند. 
اوقاف باید بگوید این پولی که سال های سال 

جمع کرده کجا و چطور خرج کرده.«
مراد محمد ســـلیمانی، رئیس شـــورای 
بخـــش ذلقی کـــه در این ســـفر همراهی ام 
اهالـــی  حرف هـــای  تأییـــد  بـــا  می کنـــد 
می گوید:»ســـال ها در جلســـات استانداری 
درخواســـت کردیـــم که زمان خالـــی کردن 
ضریـــح امامـــزاده از نذوراتی از پـــول و طال 
حتمـــاً یکـــی از شـــورای بخـــش ذلقی هم 
حضور داشته باشد. بعد از چندین بار طرح 
این موضوع مصوب شد که این اتفاق بیفتد 
ولی هیچ وقت از ســـوی اوقـــاف این اتفاق 
نیفتـــاد. مـــا نمی دانیم چه میـــزان کمک و 
نـــذورات از امامزاده جمع آوری می شـــود و 
انتظارمان از مســـئوالن اوقاف الیگودرز این 
اســـت که با اســـتفاده از همین نـــذورات به 
آبادانی امامزاده و جاده منتهی به آن اقدام 

کنند.«
گالیه ها زیاد است آنقدر که باید ساعت ها 
بنشینی و به خواسته های مردم گوش کنی. 
محمد سلطانی یکی دیگر از اهالی از گرانی 
برق گلـــه می کند:»روســـتاهای این منطقه 
محروم است. برای اهالی پول برق زیر 300-

200 هزار تومان نمی آید. ما جز یک یخچال 
و چند المپ مصرف دیگری نداریم که این 
همه پـــول برایم می آیـــد. مأمـــور اداره برق 
اصالً به روســـتایمان نمی آیـــد، نمی دانم از 
کجـــا مصرف برق را می نویســـد؟« می رود و 
قبض برق را می آورد. قبض ماه گذشته اش 
399هزار و600 تومان اســـت با احتساب 31 
هزار و 100 تومان بدهی گذشـــته.مردم، نبود 
جاده را دلیل اصلی بی سوادی و محرومیت 
خود می دانند. روســـتای ســـه پالن کانکس 
9 متـــری دارد به نام مدرســـه. معلم شـــنبه 
می آیـــد و سه شـــنبه مـــی رود. تـــا پنجم هم 
بیشـــتر نمی توانـــد درس بدهـــد. اگر کســـی 
بخواهد در مقطع راهنمایـــی درس بخواند 
یا باید به مدرســـه شـــبانه روزی بزنوید برود 
یا الیگودرز. دخترها و پســـرها تا پنجم بیشتر 
درس نمی خواننـــد. پســـرها بعـــد از اتمام 
دوره ابتدایـــی چـــاره ای ندارند جـــز چوپانی 
و دخترهـــا هـــم با آمـــدن اولین خواســـتگار 
معمـــواًل  می شـــوند.  سرنوشـــت   تســـلیم 
14-13 سالگی ازدواج می کنند. بی سوادی و 
ازدواج های زودهنگام و محرومیت به جاده 

ختم می شود.
    پیشروی در دل زاگرس

اگر کسی گذرش به قلب زاگرس بیفتد و 
پاییز جنگل بلوط، چرای گوسفندان در دامنه 
کوه هایی که قله شـــان را بـــرف گرفته و بلند 
شـــدن دود از دودکش خانه های روستایی را 
ببیند حتماً پیش خـــودش می گوید عجب 
جایی است اینجا چقدر بکر و دست نخورده 
است. بله همین طور است قاب این منظره 
آنقدر زیبا و خیال انگیز است که گویی پرتت 
کرده انـــد در یک تابلوی نقاشـــی اما زندگی 
این آدم ها پر از درد اســـت؛ درد محرومیت. 
آنهایی که طاقت شـــان طاق شد مهاجرت 
کردند به شهر و آنهایی که مانده اند چاره ای 

ندارند، برای شهر ساخته نشده اند.
روســـتایی که قـــرار اســـت آن را پیش از 
غروب ببینم روستای »چالشیر« است. چند 
روز پیش باران باریده ولی جاده هنوز لغزنده 
اســـت و گودال های پـــر از آبی وســـط جاده 
حرکت مان به سوی روستا را کند کرده است.

از گردنه چالشیر که پر از برف است و ماشین 
سر می خورد به ســـوی پرتگاه عمیق. من و 
همراهانم کمی ترســـیده ام. بلـــد به راننده 
می گوید کمی احتیـــاط کند و یزدان با خنده 

جواب می دهد جاده را مثل کف دستش بلد 
است و نیازی نیست که نگران شویم.

عبور از این گردنه راحت تر از آنی اســـت 
که بشـــود به روســـتا رفت. راه چالشیر بسته 
شده و حتی با قاطر و اسب هم نمی شود به 
آنجا رفت. به ناچار باید روســـتای دیگری را 
انتخاب کنیم. سلیمانی می گوید راه روستای 
»دره چیـــن« هم خیلی خراب اســـت و باید 
از نزدیک آن را ببینـــم. بعد از گذر رودخانه 
به پیچ تندی می رســـیم به نام پیچ بولدوزر! 
می گوینـــد این پیـــچ از چند ســـال پیش که 
بولـــدوزری هنگام بـــاال رفتـــن از آن واژگون 
شـــده و به ته دره افتاده و راننـــده اش در دم 
جان داده به آن پیچ بولدوزر می گویند. رو به 
راننده به او می گویم اگر بولدوزر به آن بزرگی 
و قدرت افتاده ته دره پس مواظب باش ما را 

به ته دره نیندازی.
بعد از گردنـــه برفی و عبـــور از رودخانه 

دیگری به نام تنگ تاف به گردنه ســـالمگاه 
یا همان امامزاده می رســـیم. این گردنه هم 
پتانســـیل آن را دارد که مـــا را پرت کند به ته 
دره. زمیـــن گلـــی ما را چنـــد دقیقه معطل 
می کنـــد. اگر اینجا گیـــر کنیم باید ماشـــین 
را بگذاریـــم و هر طور شـــده خودمـــان را به 
روستایی برســـانیم وگرنه یا خوراک گرگ ها 

می شویم یا از سرما تلف خواهیم شد.
به هر حـــال با هـــزار زور و زحمت از این 
راه گلی و پر دســـت انداز رد می شـــویم و به 
سوی دره چین می رویم. چند کیلومتر مانده 
به دره چیـــن، راننده راهی را نشـــان می هد 
که ختم می شود به روســـتای »تنگ تاف«. 
می گوید این روســـتا هیچ چیزی ندارد حتی 
برق، خیلی محرومند. از او می خواهم بپیچد 
به ســـوی تنگ تـــاف. هنوز چنـــد صدمتری 
نرفته ایم که بـــه ناچار توقـــف می کنیم. راه 
بسته است. جاده به خاطر سیل قطع شده، 

بی بی نسا افروغ، 50 سال دارد و شوهرش گوسفندها را به چرا برده و خودش هم 
مشغول پختن نان است. او فکر می کند از فرمانداری آمده ایم و شروع می کند 

به گالیه: آب نداریم. حمام نداریم. مدرسه نداریم. جاده نداریم. امکانات نداریم. 
اگر بچه ای مریض شود باید بذاریم روی کول مان و ببریم بز نوید. اگر برف یا باران 

هم ببارد راه بسته می شود. تو را خدا جاده مان را درست کنید

حتی نمی شود با پای پیاده از جاده گذشت. 
بلدمان می گوید دســـت کم یک ساعت راه 
داریـــم و برگشـــت مان به شـــب می خورد و 
مسیر خطرناک می شود. اصرار می کنم که 
باید این روســـتا را ببینم و همگی ماشین را 
می گذاریم و از دره سرازیر می شویم. آسمان 
گرگ و میش است و باید پیش از شب شدن 
برســـیم. سلیمانی جلو می افتد تا خود را به 
روستا برســـاند و حضورمان را به آنها اطالع 
بدهد. راه شـــیب تندی دارد و من پایم روی 
ســـنگی لیـــز می خـــورد و زمیـــن می خورم. 
شانس با من یار شد که تخته سنگی از سقوط 
من جلوگیری کرد.ســـاق پای راستم صدمه 
دیـــده ولی باید هر طور شـــده خودمان را به 

تنگ تاف برسانیم.
نیم ســـاعت بعـــد به جایی می رســـیم 
کـــه راه مـــال رو باریک باریک می شـــود و به 
این راحتی نمی شـــود از آن عبور کرد. پایین 

راه پرتگاهی اســـت که وقتی آدم چشـــمش 
بـــه آن می افتد هری دلـــش می ریزد. بدون 
اینکه بـــه پایین نگاه کنم از آن رد می شـــوم 
ولـــی تصویربردارمـــان وســـط راه می ماند. 
چشمش به پایین افتاده و از ترس خودش 
را محکم به دیواره کوه چسبانده. توصیه های 
ما هم نتیجـــه نمی دهد. چنـــد دقیقه بعد 
یکـــی از اهالی به نام بـــرزو بهرامی می آید و 

تصویربردارمان را از مهلکه نجات می دهد.
ــتای  ــ ــزارش از روس ــ ــــمت بعدی گ در قس
تنگ تاف و روستای سیدحسن برایتان خواهم 
ــه ای را ندیده اند.  ــ ــــی اش غریب ــه اهال ــ گفت ک
شب ها با فانوس خانه شان را روشن می کنند. 
آب آشامیدنی را از چشمه می آورند. کودکان 
ــان  ــ آنها تاکنون تلویزیون ندیده اند و بیشترش
ــده ازدواج  ــ ــوادند. دخترها 15 ساله نش ــ بی س
ــاده را دلیل اصلی  ــ می کنند. آنها هم نبود ج

محرومیت خود می دانند.
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غربی است. برای رفتن به روستاهای ذلقی 
غربی نمی شـــود با ماشین ســـواری رفت و 
برای همین همراه با فیلمبـــردار و بلدمان 
که رئیس شـــورای این بخش اســـت ســـوار 
پاترولی می شویم که کمک فنرها و موتورش 
تقویت شده. بعد از چند کیلومتر دور شدن 
از بـــز نوید، جاده خاکی نه بلکه ســـنگالخی 
می شـــود. راننـــده با دنـــده دو می رانـــد و ما 
انگار توی لباسشـــویی اینور و آنور می شویم. 
اســـم راننده یزدان اســـت و 23 ســـال دارد. 
او راننده خط الیگودرز بـــه امامزاده محمد 
بن حســـن)ع( اســـت. 6ماه اول سال زائران 
را جابه جـــا می کنـــد و 6 ماه دوم ســـال هم 
اگر مسافری باشـــد، دربستی می رود. یزدان 

پنهـــان کرده بودنـــد کنجکاو شـــده اند برای 
چه آمـــده ام و هـــر کجا که مـــی روم پی من 
می آینـــد. هـــادی و رضـــا و رســـتم 7 ســـاله 
هســـتند. می خواهند بدانند گوشی موبایلی 
کـــه در دســـت گرفتـــه ام و از آنهـــا عکـــس 
می اندازم دقیقاً چه وســـیله ای است. وقتی 
عکس شان را نشان می دهم چشمان شان از 
تعجب گرد می شـــود و از ته دل می خندند. 
هر سه شـــان درس نمی خوانند. مدرسه ای 

ندارند که درس بخوانند.
ــتم می گوید که  ــ ــدر رس ــ ــــیخی پ نوراهلل ش
ــر و چه  ــ ــتا چه پس ــ هیچ کدام از بچه های روس
ــواد ندارند. فاصله مدرسه تا روستا  ــ دختر س
ــاعت  ــ ــرای آدم بزرگ ها یکس ــ ــا پای پیاده ب ــ ب

برای امامزاده می برند. به دلیل اینکه جاده 
خاکـــی اســـت و تردد هـــم زیاد اســـت کلی 
خاک روی زمین های کشاورزی و باغ هایمان 
می نشـــیند کـــه محصوالت مـــان را خـــراب 
می کند. به هـــر کجا هم شـــکایت می بریم 
هیچ اتفاقی نمی افتد. تـــا زمانی که جاده را 

درست نکنند وضعیت همین است.«
او و چند تن از اهالی که مرا دوره کرده اند 
از اداره اوقاف الیگورز می گویند که سال های 
ســـال اســـت با توجه به جمع آوری نذورات 
نقـــدی و غیرنقـــدی زائران حتـــی یک ریال 
از آن را خـــرج راه و آباد کردن راه نمی کنند. 
رضایـــی عنوان می کنـــد: »بهار یا تابســـتان 
تشریف بیارید اینجا و ببینید چقدر ماشین 
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صحنه به یاد ماندنی سنگین وزن های کشتی فرنگی در مبارزه میان »کریس تیلور« امریکایی 
و »ویلفرد دیتریش« آلمانی رقم خورد. پیروزی »دیتریش« در این مسابقه در جریان المپیک 
مونیــخ 1972 رخ داد. در این دوره از مســابقه که در آن زمان با وزن آزاد برگزار می شــد 
دیتریش در عین ناباوری با فن سالتو توانست تیلور 187 کیلویی را که چندین کیلو سنگین تر 

بود مغلوب کرده و نام شگفتی ساز المپیک را به خود اختصاص دهد.
Olle Seijbold/ World Press Photo :منبع

گروه »سپتامبر سیاه«، در دهه 1970 چند عملیات نظامی انجام داد که اصلی ترین آن حمله به 
ورزشکاران رژیم صهیونیستی در 5 سپتامبر سال 1972، در جریان بازی های المپیک تابستانی 
1972در مونیخ آلمان بود. اعضای این گروه، با به گلوله بســتن و پرتاب نارنجک به ســمت 
اعضای این تیم، منجر به مرگ 2 نفر و زخمی شدن 9 نفر دیگر در دهکده المپیک شدند. گروه 
»سپتامبر سیاه« که خواستار آزادی زندانیان عرب بود، به دنبال عملیات نجات پلیس آلمان، 5 
نفر از اعضای آن دستگیر و بقیه اعضا موفق به فرار به کشور لیبی شدند. دستگیرشدگان نیز 

در جریان معامله ای که پس از ربودن هواپیمای آلمانی انجام شد، آزاد شدند.
Ullstein Bilderdienst/ Fotoagentur Sven Simon :منبع

 »برنادت دلوین« در 21 ســالگی به عنوان جوانترین عضو پارلمان ایرلند شــمالی به پارلمان 
بریتانیا راه یافت. »دلوین« بسرعت در این کار شهرت یافت و به عنوان یک سیاستمدار مبارز 
شناخته شــد. او پس از حادثه »یکشنبه خونین«، که در آن حضور داشت، »رینالد مودلیگ« 
وزیر امور خارجه، را متهم به دروغگویی در مورد تیراندازی کرد و با او در دفتر کارش درگیر 
شد. تصویر: »برنادت دلوین«، نماینده مستقل »اوستر«، در حال ترک  دادگاه »نیوری« با اتهام 

شرکت در تظاهرات »یکشنبه خونین« است.
Simonpietri/Corbis Sygma :منبع

نابغه شوریده سر
ســری  جریــان  در  مانــدگار  تصویــر  ایــن 
مسابقه های فینال شطرنج قهرمانی جهان 
1972 در شهر ریکیاویک پایتخت ایسلند از 
بابی فیشــر بســیار معروف گرفته شــد. وی 
که بر ســر این عنــوان با بوریس اسپاســکی 
مسابقه داشت، وی را در مجموع 12 دیدار 
از میدان بــه در کرد و به هفتمین قهرمانی 
و  ایــن مســابقات  تاریــخ برپایــی  دنیــا در 
نخســتین امریکایــی صاحــب ایــن مقــام 
تبدیــل شــد. اما ایــن نقطه اوج فنی فیشــر 
در یک زندگی سراســر تنش و سرشــار از توقف های روحی و روانی و 
دشواری های سیاسی بود که او را هم به عرصه عزلت کشاند و هم به 

دفعات روبه روی دولت زیاده خواه امریکا قرار داد.
دســتاوردهای  از  سرشــار  بابی فیشــر  جوانــی   و  نوجوانــی  دوران 
فوق العــاده ای اســت کــه پــس  از وی هرگــز تکــرار نشــده اســت. او 
کــه متولــد 9 مارس 1943 بود و در 65 ســالگی از ایــن دنیا رفت، در 
15ســالگی به جوان ترین فردی تبدیل شد که در عرصه این ورزش 
فکری به عنوان اســتادبزرگی رســیده اســت. کارهای او در عین سن  
و ســال کمــش در دهــه 1960 از او چهــره ای ســاخت کــه هــم نقل 
محافــل شــد و هــم توجــه را در جامعــه غــرب که برخــاف بلوک 
شــرق معموالً دل در گرو شــطرنج نداشــته، به شــکل وســیعی به 
ســمت این بازی گاه مفرح و گاه سیاسی کشاند. بابی در 14 سالگی 
قهرمان شطرنج بزرگساالن امریکا شد و وقتی در سری رقابت های 
انتخابــی قهرمانی جهــان در اوایل دهه 1970 رقبایــش را درو کرد، 
زمینــه  چینی فوق العاده ای را برای رویارویی با اسپاســکی در ســال 
1972 فراهم آورد. اتحاد جماهیر شوروی حاکم سنتی و همیشگی 
شــطرنج عادت به واگذاری هیچ عنوانی در این رشــته نداشــت اما 
فیشــر ناآرام و شوریده سر با گذاشتن یک سری شروط برای رقابت 
با اسپاسکی و تحمیل آن به فدراسیون بین المللی شطرنج )فیده( 
و البته اســتعداد نابی که فقط در نوابغ یافت می شــود، این حریف 

توانمند را در نبرد قرن به قبول شکستی بس خبرساز واداشت. چه 
چیزی مهم تر و جالب تر از این برای رسانه های جنجال طلب عالم 
که آن دوئل در اوج جنگ سرد بین شوروی، رئیس  همه کشورهای 
کمونیستی و امریکا ســرکرده امپریالیست ها برگزار و توسط همین 
رســانه ها بــه پیروزی ســرمایه داری بر سوسیالیســم تعبیر شــد. اما 
حقیقــت امر چیزی بجز این بود و فیشــر از درون عقاید و محیطی 
بیرون می آمد که ناقض سرمایه داری بود و مردی بود که زخم های 
روحــی تنهــا مانــدگان را حس می کــرد و هرگز بــا ثروت های موجه 
بوالهوســی های غربگرایانه میانه خوبی نداشــت. فیشــر که شــرط 
گذاشــته بــود دیدارهایش با اسپاســکی در ســالنی با نــوری دلخواه 
وی- مایــم و نــه زیاد و نه کــم- و بدون حضور خبرنــگاران و فقط 
بــا دوربین هــای از راه دور برگزار شــود- و عکــس پیش رو محصول 
کار یکــی از همان دوربین ها اســت- در ســال 1975 نیــز در راه دفاع 
از عنوانــش مقابل پدیــده جوان تر روس ها یعنــی آناتولی کارپوف 
شــروط تازه ای را مطــرح کرد ولی فیده این بار کوتــاه نیامد و چون 
فیشــر در موعد مقرر در صحنه حاضر نشد، وی را از عنوانش خلع 
و کارپــوف را صاحــب عنوان جهانــی کرد. مقامی که ســال ها در ید 
اختیــار ایــن مرد روســی آرام و با حســاب و کتاب اما فاقد ســمت و 

سوگیری های غریب فیشر ماند.
فیشر بعد از این رویداد عزلت طلب شد و نه فقط از صحنه شطرنج 
بلکه از همه عرصه های اجتماعی محو شد و هیچ کس نمی دانست 
او کجاست و چه می کند تا اینکه در سال 1992 در سری مسابقه هایی 
غیررســمی که با عنــوان دیدار انتقامی بین او و اسپاســکی در خاک 
یوگســاوی برگزار شــد، از نو پدیدار شــد و یک بار دیگر اسپاســکی را 
شکســت داد اما این بار هم دیپلماســی های پیچیده او را رها نکرد و 
او به ســبب زیر پا گذاشــتن الیحه تحریم یوگساوی در شروع عصر 
تهاجم مرگبار صرب ها به ایاالت مختلف این کشور مثل کرواسی و 
بوسنی و اسلوونی )که بعداً همگی کشورهای مستقلی شدند( توسط 
دولت امریکا سردمدار این تحریم محکوم و حکم جلب وی صادر 
شد و فیشر ناچار گشت از آن پس به صورت یک مهاجر غیرقانونی 

و پنهانــی در اینجا و آنجــا زندگی کند. در ســال 2004 وی را به اتهام 
اســتفاده از یک پاسپورت فســخ اعتبار شده امریکایی در خاک ژاپن 
بازداشــت کرده و به مدت چند ماه در این حالت نگه داشــتند ولی 
وی با کسب یک پاسپورت ایسلندی و پناه بردن مجدد به ریکیاویک 
شــهر اوجگیری طوفانی اش در ســال 1972 مقابل اسپاســکی از این 
مخمصــه هم گریخــت و تا زمان مرگــش )ســال 2008( همان جا و 

به حالت پنهانی و در آدرسی نا مشخص زیست.
»فوبیاهــای متعــدد و زندگــی در حالت تعلیق و ناتوانــی در تبدیل 
اســتعداد بی همانند فردی اش به یک همکاری فراگیر و پروســه ای 
اجتماعــی هرگــز تــا آخــر عمــر فیشــر را رها نکــرد امــا او را ســاخته 
بودنــد تا متفاوت با همگان و »بابی فیشــر« باشــد. مردی که شــهر 
زادگاهش شیکاگو مرکز گانگسترزده ایالت ایلی نویز امریکا بود ولی 
محل زندگی اش قلب و روح میلیون ها شطرنج دوســتی که سال ها 
کوشیده اند مثل فیشر شطرنج بازی کنند و سیستم ها و خاقیت ها 
و کتاب ها و روش هایی همچون »فیشر اندوم« را که او در دهه 1990 
باب کــرد، به اجرا دربیاورند یا مثل او خالق یک سیســتم تایمینگ 
تــازه در ایــن بازی بس پیچیده باشــند اما طبعاً بــه این موفقیت ها 
نرســیده اند. او هنوز پیچیده ترین و رمز ناگشوده ترین کتاب شطرنج 

تاریخ است.

در اوایل دهه 1950، آلودگی ناشــی از جاری شدن مواد زاید یک کارخانه شیمیایی به خلیج 
»مینی ماتا«، جیوه وارد آب شــهر »مینی ماتا« ژاپن شــد و شیوع مسمومیت جیوه در میان 
ماهیگیران این شهر و خانواده هایشان را در پی داشت. این بیماری منجر به ضعف جسمانی، 
نابینایی، فلج ناگهانی و در بعضی موارد هم کما و مرگ می شــود. تا سال 1971، 121 مورد 
بیماری»مینی ماتا« در این منطقه تأیید شــده بود که از این تعداد، 47 نفر کشته شدند. تا 
سال 1993 تعداد پرونده های گزارش شده در این باره بیش از 3 هزار مورد بود و شرکتی 
که مســئول آلودگی این خلیج بود، سال ها درگیر مراحل دادرسی در مورد پرداخت و جبران 
خســارت به قربانیان بود.تصویر: پیکرقربانی مسمومیت جیوه در»مینی ماتا« ژاپن که توسط 

مادرش شست و شو داده می شود را نشان می دهد.
W. Eugene Smith/Magnum Photos :منبع
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عکس و نوشتار

وصال روحانی
روزنامه نگار

 دختر 6 ســاله که از پنجره به پایین پرتاب شد از یک آتش ســوزی جان سالم به در برد. 
این اتفاق در جریان آتش سوزی در تاالر شهروندان سئول که در سال 1972 رخ داده بود 
به وقوع پیوست. بر اثر این آتش ســوزی پنج نفر جان خود را از دست دادند. عکس فوق 
جایزه دوم بخش خبر لحظه ای مسابقه جهانی عکس مطبوعاتی در هلند در سال 1973 را به 

خود اختصاص داد.
Park Tae-hong/ World Press Photo :منبع

در 21 دسامبر ســال 1972، دو کشور آلمان شرقی و غربی ، موجودیت یکدیگر را با امضای 
»پیمان بیسیک«، به رسمیت شناختند. در این خصوص، توافقنامه های مرزی در مورد حمل و 
نقل و ارتباطات بین شــرق و غرب برلین نیز به امضا رسید. بحث در مورد »اوست پولیتیک« 
موجب خشــم شدید شد و »ویلی برانت« دشمنان زیادی در میان کسانی که فکر می کردند با 
این کار مشروعیت نظام کمونیستی آلمان شرقی به رسمیت شناخته شده، پیدا کرد. بااینکه 
آلمان غربی امید به »آلمان متحد« را داشت، اما آلمان شرقی دو سال بعد از آن، طرح »ادغام 
دو آلمان« را از قانون اساسی خود حذف کرد. تصویر: مجلس نمایندگان آلمان در جریان بحث 

و گفت و گو در مورد »اوست پولیتیک« )سیاست تمایل به شرق(.
Ullstein Bilderdienst/DPA :منبع
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یاغی نیویورکی!
 مارتین اسکورسیسی 
نامدارترین فیلمساز زنده جهان 76 ساله شد 
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در دیگر صفحات: 
گفت وگو با لیلی عاج، نویسنده و کارگردان نمایش روزمرگی

مهم این است که درام اتفاق بیفتد
گفت وگو با مجیدرضا مصطفوی کارگردان فیلم »آستیگمات«

اصاًل واژه سیاه نمایی را نمی فهمم

 »کتاب سبز«، فیلم دراماتیک  پیتر فاره لی

وقتی آکادمی اسکار سرانجام تسلیم شد

کلکسیونی از جوایز سینمایی
مارتین اسکورسیسی کلکســیونی پایان ناپذیر از جوایز جهانی دارد 
و بازیگران فیلم هایش را هم به  سوی مجسمه های متعدد طالیی 
اسکار سوق داده است که رابرت دنیرو برای فیلم »گاو خشمگین«، 
جوپشــی بــرای »رفقای خوب« و کیت بلنشــت بــرای »هوانــورد« از آن قبیل اند و جوایز 
خود او شامل جایزه خدمات تمام عمر در جشنواره ونیز 1995 و انستیتوی فیلم امریکا 
)AFI( در 1997 هم می شــود و فرانســوی ها هم در ســال 2005 جایزه لژیون دونور را به 
وی دادنــد و اگــر قرار باشــد تمامی جوایز او و فیلم هایش و وابســتگان حرفــه ای وی را از 
منظر سازمان های مختلف ناظر بر حرفه سینما بیاوریم، فهرستی را تشکیل خواهد داد 
کــه پایانی بر آن متصور نیســت.  آکادمی علوم ســینمایی و هنرهــای تصویری که جوایز 
اســکار را هر ســاله اهدا می کند، در تمامی آن ســال های طوالنی و تا 2006 مقابل دریای 
صالحیت هر چه بیشــتر اسکورسیســی ایســتادگی و حــق وی در زمینه فتح اســکار را به 
دفعات تضییع کرد و این حق شامل »عصر معصومیت« اپیک درباری و اشرافی سال 
1993 وی با بازی دانی یل دی لوییس، میشل فایفر و وینونا رایدر در نقش های اصلی هم 
شــد. با این حال وقتی اعتراض ها به این امر فزونی گرفت و آکادمی چاره ای جز تسلیم 
در مقابل »استاد« نیافت، اسکارهای برترین فیلم و بهترین کارگردانی  را در سال 2006 
به اسکورسیســی و فیلمی از وی اعطا کرد که قطعاً بهترین فیلم این هنرمند نیســت و 
آن هم بازســازی یک کار جنایی از ســینمای هنگ کنگ به نام InFernal Affairs اســت 
که اسکورسیسی ورسیون خود را »مرحوم« خواند. خیلی ها هنوز بر این اعتقادند که این 
جوایز فقط دلجویی آکادمی علوم سینمایی از خالق برجسته »راننده تاکسی« بابت همه 
تضییع حق های قبلی وی بوده و اگر قرار بود فیلم هایی از اسکورسیســی جوایز اســکار را 
ببرند »راننده تاکسی«، »رفقای خوب«، »دار و دسته های نیویورکی«، »هوانورد« و البته 
»گاو خشــمگین« در جایــگاه 
بســیار باالتری قرار داشته اند.  
با این حال اسکورسیســی بجز 
شوخی ای که در زمان دریافت 
جوایــزش بــا مجری مراســم 
کرد )و از او پرسید آیا مطمئن 
اســت در برداشــتن نامه های 
حاوی اســامی برنده ها اشتباه 
نکرده است!( به مسأله مذکور 
نپرداخته و با چشــم بستن بر 
حقایق و مظالم و مشــکالتی 
نیویورکــی  از  برخاســته  کــه 
خیــل  میــان  در  وی  بــودن 
لس آنجلســی های وابسته به 
و  کارش  بــه  اســت،  هالیــوود 
هنر های ویژه خود استمرار بخشیده است. کار جدید او که همان »ایرلندی« است یک بار 
دیگر وی را به عرصه محبوبش که فیلم های گانگستری است، رجعت خواهد داد و حتی 
اگر آکادمی اســکار یک بار دیگر او را نادیده بگیرد، اسکورسیســی رها و فارغ از این مســائل 
همچنان به سوی افق متعالی زندگی حرکت خواهد کرد. افقی که فیلم های اسکورسیسی 

در رنگ آمیزی هرچه زیباتر و هرچه واقعی تر آن سهم عمده ای داشته اند.
ë فیلم های محبوب اسکورسیسی

نشــریه معتبر »سایت اندساوند« بریتانیا هر 10 سال یک بار بهترین فیلم های تاریخ 
را از منظــر اهالــی این هنــر و بویژه کارگردانان انتخاب و معرفی می کند و در واپســین 
مرتبــه انتخاب شــان مارتیــن اسکورسیســی کــه خــودش کارهــای محبــوب متعددی 
در فهرســت های منتخــب ســایرین دارد، نــام 12 فیلــم را به عنــوان آثــار دلخواهــش 
به دفتــر نشــریه فوق ارســال کرد کــه عبارتنــد از: »اودیســه فضایــی 2001« )محصول 
1968(، »8/5« )1963(، »خاکســتر و المــاس« )1958(، »همشــهری کین« )1941(، 
»یوزپلنــگ« )1963(، »پاییــزا« )1946(، »کفش هــای قرمــز« )1948(، »رودخانــه« 
)1951(، »ســالواتوره جولیانو« )1962(، »جوینــدگان« )1956(، »Ugetsu« )1953( و 

»سرگیجه« )1958(

  اسکورسیسی جوان )چپ( و رابرت دنیرو ترکه ای و سرحال 
در پشت صحنه »راننده تاکسی« )1976(

 کـــــارنــامه 
یک هنرمند

منتخب اکثر کارشناســان برای احــراز عنوان 
برترین کارگردان در قید حیات جهان مارتین 
اسکورسیســی فیلمســاز ایتالیایی تبار امریکا 
اســت که در نیویورک چشــم به جهان گشود 
و به تازگی 76 ســاله شــده)17 نوامبــر 1942( 
و در فراگیــری و ارائــه هنر هفتم بــه درجاتی 
رســیده که ســال ها اســت عناوین مــدرس و 
تاریخــدان ســینما نیــز بحــق بــه وی اطالق 
می شــود. می تــوان بــه هنرمنــدان ویــژه نگر 
و کارگردانــان مؤلــف دیگــری ماننــد جوزپــه 
تورناتــوره ایتالیایی، لوک بســون فرانســوی، 
اله خاندرو گونزالز ایناریتوی مکزیکی و البته 
برایان دی پالمای امریکایی که از همان نسل 
اسکورسیسی است، اشاره کرد و گفت که آنها 
هم جایگاهی شامخ در میان فیلمسازان در 
قید حیــات جهان دارنــد ولی اگر قرار باشــد 
تعــدد کارهــای خوب مبنــا قرار گیــرد و تنوع 
ســوژه ها یکــی از مالک هــای اصلــی باشــد، 
کمتر کسی به اسکورسیسی می رسد که پس 
از مشــق نوشــتن های اولیه اش در نیمه دوم 
دهــه 1960 در قالــب فیلم هایــی همچــون 
»چــه کســی بــر در خانــه مــن می زنــد؟« و 
»Boxcar Bertha« با ارائه فیلم ساختارشکن 
»خیابان هــای پاییــن شــهر« در ســال 1973 
تبدیل به چیزی شد که اینک می بینیم و هر 
ســال بر کارایی های حرفه ای و وســعت دید 
او افزوده شــده و گذشت زمان نه تنها باعث 
تنزل اش نشــده بلکه بر بینش او و به تبع آن 
بر شمار کارهای فوق العاده وی افزوده است.

ë 2020 به سوی 2019 و
وی کــه با »ســکوت« کار اقتباســی اش از روی 
یک رمان پرطرفدار ژاپنی به سال 2017 مورد 
انتقاد کارشناسانی قرار گرفت که معتقدند او 
با این فیلم کمــال طلب متکی بر آیین های 
فرهنگــی و مذهبــی عدولی ناموفــق از خط 
کاری همیشگی و اجتماعی اش داشته، اینک 
پروژه »مرد ایرلندی« خود را که باعث و بانی 
نهمین مرتبه همــکاری اش با رابرت دونیرو 
شده، به مراحل پایانی خود نزدیک کرده اما 
زودتر از پاییــز 2019 آن را اکران نخواهد کرد و 
پس از آن وارد پروژه دیگر خود به نام »قاتالن 
ماه گل آسا« شده که برای اکران در سال 2020 
در نظر گرفته شــده و هنــوز اطالعات دقیقی 
دربــاره چند و چون آن در دســت نیســت اما 
چون مربوط به اسکورسیســی می شود، البد 

باید یک چیز ویژه باشد.
ë !یاغی های مدرن

اهالــی هالیوود و اســتودیوهای آنجــا همواره 
اسکورسیســی را همپــا بــا وودی الــن پیــر که 
همچنــان فیلــم می ســازد و ســیدنی لومت 
کــه دیگــر در قیــد حیات نیســت و همچنین 
الکســاندرپین و اسپایک لی به سبب داشتن 

تعلق خاطرهای خــاص مرتبط با نیویورک 
آنجــا  بــر  حاکــم  متفــاوت  فرهنگ هــای  و 
یاغی های عرصه فیلمسازی امریکا توصیف 
کرده انــد ولــی قــادر بــه عــدم مشــارکت در 
پروژه های او نبوده اند زیرا او راوی چشمگیر و 
سرشار از احساس و موفق داستان هایی بوده 
اســت که یا از حرص و آز ابدی بشر می گویند 
یا ریشــه در زندگی نــاآرام خالفکارانی دارند 
که دنیای کانگسترها را امن ترین مکان برای 

رهایی از فساد فرهنگی رایج در غرب و بویژه 
خیابان های ناامن امریکا یافته اند، این یاغی 
نیویورکی بواقع مؤلف و خالق فیلم هایی بوده 
است که به اعتراف و انتخاب انستیتوی فیلم 
امریکا حداقل سه تای آنها )»راننده تاکسی«، 
»گاو خشمگین« و »رفقای خوب«( به جمع 
100 فیلــم برتــر تاریــخ تعلــق دارنــد و »گاو 
خشمگین« او بی گمان بهترین فیلم کل دهه 

1980 جهان به حساب می آید.
ë !گداهای اعیان نشین

مارتین اسکورسیســی با اســم کامل و واقعی 
مارتین چارلز اسکورسیســی در روز 17 نوامبر 
1942 در منطقــه اعیان نشــین کویینــز شــهر 
نیویورک چشــم به جهان گشــود اما خانواده 
وی که ســال ها پیشتر از خاک ایتالیا به محله 
موســوم به »ایتالیــای کوچک« در گوشــه ای 
از ایالــت نیویــورک امریکا کوچ کــرده بودند، 
خانــواده ای کــم بضاعــت و در عیــن حــال 
پاکدســت بودند و البته مثــل مارتین و پیش 
از وی به کارهای هنری اشــتغال داشتند. پدر 
او هــم در ســینما و تئاتــر بازیگــری می کرد و 
هم بــه کار دوزندگــی می پرداخت و مــادر او 
نیــز در برخــی فیلم هــای درجه دوم و ســوم 
شرکت می کرد و با این اوصاف جای تعجب 
ندارد که وقتی مارتین هم فیلمســاز شد، در 
تعــدادی از فیلم های اولیــه اش از پدر و مادر 
خود در جمع بازیگران البته با حجمی اندک 

بهره جست.

توجــه و در نهایــت شــیفتگی بی حــد و مــرز 
مارتیــن به هنر ســینما به این ســبب شــکل 
گرفــت کــه او در خردســالی و در نوجوانــی 
چــون  و  می بــرد  رنــج  آســم  بیمــاری  از 
نمی توانست فعالیت هایی عادی مثل سایر 
بچه ها داشته باشــد والدین مارتین وی را به 
سالن های سینما می بردند و سرش را از این 
طریق گرم می کردند. اسکورسیسی که حتی 
مدتی در اندیشه کشیش شدن و کار در کلیسا 

بــود، در آن زمان ها مکــرراً فیلم »قصه های 
هافمــن« را کــه پــاول و پرســبرگر بریتانیایی 
ســاخته بودند، از مغازه ای در شهر نیویورک 
کرایــه می کــرد و از قضــا جــوان دیگــری هم 
که دســت به ایــن کار می زد و ایــن فیلم را به 
خانه می برد و دائماً نگاه می کرد کســی نبود 
جــز جورج.ا.رومرو معروف که در ســال های 
بعــدی مثل اسکورسیســی فیلمســاز شــد و 
کارهــای موفقی را در ژانر وحشــت رو کرد که 
»شب مردگان زنده« از عمده ترین آنها بوده 
است. اسکورسیسی در آن سال های نخستین 
دل باختــن به ســینما از »ال ســید« هم تأثیر 
پذیرفــت و در مســتندی که دربــاره نهضت 
نئورئالیســم ســینمای ایتالیا ســاخته و ارائه 
شده، تصریح کرده که شیفته مردان شاخص 
این نهضت و کارهایی مثل »دزد دوچرخه« 
و »رم، شهر بی دفاع« هم شده بود. در همین 
راســتا او از روش کار موج نویی های سینمای 
فرانسه هم درس گرفته و به اینگمار برگمان 
و فده ریکو فلینی هم ارادت آشــکاری داشته 

است.
ë نسل طالیی تازه

این چنین بود که مارتین در دوران جوانی به 
دانشکده هنرهای »تیش« در شهر نیویورک 
رفت و پس از آموختن روش های فیلمسازی 
تعــدادی فیلم کوتــاه در اواســط دهــه 1960 
ساخت و در نهایت به دنیای فیلم های بلند 
ورود کــرد و تبدیــل بــه یکی از اعضای نســل 

شاخص و طالیی و جدید فیلمسازی امریکا 
شد که فرانســیس فورد کاپوال، جورج لوکاس 
و اســتیون اســپیلبرگ را هم در بر می گرفت. 
چیزی که اسکورسیسی را به یک غول و پدیده 
جدید تبدیل کرد، بی گمان فیلم افســانه ای 
شــده »راننده تاکسی« در ســال 1976 بود که 
کاراکتر اصلی آن با نام تراویس بیکل و بازی 
رابــرت دونیرو تبدیل به یکی از شــمایل های 

ماندگار سینما شده است.

ë شهر فاقد عدالت
نیویــورک کــه در آن فیلــم از طریــق گردش 
بیــکل در ســطح این شــهر کاویده می شــود، 
محل تکان دهنده ای اســت که در آن انصاف 
و حقیقتی وجود ندارد و مرد فاسد سودجویی 
که شــبکه های فســاد بــه راه انداختــه و او را با 

بازی هاروی کیتل می بینیم، حتی از نوجوانان 
14 ســاله که نماد آن جودی فاستر در ابتدای 
حضورش در سینما است، نمی گذرد. بیکل 
که تاب این جنایــات و بی عدالتی ها را ندارد، 
در ســکانس مانــدگار و خونیــن پایانی فیلم 
کیتل را با شلیک گلوله هایی متالشی می کند 
اما این تمی است که در چهار دهه بعدی نیز 
در فیلم های گانگستری متعدد اسکورسیسی 
تکــرار شــده و جدیدتریــن آنهــا »ایرلنــدی« 

اســت که یک بار دیگر همان تیــم حاضر در 
»رفقــای خــوب« و »کازینــو« را گــرد آورده و 
البته ال پاچینــو را هم ضمیمه رابرت دونیرو 
وجوپشــی نموده و براســاس آنها یک روایت 
گانگســتری جدیــد را بــاب کــرده اســت. این 

قصه ای است که هرگز پایان نمی گیرد.

 اسکورسیسی پیر )چپ( کنار رابرت دنیرو )راست( و ال پاچینو )وسط( در پشت صحنه »ایرلندی« )2019( اسکورسیسی در کنار لئوناردو دی کاپریو و بن کینگزلی در پشت صحنه »شاترایلند« )2010(

گزارش
وصال روحانی

خبرنگار

چند روز پیش مارتین اسکورسیســی یکی از مهم تریــن کارگردان های حال حاضر جهان 
پای به 77 ســالگی گذاشــت. اسکورسیســی، با گذشت حدود ۵0 ســال از آغاز فعالیتش 
هنوز هم نامی بزرگ و مطرح در عرصه کارگردانی است و منتقدان زیادی از او تعریف و 
تمجید می کنند. او یکی از کارگردانانی است که در هر ژانری قادر به ساخت فیلم است و می تواند اثری 
شگفت انگیز از خود به جا بگذارد. او در سال 2012 در طی یک نظرسنجی، 12 فیلم برتر زندگی اش را 
 A Space :2001( »نــام بــرده بود که از میان آنها می توان به آثاری همانند »2001: یک اودیســه فضایی
Odyssey( اثر »اســتنلی کوبریک« و »ســرگیجه« )Vertigo( ســاخت »آلفرد هیچکاک« اشاره کرد که 
نشان دهنده سبک مورد عالقه مارتین اسکورسیسی در فیلم های سینمایی هستند. در درام-تاریخی 
ســکوت یکــی از فیلم های متأخر اسکورســیزی بازیگرانی همانند »لیام نیســون«، »انــدرو گارفیلد« و 
»آدام درایور« حضور دارند و فیلمنامه آن هم توســط »جی کاکس«، به همراه اسکورسیســی و بر پایه 
رمان »ســکوت« اثر »شوســاکو اندو« نوشته شده است. اسکورسیسی حدود 30 سال روی این پروژه کار 
کرده و ســرانجام در 201۶ باالخره وقت آن رســید تا  »ســکوت« خود را بشکند و آن را روی پرده نقره ای 

سینما به تصویر بکشد. 
داستان فیلم در قرن هفدهم روی می دهد، زمانی که دو کشیش پرتغالی )گارفیلد و درایور( برای پیدا 
کردن مربی خود )نیسون( به ژاپن سفر  می کنند، ولی با آزار و خشونت از آنها استقبال می شود. مارتین 
اسکورسیســی در لیســت آثارش، انواع ژانر ها و سبک ها دیده می شــود. به نظر شما وی در کدام سبک 
توانســته هنر بیشــتری را از خود به نمایش بگذارد؟ ژانر معمایی برای فیلم »جزیره شــاتر«؟ مافیا و 
هیجانی برای فیلم »رفتگان«؟ کمدی سیاه برای فیلم »گرگ وال استریت«؟ یا خانوادگی برای فیلم 

»هوگو«؟ نظرتان چیست؟

برش
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ایــن بار حتی با شــدت بیشــتر از قبل، مهدی کوشــکی به 
خشونت پرداخته اســت. آن هم خشونتی قرون وسطایی 
که یادآور عقوبت گناهکاران و پاالیش روح و جسم مؤمنان 
اســت. با سی وشش جســد غرق به خون که در همه جای 
صحنه پراکنده شــده  اند تا تــدارک پایانی  خون بار باشــند 
بــرای ضیافتــی شــبانه. تمنــای اجــرای عدالــت در حــق 
خطاکاران به دســت یکی از فرزندان خشــمگین مســیح. 
در زمانــی که مســیح یــا همان »کرایســت« غایب اســت. 
خشــونت در نمایــش »ســیزده« چنان ابعــاد هولناکی به 
خــود گرفته کــه دیگر نمی تواند بازنمایی مناســبات اینجا و اکنــون نمایش هایی 
چون »شیطونی« و »تئاتر بد« باشد و الجرم اشارتی است به گذشته تاریخی یک 
مســیحیت فرضی که قرار است نسبت تماشادوستی تماشــاگران را با خشونتی 
این چنین مهیب روشن کند. مسأله اینجاست که آیا تماشاگران هنگام تماشای 
خشونت صحنه، واجد »کیف« و »لذت بصری« خواهند  شد که »لورا مالوی« به 
آن اشــاره کــرده و یا با وجدانی معذب، در باب رنجی که بر شــخصیت ها اعمال 
می شد، موضع اخالقی خواهند گرفت؟ نمایش تمنای آن دارد که تماشاگران از 

انفعال خارج شده و واکنش نشان دهند.
نمایــش ســیزده یک تغییر اســتراتژی اســت، حتی می شــود گفت دور شــدن از 
مناســبات مــادی زمانه ماســت. از این باب می شــود آن را مخاطره آمیز و شــاید 
مقدمه شکســت دانســت. مهدی کوشــکی از زمانــه ای که به خوبی می شناســد 
دست شسته و به اعماق تاریخ پناه برده. تاریخی که چندان برای او روشن نیست 
و بیش از آن که رهایی بخش باشــد می تواند مســتوجب سردرگمی شــود. اصواًل 
در غیــاب مســتندات تاریخــی، روایت یــک دوره خاص، اغلب بــه خلق جهانی 
پرابهام و تقلیل گرا منجر خواهد شــد. نمایش سیزده هم از این قاعده، مستثنی 
نیست و بیش از آن که یادآور مسیحیت تاریخی باشد، یادآور مناسبات تهران این 
روزهاست. سیزده مانند یک لغزش زبانی عمل کرده و حتی در بازنمایی قرون 
وسطی، همچنان وفاداری کوشکی به تهران امروز را نشان می دهد. از یاد نبریم که 

نمایش »شیطونی« و »تئاتر بد« در رابطه با اینجا و اکنون ما بود. 
نمایش شیطونی، تهرانی را بازنمایی می کرد که جنوب، شمال، شرق و غرب اش، 
بــا یــک اتومبیــل و انگیــزه انتقــام، به هــم متصــل می شــد. نوعــی بی خانمانی 
فراموش شــدگان که مانند اشباح در تهران سرگردان اند. کوشکی در مقام بازیگر 
و کارگردان، بی آنکه خشونت را بازنمایی یا اعمال کند، تنها با نوشیدن دو بطری 
یک و نیم لیتری آب معدنی و پیاده و ســوار شــدن بــه اتومبیل، اغلب کنش های 

خشونت آمیز را به نمایش می گذاشت. 
شــیطونی مرثیــه ای بود بر از دســت رفتن مفهوم خانه و ســکونت. انســان هایی 
ســرگردان در شــهر و دور از چشم قانون، در پی احقاق حق به سبک فیلم قیصر. 
»تئاتر بد« اما اشاره ای بود بر تنش حل ناشدنی »پیرامون و مرکز«. اینجا پیرامون را 
می توان آن چند نفر حاشیه نشین  دانست که به کسوت مأموران انتظامی درآمده 
و با تفســیر شــخصی از قانون، به دام افتادگان را بازجویــی و مجازات می کردند. 
»تئاتر بد« در یک مکان بیرون از شــهر اتفاق می افتاد. بازنمایی دقیق مناسبات 
یک پاسگاه واقعی با مأموران قالبی. سلسله مراتب قانونی چنان رعایت می شد 
که رازها آشــکار نشــود. بر خالف نمایش »شــیطونی«، مهدی کوشکی در »تئاتر 
بد« از بازنمایی خشــونت دست کشیده و بی واســطه آن را اعمال می کرد. یادآور 
عبــارت دریــدا در رابطه با تئاتر قســاوت و اعــالن پایاِن بازنمایی: »تئاتِر قســاوت 
نوعی بازنمایی نیســت، بلکه خود زندگی اســت و آن چــه در آن بازنمایی ناپذیر 
اســت. زندگی منشأبازنمایی ناپذیر بازنمایی است.« کوشکی از بازنمایی فاصله 
می گرفت و خشــونت را تمام و کمال اعمال می کرد. تجربه بی واسطه خشونت 
برای بازیگران به کاتارســیس و لذت جســمانی منجر می شــد. بی جهت نبود که 
در طول اجرا برای تلطیف فضا و ایجاد نوعی گسســت حسانی، با فاصله گذاری 

روبه رو می شدیم.
سیزده اما راه دیگری برگزیده و از مناسبات مادی تولید تئاتر حرفه ای فاصله 
گرفته اســت. تعداد زیــادی از هنرجویان همکاری کرده اند تا نمایش ســیزده 
اجرایی شــود. اغلب هنرجویان بعــد از ماه ها آموزش، فرصت آن را یافته اند 
کــه در یــک پروســه اجرایی قــرار گرفته و تجربه  کســب کنند. ســیزده وفادر به 

آماتوریســم اســت و ســودای حرفه ای بودن ندارد. آماتوریسمی قابل احترام 
که تکثری از بازی های خوب، متوســط و ضعیف را شــامل شــده است. تالش 
مهدی کوشکی و گروه اجرایی اش در احیای فرمی از تئاتر که چندان در قید و 
بند مناسبات حرفه ای تولید نیست و تالش دارد به تولید خالقانه دست یابد 
قابل ســتایش است. شبیه به تالشی که صابر ابر، الهام کردا و پانته آ پناهی ها 
در نمایش »تئاتر« انجام دادند که امسال در سالن استاد سمندریان ایرانشهر 
بــا تعدادی از هنرجویان بر صحنه رفت. کوشــکی اما به جــای انتخاب برخی 
متــون کالســیک و اجرای قطعات گزینشــی هنرجویــان، بر یک ایــده مرکزی 
متمرکــز شــده و تــالش دارد کلیتی منســجم بر صحنــه اجرا کنــد. از این باب 
نمایش سیزده، گامی رو به جلوتر از تجربه هایی چون نمایش »تئاتر« است.

