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FATF و فهم مشترک از ضرورت های حیاتی 
 CFT رســیدگی مجلس به ایــرادات شــورای نگهبــان از ایحه
و رأی روز گذشــته مجلــس بــا وجود همه مخالفت هــا و موانع 
آشــکار و پنهــان اگر چه گام بســیار مهمی محســوب می شــود 
امــا قطعــاً آخریــن گام نبــود. به دلیــل فعالیت های گســترده 
مخالفان در سطح ملی و فضاسازی قابل توجه علیه موافقان 
 و همین طور محتوای این ایحه، انتظار طیف مخالفان ایحه 
یاد شده عدم تصویب آن در مجلس بود. اما آنچه روز گذشته 
در مجلس رخ داد تجلی همت و اراده موافقان به دلیل انگیزه 

گسست ناپذیر آنها درخصوص منافع ملی کشور بود.
جد و جهد مخالفان البته محدود به کف خیابان و فضای مجازی 
نبود و متأسفانه در اتفاقی نادر پای مراجع تقلید را به موضوع FATF و ایحه CFT باز 
کردند و حتی تا مرز صدور فتوا علیه موضوع FATF توسط یکی از مراجع پیش رفتند. 
تاش آنها برای ورود مستقیم این موضوع اما با درایت حکیمانه رهبر معظم انقاب 
و تأکید بر لزوم رعایت قانون )رسیدگی به این لوایح در مسیر معمول قانونی( و اصرار 
بر صاحیت مجلس شورای اسامی برای قانونگذاری ناکام ماند و نتوانستند از رهبری 

انقاب هزینه کنند.
همه گزارش های مقامات ارشــد کشور همچون مقامات وزارت خارجه، بانک مرکزی، 
وزارت اقتصاد و همچنین مدیران بانک ها و مقامات وزارت اطاعات حاکی از تحوات 
منفی در حوزه تعامات پولی و بانکی ایران با ســایر کشــورها بویژه در شرایط تحریمی 
بــود کــه این مهم را با عدم تصویب لوایح یاد شــده قابل عمیق تر شــدن تا قطع کامل 
روابط بانکی ایران با همه کشورها و از جمله همسایگان و دوستان مان اعام می کردند.

فهــم واقع بینانه از شــرایط بین المللــی و موقعیت ایران در این برهه حســاس ایجاب 
می کرد که نســبت به CFT نیز نگاهی کاربردی و واقع بینانه اعمال می شد تا با تسهیل 
فضای دیپلماسی امکان مانور در چارچوب کنوانسیون های بین المللی نیز برای ایران 
فراهــم شــود و بهره برداری از ســاختار برجــام را )حتی بــدون امریکا( برای کشــورمان 
ممکن ســازد. اگر برجام توانســت موانع حقوقی پیش روی ایران را رفع کند، با خروج 
امریکا از برجام و تحوات ناظر به آن چون ایجاد کانال SPV  به عنوان مدل جایگزین 
ســوئیفت فقط در فضایی باز برای ما امکانپذیر اســت و این فضا با الحاق کشورمان به 

CFT فراهم خواهد شد.
قابل پیش بینی است که مدل فضاسازی مخالفان برای تأثیرگذاری بر رأی مجموعه های 
صاحــب تأثیر تغییر یابد و از هتاکی گســترده و اتهامات کور علیه نمایندگان به ســمت 
ابی های گســترده با اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام حرکت کند. در روزهای 
آینده تاش مخالفان بعد از ناامیدی از مراجع محترم تقلید و تحریک مذهبی موافقان 
بر مذاکرات توجیهی و اقناعی با اعضای مجمع متمرکز خواهد شد اما این مهم نیز به 
دلیل زیر خنثی و بی اثر خواهد شد؛ درک واقع بینانه از شرایط کشور و برداشت صحیح 
از وضعیت کشــورمان در عرصه بین المللی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را بیش 
از هر زمان دیگری به ســوی اعمال مصلحت نظام به نفع مردم و حل مشــکات کشور 
رهنمــود خواهد ســاخت و همچنان کــه در موارد مختلف و مشــابه علی رغــم ایرادات 
شورای نگهبان بر برخی مصوبات مجلس، این مجمع نظر مجلس را برای برون رفت 
از بن بست های مختلف مورد تصمیم قرار داده اکنون نیز مصالح عالیه کشور در مسیر 

منافــع عمومــی ضرورتی آشــکار را در موضــوع FATF پیش 
روی اعضای محترم این مجموعه می گذارد.
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هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود، صدای ســام 
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■  پیــاده روســازی اولویت شــهرداری باشــد / اصغــر عابدی: 
از شــهردار جدیــد تهــران درخواســت داریــم کــه موضــوع 
 پیاده روســازی را محوریــت قــرار دهنــد. برای مثــال خیابان 
17 شــهریور حد فاصل میدان امام حســین)ع( تا میدان شــهدا با ســنگفرش 
تبدیل به پیاده رو شــد ولی متأســفانه با گذشت یک ســال قسمتی از این پیاده 
رو حذف و مجدداً به سواره رو تغییر پیدا کرد. خواهشمندیم این طرح در سایر 

مناطق تهران جهت تشویق مردم به پیاده روی اجرا شود.
■  پاســخگو نبودن مؤسســه کاســپین نســبت به ســپرده گذار / زهرا کریمی: 
پدر اینجانب مدت 5 ســال اســت که در مؤسســه بدرالطــوس که بعدها به 
مؤسســه کاســپین تغییر نام داد ســپرده گذاری کردند و نه تنها هیچ سودی 
به ما نمی دهند بلکه هر بار هم  که بابت دریافت پول خود به شعبه سنوات 
مشــهد مراجعه می کنیم در پاســخ می گویند فعًا پول نداریــم و دولت به 
حساب مؤسسه پولی واریز نکرده است. به شعبه مرکزی مراجعه می کنیم 
پاســخ قانع کننده ای به ما نمی دهند و از پرداخت پــول خودداری می کنند. 
اان مــادر اینجانــب بیمــار اســت و پول جهــت جراحی ایشــان نداریــم. از 

مسئوان درخواست پیگیری دارم.
■  چرا ســبد کاا بــه ما پیک موتوری ها تعلــق نمی گیرد؟ / آقای ســلطانی: اخیراً 
دولت اعام کرده که قرار اســت به افرادی که درآمد آنها زیر 3 میلیون تومان 
اســت سبد کاا یا بســته حمایتی پرداخت شود. ســؤال من از دولت این است: 
پس تکلیف اینجانب و امثال اینجانب که هیچ گونه شغل ثابت و بیمه نداریم 
چیست؟ چرا این سبد به ما تعلق نمی گیرد؟ ما که فقط از طریق پیک موتوری 

خرج زندگی را با هزار زحمت تأمین می کنیم تکلیف مان چیست؟
■  تبدیل فضــای پارک به ســاختمان اداری / آقای نوروزی: شــهرداری قزوین 
200 متــر از فضای پارک محلی واقع در شــهرک شــهید رجایــی را تبدیل به 
ســاختمان اداری کــرده و هرچــه هم اهالــی منطقه اعتــراض می کنند هیچ 

نتیجه ای نداشته است.
■  عدم کمک به معلول از سوی کارمندان بانک / خانم کاظمی: اینجانب معلول 
حرکتی هستم و با ویلچر برقی تردد می کنم. چهارشنبه 30 آبان به بانک ملی 
شــعبه نازی آباد جهت انجام کار بانکی مراجعه کردم ولی با توجه به شــرایط 
جسمی ام هیچ یک از کارکنان بانک حاضر به کمک به اینجانب جهت انجام 
کار بانکی نشدند. این در حالی بود که مراجعین به بانک حاضر به کمک بودند 

اما کارمندان دریغ کردند.
■  درخواســت کمــک به زندانیان مالــی / یک مخاطب: بــرادر اینجانب به نام 
حســین حســین خانی مدت 9 ســال اســت که به علت بدهی در زندان است و 
هیچ گونه حامی مالی که بتوان به او کمک کرد ندارد. تمام جوانی او در زندان 
در حال تباه شــدن اســت. از خیرین و مردم دلســوز کشــور درخواســت دارم به 

برادرم کمک کنند تا وی به آغوش خانواده برگردد.

نظــــــــر 
مـــــردم

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

روزنامه »ایران عصر«  
گامی تازه  در 

اطاع رسانی مجازی 
ادامه در صفحه 3

تناقض در سیاست نفتی ترامپ 
سال 1918 و اواخر جنگ جهانی اول، کلمانسو رئیس جمهوری 
فرانســه به رئیس جمهوری وقت امریکا نوشت: »آقای رئیس 
جمهور، امروز یک قطره نفت مســاوی یک قطره خون اســت، 
لطفاً به ما نفت بیشتری برسانید.« از آن زمان سیاست نفتی از 
ستون های اصلی هژمونی جهانی امریکایی است. این هژمونی 
همراه با ستون های نظامی - صنعتی که آیزنهاور پس از جنگ 
جهانــی دوم تعریــف کرده، بــرای جهانخــواری و برتری طلبی 
بر اســاس کنتــرل بــازار بین المللی نفــت در عرصه هــای تولید 
وعرضــه نفــت بنــا شــده اســت. البته ســتون مهــم دیگــر این 
برتری طلبــی را هژمونی تســلط دار بــر بازارهــای مالی جهان 
تشکیل می دهد، چنانکه از جنگ دوم دیگر نقش چندانی برای 
ارزهــای اروپایی در مبادات جهانی باقی نماند. این ســلطه گری امریکا بــه اروپا، ژاپن و 
بسیاری از کشورها دیکته می کند که ما »امنیت نفتی و نظامی شما را با وفور عرضه نفت و 
قیمت ارزان تأمین می کنیم« ولی شرطی این میانه هست که نفت را از تولید کنندگان فقط 
به دار بخرید. به صادر کنندگان نفت هم فشار می آورد که نفت را فقط به دار بفروشید. 
نتیجه این سیاســت این اســت که بهای ثمن و مثمن هر دو به امریکا سرازیر می شود و 
تسلط دار به معامات غیر نفتی بین کشورها تسری پیدا می کند. این زنجیره هژمونی در 
دوران جنگ سرد و در معارضه با اردوگاه اتحاد جماهیر شوروی و اکنون هم در مقابله با 
روسیه و کشورهایی که هژمونی امریکایی را نپذیرند، به کار می رود. البته این تسلط مالی، 
نظامی و سیاسی دندان اتمی هم دارد که هرچند امریکا متعهد به کاهش کاهک های 
هسته ای و تهدید نکردن کشورها در به کار بردن اسلحه هسته ای در قرارداد دهه هشتاد با 
اتحاد جماهیر شوروی شده بود ولی در حال حاضر حتی کشورهای فاقد اسلحه هسته ای 
را تهدید به کاربری ساح کشتارجمعی هسته ای می کند. وجه نفتی هژمونی امریکایی با 
نفت ارزان به عین شکوفایی عصر صنعتی شدن کشورها در قرن بیستم و توسعه وسایل 
نقلیه مجهز به موتورهای درون سوز بود که تقاضا برای فرآورده های نفتی را هر10 سال 
دو برابر می کرد. همین توسعه تکنولوژی امروزه در جبهه تولید امکان فروش نفت ارزان 
در امریکا و در بازار بین المللی را غیر ممکن کرده است. به دیگر سخن با افزایش سهم 
امریکا در تولید نفت از هشت میلیون بشکه در روز به دوازده میلیون به یمن تکنولوژی 
شکافت رس های نفتی ممکن شده است ولی این گران ترین نفتی است که در دنیا تولید 
می شود که تعیین کننده قیمت بازار است. پس ادعای ترامپ که چون امریکا در تولید 
نفت پس از شصت سال خودکفا شده همراه با ادعای نفت ارزان، سرمایه گذاران در تولید 
نفت غیر معمول با متوسط هزینه بشکه ای شصت و پنج دار را علیه او برانگیخته است. 
همین تناقض است که توصیه های رژیم صهیونیستی و جماعت وهابیان پرخاشگر به 
ســرکردگی عربســتان برای توقف صادرات نفت ایران را غیر اجرایی کرده است. ترامپ 
اجرم علیه ایران و برخی دیگر از کشورها چشم غره می رود ولی چون تقاضاهایش را با 
منطق بازار نمی تواند اجرایی کند، اجرم به جنگ افروزی و اختاف افکنی بین کشورها با 
کشورهای هدف روی آورده است. سیاست اختاف افکنی و جنگ های منطقه ای مانند 
آنچه در اوکراین برافروخته اند تا حدی ناشی از شکست در سیاست نفتی است. در راستای 
تهدید صلح در مناطق مختلف جهان، ترامپ و کوچک ابدال هایش در سیاست خارجی 
و نیروهای نظامی امریکا سعی دارند اختاف های بین المللی خودساخته را تهدید علیه 

صلح جهانی جا بزننــد و به دنبال گرفتن مصوبه از مراجع 
بین المللی بویژه از شورای امنیت سازمان ملل متحد باشند.

تأملی بر ادعای امریکا
موضوع آزمایش موشــکی کشــورمان در حالی بار دیگر در 
نشست شــورای امنیت سازمان ملل و پشت درهای بسته 
مورد بررســی قرار گرفته است که وزیر خارجه امریکا اخیراً 
مدعی شــده بود جمهوری اســامی ایران موشک هایی را 
آزمایــش کرده کــه قابلیت حمــل چند کاهــک جنگی را 
دارد. مایک پمپئو  اخیراً در توئیتر خود عنوان کرده بود که 
»ایران یک فروند موشک بالستیک قادر به حمل کاهک 
هســته ای را آزمایــش کــرده اســت.« وی ایــن آزمایــش را 
مغایر قطعنامه شــماره 2231 شورای امنیت دانسته بود. 
قطعنامه ای که وی به آن اشاره دارد، مصوبات قبلی شورا 
حاوی تحریم بین المللی ایران را لغو کرد و در آن ازکشــورمان خواســته شــده که 
از تولید موشــک های بالســتیک که برای حمل کاهک هســته ای طراحی شــده، 
خودداری کند. این قطعنامه همچنین کشورهای دیگر جهان را از انتقال فناوری 
و اقام مورد اســتفاده در برنامه موشــکی ایران منع می کند. در پی ادعای پمپئو 
بود که وزارت خارجه فرانسه آزمایش اخیر موشکی را » تحریک آمیز « توصیف 
کرد و جرمی هانت  وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در بیانیه ای ادعا کرد که آزمایش 
موشکی اخیر ایران »مغایر قطعنامه شورای امنیت بوده است« و افزود که بریتانیا 
قاطعانه خواســتار  توقف این گونه آزمایش هاســت. علــی الظاهر متعاقب این 
موضعگیری ها، بریتانیا و فرانســه خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت در این 

باره شدند.
درباره ادعاهای مایک پمپئو چند نکته محل تأمل اســت. نخســت، اشاره وزیر امور 
خارجــه امریــکا بــه قابلیت حمل کاهک هســته ای این موشــک ها بــوده که محل 
بحث قرار گرفته و از ســوی سایر مقام های این کشــور هم تکرار شده است. این ادعا 
در حالی مطرح شــده اســت که به موجب برجام و مذاکراتی که ایران و شــش کشور 
1+5 داشتند، ماحظات و نگرانی جامعه جهانی از روند فعالیت های هسته ای ایران 
و امکان دســتیابی آن به ســاح هســته ای برطرف شــده و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای تعهدات فنی تهران تعیین شده است. چنان که 
ایــن ســازمان 14 بار از زمان دســتیابی به برجام پایبندی کامل ایــران به این توافق را 
مــورد تاییــد قرار داده اســت. بنابراین در شــرایطی که جمهوری اســامی هیچ گونه 
فعالیت مشــکوک و خارج از نظارتی برای رســیدن به تسلیحات هسته ای و طبیعتاً 

موشــک هایی با قابلیت حمل کاهک هســته ای ندارد، 
ادعای امریکا نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد. 

یادداشت

علی شمس 
اردکانی

رئیس کمیسیون 
انرژی اتاق 
بازرگانی ایران

یادداشت

علی بیگدلی
کارشناس مسائل 
بین الملل
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3جهانگیری: مشتریان جدیدی برای فروش نفت داریم
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پیام رهبر انقاب به اجاس سراسری نماز؛یادداشتی از پروانه مافیگفت وگو با فرهاد سال افزون

بچه ها به خاطر باا رفتن 
»یورو« لژیونر شدند

 کاهش طاق 
برنامه می خواهد

 مدارس را مزین کنید 
به نمازخوانی نوجوانان

 امریکایی ها هر روز 
توزیع یارانه ها فدرالیزه شدپیام مذاکره می دهند

روایـــــت
گـروه ســیاسی

رئیس جمهوری در ادامه برنامه های سفر به استان سمنان 
بعد از حضور در دانشگاه علوم پزشکی این شهر در جلسه 
توســعه و برگزیدگان اســتان حضور یافت و دستور افتتاح و 
آغاز 44 پروژه را صادر کرد. روحانی دیروز هم در اجاس سراسری نماز حضور یافت 
و در ادامه به سرخه زادگاه خود رفت. روحانی در جلسه شورای اداری استان سمنان 
هــم از پیــام های پی در پی امریکایی ها بــرای مذاکره با ایران خبــر داد.  به گزارش 
پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری ، رئیس جمهوری عصر دیروز در جلســه 
شورای اداری استان سمنان با قدردانی از حضور پرشور و اجتماع شکوهمند مردم 
این استان در استقبال از دولتمردان، گفت: حضور پرشور مردم، نمایش پشتیبانی 
آنها از نظام است و این طور نیست که مردم به خاطر یک شخص یا دولت اجتماع 

کنند.روحانی با تأکید بر اینکه در شــرایط تحریم باید تهدیــدات و معضات را به 
فرصت تبدیل کنیم، افزود: البته این کار آسانی نیست و از پیچیده ترین اقدامات 
استراتژیک جهانی به شمار می رود اما معتقدم ملت ایران قادر است تهدیدات 
را به فرصت تبدیل کند. رئیس جمهوری اظهار داشت: البته می توانیم راه دیگری 
را انتخــاب کــرده و به امریکا پاســخ مثبــت دهیم، امــا در آن شــرایط دیگر عزت، 
 استقال، مردم سااری و ایرانی با عظمت وجود نخواهد داشت. روحانی ادامه داد: 
امریکایی ها بسیار عاقه مندند که این شرایط به وجود آید و هر روز از طرق مختلف 
پیام مذاکره می دهند و این در حالی اســت که انتخاب با مردم است و ملت ما در 

طول سال های نهضت اســامی همواره برای 
استقال خود تاش کرده است.

- تصمیمات مهم سیاست خارجی در شورای عالی امنیت ملی مطرح و با رهبری 
 معظم هماهنگ می شود

- اگر امریکا تسلیم حق بشود، مذاکره می کنیم
- گرفتن ارز دولتی برای واردات و فروش به نرخ آزاد، ظلمی بزرگ به مردم بود
- اگر گفتن مسائل مفید به حال مردم، آینده و وحدت کشور نباشد سودی ندارد

رئیس جمهوری در جلسه شورای اداری استان سمنان:

ادامه درصفحه 2

عبور CFT از پیچ مجلس
آبستراکسیون مخالفان الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ناکام ماند

 گفت و گوی »ایران جمعه« 
با بهروز افخمی

 بررسی درخواست سینماگران 
برای لغو الزام  پروانه ساخت

همراه با یادداشت هایی از محمد 
مهدی عسگرپور،فیلمساز و 

هوشنگ گلمکانی، منتقد سینما

از من بر نمی آید
 مثل علی حاتمی

فیلم  بسازم

اصاح مدار غلط 
فیلمسازی

 بنزین
 1000 تومان
باقی می ماند
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ران
/ ای

ان 
طری

ا مع
رض

س :  
عک

   راسته کتاب  فروش ها/ یک دستورالعمل 
ساده در باب رنجاندن کتاب نخوان ها

  تحشیه/ کهن ترین نمونه »شعر« در ایران
   چهره هفته/ صاحب جایگاهــی رفیع تر از 

آنچه بر آن تکیه زده بود
 ضد فراموشی/برسد به دست تو با دو سرفه  مردانه

 چکامه/کلمات در وقوع باران و خاطره
خواندنی ها/ در ستایش نصفه خواندن کتاب ها

  پیشنهاد خواندن/ باز باران است
  نگاه موسیقیدان/ »شب، سکوت، کویر« 

تبلور یک فرهنگ بومی

کافه فرهنگ

  سکوت بازار رنگ

داستان عکس ها

سعید علیخانی / می شد به جنگ صاعقه ها رفتمقدس و تلخی 18 تیرشغامرضا ظریفیان/ دوران دانشجویی؛ شیرینی دفاع فائزه هاشمی رفسنجانی/ خشونت نرمآذر منصوری/ عطایی که به مشت بخشیده شداحمدشیرزاد / ماجرای اردوهای خاطره انگیزمحمد  هاشمی/ روز دوم دانشجویی در کالیفرنیاشهیندخت مواوردی/ یاد باد آن روزگاران...

داستان سیاست
به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو مطرح شد

  روایت فعاان سیاسی
از دوران دانشجویی

 ساعتی در مطب
اولین رزیدنت جراح پاستیک ایران

   جراح دردهای قربانیان اسیدپاشی

داستان یک رویداد

اسماعیل امینی/ من دوران دانشجویی نداشتماحسان رضایی/ بار دیگر دانشگاهی که دوست می داشتمجواد رسولی/ دور شدن برای نزدیک شدنمحمد زینالی اناری/ طرح زدن به زندگی

زندگی دانشجویی را تجربه کرده اید؟
چند روایت بخوانید از ا ین دوران جذاب

  روزگار خوش دانشجویی

داستان  زندگی

گفت و گوی »ایران« با بهروز افخمی
درباره تئاتر، سینما و تلویزیون

از من بر نمی آید
مثل علی حاتمی
فیلم بسازم

 گفت و گوی »ایران« با گاره ناظمی
 داوری که فینال المپیک جوانان را قضاوت کرد

   بزرگترین آرزوی من 
قضاوت بازی های » رونالدو« است

داستان ورزشی

 همراه با گزارش »ایران« از حضور  رئیس جمهوری
در دانشگاه های کشور  در 6 سال گذشته 

 صدای دانشگاه را
بشنوید

دانشگاهیان در آستانه روز دانشجو از مطالباتشان گفتند

 روایت های فعاان سیاسی 
 و دانشگاهی 

 از دوران دانشگاه :
 محمد  هاشمی، احمدشیرزاد، 

غامرضا ظریفیان، فائزه هاشمی 
آذر منصوری   و سجاد زارع زاده 

 یادداشت هایی 
 درباره زندگی دانشجویی از

محمد زینالی اناری
 جواد رسولی

 احسان رضایی
 و اسماعیل امینی

صفحات 7 تا 818، 9، 10و 21
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 ادامـــــه از
صفحه اول

اخـــبار

درنـــگ

»اف ای تی اف« و عینک بدبینی
یکــی از کارشناســان حقوقــی مرکــز مبــارزه با پولشــویی در 
دیداری روایــت می کرد که خیلی از همــکاران او و حتی تیم 
مذاکره کننده مرتبط با مســائل اف ای تی اف و از جمله میثم 
نصیری احمدآبادی رئیس مرکز مبارزه با پولشویی که اخیراً 
حاشیه هایی برایش ساختند، قبل از دولت اعتدال مشغول 
به کار بوده اند و حتی در تقســیم بندی های مرسوم، جزو اصولگرایان محسوب 
می شــوند.  او می گفت کــه برخی رســانه هایی که پیــش از این مــدام خبرها و 
نظرهای آنها را پوشــش می دادند، حاا با برجسته شــدن بحث های مربوط به 
لوایح 4 گانه دیگر هیچ خبری از آنها کار نمی کنند. به گفته او، حاا حتی دوستان 
اصولگرایشان هم حرف شان را نمی خوانند، چون همه چیزهای فنی، سیاسی 

و جناحی شده است.
این کارشــناس حتی این را هم اضافه کرد که سابقه و علت تصویب قانون 
مبارزه با پولشــویی بخوبی نشــان می دهد که مــراوده ما با اف ای تــی اف از چه 
زمانی آغاز شد و در چه دولتی به اهمیت همکاری با این نهاد پی بردیم، اما حاا 
که دولت عوض شــده و دولت اعتدال سر کار اســت، با ما که هنوز همان افراد 
هســتیم و همان جهت گیری های سیاســی را داریم، به صورت دیگری برخورد 

می شود.
واقعیت این اســت که بحث هــای مربوط بــه اف.ای.تی.اف، فنــی و البته 
قابل فهم  اســت. منتقــدان و مخالفان براحتی در گفت وگوها با کارشناســان 
مرتبــط می توانند زوایای مختلف و البته محســنات آن برای کشــور را دریابند. 
چنانکــه کارشــناس حقوقی مرکــز پولشــویی در روایت خــود بــرای خبرنگار 
»ایــران« توضیح داد که بتازگی کارشناســان مرتبط با اف ای تــی اف به یکی از 
شــخصیت های اصولگرا که عضو مجمع تشخیص هم هست مراجعه کرده و 
جزئیات مذاکرات و توصیه های اف ای تی اف، محتوای لوایح و حق شــرط های 
ایران را برای او تشریح کردند. در پایان مذاکره، این چهره سیاسی  از کارشناسان 
خواست هرچه زودتر دیدگاه های خود را با بزرگان حوزه و سیاست هم مطرح 
کنند تا آنان هم متوجه شوند که اف ای تی اف، این هیاهوی رسانه ای و سیاسی 

نیست، بلکه  توصیه هایی است که ما به آن نیاز داشته ایم.
بر همین اســاس از یک ســو می توان بر مســئوان مرتبط خــرده گرفت که 
چرا از ابزارها و شــیوه های مختلف موجود برای ارتباط بر قرارکردن با مخالفان 
اســتفاده نکرده انــد و همزمان بر مخالفان هــم ایراد گرفت که چــرا آنها بدون 
کسب اطاعات فنی و تخصصی پیشــداوری کرده و موافقان و رقیبان سیاسی 
خود را ترسو و خائن و بی غیرت خوانده اند. البته در این میان برخی هم هستند 
که گویی مواجهه آنها با موضوعات سیاســی خارج از چارچوب های منطقی و 
تنها بر اساس منافع جناحی تعریف شده خودشان است و بر این اساس هیچ 
توضیحی هم آنها را قانع نخواهد کرد. مضاف بر اینکه چه بســا عینک بدبینی 
و بی اعتمادی هم به چشــم داشــته باشــند. به هــر روی به گفته این کارشــناس 
حقوقی، اف ای تی اف بیشــتر از آنکه نیازمند این همه هیاهو باشــد، مســتحق 

گفت وگو و تبادل اطاعات و نظرات است.

جمهــوری  رئیــس 
بــا اشــاره بــه اینکه 
بودجه ایحه ســال 
آذر   25 را   98
تقدیــم مجلــس خواهــد کــرد،  گفت 
کــه دولت تصمیــم گرفته تا در ســال 
آینــده حقــوق کارکنــان را 20 درصــد 
افزایــش دهــد. روحانــی با اشــاره به 
حمایتــی  ســبدهای  اعطــای  اینکــه 
بــرای کمک بــه مردم در مســیر عبور 
بــه  ایــن  گفــت:  اســت،  از مشــکات 
سیاســت  در  کــه  نیســت  آن  معنــی 
خارجــی تاشــی نمی کنیــم و بــا دنیا 
قهــر کرده ایــم. وی افــزود: حتــی اگر 
امریــکا هــم در برابــر حــق ســر فرود 
بیاورد و تســلیم حق بشــود بــا او هم 
مذاکره می کنیم. همان طور که پیش 
از ایــن در برجام و پس از آن صحبت 
کردیــم و امــروز هــم اگــر شــرایط آن 
مناســب شــود، ممکن است صحبت 
کنیــم. روحانــی با بیان اینکــه تمامی 
تصمیمــات بــا هماهنگــی کل نظــام 
صــورت می گیــرد، گفــت: کســی فکر 
نکنــد کــه دولت از پشــت پــرده کاری 
انجــام می دهــد؛ دولت هیــچ چیزی 
پشــت پرده نــدارد و همه تصمیمات 
مهــم سیاســت خارجــی در شــورای 
عالــی امنیــت ملی به بحث گذاشــته 
شــده و تمــام مــوارد مهم بــا رهبری 
معظــم انقــاب هماهنگ می شــود. 
اگــر  کــرد:  تأکیــد  جمهــوری  رئیــس 
دشــمنان و خصــم مــا در برابــر حق 
ســر فــرود بیاورند، مشــکلی نداریم و 
می توانیم مســائل مان را حل و فصل 
بموقــع  بایــد  معتقدیــم  امــا  کنیــم. 
حــرف بزنیــم و بی موقع حــرف زدن 
و بی موقع مذاکره کردن برای کشــور 
خطرنــاک اســت. وی افــزود: مذاکره 
بی مــورد ماننــد چیــدن میــوه نارس 
اســت که هنگام خوردن ذائقه را تلخ 
می کند و هم به خود و هم به درخت 
بایــد  پــس  میــوه ظلــم رســانده ایم. 
در موقــع مناســب برســد. در موقــع 
مناسب اهل صحبت بحث و مذاکره 
بــا دنیــا هســتیم، امــا بــه شــرطی که 
دنیا و اروپا تســلیم مسیر حق باشند. 
صراحــت  بــه  کــرد:  تأکیــد  روحانــی 
گفتیــم که اگر اروپایی ها هم بخواهند 
در رابطه با توان دفاعی کشــور حرفی 
بزنند، برای ما قابل قبول نیست چرا 
که توان دفاعی ما برای دفاع از کشور 
اســت و بــا هیــچ کــس در ایــن رابطه 

صحبت نمی کنیم.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه به 
پیشــرفت های  زمینــه  در  دایلــی 
دفاعی کشــور کمتر صحبت می کنم، 
گفــت: بســیاری تصــور می کننــد کــه 
دولت در زمینه فعالیت های دفاعی 
کار کمــی انجام داده، امــا در طول 5 
ســال گذشــته حداقل، بــه انــدازه 12 
ســال گذشــته در زمینــه تولید ســاح 
اســتراتژیک  بنیــه دفاعــی  و تقویــت 
رئیــس  اســت.  شــده  تــاش  کشــور، 

از  دیگــری  بخــش  در  جمهــوری 
ســخنانش بــا بیــان اینکه دولــت اگر 
از  ناشــی  و مشــروعیتی دارد  قــدرت 
رأی مــردم اســت، کــه پــای صندوق 
آمدنــد، اظهــار داشــت: آرای مــردم 
صندلی مســئولیت را برای مســئوان 

کشور ساخته است.