خشــونت یکی از مهم ترین مســائلی اســت که مهدی کوشــکی در تئاتر به آن 
می پــردازد. اینجا می توان درنگ کرد و از نســبت نمایش ســیزده و خشــونتی 
کــه بازنمایــی می کند پرســید. فی الواقــع مازاد خشــونت انتهایــی نمایش در 
چیست؟ آیا این حجم از خشونت ورزی که تماشاگران با آن روبه رو می شوند، 
بــه رهایی و رســتگاری آنان منتهی خواهد شــد یا آن طور که آلــن بدیو متذکر 
می شــود پاســخی اســت به ســیمپتوم وضعیت معاصــر در »اشــتیاق به امر 
واقعی«؟ به نظر خشــونت در نمایش ســیزده، چندان رهایی بخش نیســت و 
می شــود آن را نوعــی کنجکاوی ماجراجویانه دانســت که شــخصیت »جودا« 
بــا برنامه ریــزی از پیــش تعیین شــده بــر مهمانان اعمــال می کنــد و با آن که 
مدعــی اجرای عدالت اســت، بروز تمــام و کمال نوعی عصبیــت کور و بدون 
مازاد رهایی بخش اســت. نکته اینجاســت که مهدی کوشکی با نوعی رویکرد 
روانشناســانه، در اوج کنش ورزی خشــونت ورزی شــخصیت ها، دوســت دارد 
علت خشــونتی جاری بــر صحنه را از زبان شــخصیت های نمایشــی توضیح 
دهد. شــاید امتناع از آشــکار کــردن نیت افراد در اعمال خشــونت ، رویکردی 
به مراتب مدرنیســتی تر باشــد در مواجهه با منطق جهان متوحشی که در آن 
زندگی می کنیم.نمایش ســیزده بر این نکته اشــاره دارد که مهدی کوشکی در 
مقام کارگردان آن زمان کامیاب تر است که در مقام بازیگر هم حضور داشته 
باشــد. جدا ســاختن این دو ســاحت، به خلق آثاری منجر می شود که چندان 
قدمی رو به جلو نیســت، همچنان که اجرایی چون »نشــانه ها« به کارگردانی 
مانلی شــجاعی فرد و بازی مهدی کوشــکی، آن چنان نتوانســته اتفاق ویژه ای 
بــرای کوشــکی بازیگر باشــد. همزمانی مهدی کوشــکی، در مقــام کارگردان و 

بازیگر، از موفق ترین  اتفاق های تئاتری این روزهای ماست.

حتماً چهار شخصیت باشند که بتوانند سیکل 
دایره را تداعی کنند.

ë  بازی بازیگران بســیار گرم و دوست داشتنی 
اســت. ســعی کرده اید طراحی صحنه خیلی 
ساده باشد و صحنه در اختیار بازیگران باشد آیا 
به تئاتر بازیگر محور معتقدید؟ تئاتری که همه 
چیز در خدمت بروز و ظهور بهتر بازیگر است؟
واقعیــت ایــن اســت که دوســت داشــتم 
همه چیز وجود داشــته باشد. دوست داشتم 
ســالنی داشــته باشــم کــه عمــق آن دو برابر 
ســالن فعلــی باشــد تــا کــه بازیگــران بتوانند 
حرکت های بیشــتری داشــته باشــند. دوست 
داشتم سالن تک اجرایی بود که دکور را تغییر 
دهم و صندلی ها را به دیوارهای انتهای سالن 
پیچ کنم. خیلی رؤیاهــا و آرزوها دارم، آرزو بر 
جوانان عیب نیست هرچند که دیگر از جوانی 
من گذشــته و در مرز چهل ســالگی هســتم و 
بایــد این آرزوها را با خــود به گور ببرم، خیلی 
چیزها را دوست دارم ولی دوست داشتن من 
یک طرف است؛ آنچه سالن و امکانات مالی و 
همه اتفاقات دیگر این روزهای تئاتر برای من 
رقم می زند، بحث دیگری اســت. اتفاقاً اصاًل 
دوست ندارم دکور ساده ای داشته باشم بلکه 
دوســت دارم دکور، نور، لباس و... در خدمت 
کار باشد چون همه ما یک تیم هستیم و باید 
بــه صحنــه و نور و همــه عناصر دیگــر هم به 
اندازه بازی بازیگران فکر شــود؛ اما از خواسته 
مــن تا آنچــه عملیاتی می شــود و در پروســه 
تولیــد بــه نتیجه می رســد، هــزاران فرســنگ 
فاصله است. بنابراین اصاًل به تئاتر بی چیز یا 
بازیگر محور معتقد نیستم. اگر در این نمایش 
یــا نمایــش دیگــرم »خــواب زمســتانی« این 
اتفاق افتاده، فقط یک علت داشته؛ بی پولی و 
نداشتن سالن مناسب که یکی از علل نداشتن 
سالن مناسب هم بی پولی است. مجبورم در 
سالنی کوچک کار کنم چون این کف فروش را 
می توانم بدهم و بسیاری فاکتورهای دیگر که 
شبیه نق های همیشگی بچه های تئاتر است و 
درباره آن صحبت نمی کنم اما در کل اصاًل به 
این خط کشی ها معتقد نیستم و دوست دارم 
همه چیز آبرومند باشــد و به یک جزء خاص 
به این شــکل نــگاه نمی کنــم. نمایش خوب 

برای من یک کل واحد است.
ë  بــا دیــدن نمایــش شــما یــاد کارهــای آقای 

رحمانیــان هم افتادم. کارهایــی که تک گویی 
علیرضــا  حضــور  کــه  بخصــوص  هســتند؛ 
فوالدشکن دستیار ثابت گروه آقای رحمانیان 
کــه تهیه کننــده ایــن کار هــم هســت. قصــد 
مقایســه ندارم ولی فکر کردم شاید شما هم آن 

نمایش ها را دوست داشته اید.
راستش اصاًل مونولوگ دوست ندارم و در 
کارهای قبلی ام مونولوگ نداشتم. در »خواب 
زمســتانی« اول خانواده ای ســه نفــره بودند و 
بعد دو مونولوگ که ربط مستقیمی به اپیزود 
اول داشتند؛ در واقع یک نمایشنامه محسوب 
می شد. مونولوگ بودن نمایش »روزمرگی« 
به این دلیل اســت که قرار بوده کاری کالســی 
بــا هنرجویــان آمــاده کنم و دوســت داشــتم 

هــر هنرجویی به تنهایی پروســه تحقیقاتی و 
تمرین خود را داشــته باشــد. مثاًل خانم آالله 
زارع طلــب که نقــش »آگرین« دختــر ُکرد را 
بــازی می کند، خودش ُکرد نیســت. من آالله 
را مجبــور می کردم به ترمینال غرب برود و با 
مسافران اتوبوس های کرمانشاه و اسالم  آباد 
غــرب همکالم شــود. یک پروســه تحقیقاتی 
برایــش طراحی می کــردم. بنابراین یک جور 
کار کالســی بــود و بــرای اینکــه فرصــت کافی 
برای پرورش بازی هایشــان را داشــته باشــم، 
دوســت داشــتم هــر کــدام جــدا در اختیــارم 
باشــند و چــون فضــای هنرجویــی بــود، دلم 
می خواســت هــر کــدام جداگانــه فقــط برای 
دیده شــدن خودش تالش کند. شاید می شد 
نمایشــی را طراحی کنم که همه با هم باشند 
ولــی چــون هیــچ شــناختی از هیــچ یــک از 
بازیگرانم نداشتم و اولین همکاری ام با آنان 
بود و برایم خیلی ترسناک بود بخصوص که 
بعــدش این انگ ها مطرح می شــود که کار با 
هنرجویان بسته شده و خیلی دوست داشتم 
که بازی هایشان خیلی خوب باشد. البته بازی  
بازیگران همیشــه برایم بسیار مهم است. در 
کارهای قبلی ام هم بازیگرانم نامزد و برگزیده 
جایزه شــدند. از ســوی دیگر وقتــی مونولوگ 
کار می کنید، برنامه ریزی برای تمرین، خیلی 
ساده تر می شود. اینکه یاد کار آقای رحمانیان 
می افتید، باعث افتخار من است چون ایشان 
استاد من است و تا ابد شاگردشان هستم ولی 
حقیقتاً کاماًل اتفاقی بوده. علیرضا فوالدشکن 
را سالهاست می شناسم، سال 80 در جشنواره 
دانشــگاهی با او همکاری داشته ام. وقتی قرار 

شــد با هنرجویان خانم نصیرپور این نمایش 
را آمــاده کنــم، چــه کســی بهتــر از علیرضــا 

فوالدشکن که در کنارم باشد.
ë  در بسیاری از موارد هنرمندانی که عرق تئاتر 

اجتماعی را داشــته اند، بعد از مدتــی ناچار به 
دوری از آن شــده اند. به عنــوان هنرمنــدی کــه 
نشــان داده اید رویدادهای اجتماعــی برایتان 
خیلی مهم اســت، پیش بینی تان چیســت؟ 
فکر می کنیــد می توانید همچنــان در این ژانر 
فعــال بمانید یا ماننــد برخــی از همکاران تان 

ناچار به دوری از این عرصه می شوید؟
هیچ پیش بینی درباره چیزی ندارم نه در 
مــورد خودم نه در مورد آینــده چون در زمانه 
عجیبی زندگی می کنیــم که نمی توان چیزی 
را پیش بینــی کــرد. تــا ایــن لحظه که با شــما 
گفت و گو می کنم، می دانم که فقط زنان طبقه 
کارگــر را می شناســم و آنهــا شــخصیت های 
مــن هســتند ولــی بــه ایــن معنی نیســت که 
نمایشنامه های زنانه می نویسم بلکه از زنانی 
می نویســم کــه بلندگوی یــک خانــواده کارگر 
هســتند، زنی کــه با جزئیــات تمــام می تواند 
درباره وضعیت زندگی و شــغلی همســرش 
حرف بزند؛ چون کارگرزاده هستم و این طبقه 
اجتماعی را خوب می شناسم این شناخت به 

تجربه زیستی من تبدیل شده.
 اصوالً در مورد چیزهایی می توانم بنویسم 
کــه آنها را تجربه کرده و می شناســم. می دانم 
چه لحظاتی خوشحال یا بدحال هستند. چون 
بعد از ســی و اندی زندگی، یک تجربه زیستی 
پیدا کرده ام که بخشی از جهان بینی من شده 
و تا زمانی که بتوانم یک نمایشــنامه خوب در 
مورد این طبقه بنویسم، حتماً درباره کارگران 
می نویسم چون دغدغه بسیار جدی من است. 
شــاید به این جهت که وقتی شــخصیت های 
من از ایــن گروه اجتماعی هســتند، درام خود 
به خود شکل پخته و قوام یافته ای پیدا می کند 
و می توانــم بگویــم به متنــی آبرومنــد تبدیل 

می شود که می توانم پشت آن بایستم. 
یک بخش دیگر هم این اســت که نوشتن 
کار اجتماعی چندین چالش دارد، یک بخش 
بسیار جدی آن سر و کله زدن با شورای نظارت 
و ارزشــیابی و مرکز هنرهای نمایشــی اســت. 
هنوز خودم کمی خام هســتم. وقتی نمایش 
»سالی که دو بار پاییز داشت« مجوز نگرفت، 
به من گفتند آقای فرهادی همه حرف هایش 
را می زند ولی بــا یک زیرکی که دچار ممیزی 
نشــود و مــن هم گفتــم چه قیــاس عجیب و 
غریبــی! من کجا؟ آقای فرهــادی کجا؟ چون 
مــن هنــوز به آن درجــه از پختگی نرســیده ام 
کــه هم حرف هایم را بزنم و هم گیر سانســور 
نیفتــم. امیدوارم به این پختگی برســم چون 
هیچ جبهه گیری و جناح بندی نسبت به هیچ 
نگرشــی نــدارم. ببینیــد خانه مــن در منطقه 
جنــوب غــرب تهــران اســت، وقتــی کارخانه 
افســرده  بســیار  می شــود،  تعطیــل  »ارج« 
می شــوم چــون آن کارخانه جــزو زندگی من 
است و دیگر کارکنان آن با مینی بوس هایشان 

نیستند و خیلی رویدادهای دیگر. 

این چیزی است که مرا دگرگون می کند تا 
درباره آن بنویســم. با همه وجــودم امیدوارم 
روزی در کشور ما آنقدر همه چیز خوب باشد 
که هیچ تلخی و ســیاهی وجود نداشــته باشد 
تــا درباره آن بنویســم ولــی تا آن زمــان مدام 
می نویســم چون تنها کاری است که از دستم 
برمی آید. تأکید هم می کنم هیچ جناح بندی 
سیاســی نــدارم. فقــط بــه ایــن دلیــل درباره 
طبقه کارگر می نویســم که این طبقه را خوب 
می شناســم، مشکالت معیشــتی، مشکالت 
فرهنگی بابت ناهنجاری های اجتماعی که به 
آنها تحمیل می شود و.... جالب است بدانید 
ایــن روزها نمایشــنامه ای می نویســم بــا نام 
»کمیته نان« البته فکر کردم نامش را بگذارم 
»کمیته ی نان، کمیته ی آب« و بشدت مشکل 
معیشــتی گروهــی از کارگــران در آن مطــرح 
می شــود و برای خودم خیلی جذاب است که 
طبقه کارگر این اندازه برایم مهم اند و حال که 
بخشی از نوشتارم هم شده، مدام درباره آنها 
بیشتر تحقیق می کنم و این تحقیق ها و تجربه 
زیســتی باعث شده فعاًل درباره آنها بنویسم. 
امیــدوارم در آینــده اتفاقــات خوبــی بیفتــد. 
امیدوارم زنان کارگر، زنان بد سرپرست، زنان 
سرپرست خانوار، یک آب خوش از گلویشان 
پاییــن بــرود و بــا آرامــش بگوینــد آخیــش! 
امشب با آسودگی سرمان را زمین می گذاریم 
و می خوابیــم. آنقــدر ایــن زنــان حال مــرا بد 
می کنند که تنهــا چیزی که می توانم آرزویش 
را بکنم و نیت شــخصی ام بوده این اســت که 
با نمایشــم بگویم این همــه درد وجود دارد و 

امیدوارم شنیده شود.

ë  با دیدن بروشور کار که نویسنده و کارگردان و 
همه بازیگران خانم هستند، ممکن است این 
ذهنیت پیدا شود که با کاری کامالً زنانه رو به رو 
هستیم ولی بعد از چند دقیقه متوجه می شویم 
که گرچه راویان نمایش زنان هســتند، نمایش 
یــک کار اجتماعــی اســت. از تئاتــر اجتماعی 
بگویید که در این ســال ها دچار افت و خیزهای 
بسیاری بوده و با سخت جانی خود را نگه داشته 

است.
درباره اینکه همه بازیگران خانم هســتند، 
بایــد بــه کمــی قبل  تــر برگــردم، پیــش از این 
نمایــش دیگرم »ســالی کــه دو بار پاییز شــد« 
کــه یــک نمایــش بســیار تنــد و تیز سیاســی و 
اجتماعــی بود، بعد از دو مــاه و نیم تمرین با 
یک گــروه کاماًل حرفه ای، مجــوز اجرا نگرفت 
و شــورای نظارت و ارزشــیابی حذفیات بسیار 
زیادی بر کار اعمال کرد و میزان این حذفیات 
به حدی بود که نمی دانســتم باید با نمایشم 
چه کنم، تا جایی که بعد از ساعت ها گفت و گو 
با دوستان شورا به این نتیجه رسیدیم که اجرا 
نکردن آن، به نفع هر دو طرف اســت زیرا من 
نمی خواستم شاکله اثر از هم بپاشد و دوستان 
شــورا هم دالیلی منطقی داشــتند کــه در این 

شرایط، اجرای این اثر اصاًل به صالح نیست.
ë چرا؟ مگر موضوع آن نمایش چه بود؟ 

تم آن نمایش حدیثــی از امام صادق)ع( 
بــود که از هــر چهار قاضی، ســه نفر به جهنم 
می روند. آن نمایشــنامه بســیار تلــخ، منتقد 
و یکــی از بهتریــن نمایشــنامه های اجتماعی 
ســاختارش  اصــاًل  کــه  نوشــته ام  کــه  اســت 
مونولــوگ نبــود، بلکــه داســتان و ماجراهای 
خانــواده ای بود که بر اثر یک قضاوت اشــتباه 
متالشــی می شــود. نمایش »قند خــون« هم 
درباره زندگی یک خانواده کارگر از کارخانه قند 
ورامین بود و مشــکالتی را که بعد از تعطیلی 
نشــان   ، می آمــد  پیــش  برایشــان  کارخانــه 
مــی  داد. بنابرایــن همیشــه دغدغــه نمایش 
اجتماعــی را دارم چــون ایــن گونــه را بخوبــی 
می توانــم بنویســم. ضمــن اینکــه هر یــک از 
چهار شخصیت داستان نمایش »روزمرگی« 
می توانند نمایشــنامه کامل بعدی ام باشــند. 
اصــوالً همیشــه بــه این فکــر می کنم کــه مثاًل 
وقتــی بحث تجاوز پیش می آیــد، بعد از چند 
ســال وضعیــت خانــواده  آســیب دیــده و نیز 
خانــواده متجــاوز چگونــه می شــود؟ چقــدر 
آسیب می بینند؟ در معیشت شان چه تأثیری 
می گــذارد؟ مثاًل وقتــی ماجرای آتنــا اصالنی 
پیش آمد به این فکر می کردم، پنج سال بعد 
از اعــدام آن قاتــل، اوضاع خانــواده او چگونه 
خواهد بود؟ این موضوع همیشه برایم خیلی 
جذاب بــود. در نمایش »روزمرگی« هم چهار 
شخصیت دارم و سعی کرده ام زاویه دیدها را 
نسبت به زندگی شــان عوض کنم و یک زاویه 
دید جدید داشــته باشــم. برایم خیلی جذاب 
اســت که در فرصتــی دیگر قصه مســتقل هر 
یــک از این شــخصیت  ها مثل »منظــر« را که 
از خاتون آبــاد پاکدشــت آمــده یا »آگریــن« را 

که دختری از روســتای نساردیره سرپل ذهاب 
اســت،  بنویســم و به طور جداگانه داستان هر 
یک از این شــخصیت ها و خانواده هایشــان را 
به نمایشنامه ای مستقل تبدیل کنم. این اجرا 
برایــم آزمون و خطا و تجربه ای جذاب اســت 
تــا در گفت و گو با مخاطبــان و منتقدان، نکات 
تــازه ای دربــاره ایــن شــخصیت ها و درامــی را 
که روایت می کنند، کشــف کنم. نکته  هایی که 
در نگارش نمایشــنامه های مستقل، بی شک 
خیلی به من کمک خواهند کرد. ضمن اینکه 
دیالوگ هــای زنانــه را بهتر می توانم بنویســم 
ولــی هیچ نگــرش فمینیســتی نــدارم و هرگز 

نمی خواهــم خــود را بــه اندیشــه ای خــاص 
محدود کنــم؛ هیچ اصراری نــدارم کارم زنانه 
یا مردانه شود. فقط برایم بسیار مهم است که 

درام اتفاق بیفتد.
ë  نــام نمایــش کــدام اســت، »روز مرگــی« یا 

»روزمِرگــی«؟ گرچــه هــر دوی اینهــا می تواند 
باشد. ولی پشت ذهن شما کدام است؟

از نظــر مــن هــر دو اســت. خیلی دوســت 
براســاس  شــود.  خوانــده  اســم  دو  هــر  دارم 
آخریــن ویرایــش دســتور زبــان فارســی، »ه« 
پیــش از »گ« خوانده نمی شــود. بنابراین در 
رســم الخط فعلــی، هر دو یک شــکل نوشــته 
می شوند اینکه از کدام یک به دیگری برسیم، 
ایــن رفت و برگشــت برای من خیلــی جذاب 
است و دوست دارم هر دو اسم به ذهن متبادر 
شــود. ببینیــد در ایــن اســامی نکتــه  ای نهفته 
اســت؛ فرقی نمی کند شــبکه خبر خودمان را 
رصد کنید یا شــبکه های خبری خارج از کشور 
یا شــبکه های مجازی، گاهی فصلی در زندگی 
آدم اتفــاق می افتد که همان طــور که صبح از 
خــواب بیدار می شــویم مــدام خبرهــای تلخ 

مهم این است که درام 
اتفاق بیفتد

گفت وگو با لیلی عاج، نویسنده و کارگردان نمایش روزمرگی
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لیلــی عاج با نمایش تازه خود »روزمرگی« هم نشــان داد که همچــون نمایش های قبلی اش، 
»قنــد خون« و »خواب زمســتانی« دغدغــه اجتماعــی دارد. او در این نمایش چهــار زن را از 
چهــار نقطه مختلــف ایران انتخاب کرده و به داســتان دردآور هر یک از آنان پرداخته اســت. 
چهار زنی که شــخصیت های یک نویســنده هســتند و هر یک دوســت دارند تا داستان شــان 
به قلــم او نوشــته شــود. نمایــش »روزمرگی« ایــن روزها در ســالن شــماره دو خانــه نمایش 
»مهــرگان« روی صحنــه اســت و بهانــه ای اســت تا ضمــن گفت و گــو دربــاره آن، کمی هم 
 بــه تئاتــر اجتماعی در معنــای کلی تــر آن بپردازیم. با ما در ایــن گفت و گوی نه چنــدان بلند، 

همراه باشید.

ندا آل طیب
خبرنگار

می شــنویم و نگــران حــال همه هســتیم؛ اما 
بتدریــج این خبرهــای تلــخ و نگرانی ها برای 
همــه عادی می شــود چون در نهایــت آدم ها 
بایــد به زیســت معمولی خود ادامــه دهند و 
بــه ایــن نتیجه می رســم که چقــدر همه چیز 
زود عادی می شــود؛ پالسکو، زلزله، آتنا، فشار 
اقتصــادی، مشــکل کارگــران و... وقتــی همه 
این حال های بد به عادتی تبدیل می شود که 
داریــم بــا آن زندگی می کنیــم، مانند آلودگی 
وحشتناک تهران که همه می دانند قرار است 
چه اتفاقــی بیفتد ولی چون ناچــار به زندگی 
هســتند، عادی می شــود به طوری کــه در مرز 
هشــدار آلودگی هم آدم هــا ناچارند به خاطر 
معیشت شــان بیرون برونــد و این بــه عادت 
و روزمرگــی تبدیــل می شــود ولــی روزمرگــی 
کــه در آن روز مرگــی هم وجــود دارد. این نوع 
نــگاه بــه ایــن دو واژه برای مــن خیلی جذاب 
است. متأســفانه االن در شرایطی هستیم که 
روز مرگی شــده روزمرگی های ما و این خیلی 
تلخ است و در حد خودم می کوشم این تلخی 
را بگویــم و در نهایت کورســویی از امیــد را در 

نمایش می  گنجانم تا تلخی و سیاهی مطلق 
در اثر وجود نداشته باشد.

ë  چهــار شــخصیت داریم بــا چهار داســتان 
مختلف که ربط ظریفی به هم پیدا می کنند. بر 
چه اساسی چهار کاراکتر انتخاب کرده اید چون 
آنقدر درگیر بالیای اجتماعی گوناگون بوده ایم 
که می توانست تعداد داستان ها بسیار بیشتر از 

این باشد؟
اتفاقاً اســم نمایش به هر شیوه ای خوانده 
شــود، باید حتماً چهار شــخصیت باشــد. در 
پوســتر نمایــش هــم دایــره را داریم کــه نماد 
روزمرگی و سیکل باطل اســت. وقتی دایره را 
درســت تقســیم کنیم، به چهار فصل و چهار 
شــخصیت تبدیــل می شــود. ســپیده جودی 
می گوید تابســتان بود، منظر می گوید از شب 
عیــد بــدم می آیــد. هر یــک از شــخصیت ها 
مســتقیم یــا غیرمســتقیم دربــاره یک فصل 
صحبت می کنند. به همان نسبت که از کدام 
فصــل می گویند، میزان امیدشــان، میــزان و 
چگونگی حرکــت از اندوه به امیــد و از غم به 
شــادی تغییر می کند، بنابراین می  خواســتم 

نگاهی به نمایش »سیزده« کاری از مهدی کوشکی 

 ضیافت خشونت 
در یک قرون وسطای معاصر شده

نگــــاه

محمدحسن خدایی
منتقد

لیلی عاج: نوشتن تنها کاری است که از دستم 
بر می آید و فقط به این دلیل درباره کارگران 
می نویسم که این طبقه را خوب می شناسم، 

مشکالت معیشتی، مشکالت فرهنگی و همه 
مشکالتی را که از  بابت ناهنجاری های اجتماعی به 

آنها تحمیل می شود و.... جالب است بدانید این 
روزها نمایشنامه ای می نویسم با نام »کمیته نان«

اکت هایی از بازیگران نمایش »روزمرگی«

تصویری برساخته از پوستر نمایش روزمّرگی
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»آســتیگمات« را بایــد یک جهش حرفه ای نســبت 
بــه انارهــای نــارس دانســت کــه انــگار مجیدرضــا 
مصطفــوی در فاصلــه بین این دو فیلــم به پختگی 
رســیده و یــک فیلــم خانوادگی- اجتماعــی اثرگذار 
و قابــل توجــه را به کارنامه خود اضافه کرده اســت. 
قصه ای که بدون لکنت و شــعارزدگی و بدون اینکه 
درگیر ســانتی مانتالیســم این جنس قصه ها بشــود 
در  دقیــق  اندازه هــای  و  درســت  فاصله گــذاری  بــا 
کارگردانی توانســته داستانش را روایت کرده و سر و 
ســامان دهد. مهــران پدر خانواده )با بازی محســن کیایی( و همســرش 
ســمیرا )با بازی باران کوثری( اســت کــه در خانه مادر مهــران، الهه، )با 

بازی مهتاب نصیرپور( زندگی می کنند. 
مهران به خاطر اعتیادش به مشــروب از کار بیکار شده ولی تازه توانسته 
ایــن بحران را رد کنــد و اعتیادش به الکل را ترک نمایــد. او در زیرزمین 
خانه به رغم مخالفت همسرش به پرورش زالو مشغول است. مادرش 
از پدر معتادشــان جدا شــده ولی خانه ای که آنها در آن سکنی گزیده اند 
برای این مرد است و او قصد بازپس گیری خانه را دارد. در این بین پسر 
این خانواده با نام کســری هســت کــه در این خانواده آشــوب زده زندگی 
می کند و مشــکالت خاص خودش را دارد. به نظر نقطه عطف و کانونی 
قصه همین کسری است. او نه فقط چشم هایش دچار آستیگمات شده 
کــه موقعیت و رفتارش نیز در میان ایــن تضادها و تنش هایی که تجربه 
می کند دچار آســتیگمات شده. به عبارت دیگر نه فقط چشم های او که 
نگاهــش نیــز دچار دوبینی شــده و نمی توانــد تعریف و تصویر روشــن و 

دقیقی از واقعیت های زندگی داشته باشد.
 کمتر فیلمی داشــتیم که بخواهد حاصل تضادها و تناقض های تربیتی 
و اخالقــی و محصــول پارادوکس هایــی کــه بیــن نهــاد خانــواده و نظام 
آموزشی وجود دارد را در صورتی دراماتیک به تصویر بکشد و این نقطه 
قــوت و امتیاز ویژه آســتیگمات اســت که به ســراغ نمایــش این تضادها 
رفتــه اســت.اگرچه فیلــم از زاویــه دیــد کســری، پســربچه قصــه، روایت 
نمی شــود اما کل قصه را می توان از منظر نگاه او نیز بازنمایی کرد. او به 
دلیل آســتیگمات، عینک می زند و این دوبینی نمادی از ذهنیت و نگاه 

او به زیست جهانی است که در آن به سر می برد. 
یک تجربه تلخ و گزنده که او را در کانون یک بحران خانوادگی قرار داده 
و آســیب های جــدی عاطفــی و رفتاری کــه حاصل این تجربه اســت در 

بستری دراماتیک روایت می شود. 
روایتــی کــه لحن رئالیســتی آن اگرچــه تلخ به نظر می رســد امــا همین 
ویژگی به نقطه قوت فیلم بدل شــده و فیلمساز تالش کرده بدون هیچ 
مالحظــه فرامتنــی به پــردازش رئالیســتی متــن پرداختــه و بحران های 
روابط انسانی را چه در ارتباط با خود و چه در ارتباط با دیگران بدرستی 
واکاوی می کند. مهتاب نصیرپور هم که ســالها از سینما دور بوده و کمتر 
او را در فیلم ها دیده ایم در اینجا بازی درخشــانی از خود نشــان می دهد 
و چه بســا اگر فیلم در جشنواره فجر سال گذشته حضور می یافت قطعاً 
او یکــی از کاندیداهای دریافت جایــزه بهترین نقش زن بود؛ حتی نیکی 
کریمی که نقش کوتاهی در این فیلم ایفا می کند بازی به اندازه و کنترل 
شده ای از خود ارائه می دهد و به دل می نشیند. اساساً شخصیت پردازی 
درســت فیلم و کارگردانی به اندازه که از سانتی مانتالیسم دوری کرده و 
حد و اندازه هر پالن و ســکانس را با محاسبه درست صورت بندی کرده 
 عامل بســیار مهمی است تا آستیگمات به یک فیلم پخته و تأثیرگذاری 

بدل شود. 
کات های بموقع و پرهیز از احساســی شــدن افراطــی برخی موقعیت ها 
و ریتــم خــوب فیلم را باید به ویژگی های فنــی آن اضافه کرد که با توجه 
به چند الیه بودن قصه آن، فیلم بشــدت قابلیت تأویل پذیری داشته و 
بحران روابط انسانی را در یک درهم تنیدگی دراماتیک با موقعیت های 
شــکننده آدم هــای قصــه بــه روایتی اثربخــش از تنش هــای زندگی یک 

طبقه متوســط رو به پایین بدل می کند. محســن کیایی که مردی الابالی 
اســت در زیرزمیــن خانه اش در حال پرورش زالو اســت تــا با فروش آن 
بــرای تهیــه کرم هــای صــورت، به اوضــاع مالــی زندگیش سروســامانی 
بدهــد و از این فالکــت نجات پیدا کند. خود ایــن زالوها می تواند نمادی 
از رفتارهــا و کنش هایــی باشــد کــه خــون زندگــی، خوشــبختی و آرامش 
 انســان ها را می مکــد و در نهایــت بــه اســتحاله و ســقوط اخالقــی آنهــا 

منجر می شود.
آستیگمات فیلمی به اندازه است. حجم و سهم سکانس ها متناسب با 
وزن دراماتیــک آن بوده و کارگــردان از تفصیل زیاد آن پرهیز کرده حتی 
در بازنمایی احساســات و عواطف برســاخته آن صحنه. به عبارتی دیگر 
می توان گفت که فیلمســاز از بیانی مینی مالیســتی در روایت قصه خود 
اســتفاده کرده و مخاطــب را به جای دیرگیری صرفاً حســی با موقعیت 
و مفاهیــم قصــه بــه تحلیــل و رویکــردی عقالنــی وا مــی دارد و بعــد از 
پایــان فیلم، مخاطب می تواند تا روزها به فیلم و مفاهیم برســاخته آن 

بیندیشد.
بدون شــک »آســتیگمات« نقطــه عطفــی در کارنامه بازیگری محســن 
کیایــی محســوب می شــود کــه بــا یــک ساختارشــکنی توانســت ذهنیت 
مخاطــب را از او در نقش هــای کمیــک تغییــر داده و توانمنــدی خود را 
در ایفــای یــک نقــش جدی به نمایــش بگــذارد. واکنش هــای او در یک 
موقعیــت بحرانــی بویــژه وقتــی با کشــته شــدن زالو هــا مواجه می شــود 
نشــان می دهد که او درک درســتی از نقش پیدا کرده و بدرستی توانسته 
اضمحــالل و اســتیصال روانــی شــخصت مهــران را بخوبی بــه نمایش 

بگذارد. 
بــه ســوژه اش موضــع  از آنکــه بخواهــد نســبت  »آســتیگمات« بیــش 
اخالقــی بگیرد ســعی کرده تا با روانشناســی اجتماعی بــه روابط آدم ها 
و مناســبات آن بپــردازد. در واقــع آنچــه بنیــان اصلــی قصــه را تشــکیل 
می دهــد روابــط انســانی در جامعه پر تنــش امروز اســت، جامعه ای که 
قطعــاً بیشــترین آســیب را در آن کــودکان می بینند. در اینجا نیز شــاهد 
آســیب هایی هســتیم که کســری از تجربه یک زندگی پرتنش می بیند. از 
نامه نگاری به معلم مدرســه تا نمک پاشــیدن به زالوهــا و از بین بردن 
 آنها. آستیگمات نمایش پیامدهای دوگانگی و دوبینی در جامعه امروز

 است.

شــخصیت کســری دانســت و آن را بــه نوعی به 
سینمای نوجوان نیز پیوند داد؟

یکی از خطــوط پررنگ قصه ما در فیلم کســری 
اســت. کســری ناظر بر تمامی اتفاقاتی است که 
این خانواده از ســر می گذرانند و تأثیری که از این 
فضــا گرفته و تأثیری که می گذارد بســیار پررنگ 
است. بحث تربیتی فیلم برایم خیلی مهم بود. 
وقتی خودم فیلمی را می بینم برایم مهم است 
بــه نکات تربیتی آن توجه کنم. منظورم از نکات 
تربیتی شــعارهای گل درشت نیست بلکه آنچه 
در الیه هــای زیرین فیلم پنهان اســت مد نظرم 

است.
اختالف ســنی مــا با نســل جدیــد آنقدرهــا زیاد 
نیســت و حداکثر بیســت ســال با بچه هــای دهه 
هفتــاد و هشــتاد فاصلــه ســنی داریــم امــا آنهــا 
بســیار بــا مــا تفــاوت دارند به طــوری که انــگار از 
ســیاره ای دیگر آمده اند و دارای روحیاتی هستند 
بــه نظر غیــر قابل تجزیــه و تحلیل می رســد. در 
مقابــل ایــن کــودکان و نوجوانــان می توانیــم دو 
رویکرد اتخــاذ کنیم اولی اینکه بــرای بحث های 
تربیتی شــان برنامه ریزی کنیم یا اینکه رهایشان 
کــرده و اجــازه دهیم هرطــور دوســت دارند جلو 
بروند، کاری که سیســتم آموزشــی کشور در حال 
حاضــر آن را انجام می دهد. تعــارف که نداریم، 
بحــث آموزشــی و تربیتی در کشــور مــا فراموش 
شــده اســت. صورت مســأله از طرف مسئوالن و 
مدیــران پاک شــده و افرادی که بایــد برای آینده 
این نسل برنامه ریزی کنند هیچ کار مثبتی انجام 
نمی دهند. به خاطر فیلمم در مورد این نســل و 
مشــکالت و معضالت شان بســیار تحقیق کردم 
و بــه صراحت می گویم که هیــچ برنامه ای برای 
آنها وجود ندارد و بشــدت مغفول واقع شده اند. 
متأسفانه در ده، پانزده سال آینده شاهد خواهیم 
بود که این سیستم معیوب و سیکل ناقص چه بر 
سر کودکان و نوجوانان آورده و با چه چالش هایی 
روبه رو خواهیم شــد. این نسل حقیقتاً با کودکی 
مــا متفاوت هســتند و تا از این تفاوت ســخنی به 
میان می آید همه فوراً می گویند بله اینها با تبلت 
و گوشی هوشمند کار می کنند و... با ما فرق دارند 
ولی منظور من از تفاوت آنها با نســل ما در بلوغ 
زودرسی است که به سراغ شان آمده و پیامدهای 

خطرناکی که خواهد داشت.
ë  چــرا آســتیگمات؟ این نــام به چه علــت برای  

فیلم انتخاب شد؟
پســر بچه داســتان ما نقص بینایی و آستیگمات 
ســایر  می زنــد.  چشــم  بــه  عینــک  و  دارد 
شــخصیت های ایــن فیلــم هــم کــه عینــک بــه 
دچــار  رؤیاپردازی های شــان  در  ندارنــد  چشــم 
»آستیگمات« هستند. تمامی کاراکترهای فیلم 
دچار توهمی عجیب هستند. آنها واقعیت هایی 
را که جلوی چشــمان است نمی بینند و به دنبال 
ســراب می رونــد. از مهــران گرفتــه کــه بــا کاری 
عجیب و غریب می خواهد یک شبه به پول های 
هنگفت برسد تا ســمیرا که به دنبال آن است که 
در آن وضعیت آشــفته آرایشــگاه باز کند و حتی 
الهــه کــه وارد رابطه عاطفی عجیبی شــده و پدر 
خانواده که سرگذشــت عجیبی داشــته و حاال در 

باغ وحش زندگ می کند.
ë  انتخاب کاری که مهران آغاز کرده یعنی پرورش  

زالو چطور به ذهن تان رسید؟
برخــالف آنچــه تصــور می شــود کــه ایــن حرفه 
بــه تازگی باب شــده ایــن کار حدوداً هفت ســال 
پیــش طرفدار پیدا کرد و همه تصور می کردند با 
پــرورش زالو در خانه یا مزرعــه می توانند خیلی 
ســریع پولــدار شــوند. مخصوصــاً در شــهرهای 
شمالی گروه های مختلفی تشکیل شده بودند و 
به یکدیگر توصیه می کردند اگر مثاًل پنج میلیون 
در دســت و بال شــان پــول دارنــد زالــو خریــده و 
پرورش دهند و حتی همین دیالوگی که می گوید 
»چهارتــا زالو پولش برابر یک بشــکه نفت اوپک 
اســت« هــم در بین شــان عنوان می شــد. شــکل 
عجیــب زالــو و مکیدن خــون توســط آنها خیلی 
از فضــای فیلم و شــخصیت ها دور نبود. ضمن 
اینکه توهم پولدار شــدن یک شــبه در این شغل 
بسیار زیاد است. مهران هم آدمی متوهم و باری 
به هر جهت است و تصور می کند با پرورش زالو 
می تواند پولدار شده و راه را به صورت میانبر طی 

کند.
ë  .تا حاال فروش فیلم امیدوار کننده بوده اســت  

بازخوردها به فیلم چطور بوده؟
بازخورد مخاطب برایم بســیار مهم تر از فروش 
تابســتان  در  اگــر  »آســتیگمات«  اســت.  فیلــم 
یــا همان زمــان کــه قرار بــود اکــران شــود یعنی 
اردیبهشــت بــر پــرده نمایــش می رفــت قطعــاً 
سرنوشــت دیگری پیدا می کرد اما این طور نشد. 
بهرحال در هفتــه اول نزدیک به هفتاد هزار نفر 
فیلــم را دیدنــد و بازخورد مخاطبــان و منتقدان 
نیــز تــا به حــال خوب بــوده اســت. حتی یکــی از 
ســینماداران بــه پخش کننــده فیلــم گفتــه بــود 
بعــد از اکــران یکی دو فیلم که ظاهــراً با برخورد 
ســرد منتقــدان همــراه بوده انــد حــاال بــا اکــران 
»آســتیگمات« مخاطبــان بــا رضایــت از ســالن 
خــارج می شــوند و کارکنــان ســینما دیگر منتظر 
تماشای نارضایتی تماشاگران نیستند. اگر فیلم 
در جشــنواره پذیرفته و اکران می شد من براحتی 
اکران اردیبهشــت مــاه را می گرفتــم و موجی که 
جشنواره ایجاد می کند به نفع فیلم تمام می شد 
ولی دوســتان طوری مهندســی کردنــد که فیلم 
در جشنواره غایب باشــد و در زمانی مجوز اکران 
بگیرد که کمترین مخاطب را داشــته باشد. البته 
خداراشــکر در فصلــی کــه فیلم هــای اجتماعی 
نمی فروشــند فیلم ما با اقبال مخاطــب روبه رو 

شده است.

ë  و نــارس«  »انارهــای  فیلــم  ســاخت  بیــن   
»آســتیگمات« وقفــه ای تقریباً چهارســاله افتاد. 
خودتــان خواســتید ایــن مــدت فیلم نســازید یا 

شرایط چنین مجالی به شما نداد؟
تقریباً دو ســال زمان برد تــا »انارهای نارس« به 
مرحله اکران و توزیع در شــبکه نمایشی برسد و 
در جشــنواره های خارجی حضور پیدا کند و من 
به عنــوان تهیه کننــده درگیــر تمام ایــن اتفاقات 
بودم. ضمن اینکه دوست داشتم کمی از فیلم 
اولم فاصله بگیرم و به شرایط مناسب تری برای 
ســاخت فیلم بعدی ام برســم. این نکته را هم 
بگویم که فیلمنامه »آستیگمات« زمان بسیاری 

از من گرفت.
ë  فیلــم تماشــای  از  پــس  کــه  چیــزی  اولیــن 

»آســتیگمات« به نظرم رسید پیشــرفت شما در 
کارگردانی و رســیدن به ریتم مقبول و مناســب و 
روایت قصه ای پرکشــش بــود؛ المان هایی که در 

فیلم قبلی تان کم رنگ بودند.
»انارهای نارس« تجربه ای فرم گرا بود که گاهی 
برچســب هنری و جشــنواره ای بودن هم به آن 
می زدند. بنظرم این دو فیلم دنیاهای متفاوتی 
دارنــد. در فیلم »انارهای نارس« به دنبال قصه 
پررنگــی نبودم و بیشــتر برایم مهم بــود بر ابزار 
ســینما تسلط پیدا کرده و برای فیلم های آتی ام 
تجربه کســب کنم. »آســتیگمات« اما هم قصه 
پررنگی دارد و هم از نظر ریتم و اجزای بصری و 
فنی سینما اثری کامل تر است. »انارهای نارس« 
بهترین کاری بود که در آن زمان با بودجه ای که 
در اختیار داشــتم می توانســتم بســازم. دوست 
داشــتم فیلم بعدی ام متفاوت باشد و با طیف 
وسیع تری از مخاطب ارتباط برقرار کند. شخصاً 
ســینمای قصه گو را دوست دارم و معتقدم یک 
اثر ســینمایی تــا وقتی نتواند مخاطــب پیدا کند 
کارکــرد درســتی هــم نخواهــد داشــت. اما خط 
فکــری دو فیلــم چنــدان دور از هم نیســت و در 
هر دو فیلم به مســائل اجتماعی پرداخته شده 

است.
ë  همانطــور کــه اشــاره کردیــد در هــر دو فیلم به   

مسائل اجتماعی توجه شده، همچنین مشخص 
اســت کــه نگاهــی آسیب شناســانه به مســائل 

اجتماعی روز دارید.
بــرای همــه مــا مهــم اســت کــه چــه اتفاقاتــی 
می دهــد.  رخ  پیرامون مــان  در  و  جامعــه  در 
مــن به عنــوان یــک فیلمســاز و شــما به عنــوان 
یــک روزنامه نــگار و کاًل هــر کســی کــه در حیطه 
کارهای فرهنگی مشــغول است به نوعی فعال 
اجتماعی هم محسوب می شود و برای ما بسیار 
مهــم اســت کــه در جامعــه چــه می گــذرد. اگر 
نگاهی دقیق بــه اطراف مان بیندازید بی شــک 
افــرادی شــبیه آنچــه در »آســتیگمات« دیــده 
می شــود خواهیــم دیــد. ســلیقه مــن در دنبال 
کــردن آثار فرهنگــی و هنری بــا درونمایه آنچه 
در دو فیلمم دیده می شــود در ارتباط است. به 
ایــن معنا که دوســت دارم مســائل روز جامعه 
بخصــوص طیفــی کــه در فیلــم دیده می شــود 
را در آثــارم بازتــاب دهــم. اگر به شــانزده هفده 
ســال گذشــته توجــه کنیــد خواهیــد دیــد طبقه 

متوســط کشــورمان هر روز نحیف تر و کوچک تر 
شــده و مدام تعداد بیشــتری از افراد این طیف 
به زیر خط فقر سقوط می کنند. این بزرگ ترین 
هشــدار اســت و بی شــک بــه یکــی از بزرگترین 
بــدل  آینــده  چالش هــای کشــور در ســال های 
خواهد شــد. جامعه شناسان معتقدند بهترین 
نمــودار یــا چارت بندی بــرای یــک جامعه این 
اســت که طبقــه متوســط در آن پررنــگ بوده و 
طبقــه ثروتمنــد و فقیر در آن کم رنگ باشــند و 
درصــد کمــی از افــراد جامعه را تشــکیل دهند 
اما متأسفانه کشورمان در حال رفتن به سمتی 
اســت که درصــد بســیاری از افــراد ایــن طبقه، 
شــاید هفتــاد درصد از آنهــا در حال ســقوط به 
زیــر خــط فقر هســتند یــا ســقوط کرده انــد. من 
بعیــد می دانم طبقه متوســط در ایــران تا چند 
ســال آینده شــبیه بــه تعاریف آکادمیکــی که از 
آن می شــود باشــد. فکر کــردن به ایــن موضوع 
بــا خود بار مســئولیت به همراه مــی آورد و من 
هــم به عنوان یــک کارگــردان که ابزار ســینما را 
دراختیــار دارد می توانــم بــا ســاخت فیلــم بــه 
آن واکنش نشــان دهم. درمقابل هشــداری که 
عرض کردم یا بایــد بی  تفاوت بود و نادیده اش 
گرفــت یــا اگــر دغدغه مند هســتید بایــد به آن 
واکنش نشــان دهید. من بشــدت پیگیر مسائل 
و دغدغه هــای این طیف از جامعه هســتم و در 
هــر دو فیلمــم بخصوص فیلم »آســتیگمات« 
به شــکل پررنگــی به آن پرداختــه ام. این طبقه 
اجتماعــی بــه نوعــی روزمرگی دچار شــده اند و 
شرایط محتومی برای شان به وجود آمده است.