ë  هیچ کاری با استفاده از زور
درست هدایت نمی شود 

حســن  والمســلمین  حجت ااســام 
روحانی در بیست و هفتمین اجاس 
سراســری نماز، نیز  بــا تأکید بر اینکه 
»نمــاز، یــک عبــادت صــرف یــا یک 
فــرع دین مثــل ســایر فروع نیســت، 
اســام  چهــره  تمامــی  نمــاز  بلکــه 
اســت«، اظهارداشــت: نمــاز صورت 
اســام اســت. ایمان به خــدا، اعتقاد 
بــه حــق و عمــل بــه دســتورات الهی 
جوهــر دیــن اســت، امــا نمــاز پرچم 
دیــن به شــمار مــی رود و همان گونــه 
کــه کشــورهای جهــان بــا پرچم شــان 
شــناخته می شــوند، دین بــدون نماز 

قابل شناخته شدن نیست.
تاش هــا  از  تجلیــل  بــا  روحانــی 
حجت ااســام  ارزنــده  خدمــات  و 
والمســلمین قرائتــی در ســتاد اقامه 
نمــاز و در راســتای ترویــج فرهنــگ 
نمــاز در کشــور، گفت: ایشــان با بیان 
مســائل  گاهــی  خــود  ســاده  و  شــیوا 
بسیار سنگین عقیدتی را با مثال های 
ســاده برای مردم بیان می کنند و این 
توفیقی اســت که خداوند نصیب وی 

کرده است.
از  افــزود:  جمهــوری  رئیــس 
دینــی کــه پیــروان آن در 24 ســاعت 
بــا  را  خداونــد  بارهــا  شــبانه روز 
رحمــت و رحمانیتــش یــاد می کنند، 
خشــونت، بداخاقی و تهمت بیرون 
نمی آیــد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه در 
انقاب اســامی نمازهــای جماعت، 
در  امــا  دارد  گوناگونــی  چهره هــای 
دوران پیش از انقاب، نماز جماعت 
بــا جوانــان، معنــای انقابــی بــودن، 
معتقــد  روشــنفکر  و  بــودن  مذهبــی 
از  پیــش  گفــت:  داشــت،  را  بــودن 
انقــاب جــو خاصــی در دانشــگاه ها 
کل  در  کــه  گونــه ای  بــه  بــود  حاکــم 
دانشــگاه تهران تنها یک دختر خانم 
با روسری در محیط دانشگاه بود، اما 
در همان شرایط هنگام نماز بسیاری 
و  می آمدنــد  دانشــجو  دختــران  از 
بــا اســتفاده از چادرهایــی کــه وجــود 

داشت، نماز می خواندند.
روحانــی با اشــاره به اینکــه در آن 
دوران افــرادی مانند بــازرگان و دکتر 
ســحابی کــه در اروپــا درس خوانــده 
بودند، وقتی به کشــور آمدند بواسطه 
مذهبی بودن احساس کردند که باید 
نمــاز ظهــور و بــروز پیــدا کنــد، گفت: 
اینهــا انســان های متدینــی بودنــد که 
بعضًا نماز شب شــان ترک نمی شــد 
و در دانشــگاه تهــران بــا وجــود اینکه 

مســجد وجــود داشــت در دانشــکده 
فنی نمازخانه درســت کردند تا افراد 
بتوانند نماز اول وقت را به جا آورند.
در  داد:  ادامــه  جمهــوری  رئیــس 
و  زنــان  از  بســیاری  انقــاب  دوران 
دختران خودشــان داوطلبانه حجاب 
را انتخاب کردند بواســطه آنکه در آن 
جاذبــه می دیدنــد و می فهمیدنــد که 
دیــن عامل حرکــت، جنبش، انقاب، 
اســتقال، آزادی و عزت کشــور است.
روحانــی بــا بیــان اینکــه ابــزار شــدن 
و  اســتخدام  و  گزینــش  بــرای  نمــاز 
پســت، تأســف آور اســت چرا که نماز 
نشــانه عظمــت انســان اســت، اظهار 
داشت: ناراحتم از اینکه در گزینش ها 
ســؤااتی از جوانان می کننــد که گاهی 
خواهــد  دورویــی  بــه  مجبــور  را  آنهــا 
کــرد و این در حالی اســت کــه دین ما 
این گونــه نیســت و شــکل دیگــری آن 
بیــان  بــا  کردیم.روحانــی  معرفــی  را 
اینکــه بایــد بررســی کنیــم کــه چگونه 
و  بــه نمــاز ترغیــب  را  دانش آمــوزان 
تشــویق کنیم، افــزود: اســاس دین بر 
مبنــای انتخاب اســت و ایــن در حالی 
اســت که هیچ کاری با اســتفاده از زور 
درســت هدایــت نمی شــود. پیــش از 
ســخنان رئیس جمهوری، پیــام رهبر 
معظم انقــاب به بیســت و هفتمین 
اجاس سراسری نماز توسط آیت اه 
در  فقیــه  ولــی  نماینــده  شــاهچراغی 
اســتان ســمنان قرائــت شــد، رئیــس 
جمهــوری در این مراســم از 1۵ فرد و 
دســتگاه برگزیده در بیست و هفتمین 

اجاس سراسری نماز تجلیل کرد.

ë  ناگفته های رئیس جمهوری
از ارز 4200 تومانی

در  سه شــنبه  شــامگاه  روحانــی 
جلســه توســعه و برگزیــدگان اســتان 
ســمنان، با بیان اینکــه تعهد اخاقی 
ضــرورت فعالیــت ســالم اقتصــادی 
اســت، گفت: اقتصاد بــدون فعالیت 
ســالم بانک هــا نمی چرخــد و تمــام 
بانک هــا بایــد بــرای حــل مشــکات 

اقتصادی دولت را یاری کنند.
بــه  اشــاره  بــا  جمهــوری  رئیــس 
جلســه  ســخنرانان  از  یکــی  ســخنان 
دربــاره اینکــه چــرا دســتورالعمل ها، 
بخشــنامه ها  و  آیین نامه هــا 
بــه  و  می شــود  تغییــر  دچــار  مــدام 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
کمک هــای ازم ارائه نشــده و دولت 
آنها را به عنوان ســربازان خط مقدم 
اقتصاد در شــرایط تحریم نمی بیند، 
اظهار داشت: واقعیت امر این است 
که آنچه واقع می شــود، به آنچه بیان 
می گــردد کمــی متفــاوت اســت و در 
اینجا فرصت را مغتنم می شــمارم و 
موضوعی که شــاید بســیاری از مردم 
مــا جزئیــات آن را ندارنــد، توضیــح 
می دهم.روحانــی ادامــه داد: مــا در 
شــرایطی کــه در آغاز ســال بــا توطئه 
امریــکا مواجه بودیم در فروردین ماه 

امریکایی ها هر روز پیام مذاکره می دهند
روحانی در جلسه شورای اداری سمنان:

 اگرامریکا تسلیم حق بشود، مذاکره می کنیم
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پیام رهبر معظم انقاب  به اجاس نماز
رهبر معظم انقاب پیامی را به اجاس سراسری نماز در 
سمنان صادر کردند که دیروز توسط آیت اه شاهچراغی 
نماینــده ولی فقیه در این اســتان، قرائت شــد. به گزارش 
پایگاه اطاع رســانی دفتر رهبر معظم انقاب، در متن این پیام آمده است: 
بســم اه الرحمن الرحیم/ و صلی اه علی محمد و آله الطاهرین اجاس 
ساانه  نماز از سویی نشانه  حق گزاری در برابر فریضه ای است که می تواند بر 
همــه  اعمال و فرایض دیگــر، روح بدمد و آنها را کارآمد کند: »إن ُقِبَلت ُقِبَل 
ماِسواها« و از سوی دیگر خدمت بزرگی است به آنان که حِق این هدیه  الهی 

را ندانسته و در آن سهل انگاری می کنند. 
نمــاز آنگاه که با خشــوع و حضــور گزارده شــود، جامعه را به صاح و ســداد 
در زبــان و عمل می کشــاند و اعتا می بخشــد. بخش مهمــی از گرفتاری ها و 
آلودگی های ما بر اثر نپرداختن به این حقیقت هشــداردهنده اســت. از این 
رو ترویــج نماز با همه  شــیوه های اثرگذار، در شــمار وظایف بزرگی اســت که 
همه باید بدان اهتمام ورزیم و شما دست اندرکاران این اجاس بویژه عالم 
مجاهد جناب حجت ااسام آقای قرائتی بحمداه در این راه از توفیق الهی 
بهره مند شده اید. آموزش و پرورش می تواند در این عرصه از اثرگذارترین ها 
باشــد. مــدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانــان؛ این برترین تضمین 

برای سامتی آینده  جامعه است.

استیضاح ظریف منتفی شد
یــک عضــو هیأت رئیســه مجلس  گفــت که اســتیضاح وزیر خارجــه منتفی 
شــد. علیرضــا رحیمــی در گفت وگو با ایســنا، افزود: اســتیضاح محمد جواد 
ظریف 2۴ امضا داشــت که اکنون تعداد امضاها به 9 نفر رسیده است. طبق 
آیین نامــه وقتــی امضاها کمتر از 10 نفر باشــد از حد نصاب افتــاده و منتفی 
است.وی با این توضیح که دیگر استیضاح ظریف رسمیت ندارد، تاکید کرد: 
در آیین نامه موضوعی به نام انصراف از پس گرفتن امضا نداریم اگر کســی 
امضایش را پس گرفته باشد نمی تواند بعداً بگوید که مجدداً می خواهد پای 

همان تقاضای استیضاح را امضا کند.
مذاکرات کره جنوبی و امریکا با موضوع ایران 

 شــبکه خبــری دولتی کره جنوبــی )KBS( از دور جدید مذاکرات این کشــور و 
امریکا با موضوع تحریم های ایران خبر داد. به گزارش ایرنا وزیر خارجه کره 
جنوبی دیروز گفت، هیأت نمایندگان کره جنوبی از سه شنبه در مورد مسائل 
مربــوط به معافیت های تحریمــی از جمله امور مالی، حمــل و نقل و بیمه 
بــرای حمایت از معامات بخش تجاری با مقامات امریکایی وارد گفت و گو 
شدند. در نشست مقامات دو کشور در واشنگتن، نماینده کره جنوبی از دولت 
امریکا خواســت تا موضع روشــن خود نســبت بــه تحریم هــای امریکا اعام 
کند و واشــنگتن نیــز در مقابل برای همکاری نزدیک بــا کره جنوبی از طریق 
کانال هــای دیپلماتیکــی برای حل این موضوع توافق کــرد. به گفته برخی از 
کارشناسان سیاسی، هیأت کره ای در این سفر در کنار موضوع بررسی موضوع 
تحریم هــای امریکا به دنبال تمدید معافیت خود برای ادامه واردت نفت و 
تداوم روابط تجاری خود با ایران اســت. در ماه گذشــته کره جنوبی به همراه 
هفت کشــور دیگر توانستند از معافیت موقت تحریم های امریکا علیه ایران 
برخوردار شوند. بر اساس این معافیت کره جنوبی می تواند به مدت 180 روز 

با حجم کمتر نسبت به گذشته به واردات نفت از ایران ادامه دهد.

نامه جوانان اصاح طلب خراسان رضوی به جهانگیری
بیــش از صــد نفــر از فعاان سیاســی و مدنی جــوان از اقصی  نقاط اســتان 
خراســان رضــوی در نامــه ای بــه معــاون اول رئیــس  جمهــوری خواســتار 
پیگیــری و شــنیدن مطالبــات و توصیه هــای نخبــگان این اســتان، پیرامون 
فرآیند انتخاب اســتاندار جدید این اســتان شــدند . در این نامه که اســحاق 
جهانگیری با عنوان »بااترین مقام اصاح طلب در ساختار اجرایی کشور« 
یــاد شــده، با اشــاره به نقــش حمایتــی جریان اصاحات اســتان خراســان 
رضــوی از دولت طی 5 ســال گذشــته آمده اســت: انتظار داریــم در جهت 
انتصاب اســتانداری از جنس تدبیر و امید، آشــنا به حساسیت ها و مسائل، 
چالش هــا و ویژگی های خاص اســتان؛ مدیری تحول آفرین بــا تمام  توان ، 
کوشــا باشــید تا در این مدت باقی مانده از عمر خدمتگزاری دولت آن  هم 
در شرایط سخت و پیچیده امروز، دست کم شاهد ثبات و تعامل با تمامی 
نیروهای سیاســی اســتان که در دوره جناب آقای علیرضا رشــیدیان تا حد 

زیادی جریان داشت، باشیم.

رئیــس جمهــوری در دومیــن روز ســفر بــه 
اســتان ســمنان، بــه ســرخه زادگاه خویــش 
رفــت و در فضایــی صمیمــی بــا دوســتان 
ســابق و همشــهری های خود تجدید دیدار 
کــرد. تصاویــر و گزارش هــا نشــان می دهــد 
تجدیــد  هــم  تکلــف،  بــی  ســفر  ایــن  کــه 
خاطره ای برای رئیس جمهوری و دوستان، 
همکاسی های ســابق و مردم شــهر زادگاه 

روحانی بوده است.
بــه  ابتــدا  جمـــــــــــــــــــــــهوری  رئیــس 
»وادی الســام« آرامــگاه ســرخه رفت و بر 
مزار شــهدا و بزرگان این شهر فاتحه خواند. 
او ســر مزار پدر و مادر خود هم حاضر شد و 
بعد از قرائــت فاتحه، بر قبــور والدین خود 
بوســه زد. در ایــن میان، برخی اهالی شــهر 
که در وادی السام حضور داشتند، فرصت 
یافتنــد گــپ و گفتــی بــا رئیــس جمهــوری 

داشته باشند.
در  ســرخه،  اهالــی  بــا  عمومــی  دیــدار 
حســینیه شــهدای شــهر برگــزار شــد. پیش 
از آغــاز مراســم، فرمانــدار و امــام جمعــه، 
دوران  دوســتان  خویشــان،  همســایه ها، 
کودکی و همکاســی های روحانی در دوران 
مدرسه، با او صحبت کردند و روحانی نیز با 

آنان خوش و بش کرد.
ســخنرانی رئیــس جمهــوری در جمــع 
مردمی که او را همشهری خود می دانند، با 
شــور و هیجان مردم همــراه بود تا جایی که 
صحبت هــای روحانی بارها با تشــویق های 
مکــرر ســرخه ای ها مواجه شــد، بویژه وقتی 
که روحانی از قــول وزیر نیرو وعده داد که تا 
ســال 99 ســرخه دارای آب پایدار و مطمئن 
خواهــد بود که تا 30 ســال بعد هم شــهر را 
کفایــت می کنــد. ایــن وعده درحالی اســت 
که حتی آب شــرب فعلی ســرخه نیز نتیجه 
نمایندگــی  دوران  در  روحانــی  تاش هــای 
اســت. رئیــس جمهــوری درعیــن حــال بــا 
اشــاره بــه آثــار و ابنیــه تاریخــی ایــن شــهر، 
از قــول مونســان، رئیــس ســازمان میــراث 
فرهنگــی بــه ســرخه ای ها وعــده داد کــه در 
شــهر یک مجتمع فرهنگی ســاخته خواهد 
شــد.همه اینهــا تشــویق ها و هیجــان مکــرر 
جمعیت را به دنبال داشــت، اما نقطه اوج 
آنجایــی بــود که رئیــس جمهوری بــا لهجه 
سرخه ای خطاب به مردم گفت که »خیلی 
دوســت تان دارم« و بــاز با لهجه ســرخه ای 
اضافــه کرد که »من همیشــه به ســرزمین و 
وطن و زادگاهم عشــق می ورزم. اگر صدها 

قــدم  ســرخه  مختلــف  محله هــای  در  روز 
بزنــم، نمی توانــم خاطــرات دوران کودکی 
را بیــان کنــم.« او در ســخنان خــود، لطیفه 
و متل هــای ســرخه ای را هــم بــه کار برد که 
بــا خاطره گویی هــا از دوران کودکی، شــور و 

هیجان جمع را بیشتر کرد.
زبــان  ســرخه ای،  کــه  گفــت  روحانــی 
فارســی اســت کــه با لهجــه بیان می شــود و 
اضافــه کــرد کــه زبان زیبــای محلی ســرخه 

جنــگ  دوران  در  ماســت.  افتخــارات  از 
همواره بی ســیم چی ها از این زبان استفاده 
مذاکــرات  در  اواخــر  ایــن  در  و  می کردنــد 
هســته ای نیز ما از این زبان استفاده کردیم. 
وی تأکیــد کــرد: افتخــار می کنم کــه در این 
دیــار به دنیا آمــدم و در کودکی اینجا بزرگ 

شدم.
رئیس جمهوری درعین حال، ســرخه را 
پرورشگاه انسان های عالم، عارف و مجاهد 

همچــون آیــت اه فیــض و حجت ااســام 
والمســلمین نطنزی توصیف و اضافه کرد: 
هر چند همه اســتان ها و همه ایران انقابی 
بوده انــد، اما این واقعیت اســت که انقاب 
در ایــران از ایــن ســرزمین شــروع شــد. در 
ایــن منطقه افــراد انقابــی بودند کــه ده ها 
نوبت دســتگیر شــده و به زنــدان رفتند، اما 
ایســتادگی کردنــد و بــرای پیــروزی انقــاب 

مقاومت کردند.

خوش وبش رئیس جمهوری با همشهریانش در سرخه

در جلســه  مهم اقتصــادی که تمامی 
از  بســیاری  و  دولــت  اقتصاددانــان 
مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی 
حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق 
آرا اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه 
اقتصاددانــان و مشــاوران اقتصــادی 
معتقد بودند که ارز باید در کشور تک 
نرخــی شــده و اعــام کردند کــه باید 
قیمت ارز را 4200 تومان اعام کنیم.

روحانی اظهار داشــت: نســبت به 
ایــن تصمیم تردید داشــتم به خاطر 
ایــن بــود کــه آیــا در عمل ایــن طرح 
موفــق می شــود یا برخــی از آن ســوء 

استفاده خواهند کرد.
رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه 
پــس از اخــذ ایــن تصمیــم بــه همــه 
گفتــم  اقتصاددانــان  و  مســئوان 
میتــه«  »اکل  مــا  امشــب  »تصمیــم 
اســت چــرا کــه شــرایط ایــن الــزام را 
بــه وجــود آورده کــه تصمیــم به تک 
نرخی کــردن ارز بگیریــم، ادامه داد: 
اگر همه مــردم همراهــی می کردند، 
را  تصمیــم  آن  می توانســتیم  حتمــًا 
بخوبــی بــه اجــرا برســانیم و اان هم 

اگــر همــه مــردم همراهــی کننــد و ما 
نرخــی واحد بــرای ارز تعییــن کنیم، 
می توانیــم نیازمندی کشــور را تأمین 
کنیــم، امــا متأســفانه در حیــن اجــرا 
متوجــه شــدیم برخــی از کســانی کــه 
بــه عنــوان واردکننــده و ســرمایه گذار 
از بانــک مرکــزی ارز دریافــت کردند، 
نصــف آن و گاهــی بیشــتر از آن پــول 
را در بازار فروختند و شــروع به ایجاد 
فساد کردند.وی با بیان اینکه بعضی 
از دوســتان همــواره بــه مــا می گویند 
کــه چرا همه مســائلی که برای دولت 
اتفــاق می افتــد را بــرای مــردم بازگو 
نمی کنیــد، گفــت:  معتقــدم کــه اگــر 
گفتــن مســائل مفیــد به حــال مردم، 
آینده و وحدت کشــور نباشــد ســودی 

ندارد و کار ما سخت تر خواهد شد.
روحانــی با اشــاره به اینکــه دولت 
مطمئنًا بی عیب و نقص نیســت، اما 
کمک آنهایی که باید به دولت کمک 
کننــد هــم بــه انــدازه کافــی نیســت، 
عنــوان  کــه  موضوعــی  ایــن  گفــت: 
می شــود، چرا بخشــنامه ها و مقررات 
تغییر داده می شــود، برای این اســت 

که ما با یک فضایی مواجه می شــویم 
که کمتر قابل پیش بینی بوده است.

رئیــس جمهــوری بــا بیــان اینکــه 
دولت در یک شــرایط عــادی تعامل 
ســازنده ای را با دنیا برقــرار کرد که به 
بســیاری  واســطه آن ســرمایه گذاران 
وارد کشور شدند، اظهار داشت: البته 
آن زمانی که ســرمایه گذاران به کشور 
می آمدنــد کســی آنهــا را نمی دید اما 
امــروز کــه دارنــد می رونــد، تــک تک 
آنهــا را می بیننــد و ریــز آمــار و ارقــام 
آنهــا را در ســایت ها، خبرگزاری هــا و 
روزنامه هــای خــود منتشــر می کننــد.

روحانی با اشاره به اینکه امروز شاهد 
یک آرامش نسبی هستیم که البته به 
معنــای حل همه مشــکات نیســت، 
گفــت: امــروز شــرایط مــا از 13 آبانی 
که دشــمنان فکر می کردند با تحریم 
خود کشور برهم می خورد، بهتر است 
و ایــن به دلیل آن اســت کــه مردم با 
هوشــمندی، درایت و فــداکاری خود 
در برابــر توطئه دشــمنان ایســتادگی 
کردند و آثار ایــن مقاومت بعد از 13 

آبان بیشتر نمایان است. 

اهدای پرنده صلح و دوستی کودکان به روحانی

برش
جمعــی از کودکان صلح ســازمان 
میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری، با اهدای پرنده صلح 
و دوســتی به رئیــس جمهوری، از او خواســتند تا پیام 
صلــح و دوســتی کــودکان ایــران را به جهان برســاند.

کودکان صلــح در بدو ورود روحانی به محل برگزاری 
جلســه توســعه و برگزیدگان اســتان ســمنان، ضمن 
اســتقبال از رئیــس جمهــوری، پرنده صلــح را به وی 
اهدا کردند. بر این اساس، در متنی که یکی از کودکان 
صلــح به نمایندگــی از همه کودکان ایــران در حضور 
رئیــس جمهوری قرائت کرد، آمده اســت: بســم اه 
الرحمن الرحیم/جناب آقــای رئیس جمهور؛ زمانی 
که خبــردار شــدیم به ســرزمین مادری تــان می آیید، 
دلمــان بــه جــای کبوترهــای ســفالی مان پــر کشــید. 

کبوترهایــی کــه نمــاد صلــح هســتند، مــا بــا همین 
دســت های کوچــک و دل هــای بزرگمــان 20 هــزار 
کبوتر ســفالی ساخته ایم تا به جهان بزرگترها بگوییم 
دنیــای بــا پرنده هــا قشــنگ تر از دنیــای بــا بمــب و 

موشک هاست. 
آقــای رئیس جمهــور؛ معلم های خوبمان بــه ما یاد 
داده اند که هنر، زبان مشــترک همه آدم هاست. پس 
با تقدیم این پرنده های بی زبان صنایع دســتی ایران 
به شــما، که پــدر تمام کودکان این ســرزمین هســتید 
درخواســت می کنیــم پیام صلح، دوســتی و آشــنایی 
مــا را به همــه جهانیــان بویژه کــودکان برســانید و به 
همتایــان خــود بگویید مــا بچه ها می خواهیــم وارث 
لبخندها و دوستی ها باشیم و دنیایی سرشار از زیبایی 

و شادی بسازیم.
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بااخــره سرنوشــت CFT )الحــاق بــه 
مالــی  تأمیــن  بــا  مقابلــه  کنوانســیون 
تروریســم( بــه همان جایی کشــیده که 
پیش بینی می شــد؛ مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام. البته نه سرنوشت کل 
ایحــه بلکه فقط موارد مــورد اختاف 
آن. خروجــی کار مجلــس روی ایحــه 
CFT بر اســاس رأی دیــروز نمایندگان 
دو بخش داشــت؛ بخش اول ایراداتی 
کــه مورد اصاح قرار گرفته اند و بخش 
دوم ایراداتــی کــه مجلســی ها رأی بــه 
اصــاح آن نــداده و بــر مصوبــه قبلــی 
خــود اصــرار کرده اند. به نظر می رســد 
بــا توجه بــه اتفاقــات هفته هــای اخیر 
تکلیــف بخــش اول تقریبــاً مشــخص 
ایــن  در  مجلــس  اصاحــات  باشــد؛ 
بخش روی ایرادات شورای نگهبان که 
باید برای تأیید به همان شــورا برگردد 
بــا حضــور نماینــده شــورای نگهبان و 
در واقــع هماهنگــی بــا ایــن مجموعه 
انجام شــده است. خیلی از نمایندگان 
معتقدنــد کــه نتیجه نهایــی و طبیعی 
این شــکل بررسی تأیید این اصاحات 
توسط شــورای نگهبان خواهد بود. اما 
حــاا مســأله اصلــی ناظــر بــه 7 مورد 
ایرادی اســت که شــورای نگهبان آن را 
وارد دانســت و مجلــس تــن به اصاح 
آنها نــداد. تکلیف این بخش در حالی 
بایــد در مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظام روشن شــود که تقریباً پیش بینی 
از  خاصــی  نشــانه  حتــی  و  مشــخص 
نظر احتمالــی این مجمــع درباره این 
ایــرادات که سرنوشــت ایحــه CFT را 
مشــخص خواهــد کــرد، وجود نــدارد. 
ایــن یعنی تعلیق دوباره چند هفته ای 
کــه می توانــد بــاز هــم میدانــی باشــد 
برای منازعه سیاســی  طرفین اختاف 
کــه  بــر ســر ایحــه CFT. منازعــه ای 
دیــروز در ســومین مرحله قــرار گرفتن 
CFT در دســتور کار مجلــس آنچنــان 
بــاا گرفــت کــه ایــن بــار در نطق هــای 
رســمی مجلســی ها و نــه پاکاردهــای 
تجمعــات خیابانــی، طیــف موافقــان 

 FATF بــا  مرتبــط  چهارگانــه  لوایــح 
آن  مخالفــان  و  النفــس«  »ضعیــف 
»نتــرس« توصیــف شــدند. توصیفــی 
کــه دامنه  جدال بر ســر آن تا ســاعاتی 
 CFT پــس از رأی گیــری دربــاره ایحه
هم کشــیده شــد. حــاا آیا دامنــه رو در 
رویی های دیــروز مجلس بــه روزهایی 
که تا موعد بررسی بخشی از این ایحه 
در مجمــع تشــخیص مصلحت نظام 
باقی اســت کشیده خواهد شد یا خیر؟ 
حداقل ســابقه کار تا اینجا نشــان داده 
کــه طبیعی تریــن پاســخ به این ســؤال 
یک »آری« قاطع اســت. هر چند شاید 
ماننــد تــاش دیــروز مخالفــان بــرای 
آبستراکسیون، نا کام و بی نتیجه باشد.