ë  بنظر می رسد خانواده ای که در فیلم می بینیم   
هم پیــش از ماجراهایی که برای شــان پیش آمده 
و در فیلــم می بینیــم جزو طبقه متوســط جامعه 
بوده اند اما حاال بنا به دالیلی طبقه اجتماعی شان 
متفــاوت شــده و زندگــی تــوأم بــا فقــر را تجربــه 

می کنند.
بله دقیقاً همین طور است. از شرایطی که دارند 
و امکاناتــی کــه هنــوز در اختیار دارند مشــخص 

است که قباًل از طبقه متوسط جامعه بوده اند.
ë  سؤالی که پس از تماشای فیلم برایم پیش آمد   

این بود که چرا این فیلم با وجود شایستگی هایی 
کــه دارد از طــرف جشــنواره فیلــم فجــر پذیرفته 
نشد. چرا یک فیلم به خاطر مضمون تلخ باید از 
حضور در جشــنواره محروم شــود و آیا اصالً این 
موضوع ســیاه نمایی که به آن اشــاره شده است 

مصداقی هم در فیلم دارد؟
و  نمی فهمــم  را  ســیاه نمایی  واژه  اصــاًل  مــن 
نمی توانم درک کنم منظور از آن چیســت. این 
واژه را نه فقط در عرصه فرهنگ و سینما که این 
روزهــا مدام در عرصه های اجتماعی و سیاســی 
هم می شنویم. اگر قرار است واقعیت ها عنوان 
نشــود، صراحتــاً این موضــوع را اعــالم کنند و از 
همــه بخواهند کــه واقعیــت را نادیــده گرفته یا 
کتمــان کننــد. این خیلی بهتر اســت تــا اینکه با 
کلمــات بــازی کننــد و واژه بســازند و دیگــران را 
محکوم کنند. آنها می گویند ما همه واقعیت ها 
را می بینیــم و می دانیم در جامعه چه می گذرد 
ولــی در موردشــان نبایــد صحبــت کنیــد. ایــن 

اصاًلواژهسیاهنماییرانمیفهمم
گفت وگوی »ایران« با مجیدرضا مصطفوی به انگیزه اکران »آستیگمات«؛ فیلمی درباره بحران طبقه متوسط
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اولیــن فیلم مجیدرضــا مصطفوی بــا اقبــال خوبی از طــرف منتقــدان روبه رو شــد و در 
جشنواره های خارجی هم خوش درخشید. »انارهای نارس« فیلمی ضد قصه و روایتی بود 
از زندگی زنی جوان که از پیرزنی بیمار پرستاری می کند. این فیلم با وجود نقدهای مثبت 
در اکران عمومی با فروشی متوسط مواجه شد. مصطفوی در دومین فیلم سینمایی اش اما 
سراغ روایتی کامالً قصه گو با ریتمی تند و جذاب رفته است. »آستیگمات« روایتگر داستان 
خانواده ای اســت که هرکدام از اعضای آن با مشکلی جدی روبه رو هستند اما توان کمک 
به یکدیگر را ندارند. هر دو فیلم این کارگردان جوان نگاهی آسیب شناســانه به مســائل و 
مشــکالت اجتماعی دارد که نشــان از دغدغه های او در این زمینه دارد. گفت وگوی ما را با 

مجیدرضا مصطفوی به بهانه اکران »آستیگمات« می خوانید.

الناز دیمان
خبرنگار

تعبیــری اســت که مــن از واژه ســیاه نمایی دارم. 
در مــورد »آســتیگمات« و اتفاقاتــی بــرای آن در 
جشــنواره فجر ســال گذشــته افتــاد بایــد بگویم 
آقای داروغه زاده، شــورای سیاستگذاری و هیأت 
انتخاب باید پاسخگو باشند. این افراد نبود  فیلم 
در جشــنواره را بــه گردن هــم می اندازنــد. آقای 
داروغــه زاده در مصاحبــه ای کــه با روزنامه شــما 
داشــت صراحتــاً عنــوان کردنــد »آســتیگمات« 
فیلم بســیار خوبی بود اما شــرایط حضور آن در 
جشنواره فراهم نبود. به من هم گفتند مصلحت 
نبــود فیلــم در جشــنواره نمایــش داده شــود. از 
اعضــای هیأت انتخاب هم عــده ای گفتند فیلم 
را دوســت داشــته اند و عده ای هــم عنوان کردند 
شــرایط حضور فیلــم در جشــنواره فراهم نبوده 
اســت. در مجموع من به این نتیجه رســیدم که 
جرقه اصلی مشــکالتی که برای »آســتیگمات« 
بــه وجود آمد از هیأت انتخاب زده شــده اســت. 
می دانــم چه کســی عنــوان کرده اســت فیلم بار 
جنســی و اروتیــک دارد یا کــدام یکــی از اعضای 
هیأت انتخاب گفته اســت فیلم پرخاشگر است 

و...
ë  آخر حتی اگر به زعم آنها فیلم پرخاشــگر باشد   

باز هم دلیل موجهی بر بایکوت کردن آن نیست.
از مدیــران ســینمایی شــنیدم کــه عنــوان کردند 
صــالح بــوده فیلم در جشــنواره بایکوت شــود تا 
بتوانــی بــرای آن پروانه نمایش و اکــران بگیری. 
من هم قبول کردم و گفتم پس دست کم پروانه 
نمایــش و اکران ســریع بــه فیلم بدهید تــا آن را 
در اردیبهشــت ماه اکران کنیم. اما این کار را هم 
نکردند و پروســه پروانه نمایش تا مهر ماه طول 

کشید.
ë فیلم ممیزی هم داشته است؟ 

بســیار کم. در حد دست بردن در یک سکانس و 
حذف چند دیالوگ.

ë  پس از ســال ها دوری از کارهای تصویری دوباره 
شاهد حضور مهتاب نصیرپور و بازی درخشانش 
دراین فیلم بودیم. چه شــد ســراغ او و همین طور 

حسین پاکدل رفتید؟
وقتــی فیلم حتــی در حد طرح بــود بازیگران آن 
در ذهنــم نقــش بســته و انتخــاب شــده بودنــد. 
کســتی که در »آســتیگمات« می بینید تقریباً نود 
درصد شــبیه بــه همانی اســت که وقتــی طرح و 
ایــده در ذهنم بــود به آنها فکرکرده بــودم. برای 

سینمای ایران

چشم های نارس
»آستیگمات« جهشی حرفه ای برای کارگردان آن   است

نـــقــــد

سیدرضا صائمی
منتقد

هــر کاراکتــر دو نامــزد در ذهــن داشــتم کــه هــر 
دوی آنهــا توانایی هایــی شــبیه به هم داشــتند. 
فیلمنامه بر اســاس بازیگران نوشته شد. یعنی 
شــخصیت الهــه اصــاًل بــر اســاس توانایی های 
خانم نصیرپور نوشــته شد یا ســمیرا برای باران 
نوشــته شــد و همین طور ســایر نقش هــا. خانم 
نصیرپــور را ندیــده بــودم و شــناختی از نزدیک 
نداشــتم اما می دانســتم اگر نقشی شبیه نقش 
الهــه به ایشــان پیشــنهاد شــود بــه بــازی در آن 
رغبت نشان خواهند داد. خوشبختانه فیلمنامه 
را بــرای هر بازیگری فرســتادیم در ســریع ترین 
حالت ممکن جلسه برگزار می شد. یعنی حتی 
وقتــی فیلمنامــه را صبــح می فرســتادیم عصر 
با بازیگر جلســه داشــتیم. فیلمنامه و حسی که 
در شــخصیت پردازی کاراکترهــا وجــود داشــت 
بازیگــران را جــذب می کــرد و با اشــتیاق درباره 

کاراکتر و نقش صحبت می کردند.
ë  انتخــاب محســن کیایی در نقشــی تــا این حد 

جــدی و حتی تلــخ برایم جالب بود. شــما حتی 
شیرینی ذاتی این بازیگر را در هنگام اجرای نقش 
از او گرفتــه بودید. انتخاب او بــرای نقش بازی در 

نقش مهران ریسک نبود؟

در انتخــاب بازیگران ریســک پذیر هســتم و این 
کار را دوســت دارم. در فیلــم اولــم هــم ســراغ 
آناهیتــا نعمتــی رفتــم که شــاید بنظــر دیگران 
برای این نقش مناسب نبود چراکه صدوهشتاد 
درجه با خودش و نقش هایی که بازی کرده بود 
متفــاوت بود. امکان داشــت اگر پیش از شــروع 
فیلمبــرداری فیلمنامــه را به شــما مــی دادم تا 
بخوانیــد بــه محــض اینکــه متوجــه می شــدید 
محســن کیایی قرار اســت نقش مهــران را بازی 
کنــد گارد می گرفتید که این بازیگــر برای چنین 
نقشــی مناســب نیســت. اما حــاال او را در نقش 
پذیرفتــه و حتی بــازی او را تأیید می کنید. اتفاقاً 
اطرافیانم هم بنظرشان می آمد انتخاب او برای 
این نقش عجیب اســت اما همان طور که گفتم 
مــن این نــوع ریســک ها را در انتخــاب بازیگران 
دوســت دارم. برایم مهم اســت بازیگر نقش را 
دوست داشته باشد و برایش وقت بگذارد. وقتی 
نقشی برای بازیگر چالش برانگیز و تازه باشد به 

او انگیزه ای مضاعف می دهد.
ë  وجــه تربیتــی فیلــم پررنــگ اســت و روایت 

جســورانه ای دارد. آیــا می توان فیلــم را بر محور 

مصطفوی: اگر قرار است واقعیت ها عنوان نشود، 
صراحتاً این موضوع را اعالم کنند و از همه بخواهند 

که واقعیت را نادیده گرفته یا کتمان کنند. این خیلی 
بهتر است تا اینکه با کلمات بازی کنند و واژه بسازند 

و دیگران را محکوم کنند. آنها می گویند ما همه 
واقعیت ها را می بینیم و می دانیم در جامعه چه 

می گذرد ولی در موردشان نباید صحبت کنید



تساتامپسون در مرکز توجه
بــازی کــردن در »کریــد2« کــه بواقع قســمت هشــتم از 
ســری فیلم های مبتنــی بــر بوکــس »راکــی« به حســاب 
می آید، تساتامپسون هنرپیشه زن سیاهپوست امریکایی 
را یــک بــار دیگــر در مرکــز توجــه قــرار داده اما ایــن اولیــن مرتبــه ورود او به 
عرصه  این قهرمان خیالی و معروف رینگ های مشــتزنی نیســت و او پیشتر 
در »راکــی بالبوا« هم که سیلوستراســتالونه در ســال 2006 روکــرد و یک نوع 
بازآفرینی کلی پنج فیلم قبلی راکی بود، در صحنه حضور داشت. »کرید2«، 
تساتامپســون را قــادر به تجدیــد همکاری بــا مایکل بی جوردن هم ســاخته 
کــه نقش اصلی این فیلم را که بوکســوری جــوان و آرزومنــد به نام آدونیس 
کرید است ایفا کرده است. شاید نیز همه اینها فقط یک مقدمه چینی برای 
حضور تامپســون در ورســیون تازه »مردان ســیاهپوش« در سال آینده است 
و در چنــان عرصــه ای وی با کریس همزوورس تجدید دیــدار خواهد کرد که 

پیشتر در »تور راگ ناروک« هم کنار او قرار گرفته بود.

مراسمی برای تجلیل از برتولوچی
هیأت دولت ایتالیا اعالم کرد مراسمی را برای بزرگداشت برناردو برتولوچی 
فیلمســاز مشــهور و تازه درگذشــته این کشــور در نظر گرفته اســت که یکی را 
بــا همیــاری وزارت فرهنــگ ایتالیــا در شــهر رم برپا مــی دارد و دیگــری را به 
فرمانداری پارما، شهری واقع در شمال ایتالیا سپرده که برتولوچی 77 سال 
پیش در آن چشــم به جهان گشــود. این هنرمند که پدرش نیز یک نویســنده 
 The con« و شــاعر مجــرب بــود، با ســاختن فیلم هــای »قبــل از انقــالب« و
formist« در ســال های 1964 و 1970 به شــهرتی خارج از مرزهای کشــورش 
هم رســید و با اینکــه »آخرین تانگو در پاریس« کار جنجالی ســال 1972 وی 
منتقدانی بســیار بیشتر از تأیید کنندگان آن داشــت، همکاری اش با جره می 
توماس تهیه کننده بریتانیایی در سال های 1987 به بعد »آخرین امپراطور« 
و 9 اســکاری، »آســمان ســرپناه«، »بودای کوچک« و »رویایی هــا« را موجب 
شــد که خبر از تکامل وی در مقام یک فیلمســاز می داد. او در سال های آخر 
حیــات روی صندلی چرخدار حرکت می کرد و مبارزه ای بی نتیجه با بیماری 

سرطان داشت.

»اتحادیه عدالت2« در مسیر شکل گیری

پس از موفقیت فراوان قسمت اول فیلم کمیک استریپی »اتحادیه عدالت« 
کاماًل بدیهی اســت که ســاخت قسمت دوم آن نیز در دســتور کار قرار گرفته 
باشــد و ابــر قهرمانــان خیالــی منتخب بــرای حضــور در این قســمت نیز از 
حاال مشــخص شــده اند. آنها »زن شــگفت انگیز« با بازی گال گادوت، »مرد 
دریایی« با ایفای نقش ازحانب جیســون موموا، ســایبورگ با بازی ری فیشر 
و فلــش با نقش آفرینی ازرا میلر هســتند. در عین حال مشــخص نیســت که 
بت من و سوپرمن معروف تر که در حال حاضر ایفای نقش آنها با بن افلک 
و هنری کاویل اســت، در این ورســیون دوم نیز حاضر خواهند بود یا خیر. در 
مورد کاراکتر بد اصلی این فیلم هم اظهار نظرهای متفاوتی شده است ولی 
به نظــر می رســد با حــذف احتمالی دارک ســاید که محصول دوری جســتن 
آوادو ورنــای از فیلم جدید اســت، باید در انتظار ظهور الکس لوتور و اســلید 

دت استروک ویلسون در چنین قالبی بود.

»اما استون« و امور دلخواه مردم
ابعاد موفقیت هنری فیلم »محبوب« به حدی می رسد که از حاال خیلی ها 
روی کاندیدا شدن هر سه بازیگر زن فیلم یعنی اولیویا کولمن، راشل وایز و 
اما استون برای اسکارهای نقش اول و دوم زن امسال حساب باز کرده اند و 
در این میان اســتون حس و رویکردی قوی تر از ســایرین به این مسأله دارد 
و بــا اینکــه اولیویا کولمن بر دو همبازی اش به طور آشــکار ســنگینی کرده، 
استون معتقد است روح و روال این فیلم ویژه ساخته یورگوس النتیموس 
یونانی شــاید مجســمه طالیی نقش دوم زن را به ســوی وی ســوق دهد. او 
می گویــد: رنــگ آمیزی ها و دیالوگ ها و بازی های آشــکار و نهان به گونه ای 
اســت که امکان نــدارد دل به این فیلــم نبازید. کاراکتر مــن )به نام ابیگیل 
هیــل( نیــز مربوط به یــک آدم لرزان از یــک خانواده ورشکســته اجتماعی 

است اما همین ها است که مردم و آکادمی اسکار دوست می دارند.

گلن کلوز در پی حق قدیمی اش

گلن کلوز بعد از 7 بار کاندیداشدن برای جایزه اسکار بهترین بازیگر زن نقش 
اول ســال و عدم تصاحب آنها طبعاً هواداران بســیاری برای گزینش امسال 
خواهد داشــت که هرچند نامزدهای آن تا دهه ســوم دی ماه رســماً معرفی 
نخواهند شــد امــا به نظر می رســد که کلوز به خاطــر بازی عالــی اش در فیلم 
»همســر« از منتخبان حتمی باشــد. کلوز در ســال 1987 برای فیلم »روابط 
خطرناک« ســاخته آدیان لین تا مرز تصاحب اســکار پیش رفت و بازی های 
 »Wife« حرفــه ای او حتی در صحنه تئاتر نیز بارها ســتایش شــده اما شــاید
همان کاری باشد که او را به حق دیرستانده اش یعنی مجسمه طالیی اسکار 
برساند. این در حالی است که امسال رقابت پایاپایی در شاخه برترین بازیگر 
زن مشــاهده می شــود و به نظر می رسد بخت پیروزی برای هر پنج فردی که 

کاندیدا شوند، وجود خواهد داشت.
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  مردان »اتحادیه عدالت« در قالب قهرمانانی تسخیر ناپذیر

تسا تامپسون )چپ( کنار مایکل بی جوردن در صحنه ای از »کرید2«

 گشتي در 
دنیای سینما

 گلن کلوز )وسط( در جشنواره بین المللی امسال فیلم سن سباستین اسپانیا

»کتاب ســبز« که اخیراً توســط نهاد »بورد ملی ارزشــگذاری فیلم« در امریــکا به عنوان 
بهترین فیلم ســال )2018( جهان انتخاب شــد و برای فتح شماری جوایز اسکار، گولدن 
گلوب، بافتا و ســزار هم بخت هایی دارد، داســتان یک همراهی ویژه و نشــانگر تبعیض 
نژادی در این کشــور در یکی از بدترین دوران های امریکا و اوج ســتیزه جویی ســفیدها با 

سیاهپوستان در دهه 1960 است.
وقتی در ســال 1962 دان شرلی با بازی ماهرشاال علی که یک پیانیست سیاهپوست مطرح 
زمانش بود، تصمیم به سفر در ســطح ایاالت جنوبی امریکا و اجرای کنسرت های موسیقی 
در ایــن مناطق گرفت، بــرای رهایی از دردســرهای احتمالی یــک راننده و بواقــع بادیگارد 
 »Green Book« امریکایــی- ایتالیایی به نام فرانــک آنتونی واله لونگا را اســتخدام کــرد و
داســتان این همراهی غیرعادی در زمانه ای سخت و در شرایطی است که امریکای پرتنش 
تاب تحمل امثال مارتین لوتر کینگ و مالکوم ایکس را نداشت و نقشه محو  آنها را از صحنه 
می کشــید و ترور کینــگ که محصول این رویکرد بــود، امریکا را به یک نقطه بارز از تشــنج و 

ناامنی کشاند و زخم های موجود اجتماعی را عمالً تا امروز استمرار بخشید.
ویگو مورتنســن هنرپیشه 60 ســاله دانمارکی- امریکایی که هنوز به خاطر سه گانه  پرفروش 
»ارباب حلقه ها« محصول نیمه نخست دهه 2000 مشهور است و در »کتاب سبز« نقش واله  
لونگا را بازی کرده است، می گوید وجه بارز این فیلم قرار دادن دو آدم در کنار یکدیگر است 
که کمترین سنخیت را با یکدیگر دارند اما پدیده زشت زمانه که همانا مظالم نژادی و کوبیدن 

سیاهان است، آنها را به سوی یک اتحاد غیرمعمول سوق می دهد.

 یک همراهی غیرمعمول 
در دوران تبعیض نژادی

 درباره »کتاب سبز«، فیلم دراماتیک تازه ای از 
پیتر فاره لی

وصال روحانـيفیلم هفته
مترجم

 مشخصات
فــــــیلم

ë »عنوان: »کتاب سبز
ë محصول: کمپانی های امبلین، پارتی سیپنت و سینه تیک مدیا
ë  ،تهیه کنندگان: جیم برک، برایان هیز کوری، اســتیون فارنت

کوامی پارکر و جان اسالسی.
ë سناریست ها: نیک واله  لونگا، برایان هیز کوری و پیتر فاره لی
ë کارگردان: پیتر فاره لی

ë مدیر فیلمبرداری: شون پورتر
ë تدوینگر: پاتریک جی دان ویتو
ë موسیقی متن: کریس بودرز
ë طول مدت: 130 دقیقه
ë  ،بازیگــران: ویگــو مورتنســن، ماهرشــاال علــی، لینــدا کاردلینی 

دیمیتر مارینوف، مایک هاتون، اقبال تبا   و   سباستین مانیس کالکو

ویلم دافو از دشواری های تبدیل شدن به ونسان ون گوگ می گوید

سرگردانی در مقابل دروازه ابدیت
ویلم دافــو که 63 ســاله و متولد ایالت ویسکانســین امریکاســت و 
نــام کاملش ویلیام جیمز دافو اســت و از 1980 به بعد به طور دائم در 
فیلم های ســینمایی متعدد حاضر بوده، از تواناترین هنرپیشــه های 
این نســل به شــمار می آید امــا حتی برای او هم تبدیل شــدن به ونســان ون گــوگ -نقاش 
افســانه ای هلندی- در فیلم جدید »مقابل دروازه ابدیت« ســاخته جولی ین اشنابل اصاًل 
کار آســانی نبوده و یک چالش بزرگ را تداعی کرده است. ون گوگ آدم بسیار خاصی بود و 
دافو در ترسیم وی با سالح یک بازی حسی، آدمی را جلوه گر شده که سال ها برای بروز کامل 
هنرهایش تالش کرد و چون هرگز از لبه اجتماع خارج و در جریان سیال آن حل نشد، دست 
به خودکشــی زد. حقایق  امر درباره ون گوگ و کارهای ماندگارش در روش امپرسیونیســتی 
هرچه بوده باشــد، ویلم دافو در یک سلوک هنری چهل و چند ساله چنان پخته شده است 
که بداند برای ترســیم او باید اله مان های متعددی را ادغام کرد. او را استاد حضور در رل ها و 
ژانرهــای متنوع قلمداد کرده اند و اگر به مضامین کامالً متفاوت فیلم هایی مثل »جوخه«، 
»سایه خون آشــام«، »آخرین وسوسه مســیح« و »پروژه فلوریدا« رجوع کنیم، به صحت 
این امــر ایمــان می آوریــم و او حتی در عرصــه کامالً متفــاوت فیلم های کمیــک بوکی نیز 
خوش درخشیده و فرو رفتن اش در قالب گوبلن سبز در تریلوژی اولیه اسپایدرمن یا اولین 
ورســیون »مرد دریایی« که در آستانه اکران عمومی قرار دارد، خبر از همین مسأله می دهد. 
صحبت هــای خود دافو که در کارنامــه اش »هتل جدید رز«، »آنارشیســت«، »هتل بزرگ 
بوداپســت«، »میســی ســیپی در آتش« و »خواب رو سبک« هم مشاهده می شــود، درباره 

ماجراجویی تازه و ون گوگی اش گویای نکات جالب و تازه ای است.
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 ویلم دافو )راست( با چهره واقعی اش در کنار جولی ین اشنابل، کارگردان فیلم »مقابل دروازه ابدیت« ویلم دافو در قالب ونسان ون گوگ در صحنه ای از »مقابل دروازه ابدیت«

بــا کســی شــوید کــه داریــد رل او را ایفــا 
می کنید و ســپس روی ریلی که براساس 
آگاهی ها گذاشته می شود، باید تا مقصد 
نهایــی به پیــش برویــد. توجه بــه آنچه 
آن فــرد بویژه به زبان مــادری اش گفته، 
اهمیت بسزایی دارد و همین طور انجام 
واکنش هــای روحی و جســمانی آن فرد 
به شــیوه ای که آن هنرمند بــدان عادت 
داشــت تــا کامــاًل در قالب هــای فکــری 
و روحــی آن انســان فــرو نرویــد، بــازی 
مطلوبی نخواهید داشت و تقلید صرف 

فقط دوری جستن از عمق قضایاست.
ë  با این حال خیلی ها می گویند طبیعت 

بیمارگونــه ون گــوگ و اینکه او بــه عارضه 
موسوم به Bipolar مبتال بود، در شکل گیری 

او و هنرش بسیار سهم داشت.
دربــاره ایــن مســأله اطالعــات دقیقی در 
دســت نیســت ولی مــن این نکتــه را هم 
گــوگ  از ون  کــه  در کارم و در تصویــری 
ارائه داده ام، لحــاظ کرده ام اما فراتر از آن 
جولی ین اشنابل کوشــیده است تصویر و 
تجســمی از زندگی روز بــه روز و هر یک از 
خصلت ها و برخوردهای وی را به دســت 
بدهد و از این طریق هر رویکرد متفاوتی را 
نیز در کار او به تصویر بکشــد و این شامل 
عوارضی هم می شود که به یک نمونه آن 
اشــاره کردید. ترســیم هیچ آدم معروفی 
عــوارض  و  روحــی  خصوصیــات  بــدون 

بدرســتی  نهانــش  و  آشــکار  جســمانی 
امکان پذیــر نیســت و تــا بــاال و پایین های 
روحــی روانــی او را نشناســید، وارد ریشــه 
مسائل نخواهید شد. اشنابل یک بروشور 
که حاوی همه رویکردهای ون گوگ بوده، 
فراهم آورده و براساس همان نیز فیلمش 
را تدویــن و طراحی کرده اســت و ما حتی 
نــوع و نحوه زندگی وی در روســتای محل 
اسکانش را هم می بینیم. باور همه ما این 
اســت که ون گــوگ بین نبــوغ ذاتی اش و 
مرارت های عدم جا افتادن در جامعه ای 
بی رحم ســرگردان بــود و از ایــن بابت به 
ســختی رنج می کشید و اشــنابل در فیلم 
»مقابل دروازه ابدیت« این ســرگردانی را 

بخوبی به معرض نمایش نهاده است.
ë  و اشــنابل  لنزهــای  براســاس  ولــی   

همکارانــش مــا اکثــر اتفاقــات را از دریچه 
دید مخــدوش ون گــوگ می بینیــم و این 
نمی تواند در شناسایی که از او نزد ما حاصل 

می آید، بی تأثیر باشد.
ایــن امــر اجتناب ناپذیــر بــود، زیــرا وقتی 
برش هایی از زندگی یک هنرمند افسانه ای 
را مقابل دیدگان مردم می گذارید، امکان 
نــدارد کــه آنهــا را از دیــدن دنیــا از دریچه 
نــگاه وی محروم کنید و چنیــن رویکردی 
فیلم تــان را ناقص می کنــد. من به عنوان 
یــک بازیگــر هم بایــد این دســتورالعمل 
کلــی را در ذهنــم می داشــتم و هم اینکه 

در چارچــوب هنرمنــدی کــه بــا نــام ون 
گوگ می شناسیم، چندان فراتر از زندگی 
روزمره وی نمی رفتم و تبدیل به ون گوگ 
می شــدم و بقیــه امــور را بــه بیننــدگان 
می ســپردم و همیــن کار را هــم کــردم. 
این هنرمنــدان حس های غریبــی دارند. 
آنهــا در یــک درخــت ســاده چیزهایــی را 
می بینند که مــا در پرتحرک ترین موجود 
هم نمی یابیم، این کشف زندگی و حس 
جوشــش فقــط متعلــق بــه نامــداران و 
برگزیده هاســت کــه ون  گــوگ بــه چنــان 

جمعی تعلق داشت.
ë  آیا یک هنرمند از قبیل ون گوگ یک 

حرکت  برای  همیشگی  مشخص  مسیر 
دارد؟

خیر، او تابع احســاس ها و چیزهایی است 
کــه در هــر مقطــع از زندگــی اش به وجود 
می آیــد و از قبــل به دقت قابل پیش بینی 
نیســت. این نقل قول را بارها در اظهارات 
منتسب به ون گوگ شــنیده و خوانده ایم 
کــه؛ مــن هرگز چیزی را از ریشــه و اســاس 
خلق نمی کنم و فقط چیزی را که هست با 
قلم و رنگ و بوم خود به تصویر می کشم. 
جامعه شناســی قوی هم در نــزد اکثر این 
هنرمندان حساس مشاهده می شود و آنها 
از اســتعدادی متفاوت و بارز در این زمینه 
بهــره می برده اند. اینکه به گونه ای زندگی 
کننــد کــه تأثیرپذیری شــان از رویدادها در 

باالترین ســطح باشد و تماشــاگر بی روح 
حوادث نباشند. کمک می کند تا جسم یا 
شی ء موردنظر یک نقاش را خرد و به چند 
قسمت تقسیم و سپس آن را نقاشی کرد 
اما روش درســت تر حالجی آن در ذهن و 
ســپس ترســیم قطعه به قطعه آن روی 

تابلو است.
ë  جولی ین اشنابل طی فیلم کلوزآپ های 

پرشــماری از شــما گرفتــه و بخصــوص در 
صحنه هایــی کــه روبه روی مدز میکلســن 
مشاهده می شــوید، آیا این مسأله دست و 

بال شما را بیش از حد نمی بست؟
در صحنه هــای مشــترک ام با میکلســن 
فقط به حرف هایی فکر می کردم که باید 
می گفتــم و همیــن مســأله حالتــی را که 
گفتید، برای من بی اثر می ســاخت و روی 
کارم متمرکز می شدم. قدرت یک بازیگر 
ایجاد آرامــش در گرداگــرد خویش حتی 
در صحنه های جریان داشتن بزرگ ترین 
بلواهاســت. اگر درســت ببینیــد و راحت 
حرکت کنید، حضور آدم های مختلف و پر 
ســروصدا در حول و حوش تان نیز چیزی 
را عــوض نمی کنــد. مشــکل اصلی وقتی 
بروز می کند که دل به سوژه اصلی نسپرده 
باشــید و به متن فیلم تان معتقد نباشید 
– در شــرایط اعتقــاد بــه ســوژه و داســتان 
چنان خــوب اقدام می کنید کــه نیازی به 
برداشــت های مکــرر هــم برای رســیدن 

بازیگر به کمال مطلوب نیست.
ë  فیلمســازان برخــی  بــا  شــما   

آیــا  داشــته اید.  مکــرری  همکاری هــای 
این کار را به عمد و برای آســان تر شــدن 

وظایف تان انجام داده اید؟
این طور نبوده و تکرار برخی همکاری های 
قبلی به طور اتفاقی و براثر نیازهای زمان 
بوده اســت. درست است که آشنایی های 
قبلی کمک می کند سریعتر زبان یکدیگر 
را بفهمید و براساس آن با سرعتی بیشتر 
به ســمت جلو بروید اما یادتان باشــد که 
هر فیلمــی الزام هــای خاص خــودش را 
دارد که لزوماً همان بدیهیات و حس های 
فیلم قبلی تان نیســت. من از اختصاص 
دادن وقــت حتی به میزان زیــاد برای هر 
ســکانس و صحنــه ابــا نــدارم و مادامــی 
که باعث پیشــرفت فیلم شــود، برای هر 

مانوری حاضرم.
Empire :منبع 

ویگــو مورتنســن در بــاره »کتــاب ســبز« 
می افزایــد: این یــک فیلم بســیار جدی 
و خطیر اســت و نه مــن و نه پیتر فاره لی 
)کارگــردان فیلــم( مایــل نبودیم چیزی 
بسازیم که برخوردی از سر سهل انگاری 
با موضوع تبعیض نژادی داشــته باشد. 
در ایــن ارتبــاط حقایــق صریــح و تلخی 
در ایــن فیلم وجود دارد که به هیچ روی 
نمی شــد از بــه تصویرکشــیدن آن پرهیز 
کرد و در غیر این صورت به مسیری ورود 
می کردیم که یقیناً چنین فیلمی از درون 

آن بیرون نمی آمد.
ë از کمدی به درام

والــه لونــگا کــه او را تونــی لیپ هــم صدا 
می زننــد، تنها نمونه امریکایــی ایتالیایی 
موجودی نیســت که در زمان مورد بحث  
یــا زمــان حاضــر در نیویورک زیســته اند و 
از اینگونــه کاراکترهــا. در آثار ادبی و ســایر 
صور هنــری فراوان بوده اند ولی برای پیتر 
فاره لی ورودی چنین عمیق به حیطه های 
تبعیــض  نژادی و خشــونت ورزی در حق 
رنگین پوســتان فراینــدی تازه اســت زیرا 
شــهرت وی که با همکاری وی با برادرش 

بابــی فاره لــی حاصــل آمــده، محصــول 
ســاخت و ارائه فیلم هــای کمدی موفقی 
مثــل »چیــزی دربــاره مــری« محصــول 
1998 و بــا بازی بن اســتیلر و کامرون دیاز 
در نقش های اصلــی و همچنین »گیج و 
گیج تر« و »متمرکز بر تو« بوده است. این 
چرخــه انتخاب هــا و رویکردهای عجیب 
در گفت وگوهای مورتنســن و فاره لی قبل 
از شــروع تهیه فیلم نیز جلــوه گری هایی 
داشــت زیــرا وقتــی فاره لــی بــرای ایفــای 
نقش خطیر واله  لونگا با مورتنسن تماس 
گرفــت، این بازیگــر به وی گفــت با وجود 
ایــن همــه بازیگران خــوب و پرســابقه که 
واقعاً ایتالیایی - امریکایی هستند  یا افراد 
دیگــری که بــا موفقیت در ایــن قالب فرو 
رفته انــد، چــرا او را برای این مهم انتخاب 
کــرده اســت. فاره لــی تســلیم این ســؤال 
منطقی نشــد و براساس آن تغییر عقیده 
نداد و خطاب به مورتنســن گفــت که او را 

بهترین در این خصوص می انگارد.
ë چرا این طور فکر کنم؟

مورتنســن ادامــه می دهد: مــن هنوز هم 
حرف های او را باور نداشــتم و آن را بیشتر 

یــک تعــارف می دانســتم. در نتیجــه بــه 
ســایر مــواردی فکــر کــردم که در گذشــته 
نقش هایــی جدی و بشــدت تخصصی را 
بازی کــرده بودم. یکی از آنها در ســومین 
مرتبه همــکاری ام بــا دیویــد کرانن برگ 
کانادایــی و زمانــی بــود که او فیلــم »یک 
روش خطرنــاک« را در دســت ســاخت 
داشــت. در آن فیلم مــن نقش زیگموند 
فرویــد را در ســنین 42 و 43 ســالگی وی 
بــازی کــردم. در آن زمان هــم تردیدهای 
اولیه خود را داشتم و این احساس را که او 
در انتخابش اشتباه کرده است. در بررسی 
مجــدد به خــود گفتم چــرا این طــور فکر 
کنم و مگر او همانی نیســت کــه مرا در دو 
فیلم قبلــی اش با نام های »سوءســابقه« 
)یــا »تاریخچــه خشــونت«( و »قول هــای 
شرقی« بخوبی هدایت کرده بود، پس چرا 
این بار به انتخاب و رویکرد وی شک کنم؟ 
در نهایــت به فاره لی هم اعتمــاد کردم و 
به خودم گفتم اگر از منظر او بهترین فرد 
هستی، البد هستی و در نتیجه راه مقرر را 
طی کن. اینک نیز خوشحالم که آن اتفاق 
افتاد و این راه را پیمودم و به نقطه فعلی 

رسیدم. در این میان یک اتفاق خوب هم 
افتــاد و آن مالقــات و گفت وگــوی مــن با 
نیک واله  لونگا پســر آنتونی واله لونگا بود 
که به عنوان یکی از سناریســت های فیلم 
در تهیــه آن مشــارکت کــرده بــود و طبعاً 
می توانست تمام خاطرات و مسائل مهم 
و چیزهــای الزم را بــه من انتقــال بدهد و 
مرا به درجه ای برســاند که ایفاگر موفق تر 
نقش واله لونگا باشم. البته در همان زمان 
هم می دانستم که کار سنگینی پیش روی 
من اســت زیرا این نقش بسیار متفاوت با 

اکثر نقش های قبلی من است.
ë در ساحل امن

قرار است »کتاب سبز« حامی سیاهان در 
قبال مظالم ســفیدها باشــد اما حتی در 
دقایقی که محاوره بین دو کاراکتر اصلی 
را شــاهد هســتیم، واله لونــگا از انداختن 
متلک های گاه به گاه به دان شرلی غافل 
نمی ماند و اصوالً نحوه به تصویر کشیدن 
شخصیت تونی لیپ از جالب ترین نکات 
فیلــم اســت. در این فیلــم دراماتیک که 
گاهــی گونه فیلمســازی کمــدی- تلخ را 
به یاد می آورد، ویگو مورتنسن جای پای 

محکمــی را نمی یابــد زیرا پیشــتر در این 
وادی هــا مانــور نــداده بود امــا در نهایت 
به ســاحل امن رســیده و به همین سبب 
اســت که بازی اش به قدری خوب از آب 
درآمــده که هــم »بورد ملی ارزشــگذاری 
فیلم« امریکا وی را بازیگر برتر مرد سال 
معرفــی کرد و هــم امــکان کاندیدایی او 
برای جوایز مهمتر اسکار، گولدن گلوب و 

بافتا وجود دارد.
ë مثل موزیسین ها

مورتنســن فــارغ از هــر حســاب و کتابی از 
این دســت اظهــار می دارد: ابتــدا من هم 
از پاگذاشــتن بــه ایــن عرصه بیم داشــتم 
ولی بــا خود گفتــم این هــم در چارچوب 
همان حرفه بازیگری است و با اینکه بین 
گونه هــای مختلف فیلمســازی تفاوت ها 
فــراوان اســت امــا بــاز بــه اصــل ماجــرا 
می رسیم که حرفه اکتینگ است. کارهای 
دراماتیک ســختی های فراوانــی دارند اما 
خنداندن مردم و حتی کمدی های مالیم 
و سبک نیز کارهای سهل الوصولی نیستند 
و نمی تــوان براحتی آنها را پیــاده کرد و به 
همین سبب است که من همیشه کمدی 

و کمــدی بازهــا را تحســین کــرده ام. باید 
گــوش ســپرد و حــس کــرد و جلــو رفت و 
این به مثابه گوش کردن موســیقی است؛ 
زمانــی که من و ماهرشــاال علی به تفاهم 
کامــل رســیدیم، همــه چیــز روی ریلــی 

مناسب افتاد.
ë مثل امریکای ترامپ

زوج مورد اشــاره مورتنسن طی سفری که 
در ایــاالت جنوبــی امریکا دارنــد، دائماً به 
کتاب سبزی رجوع می کنند که عنوان فیلم 
نیز اشاره ای به آن است. در مقام توضیح 
باید گفت کتاب سبز یک چیز واقعی بوده 
و در آن زمان )دهه 1960( منتشر می شده 
و حــاوی نــام آن دســته از رســتوران ها و 
هتل ها در شهرها و ایاالت مختلف امریکا 
بوده که سیاهان را راه می داده اند. 60 سال 
بعــد از آن ایــام چنان کتابی وجــود ندارد 
اما مناسبات داخل امریکا و رویکرد وسیع 
»کاخ سفید دونالد ترامپ« به چهره های 
سفیدپوســت و دوری جستن او از سیاهان 
این معنا را می دهد که امریکا فرق زیادی 

با آن ایام نکرده است.
Film  Review :منبع
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ë  نامه هــای ونســان ون گوگ به بــرادرش 
کــه طــی فیلــم اشــنابل بــه کــرات بــه آنها 
استناد می شــود، نقشی مهم در شکل گیری 
شــخصیت او نزد بینندگان ایــن اثر هنری 
دارند. آیا ترسیم این امر در فیلم جدید شما 

بدرستی صورت گرفته است؟
طبعاً بــه متن این نامه هــا در زمان تهیه 
فیلــم توجــه زیــادی شــد اما هــدف من 

در اینگونــه بازآفرینی هــا هیچــگاه تقلید 
صــرف از ســوژه مورد بحث نیســت. من 
بایــد به خــود آن آدم تبدیل شــوم و یک 
و  نیســت  درد  دوای  کورکورانــه  تقلیــد 
در ایــن راه تحقیقــات زیادی هــم انجام 
می دهــم و بــه نتایــج بررســی های گروه 
تولیدکننده فیلم نیز توجه می کنم. شما 
باید صاحب یک ارتبــاط خیالی نزدیک 
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چهحجمیازمطالبشبکههایاجتماعیرااخبارتشکیلمیدهد؟

میثم لطفی
خبرنگار

 ســـازمان جهانـــی مخابـــرات )ITU( در 
تازه تریـــن گزارش خـــود تعـــداد کاربران 
آنالین در سراسر جهان را 4.02 میلیارد نفر 
اعالم کرد و توضیح داد از این تعداد 3.19 
میلیارد نفر به صورت ثابت در شبکه های 
اجتماعی حضور دارند که البته پیش بینی 
می شود تعداد آنها در سال 2019 میالدی 
رشـــد 13 درصدی را تجربـــه کند. از طرف 
دیگر مرکز تحقیقاتی »پیو ریسرچ« بر پایه 
یک مطالعه جدید اعالم کرد 68 درصد 
مشترکان شـــبکه های اجتماعی با هدف 
خوانـــدن اخبـــار و در جریان قـــرار گرفتن 

آخرین اتفاقات محلی و بین المللی وارد 
ایـــن قبیل پلتفرم ها می شـــوند و از این رو 
می تـــوان گفت بیـــش از 2 میلیـــارد نفر از 
ســـاکنان کره خاکی هر روز به شـــبکه های 
اجتماعی سر می زنند تا جدیدترین خبرها 
و گزارش های منتشر شده را دریافت کنند. 
با این توضیحات، چـــه حجم از مطالبی 
کـــه هـــر روز در شـــبکه های اجتماعـــی به 
اشتراک گذاشته می شوند را اخبار تشکیل 

می دهند؟
ë خبررسانی اینترنتی

بجز آنکه شبکه های اجتماعی بزرگ 
نظیر فیس بوک و توئیتر بخش های ویژه 
برای انتشـــار اخبـــار راه انـــدازی کرده اند، 
رســـانه های بزرگ هم به صـــورت مرتب 

آخریـــن اخبـــار و گزارش های خـــود را در 
اختیـــار کاربـــران شـــبکه های اجتماعـــی 
از  بســـیاری  میـــان  ایـــن  در  می گذارنـــد. 
شـــرکت های رســـانه ای بـــه ایـــن نتیجـــه 
رســـیده اند که اگر در شبکه های اجتماعی 
حجم گســـترده ای از اخبار را به اشـــتراک 
بگذارند، کلیک هـــا و مخاطبان کمتری را 
جـــذب خواهند کرد و بر این اســـاس بهتر 
اســـت به جای آنکه کاربران شـــبکه های 
اجتماعـــی را بمبـــاران اطالعاتـــی کنند، 

مهم ترین خبرها را برای آنها منتشر کنند.
کارشناســـان در بررســـی جدیـــد چند 
نشـــریه و خبرگزاری بزرگ را کـــه در نقاط 
مختلـــف جهان فعالیت می کننـــد  مورد 
تحلیل قرار دادند و تعـــداد مطالبی را که 

آنها در شـــبکه های اجتماعی فیس بوک 
به اشـــتراک می گذارند ، بررسی کردند. در 
این میان مشـــخص شـــد صفحه رسمی 
روزنامـــه »دیلـــی میل« چاپ انگلســـتان 
بـــه طور میانگیـــن در طول یـــک هفته 99 
مطلب در شبکه  اجتماعی فیس بوک به 
انتشار می رساند که از این رقم 51 مطلب 
تصویـــر ویدئویـــی دارد و 48 مطلب دیگر 
لینک مربوط به خبر کامل در سایت اصلی 
روزنامـــه را در اختیار کاربـــران می گذارند. 
در مقابـــل روزنامه »ایندیـــا تایمز« چاپ 
هندوســـتان هر هفته 59 خبر مهـــم را در 
صفحه خود در فیس بوک منتشر می کند 
کـــه از این میـــزان دو خبر همـــراه با ویدئو 
و 57 خبـــر با لینک مســـتقیم به ســـایت 

ارائه می شـــوند. »ان بی ســـی نیوز« به طور 
میانگین 42 خبر را در صفحه رسمی خود 
در فیـــس بوک منتشـــر می کند کـــه از این 
میزان 7 خبر همـــراه با ویدئو و 35 خبر با 
لینک مستقیم ارائه می شوند. شبکه خبری  
بی بی سی نیز در صفحه اختصاصی خود 
در شـــبکه  اجتماعی فیس بوک 38 خبر 
شـــامل 12 خبر ویدئویـــی و 26 خبر حاوی 
لینـــک مربوطه را به اشـــتراک می گذارد و 
برای »فاکس نیـــوز« هم هفته ای 32 خبر 
شـــامل 12 خبـــر ویدئویـــی، 16 خبر حاوی 
لینک و 4 خبر حاوی عکس های مربوطه را 

منتشر می کند.
بررســـی های صورت گرفته مشخص 
کرد که رسانه های بزرگ در مجموع حدود 
12 درصد از مطالبی که تولید می کنند را در 
صفحات اجتماعی به اشتراک می گذارند 
و خبرهایـــی کـــه از ایـــن طریق به دســـت 
کاربران اینترنتی می رســـد را از فیلترهای 
مختلف عبور می دهند و بـــا دقت آنها را 
انتخاب می کنند تـــا در نهایت مخاطبان 

خود را به بهترین شکل حفظ کنند.
ë گستردگی اخبار اینترنتی

کارشناســـان توصیه می کننـــد تعداد 
اخباری که هـــر یک از رســـانه های بزرگ 
باید در شـــبکه های اجتماعی به اشتراک 
بگذارند، بسته به تعداد مخاطبان آنها در 
صفحه اجتماعی تغییر می کنـــد. در این 
میان بررسی ها نشان داده است 91 درصد 
رســـانه های بزرگ جهـــان در بیش از یک 
شـــبکه اجتماعی صفحه فعال دارند که 
به صورت مرتـــب آن را به روز می کنند، در 
این میان گفته شـــد 81 درصد رسانه های 
کوچـــک و محلی نیز سیاســـت مشـــابه را 
برای خود دنبال کرده اند. طبق آمار منتشر 
شـــده، به طور میانگین هـــر 15 ثانیه یک 
خبر، گزارش خبری یا محتوای مشابه در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته 
می شـــود و در حالـــی که اپلیکیشـــن های 
و  مســـنجر«  بـــوک  »فیـــس  پیام رســـان 

»واتس اپ« به صـــورت روزانه 60 میلیارد 
پیام را جابه جا می کنند که حدود یک سوم 

آنها را اخبار شامل می شود.
در سال گذشـــته شبکه های اجتماعی 
بواســـطه همـــکاری خود با شـــرکت های 
رســـانه ای و درج آگهی هـــای تبلیغاتـــی 
خبری موفق به کسب درآمد 10.3 میلیارد 
دالری شـــدند و در مجموع طی یک سال 
گذشته بیش از 50 میلیارد دالر در عرصه 
تبلیغـــات شـــبکه های اجتماعـــی هزینه 
صرف شد. این روزها بسیاری از روزنامه ها 
بودجه هـــای  بـــزرگ  خبرگزاری هـــای  و 
قابـــل مالحظه برای انتشـــار تبلیغات در 
شـــبکه های اجتماعی در نظـــر می گیرند 
تا از این طریق بتواننـــد تعداد مخاطبان 
اینترنتـــی خود را افزایـــش دهند و همین 
سیاســـت باعث شـــده است شـــبکه های 
اجتماعی افزایش چشـــمگیر درآمدهای 

خود را مشاهده کنند.
بررســـی های صورت گرفته همچنین 
مشخص کرده اســـت افرادی که در گروه 
ســـنی 55 تا 64 ســـال به ســـر می برند دو 
برابر بیشـــتر از گروه سنی کمتر از 28 سال 
با هدف خواندن اخبار ســـراغ شبکه های 
اجتماعی می رونـــد و 96 درصد مردم که 
به صورت آنالین در مورد اخبار با یکدیگر 
صحبت می کنند، صفحه رسمی رسانه ای 
که اخبار را منتشـــر کرده اســـت به صورت 

مرتب دنبال می کنند.
براســـاس آمار موجود گفته می شـــود 
کـــه وردپِرس بـــه تنهایـــی 74.7 میلیون 
مطلـــب وبالگـــی را ماهانـــه به اشـــتراک 
می گذارد و تنها در فیس بوک روزانه بیش 
از 127 میلیون خبر منتشـــر می شود. این 
آمارها نشـــان می دهد که میـــزان تمایل 
مردم برای خواندن اخبار در شـــبکه های 
اجتماعی افزایش چشمگیر یافته است و 
شرکت های رسانه ای نیز ترجیح می هند 
به صـــورت فعاالنه تـــر در ایـــن پلتفرم ها 

حضور داشته باشند.