 جنجال »ضعیف النفس ها«
مخالفت هــا بــا ایحــه CFT از همــان 
لحظــات قرائــت دســتور کار مجلــس 
بــا فریادهــای »دو دو« شــروع شــد و تــا 
آخر جلســه هــم ادامــه یافــت. منطق 
عمومی موافقان و مخالفان این ایحه 
در جلســه دیــروز تقریبــاً همــان چیزی 
بود که قبًا عنوان می شــد، تقریباً بدون 
اشــاره به نکات جدیــد. اصرار مخالفان 
بــه رأی مخالف رهبــری، خودتحریمی 
با پذیرش لوایح چهارگانه، عدم امکان 
پذیــرش شــروط ایــران توســط CFT و 
استعماری بودن این ایحه اصلی ترین 
محورهــای مخالفــت مخالفــان ایحه 
را تشــکیل مــی داد. امــا جنجالی تریــن 
نــادر  کــه  بــود  موضوعــی  مخالفــت 
قاضی پــور مطــرح کــرد. موضوعــی که 
پیشــتر به صــورت غیر رســمی حداکثر 
روی پاکاردهــای اعتراضــات خیابانی 
دیده می شد و حاا از تریبون مجلس به 
گوش می رسید؛ »اجازه دهید مخالفان 
و موافقــان بــه انــدازه حــرف بزننــد تــا 
ملــت بداننــد و بشــنوند کــه نترس ها و 
مردان شجاع چه کسانی هستند و افراد 
ضعیف النفس هم مشــخص شــوند.« 
تذکــر او بخش بزرگی از اتفاقات صحن 
علنــی را تــا ســاعتی حتی پــس از پایان 
رأی گیری تحت تأثیر خود قرار داده بود.
کــه  نبــود  حاشــیه ای  تمــام  امــا  ایــن   
قاضی پــور دامن زد؛ هنگام ســخنرانی 
شهروز برزگر نماینده موافق این ایحه، 

قاضی پور سخنان وی را برنتافت و روی 
صندلــی خــود رفــت و بــا فریادهایش 
مخالفت خود با کنوانسیون بین المللی 
مقابلــه بــا تأمیــن مالــی تروریســم را 
اعــام کــرد. تا دیــروز شــاید هیچ وقت 
مجلس چنین صحنه ای که نماینده ای 
روی صندلــی خــود بایســتد را تجربــه 
نکــرده بــود. بافاصله بعد از ســخنان 
قاضی پــور، دو نماینــده یعنــی پروانــه 
مافی و مســعود پزشــکیان در پاسخ به 
او تذکر دادند. مافی ســخنان قاضی پور 
را توهیــن بــه مجلــس می دانســت اما 
پزشــکیان کــه زمانــی رفاقتــی نزدیــک 
بــا قاضی پــور داشــت، اعتراض نســبتاً 
تندی به ســخنان او نشــان داد و گفت: 
»سیاســت های غلــط مــا عامــل فقــر 
ترســو  اســت،  بدبختــی  و  گرســنگی  و 
کســانی هســتند کــه از فقــر و گرســنگی 
افــزود: »بحــث  دفــاع می کننــد.« وی 
آقــای قاضی پــور توهین بود ایــن که ما 
فکر کنیــم ما نترس هســتیم و دیگران 
ترســو هســتند، گذشــته و ســابقه افراد 
مشــخص است که چه کســی در جبهه 
بــوده و شــهید داده و اســیر شــده و چه 
کســی خواب بوده اســت. اینکــه ما جو 
را بــه گونــه ای نشــان دهیــم کــه برخی 
ترســیده اند، ایــن حرف هــا در مجلس 

مسخره است.« 

در ایــن زمان مجتبــی ذوالنور، نماینده 
قم به ســمت صندلی پزشــکیان رفت 
و بــا فریــاد بــه مجادلــه بــا او پرداخت، 
مجادلــه میــان پزشــکیان و ذوالنــوری 
تا حــدی ادامــه یافــت کــه محمدرضا 
تابــش، نماینــده اردکان در مجلــس با 
هــدف میانجیگــری بــه مجادلــه آنــان 
وارد شد و ذوالنوری را از مقابل صندلی 
پزشکیان دور کرد. البته دامنه واکنش ها 
به ســخنان قاضی پور بعــد از رأی گیری 
مجلــس هــم ادامــه داشــت. از جمله 
تذکــری  در  حســین زاده  عبدالکریــم 
در دقایــق پایانــی جلســه دیــروز گفت: 
»باید دید چرا در هر زمانی که تصمیم 
مهمــی در مجلــس گرفتــه می شــود، 
عــده ای از نماینــدگان خــود را صاحب 
نظــام و انقــاب و عــده ای دیگــر خــود 
را غیرنظــام و انقاب فــرض می کنند؛ 
غوغاســااری یعنــی اینکــه در صحــن 
علنی بنر پهن کنیم.« وی با بیان اینکه 
صحبــت  اســتداات  براســاس  بایــد 
کــرده و رأی دهیــم، خاطرنشــان کــرد: 
»به نمایندگان پیامک های بســیاری با 
مضمــون اینکــه بــه CFT رأی ندهیــد، 
فرســتاده شــد و مردم مقابــل مجلس 
تجمــع کردنــد، از شــما می پرســم اگــر 
در  بودنــد   CFT موافــق  کــه  مردمــی 
مقابل مجلس صف می کشیدند بدون 

توبیخ به منزل شان برمی گشتند.«
 آبستراکسیون ناکام

فــارغ از این موضوع در جریان بررســی 
ملــی  امنیــت  کمیســیون  اصاحــات 
نگهبــان  شــورای  ایــرادات  مــورد  در 
بــه  ایــرادات  برخــی   CFT ایحــه  بــه 
برخی هــا  شــد.  گرفتــه  کمیســیون  کار 
ماننــد محمــد دهقــان مدعــی بودنــد 
کــه کمیســیون امنیــت ملــی در زمــان 
تصویــب اصاحــات خــود دارای حــد 
نصــاب قانونــی نبــوده و عــده ای دیگر 
چون نقوی حســینی تأکید داشــتند که 
برخــی اصاحــات کمیســیون خــاف 
آیین نامه هســتند. این انتقادات اما در 
ادامه توســط رئیس کمیســیون امنیت 

ملی رد شدند. 
معــاون پارلمانــی وزارت خارجــه نیــز 
در جلســه دیــروز بــا اشــاره بــه شــروط 
 CFT 7 گانــه ایــران بــرای پیوســتن بــه
ابــراز امیــدواری کــرد کــه پیوســتن بــه 
این کنوانســیون با اجمــاع ملی محقق 
شــود. پناهی آذر در دفــاع از این ایحه 
درباره بحث حق شــرط های ذکر شــده 
برای ایران گفت: تمام نگرانی هایی که 
وجود داشت در این شروط آمده است 
اگــر دقت کنیــد در بند ۲ شــروط جدید 
صراحتــاً تعییــن مجــدد حــق تعییــن 
سرنوشــت همه مردمان بــا توجه ویژه 

بــه وضعیــت مردمــان تحــت ســلطه 
آمــده ما تاکنــون با این متــن انقابی و 
با ایــن صراحــت در هیچ کنوانســیونی 
عضــو نشــده بودیــم. در نهایــت بعــد 
نظــر  اظهــار  ســاعت  یــک  حــدود  از 
موافقــان و مخالفــان، ایحــه CFT بار 
دیگــر به رأی نمایندگان گذاشــته شــد. 
در ایــن دقایــق تعــدادی از نمایندگان 
ترکــش  تیــر  مخالــف دولــت آخریــن 
خــود را برای جلوگیــری از تصویب این 
ایحــه بــه کار بســتند؛ آبستراکســیون. 
اقدامــی که البتــه ناکام مانــد. پژمانفر، 
آزادیخــواه، ابطحــی، دهقــان، زاهدی، 
کریمــی  و  حاجی دلیگانــی  ذوالنــور، 
قدوســی از جملــه نمایندگانــی بودنــد 
کــه در لحظــه آغــاز رأی گیــری قصــد 
خــروج از صحــن مجلــس را داشــتند. 
اینجــا بــود کــه رئیــس مجلــس تأکیــد 
بیــرون  مجلــس  از  نبایــد  کســی  کــرد 
رود چــون مجلــس در حــال رأی گیری 
اســت ایــن کار درســت نیســت اجــازه 
خــروج نداریــم. بــا ایــن صحبت هــای 
اریجانــی برخــی نماینــدگان کنــار در 
ایستاده و قصد داشــتند رأی ندهند که 
هیأت رئیســه از نمایندگان خواست بر 
صندلی هــای خود نشســته و رأی شــان 
را اعــام کنند. در نهایــت نمایندگان با 
1۲5 رأی موافــق، 59 رأی مخالــف و 6 
رأی ممتنــع از مجمــوع ۲06 نماینــده 
حاضر در صحن اصاحات کمیســیون 
امنیــت ملــی در مــورد ایحــه CFT را 
تأییــد کردنــد. رأی موافــق بیــش از 60 
درصدی مجلــس به این اصاحات در 
حالــی اســت که بــار قبل یعنــی روز 15 
مهر وقتی که این ایحه در گام نخست 
مــورد تصویــب مجلــس قــرار گرفــت، 
چیزی حــدود 5۲ درصد نمایندگان به 
آن رأی مثبت داده بودند. با وجود این 
موضوعی که بســیار بیــش از این اعداد 
بــرای اتفاقــات پیــش رو مهــم خواهد 
بود، تعداد موافقــان و مخالفان ایحه 
در مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
است. جایی که نظر اعضایش درباره 7 
مورد ایراد شــورای نگهبان ارجاع شده 
 CFT به آن مجموعه سرنوشــت ایحه

را روشن خواهد کرد.

اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس 
خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  جمهــوری 
»کیودو« ژاپن، بدون آنکه نامی از کشوری 
ببــرد، اعام کــرد کــه ایران مشــتری های 
جدیدی برای نفت خود پیدا کرده اســت 
و درعیــن حــال بــه دنبــال رایزنــی بــرای 
خرید بیشــتر نفت از ســوی چین، روســیه 
و ســایر کشورهای آسیایی هســتیم.وی در 

ادامه، تهدید کشــورهای مختلف از سوی 
امریــکا بــرای بــه صفــر رســاندن فــروش 
نفت ایران را »بسیار خطرناک« و درعین 
حال »غیرممکن« توصیف کــرد و افزود: 
»به جهــان اطمینــان می دهم اگــر ایران 
از منبــع اصلی درآمد خود محروم شــود، 
سکوت نخواهیم کرد و در زمان خود تدابیر 
مناسب به کار خواهیم گرفت.«جهانگیری 

تأکیــد کــرد: ایــران بــه رغــم تحریم هــای 
امریکا می تواند صــادرات نفت خود را به 
ســطح قبــل از 4 نوامبر یعنی زمــان آغاز 
تحریم های امریکا علیه ایــران بازگرداند. 
وی اضافــه کــرد که بــه رغم فشــار امریکا 
بــر متحدانــش بــرای جلوگیــری از خرید 
نفــت ایــران، تهران آمــاده اســت نگرانی 
شــرکت های ژاپنــی را که تمایل بــه ادامه 

کار با ایران دارند، کاهش دهد.معاون اول 
رئیس جمهوری افزود: ما آماده مذاکره با 
شرکت های ژاپنی عاقه مند به ادامه کار در 
ایران، برای دستیابی به راه حل های جدید 
به منظور کاهش نگرانی های آنها هستیم.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت و شــرکت های 
ژاپنی همواره راه هــای خود را برای عبور از 
فشــارهای ایاات متحده داشــته اند، ابراز 

امیــدواری کرد کــه آنها دوبــاره از ابداعات 
خود اســتفاده کنند تا به عنوان واردکننده 
عمده نفــت ایران همچنان باقی بمانند.

جهانگیــری از موضع ژاپــن در حمایت از 
صلــح جهانی پس از جنــگ جهانی دوم 
قدردانی کرد، اما خواستار استفاده توکیو از 
»قدرت و نفوذ« خــود برای پایان دادن به 

یکجانبه گرایی امریکا« در جهان شد.

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری: 

مشتریان جدیدی برای فروش نفت داریم
معنای »زن و نون« در لطیفه رئیس  جمهوری

در  جمهــوری  رئیــس   روحانــی   خبــر اول اینکه،حســن 
ســخنرانی خود به روایتــی از دوران کودکی خود پرداخت 
و به زبان ســرخه ای خطاب به همشهریانش که تعدادی 
از همکاســی های دوران کودکی اش نیز در میان آنان بودند خاطرات گذشته 
را زنده کرد. در میان سخنان روحانی بیان »زن و نون« از زبان رئیس  جمهوری با 
خنده های ممتد و استقبال حضار روبرو شد و پس از آن نیز این شوخی انعکاس 
زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. او با چهره ای خندان در میان همشهریان 
خود از برخی محات قدیمی شهر از جمله مسجد 40 ستون، آب انبار تاریخی 
و قدیمــی ســرخه، یخچــال طبیعــی و دیگر اماکن تاریخی ســرخه نــام برد و 
همچنیــن از برخــی رفقــای دوران کودکی و نوجوانی، معلم ریاضــی اش و ... 
یاد کرد و گفت: قباً در ســرخه حکایتی مرســوم بود که بارها از ســالخوردگان 
و قدیمی های ســرخه نیز شــنیده ام و معمواً در این مواقع می گفتند: »زن و 

نون«. معنای فارسی »زن و نون« »می دونم اما نمی گم« است.

 کنایه قاضی پرونده مشایی به غیبت وی
خبــر دیگــر اینکــه، جلســه دادگاه تجدیدنظــر اســفندیار رحیــم مشــایی 
رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری ســابق دیروز بــدون حضور وی در شــعبه 
36 تجدیدنظــر دادگاه انقــاب بــه ریاســت قاضــی زرگــر برگــزار شــد. به 
گــزارش فــارس، با وجود اعام قبلــی و اباغ وقــت دادگاه، متهم پرونده 
از حضــور در جلســه محکمه خــودداری کرد اما وکای وی در این جلســه 
حضــور یافتنــد و به دفاع از اتهامات مشــایی پرداختند.  پــس از اظهارات 
وکای متهم و ادعای آنها مبنی بر سابقه مطلوب رحیم مشایی در دفاع 
از نظــام جمهــوری اســامی، قاضــی زرگــر طی ســخنان کوتاهــی خطاب 
بــه وکای متهــم گفــت: »همکاری امــری یک طرفــه نیســت و باید همه 
طرف هــا در ایــن امر معاونت داشــته باشــند؛ فردی که در نظام اســامی 
زندگــی می کند برای همکاری با نظام تکلیــف و وظیفه ای مضاعف دارد 
اما وقتی در مقابل نظام می ایستد و یک حکم قانونی را آتش می زند این 
برای هرکســی که وجدان دارد آشــکار می کند که مسأله چیز دیگری است 
و همــکاری نیســت بلکــه درگیری اســت و ایــن درگیری باعث کشــمکش 
می شود.« قاضی زرگر پس از استماع دفاعیات وکای متهم و ارائه ایحه 
دفاعیــه اعــام کرد: »با توجه بــه اظهارات وکای متهــم و دریافت ایحه 
دفاعیــه ختم جلســه را اعام می کنیــم و امیدواریم کــه در وقت مقتضی 

حکم ازم صادر شود.«

 به جای »علی چپ« از »زی زی چپ« استفاده کنید
شــنیدیم که، به کار بــردن تعبیر کوچه »علی چپ« از ســوی مســعود 
پزشــکیان نایــب رئیس مجلس شــورای اســامی در جلســه دیــروز با 
اعتراض مجتبی ذوالنور نماینده قم مواجه شــد. به گزارش ایســنا وی 
در جریــان بررســی ایحه CFT   خطاب به پزشــکیان گفــت که » باید 
برخــی از ادبیات کامی را اصاح کرد. به عنوان مثال به جای اینکه از 
لفظ علی چپ استفاده کنیم از زی زی چپ یا هوشنگ چپ استفاده 

کنیم.«

 اعتراض مقابل سفارت فرانسه
دســت آخر اینکه، عــده ای در اعتراض بــه رفتار خشــونت آمیز پلیس 
فرانســه با مردم این کشــور مقابل سفارت این کشــور در تهران تجمع 
کردند. تســنیم در گزارشــی تجمع کنندگان را »جمعی از دانشجویان 
دانشــگاه های تهــران« معرفــی کــرد. تجمــع کننــدگان بــا در درســت 
داشــتن صورتک هایــی از  امانول ماکــرون رئیس  جمهوری فرانســه و 
محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان، فروش ساح و جنگنده به رژیم 
ســعودی را محکوم کردند. اســداه بادامچیان از چهره های برجسته 
حــزب موتلفــه هــم از رئیــس جمهوری فرانســه خواســته تا بــا مردم 

معترض خود رفتار مناسبی داشته باشد.

 دیـــگه 
چه خبر
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عبور CFT  از پیچ مجلس
آبستراکسیون مخالفان الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ناکام ماند
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نسبت های نادر قاضی پور به موافقان ایحه با اعتراض شدید مسعود پزشکیان روبه رو شد

نشست شورای امنیت سازمان ملل که 
روز سه شــنبه با ادعای نقض قطعنامه 
۲۲31 از طریــق فعالیت های موشــکی 
برگزار شــده بــود در ناتوانی کشــورهای 
اثبــات  بــرای  آن  کننــده  درخواســت 
مدعایشان بدون نتیجه پایان یافت. با 
ایــن حــال نمایندگی ایران در ســازمان 
ملــل بــا صــدور بیانیــه ای بــا تأکیــد بر 
اینکه »فعالیت های مرتبط با موشــک 
بالســتیک ایــران کامــًا در انطبــاق بــا 
قطعنامه ۲۲31 شــورای امنیت است« 
و »معرفــی برنامــه موشــکی ایــران به 
عنــوان اقدامــی ناســازگار بــا قطعنامه 
مذکــور یــا تهدیــدی منطقــه ای، یــک 
از  خصمانــه  و  فریبکارانــه  سیاســت 
طرف امریکا اســت«، امریکا را به دلیل 
خــروج از برجــام ناقــض اصلــی ایــن 
قطعنامه شــورای امنیــت معرفی کرد 
و افــزود: »بدتــر اینکــه، امریکا نــه تنها 
آشکارا همه کشورها را مجبور به نقض 
قطعنامــه ۲۲31 می کنــد، بلکــه آنها را 
تهدیــد می کند که در صورت اجرای آن 
مجازات خواهند شد.« این بیانیه تأکید 
کــرد »ایران هرگونه تفســیر خودســرانه 
مفــاد قطعنامــه ۲۲31 را کــه در آن از 
ایران خواسته شده است صرفاً از انجام 
بالســتیک  موشــک  فعالیــت  هرگونــه 
کاهــک  حمــل  بــرای  طراحی شــده 

هســته ای خــودداری کنــد، قاطعانه رد 
می کند.«

پیــش از ایــن بیانیــه ســخنگوی وزارت 
امــور خارجه کشــورمان نیــز در واکنش 
به اظهارات مقامات برخی کشــورهای 
غربــی و همچنیــن اقــدام انگلیــس و 
فرانســه برای تشــکیل جلســه شــورای 
امنیــت درخصــوص برنامــه موشــکی 
»ماهیــت  کــه  گرفــت  موضــع  ایــران  
برنامه موشــکی ایــران کامــًا بازدارنده 
غیرقابــل  برنامه هــای  از  بخشــی  و 
توقــف دفاعی کشــور اســت و مــا قطعاً 
برنامه هــای دفاعــی خــود را براســاس 
ابــراز نگرانی هــای بی اســاس و مبتنــی 
بــر القائات بی بنیــان و هدفمند برخی 

کشورها تنظیم نمی کنیم«
»در  کــرد:  تأکیــد  قاســمی  بهــرام 
سیاســت های مدون و شــفاف موشکی 
و دفاعــی ایــران هیچگونــه طراحــی و 
برنامه ریزی برای داشتن موشک هایی 
که بتوانند از کاهک هســته ای استفاده 
نخواهــد  و  نداشــته  وجــود  نماینــد 

داشت.«
بــه گــزارش ایرنــا، محمدجــواد ظریف  
وزیــر امور خارجــه  نیز دربــاره این ادعا 
که فعالیت موشکی جمهوری اسامی 
ایران می تواند ناقض قطعنامه شورای 
امنیت سازمان ملل باشــد، با یادآوری 

ایــران  بــا قطعنامه ۲۲31 نخســتین بار 
از ســوی مایک پمپئو وزیر امــور خارجه 
دولــت ترامــپ مطرح شــد. پــس از آن 
بــا  بــرای برخــورد  فرانســه و انگلیــس 
ایــن موضوع ادعایی خواســتار تشــکیل 
جلســه شــورای امنیــت پشــت درهــای 
بســته شــدند. اما نشســت روز سه شنبه 
شــورای امنیــت ســازمان ملــل باوجود 
اقدامات امریکا، فرانسه وانگلیس بدون 
هیــچ اجمــاع خاصی پایــان یافــت. به 
گزارش ایســنا، »فئودور استرژیژوسکی« 
ســخنگوی هیــأت نمایندگی روســیه در 
ســازمان ملــل در این باره بــا بیان اینکه 
»انگلیس و فرانســه نتوانســتند مدرکی 
دال بر نقــض قطعنامه ۲۲31 از ســوی 
ایران ارائه کنند«، از غرب خواســت تا به 
جای تحریم، وارد مذاکره با تهران شود. 
وی تأکیــد کرد: »ما معتقدیــم که ایران 
قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت سازمان 
ملل را نقض نکرده است. قطعنامه ای 
کــه تنها حــاوی یک درخواســت از ایران 
است، نه یک ممنوعیت، برخاف آنچه 
شــرکای اروپایی ما از تهران می خواهند. 
از  ایــران  کــه  می خواهــد  قطعنامــه 
فعالیت هــای مرتبــط بــا موشــک های 
بالســتیک دارای قابلیت حمل کاهک 

هسته ای پرهیز کند.«

نشست بی نتیجه شورای امنیت سازمان ملل درباره فعالیت های موشکی ایران

ادعای نقض قطعنامه 2231 ثابت نشد

وزیر امــور خارجه از ثبــت SPV در 
آینــده نزدیــک توســط اروپایی هــا 
خبــر داد و گفت: »با توجه به اینکه 
امریکایی هــا بــه محض اطــاع پیــدا کــردن از طرح و 
تحولی تاش می کنند مانع این اقدام شوند، اروپایی ها 
می خواهند که این مرحله را تا به نتیجه رسیدن آن در 

حالت محرمانه دنبال کنند.«
به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف درباره تجدید نظر 
در روابط با کشورهای همراه با امریکا در سیاست های 
ضــد برجامــی اظهــار داشــت: »مــا هیچ کشــوری را 
هیچگاه مجبور نکردیم که برخاف منافع ملی خود 

اقدامی انجام دهد. 
کشــورها منافعــی دارند اما یک منفعــت بزرگ تری 
همــه کشــورها دارنــد و آن اینکه قوانیــن بین المللی 
و مقررات بین المللی دســتخوش یــک ادعا و یا یک 

فشــار از سوی یکی از قدرت ها قرار نگیرد.«
کــه  ایــن تصمیمــی اســت  اینکــه  بیــان  بــا  ظریــف 
کشــورها بایــد بگیرنــد، یــادآور شــد: »بــازار ایــران، 
بــازار بســیار مطلوبــی بــرای اکثــر کشــورها اســت و 
مــا معتقدیــم کــه با سیاســتی کــه اکنــون جمهوری 
اســامی در پیــش گرفتــه اســت و بــا انزوایــی که به 
امریــکا تحمیل شــده اســت، این حرکــت در نهایت 

به نفع ما خواهد بود.«
روز گذشــته همچنیــن روزنامــه المانیتــور بــه نقــل 
از منابــع آگاه  از عملیاتــی شــدن سیســتم ســازوکار 
مالــی اروپــا )SPV( تــا ژانویــه )دی مــاه(  خبــر داد.  
براســاس این گــزارش اروپایی ها گفته اند که  ســایر 
کشــورها نیز می توانند از این ســازوکار استفاده کنند 
انجــام معامــات  بــرای  و ســازوکارهای متعــددی 

تأسیس خواهد شد.

اینکــه »خــود امریکایی هــا هــم در این 
دولــت و هم در دولت گذشــته اعتراف 
کردند نــه برجام و نــه قطعنامه ۲۲31 
ممنــوع  را  ایــران  موشــکی  فعالیــت 
نمی کنــد«، گفــت: »هــم خانــم وندی 
شرمن در جلسه ســنای امریکا در دوره 
مذاکرات این ســخنان را بیان کرد و هم 

آقــای برایان هوک دو مــاه پیش اعام 
کــرد که قطعنامــه 19۲9 ایران را مجبور 
مــی کــرد در حالی که قطعنامــه ۲۲31 
فقط از ایران یک تقاضایی در مورد نوع 

بخصوصی از موشک می کند.«
ظریف افزود: »باتوجه به این که امریکا از 
برجام خارج شده و ناقض تعهدات خود 

در قطعنامــه شــورای امنیــت و در خود 
برجام اســت، ناچار به دســت و پا کردن 
یــک پوشــش بــرای این نقض ها اســت 
ایــن ادعا را مطــرح می کند و همان طور 
که مشاهده کردید شورای امنیت حاضر 
نشــد این ادعای بیجــا را بررســی کند.« 
ادعای مغایرت  آزمایش های موشــکی 

ظریف: SPV توسط اروپایی ها بزودی ثبت می شود

خبـــــر

تأملی بر ادعای امریکا
بویــژه اینکــه ایــن کشــور بــا خــروج از برجام عمــًا بــه نظرات 
کارشناســی آژانس بی اعتنایی کرده و رسماً همه ساز و کارهای 
تعیین شده و مورد وثوق جامعه جهانی در زمینه فعالیت های 

هسته ای ایران را زیر سؤال برده است. 
از طرف دیگر، امریکا در شرایطی چنین ادعایی را تکرار می کند که در مسیر تقویت 
سیاســت فشار علیه جمهوری اســامی ایران گام برمی دارد. سیاستی چند وجهی 
که با اســتناد به ادعاهایی بی پایه و غیر مســتند می کوشــد ســایر کشورهای جامعه 
جهانی را با خود همراه سازد. به رغم اینکه رویه این کشور در ایجاد اجماع و همراه 
ســاختن شــرکای اروپایی اش برای دفاع از سیاســت خروج از برجام که خود نقض 
کننده قطعنامه ۲۲31 سازمان ملل هم بوده با شکست روبه رو بوده است اما ادعای 
فعالیت موشــکی ایران موضوعی اســت که پیش از این هم از جمله ماحظات و 
موضوعات ادعایی اروپایی ها بوده است. چنان که پیشتر انجام آزمایش های مشابه 

موشکی ایران با ابراز نگرانی از سوی این کشورها مواجه شده بود.
شاید همین دغدغه مشترک میان اروپا و امریکا فرصتی را برای مقام های این کشور 
فراهم کند تا با مورد توجه قرار دادن آزمایش های موشــکی ایران، بســتری را برای 
فشار دوباره علیه کشورمان فراهم کند. بستری که به نظر می رسد با توجه به شکاف 
به وجود آمده میان امریکا و شرکای اروپایی اش بر سر برجام و طیف زیادی از سایر 

موضوعات بین الملل ایجاد آن سخت تر از همیشه به نظر می رسد.

FATF و فهم مشترک از ضرورت های حیاتی 
ربــط دادن موافقــت و مخالفــت بــا موضــوع FATF بــا 
مسائل عقیدتی و مذهبی و ارزش های مورد احترام جامعه 
توســط ماشین فضاســاز مخالفان، خبط بزرگی بود که روی 
داد و علــی رغــم اســتفاده گســترده از آن نــاکام و بــی اثر ماند. بهترین مســیر 
موافقــت و مخالفت با موضوعات مهمی که با سرنوشــت کشــور گــره خورده 
تضارب آرا و استدال های روشن در مجامع تخصصی و تصمیم گیر است که 
با این مدل تأثیر مستقیم استدال ها برای رسیدن به فهم مشترک یا حرکت 

هماهنگ به سمت تأمین منافع ملی رخ خواهد داد.
امروزه ابزار اتهام افکنی و هتاکی با هدف تخریب یک تفکر نزد افکار عمومی 
منسوخ و زاینده نتایج معکوس است و جامعه متحول شده ایران بی اخاقی 
در فضای سیاســی و قانونگذاری کشــور را بر نمی تابد و نســبت به آن واکنش 
منفــی خواهد داشــت. همچنــان کــه در برهه هــای مختلف ایــن واقعیت در 
فضای عمومی کشــور آشکار شده است. سرنوشت لوایح مرتبط با  FATF هر 
چه باشد نباید از مواضع شرعی، اخاقی و قانونی عدول کند و همدلی مراجع 

تصمیم گیر تحت الشعاع تخریب های بیرونی قرار بگیرد.
نکته مهم دیگر اینکه به نظر می رسد بخش قابل توجهی از مخالفان نسبت 
به دایل و ضرورت های الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو به حالت 
اقناع نرسیده و همچنان ابهاماتی دارند. در مسیر روشنگری و شفافیت بیشتر 
ازم اســت وزارت امور خارجه، اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به اطاع رسانی 
گســترده در سطح ملی با بهره گیری از فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و 
رسانه ملی اقدام عاجل و جبرانی انجام دهند و اغلب استدال های کارشناسی 
را که در جلسات و فضاهای بسته  یا محرمانه انجام شده است، به بیانی آسان 
و رســا برای همه شهروندان اطاع رســانی نمایند. فهم مشترک و واقع بینانه 
از ضرورت های حیاتی در سطح بین المللی و تصمیمات مهم ایران در برهه 

کنونی می تواند به تقویت انسجام و همبستگی ملی منجر شود.

 ادامـــــه از
صفحه اول

 ادامـــــه از
صفحه اول



صنعت خــودرو ایــن روزها با حاشــیه های 
متعددی روبه رو شــده اســت. حاشیه هایی 
که نشــأت گرفته از بی توجهی خودروسازان 
نسبت به داخلی سازی و وابستگی قطعات 
خودروســازان  کــه  ســال هایی  در  اســت. 
می توانستند برای افزایش بهره وری اقدام 
کننــد و بــه ســمت داخلی ســازی قطعات 
برونــد، ســهل انگاری های تاریخــی صورت 
گرفت و اکنون با جمعی از مشــکات دیگر 
نمی توانند سرپا بمانند و حتی برای افزایش 
بهــره وری و یــا داخلی ســازی قطعات فکر 
کننــد. چالش ایــن روزهــای خودروســازان، 
قیمت ارز است. قیمتی که از 3800 تومان با 
مقیاس ارز سامانه نیما 5 هزار و 200 تومان 
گران شده است. قطعه سازان هم از افزایش 
بیــش از صددرصــدی قیمــت مــواد اولیــه 
صحبــت می کننــد و برخی هــم از اینکه در 
تأمین قطعه ناتوان شــدند، دل پری دارند. 
این صنعت به جهــت خریدهای اعتباری 
کــه از ســوی قطعه ســازان خارجــی انجــام 
داده اســت بیــش از 2 میلیــارد دار بدهــی 
دارد و معلــوم نیســت ایــن بدهــی چگونه 
بازپرداخت خواهد شــد. قرار بــود 10آذرماه 
وزارت صمــت قیمــت نهایــی خودروها را 
اعــام کند اما تا لحظه تنظیــم گزارش این 
وزارتخانــه قیمت هــای جدیــد را رســانه ای 
نکرده اســت. در آخرین اظهارنظری که در 
حــوزه خودرو اتفاق افتاد رضا رحمانی وزیر 
صمت گفــت: رئیس جمهوری بــا افزایش 
قیمــت خــودرو مخالفت نکرده و ســازمان 
حمایت در حال انجام کار کارشناسی است. 
این صحبت در پاسخ به جمله رمضانعلی 
سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسامی است که در برنامه 
تیتر امشــب عنوان کرد که رئیس جمهوری 
بــا افزایش قیمت خودرو مخالف اســت. با 
این گفته ها چندین ســؤال مطرح می شــود 
که برخی از آنها ســؤاات مردم اســت. چرا 
را  خــودرو  قیمــت  بایــد  رئیس جمهــوری 
نهایی کند؟ آیا شــأن رئیس جمهــوری این 
است که قیمت خودرو را مصوب کند؟ چرا 

وزارت صمت نمی خواهد موضوع اصاح 
قیمت هــا را عهــده دار شــود؟ چــرا وزارت 
صمــت در اعــام قیمت هــا شــفاف عمل 
نمی کند؟ چــه زمانی قیمت اصاح شــده 
خودروها مشــخص می شــود؟ کارشناسان 
در گفت و گو با »ایران« به این سؤاات پاسخ 

دادند.
ë  صنعت خودرو دولتی است یا

خصوصی؟
آلبرت بغزیان عضو هیأت علمی دانشگاه 
دربــاره  رقابــت  شــورای  عضــو  و  تهــران 
ســؤال هایی کــه ایــن روزهــا بوجــود آمــده 
است، گفت: ما هم در برابر اتفاقاتی که در 
صنعت خودرو افتاده اســت گیج شــدیم. 
قبــل از هــر چیــزی بایــد پرســید صنعــت 
خــودرو خصوصــی اســت  یــا دولتــی؟ اگر 
خصوصی اســت چرا دولت می خواهد در 
قیمت گذاری دخالت کنــد؟ اما اگر دولتی 
اســت چرا قیمت گذاری غیررقابتی است. 
اگر قرار باشد دولت قیمت ها را تعیین کند 
بهتر اســت که توســط یک نهاد رگواتوری 

چون شورای رقابت انجام شود.
ë  ســازمان حمایت به نفع مصــرف کننده

قیمت گذاری نمی کند
وی ادامــه داد: وقتــی قیمت تمام شــده و 
مــواد اولیه مشــخص باشــد چــرا باید بین 
مجموعه ها بر سر تعیین قیمت این همه 
کشــمکش باشــد. وزارت صمت به دنبال 
خارج شدن شورای رقابت از قیمت گذاری 
است و می خواهد سازمان حمایت نرخ ها 
را مشــخص کنــد. به نظر می رســد بــا این 
شــرایط ســازمان حمایت بــه نفع مصرف 

کننده قیمت گذاری نکند.
ë  نیاز به پلیس بازی نیســت؛ خودروسازان

اخاقی قیمت گذاری کنند
بغزیــان با بیان اینکه بــرای تعیین قیمت 
نیســت،  بــازی  پلیــس  بــه  نیــاز  خــودرو 
تصریــح کرد: نباید این همــه بی اعتمادی 
بین سیاســتگذاران و خودروســازان باشــد. 
خودروسازان اگر ماکشان اخاق و وجدان 
باشد خودشان می توانند قیمت ها را نهایی 
و اجــرا کننــد. با ایــن رفتارهایی که از ســوی 
سیاستگذاران دیده می شــود گویا وجدانی 

در کار نیست.