شـهروند 
خبــرنگار

هجـــوم هرچه بیشـــتر ابزارهـــای رســـانه ای در 
هزاره سوم باعث شده است مهارت الزم برای 
تشـــخیص رســـانه درســـت و محتوای مناسب 
بیـــش از هـــر زمان دیگر خـــود را نمایـــان کند و 
یکی از قابلیت هایی که سواد رسانه ای در اختیار 
مردم قـــرار می دهـــد، امکان تشـــخیص اخبار 

درست از اخبار جعلی و غیرواقعی است.
و  اجتماعـــی  شـــبکه های  شـــدن  گیـــر  فـــرا 
انبـــوه اخبـــاری کـــه هـــر روز در آنها منتشـــر 
می شـــوند امکان تشـــخیص اخبار جعلی را 

از اخبار درســـت دشـــوار کرده است و برخی 
کارشناســـان بر این باورند که در بســـیاری از 
موارد ایـــن اتفاق بـــه تحلیل های تخصصی 
نیاز دارد. ولی ســـواد رسانه ای کاربردی ترین 
ابزاری اســـت کـــه می تواند در ایـــن زمینه به 
کمک کاربران بیاید. عبـــارت »خبر جعلی« 
یـــا Fake News بـــه قـــدری گســـترش یافته 

که مرکز توســـعه فرهنگ لغت کالینز ســـال 
گذشته آن را به عنوان واژه سال انتخاب کرد.

کارشناســـان براین باورند که اخبار و گزارش های 
جعلی چهار عنصر کلیدی زیر را شامل می شوند: 
جذابیت احساســـی، اســـتناد به رویدادهایی که 
زمـــان وقوع آن به گذشـــته برمی گردد و صحت 
آنها مشـــخص نیســـت، توزیع اثرگـــذار خبر در 
فضای مجازی و اســـتفاده از شـــبکه های فراگیر 
نظیر فیس بوک و توئیتر برای انتشـــار تک سویه 
خبـــر. در فضـــای مجـــازی ممکن اســـت برای 
افزایش هرچه بیشتر تعداد کلیک ها تیتر اخبار 
اغراق آمیز باشند و براین اساس بهتراست خبر 
در منابع مختلف بررســـی شـــود، کاربر باید روی 
منبع خبر کلیک کند تا از صحت و درستی سایت 
مربوطـــه مطمئن شـــود، دیگر منابعـــی که این 
خبر را نقل کرده اند هم می توانند مورد بررســـی 
قرار گیرند تا اطمینان بیشـــتری در مورد درستی 
خبر حاصل شـــود، جست وجو در مورد نویسنده 
خبرهم می تواند اعتبار آن را مشـــخص کند، اگر 
یک خبر بسیار عجیب باشد ممکن است سایت 
مربوطه برای شوخی با مخاطبان خود آن را درج 
کرده باشد و این احتمال وجود دارد که تاریخ خبر 
مربوط به گذشـــته می شود و بنابراین بهتر است 
فرد پیش از خواندن خبر در فضای مجازی زمان 
انتشـــار آن را بررسی کند. این روش های ساده به 
کاربر امکان می دهد اخبار درست و صحیح را در 

اختیار بگیرد.

ایستگاه
آمـوزش

پویش مردمی برای روز جهانی توالت

چگونه اخبار جعلی را تشخیص دهیم؟ از آژیر سونامی تا آلودگی هوا

 #Alaska 
 زلزله ای به بزرگی 7 ریشـــتر بزرگ ترین شـــهر 
ایالت آالسکا در امریکا را لرزاند و به دنبال وقوع 
این اتفاق، دولت آژیرهای مخصوص سونامی 
را بـــه صـــدا درآورد تا مـــردم در مـــورد عواقب 
ایـــن اتفاق هوشـــیار باشـــند. این اتفـــاق باعث 

شـــد عبارت مذکور پربیننده ترین هشتگ هفته 
گذشته باشد.

 #Cameroun
 منابـــع خبـــری گـــزارش دادند به احتمـــال قوی 
جمهوری کامرون میزبان بعدی جام ملت های 
آفریقا موسوم به AFCON خواهد بود که این دور از 

بازی ها در نیمه سال 2019 میالدی برگزار می شود.

 #MadridCentral
 دولت محلی مادرید بـــا اجرای قانون جدید از 
این هفته محدودیت های تردد برای خودروها 
در مرکز شـــهر خود ایجاد کرد تا آلودگی هوا در 
پایتخت اسپانیا کاهش یابد. براساس این قانون 
تمامی خودروها در مادرید به پنج دسته تقسیم 
شده اند و هر کدام از آنها با قوانین جدید اجازه 

تردد در خیابان ها را دارند.
 #MacriyTrump

 سیزدهمین اجالس گروه G20 در شهر بوینس 
آیـــرس پایتخت آرژانتین برگزار شـــد و طی آن 
»دونالـــت ترامـــپ« بـــا »مائوریتســـیو ماکری« 
رئیس جمهوری آرژانتین دیدار کرد تا فرصتی 
بـــرای دوری از بحران های داخلی و خودنمایی 
در عرصـــه جهانـــی بـــرای این کشـــور امریکای 

جنوبی ایجاد شود.
 #3.1%inJanuary

 دولت انگلســـتان اعـــالم کرد از ابتـــدای ژانویه 
2019 قیمـــت بلیت تمامی قطارهای شـــهری 
و بین شـــهری را 3.1 درصـــد افزایش می دهد و 
انتشـــار این خبر که اعتراض مـــردم را به دنبال 

داشت، این هشتگ را مورد توجه قرار داد.

بـــرترین 
هشتگ ها

»هشـــتگ« که در شـــبکه های اجتماعی آن را با نماد # می شناسند یک عالمت پیشـــوند برای برچسبدار کردن 
کلمات و عبارت های مورد نظر است تا دیگر کاربران بتوانند براحتی مطالب مرتبط با آن را پیدا کنند و مطلب 
مورد نظر خود را هم با همین برچســـب، براحتی بین عموم کاربران جهانی به اشتراک بگذارند. هشتگ ها در 
زبان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و در اینجا محبوب ترین عبارت های برچسب گذاری شده در شبکه 

اجتماعی توئیتر طی یک هفته گذشته آورده شده است.
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دیوار کشی به دور یخچال های شهر تهران

»یخچال های شهر طهران)تهران( چون  که در تابستان ها خالی از آب می نماید 
و مردم خاکروبه وکسافات )کثافات( و غیره به آن جاها می ریختند در وقت بستن 
آب به جهت گرفتن یخ آب کثیف و یخ ناصاف می شـــد و در زمســـتان هم آب 
در آن جا بود گاه گاه به جهت شستن کهنه و رخت اطفال ناپاک می شد. عالیجاه 
محمود خان کالنتر قدغن کرد که در دور یخچال های شهر دیوار بکشند که مانند 
سابق نباشد. بعضی از اهل شهر مانع کشیدن دیوارهای مزبور شدند و گفتند که 

شارع عام داخل امالک صاحبان یخچال می شود...«
به نظـــر می آیـــد اعتراضی که مردم شـــهر تهران نســـبت به دیوار کشـــیدن دور 
یخچال های شـــهر به دســـتور کالنتر شـــهر که در روزنامه 29 اردیبهشـــت 1230 
شمســـی برابر با 17 رجب 1267 منتشـــر می شود از قدیمی ترین اختالفات ثبت 
شده مردم با مسئوالن مدیریت شهری اســـت. هر چند که در ادامه این گزارش 
می خوانیم که کالنتر تهران برای تأمین نظر مردم دســـتور می دهد هفت رج از 
دیوار تا دیوار کوچه را به عنوان خیابان عام معین کنند تا مردم عبور کنند و بعد 
از آن دیـــوار به دور یخچال ها کشـــیده شـــود. این هفت رج که خبرنـــگار روزنامه 
وقایع االتفاقیه درباره آن نوشته بی تردید نوعی تعیین حدود خیابان بوده است 
که با دســـتور کالنتر که در آن زمان وظایف شـــهردار و فرمانده نیروی انتظامی و 

رئیس تعزیرات را همزمان انجام می داده صورت گرفته است.
اما در همین شـــماره از روزنامه خبری از حادثه ای که در اصفهان رخ داده هم به 
چشـــم می خورد: »از قراری که در روزنامه اصفهان نوشته بودند در روز بیست و 
یکم جمادی الثانی زوجه استاد اسماعیل نام نجار عمارات دیوانی فوت شده و 
در امامزاده احمد مجلس فاتحه خوانی داشـــته اند ناگاه طاق اتاق یک مرتبه بر 
سر آن جمعیت خراب شده ولی از تفضل خدایی کسی تلف نشده مگر یک نفر 

کودک به سن هشت نه ساله در زیر آوار مانده فوت شده است.«
خبر جالب دیگر در این شماره از روزنامه وقایع االتفاقیه خبر درگیری حکومتی 
در همدان اســـت. بـــه گزارش خبرنـــگار وقایـــع االتفاقیه:»بعـــد از آنکه نواب 
ســـیف اهلل میرزا به حکومت همدان منصوب گردیده بود بعضی ارباب فساد 
و لجاج از راه عناد و اشتباه با او عرض کرده بودند که حاجی غالمحسین ریش 
سفید جماعت دباغ همدانی مبلغی به صنعت مزبور اجحاف و زیادتی کرده 
اســـت. نواب معزی الیه به جهت عدم بلدیت او را گرفته و چهار صد و پنجاه 
تومان از او تمسک گرفته بودند. حاجی غالمحسین مراتب را به عرض امنای 
دولت علیه رســـانده آنها را به رکاب همایون شـــاهی احضار نموده و در توقف 
قزوین اولیای دولت علیه به حقیقت امورشان رسیدگی کردند و معلوم شد که 

با اشتباه این عمل ناشی شده است.«
به دستور دولتی این پولی که مصادره شده بود به حاجی غالمحسین برگردانده 

شده و حکم می دهند که کسی متعرض او نشود.
در خبر دیگری از اعتصاب بارکشانی خبر می دهد که مایحتاج پایتخت را تأمین 
می کردند. براســـاس گزارش روزنامه: »در باب بارکـــش مازندرانی و الریجانی و 
لواسانی و شمیرانی و سایر حول و حوش دارالخالفه که همیشه بار برنج و ذغال 
و غیره می آوردند و باعث ارزانی اجناس دارالخالفه می شـــد چون گاهی اوقات 
دیوان به جهت حمل ونقل قورخانه و غیره مال های آنها را می گرفتند با اینکه اگر 
به بیشتر از سایرین می دادند باز موجب توهم آنها شده چندی بار به شهر آوردن 
را موقـــوف می کردند و گرانی در اجناس به هم می رســـید. مراتـــب به کارگزاران 
دولت علیه عرض شـــده مقرب الخاقان آجودان باشـــی حکم نظامی دادند که 
احدی از دیوانیان به جهت حمل و نقل قورخانه و غیره متعرض این اشخاص 
نشـــوند وحکم مزبور را به دروازه های شهر رسانده قدغن نمودند. به این سبب 

برنج و ذغال که چند روز گران شده بود باز مثل اول ارزان گردید.«
در میان خبرهای خارجی به نظر می رسد خبر خاصی در شهرهای مهم رخ نداده 
است. اما خبری از یک کشتی انگلیسی آمده است که به اقیانوس منجمد رفته و 
گم شـــده و خبری از آن کشتی نیست. همچنین خبر دیگری از انگلستان منتشر 
شده که نشان می دهد یک ماهی که از دریا گرفته شده که یخ زده بوده اما زمانی 
که شکمش را پاره می کنند و در آب می گذارند مشخص می شود که ماهی نمرده 
است. این موضوع را امتحان می کنند و متوجه می شوند ماهی های یخ زده بعد از 

مدتی در خشکی اگر یخشان آب شود زنده می شوند.

پارسی 
نــــگار

فرزانه ابراهیم زاده
خبرنگار

فضانوردان چگونه در جریان خبرهای 
زمینی قرار می گیرند؟ 

سازمان فضایی ناســـا پس از 13 سال تالش برای ساخت 
قطعات مختلف، سرانجام در سال 1998 میالدی ایستگاه 
بین المللـــی فضایی را به صورت رســـمی راه انـــدازی کرد 
تا هم اکنون بیســـتمین سالگرد تولد آن را جشـــن بگیرد. برای ساخت ایستگاه 
بین المللی فضایی )ISS( شـــانزده کشـــور مختلف با یکدیگر همکاری کردند و 
در مجموع 136 پرواز فضایی انجام شد تا قطعات مختلف این سازه بزرگ در 

اختیار مهندسان قرار گیرد و در مدار زمین به یکدیگر متصل شود.
هم اکنون که قرار است مراسم تولد بیست سالگی ایستگاه بین المللی فضایی 
برگزار شود، ناسا اطالعاتی را در مورد این مرکز منتشر کرده که تاکنون در مورد 
آن توضیحـــات زیادی نداده بود. یکی از نکات جالبـــی که در گزارش جدید به 
آن اشاره شده، نحوه دسترسی فضانوردان به اینترنت است تا هر روز بتوانند از 

آخرین اخبار زمین باخبر شوند و در جریان همه اتفاقات قرار گیرند.
ناســـا برای برقراری ارتباطات فضانـــوردان با زمین از سیســـتم های ماهواره ای 
کمـــک می گیـــرد و از این طریق اینترنت پرســـرعت را در اختیار آنهـــا قرار داده 
است. این سازمان فضایی اپلیکیشن های کاربردی مختلفی را برای فضانوردان 
طراحـــی کرده که یکـــی از آنها ابزار موبایلی خبرخوان اســـت که به فضانوردان 
امکان می دهد به صورت مرتب بتوانند در جریان آخرین اخبار و اتفاقات زمین 
قرار گیرند. فضانوردان بجز سیســـتم های رایانه ای تخصصی، لپ تاپ و گوشی 
هوشمند شخصی خود را هم به فضا می برند و به کمک آن به اینترنت فضایی 

متصل می شوند.
ناسا می گوید که نخستین بار در سال 2010 میالدی اتصال ایستگاه بین المللی 
فضایی با شبکه اینترنت را فراهم کرد و سپس در مراحل مختلف این سیستم 
ارتقـــا یافت تا فضانوردان بتوانند به صورت مســـتقیم توئیت منتشـــر کنند، در 

سایت های خبری کامنت بگذارند و اپلیکیشن اخبار را در اختیار بگیرند.
زمانی که یک خبر روی ســـایت اینترنتی مربوطه منتشـــر می شـــود ســـفری به 
مساحت 22 هزار مایل را طی می کند تا از زمین فاصله بگیرد و به نزدیک ترین 
ماهواره ارتباطی برســـد. این ماهواره ســـپس ســـیگنال های مربوطـــه را به یک 
گیرنـــده در ایســـتگاه فضایی انتقال می دهـــد تا فضانورد تیتر خبـــر مربوطه را 
مشـــاهده کند. در این شـــرایط اگر فضانورد تصمیم بگیرد روی تیتر مورد نظر 
خود کلیک کند و خبر را به طور کامل بخواند، این مسیر به صورت برعکس طی 
می شـــود تا اطالعات رد و بدل شود. سازمان فضایی ناسا هم اکنون روش های 
جدیدتری را مورد آزمایش قرار می دهد تا از این طریق بتواند دسترسی فضایی 

به اینترنت را آسان تروسریع ترکند.

 کـــــوتاه 
با رسانه

آن سوی 
رســـانه

تایمز، روزنامه ای به قدمت 233 سال
روزنامه سراسری »تایمز« که دفتر مرکزی آن در 
شهر لندن واقع شده است از مشهورترین نشریات 
جهان محسوب می شود که نخستین شماره آن با 
نام »ِدیلی یونیورسال رجیســـتر« در سال 1785 
میالدی منتشر شد و ســـپس در تاریخ اول ژانویه 
1788 بـــه »تایمـــز« تغییـــر نـــام داد. »تایمز« و 
»ســـانِدی تایمز« که به صورت مشترک به چاپ 

می رسند از نشـــریات مرکز »نیوز اینترنشنال« یا 
شـــاخه بریتانیایی شـــرکت یهودی »نیوز کورپ« 
محسوب می شوند و از سال 1981 میالدی تاکنون 
زیر نظر »روپرت مرداک« بزرگترین ســـرمایه دار 
رســـانه ای جهان منتشر شـــده اند. با وجود آنکه 
»تایمز« و »ساندی تایمز« در مالکیت یک شرکت 
به سر می برند، ولی کادر سردبیری مجزا دارند و 

خبرنگاران کامالً مجزا را در اختیار گرفته اند.
»تایمز« نخســـتین نشـــریه جهـــان بود کـــه این 
نـــام بخصـــوص را در اختیـــار گرفـــت و ســـپس 
روزنامه های بـــزرگ دیگری از جملـــه »تایمز آو 

ایندیا« و »نیویورک تایمز« از آن استفاده کردند. 
نکته مهمی که در مورد نشریه مذکور وجود دارد 
این اســـت که طی 233 ســـال گذشته به صورت 
مداوم منتشـــر شده است و هرگز در فرآیند چاپ 
آن اختاللی ایجاد نشـــده است. درطول 219 سال 
از زمان تولـــد »تایمز«،ایـــن روزنامه در قطعات 
بزرگ چاپ می شـــد و از ســـال 2004 میالدی به 
بعد صفحات آن به فرمت استاندارد کوچک تر 
تغییر حالـــت داد. این روزنامه که هم اکنون خود 
را وابسته به حزب راست مرکزی بریتانیا می داند، 
پایان سال گذشته تیراژ 446 هزار نسخه ای داشته 
اســـت و البته »ســـاندی تایمز« با تیراژ 792 هزار 
نسخه به دست مخاطبان می رسد. این روزنامه 
با همین نام یک ویرایش مخصوص برای کشور 
امریـــکا دارد و هر روز صبح در تمـــام ایالت های 
آن توزیع می شـــود. نســـخه امریکایی »تایمز« از 
ژوئن 2006 به بعد منتشر شد و بسیار مورد توجه 

مخاطبان قرار گرفت.
این دو روزنامه از سال 1999 میالدی نسخه آنالین 
خود را هم راه اندازی کردند و ســـایت آنها بسیار 
پربیننـــده بود. تا ســـال 2010 میالدی که نســـخه 
آنالیـــن این دو نشـــریه به صورت رایـــگان توزیع 
می شد ســـایت اینترنتی آنها بیش از 21 میلیون 
مخاطب روزانه داشـــت و سرانجام با پولی شدن 
ســـایت ها تعداد مخاطبـــان آنها بـــا کاهش 87 
درصدی به 2.7 میلیون نفر رسید. روزنامه تایمز 
هم اکنـــون نزدیک به 200 هزار مشـــترک پولی را 

روی سایت اینترنتی خود در اختیار دارد.

بر اســـاس گزارش رسمی منتشر شـــده از سوی 
ســـازمان ملـــل متحـــد، هم اکنون بیـــش از یک 
میلیارد نفر از مردم جهان به سرویس بهداشتی 
دسترســـی ندارنـــد و این مســـأله که مشـــکالت 
بهداشتی فراوانی را برای سالمت افراد به همراه 

داشته، نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
سازمان ملل متحد نوزدهم نوامبر را روز جهانی 

توالـــت نامگذاری کرده اســـت و کاربـــران ایرانی 
با مورد توجه قرار دادن این مســـأله، پویشی را با 
نام #روز_جهانی_توالت در شبکه های اجتماعی 
ایجاد کردند و مطالب خود را پیرامون دسترسی 
به ســـرویس بهداشـــتی تمیز در سراسر ایران به 
اشتراک گذاشـــتند. کاربران ایرانی در این پویش 
بـــا تأکید بر هدف ششـــم از اهداف بیســـت گانه 
سند توســـعه پایدار 2030، دستیابی به توالت ها 
را ضروری دانستند و در این زمینه هشتگ #آب 
که پیش از این مورد توجه قرار گرفته شـــده بود، 
بار دیگر بین کاربران ایرانی دست به دست شد 

تا اهمیت دسترسی به سرویس بهداشتی سالم 
بخصوص در جاده های بین شـــهری، مدارس، 

مراکز عمومی و... بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در تصاویر و متن هایی که کاربران با این هشتگ 
به اشتراک گذاشـــتند، ســـازمان های مربوطه از 
جمله شـــهرداری را برای دسترسی به سرویس 
بهداشـــتی ســـالم مـــورد توجه قـــرار دادنـــد. در 
بخشـــی از این مطالب که با هشـــتگ #توریسم 
برچسب گذاری شده بود کاربران توضیح دادند 
وضعیت ســـرویس های بهداشـــتی در ایران به 
قـــدری وخیم اســـت که جهانگـــردان خارجی با 
اســـتفاده از داروهای مخصوص سعی می کنند 
هنگام گشـــت وگذار در نقاط مختلف ایران برای 
مدت طوالنی به سرویس بهداشتی نیاز نداشته 
باشـــند. با گســـترش این هشـــتگ بیـــن کاربران 
ایرانی، شـــهرداری تهران در صفحه رسمی خود 
در یکی از شبکه های اجتماعی توضیح داد که بر 
اساس استانداردهای شهرسازی به ازای هر هزار 
شهروند باید یک چشمه توالت عمومی ساخته 
شود. دراین میان سازمان زیباسازی شهر تهران 
بودجه قابل مالحظه ای را در نظر گرفته اســـت 
تا با استفاده از سرویس های بهداشتی سیار این 

مشکل را در مراکز پرتردد برطرف کند.
در مطلبی که شـــهرداری به اشـــتراک گذاشـــته 
است گفته شـــد که چند ســـال قبل این سازمان 
59 سرویس بهداشتی مکانیزه را در شهر تهران 
راه اندازی کرده اســـت که البته این روند به دلیل 

نبود بودجه متوقف شده و ادامه نیافته است.
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پولیـــپ بینـــی، یـــک تـــوده نـــرم و البته 
غیرسرطانی است که معموالً در دستگاه 
تنفسی فوقانی ایجاد می شود. پولیپ ها 
در اندازه هـــای متفـــاوت و معمـــوالً بـــه 
شـــکل دانه های انگور در ســـینوس ها یا 
مســـیرهای بینی جاخـــوش می کنند. در 
مـــواردی که اندازه پولیپ کوچک باشـــد 
معموالً مشـــکل قابل توجهـــی بیمار را 
تهدید نمی کند و حتـــی گاهی او متوجه 
این میهمان ناخوانده در دستگاه تنفسی 
فوقانی یا سینوس های خود نخواهد شد 
اما اگر این توده ها رشد کرده بزرگ شوند 
می توانند فرد مبتال را با مشکالتی مانند 
انســـداد مجرای تنفسی یا حتی از دست 

دادن حس بویایی مواجه کنند.
انجمن  رئیس  خواجوی  مهدی  دکتر 
جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن در 
گفت و گو با »ایران« به تشریح نشانه های 
ایجـــاد پولیپ و عوارض ناشـــی از درمان 

نامناسب آن می پردازد.
دکتـــر مهـــدی خواجـــوی می گویـــد: 
پولیپ های بینی تـــا هنگامی که کوچک 
هســـتند عالمـــت خاصـــی ندارنـــد، اما 
هنگامی که رشد می کنند عالمت دار شده 
بیمار را با مشـــکالتی مواجه می کنند. از 

میان مهم ترین نشانه های بزرگ شدن 
این توده هـــای خوش خیم می تـــوان به 
انســـداد بینی و اشـــکال در تنفس اشاره 
کرد. تنفـــس دهانـــی در هنـــگام خواب 
در این دســـته از بیماران بسیار مشاهده 
می شود به طوری که اغلب این بیماران 
از خشـــکی گلـــو و به دنبـــال آن تحریک 
مزمن گلو شکایت می کنند.همچنین در 
برخی از بیماران دیده می شود که پولیپ 
مجاری سینوس ها را مسدود کرده مانع 
تخلیه ترشـــحات سینوس به درون بینی 
و ته حلق می شـــود. در چنین شـــرایطی 

بیمـــار در معرض 
ابتال به ســـینوزیت 
مشـــکالت  و 
قـــرار  از آن  ناشـــی 
آبریزش  می گیرد. 
افزایـــش  و  بینـــی 
پشـــت  ترشـــحات 

حلق، تغییـــر تن صدای بیمار، ســـردرد 
وکاهش حس بویایی از دیگر نشانه های 
ایجاد پولیپ های بزرگ و درمان نشـــده، 

محسوب می شود.
به گفته این متخصص، البته انسداد 
تنفسی همیشـــه هم نشانه ایجاد پولیپ 
نیست بلکه گاهی هم تورم شاخک های 
تحتانـــی بینی باعث انســـداد تنفســـی و 
مشـــکالت ناشی از آن می شـــود از این رو 

هنگام مواجهه با مشکل انسداد تنفسی 
بایـــد از خوددرمانـــی پرهیـــز کـــرده بـــه 
پزشـــک متخصص مراجعه کرد. وی در 
ادامه با اشـــاره به علل ایجاد پولیپ های 
بینـــی می افزاید: بدون شـــک التهابات و 
عفونت های مزمن داخـــل بینی یکی از 
مهم ترین عوامل پیدایش این توده های 

خوش خیم در بینی و سینوس ها است.
آلـــرژی نیز دلیـــل دیگری اســـت که 

معموالً به پیدایـــش پولیپ بینی منجر 
می شـــود، چراکـــه حساســـیت و آلـــرژی 
باعث می شود مخاط بینی متورم شوند 
و بـــه مرور زمـــان به شـــکل بافتی اضافه 
و تـــوده ای آویزان ماننـــد دانه های انگور، 
مسیر تنفسی در داخل بینی و سینوس ها 

را مسدود می کند.
گـــوش،  جراحـــان  انجمـــن  رئیـــس 
گلـــو، بینی و ســـر و گردن تأکیـــد می کند: 

تشخیص و درمان بموقع مهم ترین راه 
پیشـــگیری از بروز عـــوارض این بیماری 
اســـت. تشـــخیص پولیپ بینی مشـــکل 
نیســـت و در طی معاینه بالینی براحتی 
داده  تشـــخیص  متخصـــص  توســـط 
می شـــود. درمان بیمـــاری نیز بـــا توجه 
به عامـــل ایجاد کننده آن ممکن اســـت 
متفاوت باشـــد. وی خاطرنشان می کند: 
چنانچه بیمار دچار عوارض و مشکالت 

ناشـــی از افزایش اندازه پولیپ شود باید 
برای برداشتن پولیپ اقدام کرد. معمواًل 
پولیپ طی عمل جراحی آندوسکوپی از 

داخل سینوس یا بینی خارج می شود.
اما بایـــد بدانیـــد که توجه بـــه عامل 
ایجاد کننده پولیپ بسیار ضروری است. 
چـــرا که در برخی مـــوارد درصورت باقی 
مانـــدن عامـــل زمینه ای با وجـــود خارج 
کردن پولیپ احتمال عود مجدد بیماری 
وجـــود دارد. وی در توضیح این موضوع 
می گوید: برای مثال در بسیاری از بیماران 
آلـــرژی یکی از عوامل مهـــم ایجاد کننده 
این توده های خوش خیم است. حال اگر 
پولیپ از بینی بیمار خارج شود اما عامل 
ایجادکننده بیماری همچنان باقی بماند 
به طور قطع بیمار با عود مجدد این توده 

مواجه خواهد شد.
 این عضـــو هیـــأت علمی دانشـــگاه 
شهید بهشتی در پایان تأکید کرد: برخی 
از بیماران تمایل دارند همزمان با انجام 
جراحـــی زیبایی بینی یا اصـــالح انحراف 
بینی، نســـبت به برداشـــتن پولیپ های 
موجـــود در بینی اقـــدام کنند امـــا نگران 
عوارض احتمالی جراحی های همزمان 
هســـتند. در اینجـــا بایـــد به این دســـته از 
بیمـــاران بگویم کـــه جراحـــی همزمان 
زیبایـــی بینی یـــا انحراف بینـــی با حذف 
پولیپ برای بیمار مشکلی ایجاد نمی کند.

مــهارت 
سـالمت
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یک روماتولوژیست در گفت وگو با »ایران«:

پوست، آینه بیماری های التهابی
»واسکولیت« واژه ای ناآشنا و عجیب است که شاید برخی 
ــام نوعی  ــ ــکولیت اما ن ــ ــند. واس ــ ــنیده باش ــ تاکنون آن را نش
ــواره عروق  ــ ــه التهاب دی ــ ــــت که ب ــاری خود ایمنی اس ــ بیم
ــود. ماهیت خاموش وپیش رونده  ــ خونی بدن منجر می ش
ــیاری از افراد یا حتی برخی از  ــ ــده بس ــ این بیماری باعث ش
ــند و از کنار  ــ ــاری را به خوبی نشناس ــ ــان هم این بیم ــ مبتالی
ــــت که  ــانه های آن بی تفاوت عبور کنند این درحالی اس ــ نش
متخصصان معتقدند سهل انگاری در درمان می تواند به 

مرگ بیمار منجر شود.
ــــکولیت یک بیماری  ــران« می گوید: واس ــ دکتر محســـن ســـروش در گفت و گو با »ای
خودایمنی است به این معنی که سیستم ایمنی بدن به دیواره عروق خونی حمله 
کرده باعث ایجاد التهاب، تورم و تخریب سلول های دیواره عروق می شود. در این 
شرایط نه تنها تورم به باریک شدن عروق و کاهش خون رسانی به بافت ها و اندام ها 
ــده و  ــ ــــت دیواره عروق خونی ملتهب، ضعیف ش ــود، بلکه ممکن اس ــ منجر می ش
دچار پارگی شود. خطر لخته شدن خون در عروق ملتهب نیز وجود دارد که به بروز 
سکته های قلبی و مغزی منجر می شود. دبیر انجمن روماتولوژی ایران، با تأکید بر 
این که واسکولیت در عروق تغذیه کننده ارگانهای حیاتی مانند مغز، قلب، کلیه ها و 
ریه می تواند بسیار خطرناک و تهدید کننده باشد، می افزاید: دسته بندی این بیماری 
و عوارض آن بر اساس اندازه و محل عروق خونی متفاوت است، چراکه گاهی عروق 
ــــط مانند شریان های کلیه ها،  بزرگ تحت تأثیر قرار می گیرند و گاهی عروق متوس

روده ها، مغز یا قلب و در برخی موارد هم عروق کوچک درگیر می شوند.
ــانه های بیماری با توجه به تعداد و نوع عروق درگیر شده  ــ وی تصریح می کند: نش
متفاوت است اما می توان گفت تقریباً همه بیمای های التهابی در یک دوره زمانی 
ــتند. از این رو بثورات و تغییرات پوستی اولین  ــ ــانه و عالئم پوستی همراه هس ــ با نش
ــــزی که مانند  ــود. لکه های قرم ــ ــتند که در این بیماری دیده می ش ــ ــانه هایی هس ــ نش
ــه راحتی هم بهبود نمی یابد  ــ ــود و ب ــ کهیر بی دلیل بر روی بدن بیمار نمایان می ش
ــانه هاست.. اگر در بررسی های انجام شده احتمال بیماری  ــ یکی از ابتدایی ترین نش
واسکولیت وجود داشته باشد پزشک برای تشخیص قطعی از آنژیوگرافی و بیوپسی 
ــتگی، ضعف و بی حالی و همچنین تب بدون دلیل و طول  ــ ــتفاده می کند. خس ــ اس
ــــوب می شود. هرچند این  ــنده نیز از دیگر نشانه های ابتال به این بیماری محس ــ کش
ــــت و می تواند جان فرد مبتال را به خطر بیندازد اما در  ــیار خطرناک اس ــ بیماری بس
ــاری با توجه به  ــ ــــت. البته درمان این بیم ــــخیص بموقع قابل کنترل اس صورت تش

شدت و پیشرفت بیماری و سن بیمار در افراد مختلف متفاوت است. 
ــتفاده  ــ ــــروش در پایان می گوید: بیمار باید بداند پیگیری منظم درمان و اس دکتر س
ــــت از داروها طبق تجویز پزشک می تواند در کنترل بیماری و عوارض ناشی از  درس

آن بسیار مؤثر باشد.

زنگ سالمت

بیماری های لثه تهدیدی برای  سالمت جنین
بیماری های لثه جزء بیماری های خاموش 
ــرونده است، یک متخصص  ــ و البته پیش
ــه با  ــ ــای لث ــ ــان بیماری ه ــ ــــی و درم جراح
ــران« می گوید:  ــ ــوع به »ای ــ بیان این موض
ــــل ابتدایی درد  بیماری های لثه در مراح
ــدار دهنده ای ندارند اما در  ــ یا عالمت هش
ــرفته با تغییر رنگ و التهاب  ــ مراحل پیش
لثه و همچنین بوی بددهان و حتی لقی 

دندان خودنمایی می کنند. 
دکتـــر امید مقـــدس با تأکید بـــر اهمیت 
رعایـــت بهداشـــت دهـــان و دنـــدان در 

پیشـــگیری از بیماری های لثه می افزاید: 
مســـواک زدن و اســـتفاده از نـــخ دندان 
در پیشـــگیری از تشـــکیل پالک دندانی 
مؤثر اســـت البته در این راســـتا استفاده 
از جرم گیـــری هـــر 4 یـــا 5 ماه یکبـــار نیز 
توصیه می شـــود اما خوب است بدانیم 
که اگر بهداشـــت دهان بدرستی رعایت 
حالت هـــا  خوشـــبینانه ترین  در  نشـــود 
هـــم جرم گیری بیـــش از یک مـــاه دوام 
نخواهد داشـــت و پس از ایـــن مدت باز 
هم بـــا تجمع پالک روی دنـــدان مواجه 

خواهیم بـــود. وی خاطرنشـــان می کند: 
در برخـــی مواقـــع مشـــکالت زمینـــه ای 
باعث ابتال به بیماری های لثه می شود. 
بـــرای مثال زنـــان باردار در طـــول دوران 
بارداری با افزایش سطح هورمون مواجه 
می شوند، این فرایند به التهابات لثه ای 
منجر می شـــود. البته برخـــی از این زنان 
نیز به دلیل مشکالتی نظیر حالت تهوع 
نمی تواننـــد مســـواک بزنند. این دســـته 
از افـــراد جامعـــه نمی توانند بهداشـــت 
مناســـبی در ناحیه دهان و دندان داشته 

باشند، چرا که مســـواک نزدن به تجمع 
پالک روی دنـــدان و به دنبال آن التهاب 
لثـــه منجر خواهـــد شـــد. وی می افزاید: 
متأسفانه التهابات و بیماری های لثه به 
جنین آســـیب می رســـانند، به طوری که 
آمارها نشان می دهند بیماری های شدید 
لثه می تواند به زایمان های زودرس، تولد 
جنین با وزن کم و بعضاً در موارد خیلی 
شـــدید به ســـقط جنین منجر شـــوند. از 
ایـــن رو توصیه می کنـــم که زنان بـــاردار 

مشکالت لثه ای را جدی بگیرند.
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 یــک متخصص از عارضه پولیپ بینی و راه های درمان آن می گوید



روز گذشــته خبــری مبنــی بــر امضــای 
»ســاماندهی  نــام  بــا  طرحــی 
منظور  بــه  اجتماعی«  پیام  رســان های 
برخی  توســط  مجــازی،  فضــای  کنترل 
نماینــدگان مجلس در فضــای مجازی 
شــد.  منتشــر  مختلــف  کانال هــای  و 
هرچنــد امضــای ایــن طرح به لیســت 
امید منتســب شــد و حتــی بســیاری از 
کاربــران از آن بــه عنــوان بــرگ زرینی 
از نماینــدگان ناامیــد یــاد کردنــد ولــی 
نگاهی به لیســت افرادی که به امضای 
ایــن طــرح پرداخته اند، موضــوع را به 
گونــه ای دیگــر روایــت می کند تــا آنجا 
که حمیده زرآبــادی، یکی از نمایندگان 
لیســت امید بــر ایــن اعتقاد اســت که 
انتســاب این طرح به لیســت امید تنها 
برای تزریق ناامیــدی به جامعه صورت 

گرفته است.
 

ë تخریبگران به دنبال ناامیدی مردم
حمیــده زرآبــادی نماینــده مــردم 
گفت وگــو  در  مجلــس  در  قزویــن 
ایــران گفــت: مــن طــرح  بــا روزنامــه 
پیام رســان های  »ســاماندهی 
اجتماعــی« را امضــا کــردم  ولی فقط 
بــا کلیــات آن موافــق هســتم چــرا کــه 
این طرح در جزئیات دارای اشــکاالت 
زیادی اســت کــه البته این مــوارد را به 

کمیسیون فرهنگی اطالع داده ام.
ایــن نماینــده اصالح طلب بــا بیان 
اینکه طرح ساماندهی پیام رسان ها در 
کلیت کار خوبی است، افزود: اشکاالت 
ایــن طرح تنها بــه بند »حبس و جزای 
نقــدی در صــورت ایجاد کانــال و گروه 
در شــبکه های اجتماعــی فیلتر شــده« 
مــن در  نــگاه  از  و  خالصــه نمی شــود 
این طــرح بندهــای دیگری نیــز وجود 
دارد که به صورت جدی محل اشــکال 
هســتند. زرآبادی در ادامه یادآور شــد: 
باید بگویم این بنــد که جنجال آفرین 
شــده اســت در برابر دیگر بندهایی که 
در طرح آمده، اشــکال بزرگی نیست و 
می توانم تمام آنهــا را در یک فرصت 

مناسب در اختیار شما قرار دهم.
وی ادامــه داد: البتــه قــرار نیســت 
شــامل  نقــدی  جــزای  و  حبــس  کــه 
تمــام کانال ها شــود و در ایــن طرح به 
»فعالیت مؤثر« اشــاره شــده است که 
خــود ایــن دو کلمــه هم محل اشــکال 
بــوده و تعریــف درســتی از آن نشــده 

است.
زرآبادی با بیان اینکه اگر اشــکاالت 
موجــود در جزئیــات طــرح رفع شــود، 
طــرح خوبی خواهــد بود، یادآور شــد: 

این طرح در نوبت رســیدگی قرار دارد 
و زمانــی که نوبت آن برســد به صحن 

مجلس می رود.
ایــن نماینــده اصالح طلــب افزود: 
اینکــه گفتــه می شــود بــا تصویــب این 
طــرح مانند کره شــمالی می شــویم را 

بشدت رد می کنم.
از  برخــی  اینکــه  دربــاره  وی  
نماینــدگان امضاهای خــود را تکذیب 
کــرده یا پــس گرفته اند نیــز گفت: من 
در ایــن بــاره هیــچ اطالعی نــدارم اما 
خــود من پــس از مشــاهده ایــن طرح 
بــه  را  آن  قانونگــذاری،  ســامانه  در 
طــور کامــل مطالعــه و ســپس امضــا 
کــردم. بایــد قبــول کــرد مــا در زمینــه 
پیام رســان ها بــا کمبــود قانــون مواجه 
هستیم و برخوردهایی که با شبکه های 
افــراد خاصــی  از ســوی  و   اجتماعــی 

انجام می شود، سلیقه ای است.
وی ادامــه داد: مــن معتقــدم ایــن 
موضوع باید قانونمدار شــود. کسی به 
دنبال ایجاد مشکل برای پیام رسان ها 
بایــد  بلکــه  نیســت،  آن  کاربــران  و 
اشکاالت برطرف شود و کار کارشناسی 
صــورت بگیرد چرا کــه اگر این طرح به 
صورت غیرکارشناسی شده در مجلس 

مطرح شود، قطعاً رأی نخواهد آورد.
عــده ای  اینکــه  دربــاره  زرآبــادی 
امضــای طــرح را بــه نــام نماینــدگان 
لیســت امیــد تمــام می کننــد، گفــت: 
یــک عــده از اینکه مــردم امید داشــته 
باشــند مشــکل دارند و تالش می کنند 
تــا امیــد را در جامعــه کمرنــگ کننــد. 
ایــن افراد با امیدوار و خوشــحال بودن 
مردم مشکل دارند و همیشه به دنبال 
تخریب هستند و می خواهند برعکس 
آنچه را که در جامعه وجود دارد نشان 

دهند. 
ë بی اطالعی از طرحی پر حاشیه

 بــا وجودی که ایــن طرح در فضای 
مجازی به لیست امید نسبت داده شد 
ولــی برخی از این نمایندگان به کلی از 
موضــوع ایــن طرح ابــراز بــی اطالعی 
کردنــد و حتــی برخی هم که نام شــان 
به عنوان یکی از امضاکنندگان دســت 
را  آن  اســاس  از  می شــد،  دســت  بــه 
تکذیــب کردند. یکی از این افراد، علی 
ســاری نماینــده مــردم اهــواز، بــاوی، 
حمیدیــه و کارون در مجلس اســت که 
جزو اصالح طلبان محســوب می شود. 
وی بــه روزنامه ایران گفــت: من هرگز 
و  نکــرده ام  امضــا  را  طرحــی  چنیــن 
اصواًل چیــزی درباره امضای این طرح 

نشنیده ام.
درحالــی که تعــدادی از نمایندگان 
که اسامی آنها در لیست امضاکنندگان 
ایــن  از  می شــود،  دیــده  طــرح  ایــن 

موضــوع ابراز بــی اطالعی و بــه نوعی 
امضای خــود را تکذیــب می کنند ولی 
نادر قاضی پور، نماینــده مردم ارومیه 
در مجلــس در گفت وگــو بــا »ایــران« 
گفــت: از آنجایی که بــرای جمع آوری 
امضا از دو روش الکترونیکی و کاغذی 
)سنتی( استفاده شــده است، بنابراین 
انکار نمایندگان توجیهی ندارد و تمام 
کسانی که در این طرح از آنها نام برده 

شده، امضای آنها حقیقی است.
ایــن نماینده اصولگرا در پاســخ به 
این ســؤال که ایــن طرح بــرای تقویت 
شــده  ارائــه  داخلــی  پیام رســان های 
بــود اما متن طــرح، تضاد آشــکاری با 
اهــداف عنــوان شــده دارد بــه عنــوان 
مثــال گفتــه می شــود کــه فعالیــت در 
پیام رسان های فیلتر شده، محکومیت 
حبــس یــا جــزای نقــدی دارد، گفــت: 
در وهلــه نخســت از قول من بنویســید 
مــن بــا آزادی مخالــف نیســتم امــا با 
بی بند و باری بشــدت مخالف هســتم 
بنابرایــن بــا افتخار اعــالم می کنم من 
جــزو امضاکننــدگان این طرح هســتم 
و از مفــاد آن نیــز به طــور کامل آگاهی 

داشتم.
ایــن  بــه  افــزود:  ادامــه  در  وی 
بــرای  نقــدی  جــزای  و  حبــس  دلیــل 
در  گــروه  و  کانــال  ایجادکننــدگان 
شــده  فیلتــر  اجتماعــی  شــبکه های 
در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه برخی 
کانال هــا بــه اشــاعه فحشــا پرداخته و 
اخالق خانواده ها را زیر سؤال می برند.

ë رأی به کلیات نه جزئیات
گفتنــی اســت ایــن طــرح جنجالی 
بــا حاشــیه های بســیاری همــراه شــده 
ایــن  نماینــدگان،  برخــی  ازجملــه 
طــرح را خوانده انــد ولــی آن را امضــا 
نکرده انــد و در نقطــه مقابــل عــده ای 

بــدون مطالعه، آن را امضــا کرده اند و 
می گوینــد از جزئیــات آن هیــچ خبری 
ندارند. بــه عنوان مثال مهدی شــیخ، 
نماینــده مــردم تهــران در مجلس که 
جــزو اصالح طلبــان اســت ،گفت: من 
جزئیات این طــرح را خوانده ام اما به 
دالیلــی که نمیتوانم عنــوان کنم آن را 

امضا نکردم.
 در مقابــل، حمید گرمابی نماینده 
نیشــابور در مجلس یکی از نمایندگان 
اصالح طلــب مجلــس لیســت امید با 
تأیید امضای این طرح گفت: من تنها 
بــه کلیــات طــرح رأی داده ام چــرا کــه 
جزئیات آن در صحن مجلس بررسی 

خواهد شد و باید منتظر آن روز ماند.
کــه  ســؤال  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
هدف تــان از امضــای ایــن طــرح چــه 
بوده اســت، گفت: ما بــه دنبال ارتقای 
پیام رســان های داخلی، سرویس دهی 

و همچنین کمک به آنها هستیم.
امیــد  لیســت  نماینــدگان  از  یکــی 
هــم کــه نخواســت نامش فاش شــود، 
بــا انتقــاد از اینکه چــرا بایــد این طرح 
در فضــای مجازی به نام لیســت امید 
تمام شــود، گفــت: این طــرح در واقع 
در راســتای حمایت از پیام رســان های 
اجتماعی ارائه شــده و یــک طرح کلی 
بــوده اســت و تــا آنجــا کــه مــن اطالع 
دارم، هــر یک از نماینــدگان که به این 
طــرح رأی داده اند ازجملــه خود من، 
بــه کلیات رأی داده ایــم و این بندهای 
جنجال برانگیز بــه تازگی به این طرح 
افزوده شــده اســت. در عیــن حال وی 
خاطرنشــان کــرد: هیــچ جــای نگرانی 
نیســت چــرا که تــک تک جزئیــات آن 
در مجلس به رأی گذاشته خواهد شد.

ë داستان یک طرح پرحاشیه
»ســاماندهی  طــرح  امــا 

چیســت  اجتماعــی«  پیام  رســان های 
و قــرار اســت در قالــب ایــن طــرح چه 
اتفاقــی بیفتــد؟ ایــن طرح توســط ۹۵ 
نماینــده مجلس کــه غالباً عضو طیف 
تنــدرو هســتند، امضا شــده و بــا اینکه 
حفــظ و رعایت حریم خصوصی افراد 
بــه عنــوان یکــی از اهــداف ایــن طــرح 
اعــالم شــده بود ولــی نگاهی بــه مفاد 

این طرح نگرانی هایی ایجاد می کند.
فعالیــت  طــرح  ایــن  واقــع  در 
را  داخلــی  و  خارجــی  پیام رســان های 
مشــروط به تأیید هیأتی بــه نام هیأت 
نظــارت کــرده اســت. ایــن هیــأت بــه 
فضــای  ملــی  مرکــز  ریاســت  رئیــس 
مجازی تشــکیل می شــود و دولت ســه 
نماینــده )وزارت ارتباطــات، ارشــاد و 
اطالعــات( و مجلس نیــز یک  نماینده 
دارد. همچنین بایــد گفت که نماینده 
نیــز  پیام رســان های داخلــی  مدیــران 
یــک عضو دیگــر این هیأت محســوب 
می شــوند و 7 عضــو دیگــر ایــن هیأت 
13 نفــره یعنی بیش از  نیمی از آنها به 
دادستانی، صداوسیما، سپاه، سازمان 
پدافنــد  ســازمان  ناجــا،  تبلیغــات، 
غیرعامــل و حوزه علمیــه تعلق دارد .  
در واقــع هر پیام رســانی برای فعالیت 
ایــن هیــأت  در کشــور بایــد از صافــی 

بگذرد.
هیــأت نظــارت بایــد برای بررســی 
ذی  مراجــع  متقاضــی  از  صالحیــت 
صالح اســتعالم کند که این اســتعالم 
حداکثــر یــک مــاه خواهــد بــود و البته 
تــا ســه مــاه قابــل تمدیــد اســت. اگــر 
پیام رسانی  مجوز این هیأت را نگیرد و 
در کشور فعالیت کند، وزارت ارتباطات 
کــه خــود صرفــاً یکــی از 13 عضــو این 
هیــأت اســت، بایــد آن را  فیلتــر کنــد  .  
البته بسیاری معتقدند اما اینکه طرح 

در زمانــی کــه بــه واســطه  تحریم های 
امریکا هیچ پیام رسان خارجی تمایلی 
بــه مذاکــره بــا ایــران نــدارد، تبدیل به 
نوعــی  مجــوز بــرای یــک »فیلترینــگ 
بزرگ« می شــود . همچنین بر اســاس 
این طــرح، راه انــدازی پیام رســان های 
بدون مجوز شش ماه تا دو سال حبس 

دارد .
نکتــه دیگــر در این طرح، مشــروط 
شــدن ایجــاد کانــال یا گــروه بــه مجوز 
اســت. بر این اساس، فعالیت مؤثر در 
پیام رسان های خارجی و  داخلی مانند 
ایجــاد کانــال و گروه هــا بــدون مجــوز 
ممنوع اســت. ایجــاد یــا اداره کانال ها 
و گــرو ه هایــی که بــا نقــض غیرقانونی 
تدابیر  مسدودســازی صــورت می گیرد 
مســتوجب محکومیت حبس یا جزای 

نقدی درجه ۸ خواهد بود .
در ایــن طــرح صیانــت از داده های 
خصوصــی بــه »مرزبانــی دیجیتــال و 
دفــاع ســایبری از کشــور« بــا محوریت 
ســتاد کل نیروهای مسلح  سپرده شده 
که حدود وظایف آن هم »با پیشــنهاد 
ســتاد کل نیروهای مســلح به تصویب 
فرماندهــی معظــم کل قــوا« خواهــد 
رسید .  همچنین تشخیص محرمانگی 
داده هــا توســط وزارت اطالعــات و بــا 
همــکاری ســتاد کل نیروهــای مســلح 

انجام می شود . 
و  ایــن طــرح کســب  همچنیــن در 
ارز«  »رمــز  از  اســتفاده  آنالیــن،  کار 
خارجــی  پیام رســان های  معرفــی  و 
شــده  اعــالم  ممنــوع  صداوســیما  در 
اســت و البتــه در این طــرح کمک های 
در  داخلــی  پیام رســان های  بــه  مالــی 
نظر گرفته شــده اســت به طــور مثال، 
فــروش  از  حاصــل  درآمــد  از  نســبتی 
شــده  ایجــاد  ترافیــک  و  پهنــای  بانــد 
توسط پیام رســان های داخلی، باید به 
پیام رســان ایجــاد کننــده ایــن ترافیک 

پرداخت شود   .
بنابراین طرح، وزارت ارتباطات نیز 
مکلف شده  پهنای باند پیام رسان های 
داخلــی را حداقل دو برابــر خارجی ها 
قرار دهد. کسب و کار  آنالین هم صرفاً 
بــرای داخلی ها مجاز اســت و هر گونه 
ارائــه خدمات پولی و بانکی به کســب 
پیام رســان های  در  فعــال  کارهــای  و 
همچنــان  اســت.  ممنــوع   خارجــی 
توســط  ارز«  »رمــز  از  اســتفاده  کــه 
پیام رســان های خارجــی هــم ممنــوع 
ارائــه  بایــد  ارتباطــات  وزارت  و  بــوده 
 این خدمات را مســدود کنــد. فعالیت 
پیام رســان های  در  مالــی  مبــادالت  و 
خارجــی باعــث محکومیــت فــرد بــه 
ســه تــا پنــج برابر وجــه مبادله  شــده و 

مجازات تعزیری درجه ۸ می شود. 

 با همکاری دستگاه های مسئول
کاهش 30 درصدی قیمت تلفن همراه 

امکانپذیر است
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: اگر دستگاه های مسئول 
همــکاری کننــد، کاهش 3۰ درصــدی قیمت تلفن همــراه کار 

سختی نیست.
به گــزارش »ایران« محمدجواد آذری جهرمی در پاســخ به ســؤال یکــی از کاربران 
اینســتاگرام درباره وعده ارزانی تلفن همراه گفت: بعد از جلســه  پنجشــنبه با وزیر 
صنعت، عرض کرده بودم که اگر گوشــی ها ترخیص شــود و مشکالت واردات حل 
شــود، تلفن همراه 3۰ تا ۴۰ درصد ارزان می شــود. وی با اشاره به افت ۲۰ درصدی 
قیمت گوشــی با توجه به کاهش نرخ ارز که در اخبار به آن اشــاره شده است، ادامه 
داد: از آخرین وضعیت قیمت تلفن همراه مطلع نیســتم و ترخیص گوشــی های 
توقیفی، ثبت ســفارش گوشــی جدید یا تخصیــص ارز بــرای واردات، هیچ کدام در 
حیطه مسئولیت یا اختیار وزارت ارتباطات نیست و پیگیری بنده و ارائه گزارش به 

مردم به خاطر مسئولیتی است که در موضوع مبارزه با قاچاق داشته ام.

تا سال ۱۴۰۰ محقق می شود
 استفاده هر خانوار ایرانی 

از حداقل یک خدمت دولت الکترونیک
رئیس ســازمان فناوری اطالعات خلق فرصت منصفانه برای استفاده شهروندان 
ایرانــی از خدمــات دیجیتال اعــم از خدمات دولت و بخــش خصوصی را از جمله 
اهــداف ســال 1۴۰۰ عنــوان کــرد و افزود: این یعنــی باید خدمت دیجیتــال را تا حد 

ممکن برای مردم افزایش دهیم.
امیر ناظمی با اشاره به مفهوم دولت هوشمند و توسعه شرکت های نوپا )نوآفرین( 
به عنوان پایه های اصلی چشــم انداز مدنظر، افزود: در مفهوم دولت هوشــمند باید 
بستری فراهم شود که سرویس های دولتی سایر دستگاه ها از طریق امکانات موجود 
نظیر NIX و GSB )مرکز ملی تبادل اطالعات کشــور( امکان توســعه و ارائه خدمت 
را داشته باشند. وی در تشریح حوزه توسعه شرکت های نوپا و نوآفرین افزود: تالش 
خواهیم کرد خدمات خود را از طریق این شرکت ها به شهروندان ارائه  دهیم و البته 
باید به جایگاهی برســیم که ۲۰ درصد تراکنش هایی که روی GSB انجام می شــود از 
طریق اپلیکیشــن هایی خارج از اپ ها و ســرویس های دولتی باشــد. رئیس ســازمان 
فناوری اطالعات ایران با اشاره به سیاستگذاری در حوزه دولت الکترونیک و مشارکت 
در پروژه های ملی افزود: حضور در پروژه هایی نظیر کارت ســوخت و اســتعالم یارانه 
ماهیت پیش دستانه و مشارکتی دارد و این رویکرد باعث رشد و توسعه ما می شود و 
از این رهگذر فرصت لذت دولت هوشمند و بهره مندی از خدمات الکترونیک را در 
شهروندان ایجاد می کند. وی با اظهار امیدواری از اینکه هر دستگاه دولتی حداقل یک 
سرویس خود را از بستر سازمان فناوری اطالعات ایران ارائه کند افزود: ما جهت نیل 
به اهداف خود به همکاری و تعامل دســتگاه هایی نظیر ریاســت جمهوری، سازمان 
اداری و استخدامی، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت نیاز داریم. ناظمی 
دسترسی به اهداف تعیین شده در بخش دولت هوشمند را ضروری دانست و گفت: 
رســیدن بــه عدد ۲۰۰ میلیون تراکنــش در ماه از اهداف پیش رو در این بخش اســت 
و در این راســتا اتخاذ رویکرد پیش دســتانه و داوطلبانه می تواند مؤثر باشد. ما تالش 
می کنیم که هرماه ۴۰ میلیون تراکنش از طریق بخش غیردولتی انجام شــود، بدین 

معنی که اپلیکیشن های موجود ۲۰ درصد از خدمات ما را پوشش دهند.

توییتر حساب کاربری منافقین را مسدود کرد
بــه حســاب کاربــری منافقین)ســازمان  اگــر   
مجاهدیــن خلــق( در توئیتــر مراجعــه کنیــد 
متوجــه می شــوید کــه این حســاب کاربــری از 
سوی این شبکه اجتماعی مسدود شده است. 
به گزارش »ایران« هنوز دلیل این مسدودسازی 
از ســوی مدیریــت این شــبکه اجتماعی اعالم 

نشده است.
گفتنــی اســت توئیتــر از ســال ۸۸ بــه دســتور 
قــوه قضائیــه مســدود شــده اســت و در حالی 
که بســیاری از مقامات کشــوری در این شــبکه 
اجتماعــی مشــغول فعالیــت هســتند و بارها 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شــخص 
اول دولــت درخواســت رفــع فیلتر این شــبکه 

پرمخاطب در کشور را داشته است اما متأسفانه فیلتر توئیتر هنوز ادامه دارد.

رئیس سازمان رگوالتوری :
پروانه 500 دفتر پیشخوان لغو شد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)رگوالتوری( با اعالم لغو پروانه 
5۰۰ دفتر پیشــخوان بدون فعالیت، گفت: ســازمان های خدمت رسان مانند ثبت 
احوال، تأمین اجتماعی و وزارت کار باید سرویس های خود را در این دفاتر ارائه کنند 

و نباید به صورت موازی دفاتری را راه اندازی کنند.
به گزارش »ایران«، حسین فالح جوشقانی رئیس سازمان رگوالتوری درباره آخرین 
وضعیت دفاتر پیشخوان گفت: بر اساس اساسنامه شرکت ملی پست، ساماندهی 
این دفاتر به ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ســپرده شــده است که با 
بررسی های انجام شده تعداد بسیاری از پروانه های صادر شده در این حوزه در حد 
صدور پروانه بدون هیچ اقدامی باقی مانده که بر همین اساس بالغ بر 5۰۰ پروانه 
لغو شــد. وی راه اندازی دفتر و ارائه ســرویس را دو مشــکل اصلی دفاتر پیشــخوان 
عنوان کرد و افزود: سازمان های خدمت رسان مانند ثبت احوال، تأمین اجتماعی و 
وزارت کار باید سرویس های خود را در این دفاتر ارائه کنند و نباید به صورت موازی 

دفاتری را راه اندازی کنند.
معــاون وزیــر ارتباطــات تصریح کــرد: در همین زمینــه کارگروهی در اســتان ها 
بــا محوریــت مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات هــر اســتان و نماینــده 
اســتانداری و ســازمان امور اســتخدامی برای بررســی میزان نیازمندی استان ها 
به دفاتر پیشــخوان تشــکیل شــده اســت. فالح با بیان اینکه پروانه ایــن دفاتر از 
طریق ســازمان تنظیم ارائه می شود و با تجهیز سیستم ها نظارت نیز به صورت 
برخــط صــورت می گیرد، اظهار کرد: در مجموع حدود 13 هزار دفتر پیشــخوان 
و دفتــر ICT در کشــور وجــود دارد که به دلیــل تغییر ماهیت ســرویس ها، دفاتر 
ICT نیــز باید به دفاتر پیشــخوان تبدیل شــوند. همچنین رئیــس رگوالتوری در 
مــورد آخریــن وضعیت پوشــش تلفن همراه در کشــور با بیان اینکــه در ابتدای 
دولت دوازدهم تنها نیمی از شــهرهای کشــور تحت پوشش قرار داشت، گفت: 
در دولت دوازدهم و ظرف چند ماه تمام شهرهای کشور به پوشش نسل 3 و 4 
تلفن همراه مجهز شدند که هم اکنون نیز نسبت به سال گذشته این پوشش در 
شهرهای کشور کامل شده است. فالح در مورد وضعیت جاده های کشور از نظر 
پوشــش اینترنت تلفن همراه گفت: حدود 75 هزار کیلومتر از جاده های کشــور 
تحت پوشش نسل ۲ تلفن همراه هستند. ضمن اینکه پوشش نسل 3 و 4 تلفن 
همراه نیز در بیش از 55 هزار کیلومتر از جاده های کشور برقرار شده است و در 

تالش هستیم این پوشش را در جاده های فرعی کامل کنیم.

اخبـــــار

آمازون قصــد دارد همزمان با توســعه 
فروشــگاه های بدون صندوقدار و کاماًل 
روباتیــک خــود در سراســر جهــان، این 
فناوری را در فروشــگاه های بزرگ تر نیز 
مــورد آزمایــش قــرار داده و در صــورت 
کســب نتیجه مطلوب، آن را در تمامی 
ســوپرمارکت ها و فروشــگاه های بزرگ 
به مرحله اجرا بگــذارد. به گزارش ایران 
آنالین، بر اساس آخرین گزارش منتشر 
اســتریت  وال  روزنامــه  ســوی  از  شــده 

دارد  قصــد  آمــازون  کمپانــی  ژورنــال، 
فناوری توســعه یافته در فروشــگاه های 
بزرگتــر  فروشــگاه های  بــه  را  کوچــک 
ســرمایه گذاری  عمــده  و  داده  انتقــال 
خــود را به این بخش اختصــاص دهد. 
آمــازون در مــاه ژانویــه اولین فروشــگاه 
بدون صندوقــدار و کامــاًل فناورانه خود 
راه انــدازی  امریــکا  ســیاتل  شــهر  در  را 
از  بهره گیــری  بــا  فروشــگاه  ایــن  کــرد. 
فنــاوری تشــخیص چهــره و همچنیــن 

دوربین های بســیار حســاس، مشتریان 
را شناســایی کرده و فرآینــد چک کردن 
خریــداری  اقــالم  هزینــه  پرداخــت  و 
شــده نیز بــه شــیوه ای کامــاًل روباتیک و 
بدون حضــور هیچ فروشــنده ای انجام 
می شد. حســگرهای مخصوصی به نام 
»Just Walk Out« محصــول انتخــاب 
شده توســط مشتری را شناســایی کرده 
و در هنــگام خــروج، تمــام اقــالم را بــه 
ســبد خرید شــما اضافه و مبلغ آن را از 

حساب مشتری کسر می کند. مشتریان 
بــا راه انــدازی تنهــا یــک اپلیکیشــن در 
تلفن همــراه خود می توانند اقالم مورد 
نیــاز خــود را رهگیری کــرده و به صورت 
آنالیــن قیمــت آنهــا را پرداخــت کنند. 
اولیــن  از  مطلــوب  نتیجــه  کســب  بــا 
فروشــگاه فناورانــه آمــازون در ســیاتل، 
این فروشــگاه ها در شــهرهای بزرگتری 
هماننــد شــیکاگو و سانفرانسیســکو نیز 
راه انــدازی شــد. در همیــن راســتا ایــن 

کمپانــی اعــالم کــرده اســت کــه قصــد 
دارد فنــاوری کامــاًل روباتیک خــود را در 
فروشــگاه های بزرگ راه انــدازی کرده و 
مورد آزمایش قرار دهــد. آمازون اعالم 
کرده اســت این فناوری تا سال ۲۰۲1 در 
فروشگاه ها و سوپرمارکت های بزرگتر به 
مرحله اجرا درمی آید. چنین اقدامی از 
ســوی آمــازون رقابت با فروشــگاه های 
و   CVS هماننــد  بزرگــی  زنجیــره ای 

Walmart را در پی خواهد داشت. 

توسعه فروشگاه های روباتیک از سوی آمازون

گروه خودروســازی تسال با انتشــار بیانیه ای اعالم کرد با هر 
نوع تبعیض نژادی و  نژادپرســتی مخالف اســت و این نوع 
اقدامات را بشــدت محکــوم می کند. این بیانیــه پس از آن 
منتشر شــد که گروهی از کارکنان رنگین پوست تسال اعالم 

کردند قربانی تبعیض نژادی هستند.
به گزارش انتخاب، اخیراً نیویورک تایمز نگاهی داشته به شرایط کارمندان رنگین 
پوســت تسال و نتیجه گرفته که اساســاً فرقی نمی کند در تسال کار کنید یا گوگل و در 

نهایت به عنوان یک رنگین پوست قربانی فشارهای نژادپرستی خواهید بود.
این گزارش از خالل مصاحبه با بیش از ۲۰ کارگر به این نتیجه گیری رســیده است. 
کارگرانی که برخی از آنان گفته اند از ترس رفتارهای نژادپرستانه حاضر به شکایت 

کردن نیستند.
یکــی از این کارمندان با نام مســتعار دیــاز، که امریکایی آفریقایی اســت می گوید: 
کافی است گشتی در کارخانه تسال بزنید تا به عنوان یک سیاهپوست عباراتی مثل 
»هی پسر سیاه« را بشنوید. این اتهامات باعث شده که تسال بسرعت واکنش نشان 
داده و بیانیه منتشــر کند. تســال در این بیانیه می گوید؛ »تسال مخالف تمامی انواع 
تبعیض، از آزار و اذیت جسمی تا رفتارهای ناعادالنه است و ما در تالش برای ارائه 
یک محیط کار قابل احترام برای همه کارکنان هستیم و برای جلوگیری از رفتارهای 

منفی بسرعت وارد عمل می شویم.«
بیش از این و طی سال گذشته نیز، سه کارمند سابق تسال، پرونده ای را منتشر کردند 
که جزئیات آن در مورد سوءاستفاده های نژادپرستانه و توهین های مختلف می شد. 
این در حالی بود که آن بار نیز تسال از اساس همه اتهامات را رد کرد. این شرکت در 
بیانیه جدید خود اظهار داشت: »هنگامی که به ما اطالع داده می شود که کسی به 

استانداردهای ما توجه نمی کند ما بسرعت واکنش نشان می دهیم.«

سوسن صادقی- میترا جلیلی
خبرنگار
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بیانیه تسال علیه نژادپرستی  

آن سوی 
افــرادی که دارای معلولیت هســتند مانند افراد عادی نمی توانند با افــراد و محیط پیرامون خود براحتی ارتباط برقرار کنند اما خبــــــــر

برقراری این ارتباط با استفاده از فناوری های نوین امکانپذیر شده است.
در همین راستا یک استارتاپ به نام Battlefield در امریکا یک صندلی چرخداری را طراحی و ساخته است که برقراری ارتباط 

کاربر ناتوان را با محیط و افراد ممکن می سازد.
این صندلی چرخدار Loro نام دارد.این صندلی دارای دوربین و برنامه ای است که با هم کار می کنند و اجازه می دهند کاربران 
بتوانند افراد و اشــیایی که دور از او قرار دارند را براحتی در مونیتوری مشــاهده کنند. همچنین با این دوربین و مونیتور کاربران 
ناتوان قادر خواهند بود تا نوشته ها را براحتی بخوانند و حتی متن ها را ترجمه 
کنند. حتی این امکان وجود دارد تا کاربر بتواند از طریق استفاده از لیزر به افراد 

و اشیای مورد نظر خود اشاره کند.
یاهو سانگ یکی از اعضای تیم درباره ویلچر loro می گوید: ابتدا این دستگاه را 
برای یکی از دوستان خود که به دلیل بیماری عصبی عضالتش فلج شده بود، 
طراحــی و ســاختیم. او با چالش های زیادی در زمینــه ارتباط با افراد و محیط 
پیرامون و اشیا، روبه رو می شد از این رو تصمیم گرفتیم با استفاده از تکنولوژی 
چالش های او را برطرف کرده و زندگی را برای او راحت تر و لذتبخش تر کنیم.

سانگ می افزاید: ما این ایده را با اتصال یک دوربین به ویلچر آغاز کرده و کم 
کم آن را توســعه دادیم. البته برای طراحی این دســتگاه با افراد ناتوان در این 
زمینه صحبت کرده و نیازهای آنها را سنجیدیم و تالش کردیم تا همه آنها را 
به گونه ای رفع کنیم. به همین دلیل بهترین روش را در استفاده از دوربین و مونیتور و برنامه دیدیم. کاربران ناتوان با این دوربین 
می توانند حتی پشت سر خود را نظاره کنند. به مغازه رفته و نوع شیرینی خود را نیز با استفاده از اشاره گر لیزر انتخاب کنند و به 

عبارتی با این ویلچر و دوربین توانسته اند زندگی عادی و خوبی راتجربه کرده و لذت ببرند.

ویلچریکهزندگیافرادناتوانرالذتبخشمیکند
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پایان فرار دو ساعته اوباش تهرانسر
بــا  درگیــری  از  بعــد  شــرور  پســر  دو  حــوادث/   گــروه 
مغازه داران یک پاساژ در تهرانسر هنگام فرار پیرمردی 

را زیر گرفتند.
به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، ساعت 7 بعد از ظهر یکشنبه 11 آذر نزاع و 
درگیری در محدوده خیابان گیتی نما مقابل در ورودی پارکینگ یکی از مراکز 

خرید به کالنتری 150 تهرانسر اعالم شد.
با حضور مأموران در محل و انجام بررســی های اولیه مشــخص شــد کســبه 
ایــن مرکــز خرید به سرنشــینان یک خودروی ســاندرو که مقابــل در ورودی 
پارکینــگ مجتمع تجاری ایســتاده و باعث بســته شــدن مســیر رفــت و آمد 
شده بودند اعتراض کرده اما دو جوان برای قدرت نمایی و ایجاد وحشت و 
درگیری خیابانی با ســالح ســرد، تعدادی از کسبه را مجروح کرده و از محل 

متواری شدند.
در ادامــه تحقیقات میدانی مشــخص شــد سرنشــینان خــودرو هنگام فــرار از 
محــل درگیــری با پیرمــردی حــدوداً 75 ســاله برخــورد کرده اند. اما بــا وجود 
آسیب دیدگی این شخص از ناحیه کمر و پا، به فرار خود ادامه داده و از محل 

متواری شده بودند.
بــا توجــه بــه حساســیت موضوع، تیــم ویــژه ای از مأمــوران کالنتــری 150 
تهرانسر اقدامات پلیســی برای شناسایی و دستگیری سرنشینان خودرو را 

آغاز کردند.
سرهنگ حسین فاضلی، رئیس کالنتری 150 تهرانسر با اعالم این خبر گفت: 
در کمتــر از دو ســاعت، دو جــوان 24 و 29 ســاله کــه سرنشــینان خــودرو بودند 
شناسایی شدند. مأموران هر دو نفر آنها را دستگیر و به کالنتری 150 تهرانسر 

منتقل کردند.

قتل همسر مقابل چشمان مادرزن
شــوهر عصبانی همســر خود را در برابر چشــمان مادرش با شلیک گلوله از پا 

درآورد و گریخت.
این مرد جوان که ســاکن وحدتیه بوشــهر اســت صبــح دیروز پــس از درگیری 
شدید با همسرش با کلت کمری همسر خود را به قتل رساند. متهم با شلیک 
دو گلولــه ابتــدا همســرش و پس از آن نیز مادر همســرش را زخمــی کرده و از 
محل متواری شــده اســت. مأموران انتظامــی و نیروهــای اورژانس بالفاصله 
در محــل حاضر شــده امــا عروس جــوان جان باخته بــود و مادر مقتــول را به 

بیمارستان انتقال دادند.
گفتنی است دلیل این قتل اختالفات خانوادگی و مشکالت میان این دو عنوان 

شده و متهم به قتل نیز در حال حاضر فراری است. 

2 راننده در آتش سوختند
یک پژوی 405 که حامل سوخت قاچاق بود صبح دیروز در جاده زاهدان – خاش با یک 

پراید تصادف کرد و هر دو راننده این خودروها در دم کشته شدند.
این حادثه ساعت هفت صبح در کیلومتر 60 جاده و در محدوده چانعلی اتفاق افتاد. 
مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به ایرنا گفت: 
79 مصدوم تصادفات خودروهای اتباع بیگانه غیرمجاز، حامل سوخت و قاچاق انسان 
در 6 ماهه نخســت امسال توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان های زیرپوشش این 

دانشگاه منتقل شده اند. 
در این مدت شاهد هفت فقره تصادف قاچاق سوخت و انسان در این محدوده بوده ایم.

اخــــبار

گروه حوادث/ یکــی از اعضای انجمن 
اولیا و مربیان یک مدرســه پســرانه در 
اصفهــان به اتهــام آزار جنســی چهار 

دانش آموز دستگیر شد.
علــی اصفهانــی، دادســتان عمومــی 
بــاره  ایــن  در  اصفهــان  انقــالب  و 
گفــت: با شــکایت چهار نفــر از اولیای 
دانش آمــوزان یکــی از مــدارس شــهر 
اولیــای  از  کــه یکــی  اصفهــان فــردی 
همــان مدرســه و عضــو انجمــن اولیا 
از  تعــدادی  اســت  بــوده  مربیــان  و 
اذیــت  و  آزار  مــورد  را  دانش آمــوزان 
جنســی قــرار داده و بالفاصلــه پس از 
وصــول گــزارش بــه دســتگاه قضایی، 
تحقیقــات مقدماتــی و اقدامــات الزم 
برای شناســایی و دستگیری وی انجام 

شد.
 بچه هایــی که ادعای تعرض جنســی 
بــه  بــود  شــده  اعــالم  آنهــا  مــورد  در 
پزشــکی قانونی معرفی شدند. متهم 
بالفاصلــه دســتگیر شــد و تحقیقــات 
مقدماتی ادامه دارد اما متهم تاکنون 
و  نکــرده  اعتــراف  بازجویی هــا  در 

موضوع را انکار کرده است.
دادســتان عمومی و انقــالب اصفهان 

بــا  امــروز  اصفهــان  بــا  گفت و گــو  در 
بیــان اینکه ایــن موضوع فعــاًل در حد 
کودک آزاری بــوده و هنوز جرم تجاوز 
بــه اثبات نرســیده اســت، اعــالم کرد: 
تحقیقــات تکمیلی در مورد ابعاد این 
ماجــرا در حال پیگیری اســت و نتایج 

آن اعالم خواهد شد.
 این موضوع 10 آذر به دستگاه قضایی 
از تکمیــل  پــس  و  اطــالع داده  شــده 
تحقیقــات اولیــه متهم دستگیرشــده 

است. 
او همچنیــن از خانواده هایی که درگیر 
ایــن ماجــرا هســتند درخواســت کــرد 
کــه موضــوع را فقط از طریق دســتگاه 
مطمئــن  و  کننــد  پیگیــری  قضایــی 
باشــند کــه دســتگاه قضایــی بــا دقت 
رســیدگی  قاطعیــت  و  ســرعت   و 
خواهــد کــرد و اگــر جرمی توســط این 
شــخص که ارتباطی با مدرسه نداشته 
و یکــی از اولیای بچه های آن مدرســه 
قاطعیــت  بــا  باشــد  داده  رخ  بــوده 
رســیدگی می شــود و در صورت اثبات 

جرم متهم مجازات خواهد شد.
علیرضا مهدی - مدیر روابط عمومی 
اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره 

- در گفت و گــو بــا ایســنا، در خصوص 
ایــن اتفاق اظهار کرد: به محض اینکه 
ایــن  از  پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره 
موضــوع مطلع شــد اداره کل و ناحیه 
روی  را  خــود  بررســی های  مربوطــه، 
موضــوع آغــاز کردند. در حــال حاضر 
تحقیقات در این زمینه در حال انجام 

است و برخی از والدین دانش آموزان 
ادعایــی مبنی بر تجاوز دارند و پرونده 
این موضوع سریع تشکیل و به مراجع 
متهــم  اســت.  شــده  ارســال  قضایــی 
دســتگیر شــده است و مشــخص شده 
وی نایب رئیس انجمن اولیا و مربیان 
مدرســه بوده است. منتظر نظر نهایی 

پزشــکی قانونــی هســتیم، آمــوزش و 
پــرورش ناحیــه چهار نیــز از ایــن فرد 
به دلیــل از بیــن بردن  شــأن آموزش و 

پرورش شکایت کرده است. 
همچنین یکی از اولیای دانش آموزان 
بــه خبرنــگار ایســنا گفــت: مگــر ایــن 
مدرســه دوربیــن نداشــته کــه چنیــن 

اتفاقی رخ داده است، کودکان با ترس 
و لرز به این مدرســه وارد می شوند و از 

سرویس بهداشتی ترس دارند. 
نمی تواننــد  تــرس  از  مــا  کــودکان 
روی  می شــود  گفتــه  کننــد،  صحبــت 
دســت یکــی از کــودکان با چاقــو ردی 
گذاشته اند تا فرزندان نتوانند صحبت 
کننــد. یکی دیگر از این اولیا ادامه داد: 
دارد  دانش آمــوز   400 مدرســه  ایــن 
و بایــد از همــه اولیــا پرســیده شــود، با 
اطمینان فرزند خود را به این مدرســه 
ســپرده ایم. او گفــت: تعــدادی از اولیا 
قانونــی  پزشــکی  برگــه  دارای  ظاهــراً 
بوده انــد. گفتــه می شــود کــه دوربیــن 

مدرسه نیز دستکاری شده است. 

   

      

حمله فیل وحشی به روستایی درهند 3 نفر از روستاییان را 
زخمی کرد.

به گــزارش دهلــی نیــوز، در تصاویــری کــه از ایــن حملــه 
منتشرشــده یــک فیــل وحشــی را نشــان می دهــد کــه به 
جان روســتاییان افتاده و ســاکنان روســتای »خــورد آ« را 
به وحشــت انداخته اســت. در پی این حملــه چند خانه 
و دوچرخــه نیز تخریب شــده اســت. گفتنی اســت فیل 
وحشــی پس از حمله به روســتا در مســیر ریل راه آهن قرار 

گرفته و باعث توقف قطار مسافربری نیز شده است.

حمله فیل وحشی به روستا حوادث جهان
آرزو کیهان

مترجم

پلیــس هند مــردی را که 50 اســکلت انســان همراه 
داشت، دستگیر کرد. به گزارش دهلی نیوز، مأموران 
پلیس در مسیر راه آهن »چپرا« به این متهم ظنین 
شده و او را دستگیر کرده اند. بنا بر گزارش های پلیس، 
این متهم یکی از اعضای باند سازمان یافته قاچاق 
اعضــای بدن انســان بوده اســت. ســخنگوی پلیس 
نیــز اعالم کرد که عالوه بر اســکلت ها مقــدار زیادی 
کارت هــای اعتبــاری و خودپــرداز، کارت شناســایی، 
تلفن همراه با چند سیم کارت از کیف این متهم پیدا 
کرده اســت که احتمال دارد متعلــق به قربانیانش 
باشــد. پلیس هند اعالم کرد که هفته گذشــته نیز 8 
متهم را به جرم قاچاق انسان در این کشور دستگیر 
کرده و احتمال می دهد مظنون دســتگیر شده نیز از 

اعضای این باند باشد. 

 دستگیری مردی 
با 50 اسکلت انسان 
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 قاتل سریالی کانادا 
2 سال دیگر محاکمه می شود

مــرد جنایتــکار کانادایی که دههــا مرد مهاجــر را پــس از آزار و 
اذیت به قتل رســانده و اجسادشــان را مثله کرده بود در ســال 

2020 میــادی محاکمــه خواهــد 
شــد. به گزارش حریت، »بروس 
مــک آرتور« 67 ســاله که به قاتل 
ســریالی مشهور اســت ده ها مرد 
مهاجر افغانی، ترکیــه ای، ایرانی، 
مجارستانی و سریانکایی را پس 
از تعــرض کشــته، اجسادشــان را 
مثلــه کــرده و در باغچه بــه خاک 
ســپرده اســت. مأمــوران پلیس 

کانادا در جست و جوهای خود موفق شــده اند تا چند قربانی 
این قاتل سریالی را شناسایی کنند. کارآگاه »هانک« گفت: این 
قتل ها بزرگ ترین پرونده جنایی را در کانادا رقم زده اســت اما 
قاضی پرونده اعام کرد برای جمع آوری اطاعات بیشتر متهم 

در سال 2020 میادی پای میز محاکمه قرار خواهد گرفت.

مادر انگلیســی برای خوشحال کردن 
دختــر بیمــارش، ســرزمین عجایــب 
»هلــن  میــرر،  گــزارش  بــه  ســاخت. 
دادلر« 40 ساله به خاطر آنکه دختر 5 
ساله اش به بیماری های کبدی و قلبی 
مبتالســت و نمی تواند بــه دیزنی لند 
برود محیطی شبیه به این سرزمین را 

برایش به وجود آورد.
این مادر مهربان، سرزمین عجایبش 
را در 20 ســاعت با اســتفاده از وســایل 
ابتدایی و مقوا ســاخته اســت تا بتواند 
آرزوی دختــر 5 ســاله اش را بــرآورده 

کند. 

مجری مشهور سارق از آب درآمد
مجری مشهور یکی از برنامه های اینترنتی در مصر به خاطر ارتکاب سرقت دستگیر شد. این مرد 28 ساله 
که مصطفی نام دارد با ســاخت کلید اقدام به دزدی از شــرکت ها و خانه های مردم می کرد. مأموران پس 
از دســتگیری این مرد تعدادی کلید در اندازه و شــکل های مختلف و ســالح گرم از خانه اش کشف و ضبط 
کردند. بنا بر اعالم روزنامه عرب زبان »صدی« این سارق تاکنون طی 38 فقره سرقت در حدود 30 هزار 
پوند به جیب زده، همچنین ده ها لپ تاپ و وســایل جانبی کامپیوتر، تعدادی النگوی طال و ســاعت مچی 

گرانقیمت را به سرقت برده است. 

پسر 5 ساله رکورددار گینس 
پسر 5 ساله چچنی با انجام 3202 حرکت شنای سوئدی موفق شد تا نام خود را در کتاب 
رکوردهای گینس به ثبت برســاند. به گزارش میرر، »رحیم« اهل کشــور چچن اســت و 

به دلیل آمادگی زیاد بدنی و تمرین های پی در پی موفق شده تا رکورددار گینس شود.
خانواده رحیم می گویند او به ورزش و تمرین های ســخت عالقه زیادی داشته و همواره 

بدنش را برای رقابت های سخت آماده نگه می دارد. 

4 دانش آموز اصفهانی   قربانی آزار جنسی

ساخت سرزمین عجایب به دست مادر مهربان

تابوت های عجیب در غنا
کشور غنا به خاطر ساخت تابوت های عجیب و غریب شهرت یافته است .به گزارش بی بی سی، این تابوت ها بر اساس 
ســفارش مردم و بنا بر طبقه اجتماعی و شــغلی میت و عالقه خانوادگی ساخته می شود. برای ساخت تابوت های 
رنگین و عجیب و غریب از چوب دو کارگاه در آکرا وجود دارد که تابوت هایی دیدنی و به ارزش هزاران دالر می سازند. 
»اریک آدژتی«، مدیر کارگاه تابوت سازی که 50 سال است این حرفه را دارد، می گوید: »هر رنگ نیز در تابوت نشان 
دهنده شخصیت مرده است به طور مثال رنگ قرمز نشان دهنده فردی حساس و شخصیتی داغ و پرحرارت است.« 

 خروج تومور 5 کیلویی 
از صورت یک مرد

پزشــکان برای خروج تومور 5 کیلویی از صورت یک مرد 12 ســاعت وقت 
صرف کردند.

به گزارش مترو، پزشکان هندی موفق شدند پس از یک عملیات جراحی 
سنگین تومور خطرناکی را از صورت مرد 45 ساله خارج کنند.

ایــن مرد به دلیل ابتال به ســرطان مدت 10 ســال این تومــور را بر صورتش 
تحمل کرده و با گذر زمان تومور مدام بزرگتر شــده و زندگی را برای محید 

دشوار کرده است.
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از شوهرش  گروگان گرفتن زن برای اخاذی 
گــروه حوادث/  مــرد جــوان به خاطر 
اختالف مالی با دوستش، همسر او را 
ربود و سه شبانه روز داخل خانه اش 
خبرنــگار  به گــزارش  کــرد.  حبــس 
جنایــی »ایران«، ســوم آذر مردی به 
کالنتــری 130 نــازی آبــاد رفــت و از 
ناپدیــد شــدن همســر 32 ســاله اش 
خبــر داد. طبق اظهــارات مرد جوان 
همسرش پس از خارج شدن از خانه 

ناپدیــد شــده بــود و بعــد از آن دیگر 
خبری از او نداشــت. با شــکایت مرد 
جــوان تحقیقات در ایــن رابطه آغاز 
شــد اما مــرد جوان دوبــاره به پلیس 
از پیامکــی  مراجعــه کــرد و این بــار 
خبــر داد کــه فرد ناشناســی بــرای او 
فرستاده بود. متن پیامک از این قرار 
بــود کــه او در ازای آزادی همســرش 
بایــد 200 میلیــون تومــان پرداخــت 

کند. در حالی که ردیابی ها برای پیدا 
کــردن زن جــوان ادامه داشــت روز 9 
آذر مردی با پلیس تماس گرفت و از 
درگیری بین زن و مردی در محدوده 
خیابان شقایق خبر داد. با اعالم این 
خبر مأموران کالنتری 130 نازی آباد 
وارد محــل شــدند و زن و مــرد را بــه 
کالنتری بردند. زن جوان به مأموران 
گفــت: ســه روز قبــل ایــن مرد کــه از 

دوســتان شــوهرم اســت به در خانه 
ما آمد وقتی در را برایش باز کردم او 
وارد خانه شــد و بــه زور و با کتک مرا 
ســوار خودرویش کــرد و بــه خانه ای 
در محــدوه عبدل آباد برد و ســه روز 
در آنجــا حبس کــرد. تالش های من 
نیز بــرای فــرار فایــده ای نداشــت تا 
اینکه طی این مدت متوجه شــدم او 
از همســرم مبلغ 200 میلیون تومان 

در قبال آزادی من درخواســت کرده 
است. چندین مرتبه برای فرار اقدام 
کردم امــا هربار متهم مانع می شــد 
تا اینکه امروز از غفلت وی اســتفاده 
کردم و موفق به فرار شــدم. در حال 
فــرار بــودم که مــرد آدم ربــا خودش 
را بــه مــن رســاند و درگیــر شــدیم.  
ســرهنگ جهانــی، رئیــس کالنتــری 
130 نــازی آبــاد با اشــاره بــه اعتراف 

متهــم به ارتــکاب آدم ربایی، افزود: 
اولیــه  تحقیقــات  همــان  در  متهــم 
اعتراف کرد که با همســر فــرد ربوده 
شــده اختــالف مالــی دارد و بــه ایــن 
انگیــره اقــدام بــه آدم ربایی همســر 
دوستش کرده است. در حال حاضر 
نیز، متهم بــرای ادامه تحقیقات در 
اختیــار اداره یازدهــم پلیــس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفته است. 

سنا
ای

تکرار حادثه تلخ مدرسه معین

25 مجروح در گردباد   امریکا

گردباد شدید در ایالت ایلی نوی امریکا 
دســت کم 2۵ مجروح برجا گذاشــت و 
به بیش از 100 ســاختمان خسارت وارد 

کرد.
بنابر گزارش اسپوتنیک ، مقامات محلی 
ایالت ایلی نوی با بیان اینکه این حادثه 
طبیعی خسارت شدیدی به مرکز شهر 
»تیلورویــل« وارد کــرده  اســت، اظهــار 
داشــتند: وقوع این گردبــاد به تعطیلی 

مدارس در روز دوشنبه منجر شد.

چمدانی پر از کوکایین

پلیس نیویورک جست و جوهای خود را برای 
یافتــن صاحــب یــک چمــدان رها شــده در 
فــرودگاه جان اف کندی آغاز کرد. به گزارش 
یاهو، چمدان رها شــده حاوی 100 پوند - 46 
کیلوگــرم – کوکاییــن بــه ارزش 1.3 میلیــون 
دالر بــوده اســت. بنــا بــر اطالعــات بدســت 
آمــده چمدان در پــرواز اکوادور بــه نیویورک 
وارد فرودگاه جان اف کندی شــده اســت اما 
صاحب چمدان شناســایی نشده و مأموران 

پلیس به دنبال وی هستند.
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نقشه میوه فروش دوره گرد برای 

دختر حسابدار
گروه حوادث/ میوه فروش دوره گرد که به بهانه مسافرکشــی 
دختر جوانی را سوار کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده بود از 
سوی پلیس دستگیر شد.به گزارش خبرنگار جنایی »ایران«، 
ســاعت 9 شــب 23 آبان بود که مهناز حسابدار شــرکت برای رفتن به خانه کنار 
خیابان به انتظار خودرو ایســتاد. خــودرو 405 نقره ای رنگی مقابل پایش توقف 
کرد. دختر جوان ســوار شــد تا به یافت آباد برود. هنوز مســافتی طی نشــده بود 
که راننده تغییر مســیر داد، مهناز ابتدا تصور کرد که برای فرار از ترافیک راننده 
جوان تغییر مســیر داده اســت. اما خیلی زود به نقشه شومی که او در سر داشت 
پی برد و از مرد شــیطان صفت خواســت تا او را پیاده کند.اما راننده بدون توجه 
بــه التماس هــای دختر 25 ســاله به مســیرش ادامــه داد و درنهایــت در محلی 
خلــوت توقــف کرد. او با تهدید چاقــو به دختر جوان حمله کرد و بعد با مشــت 
و لگــد بــه جان مهناز افتــاد و آنقدر گردنش را فشــار داد که در حال خفه شــدن 
بود اما باالخره دختر جوان توانســت خود را از ماشین به بیرون پرت کند. مهناز 
شــروع به داد و فریاد کرد و راننده جوان نیز بالفاصله از محل متواری شــد چند 
متر جلوتر هم وســایل مهناز را به گوشــه خیابان پرتاب کرد.فردای آن روز مهناز 
به شــعبه نهم دادسرای امور جنایی پایتخت رفت و از راننده 405 شکایت کرد. 

با شکایت او، تحقیقات به دستور بازپرس سهرابی آغاز شد.
درنخستین گام کارآگاهان راهی محل حادثه در محدوده بازار آهن، منطقه شادآباد 
شــدند و با بررســی های دوربین مداربســته مغازه ای که در همــان حوالی بود موفق 
شدند تعدادی از شماره پالک خودرو را به دست آورند.اما باتوجه به تاریک بودن هوا 
و فاصله زیادی که خودرو با دوربین داشت تعدادی از شماره پالک ها ناخوانا ماند. با 
کنار هم قرار دادن شــماره پالک کارآگاهان به 5 خودرو پژو 405 رسیدند. با به دست 
آمــدن هویــت صاحبان خودروها، تصویر 5 راننده به دختر جوان نشــان داده شــد و 

درنهایت یکی از آنها به عنوان مرد شیطان صفت شناسایی شد.
امیر، 33 ســاله، صاحب خودرو 405 بود که قبل از این به خاطر ســرقت بارها روانه 
زندان شده بود. ساعت 9 صبح 11 آذر امیر دستگیر شد. متهم جوان در تحقیقات به 

جرم خود اعتراف کرد.
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی 
تهــران بــزرگ، با اعالم ایــن خبر گفت: با توجه به ســوابق متهــم در ارتکاب جرایم 
مختلف بویژه ســرقت های توأم با آزار و اذیت، از کســانی که بدین شیوه و توسط این 
مرد مورد سرقت، تهدید یا آزار و اذیت قرار گرفتند دعوت می شود تا برای شناسایی 
متهم و پیگیری شکایات خود به نشانی اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در 

خیابان وحدت اسالمی بیایند.
ë گفت و گو با متهم

چه شــد کــه تصمیم گرفتی ایــن کار را انجــام دهی؟ مدتــی بود کــه در میهمانی های 
دوســتانه به صورت تفریحی مواد مصرف می کردم. هر زمان که شیشــه می کشیدم 
صداهایی می شنیدم و این صداها مرا وادار کرد تا این کار را انجام دهم. شب حادثه 
وقتی دختر جوان ســوار بر خودروام شــد صدایی به من گفت که او می خواهد بالیی 

سرت بیاورد برای همین با چاقو او را تهدید کردم.
شغلت چیست؟ میوه فروش دوره گرد هستم، با وانت میوه می فروشم و شب ها هم 

با خودرو 405  که به تازگی خریده ام مسافرکشی می کردم.
قبالً چه خودرویی داشتی؟ پراید بود که فروختم و این ماشین را خریدم.