ë  مشــتریان خودروهــای داخلــی را تحمل
کردند

وی تأکید کرد: خودروســازان طی سال های 
اخیر هر آنچــه را که تولید کردند فروختند. 
آن هــم در شــرایطی که مــردم از کیفیت و 
تکنولوژی خودرو راضی نبودند.در حقیقت 
کــه  را  خودرویــی  هــر  خــودرو  مشــتریان 

خودروسازان ساختند تحمل کردند.
این اســتاد دانشــگاه دربــاره اینکه حاشــیه 
بــازاری کــه بوجــود آمده نشــأت گرفتــه از 
چیســت، تصریح کــرد: تاکنون هــر جوابی 
کــه شــنیدیم قانــع کننده نبــوده اســت اما 
بــا فرآیندی کــه بوجــود آمده بدون شــک 
خودروساز در قیمت های بازار و حاشیه های 
ایجاد شــده دخیل اســت. با محدود کردن 
عرضــه و جبران هزینه تولید، حاشــیه بازار 

ایجاد شده است.
ë چرا قطعات خودروی ملی نیست

وی اذعــان داشــت: ســؤال مــا ایــن اســت 
وقتــی یک خودرو، خودروی ملی می شــود 
چگونــه قطعــات آن نیســت و یــا توانایــی 
داخلی ســازی قطعــات وجــود نــدارد. این 
معضات جدی است که باید به آنها توجه 
شــود. از ایــن رو معتقدم در ایــن حوزه باید 

نظارت های جدی صورت گیرد.
ë  اگر نظــارت بــود اکنون شــاهد ایــن همه

جنجال نبودیم
عضــو شــورای رقابــت گفت: اگــر فعالیت 
خودروســازان به درســتی نظارت می شــد 
اکنون بر سر قیمت خودرو شاهد این همه 
جنجــال نبودیــم و مهمتــر اینکــه خــودرو 
در  نمی شــد.  مــردم  تــک  تــک  دغدغــه 
اینکــه قیمــت ارز باعث بهم ریختــن بازار 
خودرو شــده اســت هیچ شــک و شبهه ای 
وجــود ندارد اما سیاســتگذاران هم نباید از 
کســانی که بازار ارز را بهم ریختند به راحتی 

عبور کنند.
ë  رئیس جمهوری با ســهل انــگاری وزارت

صمت مسئول قیمت گذاری خودرو شد
وی تأکید کرد: اگر وزارت صمت به درستی 
در بحث قیمت گذاری خودرو و حتی سایر 
کااهــا اقــدام می کــرد اکنون ایــن موضوع 
پیش پــا افتاده )خــودرو( بــا صحبت های 
را  ملــی  امنیــت  می شــود  کــه  مختلفــی 

زیــر ســؤال نمی بــرد و نگاه هــا بــه ســمت 
رئیس جمهــوری نبــود. از آنجا کــه خودرو 
دغدغه مردم شــده اســت، حضــور و نظر 
رئیس جمهــوری می توانــد کمــک کننــده 

باشد.
ë  خــودرو؛ موضوعــی نیســت کــه رئیس

جمهوری ورود کند
ابوالفضــل خلخالــی عضو هیــأت علمی 
دانشگاه علم و صنعت هم درباره اینکه آیا 
لزومی بر ورود رئیس جمهوری بر قیمت 
خودرو وجود دارد، گفت: خودرو موضوعی 

نیســت کــه انتظــار داشــته باشــیم رئیس 
جمهــوری درخصوص آن نظــر بدهد. اما 
ایــن واقعیت را بایــد پذیرفت که صنعت 
خــودرو یکــی از صنایــع مولــد و نقطه اتکا 
کشــور اســت و حتی می تواند نقطه شروع 

جدا شدن از اقتصاد نفتی باشد.
وی افــزود: اکثــر کشــورهایی کــه صاحــب 
قدرت هســتند، خودروسازی دارند. نمونه 
آن امریــکا، آلمــان، چین، ژاپن و فرانســه 
اســت. ما نیز با صنعت خودرو می توانیم 
به ســمت کشــورهای قدرتمند اقتصادی 

حرکت کنیم اما این امر نیازمند همکاری و 
همراهی تمام بخش ها است. نباید اجازه 
داد که صنعت خودرو مانند ســایر صنایع 

در کشور از بین برود.
ë صنعت خودرو 

دچار نامایمتی   شده است
و  علــم  دانشــگاه  علمــی  هیــأت  عضــو 
صنعت متذکر شــد: جامعه دانشــگاهی 
نمی شــود  منتفــع  خــودرو  صنعــت  از 
تنهــا  مــا می کنیــم  کــه  و صحبت هایــی 
از  دارد.  دانشــگاهی  و  علمــی  جنبــه 
ایــن رو معتقدیــم کــه صنعــت خــودرو 
دچــار نامایمتــی شــده و وضعیــت آن 
خطرآفریــن اســت. اگــر به خواســته های 
خودروســازان و قطعه سازان توجه نشود 

این صنایع چاره ای جز تعطیلی ندارند.
ë 40 درصد تعدیل نیرو را شاهد بودیم

وی گفــت: 70 تــا 80 هزار نفــر در صنعت 
خودروســازی مشــغول به کار هستند ولی 
طی شش ماه گذشته بین 30 تا 40 درصد 
این تعداد تعدیل شــدند. برای اینکه یک 
محصول خودرویی به دســت بیاید 2 هزار 
شرکت باید همزمان کار کنند، وقتی یکی از 
آنها درســت کار نکند، کل صنعت خودرو 
متأثر می شود. عضو هیأت علمی دانشگاه 
علم و صنعــت با بیان اینکه قیمت تمام 
شده خودرو با قیمت فروش فاصله جدی 
دارد، تصریــح کــرد: قیمت هــای فعلــی 
خودرو منصفانه نیســت و باید با ســرعت 
برای اصــاح آن تصمیم گیری کــرد. از ما 
خواســته نشــده اســت که آنالیــز قیمتی از 
مــواد اولیه داشــته باشــیم اما با حســاب و 
کتاب ســاده نــرخ ارز می توان به بخشــی از 
افزایش قیمت ها)قیمت مواد اولیه 4 الی 

5 برابر شده است( رسید.
ë  وزارت صمت با ارجاع قیمت گذاری به

رئیس جمهوری وقت کشی می کند
وی گفت: هر روزی که وزارت صمت اعام 
قیمت هــای جدیــد را به تأخیــر می اندازد 
در حقیقت به زیان انباشــت خودروسازان 
می افزایــد. از طرفی ســپردن قیمت ها به 
رئیس جمهوری و نظرخواهی از وی، تنها 
وقت کشی است و تأخیر در تصمیم گیری 

معضات جامعه را بیشتر می کند.
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وقت کشی در اصاح قیمت ها 
»ایران« از علت ورود رئیس جمهوری به مسأله خودرو گزارش می دهد

اگر وزارت صمت بموقع نسبت به قیمت گذاری خودرو اقدام می کرد دیگر رئیس جمهوری برای این مسأله پیش پا افتاده ورود نمی کرد

گروه اقتصــادی / امــروزاز ایحه بودجه 
98 بــه عنوان ســند مالــی دولــت برای 
سال آینده رونمایی می شود. در آستانه 
ایــن رونمایی شــش خبر مهــم و جدید 
از ســازوکار بودجــه توســط محمــد باقر 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
اعــام شــد. براســاس ایــن اخبار ســال 
آینــده قیمت بنزین همان هــزار تومان 
باقی می ماند، یارانه های نقدی استانی 
توزیع می شود، افزایش حقوق برخی از 
گروه ها بیــش از 20 درصــد خواهد بود، 
ارز کااهای اساســی 4200 تومان است، 
بودجــه برخــی از دســتگاه های اجرایی 

کاهش یافته است.
براین اساس دولت درایحه پیشنهادی 
خــود بــرای ســال آینــده تــاش کــرده 
اســت با تمام تنگناهایی که دارد بحث 
حمایــت از معیشــت و رفــاه را پررنــگ 

ببیند.
ســازمان  رئیــس  نوبخــت  محمدباقــر 
مدیریــت و برنامه ریزی روز چهارشــنبه 
در حاشــیه نشســت هیــأت دولــت، در 
جمع خبرنــگاران با بیــان این که ایحه 
بــه  )پنجشــبه(  امــروز   1398 بودجــه 
مجلس ارســال می شــود، گفــت: ایحه 
بودجــه ســال 1398 در 14 جلــد آمــاده 

شده است.
این کــه  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  وی 
نماینــدگان مجلــس برای سرکشــی به 
حوزه های انتخابیه خود رفته اند، ایحه 

بودجــه در زمــان قانونــی بــه مجلــس 
اصلــی  نــکات  ارائــه  می شــود.  ارســال 
ایحه توسط رئیس جمهوری، در زمان 
برگــزاری جلســه علنی و رســمی انجام 

خواهد شد.
ë نرخ ارز در بودجه

نوبخــت در پاســخ بــه ایــن پرســش که 
»در ایحــه بودجــه 98، قیمــت پایه ارز 
5800 تومان است؟« گفت: خیر؛ آنچه 
که برای نرخ تســعیر پیش بینی شد، 14 
میلیــارد دار با ارز 4200 تومانی اســت؛ 
اگر ارز دیگری باقی بماند، برای مداخله 
بانــک مرکــزی در بــازار نیمــا اســتفاده 
می شــود. وی اظهار داشــت: 14 میلیارد 
و  دارو  اساســی،  کااهــای  بــرای  دار 
نهاده های کشاورزی با ارز 4200 تومانی 
هزینه خواهد شد. رئیس سازمان برنامه 
و بودجــه تأکیــد کــرد: همــه ایــن اعداد 
پیش بینی هایی اســت که هیچ کدام در 
بودجه لحاظ نمی شود اما در محاسبات 

مبنا قرار می گیرد.
ë  پرداخــت یارانه هــای نقــدی توســط

استان ها
معــاون رئیس جمهــوری در پاســخ به 
این پرســش که حذف یارانه ثروتمندان 
در ســال آینده در دســتور کار قرار دارد؟ 
گفت: امســال و ســال های پیش نیز این 
موضــوع در دســتور کار بــود. وی گفــت: 
توزیــع یارانه هــا از ســال آینــده اســتانی 
می شــود؛ یعنــی هــر اســتان بــه میزان 

تعداد افراد یارانه بگیر مبالغ را دریافت 
می کنند و با توجه به شناخت دقیق تری 
که دارند، به کسانی یارانه را می دهند که 
اســتحقاق دریافت داشته باشند و بقیه 
مبالغ را نیز ســهم پروژه عمرانی همان 

استان بکنند.
بدیــن ترتیــب نوعــی فدرالیــزه کــردن 
در توزیــع یارانه هــا اجــرا خواهــد شــد. 
نتایــج سرشــماری 95 نشــان می دهد، 
و  جمعیــت  بیشــترین  تهــران  اســتان 
درمیــان  را  جمعیــت  کمتریــن  ایــام 
اســتان های کشــور دارد. اســتان تهــران 
16.6درصــد جمعیت کشــور را در خود 
جــا داده و اســتان ایــام با کمتــر از یک 
درصد جمعیت کشور - 0.73درصد - 
کمترین جمعیت را در میان استان های 

کشور به خود تخصیص داده است.
 اســتان های اصفهان و خراسان رضوی 
ســهم دوم و ســوم را به لحاظ بیشترین 
جمعیت به خــود اختصــاص داده اند.
استان های خراســان جنوبی، کهگیلویه 
و بویراحمد و ســمنان عاوه بر ایام هر 
کــدام به تنهایــی کمتر از یــک درصد از 
جمعیت کشور را در خود جای داده اند.

ë بنزین هزار تومان باقی می ماند
رئیس ســازمان برنامه و بودجه، درباره 
قیمــت بنزین گفــت: محاســبات ما در 
مــورد قیمــت بنزیــن همــان یــک هزار 
تومان کنونی اســت و هر بشکه نفت نیز 
به طور متوســط 54 دار محاســبه شده 

اســت. نوبخت تأکید کــرد که هیچ کدام 
از ایــن ارقــام در ایحــه بودجــه مطــرح 
محاســباتی  مبانــی  فقــط  و  نمی شــود 

ایحه را تشکیل می دهد.
ایــن درحالــی اســت کــه طــی روزهــای 
گذشته و با توجه به بازگشت کارت های 
ســوخت برخــی گمانه هــا از دونرخــی 
شــدن بنزین حکایت می کــرد که بدین 

ترتیب ایــن بحث به طــور کامل منتفی 
شد.
ë  افزایش حقوق برخی گروه های شغلی

بیشتر از 20 درصد
معــاون رئیس جمهــوری در پاســخ به 
این پرســش که آیا افزایش20 درصدی 
شــده  نهایــی  دولــت  کارکنــان  حقــوق 
است؟ گفت: نظر دوستان مجلس این 

اســت که افزایــش حقوق ها بــه صورت 
پلکانی باشد؛ آنهایی که حقوق بیشتری 
حقوقشــان  رشــد  درصــد  می گیرنــد 
پایین تــر و آنهایــی کــه حقــوق کمتــری 
می گیرند درصد رشــد حقوقشان بااتر 
باشــد.وی ادامــه داد: متوســط افزایش 
حقوق 20 درصد اســت و حقوق برخی 
گروه هــای شــغلی بیــش از 20 درصــد 

اضافه خواهد شد.
ë کاهش اعتبارات برخی دستگاه ها

یکــی از خبرنــگاران پرســید، بــا توجــه 
بــه تحریم هــای امریــکا، ســال ســخت 
اقتصادی را پیش رو خواهیم داشت؛ آیا 
در بودجه ریزی سال آینده این موضوع 
مــورد توجه قــرار گرفته کــه بودجه های 

اضافی حذف شود؟
نوبخــت در پاســخ گفــت: »همینطور 
است؛ در بخش منابع تاش کرده ایم 
همــه منابعی که امکان اســت در این 
شــرایط ســخت به کمک دولــت بیاید 
را در محاسبات آورده ایم؛ در هزینه ها 
حــذف  را  ردیف هــا  از  تعــدادی  نیــز 
کرده ایم؛ اعتبارات همه دســتگاه ها را 
متناســب بــا 12 درصد افزایــش ریالی 
نداده ایــم  افزایــش  بودجــه  ایحــه 
را  دســتگاه ها  برخــی  اعتبــار  حتــی  و 
کاهــش داده ایم تــا بتوانیم براســاس 
واقعیت هــا، بودجــه را از نظــر اعــداد 
و ارقــام تنظیــم کرده و بتوانیــم از این 

سال سخت به آسانی عبور کنیم.«

بنزین 1000 تومان باقی می ماند

توزیع یارانه ها فدرالیزه شد

 تومان 
خط قرمز قیمت مرکبات

حسین شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه اجازه نمی دهیم قیمت مرکبات در باغ ها، از 
کیلویی 2 هزار تومان پایین تر آید، گفته: در صورت 

همکاری میادین، گوجه فرنگی حداکثر 3200 
تومان عرضه می شود.

2000
میلیارد تومان تسهیات صندوق 

توسعه ملی به بخش خصوصی
عملکرد تسهیات ریالی صندوق توسعه ملی 
نشان می دهد فقط از یک حکم قانونی تاکنون 
30۵7 میلیارد تومان در نیمه نخست سال به 

بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی 
غیردولتی اختصاص یافته است.

3000
میلیون تومان، درآمد ساانه 

نیروگاه پشت بامی
سیدمحمد جواد موسوی، عضو هیأت 

مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر گفته: 
یک نیروگاه پشت بامی در منزل مسکونی، 
بین 700 هزار تا یک میلیون تومان در ماه 

درآمدزایی دارد.

12
 پرونده 

قاچاق دانه درشت ها باتکلیف
علی مؤیدی خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با 

قاچاق کاا و ارز گفت: طی سال های گذشته بیش 
از 2 هزار پرونده قاچاق متعلق به دانه درشت ها 

و افراد سرشناس شناسایی شده که همچنان 
باتکلیف مانده است. 
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ضل 
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چرِخ اقتصاِد آب
از آنجــا کــه در عرصه هــای مدیریتــی و خــط مشــی گــذاری، 
صرفاً نظرات کارشناســی، آمار و اطاعات تخصصی راهگشــا 
بــوده و برنامه ریــزی بر مبنــای آن اثربخش اســت، بهره گیری 
از شــیوه های ناپایــدار، رونــد توســعه را مختــل کــرده و باعــث 
ناکارآمــدی سیســتماتیک می شــود. بعیــد می دانــم چنیــن 
شــرایط ویژه ای در ســایر کشــورها سابقه داشته باشــد که افراد 
در رشــته های غیرتخصصی و حتی غیرتجربی خود، عاوه بر 
اظهارات کارشناســی! بــر نظرات خویش نیز پافشــاری کرده و 
بــر آن تأکید کننــد. اظهاراتی کــه در خوش بینانه ترین حاات، 
نشانی از بی بضاعتی و یا ساده انگاری گوینده دارد و در بدبینانه ترین حالت می تواند 
اظهاراتی هدفمند و مغرضانه با منظور رسیدن به اهدافی از پیش تعیین شده تلقی 
گردد. سخن گفتن از مصرف 80 یا 90 درصدی از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی، 
ادعایی اســت که نه تنها مســتندی تا کنون بر آن ارائه نشده است که مستنداتی بر رد 
آن نیز وجود داشــته و بارها منتشــر شــده اســت. علی رغم این که حتی در کشــورهای 
توسعه یافته نیز بااترین میزان مصرف مربوط به تولیدات بخش کشاورزی و یا صنایع 
وابسته به آن است، اما ادعای چنین میزان مصرفی عجیب و کمی دور از ذهن است. 
ادعایی عجیب و دور از ذهن که بر این باور است که سایر مصارف مانند: شرب خانگی، 
تجاری، صنعتی، فضای سبز شهری و... تنها 10 الی 20 درصد مصرف کشور را تشکیل 
می دهد. ادعایی که بر مبنای آمار غلط و اطاعات غیرتخصصی و غیرکارشناسی شکل 
گرفته و مبنایی برای هجمه هایی بعضاً مغرضانه به بخش کشــاورزی شــده اســت. 
هجمه هایی عجیب با سخنانی که فارغ از صحت یا عدم صحت آن، توسط برخی از 
افرادی بیان می شود که حتی در برنامه ها و سیاست های تشویقی، تبلیغی، ترویجی 
و آموزشــی مجموعه های تحت تصدی خود، گام مؤثری در راســتای کاهش مصرف 
برنداشته اند. آنها صرفاً با »مدیریت شعار محور« و هجمه به بخش کشاورزی تاش 
می کنند تا »چرِخ اقتصاِد آب« را بهتر و بیشــتر بچرخانند تا در پوشــش شــرکت های 
خصولتی خدمات رسان در این حوزه، سود بیشتری را به واسطه بهره برداری عمومی 
از منابع آبی )در مصارف غیر کشاورزی( به دست آورند! متأسفانه باید اذعان کرد که 
در کشورما، توسط »خود متخصص پنداران غیر مطلع!« آمارهایی غلط ارائه می شود 
و موضعگیری هایی بی اساس که بر پایه این آمار شکل می گیرد و تصمیم گیری هایی 
نیز بر مبنای این آمارها و موضعگیری ها انجام می شــود. از این رو پر بیراه نیســت اگر 
ادعا کنیم که مشکل اصلی کشور، بیش و پیش از آن که تهدید خارجی و سیاست های 
ناجوانمردانه دولت های متخاصم، بحران های طبیعی و غیرطبیعی، فساد، تهاجم 
فرهنگی و... باشــد، بی برنامگی ها و عدم تخصص برخی از به اصطاح کارشناسانی 
اســت که با اظهار نظرهای بدون پشــتوانه مطالعاتی و تحقیقاتی، باعث شکل گیری 
دیدگاه های غیرکارشناســی بعضاً مخّربی در مدیران فرادســت خود می شوند که در 

نهایت تصمیمات ایشان موجب بروز معضاتی در حوزه اقتصادی کشور می شود.
افرادی بدون دانش و یا فاقد تحصیات تخصصی و حتی اطاعات تجربی در بخش 
کشــاورزی بر پایه احکام مدیریتی و یا اباغ مسئولیت هایی با عناوین پر طمطراق، به 
ســادگی»متخصص بخش کشاورزی« و یا »کارشــناس آینده پژوهی« شده اند و بدون 
استناد به منبعی علمی یا اعام رفرنس تخصصی و یا حتی مرجعی رسمی و مستند 
در اظهــار نظــرات خود، آمــاری غیر کارشناســی را ارائه می دهند و نهایتــاً بر مبنای آن 
نتیجه گیری می کنند که تعطیلی کشاورزی در کشــور و یا بستن چاه های آب کشاورزی 
تنها راهکار حل بحران آب کشور است! این کارشناسان در تحلیل های خود نمی گویند 
که با تعطیلی بخش کشاورزی، معضات زیست محیطی خصوصاً ریزگردها را چگونه 
مدیریت خواهند کرد؟ و یا اقتصاد خانوارهای کشاورز و روستایی که به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم به همین منابع آبی وابسته است را چگونه باید تأمین کرد؟ و یا شاغان 
در بخش کشــاورزی را باید به ســوی کدام مرکزی برای اشتغال و کسب درآمد هدایت 
کرد؟ و یا برنامه ایشان برای مقابله معضات مهاجرت روستاییان به شهرها و مدیریت 
آســیب های اجتماعی و مشکات حاشیه نشینی حاصل از این اتفاق چیست؟ بدون 
اقامه دایل مستند، پیشنهادات کارشناسی و یا ارائه راهکار عملیاتی مشخص، سخن 
گفتن از تعطیلی بخش کشــاورزی بســیار آســان و همراه کردن بخشــی از افکار مردم 
عامی کوچه و بازار بســیار ســهل الوصول اســت. اما مهم آنجاســت که نتیجه این نوع 
موضعگیری ها و اظهار نظرات غیرکارشناسی، تهدید جدی روند زندگی عادی مردم 
اســت. نابودی کشاورزی، از تهدید شرایط اقتصادی و درآمد خانوارهای زحمت کشی 
که شرافت و صداقت شان عاریه ای نبوده و نیست آغاز شده و نهایتاً به تهدید امنیت 
غذایی همه شــهروندان و یا حتی تضعیف امنیت دفاعی کشــور منجر می شــود. این 
اتفاق در مقطع زمانی کنونی )که کشورمان در آستانه ورود به شرایط ویژه اقتصادی در 
اثر سیاست های ناجوانمردانه دولت های متخاصم است( تهدید امنیت غذایی کشور و 
تحدید خودکفایی در تولید محصوات اساسی، نمی تواند در راستای حفظ منافع ملی و 
مصالح عالیه کشور تعبیر و تفسیر شود. دیدگاه هایی ناصحیح که اگر تحلیلشان برخاسته 
از دانش تخصصی و اطاعات کارشناسی باشد، هرگز به سادگی دم از محدودیت و یا 
تعطیلی بخشی نمی زنند که ارزش تولیدات آن بیش از 70 میلیارد دار و سهمش در 
فضای کسب و کار کشور بیش از 30 درصد )به صورت مستقیم و غیر مستقیم( است. 
بخشــی که میزان صادرات محصوات خام و فرآوری شــده آن 13.6 درصد صادرات 
کااهای غیر نفتی کشور است و بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نیز نشان 
می دهد که در ســال 139۶، بخش کشــاورزی با 17.6 درصد، پله ســوم از سهم اشتغال 
کشور را به خود اختصاص داده است. آمارهای رسمی در حالی از سهم 17.۶ درصدی 
بخش کشاورزی از کل اشتغال کشور حکایت می کنند که سهم این بخش از کل تولید 
ناخالص داخلی در سال 9۶ در حدود 10 درصد بوده که بر این اساس می توان ادعا کرد، 
ســهم اشتغال این بخش 70 درصد بیش از سهم تولید ناخالص آن است. دلیل این 
امر به هزینه کم ایجاد اشــتغال در بخش کشــاورزی بازمی گردد؛ وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی نیز چند سال قبل ادعا کرده بود که ایجاد هر شغل در بخش پتروشیمی نیاز به 
یک میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد، با این همه ایجاد شغل در بخش کشاورزی کمتر 
از ۵0 میلیون تومان سرمایه می خواهد. از این رو می توان ادعا کرد که بخش کشاورزی، 
بارز ترین نماد، اقتصاد مقاومتی است که توانسته است عاوه بر رونق در تولید داخلی 
و حفظ اســتقال کشــور در زمینه محصوات غذایی، با کمترین سرمایه گذاری و بدون 
وابســتگی به منابع ارزی، اشــتغال موجود در بخش کشــاورزی را حفظ کرده و اشتغال 
پایدار و مولد را در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی ایجاد کند. نهادها و مراکزی که 
اهتمام جدی و پیگیری شبانه روزی آنها در تعطیلی )و نه حتی تبلیغ مصرف بهینه، 
صرفه جویی یا کاهش مصرف( منابع آبی در بخش کشاورزی است، هیچ گونه عنایتی 
بــه برنامه ها و فعالیت های مجموعه جهاد کشــاورزی در خصوص آمــوزش و ترویج 
کشت محصوات با نیاز آبی کم و صرفه اقتصادی بیشتر و تغییر الگوی کشت بر مبنای 
اقلیم آب و هوایی ندارند و از برنامه محوری و مســتمر وزارت جهاد کشــاورزی جهت 
اصاح الگوی مصرف به وســیله اجرای ســامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی 
که باعث صرفه جویی ساانه 7.9 میلیارد متر مکعب در مصرف آب می شود غافلند.  
برنامه ریزی و تخصص محوری در تصمیم گیری ها، انصاف و صداقت در اظهار نظرها، 
تجربه و توانمندی در اجرا توأم با آموزش دقیق، اطاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی 
اثرگذار در همه بخش ها )کشــاورزی، شرب، تجاری، صنعتی، فضای سبز شهری و...( 
راهکاری برای عبور از »بحران آب« است.  راهکاری که انتفاعش عمومی و جامعه محور 

خواهد بود و نه صرفاً چرخیدن »چرِخ اقتصاِد آب!« 

تناقض در سیاست نفتی ترامپ 
سیاســت دست راستی های امریکا بر این است که مشکات و 
اختافات بین المللی و منطقه ای را که با مذاکره و حسن نیت 
قابل حل است، به جنگ های منطقه ای تمام عیار تبدیل کنند 
و بای ســوریه و اوکراین را در کشورهای دیگر تجدید کنند. در این مسیر مجتمع های 
اســلحه و دار در امریــکا کیســه های خود را با غارت ثروت ســایر ملــل پرمی کنند و از 
کشــورهای هدف مخروبه هایی به جا می گذارند. این سیاست جنگ های منطقه ای 
هرچنــد ســال یک بار تکرار می شــود. این همه برای متحــدان هژمونی امریکایی نیز 
نصیب هایی می گذارد که نمونه فرد اعای آن نظام صهیونیستی است که به هزینه 

مالیات دهندگان امریکایی از هیچ گونه جنایت و اختاف افکنی فروگذار   نمی کند.

مرجان اسامی فر
خبرنگار

ë  ابوالفضل خلخالی: صنعت
خودرو یکی از صنایع مولد و نقطه اتکا 

کشور است و حتی می تواند نقطه 
شروع جدا شدن از اقتصاد نفتی باشد

ë  صنعت خودرو دچار نامایمتی
شده و وضعیت آن خطرآفرین 

است. اگر به خواسته های 
خودروسازان توجه نشود این  

صنعت تعطیل می شود

ë  آلبرت بغزیان: نباید این همه
بی اعتمادی بین سیاستگذاران و 

خودروسازان باشد. خودروسازان 
اگر ماکشان اخاق و وجدان باشد 

خودشان می توانند قیمت ها را 
نهایی و اجرا کنند

ë  اگر خودروسازان خصـــــوصی
هستند چرا دولت می خواهد در 

قیمت گذاری دخالت کند؟

یادداشت

صادق صدقگو
دکترای مدیریت 
رسانه

ادامه از 
صفحه 
اول
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 داوری کمال تبریزی در جشنواره 

»دوستی«  استانبول
جشنواره فیلم کوتاه»دوستی« استانبول در حالی به استقبال میزبانی 
از فیلمســازان جهان مــی رود که کمــال تبریزی، کارگردان ســینمای 
کشــورمان به عنــوان یکــی از داوران ایــن رویــداد فرهنگی-هنــری در 
آن حضور خواهد داشــت.  آن طور که در بخشــی از خبر مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی 
آمده، جشنواره بین المللی فیلم کوتاه »دوستی« با تم های مختلف دوستی در قالب های 
مختلف مانند »دوستی با همسایه، جغرافیا و تاریخ« برای نخستین بار با حضور گسترده 
فیلمســازانی از سراســر جهان بویژه ایران جمعه ۱۴ دســامبر )23 آذر( در اســتانبول آغاز 
می شود. این جشنواره در سه بخش اصلی، »حرمت ۴۰ ساله« و »پانوراما« به داوری کمال 
تبریزی کارگردان ایرانی، نجوی نجار کارگردان و نویسنده فلسطینی، توفیق باشر کارگردان، 
سزین آکباش اوغلو بازیگر از ترکیه و به ریاست یوکسل آکسو نویسنده و کارگردان ترک برگزار 
می شود.  از مجموع ۴۸ فیلم کوتاهی که قرار است از کشورهای مختلف در این جشنواره 

اکران شوند، ۱۴ فیلم به کارگردانان ایرانی تعلق دارند.

سینمـــا

بازگشت علیرضا جاویدنیا به کار
به گفته ســاجد قدوســیان، تهیه کننده برنامــه »صبح جمعه 
بــا شــما« علیرضا جاویدنیــا، گوینده باســابقه رادیو کــه از روز 
دوشنبه )۱2 آذر ماه( به دلیل عارضه قلبی به بیمارستان رفته 

بود مرخص می شود.

فیلم ایرانی در ساندنس امریکا
فیلم کوتاه »مانیکور« به کارگردانی آرمان فیاض به عنوان تنها نماینده سینمای 
ایران در بخش بین الملل ســی و پنجمین جشــنواره فیلم »ســاندنس« امریکا 
حضــور می یابد. جشــنواره بین المللی ســاندنس 2۰۱۹ از تاریــخ 2۴ ژانویه تا 3 

فوریه )۴ تا ۱۴ بهمن ماه( در امریکا برگزار می شود.

»دن کیشوت«ایرانی در راه آلمان
محســن حســینی قصد دارد در ســال ۹۸ پرفورمنس »دن کیشــوت« را در کشــور آلمان 
و نمایــش »مــن آنتونــن آرتــو« را در ایران روی صحنه ببرد. به گفته حســینی جشــنواره 
بین المللی پرفورمنس »دن کیشوت« با دبیری احمد رفیع هنرمند نقاش و ویدئو آرتیست 

ایرانی در کشور آلمان در سال 2۰۱۹ یعنی پاییز سال ۹۸ در آلمان برگزار خواهد شد. 

اجرای منصوره فریور در نیاوران
گروه موسیقی »شیوا« ویژه بانوان، به سرپرستی و خوانندگی منصوره فریور، شنبه 

۱7 آذر در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود. 

روی خط 
خبـــــر

ســاار عقیلی خواننده موسیقی سنتی 
که شــب تولــدش میهمان شــبکه یک 
ســیما بود، از عاقه اش به تئاتر و رشته 
تحصیلــی اش کــه بازیگری تئاتــر بود، 
ســخن گفــت؛ او می گویــد در محضــر 
استادان بسیار خوبی از جمله زنده یاد 
اســتاد حمید ســمندریان، خانــم رؤیا 
امیــر  محامــدی،  منیــژه  تیموریــان، 
دژاکام و قطب الدیــن صادقــی بــوده و 

قبل از آنکه تئاتر بخواند، موســیقی کار 
می کــرده و بعــد از گرفتــن کارشناســی 
ســراغ آموختن دانشــگاهی موســیقی 
رفته است. این خواننده ادامه داد:»در 
مصاحبــه ای هم گفتم که کار درســتی 
نیســت خواننده بازیگر شــود یا بازیگر 
خواننده شــود. بهتر است اسم نبریم. 
بــه نظرم طرف در ایــن زمینه ماندگار 
او  بــه  نمی داننــد  مــردم  و  نیســت 

به عنوان بازیگر نگاه کنند یا خواننده و 
در برزخ است.«

عقیلی که اخیراً به اجرای یک کنسرت 
ایــن  دربــاره  بــود،  پرداختــه  نمایــش 
تجربه گفت: »بگو کجایــی« کار خوبی 
هم از نظر موسیقایی هم بازیگری بود، 
ما هــم راضی بودیم امــا آن چیزی که 
من می خواســتم نبود. نمی دانم شاید 
یــک کارگردان خیلــی قوی بایــد بیاید 

این جنــس کار را هدایــت و کارگردانی 
کند. موسیقی آنقدر شخصیت دارد که 

به تنهایی مخاطب را سیراب کند.
او که به آواز گرایش بســیاری داشــت از 
سال 72 وارد هنرستان موسیقی شد تا 
خواننده شود. سال 7۶ فارغ التحصیل 
شــد و ســال 77 هم به دانشــگاه رفت. 
امــا رشــته آواز در دانشــگاه نبــود و او 
مجبور شد بازیگری تئاتر بخواند همان 

چیزی کــه به قول خودش از کودکی به 
آن عاقه داشت.

هم اکنون عقیلی افزون بر اجرا و ضبط 
آثار موســیقی به تدریس موســیقی در 
آموزشگاه خود و در هنرستان موسیقی 
مشــغول اســت. او همچنین گروه راز و 
نیاز را تشــکیل داد و به همراه این گروه 
کنسرت های بسیاری در داخل و خارج 

از کشور اجرا کرده است.

اظهار نظر ساار عقیلی از خواننده شدن بازیگرها

انتخاب کوین هارت به عنوان مجری اسکار 2019
اسکار 2۰۱۹ در حالی برگزار می شود که »کوین هارت« بازیگر 
و کمدیــن مطــرح امریکایــی اجــرای آن را به عهــده خواهد 
داشــت، او به عنوان مجری برای مراســم نود و یکمین دوره 

این رویداد جهانی سینما انتخاب شده است.
بر اساس خبر مهر به نقل از »سی ان ان«، این نخستین مرتبه ای است که هارت 
اجرای اســکار را به عهده خواهد گرفت، او در واکنش به این انتخاب در صفحه 
شــخصی اش نوشــته که این موضوع برای مدتی طوانی یکی از اهدافش بوده 
اســت، او همچنین از آکادمی برای در اختیار گذاشــتن این فرصت تشــکر کرده 

و گفته که مطمئن است در میان این سال ها، اسکار امسال ویژه خواهد شد.
هارت امســال جانشــین جیمی کیمل می شود، کیمل در دو ســال اخیر اجرای 
اســکار را بــر عهده داشــت. درتاریخ برگزاری جوایز اســکار، باب هــوپ بازیگر و 
کمدین سرشناس با ۱۹ بار اجرای مراسم اسکار رکورددار است، پس از وی بیلی 
کریستال با ۹ بار و جانی کارسون با ۵ بار اجرای مراسم اسکار رده های بعدی را 
در اختیار دارند. مراسم نود و یکمین دوره اسکار روز یکشنبه 2۴ فوریه 2۰۱۹ )۵ 

اسفند( در سالن دالبی تئاتر هالیوود برگزار می شود.

آن سوی 
مـــــــرز

نوبت اصاح مدار معیوب فیلمسازی
»ایران« درخواست سینماگران از رئیس جمهوری برای لغو الزام  پروانه ساخت را بررسی می کند

مهر

رئیس انجمن خیریه دیابت ایران در ماقات با احمدرضا 
دالوند عنوان کرد

اطاع رسانی درباره بیماری دیابت به کمک هنر
 رئیــس انجمــن خیریــه دیابت ایــران روز گذشــته با عیــادت از 
احمدرضا دالوند اظهار امیــدواری کرد که بتوان با همکاری این 
هنرمند پیشکســوت گرافیک و مطبوعات، مــردم را به ضرورت 
انجام تســت قندخون برای پیشــگیری از عوارض بیماری دیابت تشویق کرد. دکتر 
امیــدی فــوق تخصص ایمونولــوژی و آلــرژی و رئیس انجمن خیریــه دیابت ایران 
ضمن عیادت از احمدرضا دالوند در بیمارســتان سینا گفت:»من به عنوان رئیس 
انجمن دیابت کشــور وظیفه خود دانســتم که از تمام بیماران دیابتی و مخصوصاً 
افــراد هنرمند و مطرح کشــور که یــک ثانیه زندگی آنان برابری می کند با یک ســال 
زندگی افرادی که بیهوده زندگی می کنند، دیدار کنم.« او با اظهار تأســف نسبت به 
قطع پای این هنرمند افزود:« ایشان اگر زودتر مراجعه می کردند با روش های نوین 
لیزر درمانی و... پای ایشان قطع نمی شد اما متأسفانه این اتفاق افتاد و با مراجعه 
دیــر به بیمارســتان مجبور به قطع پای او شــدیم، آقای دالونــد را به عضویت ویژه 
انجمن حمایت از بیماران دیابتی کشــور درمی آوریم و با اعزام پرســتار و پزشک به 
منزل وی ایشان را تحت پوشش قرار می دهیم و در هر جمعی که سخنرانی می کنند 
اشخاص را به دادن تست قند تشویق کنند زیرا 7۰ درصد بیماران دیابتی از بیماری 
خــود خبر ندارند. امیــدوارم با حمایت احمدرضا دالوند بتوانیم بحث دیابت را به 

زبان هنر )Art( در ایران مطرح کنیم.«

نگــــاه

ران
  ای

ی /
رجب

یر 
ام

ci
n
em

a
.g
a
m
ef
a

 

دســت  و  فیلمســاز   2۰۰ از  بیــش 
روز سه شــنبه   انــدرکار ســینما عصــر 
بــه  خطــاب  نامــه ای  در  آذرمــاه   ۱3
و  فرهنــگ  وزیــر  جمهــوری،  رئیــس 
ســازمان  رئیــس  و  اســامی  ارشــاد 
ســینمایی خواســتار لغــو الــزام برای 
شــدند؛  ســاخت«  »پروانــه  دریافــت 
خواســته ای  البتــه  درخواســت  ایــن 
اســت که ماه ها از زبان اهالی ســینما 
شــنیده می شــود و حــاا بــا بر مســند 
مدیریت نشستن حسین انتظامی در 
سازمان سینمایی در قالب نامه ای به 
ریاســت جمهوری ظهور و بروز یافته 
اســت تــا شــاید فیلمســازان فضایــی 
و  مطبوعــات  در  آنچــه  بــه  شــبیه  را 
چــاپ کتــاب وجــود دارد  تجربه کنند 
تولیــد  از  بعــد  زمــان  بــه  نظــارت  و 
اثــر موکــول شــود. در گفت وگویــی بــا 
)تهیه کننــده(،  محمــدی  منوچهــر 
محمد مهدی عســگرپور )تهیه کننده 
گلمکانــی  هوشــنگ  و  کارگــردان(  و 
)منتقــد ســینما( مشــکات مرتبط با 
صدور پروانه ساخت و راهکار اجرایی 
برای حذف آن را جویا شــده ایم که با 
حذف ســؤاات مطرح شده ماحصل 
و  گلمکانــی  هوشــنگ  صحبت هــای 
محمــد مهــدی عســگرپور در قالــب 

دیدگاه را در ادامه می خوانید.
ë  60 آیین نامه پروانه ســاخت در دهه

در شــرایطی به تصویب هیأت وزیران 
رسید که متناسب با شرایط فیلمسازی 
آن  داشــت.  کارکردهایــی  دوره  آن 
کارکردها چه بــود و امروز چقدر کاربرد 

دارد؟
 پروانــه ســاخت یــا موافقــت اصولی 
کــه در صنایع مطرح اســت به منظور 
اشــراف کلــی یک نهــاد یــا وزارتخانه 
و جمــع آوری اطاعــات اســت تــا به 
عنوان مثال اگر در یک شهرستان یک 
شــرکت شــوینده وجود دارد و شرکت 
تأســیس  درخواســت  هــم  دیگــری 
دیگــری  شهرســتان  بــه  را  آن  دارد 
منتقل کنند تا هم اشــتغالزایی شــود 
و هــم بازگشــت ســرمایه؛ در کنــار آن 
دولت تســهیاتی را برای این شرکت 

فراهــم می کند. شــبیه همیــن اتفاق 
در دهه 6۰ برای ســینما شکل گرفت 
و مجموعــه ای از حمایت های وزارت 
ارشــاد و بنیــاد فارابــی کــه نقدینگی، 
وام، وســایل و تجهیزات فیلمبرداری 
و نگاتیــو و ابراتوار و حتی اســتودیو و 
صدا را هم شــامل می شــد بــه گذر از 
پروانه ســاخت و اخذ آن موکول شــد 
امــا بــه مــرور از دامنــه حمایت هــای 
غیرنقــدی  بخش هــای  در  دولــت 
کاســته شــد و در دهــه ۸۰ و ۹۰ عمــًا 
به صفر رسید. حمایت نقدی هم که 
در قالــب وام و تســهیات به فیلم ها 
تعلق می گرفت با توجه به چند برابر 
شــدن قیمــت تمام شــده یــک فیلم 
در 6-5 مــاه اخیــر به حداقل رســیده 
یعنی حداکثر ۱۰ درصد بودجه فیلم 
که مســلماً تأثیر بســزا و معناداری در 

جهت دهی به آثار سینمایی ندارد.
ë  یعنــی عمــًا تنهــا کاربــرد کنترلــی

شــورای پروانــه نمایــش و بــه عبــارت 
گویاتر ایجاد گلوگاهــی برای ممیزی و 

سانسور باقی مانده است!
عنــوان  بــه  حتــی  مــن  اعتقــاد  بــه 
مکانیزم کنترل و ممیزی هم کاربرد 
ندارد چرا که در مرحله صدور پروانه 
ساخت با طرح و یا حداکثر فیلمنامه  
مواجــه هســتید کــه بــه هیــچ وجــه 
تضمینی نیســت بر این که با نیات و 
افکار ســازندگان پروژه تطابق داشته 
باشد حتی توصیه ها و اصاحیه هایی 
هــم که هنگام صدور پروانه ســاخت 
اعمال می شود در مقام عمل فایده  
چندانــی نــدارد. اغلــب مخالفت ها 
در مرحلــه پروانــه ســاخت هــم بــا 
چانه زنی هــا حــل می شــود و تقریبــاً 
اکثر متقاضیان از ســد پروانه ساخت 
عبــور می کنند اما عبور از ســد پروانه 
بــه  بخشــیدن  مشــروعیت  ســاخت 
هر تولیدی اســت که مجــوز دریافت 
وزارت  تولیــد  فرآینــد  در  و  کــرده 
ارشــاد هیچگونــه مکانیــزم نظــارت 
کنترلی نــدارد و البتــه نمی تواند هم 
داشــته باشــد؛ نه ابزارش را دارد و نه 

امکاناتش را.
ë  امــا ایــن در حالی اســت کــه بخش

زیــادی از همکاران شــما بــه این دلیل 
ســاخت  پروانــه  صنفــی  شــورای  از 

گایه مند هســتند کــه معتقدند تبدیل 
به رانــت بــرای برخــی اهالی ســینما 
شده؛ این که برخی به راحتی موفق به 
دریافت این مجوز می شوند و بعضی 

باید ماه ها پشت این سد بمانند.
طبیعتــاً وقتــی بــرای هر پدیــده ای که 
می تواند به شکل عادی جاری و ساری 
شــود یــک مســیر مشــخص تعریــف 
می کنیــد بــه قــول یکــی از دولتمردان 
امضاهــای طایــی به وجــود می آید و 
آن امضاها معنادار است. من غرضم 
متهــم کــردن کســی نیســت و بــاز هم 
تأکید می کنم کــه به لحاظ ممیزی در 
پروانه ســاخت رفتــار حداقلی صورت 
می گیــرد کــه عمومــاً بــا چانه زنی رفع 
می شــود. در ایــن ســال ها کــم اتفــاق 
افتاده که بــا فیلمنامه کامل مخالفت 
شود تعدادش به زحمت به انگشتان 
پروانــه  امــروز  یــک دســت می رســد. 
ســاخت کارکــرد حمایتــی کــه نــدارد، 
کارکــرد ممیــزی اش را هــم از دســت 
داده و فقط به گذرگاه و عنصر دســت 
و پاگیــری تبدیل شــده که یــک عده را 
معطــل می کنــد و جنــگ اعصــاب به 
وجــود می آید. وقتــی پدیــد ه ای تمام 
کارآمدی هایــش را از دســت داده چه 

اصراری بر نگهداری آن است.
ë  مخالفــت برخــی از ســینماگران با

حذف پروانه ساخت به دلیل پشتوانه 

حمایتــی بــرای ســرمایه  فیلم اســت.
آنها تصور می کنند که دریافت پروانه 
دریافــت  کننــده  تضمیــن  ســاخت 
پروانــه نمایش و بــه نوعی بازگشــت 

سرمایه شان در اکران است.
بلــه بــا صــدور پروانــه ســاخت برای 
بچه ای کــه متولد نشــده شناســنامه 
شناســنامه  ایــن  و  می کنیــم  صــادر 
مشروعیت به وجود می آورد و ایجاد 
حق می کنــد. دولت باید مســئولیت 
رســمیت  بــه  را  فیلمســاز  فــردی 
بشناســد. هزینــه فیلمســازی که باا 
بــرود هــر کســی تصمیــم نمی گیرد 
روی  بعــد  و  بســازد  را  فیلمــی  هــر 
دســت دولت پهن شــود و بعد از آن 
بحث ممیزی در اکران و فضاســازی 
رسانه ای و مشــکات اکران به وجود 
جلســات  در  مکــرر  را  ایــن  بیایــد. 
کارشناســی بــا آقایــان مطــرح کردم 
که مــا باید هزینــه فیلمســازی را باا 
ببریــم، منظــور هزینه مادی نیســت 
بلکه ریسک هزینه تولید را باا ببریم. 
در ایــن ســال ها فیلم هایــی ســاخته 
شده اند که نه توجیه هنری دارند و نه 
توجیه اقتصادی و نه توجیه منتقد و 
روشنفکرماب پســندی. بااخره باید 
دارای یکــی از ایــن وجــوه باشــند که 
بگوییم به درد جشنواره ها می خورد 
یا بــه درد بخــش الیت و یا مناســب 

خــاص.  یــا  اســت  عــام  مخاطــب 
فیلمســازها  مســئولیت  و  هزینــه 
کــه بــاا بــرود کســانی کــه کننــده کار 
و  می شــوند  میــدان  وارد  هســتند 
ریســک ســرمایه گذاری را می پذیرند 
اآن بــه واقــع ریســک زیــادی وجود 
نــدارد؛ در نتیجــه فیلم هایــی اعم از 
ســرمایه های مشــکوک یــا نیت های 
اکــران  حــوزه  وارد  ســینمایی  غیــر 
می شــوند و وقتــی بــا جهنم اکــران و 
واقعیت برهنه اقتصاد سینما مواجه 
می شــوند دادشــان بلند می شود که 
اگــر امکان اکــران فیلم وجــود ندارد 
دولــت چرا به ما پروانه ســاخت داد. 
این مشــکات همــه ناشــی از اصرار 
بی مــوردی اســت کــه بــر مــدار غلط 
فیلمســازی داریــم. چرا بایــد دولت 
خــودش را به عنــوان یــک عامل در 
وســط ماجرا قرار بدهد و هزینه های 
بی خــود بپردازد و متهم به سانســور 
و ممیزی شــود. اگــر نظرگاهی وجود 
دارد بــر این که دولت بــه نوعی باید 
در حــوزه فرهنــگ اعمــال حاکمیت 
کند طبیعتاً باید به راهکار متناســب 

با زمانه خودش بیندیشد.
ë  و شما معتقد هســتید که این اعمال

حاکمیت باید به مرحله صدور پروانه 
نمایش موکول شود.

برخــی مدیــران بــا چنیــن دیدگاهی 

به پروانه ســاخت نــگاه می کردند اما 
وجــود پروانــه ســاخت هزینــه خیلی 
ســنگینی بــر دوش حاکمیت و دولت 
گذاشــته اســت عمــده آثــاری کــه در 
مرحلــه پروانه نمایش دچار مشــکل 
می شــوند، انگشــت اتهام به ســمت 
دولــت اســت که بــه فیلمنامــه کامل 
مجــوز ســاخت داده و اآن حق ندارد 
جلــوی اکــران فیلم را بگیــرد یا به آن 
اصاحیه و ممیزی بدهد و این هزینه 
گران و ســنگین بــر دوش حاکمیت و 
دولت اســت کــه هیچ گونــه فایده ای 
نــدارد در صورتی که اگــر دولت فقط 
بــه وظیفــه حاکمیتی خــودش یعنی 
پروانــه نمایــش البتــه اجــرای بــدون 
کنــد  بســنده  آن  نامــه  آییــن  تنــزل 
مســئولیت و هزینــه گــران را از دوش 

خود برداشته است.
ë  مشــکل اساســی و امــروز ســینمای

ایران هم همین پروانه نمایش است. 
قرائــت  و  مــوازی  نهادهــای  وجــود 
ســلیقه ای از همین آیین نامه است که 
داد ســینماگران را در این ســال ها بلند 

کرده.
را  نامــه  آییــن  اســت  ازم  اگــر  بلــه، 
بازنگــری کنیــم، قوانیــن باید روشــن 
و شــفاف باشــد تــا تکلیــف فیلمســاز 
روشــن شــود. اصل آیین نامــه پروانه 
نمایــش را بدون اعمال ســلیقه اجرا 
کنیم. مشکل عمده ما در این سال ها 
ایــن بــوده کــه مدیــران یــا شــوراها بر 
اســاس ســلیقه  خودشــان فیلم هــا را 
تفســیر و یــا تأویــل می کردنــد، از یک 
فیلــم اســتنباط هایی بیــرون می آمد 
چنیــن  از  ســازندگان   روح  حتــی  کــه 
برداشــتی بی خبــر بــود. آییــن نامــه 
بگیریــم،  جــدی  را  نمایــش  پروانــه 
عین قانون عمل کنیم و نه بر اســاس 
و  جوســازی  تأثیــر  تحــت  ســلیقه. 
شانتاژهای رسانه ای هم قرار نگیریم. 
دولت پروانه نمایــش را جدی بگیرد 
و از موضع پروانه ســاخت کنار بکشد. 
وقتــی پروانه ســاخت مفهــوم ذاتی و 
واقعــی خــود را از دســت داده ادامــه 
دادن آن کار عبثــی اســت فقــط ازم 
اســت فیلم ها در ارشــاد ثبت قانونی 
شــوند تا مشابه ســازی انجام نگیرد و 

دو نفر یک سوژه مشابه را کار نکنند.
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بــا توجه بــه ســیطره تکنولوژی ها 
جــز  چــاره ای  مجــازی  فضــای  و 
تغییر در مسیر و روند بوروکراسی 
ســاخت فیلــم در ســینمای ایران 
نداریــم. یک زمانــی عکاس های 
می خواســتند  وقتــی  حرفــه ای 
بــرای  را  نگاتیوشــان  یــا  عکــس 
نشــریه یا آژانس عکسی در خارج 
از ایــران بفرســتند باید بــه وزارت 
ارشاد می رفتند و عکس ها را نشان می دادند تا تأییدیه 
بگیرند. اگر هم قصد ارسال نگاتیو کارهایشان را داشتند 
بایــد بســته مورد نظر توســط نماینده وزارت ارشــاد در 
فــرودگاه مهر و موم می شــد تــا مجوز خــروج بگیرد. با 
فراگیر شــدن اینترنت دیگر چنیــن اقداماتی بی معنی 
بود و  پافشاری بر همان سبک و سیاق سابق، تعبیرش 
درک نشــدن زمان بود. در حوزه ســینما هم وقتی قرار 
بــود نوار ســلولوئید یک فیلــم یا کپــی VHS فیلم را به 
جشــنواره خارجی بفرســتند اول توســط ارشــاد چک و 
ســپس سیم و سرب می شــد اما اان که ارسال فایل در 
فضــای اینترنت در کمترین زمان ممکن میســر اســت 
چنین اقداماتی بی معنی اســت. موضوعاتی همچون 
مســئله صدور پروانه نمایش را هــم می توان از همین 
دســت الزاماتی دانست که دیگر دوره آنها سپری شده 
اســت. اگــر فیلمی خواهــان دریافــت امکانــات دولتی 
اســت می تواند فیلمنامه و طرح آن را به وزارت ارشــاد 
یــا هر نهــاد حمایت کننده دیگری ارســال کند تا اگر در 
راســتای سیاست هایشان بود مجوز بدهند و کمک هم 
بکنند. برای نظم و نسق یافتن این مسیر هم به اعتقاد 
من همین کافی اســت که سازندگان فیلم اطاع دهند 

که قصد ســاخت چــه فیلمی را دارنــد. مطبوعات هم 
درگیر همین ماجرا هســتند، ســال ها در نوبت دریافت 
دیگــر  کشــورهای  در  کــه  حالــی  در  می ماننــد  مجــوز 
صاحبان نشــریات تصمیم خود را برای انتشــار نشریه 
جدید اعام می کنند و اگر مشکلی پیش آمد نهادهای 
ناظر وجود دارند و اشــخاص مدعی می توانند شکایت 

کنند و احقاق حق کنند.
در صورت حذف پروانه ساخت، دیگر ساز و کار قدیمی 
وزارت ارشــاد بــرای مدیریــت و کنتــرل ســینما یعنــی 
پروانه نمایش وجــود دارد و فیلم ها برای اکران قانونی 
بــه آن نیاز دارنــد.  صدور پروانه نمایــش هم به اعتقاد 
من باید عمومی باشــد یعنــی اینکه قید جمله بامانع 
کفایــت کند تا صاحب فیلــم در هر جایی کــه می تواند 
و دلــش می خواهــد آن را عرضــه کنــد اگــر توانســت با 
پخش کننده ای قرارداد ببندد اکران عمومی یا اکران هنر 
و تجربه بگیرد، اگر نه  آن را به تلویزیون یا شبکه نمایش 
خانگــی یــا VOD  هــر جایی که امکان نمایــش فیلم را 
دارد عرضــه کند. فقط یــک نوع مجوز نمایش عمومی 
ازم است و نه اینکه برای هر مؤسسه و فرصت نمایشی 
یک مجــوز صادر شــود و تنها فاکتوری کــه در این میان 
ازم اســت اجرا شــود تقســیم بندی درجه ســنی است. 
در نهایــت اینکه به اعتقــاد من در شــرایط امروز مجوز 
ســاخت لزومی ندارد و تنها اطاع رســانی فیلمســاز به 
نهادهای دولتی که نیاز به آمار دارند تا بدانند تولیدات 
ســینمایی چقدر اســت و نیازهای آینده سینمای ایران 
چیست، کافی و مناسب است. شایدعملی شدن چنین 
تصمیم هایی در ابتدای راه اغلب ســخت و غیرممکن 
به نظر برســد اما الزامی اســت باور کنیم که دوره گذر از 

برخی قوانین قدیمی رسیده است.

تفویض مسئولیت از دولت به فیلمسازناکارآمدی قوانین کهنه در عصر سیطره تکنولوژی

دیدگــــاه

 هوشنگ گلمکانی
منتقد سینما

ابتــدا  صــدور پروانــه ســاخت در 
یک حســن بــرای دولت داشــت: 
ایجــاد یک گلــوگاه بــرای نظارت 
فیلمنامــه  مرحلــه  در  حداقلــی 
تــا در صــورت مشــاهده کارهــای 
مشــابه به ســازندگان آثار ساخت 
و  اطاع  رســانی  مشــابه  اثــری 
امــا شــرح وظیفــه  گوشــزد شــود 
پروانــه ســاخت بــه تدریــج فراتر 
رفــت و تبدیل به ممیزی شــد که 
برای فیلمسازان تعیین تکلیف می کند چه چیز صاح 
اســت ساخته شــود و چه چیز نه. از ســوی دیگر ترکیب 
شــورای پروانــه ســاخت و نگرش های خاص هر شــورا 
ممکن اســت تحت تسلط یک دولت تغییر کند. به هر 
حــال آنهــا نمایندگانــی از دولت و پیکره وزارت ارشــاد 
هســتند که آمال و آرزوها آنها را پیگیری می کنند و من 
ســؤال می کنم آیا آمال و آرزوهای وزارت ارشــاد فعلی 
بــا دو دولــت قبلــی یکســان اســت؟ اگــر نیســت بدین 
معناســت که در این شــورا به ســلیقه ها اکتفا می شود. 
معموًا دولتمردان برای این که شورای پروانه ساخت 
را متعــادل کنند ســعی می کننــد از جناح های مختلف 
حضور داشــته باشــند، کافی اســت در یک جلســه فرد 
منتسب به گروه اصولگرا حضور داشته یا نداشته باشد 

آن وقت ممکن است سرنوشت یک فیلم تغییر کند.
حدود 4۰ ســال از انقاب گذشــته و ما فیلمسازان باید 
فضایــی را تجربــه کنیــم کــه فیلم ها در مســیر طبیعی 
تولیــد و اکران شــود. مگر غیر از این اســت کــه در پدید 
آوردن اثــر هنری مســئولیت های فردی باید حرف اول 
را بزنــد. پس چــرا پدیــد آوردن یک اثر هنــری به عزم 

دولــت و ممیزی هــای مختلف و ابیرنت هــای پیچ در 
پیــچ موکــول می شــود. دولت و اساســاً حاکمیــت باید 
تصمیــم بگیرد که آیا خواهان آن اســت کــه اصالت را 
بــه فعاان این عرصه بدهد یا نه؟ مگر فعاان رســانه 
بــرای چاپ هــر مطلــب مجــوز می گیرند؟ یــک مجوز 
اصولــی اجازه می دهد روزنامــه ای تحت مدیریت یک 
مدیر مســئول فعالیت کند و تا مادامی که در چارچوب 
قوانیــن اســت امکان فعالیــت دارد و اگــر دچار تخلف 
شــد محکمــه و هیــأت داوری مربوطــه راجــع بــه آن 
قضــاوت می کند. ایــن وضعیت برای پدیــد آوردن هر 
اثــر هنری می تواند وجود داشــته باشــد در ســینما هم 
می تواند مدیر مســئولی به نام تهیه کننده وجود داشته 
باشــد که موجودیتش از طریق نهاد صنفی تأیید شــده 
اســت. باید به مســئولیت فــردی اولویــت اول بدهیم. 
همان طــور کــه فیلمســازان مــا می گویند کــه خودمان 
بلــد هســتیم چگونه فیلم بســازیم لطفاً بــر ما نظارت 
نکنیــد، متقابــًا باید این را به آنها بگوییم که بله شــما 
مسئولیت دارید، باید خودتان هم پاسخگو باشید و اگر 
در محــدوده قوانیــن فعالیت نکردید مســئولیت همه 
چیــز با خودتان باشــد. باید این مســئولیت از دولت به 
فیلمســاز تفویض شــود تا بــه تدریج شــاهد طبیعی تر 
شــدن جریان تولید و اکران باشــیم. این گلــوگاه باعث 
شده بخشی از مسئولیت فردی همکاران من در سینما 
مخدوش شــود و خودشان را نادیده بگیرند و این گونه 
تصــور کننــد که مســئولیت فیلمــی که من می ســازم با 
جــای دیگری اســت. بــرای گروهی که خودشــان نبض 
جامعه را می شناســند و خودشــان مشکات اجتماعی 
را می شناســند و حتــی بخشــی از درمــان را می تواننــد 

تعریف کنند این گلوگاه می تواند حذف شود.