خـــــبر

گروه حوادث: معصومه مرادپور/ مرد 60 ساله که 
همســر موقتش را با روسری خفه کرده بود پس 
از محاکمه در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان 
تهران به اتهام قتل عمد به قصاص و پرداخت 

دیه محکوم شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی 
به این پرونده از وقتی کلید خورد که دو پسر ودو 
دختر جوان سی ام فروردین سال 94 با مراجعه 
به کالنتری 169مشیریه اعالم کردند که مادرشان 

ناپدید شده است.
کارآگاهــان مبارزه با جرایم جنایی در نخســتین 
تحقیقــات و رد یابی آخریــن تماس های تلفنی 
زن 49 ساله به نام راحله دریافتند که او با مردی 
به نام محسن 60ساله که شوهر عمه فرزندانش 

بوده است در تماس بوده است.
محســن تحــت بازجویــی قــرار گرفت و پــس از 
چندین مرحله تحقیقات باالخره لب به سخن 
گشــود و راز جنایتش را فــاش کرد.این متهم در 
اظهاراتش گفت: چندی قبل زن برادر همسرم 
را کــه شــوهرش ســال ها پیــش فــوت کــرده بود 
صیغه کردم اما از این جریان کسی خبر نداشت. 
تا این که مدتی بعد متوجه شــدم راحله با افراد 
دیگری نیز ارتبــاط دارد قتی اورا برای صحبت و 
تذکر رفتاری به ویالی خودم در فشــم بردم سر 

همین موضوع باهم درگیر شــدیم من روسری 
او را دور گردنــش گــره زدم وبعــد درحالــی کــه 
عصبانی بودم نفهیدم چه شــد.خیلی ترسیده 
بودم نفس نمی کشید. جسدش را در همان ویال 

دفن کردم.
به دنبال اظهارات متهم جســد راحله در وســط 
حیاط ویال کشف شد و به دستور بازپرس کشیک 
قتل جسد زن 49ساله به پزشکی قانونی انتقال 
یافت.صبح دیروز محســن 60ســاله در شــعبه 
چهارم دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاســت 
قاضــی اصغــر عبداللهــی و بــا حضــور قاضــی 
واعظی مستشــار ارشــد دادگاه تحــت محاکمه 

قرار گرفــت.در ابتدای جلســه فرزنــدان مقتول 
خواستار قصاص شوهرعمه خود شدند سپس 
محسن پای میز محاکمه ایستاد و با شرح ماجرا 
اتهام قتل عمد را پذیرفت او گفت هیچ کس از 
این ارتباط ما خبری نداشــت و روز حادثه آنقدر 
عصبانی شده بودم که نفهمیدم چه کار می کنم 
مــن اشــتباه کــردم وخــودم را مســتحق مــرگ 

می دانم.
پــس از پایــان اظهــارات متهــم، قضــات وارد 
شــور شــده و متهــم را به اتهام قتــل به قصاص 
و بــه خاطــر جراحــات غیرمؤثر در مــرگ زن به 

پرداخت دیه محکوم کردند.

6 میلیون  تومانی ربایی  آدم 
گروه حوادث/ پســر 20 ســاله به خاطــر اختالف مالــی 6 میلیون 

تومانی دست به آدم ربایی زد.
ســردار احمد طاهری - جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و 
بلوچستان- در تشریح این خبر به ایرنا گفت: در پی گزارش یک 
فقــره آدم ربایی در بامداد هشــتم آذر و ربوده شــدن جوانی 25 
ساله در یکی از خیابان های ایرانشهر، موضوع در دستور کار تیم 

مجرب پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی ادامــه داد: در بررســی اظهارات خانواده فــرد گروگان گرفته 
شده، مشخص شد متهمان با فرد گروگان گرفته شده اختالفات 

مالــی داشــته اند و برای رهایی او 60 میلیون ریــال بدهی خود را 
مطالبه کرده اند.

کارآگاهــان پلیس پس از بررســی دقیــق اظهارات خانــواده فرد 
گروگان گرفته شده با استفاده از شیوه های نوین پلیسی تحقیقات 
گســترده ای را آغاز و در کمتر از 48 ســاعت مخفیگاه آدم ربایان 
را در یکی از روستاهای بخش بمپور از توابع شهرستان ایرانشهر 

شناسایی کردند.
وی بیــان کرد: کارآگاهان پلیــس در عملیاتی غافلگیرانه ضمن 

دستگیری متهم 20 ساله، گروگان را نجات دادند.

حکم قصاص شوهر عمه به خاطر قتل 
همسر صیغه ای

اعضای یک باند کالهبرداری که به بهانه برنده شدن شهروندان در یک مسابقه رادیویی از 29 
نفر بیش از یک میلیارد ریال کالهبرداری کرده بودند، توسط پلیس دستگیر شدند.

سرهنگ »یوسف سپهوند« جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی به پایگاه خبری پلیس 
گفت: پرونده هایی درباره این نوع کالهبرداری ها در پلیس استان مرکزی تشکیل شد و تیمی از 

کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی بررسی موضوع را آغاز کردند.
به گفتــه شــاکیان، فردی که خــود را از مجریــان رادیو جوان معرفی می کــرد در تماس تلفنی 
می گفت که آنها برنده مبلغی وجه نقد در مسابقه رادیویی شده اند و سپس با چرب زبانی و 
جلب اعتمادشان، آنها را برای دریافت جایزه به پای دستگاه عابر بانک کشانده و با شگردی 

فریبکارانه از حساب بانکی آنها مبالغی را به کارت های دیگر انتقال داده است.
این مقام انتظامی گفت: با توجه به بررسی های انجام شده مشخص شد، با وجود هشدارهای 
مکــرر، افــراد زیادی در شــهرهای مختلف، قربانی این ترفند شــده اند که با آغاز رســیدگی به 
این پرونده ها از ســوی پلیس، ســرنخ هایی از دســت داشــتن اعضای این باند در بســیاری از 
کالهبرداری هــا به دســت آمد.در تالش شــبانه روزی کارآگاهان پلیس ســرانجام مشــخص 
شــد چنــد نفر در یکی از زندان های کشــور با هدایت همدســتان خود در بیــرون از زندان، این 

کالهبرداری را برنامه ریزی و اجرا می کنند.
با شناسایی 2 فردی که در یکی از شهرستان های استان البرز، با زندانیان همکاری می کردند 

تیمی از کارآگاهان پلیس استان برای دستگیری آنان به استان البرز اعزام شدند.
با دستگیری این افراد از محل مخفیگاه آنان، تعدادی سیم کارت و گوشی تلفن همراه، اسناد 
و مدارک مختلف و مقداری از پول های مسروقه کشف شد و متهمان را به پلیس آگاهی استان 
انتقال دادند. متهمان در بازجویی های تخصصی کارآگاهان پلیس با مشاهده اسناد و مدارک 
موجود به سرقت بیش از یک میلیارد و 135 میلیون ریال طی 29 فقره کالهبرداری اعتراف 
کردند. ســرهنگ سپهوند گفت: 4 زندانی نیز در اجرای این کالهبرداری با متهمان همکاری 
داشته اند که با شناسایی این افراد، مراحل برخورد قضایی با آنان نیز در دستور کار قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به ادامه تحقیقات پلیس در این پرونده اعالم 
کرد: افرادی که به این روش از آنها کالهبرداری شده است، می توانند شکایت خود را از طریق 

شماره تلفن 0862184018 به پلیس آگاهی استان مرکزی اعالم کنند.

مرگ کودک 2 ساله در سانحه رانندگی
واژگونــی پژو 206 در خراســان جنوبی جان کودک دو ســاله را 
گرفت.ســرهنگ نیک مرد - جانشین رئیس پلیس راه استان 
خراســان جنوبی بــه خبرگزاری صداوســیما گفت: ســاعت 6 
صبح دوشــنبه یک دســتگاه ســواری پــژو 206 در کیلومتر 31 
محــور طبس – بشــرویه واژگون شــد که در اثــر آن یک کودک 
دو ســاله فوت و یک نفر زخمی شــد.وی با بیان اینکه زخمی 
این حادثه با اورژانس به بیمارستان شهید مصطفی خمینی 
منتقــل شــد، افزود: علت ایــن حادثه توجه نکــردن راننده به 

جلو بوده است.

یــک کارگــر ســاختمانی در هنــگام کار از 
طبقــه ســوم بــه داخــل چالــه آسانســور 
ســقوط کرد و جــان خود را از دســت داد.
یــک  در  حادثــه  ایــن  ایلنــا،  به گــزارش 
مجتمع مســکونی در حال احــداث واقع 
در جوار ســاختمان دارالحدیث شهر قم 

رخ داد.

سقوط مرگبار کارگر به 
چاله آسانسور

باند کالهبرداری میلیاردی  
از زندان هدایت می شد



اگــر چه قدمــت پزشــکی و طب ســنتی 
در ایــران بــه بیــش از چندین هزار ســال 
می رسد اما توریسم درمانی یا گردشگری 
ســامت تاریخچه کوتاهی در کشورمان 
دارد. در واقع اولین بار در سال 82 از سوی 
وزارت بهداشــت این نوع از گردشــگری 
مــورد توجه قــرار گرفــت و در ســال های 
بعد نیز با ادغام سازمان میراث فرهنگی 
جهانگــردی،  و  ایرانگــردی  ســازمان   و 
توریســم درمانی هم به صورت مستقل 
مطرح شــد و مــورد توجه بیشــتری قرار 
گرفــت.  طی این ســال ها مســئوالن این 
حــوزه تاش هــای زیــادی داشــته اند تــا 
بتوانند ایران را به یکی از مقاصد توریسم 
درمانــی تبدیــل کــرده و بــا پیونــد میان 
2 حوزه پر درآمد سفر و پزشکی عاوه بر 
جذب درآمد، زمینه توسعه استان هایی 
که قابلیت های طبیعی جذب گردشگر 

سامت را دارند نیز مهیا کنند.
در واقع شــرایط توپوگرافی کشورمان 
در کنــار کیفیــت باالی خدمــات درمانی 
و قیمــت ارزان زمینــه ای را فراهــم کرده 
که اغلب کشور های منطقه نظیر عراق، 
تاجیکســتان، عمــان، پاکســتان و حتــی 
کشورهای اروپایی نیز ایران را برای انجام 

اقدامات درمانی انتخاب کنند.
گردشــگری  توســعه  میــان  ایــن  در 
از  یکــی  کــه  کردســتان  در  ســامت 
اســتان های مرزی ایران اســت، به علت 
همجــواری بــا کشــور عــراق و همچنین 
رونق زیرساخت های پزشکی، در دستور 
کار قرار گرفته و مســئوالن استان همواره 
تــاش کرده اند از این طریق زمینه رشــد 

بخش های مختلف استان را مهیا کنند.
ë  آغاز مطالعات جامع بخش گردشگری

سالمت در کردستان
معــاون  اســکندری«،  »حمیــد 
گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، 
اســتان  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
ایــن زمینــه در گفت و گــو  کردســتان در 
بــا »ایــران« اظهار داشــت: کردســتان با 
داشــتن 227 کیلومتر مرز با کشــور عراق 
و همچنیــن 3 شهرســتان مــرزی بانــه، 
مریــوان و ســروآباد از قابلیــت مناســبی 
برای گسترش توریسم درمانی برخوردار 
است. ظرفیت های متناسب این استان 

در حــوزه پزشــکی در کنــار ظرفیت های 
طبیعی توانسته شــرایطی را فراهم کند 
تا ساالنه گردشــگران زیادی از کشورهای 
انجــام  بــرای  عــراق  بخصــوص  دیگــر 
کارهای پزشــکی خود به این استان سفر 
کننــد. از ایــن رو مطالعات جامــع در این 
زمینــه آغــاز شــده و در نظــر داریــم این 

بخش را توسعه دهیم.
اســکندری ادامه داد: هــم زبان بودن 
کردستان با شمال عراق در کنار خدمات 
درمانــی ارزان قیمــت و همچنین وجود 
تجهیــزات پزشــکی پیشــرفته توانســته 
گردشــگران بی شــماری را بــرای انجــام 

کارهای درمانی راهی این استان کند.
ë  صــدور مجــوز اولیــن دفتــر خدمــات

مسافرتی در زمینه گردشگری سالمت
کل  اداره  گردشــگری  معــاون 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
افــزود:  کردســتان  اســتان  گردشــگری 
عاوه بر ظرفیت های ذکر شــده، شرایط 
جغرافیایی استان و وجود انواع گونه های 
گیاهــان دارویــی زمینــه را برای توســعه 
ایــن بخش مهیا کــرده و ضروری اســت 
گردشــگری  دربــاره  جامــع  مطالعــات 
ســامت انجــام شــود. در نظــر داریم با 
زمینــه  خصوصــی  بخــش  از  حمایــت 
ورود ســرمایه گذاران فعال به این حوزه 
را فراهــم کنیم. در ایــن خصوص مجوز 
اولین دفتر خدمات مســافرتی در زمینه 

گردشگری سامت صادر شده است.
این مقام مســئول خاطرنشــان کرد: 
با توجــه بــه اســتقبال گردشــگران برای 
تاکنــون  درمانــی  خدمــات  از  اســتفاده 
بیمارســتان های بعثت، توحید و تأمین 
اجتماعــی ســنندج و بیمارســتان فجــر 
مریوان موفق به دریافت مجوز پذیرش 
وزارت  از   )IPD( بین الملــل  بیمــاران 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده 
و اجازه ســرویس دهی و خدمات رسانی 

به اتباع خارجی را دارند.
وی بــا اشــاره به نزدیکــی ویژگی های 
فرهنگی ساکنان 2 کشور ادامه داد: در این 
مراکز عــاوه بر وجود امکانات مناســب 
بــرای درمــان بیمــاران از جملــه وجــود 
پزشــکان متخصــص، اتــاق عمل هــای 
مجهز و داروخانه، اقامتگاه های همراهان 
بیمار نیز دایر شــده تــا مراجعه کنندگان 
بــدون دغدغه بــه درمــان بپردازنــد. در 
گردشــگران  شــمار  افزایــش  صــورت 

ایــن حــوزه در نظــر داریم بــا ایجاد هتل 
آپارتمان در استان به اتباع خارجی عراق 
که برای درمان وارد کردســتان می شوند 

خدمات مناسب تری ارائه دهیم.
ë  سهولت دسترسی گردشگران عراقی به

کردستان
وی ســهولت دسترســی گردشــگران 
بــه اســتان را از دیگــر مزیت هــا دانســت 
و افــزود: شــهروندان عراقــی بخصوص 
ســاکنان شــمال ایــن کشــور می توانند از 
طریق پایانه های مرزی »سیرانبند« بانه و 

»باشماق« مریوان به سهولت وارد استان 
شــوند از این رو ضروری اســت به توسعه 
زیرســاخت های حمــل و نقــل بیــش از 

پیش توجه شود.
اسکندری بهره گیری از ظرفیت های 
طبیعــی را از دیگــر راهکارهــای توســعه 
گردشــگری ســامت دانســت و افــزود: 
»باباگرگــر«  معدنــی  آب  چشــمه های 
و»ینســار« قــروه، »کانــی« روســتای گواز 
ســروآباد، »ســراب«، »خاورآباد« و »قم 
جاذبه هــای  جملــه  از  بیجــار  چقــای« 

کــه  اســت  کردســتان  اســتان  طبیعــی 
می توانــد در حوزه گردشــگری ســامت 
مــورد اســتفاده قرار گیــرد. در این راســتا 
میــراث فرهنگی آمادگــی دارد از حضور 

سرمایه گذاران حمایت کند.
ë  پذیرش بیماران عراقی در بیمارستان های

کردستان
»ســیامک واحدی«، رئیس دانشگاه 
علــوم پزشــکی کردســتان نیــز در ایــن 
زمینه اظهار داشــت: در راســتای اجرای 
برنامه هــای وزارت بهداشــت، درمــان و 

آموزش پزشکی و با توجه به ظرفیت های 
موجــود در کردســتان، پذیــرش بیماران 
عراقی در قالب طرح توسعه گردشگری 
سامت در اغلب بیمارستان های استان 

انجام می گیرد.
ë  زمینه پذیرش دانشــجویان خارجی در

استان وجود دارد
وی مسیر توسعه گردشگری سامت 
در اســتان را نیازمنــد همراهــی بخــش 
خصوصــی دانســت و خاطرنشــان کرد: 
در نقشــه درمان اســتان توســعه بخش 
خصوصــی نیــز لحاظ شــده اســت و در 
نظــر داریم ســهم بخش خصوصــی را 
افزایــش دهیم. همچنین در نظر داریم 
با ارتقــای خدمات بهداشــتی و درمانی 
مطابق با اســتانداردهای جهانی زمینه 
خارجــی  دانشــجویان  پذیــرش  ایجــاد 
در مراکــز آموزش پزشــکی کردســتان را 

فراهم کنیم.
واحــدی افزود: گردشــگری ســامت 
بــا هــدف توســعه مبــادالت بازرگانی در 
حوزه سامت در سطوح ملی، منطقه ای 
و بین المللی، توســعه صادرات، کســب 
درآمد ارزی، تبــادل و انتقال دانش فنی 
و فناوری های پیشرفته صورت می پذیرد 
و بــه همین دلیل کردســتان می تواند به 
بهترین شــکل ممکــن از این ظرفیت ها 

بهره برداری کند.

   »لیا بذرکار«، سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی 
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان گیان گفت: امسال برای 
احیا و بازســازی توتســتان های کشــور 400 هزار اصله نهال 

توت در گیان در حال تولید است که 17 درصد بیشتر از سال گذشته است.

     »رحیم حسینی نسب«، مدیر فرودگاه اراک گفت: خط هوایی مسیر اراک - 
تهران و بالعکس با فرود نخستین هواپیما در فرودگاه اراک افتتاح شد.

     »افشــین پیرنــون« مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان قزوین 
اظهارداشت: تاکنون 11۵ مجوز فعالیت برای مجتمع های بین راهی صادر و 31 

مجتمع راه اندازی شده است.

     یک بانوی کشــاورز در روســتای وحدت آباد بخش آسفیچ شهرستان بهاباد 
یزد با استفاده از کاس های ترویجی وتوصیه کارشناسان جهاد کشاورزی بیش 

از 45 گونه گیاهان دارویی را در مزرعه خود کشت کرده است.

     »ســید مرتضی حســینی«، مدیرکل امورهنری بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
کشور از آغاز برگزاری جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر کشور با حضور 150 
هنرمند از سراسر کشور در بخش های هنرهای تجسمی و ادبی در مشهد خبر داد.

     »خلیــل حیدری«، مدیرکل گمرکات کرمانشــاه گفــت: واردات کاال در 8 ماه 
گذشته از گمرکات این استان در همسنجی با زمان مشابه سال گذشته از لحاظ 

ارزش و وزن 37 درصد کاهش یافته است.

     »جــواد قانــع« رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان صومعه ســرا 
تصریح کرد: 8 کوره زغال سنتی در شهرستان صومعه سرا تخریب شد.

     بــه گفته »عنایت اهلل رحیمی«، معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
فــارس، تکمیل و بهره برداری از بســیاری طرح های عمرانی این اســتان در گرو 

تأمین قیر است.

     »اردشــیر شــهرکی« مدیــر باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی سیســتان و 
بلوچســتان گفــت: از ابتدای امســال تاکنون 95 هــزار تن موز از ســطح باغ های 

سیستان و بلوچستان برداشت شده است. 

بهره برداری ازنخستین پل تمام شیشه ای 
ایران در اردبیل

نخستین پل تمام شیشه ای ایران در »هیر«اردبیل در دست 
ساخت است که اسفندماه به بهره برداری می رسد.

به گزارش مهر»جواد زنجانی« فرماندار اردبیل گفت: تاش 
همــه جانبه و مناســبی برای تکمیل نخســتین پل تمام شیشــه ای ایــران انجام 
می شود و با ادامه این روند شاهد بهره برداری از این مجموعه زیبای گردشگری تا 

پیش از پایان سال خواهیم بود.
وی افزود: پروژه پل هیر یکی از طرح های شاخص استان در راستای تحقق اهداف 
گردشگری زمستانی بوده و می توان با بهره برداری از این مکان، تحول عظیمی 

در رشد بسیاری از شاخص های اقتصادی و درآمدزایی استان ایجاد کرد.

مناسب سازی پیاده روهای مشهد برای معلوالن
گــروه ایــران زمین/  بیــش از یک میلیــون متر مربــع از پیاده روهای مشــهد برای 

معلوالن و کم توانان جسمی و حرکتی، بهسازی و مناسب سازی شد.
»محمدرضــا حســین نژاد«معاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری مشــهد 
گفــت: همچنیــن بهســازی 15 هــزار و 400 متــر مربع پیــاده رو بــرای معلوالن 
نیــز در دســت اجرا قــرار دارد. تاکنون، 188 هــزار و 814 مترطول نوار بســاوایی 
در پیاده روهــای مشــهد اجرایی شــده که شــامل پیاده روی لمســی مخصوص 

نابینایان و کم بینایان است.

ساخت بزرگ ترین سایت پرورش ماهی سردآبی کشور
بزرگ ترین ســایت پرورش ماهیان ســردآبی کشــور بزودی با بیش از 50 میلیارد 

تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در اندیمشک ساخته می شود.
به گــزارش ایرنا، »پیمــان جهانگیری«فرماندار اندیمشــک گفت: بــا اجرای این 
طرح 800 فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در اندیمشک ایجاد می شود. 
جهانگیری تصریح کرد: ظرفیت این طرح 2 هزار و 500 تن اســت که 25 مزرعه 
100 تنی احداث بزرگ ترین ســایت پرورش ماهی ســردآبی کشورو سه مزرعه 40 
تنی در آن تعریف شــده اســت. شهرستان اندیمشک در شمال استان خوزستان 

واقع شده است.

کشف سردابه های تدفین شهر زیرزمینی نوش آباد
با اجرای مرحله چهارم کاوش های باستان شناسی، سردابه های تدفین در شهر 

زیرزمینی نوش آباد کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، »زهرا ساروخانی« سرپرست گروه کاوش شهر 
زیرزمینــی نوش آبــاد گفت: در مرحله پنجم کاوش شــهر اویی، ســردابه هایی با 
قدمت حدود یکهزار سال و قطعات سفالی مربوط به دوره سلجوقی - ایلخانی 

و قرن های 5 تا 7 هجری قمری کشف شده است.
وی اظهــار امیدواری کرد تا پایان امســال این شــهر زیرزمینی بــرای بازدید عموم 
به بهره برداری برســد. شــهر اویی نوش آباد در 210 کیلومتری مرکز اصفهان و در 

شمالی ترین نقطه آن قرار دارد. 

آغاز برداشت هندوانه شب یلدا در هرمزگان
گــروه ایــران زمین/برداشــت هندوانــه پاییــزه از4 هــزار و ۵00 هکتــار از زمین های 

کشاورزی هرمزگان آغاز شد.
  »سید رضا امیرزاده«، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با بیان اینکه 
کار برداشت هندوانه تا پایان دی ماه در استان ادامه دارد، اظهار داشت: پیش بینی 

می شود امسال بیش از 130 هزار تن هندوانه در استان برداشت شود.
وی ادامه داد: سطح زیر کشت هندوانه خارج از فصل در هرمزگان در سال زراعی 

جاری نسبت به سال گذشته حدود ۴0 درصد کاهش یافته است.
امیرزاده با اشاره به اینکه علت کاهش، اجرای طرح اصاح الگوی کشت، استفاده 
بهینه از آب و جایگزینی گیاهان با مصرف آب کمتر است، گفت: شهرستان های 
مینــاب، جاســک و رودان مناطق مهم تولید هندوانه پاییزه و بهاره و شهرســتان 

حاجی آباد مهم ترین منطقه کشت هندوانه تابستانه در استان است.
مدیر زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی هرمزگان بیان کرد: محصول تولیدشــده 

عاوه بر نیاز کشور به کشور های حاشیه خلیج فارس و عراق صادر می شود.
امیرزاده با اشاره به اینکه هرمزگان رتبه نخست تولید هندوانه شب یلدا در کشور را 
دارد، عنوان کرد: هرمزگان در فصول سرد سال، جزو 3 استان برتر کشور در تولید 

محصوالت خارج از فصل است.

 محکوم شدن یک شکارچی متخلف 
به دیوار نویسی مدارس

شــکارچی متخلفی که درســرخس خراســان رضوی اقدام به شــکار سه قطعه 
کبوتر وحشی کرده بود محکوم به مجازات جایگزین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،»موسی غام زاده«رئیس اداره محیط زیست 
ســرخس گفت: متهم بــه دیوار نویســی محوطه اداره و دو دبیرســتان پســرانه 
بــا اشــعار زیســت محیطی در جهــت فرهنگ ســازی ونهادینه کردن آشــتی با 
طبیعت و همچنین نصب بنر با محتوای زیســت محیطــی در چهارراه اصلی 

شهر محکوم شد.
وی خاطرنشــان کرد: این مجازات به جای شــش ماه زنــدان برای متهم صادر 

شده است. 
افزایش سقف تسهیالت زلزله زدگان کرمانشاه

ســقف تســهیات و اختصــاص کمک هــای باعــوض جدید به 
زلزله زدگان استان کرمانشاه افزایش می یابد.

به گــزارش ایرنــا، »اســماعیل نجــار«، رئیــس ســتاد مدیریــت 
بحران کشور در نشست مشترک شورای برنامه ریزی و شورای هماهنگی مدیریت 
بحران اســتان کرمانشــاه افزود: در ماه های اخیر شاهد موج گرانی در کشور بودیم 
کــه مصالح ســاختمانی را نیــز تحت تأثیر قــرار داد. از آن جایی کــه دولت خود را 
مکلــف می دانــد تحــت هر شــرایطی بــه کمــک زلزلــه زدگان کرمانشــاهی بیاید، 
موضــوع افزایش تســهیات و همچنیــن پرداخت دوباره کمک هــای باعوض در 
هیــأت دولت مطــرح و خوشــبختانه مورد تصویب قــرار گرفت. بــا تصویب طرح 
افزایــش تســهیات بــه زلزلــه زدگان، بزودی مقــدار و نحوه پرداخــت آن به افراد 

متقاضی اعام خواهد شد.
رئیس ستاد مدیریت بحران کشور همچنین به بحث بیمه واحدهای مسکونی اشاره 
کرد و گفت: در قانونی که اخیراً تصویب شده، منازلی که توسط بنیاد مسکن احداث 

می شود از 10 سال بیمه حوادث برخوردار خواهد بود.
وی همچنین با تشــویق مردم به نوســازی و مقاوم ســازی واحدهای مســکونی خود، 
افزود: ســاالنه 200 هزار واحد مســکونی با اســتفاده از تســهیات در نظر گرفته شده، 
توســط بنیاد مسکن نوســازی می شود.در چند ســال اخیر 2 میلیون و 200 هزار واحد 
مســکونی فرسوده کشــور مقاوم سازی شــده و برابر حوادثی مانند زلزله نیز به خوبی 

مقاومت خود را نشان داده اند.
ë افتتاح 22 هزار واحد مسکونی مناطق زلزله زده

»عزیزاهلل مهدیان«، معاون بازســازی مســکن روســتایی بنیاد مســکن کشــورهم در 
این نشســت با اشــاره به ساخت و ســاز 25 هزار واحد مسکونی روســتایی در مناطق 
زلزله زده کرمانشــاه، گفت: تا پایان آذرماه 22 هزار واحد از این تعداد آماده افتتاح و 
بهره برداری خواهد شد. تمام تاش ما این است که کار احداث واحدهای روستایی تا 

پایان امسال به اتمام برسد و مردم در منازل خود ساکن شوند.
وی همچنین با اشــاره به وارد آمدن خســارت به 106 هزار واحد مســکونی در جریان 
زلزله 7.3 ریشــتری ســال گذشــته، گفت: 65 هزار واحد از این تعــداد نیاز به تعمیر 

داشتند که اقدام الزم برای این کار با پرداخت تسهیات به آنها صورت گرفت.
مهدیــان با بیان اینکه کار آواربرداری توســط 900 دســتگاه ماشــین آالت انجام شــد، 
افزود: تاکنون کار تعمیر 54 هزار واحد تعمیری به پایان رسیده و مابقی نیز در حال 
انجام است که البته تأخیر در بازسازی آنها به دلیل عدم تمایل صاحبان این واحدها 

بوده است. 
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اخبـــار

گزارش 
خبـــری

گردشگری سالمت فرصتی برای توسعه کردستان

2 هــزار و 300 واحــد مســکونی لرســتان 
در راستای بازآفرینی بافت فرسوده شهری، 

تسهیات بهسازی دریافت می کنند.
به  گزارش ایرنا، »حسن احمدی«، معاون 
عمرانــی و بهســازی شــهری وزارت راه و 
شهرســازی در نشســت ســتاد بازآفرینــی 
شــهری بروجرد افزود: این تسهیات برای 
بازآفرینــی بافت هــای فرســوده، مناطــق 
غیررســمی  ســکونتگاه های  و  حاشــیه ای 

پرداخت می شود.

جریــان  در  بایــد  مــردم  کــرد:  تأکیــد  وی 
چگونگــی پرداخــت ایــن تســهیات قــرار 
گیرند و اطاع رسانی الزم در این خصوص 
پرداخــت  شــود.  انجــام  برنامه ریــزی  بــا 
تســهیات از ســوی بانک هــای عامل هم 
بزودی مشــخص می شــود و رونــد اعطای 
ایــن مبالغ آغاز خواهد شــد. در این راســتا، 
460 میلیــارد ریال تســهیات با نرخ ســود 
9 درصــد پرداخت می شــود تــا بافت های 
فرسوده شــهری در لرستان احیا و نوسازی 

شــوند. وی با اشــاره به اینکــه 430 میلیارد 
ریــال بــرای خدمــات زیربنایــی و رو بنایی 
محله های هدف لرســتان اختصاص داده 
شــده، گفت: 17 محله در این اســتان برای 
بازآفرینی بافت شهری انتخاب شده است.

وی تأکید کرد: تسهیات در نظر گرفته شده 
به محاتی تعلق می گیرد که مصوبه ستاد 

بازآفرینی شهری داشته باشند.
معاون عمرانی و بهســازی شــهری وزارت 
راه و شهرســازی با اشــاره به اینکه 5 محله 

در بروجرد برای بازآفرینی بافت شهری در 
نظر گرفته شده، گفت: شهرداری ها نقش 
مؤثــری در احیــای بافت هــای فرســوده و 
سکونت های غیررسمی و حاشیه ای دارند.

احمــدی با تأکید بــر اینکــه اولویت اصلی 
ســتاد بازآفرینــی شــهری تکمیــل و اتمام 
طرح های ناتمام است، ادامه داد: تعریف 
کارهای جدید در ستاد بازآفرینی شهری با 
اقدام مشترک دستگاه های مربوطه انجام 

می شود. 

واحدهای فرسوده لرستان وام بهسازی می گیرند
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 سال بیست وچهارم  شماره 6939
 سه شنبه  13 آذر 1397

شیما جهان بخش
خبرنگار

2 9 8 3 4 6 7 5 1
3 7 1 9 5 2 4 8 6
4 5 6 1 8 7 9 2 3
6 3 2 8 9 1 5 4 7
5 8 9 6 7 4 1 3 2
7 1 4 5 2 3 8 6 9
1 4 7 2 3 5 6 9 8
8 2 5 7 6 9 3 1 4
9 6 3 4 1 8 2 7 5

8 3 2 9 5 1 4 6 7
1 7 5 2 6 4 8 9 3
4 9 6 8 3 7 2 1 5
7 6 1 4 2 3 9 5 8
9 2 4 1 8 5 7 3 6
3 5 8 7 9 6 1 2 4
2 4 3 5 7 9 6 8 1
6 1 9 3 4 8 5 7 2
5 8 7 6 1 2 3 4 9

28
729
3467

1637
94

4915
5842
431

64

8357
12648

82

715
23
514

39
93482

5149

6 1 2 3 9 7 8 4 5
4 7 5 1 2 8 3 9 6
8 3 9 4 5 6 2 7 1
5 2 1 6 4 3 7 8 9
9 8 3 2 7 5 1 6 4
7 6 4 9 8 1 5 3 2
1 5 7 8 6 4 9 2 3
2 4 8 5 3 9 6 1 7
3 9 6 7 1 2 4 5 8

834
24

562
687

83
739

469
57

182

آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2985و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود



www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست و چهارم  شماره 6939
 سه شنبه   13 آذر 1397

باز هم حفر لوله انتقال آب، باستان شناسان 
را به تابوت تاریخــی در منطقه »جوبجی« 
رامهرمز رســاند. تابوت ایــن بار متعلق به 
دوره اشکانی، یعنی 2200 سال پیش است. 
بولدوزرهای ســازمان آب و برق خوزســتان 
یک بــار دیگر هم در ســال 86 به دو تابوت 
سه هزارساله رسیدند که تاریخی ناشناخته 
در منطقــه جوبجــی رامهرمــز را پیش پای 
همه گذاشت. از آن تابوت که متعلق به دو 
زن بود 488 شی ء طالیی، مفرغی، سفالی 
و... کشف شد. البته بخشی از اشیا متعلق به 
دوره هخامنشی و اشکانی بود. این مجموعه 
در آن سال ها که »اسفندیار رحیم مشایی« 
بر میراث فرهنگی ریاســت می کــرد، برای 
رســانه ها به نمایش در نیامد. حتی اشیا به 
تهــران هم کــه آمد، باز اجــازه نمایش آنها 
برای رسانه های مرکز صادر نشد. بخشی از 
آن اشــیا در نمایشــگاه »ایران مهد تمدن« 
در هلند و نمایشــگاه »ایران؛ فرهنگ کهن 
بیــن آب و بیابــان« در آلمــان بــه نمایــش 
درآمد، اما سرنوشــت همه آنها همان طور 
که »مجتبی گهستونی«، سخنگوی انجمن 
تاریانای خوزستان به »ایران« می گوید: »به 
یکــی از ابهامات بــزرگ کاوش های نجات 
بخشی خوزســتان تبدیل شد.« با این همه 
شــروع دوباره عملیات عمرانی انتقال آب 
باعث شــد تا بازهم این ســؤال مطرح شود 
که مجموعه اشــیای کشف شــده از منطقه 
جوبجی کجا هســتند؟ اشــیایی که لیســت 
آن با جزئیات کامل، همان سال ها، توسط 
خبرنگار ما منتشر شد و با یک جست و جوی 
کوچک در گوگل پیدا می شود. این اشیا قرار 
بــود به صــورت امانت در تهــران نگهداری 
شوند و بعد از آن به رامهرمز برگردند اما تا 

به امروز برنگشته اند!

ë 10 سال وقفه در انتقال آب
آب  انتقــال  خــط  کــه  پیــش  ســال   11
رامهرمز، خواب سه هزار ساله دو زن متعلق 
به خانــدان شــاه عیالمی »شــوتور نهونته« 
پســر »ایــن دد« را آشــفته کــرد، مســئوالن 
وقت گفتنــد که این خط انتقــال به صورت 
موقت قرار اســت آب را بــه رامهرمز انتقال 
دهــد. آن روزهــا بســیاری پرســیدند که چرا 
باید چنین سایت باستانی، قربانی یک خط 
انتقال »آب موقت« شــود. ســؤالی که البته 
پاســخی در پــی نداشــت. »محمدحســین 
فرهنگــی  میــراث  معــاون  زاده«،  ارســطو 
استان خوزستان از موقت بودن لوله انتقال 
آب خبــر نــدارد، اما می گویــد:» لوله انتقال 
آب از دو طرف کشــیده شــده و حــاال در یک 
محــدوده 100 متری متوقف شــده اســت.« 
منطقه مورد نظر او همان سایتی است که در 
حال حاضر»میثم حسین زاده« سرپرست 
کاوش هــای نجات بخشــی در آن مشــغول 
اســت و ترجیــح می دهد اطالعاتی بیشــتر 
از آنچــه از دل جوبجــی بیرون کشــیده را به 
خبرنگاران ندهد و به همان تابوت اشکانی 
بسنده کند. ابهامات پرونده البته به موقت 
بودن خط انتقال لوله محدود نشد. فعاالن 
حــوزه میراث فرهنگی از انحــراف 50متری 
خط لولــه آب خبــر می دهنــد. انحرافی که 
بــه کشــف اتفاقی گنجینــه رامهرمــز منجر 
شــد. برخی مدعــی بودند که ایــن انحراف 
عمدی بود. آن روزها خبری در شهر پیچید 
که بخشــی از اشــیا پیش از رسیدن مأموران 
یگان میــراث فرهنگی به ســرقت رفته اند. 
بعد هــا گروهی  فیلمی را بــرای خبرنگار ما 
فرســتادند کــه در آن فیلــم مدعــی فروش 
بخشــی از گنجینه رامهرمز از ســوی عده ای 
بودند. گزارش آن نامه و آن گروه چاپ شد، 
ولی هرگز واکنشــی از سوی ســازمان میراث 
فرهنگــی وقــت صــورت نگرفت. وجــود 5 
حلقه، شــبیه حلقه قــدرت حاکــم ارجان و 

الهه های بین النهرین، اما باستان شناسان 
خوزســتانی را به دنبال حاکمی فرســتاد که 
5 حلقه قدرت داشــت. »آرمان شیشه گر« 
باستان شناس آن روزهای جوبجی ولی نظر 
دیگری داشت. او معتقد بود که از میان این 
5 حلقه تنها حلقه ای که شبیه حلقه قدرت 
حاکم ارجان است، حلقه قدرت است. این 
حلقه طالیــی از بیــش از یک دهه گذشــته 
در مــوزه ملــی نگهــداری می شــود. بازوبند 
زیبــای طالیی با نقش مایه هــای گیاهی که 
احتماالً توســط ســنگ های قیمتــی تزیین 
شــده، دو دســتبند طالیی که دو ســر آنها به 
شکل سر آهو و با ســنگ های قیمتی دارای 
نقش مایه های گیاهی تزیین شــده اســت، 
چند دســتبند ســاده طالیی که یکــی از آنها 
کتیبــه ای بــه خــط میخــی دارد، حلقه های 
موســوم به قدرت کــه یکی از آنهــا کتیبه ای 
احتمــاالً به خــط میخــی عیالمی نــو دارد، 
عصــای کوتاه طالیی، انگشــتری به صورت 
حلقه، 155 دکمه  طالیی با اندازه های بزرگ 
و کوچک که کشف این دکمه های کمیاب از 
نظر تاریخی کمک قابل توجهی به مطالعه 
چگونگی دوخت لباس های تزیینی باستانی 

می کــرد. ایــن دکمه ها ماننــد دکمه های به 
دست آمده از ارجان، سطح محدبی دارند، 
اینها تنها بخشی از اشیای موجود در گنجینه 
رامهرمز بودند. تعداد اشــیای کشــف شده 
مهمترین سؤال مطبوعات و افکار عمومی 
آن روز بــود. دامنــه شــایعه ها تعداد آثــار را 
بیــن 300 تا 800 اعــالم کرد، اما هیچ یک از 
مسئوالن سازمان میراث فرهنگی حاضر به 
اعالم دقیق تعداد آن ها نشدند. مهمترین 
دلیلی که عنوان شد، دور نگهداشتن سارقان 
و قاچاقچیــان حرفــه ای از این اشــیا بود، اما 
ســکوت خبری تا جایی پیش رفت که یکی 
از نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای 
اســالمی تعداد اشیا را 800 شــیء اعالم، اما 
سایت پلیس تعداد آن ها را 400 شیء عنوان 
کــرد. آمارهــای متفاوتی همچنان از ســوی 
رســانه های سراســری و محلی انتشــار داده 
می شــود. در نهایت لیســتی که بــه امضای 
مســئوالن شــهر از جمله میــراث فرهنگی، 
نیروی انتظامی و... رســید توســط خبرنگار 
ما منتشــر شــد. انتشــار این لیســت عاقبت 
بــدی را بــرای کارشناســی کــه صورتجلســه 
را در اختیــار خبرنــگار قــرار داد، رقــم زد. او 

اخراج شــد بدون آن کــه حقوقش پرداخت 
شــود و در نهایت هم در یک تصادف کشته 
شــد! کاوش های »آرمان شیشه گر« باستان 
شــناس میراث فرهنگی نشــان داد آن اشیا 
متعلــق به یــک زن 17 ســاله و یــک زن 30 
تا35 ســال بود. بســیاری امیــدوار بودند آن 
گنجینه طالیی- مفرغی انگیزه را در مدیران 
وقت میــراث فرهنگی برای پایــان دادن به 
عملیات عمرانی بوجود بیاورد. اما مسئوالن 
آب پاکی را روی دســت همگان ریختند و به 
دنبال بیرون کشیدن گنجینه رامهرمز اجازه 
دادند تا ســازمان آب و برق خوزستان، لوله 
انتقال آب را روی آرامگاه کشف شده بکشند 
و آب از سر گنجینه رامهرمز هم گذشت.  به 
گفته »مجتبی گهستونی«، سخنگوی انجمن 
تاریانای خوزستان وضعیت سایت جوبجی 
بــه رغــم تعییــن حریــم آن، در تمــام این 
سال ها آشفته بود. آنطور که او می گوید:» در 
نهایت هم تخریب تابوت سفالی چغامیش 
باعث شد تا وضعیت نابسامان این سایت، 
عملیات نجات بخشی جوبجی را هم روی 
میــز مذاکــره ســازمان آب و بــرق و میــراث 
فرهنگی بگذارد.« تابوت چغامیش نتیجه 

کاوش هــای فصل چهارم هیأت مشــترک 
ایران و مؤسســه شــرقی دانشــگاه شیکاگو و 
دانشــگاه کالیفرنیا در این محوطه باستانی 
بود. باســتان شناســان این تابــوت را هم به 
دوره عیالمــی نســبت می دهنــد. تخریــب 
چغامیــش اختصاص 700 میلیــون اعتبار 
برای کاوش های نجات بخشی جوبجی را در 
پی داشت تا نتایج کاوش وضعیت 100 متر 
باقی مانده از عملیات لوله کشی را مشخص 
کنــد. باســتان شناســان بــه تابوت اشــکانی 
رســیدند. گهســتونی می گوید:»بحث هایی 
دربــاره زدن پــل روی ســایت وجــود دارد.« 
امــا خیلــی امیدوار بــه نجات ایــن بخش از 
جوبجی نیست. او می گوید:» به نظر می رسد 
که مســیر انتقال آب، سایت تاریخی را دفن 
خواهد کرد.« »محمدحســن ارســطوزاده« 
معــاون میــراث فرهنگــی خوزســتان هــم 
جواب واضحی درباره برنامه سازمان میراث 
فرهنگــی بــرای نجــات محوطــه جوبجــی 
نمی دهد. او می گوید:»باید عملیات نجات 
بخشی آثار پایان پذیرد.« تا این سؤال پیش 
بیایــد که آیــا این بار هم تاریــخ جوبجی زیر 

عملیات انتقال آب دفن می شود؟

بازهم انتقال آب به کشف یک تابوت تاریخی در رامهرمز منجر شد

 دو زن عیالمی چه زمانی گنجینه شان را به جوبجی برمی گردانند؟ 

مشاورعالی سازمان سنجش آموزش 
از تمدید مهلت ثبت نام برای شرکت 
متمرکــز  نیمــه  دکتــرای  آزمــون  در 
دانشــگاه ها تا روز پنجشنبه 1۵ آذر ماه 

جاری خبر داد.
دکتــر حســین توکلــی ، بــا اعــالم ایــن 
خبر بــه ایســنا ، گفت: آزمــون ورودی 
 )Ph.D دوره دکتــرای )نیمــه متمرکــز
ســال 98 بــرای پذیــرش در دوره های 

آزاد  دانشــگاه  دوم،  نوبــت  روزانــه، 
اسالمی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی 
و  دانشــگاه ها  خودگــردان  پردیــس  و 
مؤسســات آموزش عالــی، روز جمعه 

سوم اسفند برگزار می شود.
آزمــون  بــرای  ثبت نــام  افــزود:  وی 
متمرکــز  )نیمــه  دکتــرای  ورودی 
Ph.D( ســال 98  از ۶ آذر 97 آغــاز و 

تــا  ســاعت 2۴ روز پنجشــنبه  1۵ آذر 
97 تمدیــد شــد. ثبت نــام منحصــراً 
بــه شــکل اینترنتــی و از طریــق پایگاه 
اطالع رســانی این ســازمان به نشانی 
خواهــد  انجــام   www.sanjesh.org
 8 ســاعت  تــا  همچنیــن   پذیرفــت. 
صبــح دیروز تعــداد 82 هــزار و 87۴  
داوطلــب نســبت بــه ثبت نــام بــرای 
شرکت در آزمون فوق شرکت کردند. 