دیدگــــاه

 محمد مهدی 
عسگرپور
فیلمساز

منوچهر محمدی
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گــروه فنــاوری/ وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات در حاشــیه برگزاری نمایشــگاه 
مرکــز  ایجــاد  توافــق  از   ۲۰۱۸ باکوتــل  
منطقه ای حمایت از استارتاپ های حوزه 
فنــاوری اطاعــات در ایــران بــا همــکاری 
کشــورهای آذربایجان، روسیه و ترکیه خبر 

داد.
ë یک ایده پرطرفدار

اما ایده ایجــاد مرکزی برای حمایت از 
استارتاپ ها از کجا آمد؟ در پاسخ باید گفت 
کــه پیشــنهاد ایجاد یــک مرکــز منطقه ای 
برای حمایــت از فعالیت های اســتارتاپی 
و برگــزاری نمایشــگاه ها و گردهمایی های 
منطقه ای کسب و کارهای نوین با مشارکت 
چهار کشور منطقه ای به میزبانی ایران، از 
ســوی محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر 

ارتباطات ارائه شد.
توافــق  ایــن  دربــاره  ارتباطــات  وزیــر 
وزیــران  چهارجانبــه  نشســت  در  گفــت: 
ارتباطــات ۳ کشــور آذربایجــان، روســیه و 
ترکیــه و در راســتای ایجاد منطقــه قوی تر 
و ایجــاد یــک بــازار بــزرگ منطقــه ای در 
حــوزه فنــاوری اطاعــات، توافــق کردیــم 
بــه میزبانــی ایران، یــک مرکــز منطقه ای 
برای حمایت از اســتارتاپ ها ایجاد شــود. 
وی ادامــه داد: این مرکز با ســرمایه گذاری 
مشترک چهارجانبه ایجاد می شود و البته 
۳ دســتور کار دیگــر هــم باقی مانــد که بنا 
شــد در جلســه بعدی در نیمه دوم ژانویه 
و بــه میزبانــی ایــران برگــزار شــود. در این 
جلســه، آذری جهرمــی ضمــن اشــاره به 
تغییر ماهیــت اقتصاد جهانــی و افزایش 
نقش اســتارتاپ ها و کسب و کارهای نوین 
در اقتصاد دیجیتال، تأکیــد کرد: دولت ها 
باید با درک این تحول، اقدامات مؤثری در 
جهت حمایت از استارتاپ ها برای یافتن 
بازار هــای بین المللــی انجــام دهنــد. وی 
افزود: هرچند تعداد استارتاپ ها در ایران 
و کشورهای همسایه در حال افزایش است 
اما همچنان در عرصه اتصال به مشتریان 
بین المللی ضعیف عمل می کنند. آذری 
جهرمــی با اشــاره بــه توافق با کشــورهای 
آذربایجــان، روســیه و ترکیه دربــاره ایجاد 

مرکــز حمایــت از اســتارتاپ هــا در ایران، 
افــزود: آمار نشــان می دهد ســال گذشــته 
۲۳ هزار اســتارتاپ در ایران فعال بوده اند 
در حالــی که این تعداد ۴ ســال پیش فقط  
4 هزار استارتاپ بود و این عدد همچنان در 
حال رشد اســت. من دولتمردان و بخش 
خصوصی را دعوت به همکاری با یکدیگر 
می کنم تا اکوسیستم جدیدی را برای رشد 
استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در 

سطح منطقه ای به وجود آورند.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
جمهــوری  عمــل  ابتــکار  بــه  همچنیــن 
اسامی ایران برای ایجاد یک بازار مشترک 
روســیه،  ایــران،  میــان   ICTمنطقــه ای
آذربایجان و ترکیه اشــاره کــرد و گفت: این 
موضــوع در ماقات هــای قبلی بــا وزیران 
این کشورها در حاشیه ترکمن تل در عشق 
آباد و اجاس سران مختار در دوبی مطرح 

شده بود.
چهارجانبــه،  نشســت  ایــن  در 
گســترش  از  نیــز  ترکیــه  ارتباطــات  وزیــر 
همکاری هــای فــی مابین در حوزه پســت 
اســتقبال کرد و پیشــنهاداتی در خصوص 
گســترش همکاری هــا در حــوزه پســت و 
امنیت ســایبری ارائــه داد. وزیــر ارتباطات 
روســیه نیــز ضمــن اســتقبال از پیشــنهاد 
اســتارتاپ ها،  زمینــه  در  جهرمــی  آذری 
گفت، روســیه در زمینه هــای دیگری چون 
امنیت شــبکه و موبایل پلتفرم هم آماده 
همــکاری اســت و از ایــران خواســت تــا با 
آماده ســازی ظرفیت های خود در یک ماه 
آینده، زمینه های امضای سند همکاری را 
فراهم آورد. گفتنی اســت که در پایان این 
نشست، وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
از همتایــان خــود بــرای برگزاری نشســت 
بعــدی اعضا در کیش دعــوت کرد و مقرر 
شد پیشــنهادهای ســه کشــور دیگر درباره 
جزئیات این طرح، در ســه مــاه آینده ارائه 

شده و مورد بحث کارشناسی قرار گیرد.
ë  پیشنهاد مشــارکت در ســاخت ماهواره

سنجشی
تنهــا  ســفر  ایــن  دســتاوردهای  امــا 
بــه موضــوع اســتارتاپ ها و ایجــاد مرکــز 

منطقه ای حمایت از استارتاپ های حوزه 
فنــاوری اطاعــات توســط ایــران محدود 
نشد و ماهواره های سنجشی نیز یکی دیگر 
از مــوارد مطرح شــده بود. وزیــر ارتباطات 
بــه کشــور  فنــاوری اطاعــات در ســفر  و 
آذربایجــان، همچنیــن بــا الهــام علی اف 
رئیس جمهوری این کشور دیدار و پیشنهاد 
مشــارکت علمــی برای ســاخت ماهــواره 

سنجشی را به وی ارائه کرد.
بــا  دیــدار  ایــن  در  جهرمــی  آذری 
در  کشــور  دو  خــوب  روابــط  بــه  اشــاره 
زمینه های گوناگــون، گزارشــی از اقدامات 
و همکاری هــای انجام شــده میــان وزارت 
ارتباطــات  وزارت  و  ایــران  ارتباطــات 
آذربایجان در یک سال گذشته ارائه داد و از 
حمایت های رئیس جمهوری آذربایجان 
برای بسط این همکاری ها تشکر کرد. وزیر 
ارتباطــات و فناوری اطاعات همچنین با 
اشــاره به توانایی ایران در ســاخت ماهواره 
پــروژه  یــک  انجــام  خواســتار  سنجشــی 
مشــترک علمی میان ایــران و آذربایجان 
در ایــن زمینــه شــد. وی افــزود: ایــران در 
راســتای تقویت همکاری هــای منطقه ای 
و بین المللــی، ارتباط مؤثر با همســایگان 
بویژه آذربایجان را با جدیت دنبال می کند.
جمهــوری  رئیــس  اف  علــی  الهــام 
آذربایجــان نیز در ایــن دیدار ضمــن ابراز 

خرسندی از سطح گسترده همکاری های 
دو کشــور، پیشــرفت های ایــران در حــوزه 
فضایی را چشمگیر دانســت و از پیشنهاد 
ایــران برای مشــارکت در یک پروژه علمی 
برای ســاخت مشــترک ماهواره سنجشی 
اســتقبال کرد. وی تأکید کرد: برای توسعه 
روابــط دوجانبــه و منطقه ای، چشــم انداز 

بسیار خوبی وجود دارد.
الهام علی اف با اشاره به تکمیل پروژه 
کریدور شــمال- جنــوب در آینده نزدیک، 
از اینکــه همکاری های ایــران و آذربایجان 
عــاوه بر حوزه های حمل و نقل، ترانزیت 
و تجارت به همکاری های ICT نیز تســری 

یافته ابراز خرسندی کرد.
رئیس جمهوری آذربایجان همچنین 
با اســتقبال از ایــده همــکاری چهارجانبه 
ترکیــه،  و  روســیه  آذربایجــان،  ایــران، 
توســعه  بــرای  مناســب  فرمولــی  را  آن 
همکاری های منطقه ای دانست و گفت: با 
توجه به روابط سیاسی و اقتصادی مطلوب 
میان این کشورها، ایده همکاری میان آنها 
در حــوزه ICT ایــده موفقــی خواهــد بود و 
برای امنیت منطقه ای و توسعه منطقه ای 

بسیار مؤثر واقع می شود.
الهــام علی اف اظهــار امیــدواری کرد، 
دو کشور بتوانند در مورد گستره وسیعی از 
موضوعات مرتبط با حــوزه ICT از جمله 

امنیت سایبری و توسعه زیرساخت شبکه 
نیز با یکدیگر همکاری کنند.

ë باکوتل 2018 و حاشیه ها
 باکوتــل ۲۰۱۸ کــه بیســت و چهارمین 
دوره ایــن نمایشــگاه محســوب می شــود 
از 4 دســامبر)۱۳ آذر( آغــاز شــده و فــردا 
7دسامبر)۱۶ آذر( به کار خود پایان خواهد 

داد.
 امســال در این نمایشــگاه بیش از ۲۰۰ 
شــرکت از ۲۰ کشــورجهان حضــور یافتند 
که از این کشــورها می توان به ایران، ترکیه، 
ایتالیــا، امــارات متحــده عربی، بــاروس، 
امریکا، اســلوانی، فرانســه و کرواسی اشاره 
کرد. براســاس گــزارش وزارت ارتباطات و 
فناوری اطاعات، امسال ۱۲ شرکت کننده 
بخش خصوصی و دانش بنیــان ایرانی با 
هدف معرفی کســب  وکارهای نوپــا و ارائه 
آخرین دســتاوردها و توانمندی های خود 
در حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
و همچنیــن ســازمان فضایــی و شــرکت 
ارتباطات زیرساخت ایران از بخش دولتی 
در این نمایشگاه حضور یافتند. همچنین 
ازم به ذکر است که به گفته وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطاعــات، تعداد شــرکت های 
ایرانی در نمایشگاه امســال سه برابر سال 
گذشته است و همچنین این نخستین بار 
است که وزارت ارتباطات به منظور توسعه 

بازار از کسب و کارهای ایرانی حمایت کرده 
تا در این نمایشگاه حضور پیدا کنند.

در این رویــداد همچنین کمپانی های  
موبایــل،  اپراتورهــای  تــی،  ســی  آی 
شــرکت های اینترنتی و... حضــور یافتند و 
آخرین دســتاوردهای فناورانه خود درباره 
نسل جدید بانک ها، حمل و نقل شهری، 
سیســتم های شــهر هوشــمند، تکنولوژی 
اینترنت نســل چهارم و پنجم، فیبر نوری 
و سیستم های ابری را به نمایش گذاشتند.

این نمایشــگاه حاشیه هایی جالب نیز 
به همراه داشــت که یکــی از آنها رونمایی 
از سریع ترین دروازه بان روباتیک هوشمند 
بــرای   Robokeeper نــام  بــا  جهــان  در 
نخســتین بار در جهان بود. این دروازه بان 
روباتیک محصول کشور آلمان با استفاده 
یــک  پــردازش تصویــر و  از دوربین هــای 
موتــور پرســرعت، ضمن تشــخیص توپ 
اجــازه ورود تــوپ بــه دروازه را نمی دهــد. 
گفتنی است که میهمانان و بازدیدکنندگان 
باکوتــل این فرصت را داشــتند تا شــانس 
خــود را بــرای گل زدن بــه ایــن دروازه بان 
امتحان کنند و البته اگر کسی بتواند به این 
 Azercell روبات گل بزند هم یک جایزه از
دریافــت می کند. وزیر ارتباطات نیز ظاهراً 
عاقه زیادی داشــت تا شــانس خــود را در 
زمینــه گل زدن بــه ایــن روبــات بیازمایــد. 
فیلمــی  دادن  قــرار  بــا  جهرمــی  آذری 
کوتــاه از ایــن روبــات در صفحه شــخصی 
اینســتاگرام خود ضمــن ارائه توضیحاتی 
درباره این فناوری پیشــرفته نوشت: شاید 
بــرای لحظاتــی که نظاره گــر عملکرد این 
دروازه بان روباتیک هوشمند بودم، بیش 
از 4۰ ضربه گوناگون را شناسایی و دفع کرد 
اما زمانی که سفیر کشورمان جهانگیرزاده 
می خواســت ضربــه ای بــه تــوپ بزنــد از 
فرصت استفاده کردم و مابقی را در تصویر 
ببینیــد. در فیلــم می بینیــد وقتــی ســفیر 
کشورمان آماده گلزنی است وزیر ارتباطات 
به جای وی پشت توپ قرار می گیرد و توپ 
وارد دروازه می شود البته این فیلم کوتاه از 
طرف کاربران بشــدت مورد اســتقبال قرار 

گرفته است. 

کاربران چینی رایانه از روز دوشنبه درگیر 
یک حمله باج افزاری شده اند که ضمن 
در هم ریختــن و قفل اطاعات کاربران 
پــول  کیــف  از  پــول  خواســتار مبالغــی 

دیجیتال کاربران می شود.
به گزارش انتخاب، این روزها استفاده از 
کیف پول دیجیتال در چین بســیار رایج 
شده و به نظر می رسد سارقان اطاعات 

نیز بخوبی از این موضوع آگاهی دارند.
پیام رســان وی چــت در چین تبدیل به 

یک روش پرداخت پر کاربرد هم شــده 
اســت امــا اخیــراً بــاج افزارها بــا حمله 
پیــام  ایــن  کاربــران  کامپیوترهــای  بــه 
رســان، امنیت کاربــران را به طــور کامل 
به مخاطــره انداخته اند. تا روز دوشــنبه 
بیــش از ۲۰ هــزار رایانــه قربانــی یــک 
حمله باج افزاری از منابعی نامشخص 
شــده اند که خواســتار پرداخت از طریق 

WeChat Pay شده اند. 
رسانه های محلی گزارش دادند که این 

تعــداد هنــوز هــم در حال رشــد اســت. 
WeChat Pay کــه متعلــق بــه شــرکت 
رایج تریــن  از  یکــی  اســت،   Tencent
کیف پول های دیجیتال در چین اســت. 
دســتگاه های  در  موجــود  فایل هــای 
افــزار  بــاج  ایــن  توســط  آســیب دیده 
رمزگــذاری می شــوند. ســپس بــرای به 
دســت آوردن دسترســی بــه هــر یک از 
 QR فایل هــا، کاربــران بایــد از یــک کــد
WeChat کــه در یــک پنجــره پــاپ آپ 

ظاهر می شود، اســتفاده کرده و در ازای 
ایــن کدهــا ۱۱۰ یــوان )حــدود ۱6 دار( را 

پرداخت می کند.
در حالــی که نقض های داده ها موضوع 
چینــی  کاربــران  امــا  نیســت  عجیبــی 
اطاعــات  ســارقان  چــرا  کــه  نگراننــد 
وی چــت را به عنــوان روش پرداخــت 
انتخــاب کرده انــد و به عبارتــی دقیق تر 
نگرانی هایی بابت امنیت این سیســتم 

دارند.

حمله باج افزار، کاربران وی چت را نقره داغ کرد

تازه تریــن آمارهــای منتشــر شــده از توزیــع و محبوبیــت 
نســخه های iOS نشــان می دهــد که بالــغ بــر 7۰ درصد از 
کاربــران آیفــون و دارنــدگان محصــوات اپــل، آخریــن و 

جدیدترین نسخه از سیستم عامل )IOS12( )IOS( را دریافت و دانلود کرده اند.
به گزارش »ایران«، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این اتفاق می تواند خبر 
خوشــحال کننده ای برای اپل به شمار بیاید، چراکه موفق شده است از بزرگترین 
رقیب خود یعنی گوگل در انتشار و عرضه جدیدترین نسخه از سیستم عامل خود 
جلو بیفتد. باوجود میزان محبوبیت و توزیع نســخه های مختلف سیســتم عامل 
اندروید که به صورت روتین توســط خود گوگل ارائه و منتشــر می شــود، مؤسسات 
تحقیقاتی مختلفی همواره به انتشار آمارهای مربوط به توزیع نسخه های سیستم 

عامل iOS می پردازند که توسط اپل نیز به تأیید می رسد.
اپل چند ماه پیش بود که نسخه به روزرسانی شده و جدید سیستم عامل موبایلی 
خــود یعنی iOS ۱۲ را به صورت عمومــی و برای همه کاربران عرضه کرد تا بدین 
وســیله کاربران گوشــی های آیفون و تبلت های آی پد بتوانند بــا نصب و دریافت 
جدیدترین نســخه ارائه شــده توســط اپل، از قابلیت های جدید آن نیز بهره مند 
شــده و به افزایش ســرعت دســتگاه خود نیز کمک کنند. بســیاری از نســخه های 
جدیــد سیســتم عامل های موبایل در ابتدای انتشــار عمومی چندان از اســتقبال 
کاربران برخوردار نمی شــوند و معمواً حداقل یک ســال طول می کشد تا توسط 
کاربران گوشــی های هوشمند به صورت وسیع و گسترده مورد استقبال قرار گرفته 
و نصب شوند. به عنوان مثال، گوگل که تقریباً در اوایل سال جاری میادی بود که 
جدیدترین نســخه سیســتم عامل اندروید ملقب به اندروید پای )نســخه ۹.۰( را 
عرضه کرد، اما به دلیل اینکه اندروید توسط شرکت های تولیدکننده بسیاری نظیر 
سامســونگ، ال جی، هواوی، شــیائومی، ســونی و به صورت کلی بجــز خود گوگل 
توسعه و منتشر می شود، معمواً مدت بیشتری در مقایسه با توزیع و محبوبیت 

نسخه های جدید iOS که توسط اپل منتشر می شود، طول می کشد.

ایمیل مقامات حزب جمهوریخواه امریکا هک شد
بتازگی مشخص شده هکرها ایمیل های ۴ دستیار ارشد کمیته کنگره ملی حزب 
جمهوریخواه را هک کرده اند. به گزارش مهر، مقامات حزب جمهوریخواه امریکا 
فــاش کرده اند ایمیل هــای مقامات کمیته کنگره ملی حــزب جمهوریخواهان 
امریکا)NRCC( در انتخابات میان دوره ۲۰۱۸ میادی هک شده است. نخستین 
بار رسانه پلیتیکو این هک را گزارش کرد و در ماه آوریل مشخص شد ایمیل های 
۴ دستیار ارشد کنگره به مدت چندماه رصد می شده است. به گفته یکی از منابع 
آگاه بــه تحقیقات دربــاره هک، حمله کنندگان می توانســتند ارســال و دریافت 
ایمیل های این دستیارانNRCC را رصد کنند. حمله کنندگان به طور نامحسوس 
وارد حساب های کاربری مقامات شده و پسوردهای آنها را به دست آورده بودند. 
البته این منبع اشاره نکرده حمله کنندگان چگونه به پسوردها دسترسی یافته اند. 

آنها به سیستم های دیگر NRCC دسترسی نداشته اند.

 دانلود ۵ میلیارد باری یوتیوب در سیستم های 
اندرویدی

تعداد نصب های برنامه یوتیوب از ســوی کاربران سیســتم عامل اندروید از مرز 
5 میلیارد گذشت.

به گــزارش خبرآناین، البته اپل اولین مجوز برای نصب یوتیــوب را روی آیفون 
گرفت و اولین گوشی با اجراکننده اختصاصی یوتیوب، آیفون اپل بود.

عبــور یوتیــوب از مــرز 5 میلیــارد دانلــود روی سیســتم های اندرویــدی در حالــی 
قابل توجه است که اپلیکیشن هایی مانند Gboard، جی میل، سرچ گوگل و گوگل 
فوتــوز از مــرز یک میلیارد دانلود عبور کرده اند. گفتنی اســت در ســال ۲۰۱۲ گوگل 
تصمیــم گرفت تا مدیریت بــر اجرای یوتیوب را خود برعهــده بگیرد و به همین 
خاطر قرارداد شراکت با اپل را بر هم زد و به همین دلیل کاربران  iosمجبور شدند 
یوتیوب را به صورت جداگانه روی تلفن همراه خود نصب کنند درحالی که کاربران 

اندرویدی به صورت پیش فرض این اپلیکیشن را هنگام خرید گوشی دارند.

معرفی تأثیرگذارترین رهبران جهان در اینستاگرام
 »Burson Cohn & Wolf« در آخرین گزارش شرکت امریکایی ارتباطات جهانی
درباره حضور رهبران و چهره های سیاسی جهان در اینستاگرام که اخیراً منتشر 

شد، به میزان محبوبیت آنها در این شبکه اجتماعی پرداخته شده است.
به گــزارش ایســنا، نارنــدرا مــودی، نخســت وزیر هنــد بــا ۱۴ میلیــون و ۸۰۰ هزار 
دنبال کننده )فالوئر(، یکی از پر طرفدار ترین صفحه های اینســتاگرام را در میان 
رهبــران جهــان دارد. شــخصیت بعدی پرطرفــدار اینســتاگرام جوکو ویــدودو، 
رئیس جمهــوری اندونــزی بــا ۱۲ میلیــون و ۲۰۰ هــزار دنبال کننــده اســت. رقم 

 فالوئرهای ویدودو در دو ماهه اخیر دو برابر شده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا نیز در میان ســه رهبر پرفالوئر جهان در 

اینستاگرام است. او در این شبکه اجتماعی ۱۰ میلیون دنبال کننده دارد.
پــاپ فرانســیس، رهبر کاتولیک هــای جهان با ۵ میلیــون و 7۰۰ هــزار فالوئر در 
رتبــه بعــدی و رانیا عبداه، ملکه اردن با ۴ میلیون طرفدار پــس از پاپ در رتبه 
 ،BCW پنجم قرار گرفته است. در آخرین مطالعه صورت گرفته توسط شرکت
صفحات کاربری ۴۲۶ تن از ســران دولت ها، شــخصیت های سیاســی، وزیران و 

رهبران جهان با ابزار تحلیل داده فیس بوک )CrowdTangle( بررسی شدند.
این حساب های کاربری تا اول اکتبر سال جاری میادی در مجموع ۹۸ میلیون و 
۳۰۰ هزار نفر فالوئر داشــته اند. در این حساب ها طی دوازده ماه ۹۸ هزار و ۳7۲ 

مطلب به اشتراک گذاشته شده است.
نوزدهم ماه مه ســال ۲۰۱۸ میادی، عکسی از عروسی سلطنتی شاهزاده هری 
و مــگان مــارکل ۵7۰ هــزار ایک، پیغام و اشــتراک مجدد داشــت. ایــن رقم از 

دنبال کنندگان حساب کاربری منتشر کننده نیز بیشتر بوده است.
رئیس جمهوری امریکا در زمینه کســب بیشــترین »بازخورد« در اینستاگرام در 

صدر فهرست رهبران و شخصیت های فعال در این شبکه اجتماعی قرار دارد.
مطالــب وی در ۱۲ مــاه اخیر بیش از ۲۱۸ میلیون بازخــورد در قالب پیام، ایک 
و بازنشــر داشــته اســت. این رقم بیش از ســه برابر بازخوردهای حساب کاربری 
نخست وزیر هند است که فالوئر های بیشتری نسبت به دونالد ترامپ دارد. ۸۰ 
عکس و ویدئوی منتشر شده در حساب اینستاگرام نارندرا مودی در سال گذشته 
۶۹ میلیون بازخورد داشته است. با احتساب میزان کسب ایک، پیغام و انتشار 
مجــدد هر مطلب در اینســتاگرام نخســت وزیر هند، وی یکــی از تأثیرگذارترین 
شخصیت های جهان در این شبکه اجتماعی بوده است. هر مطلب منتشر شده 
توســط مودی به طور متوســط ۸7۳ هزار و ۳۰۲ بازخورد از ســوی کاربران داشته 
است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز در زمینه کسب بازخورد 
کاربران در رتبه بعدی قرار دارد و عکس ها و ویدئوهای وی در اینستاگرام توانسته 

نظر ۴۱۱ هزار و ۶7۳ نفر را به خود جلب کند. 
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استقبال چشمگیر کاربران از 
iOS جدیدترین نسخه

سرعت و هیجان با اتومبیل های مسابقه 

اگر دلتان برای مســابقه رانندگی در یک 
فضای هیجان انگیز تنگ شده می توانید 
گوشــی  روی  را   Metal Madness بــازی
خــود نصــب کنیــد. ایــن یــک بــازی در 
زمینه مسابقه بین اتومبیل های مختلف 
است که شما باید در میدان نبرد با دیگر 
بازیکنــان رقابت کنید و باهر برد ســطح 
ماشــین خــود را بــاا ببرید. در ایــن بازی 
شــما بــه یــک گاراژ بــزرگ با بیــش از ۱۲ 
سوپر ماشین مبارزه ای دسترسی دارید که 
می توانید هر یک از آنها را انتخاب کنید. 
در واقع کاری که شــما بایــد انجام دهید 

این اســت که بعد از انتخاب ماشــین آن 
را تا جایی که امکانش هســت به ســاح 
مجهز کنیــد و به مصاف حریــف بروید. 
در واقــع این کار برای این اســت که وقتی 
راهزنان به شما حمله می کنند و تصادف 
مرگبار رخ می دهد از این ســاح ها مانند 
موشک، تفنگ ساچمه ای، شعله افکن، 
مسلســل و تفنــگ تــک تیرانــداز بــرای 
مقابله با دشــمنانتان اســتفاده کنید. در 
ایــن بازی شــما بــا شــکارچی، اســتالکر، 
ویرانگر و... نیز روبه رو خواهید شد که هر 
یک از آنها دارای ویژگی ها و توانایی های 
خاصی هستند. بازیکنان بسته به سطح 
و مهــارت آنهــا بــه لیگ هــای مختلــف 
تقســیم می شــوند. بــازی بــه دو حالــت 

 Grab و Team Deatmatch گیــم پلــی
N Run تقســیم شــده اســت. در حالــت 
Team Deatmatch دو تیــم ســه نفره با 

هم مسابقه می دهند و در نهایت تیمی 
که بتواند ماشین های بیشــتری از رقیب 
را نابــود کند، برنــده می شــود. در حالت 
Grab N Run مکعبــی در زمیــن بــازی 
وجود دارد و تیمی که تا پایان بازی بتواند 
این مکعب را درون زمین نگه دارد، پیروز 

نهایی خواهد بود.
البتــه هیجان هر مرحله تا اینجا نیســت 
چــرا که بعــد از هر بار پیــروزی در نبردها 
امتیازاتی به دســت می آورید و به کمک 
آنهــا می توانید جعبه ها را بــاز کنید. این 
 Metal Madness: PvP بازی با نام کامل
Shooter به صورت رایگان با پرداخت از 
درون برنامه در اختیار کاربران اندرویدی 

قرار گرفته است.

یکی از موضوع های مهم در سوارکاری این است که سوارکار بتواند پاشنه کفش خود را در رکاب نگاه دارد که البته کار آسانی نیست 
و نیاز به تمرین زیادی دارد. اگر ســوارکار نتواند پاشــنه کفش خود را نگه دارد در کنترل اسب نیز توفیق چندانی نخواهد داشت. 
به همین دلیل هم کمپانی Gallop Equine یک پوتین هوشــمند ویژه ســوارکاری با نام SmartBoot طراحی کرده که مجهز به 
چند سنسور و بلوتوث است. این پوتین های دست ساز که از جنس چرم گوساله 
هســتند ظاهری بســیار زیبا دارند و در نگاه نخست تفاوتی با نمونه های دیگر 
ندارنــد ولی درواقع، زیر کفی این پوتین های هوشــمند واحدهای اندازه گیری 
درونی همچون شــتاب ســنج و ژیروسکوپ قرار گرفته است که وقتی پاشنه پا 
از رکاب جدا شــده و بااتر از انگشــتان پا قرار بگیرد، متوجه موضوع می شــود. 
به دنبال این اتفاق، سوارکار در پای خود متوجه ویبره هایی می شود و درمی یابد 
که پایش جدا شــده اســت پس دوباره تاش می کند آن را به رکاب بازگرداند. 
درواقــع مبدل هــای موجود در کفی پوتین ها هســتند که این ویبره هــا را ایجاد 
می کنند. سوارکاران همچنین با استفاده از یک اپلیکیشن اندرویدی و همچنین 
ios می تواننــد میزان پیشــرفت خــود را در طــول زمان ردیابــی کنند و متوجه 
شوند از چه زمانی موفق به نگه داشتن پای خود در رکاب شده اند. باتری این 
پوتین های هوشمند نیز از طریق یو اس بی  شارژ می شود و می تواند تا ۱۰ ساعت 
کار کند. این پوتین ها در سایت کیک استارتر با بهای هرجفت 75۰دار پیش فروش می شود ولی قیمت آن در صورت ورود به 

بازار به هزار دار خواهد رسید هرچند زمان ورود آن به بازار مشخص نیست.

 سوارکاری ایمن با پوتین هوشمند
میترا جلیلی
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با توافق در یک نشست چهارجانبه در حاشیه باکوتل 2018

تهران مرکز منطقه ای حمایت از استارتاپ ها می شود 

 محمدجــواد آذری جهرمــی وزیر 
الکترونیــک  دولــت  ارتباطــات: 
تنها به این معنا نیســت کــه برای 
اجرای این پروژه وظایفی برعهده 
دولــت گذاشــته شــده بلکــه همه 
پیاده ســازی  برای  باید  دســتگاه ها 
دولت الکترونیک همکاری کنند. 
الکترونیــک  دولــت  اجــرای  در 
قانون ازم وجود دارد اما ضمانت 
اجرایی کافی برای اجرا شــدن این 
بنابراین  نــدارد.  وجــود  قانون هــا 
از مجلــس می خواهیــم بــا تدابیر 
ارائــه  توســعه  بــه  ویــژه  قانونــی 

خدمات دولت الکترونیک کمک کنند.
ابوالحســن فیروزآبادی دبیر شــورای عالی فضای مجازی: پیام رسان های خارجی مانند 
اینســتاگرام باید مجوز بگیرند و مجوز از طریق یک شرکت که نمایندگی حقوقی در ایران 
داشــته باشد، انجام شود و اینکه شورای عالی فضای مجازی دســتور داده که تا آخر آذرماه 

وضعیت هاتگرام و طاگرام تعیین تکلیف شود.
حسین فاح جوشقانی، رئیس سازمان رگواتوری: مشکل دریافت ارز به اپراتورها رفع 
شــد. ارز دولتی بــه اپراتورها اختصاص نمی یابــد و باید ارز نیما دریافت کننــد؛ چون در 
پرداخت ارز نیما از ســوی بانک مرکزی نیز محدودیت هایــی وجود دارد به همین دلیل 
امکان دریافت ارز برای اپراتورها وجود نداشــت که این مشــکل و محدودیت از طریق 

مذاکره با بانک مرکزی رفع شد.
امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطاعات: برای دریافت کارت سوخت مردم در استفاده 
از ســرویس USSD )کد دستوری( استقبال کردند. به عبارتی کد دستوری پراستقبال ترین و 

اپلیکیشن موبایل کمترین استقبال را در میان متقاضیان دریافت کارت سوخت دارد.
بهزاد اکبری عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت: محدودیت در منابع فرکانسی 
عاملی بازدارنده در توســعه شــبکه موبایل و افزایش کیفیت آن در کشــور شــده است. با 
وجود چنین محدودیتی بخش قابل توجهی از فرکانس های 700 و 800 مگا هرتز در اختیار 
صداوسیماست و بااستفاده مانده است. توسعه شبکه های پهن باند دغدغه همه کشورها 
اســت و باعث شکل گیری ســرویس ها و توســعه یافتگی و باارفتن درآمد سرانه کشورها 
می شود، چون یکی از راه های کم هزینه برای توسعه پهن باند استفاده از شبکه سیار است 

بنابراین به منابع فرکانسی نیاز است که در دنیا نیز محدودیت وجود دارد.
حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین: طرح ساماندهی پیام رسان ها در کلیت کار خوبی است 
چراکه در زمینه پیام رســان ها با کمبود قانون مواجه هســتیم و برخوردهایی که با شبکه های 
اجتماعی و از سوی افراد خاصی انجام می شود، سلیقه ای است این در حالی است که باید 
قانونمدار شود. اما اشکاات این طرح تنها به  بند »حبس و جزای نقدی در صورت ایجاد کانال 
و گروه در شبکه های اجتماعی فیلتر شده« که موجب جنجال شده، خاصه نمی شود. در این 

طرح بندهای دیگری نیز وجود دارد که به صورت جدی محل اشکال هستند. 
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روز دوم دانشجویی در کالیفرنیا

عطایی که به مشت بخشیده شد

دوران دانشجویی؛ شیرینی دفاع مقدس و تلخی 18 تیرش

این روزها که به قول خبرگزاری فارس»خانه نشین شده ام«؛ 
البتــه چند صباحی! فرصت بیشــتری را بــرای وقت گذرانی 
بــا دخترم و جبــران مافات پیدا کــرده ام. چنــد روز پیش که 
به مناســبت سالگرد درگذشــت مادربزرگش با هم به سراغ 
آلبــوم عکس هــای ســال های دور رفتیــم، عکســی از دوران 
دانشــجویی ام توجهمــان را جلــب کرد؛ بمانــد که یک نکته 
دیگــر هــم ذهنــم را درگیر کــرد و آن اینکــه با رواج عکاســی 
دیجیتال دیگر اثری از عکس ها و خاطرات سال های نزدیک 
در آلبوم هــا به چشــم نمی خورد که باید به حســاب مواهب 
یا تهدیــدات دهکده کوچــک جهانی و دنیای جهانی شــده 
گذاشــت، نمی دانــم! ایــن عکس مرا بــا خود به آن ســال ها 
برد؛ سال های۶۳تا۶۷که در دانشکده حقوق دانشگاه شهید 
بهشــتی و در اوج دوران جنگ تحمیلی گذشت: غیبت های 
مداوم یا متناوب همکاسی ها برای حضور در جبهه ها، آژیر 
قرمز، درس خواندن زیر موشــک باران تهران و پناه بردن به 
جان پناه ها در دانشگاه یا خوابگاه، مشارکت در فعالیت های 
پشــت جبهه و شــهادت گاه و بیگاه همکاســی ها و... حال و 
هوایی خاص که شرح آن برای نسل جوان در عین جذابیت، 

عجیب و بعید و دور از ذهن می نماید.
عکس مربوط به ســفر به شــهر بابل به مناســبت شــهادت 

یکی از همکاســی هایمان، شهید مسعود شعبانزاده است 
کــه به تازگی دختر دومش متولد شــده بود کــه در عکس در 
بغل همسر شهید دیده می شود و دختر اول شهید که  کمی 
بزرگ تر اســت در بغل من  نشسته است. این سفر برای من 
از وجه دیگر هم خاطره انگیز هست و اینکه بعداً اسم دختر 
بزرگم»طهورا« را با الهام از اســم خواهرزاده شهید که در آن 

مراسم برای اولین بار به گوشم خورد، انتخاب کردم.
با خود می اندیشم انتظاری که از دانشگاه و دانشجو و جنبش 
دانشجویی می رود موقعیت شناسی است تا به عنوان نبض 
تپنــده و میزان الحراره جامعه در هر مقطعی و متناســب با 
اقتضائات و شــرایط خــاص آن دوره برای خــود نقش قائل 
شــده و مأموریــت تعریــف کنــد، از ســوی دیگــر ازم  اســت 
مقدمــات و الزامــات این نقش آفرینی و کنشــگری از ســوی 
متولیــان بدرســتی فراهم شــود تا ایــن جنبش از خاســتگاه 
شــکل گیری خود بیــش از این فاصله نگیــرد و دور نیفتد. به 
بهانــه مناســبت هایی کــه می آینــد و می روند، قــدردان این 
ســرمایه های انســانی و فرهنگی کشــور باشــیم؛ آنها تهدید 
نیســتند، فرصت هایــی طایی بــرای تأثیرگــذاری بر فضای 
سیاســی و اجتماعــی در تأمین منافع ملی و ســتون محکم 

جامعه مدنی اند.

دو مقطــع تحصیــل من در دانشــگاه بــا دو حادثه مهــم روبرو بود. دانشــجویی ام 
در دوره کارشناســی بــا جنــگ تحمیلــی و دفاع مقــدس همزمان بــود و به همین 
دلیــل من یک دانشــجو-رزمنده به شــمار می آمــدم که میان جبهه و دانشــگاه در 
رفت وآمــد بــود. این  به معنــای آن بود که به صــورت متواتر دو عالــم متفاوت را 
تجربه می کردم، عالم آمیخته به جنگ و شهادت که دانشجویان آن آمده بودند 
از آرمان ها و سرزمین شان دفاع کنند و در کنار آن عالم درس و علم که در آن رشد 
و توســعه و تقویــت بنیادهای رفاه جامعه پیگیری می شــد. ایــن دو گانگی همواره 
برایم لذتبخش بود و در عین حال میان آنها پیوستی ناگسستنی برقرار بود. بویژه 
آنکه در آن دوران نوعی همدلی میان اقشــار مختلف وجود داشــت. دانشــگاه هم 
در جنــگ نقــش ویژه ای داشــت چنــان که امــروز فهرســت بلندباایی از شــهدای 
دانشــجو وجود دارد. کســانی که به هر دلیلی امکان حضور در جبهه ها را نداشتند 
نوعی احســاس همدلی را بروز می دادند. چنانکه بســیاری از اســاتید خوبم وقتی 
ازم می شــد به جبهه اعزام شــوم با روی باز و اشــتیاق برخورد می کردند و شــاید 

معتقد بودند که حضور در جبهه ها مهمتر از حضور در کاس درس شــان اســت. 
بنابراین بر خاف تصور دوگانگی فرهنگی در آن زمان وجود نداشــت و همدلی و 

همدردی اساتید پشتوانه دانشجویانی بود که به جبهه می رفتند.
ســالها بعــد مــن همزمــان هــم دانشــجوی دکتــرا بــودم و هــم در وزارت علــوم 
مســئولیتی داشتم و این دوره همزمان شــد با حادثه تلخ 18 تیر سال 1۳۷8 . کام 
من هنوز از آن حادثه تلخ اســت. زیرا با ندانم کاری کســانی که محیط دانشــگاه را 
نمی شــناختند، حادثه تلخــی رخ داد. در کمیته حقیقت یابی که پس از حادثه 18 
تیر تشــکیل شــد حضور داشــتم. آن کمیته هم به کاهش آام دانشــجویان کمک 
می کرد و هم وظیفه جســت وجوی دایل واقعه را داشــت.  تاش همه کنشــگران 
سیاســی از دانشــجو تا استاد و دستگاه های مختلف اجرایی و حتی دانشجویانی که 
از آن حادثه آسیب دیده بودند بر آن بود که آثار این حادثه تلخ کمتر شود و کشور 
بــا بحران روبرو نشــود. با این حــال آن اتفاقات و مســائل پیرامونــی اش همچنان 

ذائقه ذهنم را تلخ می  کند.

خواســتم از 1۶آذر دوران دانشــجویی خــودم بنویســم، 
دیدم حرف ها تکراری اســت و حرف جدیدی ندارم. به 
ناگاه یاد سال ۹۵افتادم که به اتفاق دکتر خانجانی برای 
سخنرانی به همین مناســبت به دانشگاه شهید چمران 
اهــواز دعوت شــده بودیم و به همین بهانــه چند کامی 
در مظلومیــت انجمن هــای اســامی بگویم کــه در این 
سال های سخت و با همه دشواری ها به دنبال پویایی در 

فضای دانشگاه ها هستند.
دبیر انجمن مدت ها پیگیــر این برنامه بود و من بعد از 
حمله گروهی در دانشگاه آزاد یاسوج که موجب مجروح 
شــدن چند نفــر از اعضــای انجمن اســامی شــده بود، 
ترجیحــم این بود که اگــر احتمال تکــرار چنین وقایعی 
اســت از حضور در دانشــگاه ها خودداری کنم، اما به هر 
ترتیــب دانشــجویان اطمینــان دادنــد که همــه مراحل 
قانونی اخذ مجوز طی شده و حتی شورای تأمین استان 
هم اعام کرده اند که مشکلی ندارد و با توجه به طی این 

مراحل و با توجه به اصرار آنها قبول کردم.
از زمانــی کــه در فــرودگاه اهــواز پیــاده شــدیم چند نفر 
کــه در آخــر مــا متوجــه نشــدیم از کجــا هســتند و چــه 
می خواهنــد با ماشــین مخصــوص ما را تحــت الحفظ 
بــه وی  آی  پــی فرودگاه بردنــد. در آنجا با اعــام اینکه 
دادســتانی با ســخنرانی شــما مخالفت کرده و عده ای 
می خواهند مراســم را به هــم بزنند ما را نگه داشــتند. 
بااخــره آقــای خانجانی بــا اســتاندار وقت خوزســتان 
تمــاس گرفت. با آمدن اســتاندار به فــرودگاه آن افراد 
بــه یــک باره محــل وی  آی پــی را ترک کردنــد. ابتدا به 
اســتانداری و بعد از هماهنگی به دانشگاه اهواز رفتیم. 

مســئوان دانشــگاه هــم اطمینــان دادنــد کــه اوضــاع 
تحت کنترل اســت و ســالن آماده برای ســخنرانی. اما 
درســت موقــع شــروع ســخنرانی گروهی بیرون ســالن 
اجتماعات دانشــگاه شــروع بــه شــعار دادن و کوبیدن 
بــر در کردنــد. آقــای خانجانــی چنــد کامــی صحبــت 
کــرد، امــا درســت لحظــه ای که مــن بــرای آغــاز، کام 
دانشــجویان  همــان  گفتــم  را  بســم اه الرحمن رحیم 
یکباره در ســالن را با هجوم خود شکســتند و به ســمت 
تریبــون حملــه ور شــدند. تریبــون را از روی میــز پــرت 
کردند و به سمت ما هجوم آوردند. در تمام این مدت 
این بچه های انجمن اسامی دانشگاه بودند که خود را 
ســپر ما کرده بودند تا به ما آسیبی نرسد. تحت الحفظ 
ما را تا نیمه های در ســالن بردند که به یک باره یکی از 
همین دانشــجویان خشمگین با مشــت بر صورت من 
کوبید. روســری را به زور روی ســر نگه داشتم اما بینی و 
پیشانیم کبود و زخمی شد و تا چند روز آثار تاخت این 
دانشــجو روی پیشــانی من بود. با حمایت دانشجویان 
عضو انجمن به محوطه دانشــگاه آمدیم و در محوطه 

نیز با لوله های فلزی و سنگ ما را بدرقه کردند.
بعــد بچه هــا خبــر دادنــد کــه اعضــای انجمــن را مانند 
دانشــگاه یاســوج یــک بــه یــک بــرای ادای توضیحــات 
احضــار کــرده بودنــد و از آنهــا تعهد گرفتــه بودند. بعد 
اســامی  انجمن هــای  اصــرار  با وجــود  ماجــرا  ایــن  از 
دانشــگاه ها معمــواً دعوت ها را قبــول نمی کنم. اندک 
مــواردی هــم که موفق بــه اخذ مجوز می شــوند یک روز 
 به برگزاری مراســم اطاع می دهند که برنامه لغو شده

 است.

دوران دانشــجویی مــن در امریکا بــود و در آنجا تحصیات 
عالیــه را آغــاز کــردم. روز دوم ورودم بــه امریــکا در ایالــت 
کالیفرنیا  کنگره دانشجویان ایرانی در دانشگاه برگزار می شد 
که با محل سکونت من نیم ساعت بیشتر فاصله نداشت. 
یکی از اقوام که من در منزل آنها اقامت داشتم، درباره این 
کنگــره به من گفت و از من خواســت به آنجــا برویم. چون 
قــرار بــود دانشــجویان ایرانی کنــار هم جمع شــوند. حدود 
2 هــزار دانشــجو آمده بودند و در ســخنرانی هایی که انجام 
می دادنــد، خیلی صریح و واضح علیه نظام شاهنشــاهی 
شعار می دادند و سخن می گفتند. آن فضا برای من که تازه 
از جــو خفقان ایران بیــرون آمده بودم، خیلــی جذاب بود. 
ظهر که شــد، از یکی از مســئولین برگزاری کنگره پرســیدم 
کــه »آقا اینجا قبلــه از کدام طرف اســت؟  می خواهم نماز 
بخوانــم.« نگاهی بــه من کرد و گفت: »تو اگر می خواســتی 
نمــاز بخوانــی، چــرا آمــده ای امریــکا؟« گفتم: »کجــا باید 
می رفتــم؟« گفت: »باید می رفتی نجــف؛ پیش خمینی.« 
گفتم: »یعنی توی امریکا نمی شــود نماز بخوانی؟« گفت: 
»نــه«. گفتــم: »خیلی خب؛ حــاا من می خوانــم و ببینیم 
که می شــود یا نه.« یک ساک دســتم بود که در آن سجاده، 
جانماز، قطب نما و قرآن داشتم. با پیدا کردن جهت قبله 
و پهن کردن ســجاده نماز روی زمین چمن، نماز خواندم؛ 

ولی برایم خیلی ســنگین تمام شــد که فردی دربــاره امام 
بی ادبانــه صحبــت کرد. از دوســتم پرســیدم کــه اینها کی 
هستند و این حرف ها چیست؟ گفت: »بیشتر نیروهای چپ 
و توده ای هســتند.« ساعتی بعد در صف ناهار که حدود دو 
هــزار نفر بودند و ولولــه ای برپا بود، دو خانم محجبه دیدم 
که در آن فضا روســری بر سر داشتند. نزد دو خانم محجبه 
رفتم و سام کردم. یکی از دو خانم من را شناخت و گفت: 
»شــما فانی برادر فانی نیســتی؟« گفتم: »چرا.« آنجا به 
من گفتند که کنگره امروز تصمیم گرفته بورســیه افتخاری 
یک دانشجوی ایرانی مسلمان را لغو کند. پرس و جو کردیم 
دیدیــم مصطفی چمران اســت که عضویــت افتخاری که 
کنفدراسیون به او اعطا کرده بود به دلیل مسلمان بودنش 
پس گرفته شــده. شــب ما را همراه چمــران دعوت کردند. 
5 نفــر آنجــا جمع شــدیم کــه به اصطــاح بچه مســلمان 
بودیم و تصمیم گرفتیم تا مجمعی تشکیل  داده و بتوانیم 
با چمران صحبت بکنیم. همانجا تصمیم گرفتیم انجمن 
اســامی را به هر شکلی شده تشکیل دهیم تا بتوانیم بچه 
مســلمانانی که مثــل ما می آینــد و بی پنــاه می مانند، پناه 
و جایــی داشــته باشــند. در این زمینــه خوشــبختانه موفق 
 شــدیم و ایــن یکــی از بهتریــن خاطــره دوران دانشــجویی

 ما شد.
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شهیندخت ماوردی
دستیار سابق رئیس 
جمهوری در امور 
حقوق شهروندی

یادداشت

محمد  هاشمی
فعال سیاسی 

خشونت نرم
1۶ آذر 88 دانشــجوی دوره دکتــرای روابــط بین الملــل در واحد علــوم تحقیقات 
تهران دانشــگاه آزاد بودم. مشــابه همه دانشــگاه ها در  سراســر کشور در این واحد 
دانشــگاهی هم دانشــجویان در محوطه دانشــگاه تجمع و با تأثیر از حوادث سال 
88 شــروع به شــعار دادن کردنــد. در کاس بودیم، صداها را شــنیدیم، به جمع 
دانشــجویان ملحق شدم. حراســتی ها کارت بعضی از دانشــجویان را می گرفتند. 
در اواخــر  برنامــه از من خواســتند به اتاق یکــی از معاونین بروم. این خواســته را 
مشــروط بــه پــس دادن کارت هــای دانشــجویان کــردم. انجــام شــد و رفتــم. فکر 
می کــردم واقعــی کار دارند؛ در واقع ســرگرم کردن من و خارج شــدن از آن جمع 
هــدف بــود. انگار گول خــوردم. بعد از پایان برنامه توانســتم از آنجا خارج شــوم. 

فــردی را همراهــم کردنــد مثــًا در نقش محافــظ که تا خــروج از دانشــگاه با من 
باشد. در حین سوار شدن به ماشین خودم، تعداد اندکی از لباس شخصی ها دور 

ماشین را گرفتند و با تمسخر خواستار گفت وگو شدند؛ جدی نگرفتم.
ســوار ماشین شدم، فردی نیز کنار دستم نشست، فکر کردم همان محافظ است؛ 
ولــی نبود. ســوئیچ ماشــین را برداشــت که نتوانم حرکــت کنم. من هــم بی اعتنا 
داخل ماشــین مشغول مطالعه کارهایم شــدم. بعداً در فیلم های منتشره دیدم 
که ســاک ورزشی را از صندلی عقب برداشته و روی  سقف ماشین گذاشته اند بعد 
از مدت کوتاهی که دیدند از این داســتان آبی برایشــان گرم نمی شــود، ســوئیچ را 

دادند و من هم رفتم.

یادداشت

فائزه هاشمی
فعال سیاسی 

یادداشت

آذر منصوری
فعال سیاسی 
اصاح طلب

یادداشت

غامرضا ظریفیان
استاد دانشگاه

یادداشت

 سعید علیخانی
کارشناس مسائل 
بین الملل

1

3

56

7

4

2

روایت فعاان سیاسی از دوران دانشجویی
به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو مطرح شد

صحنه بازسازی شده 16 آذر32 در دانشکده فنی دانشگاه تهران

 دانشــگاه و دانشــجویان در تاریــخ معاصــر ایــران از جملــه 
نهادهای تأثیر گذار در تحوات سیاسی و اجتماعی بوده اند. 
اتفاقــات مختلفــی در چنــد دهــه اخیــر و بعــد از تأســیس 
دانشــگاه تهــران در ایــران رقم خورده اســت کــه پایه اصلی 
آنها دانشــجویان یا دانشــگاه بوده اســت. با این حال 16 آذر 
ســال 1۳۳2 یعنــی چنــد مــاه بعــد از کودتــای 28 مــرداد و 
ســقوط دولــت ملــی دکتــر محمــد مصــدق، بــرگ زرین و 
البتــه خونین کتاب جنبش دانشــجویی در ایــران رقم خورد 
آنجا که دانشــجویان به ســفر ریچارد نیکســون معاون وقت 
رئیس جمهوری امریکا به ایران در دانشگاه تهران اعتراض 
کردنــد. اعتراضــی کــه البته بــه یــورش ارتش به دانشــگاه و 
ســرکوب شــدید دانشــجویان معتــرض منجــر شــد. در این 
واقعــه مصطفی بزرگ نیا متولــد 1۳1۳عضو کمیته مرکزی 

ســازمان جوانان حزب تــوده، احمد قندچی متولــد 1۳12از 
طرفداران جبهه ملی و احمد شــریعت رضوی برادر همسر 
دکتــر علی شــریعتی در دانشــکده فنی دانشــگاه تهــران به 
شــهادت رســیدند. اگــر چــه فــردای آن روز معــاون رئیــس 
جمهوری امریکا در دانشگاه تهران دکترای افتخاری گرفت، 
اما 16 آذر به تقویم سیاســی ایران راه یافت و بعد از پیروزی 
انقاب اســامی در ســال 5۷ همــواره این روز به عنــوان روز 
دانشــجو گرامی داشــته می شــود و البته فرصتی است برای 
بیــان مطالبــات و انتقادات دانشــجویان. در ایــن صفحه به 
مناسبت گرامیداشت این روز خاطرات و روایات تنی چند از 
فعاان سیاسی و استادان امروز و دانشجویان دیروز از دوران 
دانشجویی خود را مرور کرده ایم. روایاتی که نشان از آن دارد 

سیاست هیچ گاه از دانشگاه بدور نبوده است.

یاد باد آن روزگاران...
مــن عادت ندارم تجربیات شــخصی ام را به جمع تعمیم بدهــم و فی المثل اگر در 
دوران دانشــجویی ســر پرشــوری داشــتم بگویم در آن زمان همه این گونه بودند اما 
اغــراق نیســت اگر وجه غالب یــک حالت را به عنوان خصیصه آن بشناســیم. دوران 
دانشــجویی، ترکیبی از عاشقانه ها و عالمانه ها و آرمان هاست. عاشقانه هایش اما بر 
دو دیگر، غلبه دارد. شــاید به خاطرهمزمانی جوانی و دانشجویی. امتزاج عاشقانه با 
عالمانه و آرمان این گونه است که کاس وهمکاس و حق طلبی و جامعه، جملگی، 
چنان رابطه معناداری پیدا می کنند که وقتی به تو می رسند باید با حماسه ای، تمام 
صداقت و روح جوان و دست نخورده ات را نثارشان کنی. اینجاست که از کیفیت غذا 
تا فان اشتباه سهوی استاد، دست از پا خطا کردن سیاسیون یا عرف و سنت جامعه 
برای تو تنها آوردگاه هایی برای آزمودن جسارت و اعتراض و نقد  اند و طرفه اینکه در 

همه آنها، حرفی داری برای گفتن و توانی برای صرف کردن.
 دوران دانشــجویی مــن در مقطع کارشناســی، در نیمــه دوم دهه هفتــاد بود؛ همان 
مقطعــی کــه از دل آن دوم خرداد و ماجراهای بعد از آن برآمد. خیلی زود برای من 
که در آن زمان دانشــجوی دانشــگاه تهران بودم، سیاســت از نان شــب واجب تر شد. 
دوم خرداد اکنون برای بســیاری از همنســان من نوســتالژی یا تراژدی اســت اما اگر 
بخواهم وجه خوشبینانه ماجرا را مرور و از تلخی ها صرفنظر کنم، هنوز هم فهرستی 

از خوشکامی ها در برابر ذهنم رژه می رود:
 اقبــال آشــنا شــدن با مفاهیــم جدیدی که ذهــن و زمان ما را مشــغول دقــت و توجه 
خــود کردند یکی از آنهاســت. اگرچــه برخی از این مفاهیم هیچوقت تجربه نشــدند، 
دست کم اما با تمام وجود فهمیدیم که حس و حال دانشجویی و جوانی در مواجهه با 

تغییرات بزرگ چیست؟ بجز این فهمیدیم که تغییرات چه نوع مخالفان و موافقانی 
را برخواهــد انگیخــت. فهمیدیم که صنــوف و تیپ های مختلــف در جامعه هرکدام 
در هنگامــه برآمدن تحــوات عمیق فکری تا کجا و با چه ســودایی همراهند و امید تا 
کجــا می پایــد و از کجا به بعــد به ِهن و ِهن می افتد. عالمانه را به مثابه »دانســته های 
قطعی و یقینی« که بگیریم، باید بگویم هم این عالمانه ها و هم عاشقانه های دوران 
دانشــجویی - مثــل سیاســت و جامعه- ســهل و ممتنع اند. ســهل اند چــون از اقبال 
خوبشان با بروز و ظهور دانشجوی آرمانخواه و همه  فن حریفی که شما باشید روبه رو 
شــده اند! ممتنع اند چون پیچیده تر از ذهن بی آایش و جوان شــمایند. نه من که هر 
دانشــجویی که مثل آن نسل دوران دانشجویی من، با گفتمانی جدید و فراگیر روبه رو 
شــود، بــرای خود رســالت بهبود و تغییــر را تعریف مــی کند. انتهای همــه این تغییر 
دادن ها و به قول اخوان ثالث »این مباد..آن باد« این است که بااخره آدمی می فهمد 

خودش تغییر کرده است و جهان بر همان مدار است.
 این سخن، دمیدن روح یأس بر همه تکاپوهای جوانی و دانشجویی نیست که از قضا 
کم نیستند تغییرات و بهبودهایی که انسان در پیچ و تاب تحوات فکری و روحی خود 
به دست می آورد، بت هایی که می شکند، آرزوهایی که معقول تر می شود و شدن هایی 
کــه دیگر به هیجان و شــعار ختم نمی شــوند اما هرچــه که بگوییم باز ســخن از برهه 
آغازینی است که مانند همه مراحل آغازین، خوب و بدهای خود را دارد. خوب هایش 
آنجاست که تبار همه فضیلت های بعدی آدمی در این دوران است و بدی هایش آنجا 
که همه پیچیدگی هایی که زمانه عمق شــان را به مرور به آدم نشــان می دهد، در این 

دوران، صرفاً نشانه هایی از بی کفایتی گذشتگان بوده اند!

می شد به جنگ صاعقه ها رفت

ماجرای اردوهای خاطره انگیز
من دانشــگاه شریف درس خواندم و ورودی ســال 55 بودم. دوره یازدهم دانشگاه 
شــریف بود. یکی از موضوعاتی که برایم جالب بود، بدبینی افراطی دانشجویان به 
سیاســت های دانشــگاه بود. در دانشگاه هر اتفاقی می افتاد، حمل بر این می کردند 
که نقشــه ای ضد دانشــجویی است. نوروز ســال 56 بود که مدیران دانشگاه یکسری 
ســفرهای دانشــجویی به کشــورهای خارج ترتیب دادنــد. بعد از انقاب بر اســاس 
اســناد متوجه شدند این سفرها پیشنهاد ســازمان امنیت وقت یا همان ساواک بود 
اما با اســتقبال دانشــجویان مواجه شــد و نــه تنها از بدبینی خبری نبــود، بلکه همه 
رفتند اســم نوشــتند و بافاصله مورد رقابت مذهبی ها و غیرمذهبی ها قرار گرفت. 
آن زمــان بــه کســانی که گرایش هــای کمونیســتی داشــتند »چپ« می گفتنــد که با 
معنای امروزی آن که مقدمه اصاح طلبان بود، فرق داشت. این طیف گرایش های 
مارکسیستی داشتند و در مقابل شان مذهبی ها یا بچه مسلمان ها قرار داشت. یک 
سفر به اروپا ترتیب داده شد؛ یک سفر به افغانستان که تنها شرطش این بود یکی از 
اعضای هیأت علمی همراه دانشجویان باشد. دانشگاه هم تنها در دریافت گذرنامه 
به دانشجویان کمک می کرد و هزینه و مدیریت سفر با دانشجویان بود. دختر و پسر 
هــم بــا هم بودند اما تعــداد دخترها خیلی کــم بود. موضوع ســفرها هم مانند هر 

موضوع دیگر به موضوع بحث مذهبی ها و چپ ها بدل می شد.
نکتــه ای که برایم جالب اســت، ایــن بود که بحث های ســاده بر ســر منافعی گذرا 
در آن فضــای دانشــجویی به مســائل بــه ظاهر عمیق فلســفی بدل می شــد. طی 
بحث هــای طوانی می خواســتند ثابت کنند طرف مقابل »انحصارطلب« اســت. 
گاهی ســاعت ها در سالن دانشگاه شریف جمع می شــدند و سر موضوعات جدی 
فلســفی بحث می کردند تا آخر بحث به این برســند چه کسی به این سفرها برود! 