رئیــس  پلیــس راهــور پایتخــت، گفــت: 
پلیــس برنامــه ای برای تغییــر محدوده 
زوج و فــرد نــدارد. بــه گــزارش فــارس، 
محســن پورســیدآقایی معاون شــهردار 
تهــران چندی پیش خبــر از حذف طرح 

زوج و فرد در سال آینده داده بود.
پورسیدآقایی با بیان این که طرح ترافیک 
امسال در تهران به خوبی اجرا شد و تأثیر 
مســتقیم در کاهــش آلودگــی و ترافیــک 

داشــت از مطالعــات زیــاد و برنامه هــای 
جــدی در این باره خبــر داده و تأکید کرده 
بود: سال آینده طرح زوج و فرد نیز تبدیل 
بــه حلقــه دوم طــرح ترافیــک می شــود. 
محســن هاشــمی، رئیس شــورای شــهر 
تهران نیز در حاشیه جلسه علنی شورای 
شهر تهران درباره حذف طرح زوج و فرد 
گفته بود: براساس آنچه که از صحبت های 
معاون شهردار برداشت کردم قرار است 

که طــرح ترافیک در محــدوده زوج و فرد 
نیــز گســترش یابــد. با ایــن همه، ســردار 
محمدرضا مهماندار رئیس  پلیس راهور 
پایتخت گفته های معاون حمل و نقل و 
ترافیک شــهرداری تهران مبنی بر تغییر 
محدوده زوج و فرد در سال آینده را اظهار 
نظر شخصی دانست. وی تأکید کرد: ناجا 
فعالً برنامه ای برای تغییر محدوده زوج و 

فرد ندارد. 
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بخشی از اشیای جوبجی  حلقه قدرت جوبجی 

زهرا کشوری
خبرنگار

مراکز »ترک الکل« در انتظار تعیین تکلیفپلیس برنامه ای برای تغییر محدوده زوج و فرد ندارد مهلت ثبت نام آزمون دکتری تمدید شد
معاون پیشــگیری و درمان مرکز درمان ســازمان بهزیستی 
کشور با اشــاره به افزایش حدود 2 تا 3 درصدی تماس ها با 
خط ملی اعتیاد درباره موضوعات مرتبط با مصرف »الکل« 
گفت: پیش از این در یک ماه حتی یک مورد تماس هم نداشــتیم، اما اآلن این 
تعداد افزوده شــده اســت. مشــکل این اســت که برای درمان الکل مرکز ویژه ای 
نداریم و چون مرکز خاصی برای ارجاع وجود ندارد، نمی توانیم تماس گیرندگان 

را به طور دقیق راهنمایی کنیم.
فرید براتی سده به ایسنا گفت: در حال حاضر مرکز درمان مصرف الکلی زیر نظر 
سازمان بهزیستی وجود ندارد که آن را معرفی کنیم و تماس های برقرار شده در 

موارد حاد را بیشتر به بیمارستان ها ارجاع می دهیم.
وی بــا بیــان این کــه فرض بر این اســت، مراکــزی کــه کار درمان اعتیــاد را انجام 
می دهنــد، بایــد در ایــن مــورد هم اطالعــات داشــته باشــند، توضیــح داد: این 
درحالیست که می دانیم این طور نیست، چراکه درمان مصرف الکل یک مقوله 
تخصصی است و افراد باید دوره تخصصی ببینند و مراکز خاصی هم باید برای 

این منظور وجود داشته باشد.
براتی ســده تأکید کرد: ســازمان بهزیستی چند سال پیش مرکز ترک الکلی را به 
شــکل پایلــوت افتتاح کرد، امــا از طرف وزارت بهداشــت اعالم کردند براســاس 
مصوبه و ســند کمیته ملی مقابله با الکل در وزارت کشــور، درمان الکل بر عهده 
وزارت بهداشــت و دانشــگاه های علوم پزشــکی اســت. کســانی هم که آن زمان 
در ســازمان بهزیســتی مســئولیت داشــتند این رویه را پذیرفتند و مراکز سازمان 

بهزیستی تعطیل شد.

 دانشگاه تهران پتانسیل ثبت جهانی دارد
شــهردار تهران گفت: دانشــگاه تهران هم از نظر قدمت و هم با تکیه بر اهمیت 

وقایعی که در آن اتفاق افتاده، پتانسیل ثبت جهانی دارد.
بــه گــزارش ایلنــا، پیــروز حناچــی در مراســم افتتــاح و بهره بــرداری پروژه هــای 
مقاوم سازی، بهسازی و تجهیز ساختمان دانشکده حقوق و علوم سیاسی گفت: 
ما در جهان بناهای مدرن دیگری نیز داریم که به ثبت جهانی رســیده اند، مثل 
دانشــگاه کاراکاس. معماران مشــهور و مهم خارجــی ای بوده اند که بســیاری از 

بناهای این دانشگاه را طراحی کردند.
وی با اشــاره به اینکه باید به مســئوالن دانشــگاه تهران تبریــک گفت که مرمت 
را جایگزیــن بازســازی کردند، عنوان کــرد: حرکتی در دنیا به وجــود آمده که هم 
نشاط  آور است و هم از قبل آن تغییرات بسیاری ایجاده شده است. مثالً یکی از 
بزرگترین مراکز تفریحی لندن را در ساختمانی برپا کرده اند که قبالً نیروگاه برق 

بوده است.
ë جمع آوری کارگاه عمرانی میدان هفت تیر

شــهردار تهــران همچنین در حســاب کاربــری توئیتر خــود از جمــع آوری کارگاه 
عمرانــی میدان هفت تیر خبرداد و گفت: اقتضای مدیریت شــهری، ارجحیت 
منافع عمومی بر ســایر امور اســت و دســتور دادم کارگاه های عمرانی غیرالزم از 

سطح تهران جمع آوری شود.

تعیین تکلیف ۴۵۰ هزار نفر در طرح جریمه ریالی 
مشموالن غایب

جانشــین ســازمان وظیفــه عمومــی ناجاگفت: از ســال آینــده محدودیت های 
بیشتری درباره مشموالن غایب اعمال می شود و 450 هزار نفر در طرح جریمه 
ریالی قرار می گیرند.  ســردار ابراهیم کریمی به ایلنا گفت: از آنجا که احســاس 
می کنیم با توجه به روند فعلی که برای مشموالن غایب بیش از 8 سال در نظر 
گرفته شده، وضعیت افرادی که تمایل داشتند از این قانون استفاده کنند، تعیین 
تکلیف شده است، بنابراین ضرورت ادامه این طرح در سال آینده وجود ندارد. 

کریمــی تأکید کرد: افرادی که تاکنون برای ما پول واریــز کرده اند، در حدود ۴۵0 
هزار نفر هســتند، اما حدود ۶00 هزار نفر نیز درخواست داده اند که هنوز وجه را 
پرداخت نکرده اند.  وی با اشاره به اعمال محدودیت های بیشتر برای مشموالن 
غایب از ســال آینده گفت: آن دســته از افرادی که قصد دارند، در کنکور مقاطع 
تحصیلی شــرکت کنند، در صورتی که جزو مشــموالن غایب محســوب شوند، 

نمی توانند در کنکور شرکت کرده و ادامه تحصیل دهند. 
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ë  روســیا الیوم: وزارت رســانه فلســطین اعالم کــرد که رژیم
صهیونیستی از ابتدای سال ۲۰۱۸ بیش از ۸۰۰ بار حق آزادی 

مطبوعات را نقض کرده است.
ë   ســی ان ان: حــزب کارگــر بریتانیــا، در پی آن اســت که اگــر طرح برگزیــت ترزا می

نخست وزیری این کشور در انتخابات هفته آینده رأی نیاورد، او را از قدرت کنار بزند.
ë  ســی ان ان: احتماالً گفت وگوهای جمال خاشــقجی در واتســاپ با یک فعال

عربستان سعودی علیه  بن سلمان دلیل قتل او است. 
ë  مرکز اطالع رســانی فلسطین: ده ها شهرک نشین تندرو یهودی به مناسبت عید

یهودی حانوکا جشن فداکاری، اقدام به هتک حرمت مسجد االقصی کردند.
ë  هیل:  ولیعهد عربســتان کــه در میان موجــی از اعتراضات فعــاالن و احزاب

الجزایری وارد این کشور شد، کنفرانس خبری خود را که معموالً در این سفرها 
برگزار می شود، لغو کرد.

دوخط خبر

ســیاه،  دریــای  کرانــه  در  درگیری هــا   
انــدازه ای  بــه  کــرچ،  تنگــه  در  خاصــه 
تنش آمیز شــده که پای متحدان اروپایی 
اوکرایــن نیــز رفته رفتــه به آن باز شــده و 
آنگونــه که اســپوتنیک می گویــد، به نظر 
می رســد  بریتانیــا بــه دنبــال انتخابــات 
ریاســت جمهوری مــاه مــارس اوکراین، 
خواهان افزایــش حضور نظامی خود در 
این کشور علیه خرس های روسی است؛ 
این احتمالی است که سفارت روسیه در 

لندن مطرح کرده است.
ســفارت روســیه ایــن احتمــال را پــس از 
آن مســتدل دانست که شبکه بی بی سی 
روز یکشــنبه در گزارشــی اعالم کرد ۱۲۰۰ 
نفر از نیروهــای تیپ 77 ارتش انگلیس 
در اوکرایــن مســتقر شــده اند؛ تیــپ 77، 
واحدی فوق محرمانه در ارتش انگلیس 
اســت که بیشــتر در زمینه جنگ روانی و 
الکترونیکــی فعالیت می کنــد. نیروهای 
انگلیســی در سه زمینه اصلی در اوکراین 
فعالیــت دارند: پیگیری امــور نظامی در 
اینترنت همچنین اجرای عملیات روانی 

و اطالعاتی.
این سفارتخانه روز یکشــنبه در بیانیه ای 
نوشــت: »ابتــدا اطالعاتــی دربــاره اعزام 
متخصصان نظامی انگلیسی به اوکراین 
برای آموزش ارتش این کشــور به منظور 
اجرای عملیــات ویژه علیه غیرنظامیان 
دونتسک و لوهانسک به ما رسید. اکنون 
هم بنا به گزارش بی بی ســی، مشــخص 
شــده کــه حضــور نظامــی انگلیــس در 
اوکرایــن افزایــش یافتــه و ایــن کشــور به 

اجــرای عملیــات روانــی و اطالعاتــی در 
اوکراین می پردازد. همان طور که شــاهد 
هستیم، این حوادث در آستانه انتخابات 
داده  روی  اوکرایــن  ریاســت جمهوری 

است.«
ســفارت در ادامه افزوده اســت: »اگر این 
اطالعــات صحیح باشــد، نشــان دهنده 
ایــن اســت کــه ایجــاد واحدهای تــازه به 
منظور افزایش حضــور نظامی انگلیس 
در اوکراین اســت. پیــش از این، انگلیس 
حمایت خود را از کودتا در کی یف و ظهور 
قــدرت به اصطالح »دولت برنده ها« که 
ناقض قانونی اساسی این کشور محسوب 
می شــود، اعــالم کــرده اســت. حــاال نیــز 
شاهد عملیاتی ویژه هستیم که وسعت و 

عواقب آن هنوز روشن نیست.«
این در حالی اســت کــه رئیس جمهوری 
کشــورهای  از  مصاحبــه ای  در  اوکرایــن 
غربــی خواســته حضــور نظامی خــود را 
در دریای ســیاه افزایش دهنــد تا »مانع 
تحرکات روســیه« شــوند. پیتر پروشــنکو 
از  از آن  کــه بخشــی  ایــن مصاحبــه  در 
ســوی بخــش مطبوعاتی دفتر ریاســت 
جمهوری اوکراین منتشــر شــد، تصریح 
کــرد، افزایــش حضــور نظامــی آلمان و 
دیگر کشــورهای غربــی در دریای ســیاه 

ضروری است.
رئیــس جمهــوری اوکرایــن افــزود: »اگر 
حضــور نظامی آلمــان و دیگــر متحدان 
اروپایی ما در دریای سیاه افزایش یابد، در 
برابر اقدامات متجاوزانه روسیه خواهیم 
ایســتاد؛ همین اســت که حضور نظامی 
کشــورهای غربــی را ضــروری می کنــد.« 
او همچنیــن از جامعه جهانی خواســت 
تــا اعمال فشــارها بــر روســیه را افزایش 

دهند و مانع  تکمیل طرح ســاخت خط 
لولــه گاز »جریــان شــمالی-۲« شــوند و 
در فکــر اعمال تحریم هــای جدید علیه 
مسکو به دلیل حادثه دریای کرچ باشند. 
پایــان  در  کشــور  ایــن  رئیس جمهــوری 
روسیه را متهم کرده که به دنبال تصرف 
دو شــهر بنــدری بردیانســک و ماریوپــل 
اســت تــا کریــدور زمینــی بیــن منطقــه 
دونباس و شبه جزیره کریمه را به دست 

آورد.
اما وزارت خارجه روســیه بــا رد این ادعا، 
اعــالم کــرده کــه »ایــن روســیه اســت که 
در برابــر اقدامــات متجاوزانــه اوکراین از 
اروپــا حمایــت می کنــد.« ماریا زاخــارووا 
در  روســیه  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
ادامه افزود: »مســأله این است که دقیقاً 
به لطــف رژیم کنونی کی یــف، افرادی با 
تمایالت شــدید نظامی و ســرکوبگرایانه 
دســت  در  قــدرت  و  آمده انــد  کار  روی 

از  اســت.  گرفتــه  قــرار  اوبــاش  و  اراذل 
همین روی اســت که جنگی علیه مردم 
خــود اوکراین بــه راه افتــاده و تبلیغات و 
فریــب افکارعمومی برای جهــت دادن 
به حرکت جامعه، اقدامات تحریک آمیز 
به عنوان دکترین سیاست خارجی، فساد 
مالی گســترده، ارعــاب روزنامه نــگاران، 
ملی گرایی افراطــی، حکومت نظامیان، 
فقدان مکانیسمی برای کنترل اجتماعی 
و تخریــب نهادهای دولتی، این کشــور را 

فرا گرفته است.«
زیگمار گابریل وزیر خارجه سابق آلمان 
نیز ضمن انتقــاد از درخواســت اوکراین 
بــرای اعــزام کشــتی های جنگــی اروپا به 
دریــای ســیاه، هشــدار داد کی یف تالش 
روســیه  بــا  جنــگ  وارد  را  برلیــن  دارد 
کنــد. زاخــارووا در ســخنان خود بــا تأکید 
ارزیابــی  او  گابریــل، گفــت  بــر ســخنان 
صحیحی از شرایط کنونی در دست دارد.

ë هشدار »ام آی سیکس« به روسیه
کشــورهای  میــان  تنش هــای  ادامــه  در 
اروپایــی بــا روســیه، الکس یانگــر رئیس 
ســرویس اطالعــات خارجــی انگلیــس 
)ام آی ســیکس( در تازه ترین ســخنرانی 
خــود اعــالم کرد کــه روســیه همــواره در 
موضع دائمی تهاجمی نســبت به غرب 
قــرار داد. او در ادامــه به کرملین هشــدار 
داد تا »با اقدامات خود تالش نکند غرب 

را تضعیف کند.«
بــه گــزارش یورونیوز، این هشــدار پس از 
حملــه بــا عامل اعصــاب علیه ســرگئی 
اســکریپال جاســوس ســابق روســیه در 
انگلیــس داده شــد کــه گمــان مــی رود 
فعالیــت پنهــان روســیه در خــارج بوده 
ادامــه  ام آی ســیکس در  رئیــس  باشــد. 
سخنانش افزود: »ما از روسیه یا هر کشور 
دیگری که قصد خرابکاری در کشور ما را 
دارد، می خواهیم به اقدامات خود پایان 

دهد و اراده و ظرفیت شهروندان بریتانیا 
دســت کم  را  اروپایی مــان  متحــدان  و 

نگیرد.«
انگلیس نوع عامل اعصابی که در حمله 
سالزبری بریتانیا استفاده شد، نوویچوک 
تشــخیص داد و تأکیــد داشــت این ماده 
جــزو عوامــل اعصابــی اســت کــه ارتش 
شــوروی بین دهه 7۰ و ۸۰ میالدی تولید 
کرده بود و تلویحاً روســیه را عامل پشت 
ایــن ماجــرا دانســت. امــا مســکو مکــرراً 
هرگونه مشارکت در این حمله را تکذیب 
می کند و آژانس های اطالعاتی انگلیس 
و تحریــک  ایــن حملــه  بــه طراحــی  را 
احساسات ضد روسی متهم کرده است.

ë استقرار زیرساخت اس 400 در کریمه
تصاویــر ماهواره ای که شــبکه تلویزیونی 
فاکس یکشنبه شــب به طور اختصاصی 
روســیه  می دهــد  نشــان  کــرد  منتشــر 
زیرساخت های سامانه موشکی سطح به 
هوای خود را در کریمه مستقر کرده است. 
 ImageSat گــزارش امنیتی کــه مؤسســه
نیــوز  International در اختیــار فاکــس 
گذاشــته نشــان دهنده این اســت که این 
زیرســاخت ها از ماه هــای پیــش آمــاده 
استقرار در کریمه شده بودند؛ یعنی چند 
هفتــه پیــش از درگیــری میــان اوکراین و 
روســیه. در تصاویــری که فاکس منتشــر 
کرده، مشخص است هشت پرتاب کننده 
باتــری اس 4۰۰ در جنــوب غربــی یــک 
پایگاه هوایی در کریمه مســتقر شده اند. 
یکــی از ایــن پرتاب کننده هــا بــه احتمال 
زیــاد پرتاب کننده موشــک های اس 4۰۰ 
هســتند. اســتقرار ایــن ســامانه در میانه 
هشدار کشورهای غربی می تواند بر موج 

تنش ها و درگیری بیفزاید.

شقایق امیریدورنـــما
خبرنگار

گاردین )بریتانیا(:
گزارش اختصاصی این روزنامه نشان 
می دهــد در جامعــه مــدرن بریتانیــا 
و  باالیــی دارد  رواج  نــژادی  تبعیــض 
اقلیت هــای قومــی و رنگیــن پوســتان 
نســبت بــه دیگــران درآمــد و حقــوق 

اجتماعی پایین تری دارند.

نشنال پست )کانادا(:
اخیــر  خــروش  و  جــوش  علــت 
فرانسوی ها که در قالب جنبش جلیقه 
خشــم  آمده انــد،  میــدان  بــه  زردهــا 
عمومــی از بخــش فرادســت جامعــه 
اســت که خود را نخبــه و الیت جامعه 

فرانسه می دانند.

نیویورک تایمز )امریکا(:
روی  حالــی  در  جهــان  اقتصــاد 
سراشــیبی افتاده  اســت که کشــورها 
اقتصــادی  رکــود  زخم هــای  هنــوز 
دهــه قبل را بر پیکر خــود دارند. این 
وضعیت حتی شــامل اقتصادهایی 
قوی مثل آلمان و ژاپن هم می شود.

دولت فرانسه با معترضان مذاکره می کند 

امانوئــل مکرون رئیس جمهوری فرانســه باالخره پس از بررســی خســارت های 
ناشی از ناآرامی پاریس، خواستار مذاکره با معترضان شد. وی در حالی می خواهد 
با جلیقه زردها گفت و گو کند که هفته گذشــته گفته بــود که صدای معترضان را 

شنیده اما تصمیمش برای افزایش مالیات بر سوخت را لغو نخواهد کرد.
بــا باال گرفتن اعتراضات جلیقه زردها در پاریس و بعضی از شــهرهای فرانســه 
امانوئــل مکرون ســفر خود به آرژانتیــن را نیمه تمام رها کرد تا بــه الیزه برگردد 
و با تشــکیل جلســه ای فوق العاده، آبــی بر آتش این بحران بریــزد. در پایان این 
نشســت که به ریاســت مکرون برگزار شد، تصمیم گرفته شد، با هدف رسیدگی 
درخواست های معترضان، چهارمین دوراز مذاکرات با فعاالن ضد دولتی برگزار 
شود. اکنون دو هفته است، معترضان در سراسر فرانسه، در اعتراض به افزایش 

بهای سوخت و افزایش هزینه های زندگی دست به تظاهرات زده اند.
براساس گزارش یورو نیوز، مکرون پس از این نشست اضطراری با اعضای کابینه 
خود در بیانیه ای اعالم کرد از وزیر کشور خواسته است نیروهای امنیتی فرانسه را 
برای اعتراضات احتمالی بیشتر ساماندهی کند و به نخست وزیر کابینه نیز دستور 

داده مقدمات مذاکره با رهبران و نمایندگان معترضان را فراهم کند.
امانوئل مکرون، پیش از برپایی این نشست، به محل برپایی تظاهرات در پاریس 
رفت و از بنای تاریخی »طاق پیروزی« که در اعتراض های روز شنبه آسیب دید، 

برای ارزیابی خسارات وارده به آن بازدید کرد.
تصاویــری کــه از شــبکه های تلویزیونــی پخــش شــده نشــان می دهد مجســمه 
»ماریان« که نماد جمهوری فرانسه است و داخل این بنا قرار دارد شکسته شده و 

روی دیوار های بیرونی آن نقاشی یا شعار نوشته شده است.
گفتنــی اســت ایــن اعتراضات در ابتــدا علیه افزایش مالیات ســوخت آغاز شــد 
امــا رفته رفته به خشــمی سراســری علیه دســتور کار مکرون جوان تبدیل شــد. 
طی اعتراضات در پاریس و شــهرهای مختلف فرانســه در مجموع ۲۶۳ تن در 
اعتراضات سراسر فرانسه مجروح شدند که ۱۳۳ مجروح در پایتخت شامل ۲۳ 
عضو نیروهای امنیتی می شد. پلیس فرانسه در چند دهه گذشته این خشونت ها 

را در فرانسه بی سابقه توصیف کرد.
از سوی دیگررئیس اتحادیه هتل ها و رستوران های فرانسه اعالم کرد حدود پنجاه 
درصد از ســفر های رزرو شــده گردشــگران به پاریس در پی ادامــه اعتراضات به 

سیاست های دولتی و خشونت های ناشی از آن، لغو شده است.

بازی روباه و خرس در سرزمین اسالوها
روسیه، انگلیس را متهم به افزایش حضور نظامی خود در اوکراین کرده است

فرحناز دهقی
خبرنگار

4۳ ســال بعــد از ســرنگونی حکومــت 
فاشیستی و دست راستی ژنرال فرانکو، 
یــک بار دیگــر صــدای پای راســت های 
افراطــی در گــوش یکــی از 4 پارلمــان 
در  می شــود.  شــنیده  اســپانیا  محلــی 
اندلــس،  ایالــت  پارلمانــی  انتخابــات 
حزب جوان و دســت راستی »وکس« به 

موفقیتی کم نظیر دست یافت.
»فایننشــال  روزنامــه  گــزارش  بــه 
تایمــز«، در انتخابــات محلــی اندلس، 
اســپانیا  کــه پرجمعیت تریــن منطقــه 
»وکــس«  حــزب  می شــود،  محســوب 
موفق شــد با به دســت آوردن ۱۱ درصد 
آرا ۱۲ کرســی از ۱۰9 کرســی پارلمان این 
منطقــه را از آن خودکنــد. »وکــس« در 
حالی بــه این پیــروزی دســت یافت که 
مشــارکت مردمــی در ایــن انتخابات با 
5۸.6 درصد، نســبت به انتخابات سال 
۲۰۱5 در همین منطقه بیش از 5 درصد 
کاهش نشــان می داد. ایــن انتخابات به 
همــان میــزان که پیــروزی بزرگــی برای 
حزب راست افراطی »وکس« محسوب 
می شــود، شکســتی تلــخ بــرای حــزب 
اســت   )PSOE( سوسیالیســت  حاکــم 
کــه ۱4 کرســی از کرســی های خــود را از 
دست داد و به ۳۳ کرسی اکتفا کرد. این 
بدترین نتیجه ای اســت که این حزب از 

سال ۱975 و سرنگونی دیکتاتوری ژنرال 
فرانکــو بــه دســت آورده اســت. حــزب 
»اندلــس بــه پیــش« دیگر حــزب چپ 
هم ۳ کرسی از دست داد و به ۱7 کرسی 
راضی شد. حزب لیبرال چیودادانوس، 
حزب راســت میانه »مــردم« )PP( هم 
7 کرســی خــود را از دســت داد و بــر ۲6 
کرســی نشســت. حزب »شــهروندان«، 
دیگر حزب راســت میانه اسپانیا هم ۱۲ 
کرسی به کرســی های خود افزود و به ۲۱ 
کرســی در پارلمان رسید. به این ترتیب 
احزاب راست در مجموع به 59 کرسی و 
احزاب چپ 5۰ کرسی به دست آوردند.
اول منطقــه ای  ســوزان دیــاز، وزیــر 
اندلس پــس از اعالم نتایــج انتخابات، 
شــب اعــالم نتایــج را بــا وجــود برتــری 
حزب سوسیالیســت در انتخابات، شبی 
غمگین برای این حزب دانست و گفت: 
شکســت چپ ها واقعیتی است که باید 
پذیرفت اما آنچه بسیار جدی است این 
است که راست های افراطی توانسته اند 

به پارلمان اندلس راه یابند.
دالیــل  از  یکــی  گــزارش  بنابرایــن 
موفقیت احزاب راســت و بویژه راســت 
انتخابــات  ایــن  در  »وکــس«  افراطــی 
اســت.  آنهــا  مهاجرتــی  ضــد  رویکــرد 
هرچنــد اســپانیا هنــوز زخم هــای دوره 
دیکتاتــوری حکومــت فاشیســتی ژنرال 
فرانکو را بر جان خود احساس می کند، 
امــا نتیجه ای که به دســت آمده نشــان 

می دهــد ایــن احــزاب وعده هایــی داده 
و حرف هایــی را زده انــد که بــرای مردم 
ایــن  رأس  در  بوده اســت.  گوشــنوازتر 
وعده هــا نیز وعده های آنهــا برای ایجاد 
محدودیت هــای مهاجرتی اســت. این 
همــان وعــده ای اســت کــه در ایتالیــا و 
شــماری از کشورهای شــرق اروپا باعث 
پیروزی راســت ها و راســت های افراطی 
همچنیــن  انتخابــات  شده اســت.این 
عرصــه  در  سیاســی  شــیفتی  تغییــر  از 
شــطرنج اســپانیا خبر می دهد. هرچند 
بســیار زود اســت کــه بخواهیــم بگوییم 
نوبت ظهــور و قدرت گیری راســت های 
افراطی در اسپانیا رسیده است اما به هر 
حال می توان گفــت نوبت به بازی آنان 
رسیده اســت و خط ســیر سیاست آینده 
این کشور و بسیاری از کشورهای اروپایی 
متمایــل بــه راســت شده اســت. اکنــون 
بسیاری از تحلیلگران سیاسی پیش بینی 
می کنند که حزب خانم دیاز در پارلمان 
بــا حــزب »اندلــس بــه پیــش« ائتالف 

کنــد. امــا واقعیت این اســت کــه حزب 
سوسیالیست به قدری بد عمل کرده که 
بعید است حزبی حاضر به ائتالف با آن 
شــود. اگر این اتفاق افتد، اندلس باید با 
حاکمیت سوسیالیســت ها خداحافظی 
کند. این چیزی است که برخی از احزاب 
راست از شــنیدن آن خوشحال خواهند 
شــد. یکشنبه شــب، بعد از اعالم نتایج 
انتخابــات، خــوان مانوئل مورنــو، رهبر 
حزب مردم با خوشحالی گفت: امشب 
ما به هژمونی 4۰ ســاله سوسیالیست ها 
در اندلس پایان دادیم. تغییر بزرگترین 

برنده انتخابات اندلس است.
از هم اکنون چشم ها به ماه می ۲۰۱9 
و اواســط ســال ۲۰۲۰ دوخته شده است. 
در ماه می قرار است انتخابات منطقه ای 
سه منطقه دیگر اسپانیا برگزار شود و در 
اواســط ۲۰۲۰ نیــز انتخابــات سراســری 
انجام می شــود. باید دیــد آیا جناح های 
پیــروزی  می تواننــد  راســت  مختلــف 

اندلس را تکرار کنند یا نه.

بازار داغ بلندگو در بنگالدش
با نزدیک شــدن بــه زمان انتخابــات پارلمانی بنگالدش، 
بازار بلندگو ســازها در این کشور کاماًل داغ است و کارگران 

خوشحال از یک کاسبی خوب مشغول کار هستند.  نــــــما
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پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غالمی

الپوشانی محترمانه
کمی قبل از ســوار شــدن به هواپیمای مخصوص رئیس جمهوری برای بازگشــت 
به امریکا، ایوانکا – در حرکتی که اکنون نوعی بی اعتنایی آنارشیستی دیده می شد 
– به جای پدرش سر میز کنفرانس جی ۲۰ بین شی جین پینگ، رئیس جمهوری 
چین و ترزا می، نخســت وزیر انگلیس نشست. اما این فقط نکته ای انحرافی بود: 
درحالــی کــه رئیــس جمهوری و گروهــش در هواپیمــا دور هم جمع شــده بودند، 
موضــوع اصلی گفت و گو، کنفرانس نبود بلکه این بود که در مورد گزارش تایمز از 
خبر مالقات دون جونیور و جارد در برج ترامپ که چند ساعت بعد منتشر می شد، 

چه واکنشی باید نشان داد.
شــون اسپایســر و همه اعضــای دفتر ارتباطــات رئیس جمهــور، در راه واشــنگتن 
بــه عقب هواپیما منتقل شــده بودند و به این بحث های وحشــت آفریــن راه داده 
نشــدند. هوپ هیکس، استراتژیســت ارشــد ارتباطات شــده بــود و طبق معمول، 
رئیس جمهوری تنها مشتری او بود. در روزهای بعد، باالترین موقعیت سیاسی که 
»در اتاق بودن« بود کاماًل برعکس شد. »در اتاق نبودن« – در این مورد، کابین جلو 
در هواپیمــای شــخصی رئیس جمهوری – به بهترین موقعیــت و کارتی برای رها 
شدن از زندان تبدیل شد. اسپایسر گفت: »از اینکه می دیدم آنها دارند کاری را که 
وظیفه من بود انجام می دهند احساساتم جریحه دار می شد. اما حاال خوشحالم 

که از این دایره بیرون هستم.«
از جمله افرادی که درهواپیما در بحث شرکت داده شدند، عبارت بودند از رئیس 
جمهور، هیکس، جارد و ایوانکا و سخنگوی آنها، جاش رافل. آن طور که بعدها تیم 
ایوانکا نقل کرد، ایوانکا کمی بعد این جلسه را ترک کرد، یک قرص خورد و خوابید. 
به گفته گروه جارد، او هم احتماالً همان جا بوده اما »هیچ نقشی نداشته است.« 
در همان نزدیکی، در سالن کنفرانس کوچکی دینا پاول، گری کوهن، استفن میلر و 
اچ. آر. مک مستر، درحال تماشای فیلم فارگو بودند و بعدها همگی اصرار داشتند 
هرچند از نظر فیزیکی به بحران نزدیک بودند اما در عمل کاماًل از آن دور بودند. 
و در واقع، همه حاضران  »در اتاق« درگیر یک برهه زمانی شــده بودند که بزودی 
مورد بازجویی دقیق مشــاور ویژه ای قرار می گرفتند و این ســؤال از آنها می شــد که 
آیا کســی یا کســانی در میان کارمندان فدرال فرد دیگری را به دروغگویی ترغیب 

کرده است یا خیر.
رئیس جمهوری با حالتی غمگین، ســرکش و تهدیدکننده بر بحث ها مسلط بود 
و دختــرش و شــوهر او و هیکــس و رافل را وارد بحث می کــرد. کزوویتز – وکیلی که 
کارش دور نگه داشــتن ترامپ از مســائل مربوط به روسیه بود – مدت یک ساعت 
پشت خط نگه داشته شد و در آخر هم تلفنش وصل نشد. رئیس جمهوری اصرار 
داشــت که مالقات انجام شــده در برج ترامپ به ســادگی فقط در مورد سیاســت 
بــه فرزندخواندگی کودکان روس بوده اســت. این موضوع بحث بوده، تمام شــد، 
نقطه. باوجودی که اگر حتمی نبود اما احتمال داشــت تایمز به ســری ایمیل های 
خالفکارانه دسترســی داشــته باشد – درواقع، کاماًل امکان داشــت جارد و ایوانکا و 
وکال اطالع داشــتند کــه تایمز به ایــن ایمیل ها دسترســی دارد – رئیس جمهوری 
دســتور داد هیچ کس نباید در مورد موضوع دردسرســازتر هیالری کلینتون حرفی 

بر زبان آورد.
این، نمونه ای واقعی از جریان تکذیب و الپوشانی بود. رئیس جمهوری با تحکم، 
چیزی را باور داشــت که به آن اعتقاد داشت. واقعیت آن چیزی بود که او متقاعد 
شــده بود هســت – یا باید باشــد. بنابراین گزارش رســمی این بــود: مالقات کوتاه 
محترمانه ای در برج ترامپ در مورد سیاســت فرزندخواندگی با شــرکت معاونان 
ارشــد و اتباع مســتقل روس انجام شــده و بدون نتیجه خاتمه یافته است. سرهم 
کردن این داستان ساختگی کاری ناشیانه بوسیله تعدادی افراد خام – همیشه دو 

نفر از آتشین مزاج ترین عناصر در عملیات الپوشانی – بود.
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ
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یک منبع نظامی ســوری در گفت وگو با خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، خبر 
داد که نیروهای ائتالف به رهبری امریکایی در ســاعت هشت یکشنبه شب 
به وقت محلی چندین موشــک را به مواضع ارتش ســوریه در جبل الغراب 
در جنوب شــهر الســخنه در حومه شرقی حمص شلیک کردند. منابع دیگر 
نیز با تأیید این خبر گفتند، کاروانی از ارتش ســوریه و نیروهای همپیمانش 
بین الســخنه و التنف در بادیه ســوریه در معرض حمالت موشــکی ائتالف 
امریکایــی قــرار گرفتنــد. امــا ســاعاتی بعد، شــون رایــان ســخنگوی ائتالف 
بین المللــی بــا تکذیــب اخبــار منتشــر شــده ادعا کــرد کــه نیروهایشــان در 
عملیاتــی علیــه داعــش عمــر ابوالعمــران مســئول اعــدام یــک امدادگــر 

امریکایی و چند داعشی دیگر را به هالکت رسانده اند.

بــا میانجیگــری ســازمان ملــل و موافقت ائتــالف عربســتان، 5۰ تــن از زخمی های 
درگیــری هــای یمــن با یک فرونــد هواپیمای این ســازمان از »صنعا« به »مســقط« 
پایتخت عمان منتقل می شوند. این بخشی از آماده سازی مذاکرات استکهلم است 
که قرار اســت 6 دســامبر )پنج شنبه( برگزار شــود اما هنوز قطعی بودن آن مشخص 
نشده است. به گزارش ایرنا به نقل از الجزیره، »ترکی المالکی« سخنگوی نیروهای 
ائتــالف ســعودی در گفت و گو با خبرگزاری عربســتان )واس(، ادعــا کرد: فرماندهی 
عملیات مشترک ائتالف با درخواست »مارتین گریفیتس« دراین خصوص موافقت 
کــرده اســت. درهمین حــال رجب طیــب اردوغان، رئیــس جمهوری ترکیــه نیز در 
اظهارنظری گفت: اوضاع یمن وخیم اســت اما سرنوشــتش به خاطر محرومیت از 

ثروت های نفتی رها شده  است.

پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 
و بهجت عباسی

اعتماد به نفس اوباما
اصطــالح »حبــس جمعی« درســت نبود زیــرا چیزی به نام »جمعــی« وجود 
نداشــت و هریــک از افــراد جداگانه تفهیم اتهام می شــدند، جداگانــه با وکیل 
خود در دادگاه حضور می یافتند، جداگانه متهم شــناخته و محکوم می شدند، 
درخواست تجدید نظر آنها به طور تک به تک بررسی می شد و جداگانه حبس 
می شدند. این تعداد به تعداد زیادی که در حبس بودند، اضافه می شدند اما 
»دسته جمعی« نبود. من این موضوع را به اوباما گفتم و توضیح دادم بخش 
توهین آمیــز قضیه این اســت که اســتفاده از این اصطــالح، تالش های پلیس، 
مأموران و بازجویان را برای پیوستن به جامعه سیاه پوستان و نجات وضعیت 

به شدت آسیب دیده آنها، غیرقانونی جلوه می دهد.
اوباما از من خواســت توجه داشــته باشــم که تجربه ســیاه پوســتان از پلیس و 
دادگاه ها متفاوت است و بنابراین دشوار می توان آنها را سرزنش کرد زیرا شاهد 
زندانی شدن تعداد زیادی از جمعیت سیاه پوست امریکایی هستند که رقم آن 
باالتر از ســهم آنها در جمعیت کشــور اســت و از این رو نمی توان انتظار داشت 

آنها به چیز دیگری به غیر از »)حبس( جمعی« فکر کنند.
وقتی جلســه ما تمام شد، نســبت به قبل آگاه تر شــده بودم و امیدوار بودم که 
توانســته باشم زاویه نگاه رئیس جمهوری را هم تغییر داده باشم. گفت وگوی 
مــا در تضــاد کامل با »واشــنگتن، گوش کن« بــود: هر کدام از مــا در واقع از این 
فرصت استفاده کردیم تا نگاه متفاوتی را درک کنیم و با دیدی باز قانع شویم.

اگــر رئیس جمهــوری اوباما به اندازه کافی اعتماد به نفس نداشــت که از خود 
تواضع نشان دهد، هرگز توجهی به این بحث نمی کرد. در حقیقت اگر بخواهم 
به یک جنبه نامتوازن در رئیس جمهوری اوباما اشاره کنم، همین سنگینی وزنه 

اعتماد به نفسش بود.
و من در سخت ترین چالشی که در دولت با آن دست و پنجه نرم کردم، یعنی 

رمزگذاری، شاهد این موضوع بودم.
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الله مهرزاد
خبرنگار

حوثی های زخمی به عمان منتقل می شوندتأیید و تکذیب حمله ائتالف امریکا به ارتش سوریه

تاخت و تاز راست های افراطی در شطرنج >اندلس<
بعد از 4 دهه سکون، راست های افراطی اسپانیا بزرگترین پیروزی سیاسی خود را به دست آوردند

یک هنرمند اوکراینی روی طاق یادگار دوره حکومت شوروی که نشانه وحدت اوکراین و دولت مرکزی بوده است، با رنگ شکافی ایجاد کرد تا نماد شرایط امروز دو کشور باشد

فروغ احمدیاروپــــــا
خبرنگار
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اوگلوبو )برزیل(
ایــن روزنامــه در صفحــه اول کامــًا 
ورزشــی خــود هم بــه تبعــات فینال 
جــام حذفــی فوتبــال برزیــل کــه به 
مقابــل  پالمیــراس   3-2 پیــروزی 
ویتوریا انجامید پرداخته است و هم 
به مســابقه پر ماجرای واسکودوگاما 
تنش هــای  بــر  کــه  فلومیننســه  و 
لیــگ برزیــل افــزوده اســت. اوگلوبو 
همچنین به درج گزارشــی از شرایط 

بوتافوگو اهتمام ورزیده است.

کالرین )آرژانتین(
ایــن روزنامــه آخرین اخبــار مربوط به 
مســابقه به تعویق افتاده بوکاجونیورز 
جــام  فوتبــال  فینــال  در  ریورپاتــه  و 
باشــگاه های امریکای جنوبــی را آورده 
برخــی  از  هــم  را  قول هایــی  نقــل  و 
زبده هــای دو تیــم چــاپ کرده اســت. 
کارین با تأکید بر رد شدن درخواست 
برگــزاری  لغــو  بــرای  باشــگاه  دو 
دیدارشــان در مادریــد، انجــام حکــم 

فیفا را اجتناب ناپذیر خوانده است.

اسپورت )اسپانیا(
عکسی از رویارویی یکشنبه شب بارسلونا 
بــا ویارئــال در لیــگ فوتبــال اســپانیا کــه 
بــا ثبــت بــرد 0-2 بــرای بارســا ایــن تیم 
را بــه صــدر جــدول عــودت داد، صفحه 
اول این نشــریه را تســخیر کــرده و از تیتر 
مدرســه  در  شــده  ســاخته  »پیشــاهنگی 
الماسیا«، به سبب گلزنی کارلوس النای 
جــوان در این مســابقه بهره گرفته شــده 
اســت تا تأکید شود این مدرسه همچنان 

برای بارسا ستاره می سازد.

بابرانکوبهقهرمانیهایبیشترفکرمیکنیم
گفت وگوی »ایران« با آدام همتی، بازیکن جوان پرسپولیس و نوه سعید راد

سیدجالل، مثل پروین، دایی و کریمی یک اسطوره و جنتلمن است/ پدربزرگم با من درباره فوتبال صحبت نمی کند!

بسکتبال ایران مسافر جام جهانی شد

تیــم ملی بســکتبال ایــران در دومین دیــدار از پنجره پنجم 
رقابت هــای انتخابی جام جهانــی، دیروز میهمان فیلیپین 
بود. شــاگردان مهران شــاهین طبع این دیدار حساس را با 
نتیجه 78 بر 70 پیروز شدند و جواز حضور در جام جهانی 2019 را کسب کردند. 
تیم ملی بســکتبال ایران با آغاز مسابقه شروع خوبی داشت و پا به پای حریف 
قدرتمند خود پیش رفت تا کوارتر اول با نتیجه 20 بر 19 به ســود فیلیپین تمام 
شود. در کوارتر دوم فیلیپینی ها فاصله امتیازی خود را بیشتر کردند و این کوارتر 
را 19 بر 16 به سود خودشان به اتمام رساندند تا نیمه اول فیلیپینی ها 39 بر 35 
به برتری برســند. در کوارتر سوم بازیکنان ایران از فرصت هایشان بهتر استفاده 
کردند و در نهایت این کوارتر با نتیجه 15 - 15 تمام شد و جمع امتیازات به 54 
بر 50 رســید. اما اوج حساســیت این دیــدار در کوارتر چهارم بــود. در این کوارتر 
فیلیپین بازی را خوب شــروع کرد و چند امتیاز از ایران پیش افتاد اما در دقایق 
پایانی، ایران نمایشی چشمگیر داشت و با درخشش جمشیدی و یخچالی بازی 
را 78 بر 70 به سود خود تمام کرد تا ایران مسافر جام جهانی شود. در پایان این 
مسابقه محمد جمشیدی با کسب 26 امتیاز، 4 ریباند و 7 پاس بهترین بازیکن 
زمین لقب گرفت. تیم ملی بسکتبال ایران پنجره پنجم انتخابی جام جهانی را 
با یک شکست مقابل استرالیا و یک پیروزی مقابل فیلیپین پشت سر گذاشت. 
پنجره ششــم انتخابی جام جهانی که مرحله آخر مســابقات اســت اســفندماه 

برگزار می شود و تیم ملی میزبان استرالیا و ژاپن خواهد بود.

 صالحی امیری: تصمیم های عجوالنه 
به ضرر فوتبال ایران تمام می شود

رضــا صالحی امیــری، رئیــس کمیته ملــی المپیک گفت 
:»چــون فیفــا روی تغییــر رؤســای فدراســیون های فوتبال 
کشــورها حســاس اســت، هر تغییری در این زمینه باید در 
مجامع فدراسیون ها صورت گیرد و باید از تصمیم های عجوالنه در این زمینه 
پرهیز کرد.« وی افزود: »در آینده تغییرات الزم را در فوتبال شاهد خواهید بود 
و قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز به اجرا درخواهد آمد. زمان برگزاری 
مجمع هم در نخســتین فرصت اعام می شود.« صالحی امیری همچنین از 

اظهار نظر درباره حواشی کارلوس کی روش خودداری کرد.

داورزنی: تکلیف ضیایی و فرجی این هفته مشخص می شود
جوانــان  و  ورزش  وزارت  قهرمانــی  ورزش  معــاون  داورزنــی،  محمدرضــا 
اعــام کرد کــه تکلیف ضیایی و فرجی، رؤســای بازنشســته فدراســیون های 
والیبال و کاراته تا پایان هفته مشــخص می شــود. او در مــورد تعیین تکلیف 
بازنشســته های دو باشــگاه پرســپولیس و اســتقال هــم گفــت: »در مــورد 
باشــگاه ها، مجمــع  و هیــأت مدیــره بایــد تکلیــف بازنشســته های خــود را 
مشــخص کنند.« او درخصوص ســؤالی مبنی بر اینکه آیا حمید بنی تمیم، 
سرپرســت فدراسیون کشــتی می تواند در انتخاب کشتی شرکت کند؟ پاسخ 

داد: »بله می تواند. حضور سرپرست در انتخابات منع قانونی ندارد.«

اسدی: مهاجمان خارجی ما بهانه جویی می کنند
علیرضا اســدی، مدیرعامل تراکتورسازی گفت این باشگاه به تعهدات خود 
در قبال مهاجمان بریتانیایی اش- اســتوکس و اروین- عمل کرده و مشــکل 
از آنها اســت که بهانه جویی می کنند و دل شــان با این تیم نیست. وی افزود: 
»استوکس روی کارش متمرکز و دلش با ما نبود. پرونده او و اروین هنوز نزد ما 
باز است اما اجازه زیر پا گذاشتن اصول را به بزرگ تر از آنها هم نمی دهیم.«

فتحی: نه جپاروف آمده و نه سایرین
امیرحسین فتحی با تأکید بر اینکه سرور جپاروف به استقال برنگشته، گفت 
هنوز با کســی برای الحاق به این باشــگاه مذاکره ای نشده است. مدیرعامل 
آبی ها افزود: »هنوز با شــفر به جمع بندی نهایی در این زمینه نرســیده ایم و 

بهتر است که دوستان به گمانه زنی هم نپردازند.«

درخواست عجیب شجاعیان از شفر
داریوش شجاعیان، هافبک استقال که آماده بازگشت به صحنه مسابقات 
بعد از مصدومیتی 9 ماهه است، در درخواستی عجیب و احساسی از وینفرد 
شفر گفت: سرمربی ما اخیراً روی پای باقری نوشته بوده که گل می زند و وی 
نیز گل زد. بگویید او روی پای چپ و قلب من هم بنویســد پاس گل و گل تا 

من هم پاس بدهم و هم گل بزنم!

تمرین جداگانه سهرابیان در جمع آبی ها
در تمریــن دیــروز آبی هــای تهرانــی کــه در زمین صنایــع دفاع برگزار شــد و 
شامل برنامه های معمول مثل ارسال های کوتاه و بلند از جناحین و فوتبال 
درون تیمی بود، آرمین ســهرابیان مدافع مصــدوم آبی ها، به طور جداگانه 
و ســبک بــه تمریــن پرداخت. پیــش از اتمام تمریــن نیز وینفرد شــفر برای 

دقایقی با شاگردانش صحبت و اهدافش را برای آنها تشریح کرد.

قهرمانی تکواندو ایران در ارتش های جهان
بیســت و چهارمیــن دوره مســابقات قهرمانــی ارتش هــای جهــان 2018 که 
از روز پنجشــنبه بــه میزبانــی »ریودوژانیــرو« آغاز شــده بــود، بامــداد دیروز 
)دوشــنبه( بــه پایان رســید. تیم ملی ایران با کســب 3 طا و یــک برنز برای 
ســومین دوره متوالی قهرمان این رقابت ها شــد. همچنین محمدرضا زوار 
عنوان بهترین مربی این دوره از رقابت ها را کسب کرد و حمیدرضا صدری 

نیز عنوان فنی ترین بازیکن را به خود اختصاص داد.

15 آذر؛ دربی هنرمندان سرخابی
دربــی خیریه هنرمندان پرســپولیس و اســتقال با حضور ســتارگان ســینما، 
تلویزیــون و موســیقی و همچنیــن پیشکســوتان ســرخابی های پایتخــت، بــه 
مناســبت میاد حضرت محمد )ص( و روز جهانی معلوالن برگزار می شود. 
روز گذشته کنفرانس خبری این مسابقه در»مرکز خیریه وحدت« برگزار شد 
و مسئوالن این مؤسسه و باشگاه »ستارگان هنر« اعام کردند که بازی ساعت 
15 پنجشنبه 15 آذرماه در ورزشگاه غدیر تهران برگزار می شود و عواید آن به 

معلوالن عقب مانده ذهنی مرکز خیریه وحدت تعلق می گیرد.

کشتی گیران امریکایی به ایران نمی آیند
پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان در حالی روزهای 
22 و 23 آذرماه جاری در ایران برگزار می شــود که تیم تایتان مرکوری امریکا، 
غایب بزرگ این دوره از رقابت ها خواهد بود. نماینده امریکا در 4 دوره گذشته 
این رقابت ها به یک عنوان قهرمانی و 3 نایب قهرمانی دست یافت و مصاف 
کشــتی گیران امریکایــی بــا کشــتی گیران ایــران در دیدارهای فینــال دوره های 
گذشته تماشــاگران زیادی را به سالن مسابقات می کشاند. به احتمال فراوان 
تیم هایی از روسیه، گرجستان، ترکیه و اوکراین در این رقابت ها حاضر خواهند 

شد و مقدمات حضور آنها نیز در ایران فراهم شده است.

 

آدام همتی یکی از بازیکنان جوان پرسپولیس 
اســت کــه بازی هایش مــورد توجــه برانکو قرار 
گرفتــه. خالــی بــودن نیمکــت پرســپولیس در 
فصــل جــاری باعث شــده برانکــو از همتی در 
دو پســت  هافبک و دفاع اســتفاده کند. گل سه 
امتیازی آدام همتی در بازی مقابل ســپیدرود 
باعث شد اسم او سر زبان ها بیفتد.  »ایران« با 
این بازیکن 23 ساله و دورگه ایرانی- کانادایی 
گفت وگویــی داشــته و او بــه ســؤاالت مختلفی 

پاسخ داده است.
ë  ماشین ســازی مقابــل  کــه  ســختی  بــازی  از 

داشتید و در نهایت برنده شدید، شروع کنیم.
واقعاً بازی بسیار سختی بود. ماشین سازی 
تیم بســیار خوبی اســت و نتــرس فوتبال بازی 
می کنــد. این تیم قبل از ما در 5 بازی مســاوی 
کرده بود، آن هم برابر تیم هایی مثل استقال 
و ســپاهان ولــی خــدا را شــکر که توانســتیم در 
تبریــز 3 امتیــاز را بگیریم. این بــرای ما خیلی 
مهــم بــود و فکــر نمی کنــم تیمــی از تبریــز به 
راحتــی بــا 3 امتیــاز برگــردد ولی ما ایــن کار را 

انجام دادیم.
ë  فکر می کردی که بتوانید در لحظه های پایانی

مسابقه گل بزنید؟
راســتش مــا در طــول بــازی چنــد شــانس 
خیلــی خــوب داشــتیم و همه این احســاس را 
داشــتیم کــه گل را می زنیــم. در دقیقــه 93 به 
گل رســیدیم ولــی فکــر نمی کردیم کــه اینقدر 

دیر شود.
ë  کــه زد  گل  حالــی  در  خلیــل زاده  شــجاع 

مصدومیت داشــت و اصاًل معلوم نبود به این 
بازی می رسد یا نه.

بلــه آقا شــجاع خیلی درد دارد و با ســختی 

بازی می کند ولی چون پرســپولیس را دوســت 
دارد و بــه تیم عشــق می ورزد، تــاش می کند 
که بازی را از دســت ندهد و به تیم کمک کند، 

برای همین به او افتخار می کنم.
ë  درباره خداحافظی سیدجالل حسینی از تیم

ملی چه نظری داری؟
کاری کــه او بــرای تیــم ملــی کــرده، واقعــاً 
کــم نظیر اســت. بــه نظــرم او به یک اســطوره 
تبدیل شــده و در کنار اسطوره هایی مانند علی 
پرویــن، علی دایــی و علــی کریمی قــرار دارد. 
ســیدجال یک جنتلمــن، فوتبالیســت خیلی 
خــوب و بــه تمام معنا یک کاپیتان اســت. من 
از او چیزهــای فوتبالی و غیرفوتبالی زیادی یاد 

گرفته ام.
ë  جــوان بازیکنــان  بــا  ســیدجالل  رابطــه 

پرسپولیس چطور است؟
او همیشــه مــا را حمایــت کــرده و رابطــه 
دوســتانه ای بــا بازیکنان جــوان دارد. به خاطر 
تاش هایــی که کرده، چه در زمین و چه خارج 
از زمیــن به او افتخار می کنم. ســید جال آدم 
خوب و کاپیتان بزرگی است و خدا کمک کرده 
او به این جایگاه برســد و لیاقتش را هم داشته 

است.
ë  فکر می کردی اینقدر فرصت بازی برای شما و

دیگر بازیکنان جوان ایجاد شود؟
راستش را بخواهید نه. چون بازی کردن در 
پرســپولیس خیلی سخت اســت. ما در ابتدای 
کســی  و  داشــتیم  بیشــتری  بازیکنــان  فصــل 
مصــدوم نبود. مــن راجع به خــودم بگویم که 
فکــر نمی کــردم که در این حد شــانس داشــته 
باشــم کــه بازی کنم ولــی از برانکــو و کادر فنی 
خیلــی تشــکر می کنم که این شــانس را به من 
دادند و همه تاشم را می کنم تا به تیم کمک 
کنــم. امیدوارم همین طــور ادامه دهیم و تیم 
نتیجــه بگیرد. من همیشــه گفتــه ام، اینکه چه 

کســی بــازی می کنــد، مهم نیســت. مهــم این 
اســت که تیــم نتیجــه بگیــرد. پرســپولیس 40 
میلیون هــوادار دارد و باید همه بازی هایش را 
ببرد و قهرمان شــود. ما نمی خواهیم شرمنده 
هــواداران شــویم و خــدا را شــکر کــه در این دو 
ســال قهرمان شــده ایم. در آســیا دوم شدیم و 
این افتخار کمی نیســت. ما تاش می کنیم که 
قهرمانی هایمــان را ادامه دهیم و آقای برانکو 
هم ثابت کرده کارش را خوب بلد اســت و یک 
جنتلمن واقعی اســت. برانکو بی نظیر اســت 

و نتایجی که کسب کرده، این را ثابت می کند.
ë  این تعداد بازی هایی که در لیگ و آسیا انجام

دادی، برای خودت راضی کننده بوده است؟
مــن در بازی هایــی که بــوده ام، یــا برده ایم 
یا مســاوی کرده ایم. البته منظورم این نیســت 
واقعــاً  نباخته ایــم.  هســتم،  مــن  چــون  کــه 
تمــام بازیکنــان زحمــت می کشــند و بــا تمام 
وجودشان بازی می کنند. خوشحال و راضی ام 
کــه توانســته ام به عنوان عضــو کوچکی در تیم 

مؤثر باشم.
ë  در بازی با ســپیدرود، گل 3 امتیــازی زدی. باز

هم سعی می کنی گلزنی کنی؟
اگــر نقش هجومی داشــته باشــم و  هافبک 
بازی کنــم، تاش می کنــم که گل بزنــم. البته 
فرقــی نمی کنــد کــه چــه کســی گل بزنــد، من 
پــاس گل بدهــم یا بازیکــن دیگر. همــان طور 
که دقیقه آخر به ماشــین ســازی شجاع گل زد 
و همه خوشحال شدیم، فکر می کنم هواداران 
هم فکر می کنند که انگار خودشان گل زده اند.

ë بازی با ذوب آهن را چطور می بینی؟
مطمئناً بازی ســختی است. ذوبی ها نتایج 
ضعیفــی  تیــم  اصــًا  امــا  نگرفته انــد  خوبــی 
نیســتند. فکــر می کنــم هــر تیمــی کــه جلــوی 
پرســپولیس قرار می گیرد، می خواهد خودش 
را نشــان دهد و از طرفی ســرمربی جدیدشــان 

می خواهــد نشــان دهــد کــه شــوک مثبتــی به 
تیمــش وارد شــده. ما روی بازی بــا ذوب آهن 
تمرکــز کرده ایم و امیــدوارم در آزادی 3 امتیاز 

را بگیریم.
ë  همــه می دانند کــه پدربزرگت ســعید راد

یکــی از هــواداران قدیمــی پرســپولیس 
اســت. او بــا تــو دربــاره پرســپولیس 

بازی هایــی کــه انجــام می دهــی،  و 
صحبت می کند؟

باورتان می شــود کــه نمی دانم 
نظرش چیســت؟! درســت اســت 

کــه ایشــان هــوادار پرســپولیس 
است، این تیم را خیلی دوست 
دارد و بــا پرســپولیس زندگــی 

می کنــد ولی از وقتــی که من 
صحبــت  دیگــر  آمــده ام، 
کمــی  و  نمی کنــد  فوتبالــی 
دور شــده. او می گوید شــما 
فوتبالیســتی و مــن بازیگــر 
ســینما و نمی خواهــم زیاد 
کنــم  دخالــت  شــما  کار  در 
و حرفــه مــن چیــز دیگــری 
اســت. ایشــان دوســت دارد 

که من به پیشرفت تیم 
کمک کنم.

ویــــژه

اخبـــار

تنهــا دیــدار معوقــه هفتــه یازدهم لیــگ برتر 
و  می شــود  برگــزار  امــروز   16:15 ســاعت  از 
پرســپولیس در ورزشــگاه آزادی میزبــان ذوب 
آهن اســت. سرخپوشان پایتخت در بازی قبل 
در تبریز مقابل ماشین ســازی با گل دقیقه 93 
شــجاع خلیــل زاده پیــروز شــدند تــا از کورس 
مدعیــان عقــب نماننــد و حــاال امیدوارنــد در 
بازی خانگی برابــر ذوب آهن هم به موفقیت 
برســند. در آن ســوی میــدان ذوب آهنــی قرار 
دارد کــه آخرین بار در هفته پنجــم به پیروزی 
رســیده و آنهــا هــم ماشین ســازی را مغلــوب 
کردند. ذوب آهن در ادامه 4 باخت و 4 تساوی 

به دست آورده است. 
ایــن نتایج باعث شــد تا ذوبی ها دســت به 
تغییــر کادر فنی بزننــد و با علیرضا منصوریان 
از 2 بازی گذشته که جانشین امید نمازی شده، 
یک باخت و یک تساوی کسب کرده اند. با این 

حال، سرمربی سابق استقال آمار خوبی برابر 
پرسپولیس و برانکو دارد. منصوریان تاکنون 4 
بار در لیگ مقابل برانکو قرار گرفته. او در لیگ 
پانزدهم و زمانی که سرمربی نفت تهران بود، 
یــک مســاوی و یک بــرد برابــر پرســپولیس به 
دســت آورد و در لیــگ شــانزدهم نیــز همیــن 

اتفاق تکرار شد. 
پرســپولیس در لیــگ برتــر فقــط یــک بــار 
موفق شده از سد تیمی که هدایت آن برعهده  
منصوریان بوده، بگذرد؛ هفته  سوم  لیگ نهم 
که پرســپولیس 2 بر یک بــر میزبان خود پاس 
همــدان غلبه کرد. علیمنصــور 7 بار به عنوان 
ســرمربی در لیگ برتر مقابل پرسپولیس قرار 
گرفتــه کــه حاصل عملکــرد او 3  پیروزی، یک 
شکســت و 3 تســاوی بــوده اســت. در ایــن 7 
بــازی پرسپولیســی ها 7 گل زده اند کــه به طور 
میانگیــن یــک گل زده در هــر بــازی می شــود. 

تیم های منصوریان هم 10 گل به پرســپولیس 
زده انــد که به طور میانگین 1.42 گل زده در هر 
بازی می شــود. منصوریــان در زمــان بازیگری 
بــرای  پایتخــت  دربــی  در  کــه  بــاری  اولیــن  و 
اســتقال به میــدان رفت، موفق شــد با آبی ها 
در دربی ای که ششــم مرداد 74 برگزار شــد، 3 
بر یک به پیروزی برســد و حاال امیدوار است تا 
موفقیت های گذشــته اش را در این بازی ادامه 
دهــد. یکی دیگر از تقابل هــای مهم این بازی، 
رویارویی محســن مســلمان بــا هم تیمی های 
ســابقش در پرسپولیس است، او انگیزه زیادی 
دارد تا در این بازی مقابل برانکو خودی نشان 
دهد. پرســپولیس در این مسابقه هم سیامک 
نعمتی و شــایان مصلــح را در اختیار ندارد اما 
کمــال کامیابی نیا که در بازی قبل محروم بود، 
آسیب دیدگی اش هم بهتر شده و می تواند در 

این بازی به میدان برود.

حامد جیرودی
خبرنگار

امروز بازی معوقه هفته یازدهم برگزار می شود

پرسپولیس و رکوردهای منصوریان!

 برانکو: همه چیز 
در مغز من است

خبــری  نشســت  در  برانکــو 
پیــش از دیــدار تیمــش مقابل 
ذوب آهــن اصفهان گفــت: »با 
شــناختی که از ذوب آهن دارم، 
آنهــا تیــم باکیفیتــی هســتند و 
جایــگاه  از  کــه  اســت  طبیعــی 
فعلی شــان راضی نیستند. منصوریان مربی باتجربه ای است، او 
در اســتقال و نفــت عالــی کار کرده و بازی با پرســپولیس انگیزه 

مضاعفی برای آنهاست.« 
ســرمربی پرســپولیس ادامه داد: »بازی ســختی داریم اما به 
دنبال ســه امتیــاز هســتیم، می خواهیم بــه نزدیک ترین فاصله 
امتیــازی بــا ســپاهان و پدیده برســیم و از منشــا و علیپــور انتظار 

بیشتری دارم که مؤثرتر باشند.«
برانکو در پاســخ به این ســؤال که لیست خروجی پرسپولیس 
در نیــم فصــل وجود خواهد داشــت یا نه، گفت: »لیســت را رها 

کنید، همه چیز اینجا در مغز من است.«

 منصوریان: نگاهم 
به رکوردهایم نیست

علیرضــا منصوریــان در نشســت 
خبــری گفــت: »یــک بــازی خیلی 
مهــم داریــم، پرســپولیس نایــب 
قهرمــان آسیاســت و بــه هارمونی 
خاصــی رســیده. امیــدوارم بــازی 
خوبی انجــام دهیم. من تغییرات 
روحــی و تاکتیکــی خوبی در بــازی با فوالد دیــدم و امیدوارم ســربلند 
بیــرون بیاییم.« ســرمربی ذوب آهن در مورد اینکه در این چند ســال 
مقابل پرسپولیس بازنده نبوده ، چنین واکنش نشان داد: »پرسپولیسی 
که ما با آن بازی می کردیم متفاوت است اما همین طور که در ویترین 
باشــگاه پرســپولیس نایب قهرمانی آســیا وجود دارد، ذوب آهن هم 
نایــب قهرمــان آسیاســت و شــأن و جایگاهــش اینجــا نیســت. رونــد 
صعودی مــان را انجام خواهیــم داد، اما نگاهم به این بــازی، نگاه به 
رکوردهای گذشته بازی با پرسپولیس و برانکو نیست.« او درخصوص 
شایعه حضور رشید مظاهری در پرسپولیس گفت: »مظاهری گلر تیم 

ملی است و یک دروازه بان تیم ملی هم در پرسپولیس حضور دارد.«

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در جدیدترین 
رده بنــدی با یک پله صعــود پس از برزیل در 
جایــگاه دوم جهان قرار گرفتــه و حال تاش 
ســاحلی بــازان ایــران فتــح جایگاه نخســت 
رنکینــگ جهانــی اســت. شــاگردان اوکتاویــو 
چندی پیش برای دومین بار عنوان قهرمانی 
رقابت  هــای جام بین قــاره ای کــه در امارات 
برگــزار شــد را از آن خــود کردنــد. همچنیــن 
در جــام جهانــی 2017 برای نخســتین بار بر 
سکوی سومی مسابقات ایستادند و حال با در 
پیش بودن دهمین دوره جام جهانی )2019 
در پاراگوئــه( بــه قهرمانــی در ایــن تورنمنت 
معتبــر می اندیشــند. فوتبــال ســاحلی ایران 
یکــی از قدرت  هــای برتــر در ســطح جهــان 
محســوب می شــود و خبرنگار »ایران« گفت 
وگویــی با پیمان حســینی، دروازه بان شــماره 
یــک تیم ملــی داشــته و او در ایــن خصوص 

صحبت کرده است.
ë  نظرتــان دربــاره قهرمانی تیم ملــی فوتبال

ســاحلی در رقابت  هــای جــام بیــن قــاره ای 
چیست؟

فوتبــال ســاحلی ایــران در هــر تورنمنتــی 
مدعی اول شــدن اســت. قهرمانی امسال در 
جام بین قاره ای برای ما تازگی نداشــت، چرا 
که در ســال 2013 هم قهرمــان این رقابت  ها 

شده بودیم.
ë  جوان تر شــدن تیم و حضــور 7 بازیکن دهه

هفتــادی در ایــن تورنمنت، چقدر در کســب 
عنوان قهرمانی تأثیر داشت؟

از حضــور بازیکنان جوان در کنار بازیکنان 
باتجربه، ترکیب بسیارخوبی به دست آمد که 
مــا را به تمامی اهداف مــان در این تورنمنت 

رساند.
ë  مهم ترین عوامل تأثیرگذار در موفقیت  های

تیم ملی فوتبال ساحلی از نظر شما چیست؟
دیــد بســیار مثبت فدراســیون فوتبــال به 

»فوتبــال ســاحلی« و حمایــت از این رشــته؛ 
برخــورداری از کادر فنی با تجربه و همچنین 
نظــم و انضباط خوبــی که رئیــس دپارتمان 
به تیم آورده اســت. البته از نظر مالی انتظار 
بچه  ها بیشــتر است و فکر می کنم دیگر وقت 
آن رســیده طلب  هایــی را کــه از پاداش  هــای 
سال  های گذشته داریم به ما بدهند. تیمی که 
در تازه ترین رده بندی در رنکینگ دوم جهان 

قرار گرفته باید بیش از پیش حمایت شود.
ë شرایط لیگ را چطور می بینید؟

شرایط لیگ ایران تغییر کرده و بهتر شده 
است. البته این را هم نمی گویم که همه چیز 
عالــی اســت چــون از نظــر مالــی، در شــرایط 
بســیار بدی قرار دارد و نیاز اســت فدراســیون 
در این خصــوص ورود کند. در حال حاضر به 
دلیل مشکات اقتصادی 8 بازیکن تیم ملی 
فوتبال ساحلی از تیم پارس جنوبی هستند که 
این اصًا جالب نیست و نشان دهنده ضعف 

لیگ به دلیل تک قطبی شدن آن است.
ë  بــرای جــام جهانــی پاراگوئه چــه برنامه ای

دارید؟
مهم تریــن هــدف مــا قهرمانــی در جــام 
جهانی اســت. همه عنوان  ها برای ما تکراری 
و تبدیــل به خاطره شــده و تنها عنوانی که در 
کلکســیون مدال  های ما وجود نــدارد و اتفاقاً 
شــیرین ترینش هم هست، مدال طای جام 

جهانی است.

گفت وگوی »ایران« با پیمان حسینی، دروازه بان تیم ملی فوتبال ساحلی

جای طالی جام جهانی در کلکسیون ما خالی است

آذین آقاجانی
خبرنگار
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امام على عليه السالم:  شيعيان ما كسانى اند كه در راه 
واليت ما بذل و بخشــش مى كنند، در راه دوستى ما به 
يكديگر محبت مى نمايند، در راه زنده نگه داشتن امر و 
مكتب ما به ديدار هم مى روند. چون خشمگين شوند، 
ظلم نمى كنند و چون راضى شوند، زياده روى نمى كنند، براى همسايگانشان 

مايه بركت  اند و نسبت به هم نشينان خود در صلح و آرامش اند.
كافى)ط-االسالميه( ج 2، ص 236، ح 24
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 »ایران«: غلط نويســى در زبان فارســى چند سالى 
اســت كــه اهالى ادبيــات و فرهنگ را نگــران كرده 
اســت. بــا ايــن حــال برخــى از زبــان شــناس های 
معاصر مانند فرزان ســجودی و كــوروش صفوی معتقدند اين غلط 
نويســى ها نــه تنهــا دليل ضعف زبــان فارســى و لطمه ديــدن آن  به 
دليل اين ضعف نيســت، بلكه نشان دهنده ظرفيت های باالی زبان 
فارســى اســت و نبايد آن را بســتر و پيش زمينه ای برای نابودی زبان 
فارسى دانست. سجودی معتقد است زبان فارسى در طول قرن های 
بسيار دستخوش ورود و خروج واژگان بى شماری بوده است و همين 
بده بســتان های واژگانــى باعــث شــده زبان فارســى به عنــوان يكى از 
زنده ترين زبان های دنيا مورد مطالعه قرار بگيرد. در برابر اين طيف، 
طيــف ديگــری از اهالى ادبيــات وجود دارند كه نســبت بــه اين غلط 

نويســى ها در زبــان فارســى معترضنــد و خواهان راهى برای ســامان 
دهى به آن. غالمحســين ســالمى نويســنده، مترجم و ويراســتار اين 
غلط  نويسى ها را مصيبت مى داند و در گفت و گو با ايسنا به اين نكته 
اشــاره مى كند كه »دل نگرانى من همواره اين بوده كه برخى ناشــران 

احترامــى برای زبان قائل نيســتند و هرچه را كه به دست شــان 
برســد چــاپ مى كننــد؛ بــدون اين كه بــه محتــوای آن توجه 
كنند.« غلط نويسى ها چيزی است كه من بارها و بارها درباره 

آن تذكر داده  و خواهش كرده ام؛ به طوری كه حتى كار 
من به التماس كشــيده شــده. متأســفانه مترجمان 

ما متــن را ترجمه مى كنند اما توجــه ندارند اين 
متــن از كجا و كدام زبان آمده و همين باعث 

در  بســياری  غلط هــای  آمــدن  به وجــود 

ترجمه مى شــود كــه تنها عده كمى از ناشــران بــه آن توجه مى كنند. 
هــر كس آمــد و گفت كــه مترجم اســت و يک كتاب همــراه خودش 
آورد، ناشــران آن را چاپ مى كنند؛ همين است كه وضع زبان داغان 
شــده اســت. من از دوســتان مترجم خواهش كردم تــا كارهايى را كه 
ترجمه مى كنند ببينند از كجا آمده اســت. من از چند ناشــر خواهش 
كــردم كه به درســت نوشــتن كلمــات و زبان فارســى توجــه كنند؛ 
بــرای همين ابتدا كتاب هايشــان را ويرايش مى كننــد و از واژگان 
فارســى هم اســتفاده مى كنند. ســالمى به نحوه ديگری 
از غلط نويســى ها كه حاصل ســهل انــگاری در زبان 
است نيز اشاره مى كند و مى گويد: از كاربرد بعضى 
از اين غلط ها تعجب مى كنم، بخصوص وقتى 

در رسانه ملى ديده و شنيده مى شود. 

روایت غالمحسين سالمى از بالیى كه امروز  بر سر زبان فارسى آمده است

غلط نویسی و غلط گویی

مهدى عزیزي

پيکر ابوالفضل زرویى نصرآباد در آغوش خاک آرام گرفت

اگر هر کدام از ما در خانه اش را می زدیم...
»ایران«: وقتى از گل آقا پرســيدند كه 
اميدش در طنز نويسى معاصرمان به 
كيســت؟ گفت، به مالنصرالدين! به 
ابوالفضل زرويى نصرآباد كه آن زمان تازه ســال های ابتدايى 
دهه دوم زندگى اش را سپری مى كرد. حاال سال ها از آن زمان 
مى گــذرد و مالنصرالدين معاصر، ناباورانه، در آغوش خاک 

جای گرفته است.
 مراســم تشــييع پيكر اين نويسنده، شــاعرطنزداز و پژوهشگر 
صبح روز گذشــته از حوزه هنری انجام شد و جمعى از اهالى 
فرهنگ و هنر پيكر او را تا خانه ابدی اش در قطعه هنرمندان 
مشــايعت كردند. شهرام شكيبا، شــاعرو طنزپرداز كه اجرای 
اين مراســم را برعهده داشــت، در اين مراســم، ضمن تأكيد 
براين كه زرويى به هيچ ســازمان و گروهى وابستگى نداشت، 
گفت:»اتفاقى كه برای جسم زرويى افتاد، شايد خودخواسته 
بــود. خودش مى خواســت تيشــه به ريشــه قامتــش بزند.اگر 
در ســه ســال گذشــته هر كدام از ما حاضــران دِر خانــه اش را 
مى زديم، او سه سال تنها نبود و نيازی نبود كه باالی سر خود 
اين شعر را بزند: »مرا به روز قيامت غمى كه هست اين است 
/ كه روی مردم عالم دوباره بايد ديد«. ببينيد با او چه كردند.«
او خطــاب بــه اهالى فرهنگ و هنــر از آنان خواســت به جای 
ســوگواری از دســت دادن عزيزان مان بيشــتر قــدر همديگر را 
بدانيم و تأكيد كرد:»قدر هم را بدانيم. آنچه ما را به هم پيوند 
مى دهــد، ادبيات اســت. ادبيات سرشــار از انســانيت اســت؛ 
چطور مى شــود آن را بخوانيم و به آن عمل نكنيم؟ شــرايط 

كميكى ايجاد مى شود!«
ســيدعلى موســوی گرمــارودی هــم از ديگــر ســخنرانان اين 
مراســم بود كــه او را در نقيضه پــردازی بى نظير خواند و حتى 
تأكيــد كــرد كه ميــان اهالــى ادبيــات هنوز هم كســى بــه پای 
كارهايى كه در »تذكره المقامات« مى نوشت، نمى رسد. بعد 
از او نوبت به ســاعد باقری رســيد كه گفت:»خبر را كه شنيدم 
به سهيل محمودی گفتم با داغ قيصر فرو ريختيم و شكستيم 
و ناگهان و يكباره با داغ اين عزيز روبه رو شديم. داغ اين عزيز 

از جنســى است كه هرچه بگذرد عمق خود را نشان مى دهد. 
چيزی كه در ذهنم بود تا درباره زرويى بگويم اصالت اوست؛ 
اين گوهر شريف كمياب زمانه ما. او ريشه دار بود و اين موضوع 
در آثارش هم پديدار بود. او از متون كهن فارســى رگ و ريشه 
مى گرفت. اگر كسى اندک انس و الفتى با ادبيات داشته باشد 
مى داند زرويى بر ريشــه ها اســتوار بود. زرويى آزاده بود و آزاده 

زيست.«
غالمعلــى حداد عــادل، رئيس فرهنگســتان زبــان و ادبيات 
فارسى هم ضمن تسليت به اهالى ادبيات گفت:»در كنار پيكر 
مردی ايستاده ايم كه در كمتر از يک عمر ۵۰ ساله خودش را 
به عنــوان يــک چهره مؤثــر و مانــدگار در عرصه ادب فارســى 
تصويــر كرد. مانند خورشــيدی كه در نيمروز غــروب مى كند، 
اين مرد در نيمروز غروب و ما را ترک كرد.ابوالفضل زرويى از 
دوره نوجوانى شعر مى گفت. مى توانم بگويم يک عمر مردم 
را خنداند و دل جامعه را شاد كرد و حاال جامعه به اندازه اين 

خنده ها اندوهگين است و جا دارد كه اندوهگين باشد.«
ناصرفيض هم همكار تازه درگذشــته اش را شاعری محبوب 
عمــوم مــردم و همچنين اهالــى ادبيات خوانــد و مهم ترين 
دليل اين مسأله را هم در اين دانست كه بدرستى پاسدار زبان 
فارسى بوده است. گفتنى است كه دراين مراسم سيدمحمود 
دعايى)مدير مؤسســه اطالعــات(، محمدجواد حق شــناس 
)عضو شــورای شهر تهران(، محســن مؤمنى شريف )رئيس 
حوزه هنری(، سيدمهدی شجاعى، عبدالجبار كاكايى، سهيل 

محمودی، رضا رفيع، سعيد بيابانكى و... نيز حضور داشتند.

سى و هفت سال از مرگ تاج اصفهانى گذشت

طالیه دار مکتب طالیی اصفهان
ســال های آغازيــن دهــه پنجــاه بــود كه 
راديــو و تلويزيون اصفهــان برای جذب 
همــراه  بــه  مــن  داد.  آگهــى  خواننــده 
راديــو  بــه محــل  نفــر ديگــر   2۰۰-3۰۰
وتلويزيــون رفتيــم تــا تســت خوانندگى 
بدهيــم. خالصــه بعــد از چنــد ســاعت 
نوبــت مــا شــد و اســتاد كســايى و تــاج 
گذشــته  در   ،  1282 )زاده   اصفهانــى 
13 آذر 136۰( از ما تســت گرفتند. يادم 
مى آيد كــه از آن جمع تنهــا من و آقای 
شــاه زيــدی انتخاب شــديم و بعــد از قبولى، دوره ای دو ســاله را 
شــروع كرديم تــا در نهايت در ســال 53 توانســتيم برنامه هايى 
را اجــرا كنيم. البته من قبل از آنكه محضر اســتاد تاج اصفهانى 
بــروم از همان كودكى در محضر كســانى مثل ميرزاعلى آقا نيم 
تــاج اصفهانــى بــودم و از محضر جناب اســتاد كســايى نيز بهره 
برده بودم؛ دو بزرگواری كه بر زندگى هنری من بســيار تأثيرگذار 
بودنــد. از همان ايام تا ســال 6۰ من با جنــاب تاج همه جا بودم 
و در جايگاه شــاگردی كه در مقام همراهى افتخار نزديكى شــان 
را داشــتم -و هرگز ايــن موهبت خــدادادی را فراموش نخواهم 
كــرد- تمــام ســعى خــودم را مى كــردم تــا نهايــت بهــره را از 
ايــن همنشــينى ها ببــرم. ويژگــى اســتاد تــاج اصفهانــى كه خود 
شــاگرد ســيدعبدالرحيم اصفهانــى بودنــد در ســبک و مكتبــى 
بــود كه ايشــان به نام مكتــب اصفهان مبــدع آن بودند و بســيار 
هــم دغدغــه اش را داشــتند. يكــى از ويژگى هــای ايشــان همين 
ســبكى بــود كه درانداخــت و ديگــری اينكــه، او در خوانندگى به 
شــعرخوانى رسميت بخشــيد و آن را مورد توجه جدی قرار داد. 
مخاطبان جدی موســيقى اگــر به آثار باقى مانــده از دوره قاجار 
دقت كنند، مى بينند كه آنها بيشــتر تكيه شــان بر ملودی بوده و 
بــه اصطالح ملودی خوانى مى كردنــد و كالم در آثار آنان اغلب 
مغشــوش و جويده اســت و مخاطب چندان متوجه شــعری كه 
آنها مى خوانند، نمى شــود. تاج اصفهانى اما روی شعرخوانى و 
تحويل شعر به مخاطب، در بستر همين مكتب اصفهان، تأكيد 
فــراوان داشــت. از خصوصيات بارز ديگری كه مــن در اين دوره 
تقريباً 1۰ ســاله از ايشــان ديدم و آموختم، اخالق و منش وااليى 
بود كه در نهاد اين اســتاد بزرگ وجود داشت. بى اغراق، مردی 

بســيار شــريف بود كه البته به خصيصه »موقعيت شناسى« هم 
معــروف بود؛ آن زنده ياد در مناســب خوانى هــم واقعاً صاحب 

سبک و ايده بود.
ايــن  كــه  داشــت  جــان  و  دل  در  را  دغدغــه  ايــن  هميشــه  او 
مكتب)اصفهان( منقطع نشــود و بعد از او ديگرانى نيز بيايند و 
ايــن راه را ادامه بدهند. همين طور هم شــد. خوانندگانى آمدند 
مانند حســين خواجه اميری كه با آنكه شاگرد تاج نبودند اما راه 
او را در شــعرخوانى و مكتــب اصفهــان ادامــه دادنــد. به همين 
انــدازه هــم دغدغــه زندگى و زيســت هنرمنــدان را داشــتند و از 
عدم رســيدگى بــه اين قشــر فرهيخته ابــراز گاليــه مى كردند. از 
نظر اســتاد تاج اصفهانى حتى اگر در طول 5۰ ســال دو خواننده 
بــه عرصه برســند هم اين تعــداد زياد اســت. او در اين موضوع 
بســيار ســختگير بود و اعتقاد داشــت حتى اگر 1۰۰ســال بگذرد و 
يــک خواننده تمام عيار در موســيقى به دنيا بيايــد همين كافى 
اســت. به هر روی اســتاد تاج اصفهانى و تأثيرش بر موســيقى و 
خوانندگــى در حوزه ســنتى موســيقى ما، آنچنان بزرگ و بســيار 
است كه براحتى و تعجيل نمى توان از بركات آن گفت و ديگران 
را آگاه كرد. هرچند بزرگان و اهل فن همه بر اين موضوع وقوف 
دارنــد و شــاگردانى چــون مــن نيز تا پايــان عمــر از وديعه ای كه 

ايشان به ما سپرد پاسداری خواهيم كرد.

محمدجــواد  اســتيضاح  درخواســت 
كشــورمان  امورخارجــه  وزيــر  ظريــف 
از  بســياری  و  دارد  بازخــورد  همچنــان 
سياســيون در فضای مجازی درباره اش 

مى نويسند.
عليرضــا رحيمــى نماينــده تهــران در 
در  ديــروز  اســالمى  شــورای  مجلــس 
بررســى  عواقــب  از  را  آن  توئيتــرش 
FATF و تصويب اليحه CFT دانســت و نوشت كه با بررسى 
و تصويــب آنهــا ركوردهايــى در مجلــس زده شــده اســت : 
»رســيدگى بــه موضــوع FATF و اليحــه CFT ركوردهايى را 
برای كميســيون امنيت ملى و صحن مجلس به جا گذاشته 
اســت. اوليــن آبستراكســيون در كميســيون امنيــت، اوليــن 
اســتيضاح وزير امورخارجه، اولين اعتراض رسمى به رئيس 
مجلــس، اوليــن طومار پراكنى در صحن، بيشــترين جلســه 

غيرعلنى در يک موضوع.«

خداحافظی با اکانت منافقین
مجاهديــن  ســازمان  توئيتــری  اكانــت 
شــد.  )تعليــق(  ساســپند  )منافقيــن( 
ايــن خبــر موجــى از شــادی و شــعف را 
بــرای توئيتری ها  بــه همراه داشــت و هربار كه كاربــری آن را 
مى نوشــت و توئيــت مى كــرد كنــارش چنــد ايموجــى خنده 
مى گذاشــت. اين كــه چــرا ايــن اكانــت ساســپند شــده زيــاد 
مشخص نيست اما گفته مى شود دليل آن قوانين تازه توئيتر 
اســت كه براســاس آن با توئيــت اتوماتيک يک متن توســط 
چنــد اكانــت، ريتوئيت گســترده يا بــه دفعات زيــاد و اليک و 
ريتوئيت و فالو همزمان توسط اكانت های كنترل شده و البته 
ترند كردن هشتگ با توئيت اتوماتيک، اكانت اصلى ساسپند 
مى شود. البته فقط اكانت اين سازمان شامل اين قانون نشده 
و اكانــت تعــداد زيــادی از اعضــای آن هم بــه حالت تعليق 
درآمده است. توئيتری ها بر سر مسائل زيادی با هم اختالف 
نظر دارند كه معموالً كارشان به دعوا مى كشد اما دشمنى با 
منافقين و تنفر از آنها از معدود مســائلى اســت كه قريب به 
اتفاق آنها بر سرش با هم موافقند. برای همين با انتشار اين 
خبر اين توئيت ها را مى نوشتند:»من به نوبه خودم و از همين 
تريبون اســتفاده مى كنم و مراتب شــادی خودم را از ساسپند 
شــدن اكانــت توئيتــری »ســازمان مجاهديــن خلــق« اعالم 
مى كنم و باشــد كه مشــت محكمى بر دهان شــما آقای زم و 
رســانه آمدنيوز خورده باشــد كه اين گونه از جفا شدن در حق 
مجاهدين سخن نگوييد.«، »آمدنيوز بيشتر از خود مجاهدين 
از ساســپند شــدن اكانت توئيترشون ناراحت شــده«، »توئيتر 
حســاب كاربــری مجاهديــن رو مســدود كــرد. اميــد بــه محو 

هميشگى اين عناصر خودفروش در دنيای واقعى.«

یک الیحه و چند رکورد

شهروند 
مجــازی

توئیت روز

یگانه خدامی

چهاردهم آذر  آخرین مهلت ثبت نام جام باشگاه های کتابخوانی
چهارشــنبه همين هفته مهلــت ثبت نام 
ســومين دوره جام باشگاه های كتابخوانى 

به پايان مى رسد.
به گزارش ســتاد اطالع رســانى رويداد هــای ترويج كتابخوانى به 
گفته مهدی حشــمتى معــاون دفتــر مطالعــات و برنامه ريزی 
فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، مهلت ثبت باشگاه ها 
در همه شــهر ها و روســتا های ايران، غير از تهران، تا چهارشــنبه 
چهاردهم آذر ماه تمام خواهد شد. در اين دوره از جام باشگاه ها 
استقبال بسيار بيشتر از دور ه های پيش بوده است و تاكنون 1746 
شــهر و روســتا از سراســر كشــور در اين رويداد ترويــج كتابخوانى 
مشاركت كردند و انتظار مى رود تا پايان مهلت ثبت نام قريب دو 
هزار شهر و روستای كشور اقدام به ثبت باشگاه كتابخوانى كنند. 
تاكنــون با همكاری نهاد های مختلــف دولتى و غيردولتى بيش 
از 1۰ هزار فرد عالقه مند به عنوان مربى و تســهيلگر باشگاه های 
كتابخوانــى بــرای تشــكيل و مديريــت باشــگاه های كتابخوانــى 
آموزش ديدند و سعى مى كنيم در ادامه فرآيند جذب و آموزش 
افراد عالقه مند و داوطلب برای مربيگری باشگاه های كتابخوانى 
را گســترش دهيــم. اين مقــام مســئول از راه انــدازی كارگاه های 

آموزش مربى ها و تسهيلگران باشگاه های كتابخوانى در بيش از 
دويست و پنجاه سرای محله تهران خبر داد و گفت: برای تقويت 
و گسترش فعاليت باشگاه های كتابخوانى با همكاری معاونت 
فرهنگى و اجتماعى شــهرداری تهــران و اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى شهر تهران، كارگاه های آموزشى باشگاه های كتابخوانى 
برگــزار مى شــود؛ انتظار مى رود با اين اقدام شــمار باشــگاه های 
فعــال كتابخوانى در تهران افزايش چشــمگيری داشــته باشــد. 
عالقه منــدان برای ثبت نام در اين دوره های آموزشــى و كســب 
اطالع بيشــتر مى توانند به وب ســايت شــبكه ترويــج كتابخوانى 

ايران به نشانى http://bookpromotion.ir/ مراجعه كنند.
بر اســاس اين گزارش، ثبت نام ســومين دوره جام باشــگاه های 
كتابخوانى از اول مهرماه كليد خورد. همچنين از ارديبهشت ماه 
با تشكيل دبيرخانه استانى جام باشگاه های كتابخوانى و برگزاری 
دوره هــای آموزشــى برای مربيــان باشــگاه ها، فعاليت های اين 
رويداد ترويج كتابخوانى در ســطح شــهرها و استان ها آغاز شده 
اســت. همچنين با ثبت نام باشــگاه ها، اعضــای آن مى توانند از 
تســهيالت خريد كتاب برخوردار شــوند. مراســم پايانى سومين 

دوره جام باشگاه های كتابخوانى اسفندماه برگزار خواهد شد.

خبر آخـر

مروری بر آثار نقاشيخط محسن دایى نبى

راز خرقه درویشان

دو گروه همواره به بازتوليد مضامين عرفانى در نقاشى آسيب 
زده اند: مدرنيست های سنت گريز و سنت گرايان مدرن ستيز. 
هر دو گروه البته يک ويژگى مشترک دارند و آن، درک نكردن 
درونمايه و مبانى بنيادين ســنت و مدرنيته اســت. اما هر گاه 
»قديــم و جديــد« و »كهنــه و نــو« به ســنتزی منطقى دســت 
يافته اند، از دل آن شــاهد خلــق امر نو و ظهور افق های جديد 
بوده ايــم. يكى از مضامين بازتوليدشــده عرفانى در نقاشــى، 
رقص ســماع اســت كــه ايــن روزهــا رواج چشــمگيری يافته و 
البته اغلــب نمونه های آن، فاقد بداعــت، نوآوری و خالقيت 
اســت. بــا ايــن حال اســتثناهايى هــم وجــود دارد. هــر چند از 
نظرعموم، هميشــه قاعــده جالب تر از استثناســت؛ اما گاهى 
استثنا مى تواند جالب تر از قاعده باشد. در تاريخ نقاشى ايران 
نگاره »ســماع درويشان« منســوب به كمال الدين بهزاد يكى 
از آن استثناهاســت؛ اثری زيبا از مكتب هرات دوران تيموری. 
محمود سعيد نقاش مدرنيست مصری نيز تابلويى با همين 
عنوان دارد مربوط به ســال 1929 كه آن هم يک اســتثنا است. 
اســتثنای بزرگ تر زمانى رقم خورد كه اين تابلوی رنگ روغن 
كوچک در حراج 26 اكتبر 2۰1۰ كريستيز در دوبى به مبلغ 2/5 

ميليون دالر فروخته شد.
دايــى نبــى در نمايشــگاهى كــه بــه تازگــى برگــزار كــرد 11 اثــر 
نقاشــيخط را كه همگى آنها دريک ماه گذشــته خلق شده اند 
و اغلــب در فرم هــای آزاد و رهــای ســماع شــكل گرفته اند به 
تماشــا گذاشــت. كرشــمه حروف الفباى ايرانــى براثر گردش 
قلم در دســتان هنرمند، تركيب بنــدی منحصر به فردی را به 
وجــود آورده كه گويى حروف به ســماع درآمده اند. چرخيدن 
و َدَوران سماع گران، جنب و جوش و ديناميسمى منحصر به 
فرد به تابلوها بخشــيده كه در تضادی شديد با حالت و ژست 
مكاشــفه گون ســماع گران اســت. اين حركِت توأم با ســكون 
و آرامــش فيگورهــا، كيفيتــى راز آميز به آثار  بخشــيده اســت. 
هرچند در پوســتر اين نمايشــگاه اشــاره شــده بود كه اين آثار 
نقاشــيخط هستند، با اين حال دشــوار است اگر بخواهيم آنها 
را در دســته بندی خاصى قرار دهيــم.در نگاهى انضمامى تر، 

مى توان فيگورهای اين نمايشگاه را سماع گران آشنای قونيه 
قلمداد كرد؛ با همان چرخش آشنای بدن ها همراه با حالتى 
خلســه گون؛ هر چند خود هنرمند ترجيــح مى دهد آثارش را 
در ارتباط با انديشــه های مولوی بداند و نه در انتساب به فرقه 

يا گروهى خاص.
انتزاع و ســادگى نقاشــى های دايى نبى، اغلــب تأثيراتى از مينى 
ماليســم را به همراه دارد. اين آثاِر اشــباع شــده و ســبک يافته با 
خطوط ســركش، حســى بازيگوشــانه با طنين سنت خوشنويسى 
شــرق دور، معروف به ســبک ذن را به مخاطب اثر مى بخشــند. 
پايه ســنت خوشنويسى شرق دور بر بداهه نويسى و بداهه نگاری 
اســتوار اســت. اين بداهگى در نوشــتار و نقش زدن و خلق اثر در 
كارهــای دايــى نبــى هم مشــهود اســت. در ســياق خوشنويســان 
مكتب »ذن« برای مثال كلمه عشــق را مى توان به صدها شــكل 
نگاشــت. در ذن آثــاری كه در لحظــه حال خلق مى شــوند الزاماً 
بايد خيلى تند و سريع اجرا شوند؛ چون حسى كه در لحظه حال 
هست چند لحظه بعد محو مى شود. برای همين در اين روش از 
خوشنويســى، اختصار و گزيده  نويسى مطرح است. اين در حالى 
است كه در خط نستعليق كلمه ای چون عشق با اصول و قواعد از 

پيش تعيين شده و به يک شكل مشخص نوشته مى شود.

و  بــود  معلــوالن  جهانــى  روز  ديــروز 
كســانى كه بــرای حل مشــكالت آنها و 
برخورداری شان از حقوق طبيعى مثل 
امكانات شهری تالش مى كنند ديروز حسابى فعال بودند. 
در فضــای مجــازی خيلى ها معمــوالً و در روزهــای ديگر از 
 مشــكالت اين افراد مى نويســند. مشــكالتى مثل دشــواری 
رفــت و آمــد در شــهرها و اســتفاده از امكانــات عمومــى يــا 
بيكاری. اما ديروز مى شــود گفت تمــام اين حرف ها يكجا و 
متمركز نوشته مى شد و هر كاربری سعى مى كرد به بخشى 
از ايــن مســائل بپــردازد تا ناگفتــه نمانند:»خيابــون هامون 
بــرای معلولين كامــاًل نامناســبند، آدم هامون به معلولين 
كه مى رسن ميگن خداروشــكر، دولت هنوز برای معلولين 
قانون درستى تصويب نكرده تا برای زندگى در ايران شرايط 
مناســبى داشــته باشــند، جامعــه معلوليــن دچــار بيكاری 
سرســام آوری هســتند.خب حــاال كه مهم نيســت فقط روز 
جهانى معلوالن مبارک!«، »طبق آمار رسمى بنياد شهيد: 
۵7۴1۰1 نفــر جانبازان 8 ســال جنگ هســتند. بــه اين آمار 
معلوالنى كه از بدو تولد دچار معلوليت هستند را اضافه كنيد 
چند برابر ميانگين جهانى خواهد شد. چقدر شهرهای خود 
را با توجه به وضعيت معلوالن طراحى كرديم؟ پاسخ: كمتر 
از 1۰ درصد«. كاربران معلول هم به مناســبت اين روز بيشتر 
درباره خودشــان مى نوشتند. كاربرانى كه معموالً فالوورهای 
زيادی هم دارند. در اينستاگرام هم چهره ها با انتشار عكس، 
طرح و فيلــم به اين روز پرداختنــد. چهره هايى مثل مهتاب 

كرامتى، رامبد جوان، على كريمى و برانكو ايوانكوويچ.
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