یک بار بعد از کلی بحث شنیدیم گروه دیگری رفته امتیاز سفر گرفته است. بعد دو 
گروهی که تا آن موقع با هم بحث داشتند، بحث شان با هم تمام می شد و بحث ها 
با گروه ســوم مطرح می شد. خاطرم هســت عید سال 56 شاید 12 گروه مختلف از 
دانشگاه سفر خارج از کشور رفتند. خود ما که دانشجوی خوابگاهی بودیم به ترکیه 
و یونان رفتیم. اتوبوسی کرایه کردند و آخر سر هم با راننده دعوا شد. البته آن موقع 
تعداد بچه ها اگر حدود 10-15 نفر می شد، نه سواری می گرفتیم نه اتوبوس؛ چون 
که وانت وســیله حمل و نقل بهتری بود. می نشســتیم عقب وانت و می رفتیم. اما 
در سفر به ترکیه و یونان اتوبوس کرایه کردیم و هزینه مان هم خیلی پایین درآمد. 
نفری حدود ســه هزار تومان هزینه ســفر شــد که معادل یک ماه حقوق کارمندان 

می شد. 
در ســفر هــم هر شــب بحث درباره مارکسیســت و طبقه کارگر و بورژوا بــود و روزها 
هم گروه های چند نفره می شــدند و در شــهر می گشــتند. موضوعی که هیچ گاه از  
یــادم نمی رود این اســت که بچه های شــریف، مذهبی و غیرمذهبــی هیچ وقت با 
هــم گاویز نشــدند. فضای علم و صنعت و تربیت معلم ایــن گونه بود. به نظرم 
فضای دانشگاه ها بسیار تحت تأثیر چهره های شاخص دانشجویی قرار می گرفت. 
مثًا عناصر شــاخص علم و صنعت ثمره  هاشمی و احمدی نژاد بود؛ در دانشگاه 
شریف اصغرزاده و نعیمی پور. اما بچه های شریف هیچ وقت با هم گاویز نشدند. 
از 55 تا 5۷ و بعد آن درگیری فیزیکی بین دانشــجویان نداشــتیم و از همان موقع 
یاد گرفتیم همدیگر را تحمل کنیم. حاا گهگاهی انجمن فارغ التحصیان شریف 
جلسه ای  گذاشته و ما را دعوت می کند که برای ما خاطره انگیز است. چهره هایی 

را می بینیم که با هم سرشاخ بودیم و حاا گرد پیری سر و رویمان نشسته است.

یادداشت

احمدشیرزاد
فعال اصاح طلب



www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

داستان زندگی

زندگی دانشجویی را تجربه کرده اید؟ چند روایت بخوانید از این دوران جذاب

روزگار خوش دانشجویی

من با آنکه ســالیان زیادی دانشجو بودم، دوران 
دانشــجویی نداشــتم. ســی  و  دو سه ســاله بودم 
کــه به دانشــگاه رفتــم و چــون در تهــران درس 
می خواندم و خانه ام در تهران اســت، نیازی به 
خوابگاه نداشتم. یعنی نه جوان بودم که همراه 
همکاســی های جوانم بــه دورهمی های جوان 
پســند بروم و نه در خوابگاه بودم که با دوســتان 
همــدوره ام محافل دانشــجویی داشــته باشــم. 

شاغل بودم و وقت سرخاراندن نداشتم.
دانشــجویی مــن همزمــان بــود بــا التهابــات و 
دانشــگاه ها؛  در  سیاســت  اهــل  یارکشــی های 
عــده ای طرفــدار ایــن طرفی ها بودنــد و عده ای 
طرفــدار آن طرفی هــا و بــا خــوش خیالــی ایــام 
جوانــی خیــال می کردند این ســوی و آن ســوی 
سیاســت ابــد خیلــی باهــم فــرق دارد و اان 
صف بندی حق و باطل شکل گرفته است مثًا!

 بــا هــم بحــث می کردنــد و دعــوا می کردنــد و 
قهریــه  قــوای  بعــد  می افتادنــد،  هــم  به جــان 
می آمد به دانشگاه و به جان همه شان می افتاد 
فضای دانشگاه پر می شد از داد و فریاد و اخطار 

و دود و گاز اشک آور.
بعــد روزنامه هــا خوش به حال شــان می شــد و 
نفت بر ایــن آتش می ریختنــد و معرکه گردانی 

می کردند از هر دو سوی ماجرا.
بعــد معرکــه گردان هــا می نشســتند دورهــم و 
بــا هــم مذاکــره می کردند و دوســت می شــدند 
تقســیم  بالمناصفــه  را  مناصــب  و  غنایــم  و 
می کردنــد و اســمش را گذاشــته بودند: فشــار از 

پایین، چانه زنی در باا!
ایــن وســط، عــده ای دانشــجوی زخمــی و کتک 
خــورده و بازداشــتی و ســتاره دار، روی دســت 
آسمان بی ســتاره آرمانگرایی دانشــجویی باقی 
می ماند.زمانــی کــه مــن ســال آخــر دبیرســتان 
بــودم؛ یعنی ســال 1360هنــوز کنکوربــازی این 
قدر رونق نداشت که به دانش آموزان سال آخر 

بگویند: کنکوری.
از یک کاس ســی نفری، حداکثر چهار پنج نفر، 
حــال و هــوای دانشــگاه در ســر داشــتند و بــرای 
آزمون های ورودی دانشگاه مطالعه می کردند. 
بقیــه بچه هــا خیلــی معقــول و منطقی بــه فکر 

خدمت سربازی و کار و ازدواج بودند.
امــا انقاب فرهنگی آمد و به حســاب دانشــگاه 
رســید و حــق اســتاد و دانشــجو و پژوهشــگر را 

گذاشت کف دست خیابان.
در روزهــای انقــاب فرهنگــی آن قــدر کتــاب و 
دانشــگاه  آرشــیوهای  و  کتابخانه هــا  از  نشــریه 
تهــران پاره کرده بودند و در کف خیابان انقاب 
کــه  بودنــد  ریختــه  دانشــگاه  در  ســر  روبــه روی 
بی اغــراق، عابــران روی کوهــی از کاغذ پــاره راه 

می رفتنــد. از اول خیابــان شــانزده آذر، کــه روز 
دانشجوست، تا اول خیابان قدس، کاغذ پاره ها 

روی خیابان را سفید کرده بودند.
پس دانشــگاه تعطیل شــد، تا انقابی و اسامی 
بشود. دانش آموزان آماده ورود به دانشگاه هم 
رفتنــد پی کار و زندگی و قید درس و دانشــگاه را 

زدند.
ســال ها بعــد کــه دانشــگاه باز شــد، بــرای ورود 
بــه دانشــگاه، فقط قبولــی در کنکور کافــی نبود. 
مرحله دیگری داشت شامل مصاحبه عقیدتی 
و تحقیقــات محلــی، تــا معلــوم بشــود کــه این 
جــوان از نظــر پنــدار و گفتــار و رفتار، شایســتگی 

دانشجویی دارد یا نه؟
بایــد معلــوم می شــد که شــلوار لی می پوشــد یا 
شــلوار پارچه ای؟ پیراهن آستین کوتاه می پوشد 
یا آســتین بلند؟ تازه همان پیراهن آستین بلند 
را روی شــلوارش می انــدازد یــا مثــل قرتی های 

غربزده داخل شلوارش می برد؟
اگر داوطلب دانشگاه، دختر بود که پناه بر خدا! 
از زن هــای ســر کوچه می پرســیدند و تا آمار تک 
تک تارهای موی سر و روی و ابروی دختر جوان 

را درنمی آوردند، خیال شان راحت نمی شد.
موســیقی هــم خیلی مهــم بود، آیــا از خانه این 
موســیقی  صــدای  دانشــگاه،  داوطلــب  جــوان 

می آید؟
بقیــه تحقیقــات هــم چیزهایــی بــود از همیــن 
قبیــل. تــا بــدان جا کــه بــودن کبوتــر در حیاط و 
پشــت بام منزل، نشــانگر ناصالح بــودن جوان 
جویــای علــم بود.این هــا را که نوشــتم نــه برای 
مرور خاطرات قدیم اســت بلکه برای آن است 
که بگویم چرا آن همه شور و هیجاِن تشکل های 
دانشــجویی ایــن جنــاح و آن جنــاح را در دهــه  
هفتاد، جــدی نمی گرفتم چون یــک بار تبعات 

وارد شدن سیاسیون به دانشگاه را دیده بودم.
از نظــر سیاســیون، هــر کتابــی که حــرف دلخواه 
آنان را بیان نکند، کاغذ پاره اســت. هر اســتادی 
که کارمند گوش به فرمان آنان نباشــد، ناصالح 
اســت. هر دانشــجویی که پیاده نظام مجادات 
جناحی نباشــد، منفعل اســت و از آن عجیب تر 
هــر دانشــجویی که طرفــدار جناح رقیب باشــد، 

اخراج باید گردد.
سیاســیون خود را محق می دانند که با تعویض 
ادواری جناحیــن، مدیــران دانشــگاه  را از میــان 
خیــال  آنهــا  کننــد.  منصــوب  خــود  همفکــران 
می کنند که ریاست دانشگاه و مدیریت علمی و 
حتی کرســی های استادی، مناصب اداری است 
و بــا یک حکــم انتصاب، می تــوان از یک بازیگر 
سیاســی، یــک اســتاد صاحب کرســی تدریس و 

پژوهش، خلق کرد. جل الخالق

ویــل دورانــت، جایــی در »تاریــخ تمــدن«ش 
آورده کــه »ســرزمینی کــه جوانی انســان در آن 
می گذرد، درســت به اندازه خود جوانی باشکوه 
اســت« و در این گفته، حقیقتی است. اان یک 
دهــه و انــدی از پایــان دوران دانشــجویی مــن 
می گــذرد و خــودم دارم تدریــس می کنم، ولی 
هــر بــار اول مهــر که می رســد دلشــوره رســیدن 
ســر وقت به کاس درس می افتــد توی جانم و 
دیگــر رهایــم نمی کند، رهایــم نمی کند، رهایم 
نمی کند مگر بروم جلوی آن ســردر ســیمانی و 
یک مدت بایستم و به رفت و آمد جوانترها زل 
بزنم و بداخاقی های نگهبانی را که اصرار دارد 
به فرموده خواجه شــیرازعمل کند و ما را که پیر 
شــده ایم »از میکده بیرون« کند، طاقت بیاورم. 
هرچند عاقبت جلســه ای، کاســی، همایشــی، 
ســخنرانی ای، چیزی پیدا می شود که باز بتوانم 
بروم و با آن ساختمان های خاکستری آشنایم، 

از نزدیک حال و احوال بکنم.
 امــا حتی نگاه کــردن به رفت وآمــد جوانترها و 
دیدن شــور و حــال آنها هم می توانــد حال من 
را خــوش بکنــد. می دانید؟ تجربه دانشــجویی، 
آنگونــه کــه مــا تجربــه اش کردیــم، حادثــه ای 
یگانــه و منحصر بــه فرد اســت. آن روزهــا، اوج 
آن؛  شــلوغی های  و  بــود  سیاســی  ماجراهــای 
مــا بودیــم و ســر پرشــور و خاممــان؛ و همــان 
ســردر ســیمانی کــه عکســش تــوی جیــب هــر 
کداممــان به راحتی پیدا می شــد. جــوان بودیم 
و بی مســئولیت. یــک ترکیب رؤیایی. بــه اندازه 
کافــی هــم چیز برای دیــدن و خواندن و ســرک 
کشــیدن و یاد گرفتن بود. »صالح و طالح متاع 
خویــش« می نمودنــد و هــر کســی فقــط بایــد 
ظرفــش را مــی آورد جلو تــا به انــدازه گنجایش 
ظرفــش، گیرش بیایــد. بعضی هایمــان زیادتر 

تجربه کردند و بیشتر بردند. 
بعضــی هــم مثــل مــن کاهلــی کردنــد و حــاا 
نصیبمان شده است دلتنگی. اینها که می گویم 
گمان نکنیــد که قصد نصیحــت و توصیه ای به 
جوانترها در کار اســت. نخیــر، نه من در مقامی 
هســتم که مقام نصیحت باشــد و نــه اصًا این 
موضــوع چیــزی اســت کــه موضــوع نصیحــت 
باشــد. حــاا دیگــر کنکــور آن غــول بی شــاخ و 
دمــی نیســت کــه در عهــد ما بــود و فقــط کافی 
اســت کســی در آزمون ثبت نام کند و سر جلسه 
حاضــر بشــود و کیــک و ساندیســش را بخــورد 
و دوســه تــا عامــت هــم در صفحۀ پاســخنامه 
بزنــد تــا بااخــره یــک جایــی قبــول شــود. امــا 
و  قدیمــی  دانشــگاه  چندتایــی  آن  هــم  هنــوز 
معروف که زندگی دانشــجویی، یعنی اســتادان 
معــروف و دانشــجویانی از شــهرهای مختلــف 

و خوابــگاه و فعالیــت فــوق برنامــه و خــارج از 
برنامــۀ درســی مصــوب دارنــد، یک چیــز دیگر 
از  اســت. علی الخصــوص آن قســمت خــارج 
درســش؛ چــون راســتش را بخواهیــد، درس را 
کــه بــدون دانشــگاه هم می شــود خوانــد. کافی 
اســت کتاب هــای مرجع هــر رشــته ای را بگیری 
و بخوانــی و بعد هــم چند ماهی وردســت یک 
متخصص بایســتی یا فیلم هایش را از اینترنت 
ببینــی. همین بــرای آموختــن تئــوری آن علم 

کافی است. 
چیزی که دانشــگاه و اســتادان باید به دانشــجو 
یاد بدهند، تجربه و مهارت در آن رشــته اســت 
ایــن قســمت هــم در  کــه الحمــده، تکلیــف 
دانشــگاه های مــا به طــور بنیــادی حــل شــده و 

خیالمان از این بابت راحت است.
امــا چیزی که دانشــگاه دارد و جــای دیگر ندارد 
این است که در کشور ما متأسفانه امکان آزمون 
و خطا بســیار کم است. شــما نمی توانی چیزی 
را تجربه بکنی و بعد اگر خوشــت نیامد، دوباره 
بروی ســراغ یک تجربــه دیگر. به عنــوان مثال، 
امــکان دنبــال کردن یک رشــته ورزشــی به طور 
مرتــب و جدی، بــرای افــراد معمــول جامعه، 
فقــط بــا زدن از ســاعات کار و طبیعتــاً درآمــد 

دست می دهد. 
در مــورد چیزهایــی مثــل ادبیــات و کتابخوانی 
و امــوری از این دســت کــه ماجــرا غریب تر هم 
می شــود و مشــمول آن کنایــه »کــی داده و کــی 
گرفتــه«. هــر جــور فکــرش را بکنیــد، فقط یک 
راه حــل هســت: دانشــگاه. تنهــا تــوی دانشــگاه 
است که شما فرصت دارید )حداقل برای چهار 
تــرم، زمــان مجــاز برای تعــداد مشــروطی های 
قابــل قبــول( همه چیــز را بگذارید کنــار و با دل 

خوش، تجربه های متعدد و متنوع بکنید. 
تــازه اگــر این شــانس را داشــته باشــید کــه توی 
یکی از دانشــگاه های اســم و رســم دار و قدیمی 
قبول بشوید، جایی که تراکم نخبه هایش خیلی 
باا باشــد، کــه دیگــر نانتان تــوی روغن اســت. 
می توانیــد چنــان تجربه هــای هیجان انگیزی را 
امتحــان بکنیــد که دیگــر جایــی گیرتــان نیاید. 
بــاز هم بخصوص اگر شانســتان بزنــد و در یک 
دوره اجتماعــی شــلوغ و پلــوغ، کــه بحمــداه 
در مملکــت مــا کم هم نیســت، دانشــگاه رفته 
باشــید: اعتصاب، اعتــراض، تحصــن، امتحان 
شــب  دانشــجویی،  نشــریه  انداختــن،  عقــب 
شــعر، کتابخانــه فرهنگــی، اردو، جشــنواره، ... 
درســت مثل دوره ای که ما دانشــگاه می رفتیم 
و بــه قــول رضــا براهنــی در آن شــعر بلنــد: »و 
چه زندگی هایی داشــتیم برادر!/ تنها دیوانگان 

می دانند که چه زندگی هایی داشتیم...«

دوران دانشــجویی، هنگامــه ای اســت بــرای پخته شــدن یا 
ملموس تــر بگویــم، ورز خــوردن برای زندگــی. همان طور 
کــه نانــوا خمیــر را می گردانــد و بــه آن شــکل می دهــد، در 
دوران دانشــجویی هم جوان ایرانی چرخ می خورد و شکل 
می پذیــرد. منتهــا تفاوتــش آن اســت کــه آن کســی کــه به 
دانشــجو شکل می دهد و او را از حالت بی شکل، هیجانی و 
حاضرجــواب دوران نوجوانی به فــردی دارای تمایز، آینده 
اندیش و ســنجیده نگر تبدیل می کند، خود وی است. خود 
دانشــجو اســت که رشــته خود را انتخاب می کند و در بافت 
دانــش آن فــرو می رود تا بــه یک آرکی تایــپ اجتماعی در 

ذیل یک تشخص حرفه ای آکادمیک درآید.
یــا  والدیــن،  توســط  نوآموزهــا  مــا  جامعــه  در  پیشــتر، 
بزرگ ترهــای دیگــری کــه در جامعه بود، در مناســک های  
گــذار شــرکت می کردنــد تــا در پایــان نوجوانی بــه چوپان، 
دهقــان روســتایی یــا شــاگرد صنف تبدیــل شــوند. نوآموز، 
تحــت دســتورهای کارکــردی و اطاعت هــای پی در پــی یــاد 
می گرفــت تا چگونه نســخه ای تکــراری از همانی باشــد که 

پیشتر در پدر، آقا یا اوستایش بوده است.

اما دانشــجو در دانشــگاه می آموزد تا با توجــه به کتاب ها و 
مســأله ها، بی شــکلی، هیجــان و نقــادی خود را بــه نیرویی 
برای تبدیل شــدن به فردی خاق بــه کار گیرد. از آن رو، او 
نــه خمیری که به ناخن می زیبد، بلکه در حال طرح افکنی 
خویشتن خود است. به جای آنکه تکرار و تقلید را بیاموزد، 

دنبال پیمودن بخشی از راه بی پایان زندگی است.
اما این یک معنای آرمانی اســت و بســیاری شــاید دوست 
داشــته باشــند بــه شــکل مریــدوار یــا نــه چنــدان ریاضــت 
کشــانه راه بپیماینــد، امــا ایــن کنــه معنایــی اســت که یک 
دانشــجو در ذهن می پرورد. دانشــجو به دنبــال تمایز خود، 
داشــتن نگاهــی به آینده و جســتن فرصت های خاقیت یا 
سنجشــگری در زندگی است. اما در واقع نسبت به آنکه آیا 
واقعــاً ایــن کار را می توانــد بخوبی انجام دهد یــا نه، دودل 
اســت و از امکانات و شــرایطی که برای تحقق این معنا در 

مسیر زندگی او مهیاست گله مند است.
به عنــوان یــک ســنخ از آتیــه ایــن دانشــجویان؛ پرســتاران 
بیمارستان به جای دانش و نظریه های رشته ای خودشان، 
در ســفارش های علم پزشکی نامرئی می شدند. شاید یکی 

از دایــل گایه دانشــجو و تردیــدش از پایان بندی حضور و 
وجودش در دانشــگاه این اســت که راه خاقیتی که تصویر 
او از آینــده و شــکل دادن بــه خــود بــوده، بســته اســت. از 
ایــن روســت که ناخن های طــرح افکنی او به خود و کســب 
تمایــزش کند می شــود. با این حال، دانشــجویان این معنا 
را در ذهــن دارنــد و بــه حقیقــت آن ایمان دارنــد، هر چند 
تردیدهــای زیــادی بــرای سســت شــدن عمــل ورزی آنان 
وجود دارد و از ایشان می خواهد درس ها را به شب امتحان 
بیندازند و پایان نامه را جدی نگیرند، چرا که جدیتی برای 

خاقیت در آینده شان نیست.
 اما این روح پرشــور و هیجان دوران نوجوانی است که هر 
سال به دانشگاه می آید و دامن آن را پر از سؤال می کند و 
پیــش از آنکه در کرختی بی معنایی فرو رود، فرصتی تازه 
برای طــرح زدن به زندگــی می آفریند. از ایــن رو، زندگی 
روزمــره دانشــجویی، همــواره پــر از ســؤال، بــرای کســب 
مهارت، نگاه به پیش رو و فهم مقوات اســت که بتدریج 
او را به فردی متمایز، آینده اندیش و سنجیده نگر تبدیل 

می کند.

در کافــه ای تــوی کوچــه پــس کوچه هــای محلــه گوتیکو در 
بارســلونا، پشــت میــز نشســته ایم. کمــی آن طرف تــر یــک 
جمــع جــوان و پر انــرژی دارند آخریــن صحنه های فیلمی 
از وودی آلــن را روی دیــوار پــر از نقــش و نــگار کافه تماشــا 
می کننــد. فیلم نامش هســت »زلیگ« و یــک ماکیومنتری 
محســوب می شــود. ماکیومنتــری یعنــی یــک داکیومنتری 
قابی. داستانی که تعمداً ادای مستند بودن را در می آورد. 
دوســت مکزیکی که روبه رویم نشســته را تازه دو روز اســت 
که می شناسم. از وقتی که کاس هایمان در دانشگاه شروع 
شــده. داریم ســعی می کنیــم با هم آشــنا شــویم و این کار 
خیلــی کنــد پیش می رود. بــه خاطر دانش کم مــن از زبان 

اسپانیایی و دانش کم او از انگلیسی.
این بار اول نیســت کــه چنین لحظــه ای را تجربه می کنم. 
زندگی دانشــجویی بــرای من، بار پیش هــم یک همچین 
چیــزی بــوده. مهاجرت از یک محیط آشــنا بــه جایی تازه 
بــا ویژگی های متفاوت و آدم های جدیــد. جایی که درس 
و اســتاد و امتحــان و تکلیف، فقط یک قســمت آن اســت 
و نــه مهم تریــن قســمت آن. دفعه قبل از کنــار خانواده و 
دوســتان و آشــنایان در مشــهد به تهران آمــده بودم. پیدا 
کــردن و تعریف کردن دوباره خــودم در یک جای جدید، 

از نــو ســاختن شــبکه ارتباطی و آشــنا شــدن بــا آدم هایی 
از دیگــر نقــاط ایران بــا فرهنگ هــا و لهجه هــا و رفتارهای 
مختلــف اساســی ترین قســمت ایــن تجربه بــود. در واقع 
بــه نظــرم آن  پررنگ تریــن بخــش زندگــی دانشــجویی، 
چیــزی نیســت کــه در محیــط کاس و آمــوزش می گذرد. 
اصــل ماجــرا پس زمینــه داســتانی اســت که مــا در نقش 
دانشــجو در آن قــرار می گیریم. برای من دانشــگاه اصلی 
همیشــه آن بیــرون بوده، جایی که در شــهری جدید، باید 
بــا مــردم جدیــد ارتبــاط گرفــت. خوابــگاه و آدم هایش را 
شــناخت، با هم اتاقی هــا یا هم خانه ای هــای جدید، قرار 
زندگی مشــترک گذاشــت و برایش قواعــدی تعریف کرد. 
گوشــه و کنار محله جدید را کشــف کرد، دوســتی های تازه 
بنــا کــرد، پاتوق هایــی برای گعده و معاشــرت دســت و پا 
کــرد و برای مســائل پیچیــده جهان دنبال راه حل گشــت. 
دانشــگاه قرار نیســت چنین چیزهایی را به شما یاد بدهد 
)و بــرای همیــن هم هیچوقت دوســت نداشــتم در شــهر 
خودم دانشــگاه بروم( اما زندگی دانشــجویی چرا. چونکه 
زندگــی اســت و اصل ماجراســت و مســتندی اســت که ما 

نقش اولش هستیم.
بار دوم و در اســپانیا این تجربه دشــوارتر اما شیرین تر بود. 

دشــوارتر چــون پس زمینــه داســتانی ناگهان خیلــی تغییر 
می کنــد و شــوک مواجهــه بــا فرهنگــی یــک ســر متفــاوت 
می توانــد تا مدت هــا آدم را درگیر خودش کند و شــیرین تر 
چون اگر اهل چالش باشــید و دوســت داشــته باشید مدام 
چیزهای جدید یاد بگیرید، وارد جشنواره ای از سؤاات تازه 
و تغییرات شــدید می شوید که ازم است جواب هایشان را 
پیدا کرد و موضع مناســب در نسبت با آنها گرفت. درست 
مثل یک فیلم مستند که در آن شما سوژه ماجرایید. کسی 
کــه بایــد زندگــی اش را یــک بــار دیگــر از اول تعریــف کند. 
کســی که همه ارتباطات و دوســتی هایش هــزاران کیلومتر 

دورتر اند و حاا باید همه چیز را از اول بسازد.
زندگی دانشــجویی برای من همیشــه مثل نشســتن پشــت 
همــان میــز کافــه در یک جــای جدیــد و غریبه بــا یک آدم 
غریبه که زبانت را هم درســت نمی داند بوده. شــوق ایجاد 
ارتباطــی تازه با جهانی تازه. دور شــدن از آدم های نزدیک 
برای نزدیک شــدن به آدم های دور. و تبدیل کردن زندگی 
روزمره و مال آور از یک ماکیومنتری به یک مستند جذاب 
و پراتفــاق. درس را که همه می خوانند، آن چیزی که مهم 
اســت، زندگی کــردن و مدام یــاد گرفتن و دانشــجو ماندن 

است.

داســتان زندگــی ایــن هفته مــان را، بــه زندگی دانشــجویی 
اختصــاص داده ایم. چــرا؟ چون فردا روز دانشــجو اســت. 
چیســت؟  دانشــجویی  دوران  در  دانشــجو  یــک  وظیفــه 
دانشــجویان دانش به دانش اضافه می کننــد که به کار مردم 
بیاینــد، اما متأســفانه طــی ســال های اخیــر، با آفتــی به نام 

تنبلی دانشــجویان روبــه رو بوده ایم و اینکه دانشــجویان ما، 
دنبال اطاعــات و دانش واقعــی نمی روند و دوســت دارند 
ســریع به کار بزنند و پولی به دست بیاورند و پستی و مقامی. 
دانش طلبان واقعی، تنها دنبال به دســت آوردن دانش اند. 
بــرای ایــن کار هــم، ســبک زندگــی خاصــی را بایــد رعایت 

کننــد. وقتــی زندگی دانشــمندان حقیقــی ایــران و جهان را 
مطالعه می کنیــد، می بینید که قناعت، سختکوشــی، ادب، 
دانــش ورزی، احتــرام به اســتاد و بــزرگان و... در آنهــا بیداد 
می کنــد. اینجــا می توانیــد چنــد روایــت متفــاوت بخوانید 

درباره دوران جذاب دانشجویی.
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ایــن روزهــای دانشــگاه  از حــال   نوشــتن 
ســهل و ممتنــع اســت، فهمیــدن حال بد 
دانشــگاه ســهل اســت و بــر هــر دلســوزی 
روشــن اما نوشــتن از آن و فهم ریشــه های 
بحران کنونی دانشگاه امری است ممتنع. 
و  کــردن  محــدود  جــز  نیســت  چــاره ای 
انتخاب آنچه این روزها صحبت در بابش 

فراوان است؛ کاایی شدن آموزش.
از همــان ابتدا که آمــوزش به مثابه کاا 

قابلیــت خریــداری پیــدا کــرد تا بــه امروز 
بــاب هشــدار  ایــن  دلســوزان بســیاری در 
تشــریح کردنــد،  را  عــوارض آن  و  دادنــد 
هشدارهایی که هیچگاه جدی گرفته نشد. 
امــروز آمــوزش در اختیــار همــه هســت؟ 
نــه! بســیاری از همان تحصیــات ابتدایی 
و متوســطه تــوان ادامه تحصیــل به علت 
فقر را ندارند اما چندین برابر این ظرفیت 
صندلی خالی در دانشــگاه  های خصوصی 
یا به عبارت بهتر بنگاه های آموزشی پولی 

وجود دارد.
حــاا امــروز بــا عــوارض کاایــی شــدن 
آمــوزش مواجهیــم. عوارضــی چون کمی 

کیفیــت  شــدید  افــت  آمــوزش،  شــدن 
دانشــگاه،  از  خروجــی  دانشــجویان 
بی دغدغه و بی هویت شــدن دانشــجویان 
]تــا آنجــا کــه در روز ۱۶ آذر، روز شــهادت 
ســه  آذر اهورایــی، در دانشــگاه ها مراســم 
جشن و شــادی با اجرای استندآپ کمدی 
و... گرفتــه می شــود[ و در  و تقلیــد صــدا 
نهایــت اغمــای دانشــگاه و پایــان جنبش 

دانشجویی.
ســویه  آمــوزش  کاایی ســازی  پــروژه 
دیگــری نیــز دارد. از یکســو همان طــور که 
اشــاره شد قبل از ورود به دانشگاه بسیاری 
از طبقات فرودســت از رسیدن به دانشگاه 

بــاز می ماننــد امــا همــان تعــدادی که به 
دانشــگاه راه می یابنــد نمــودی از اختاف 
شــدید طبقاتــی را که در کشــور وجود دارد 
در دانشــگاه نیز نشــان می دهند. غرض از 
ایــن گفته حذف فرودســتان نیســت بلکه 
نــوع مواجهــه فرودســتان بــا امــر کاایــی 
آمــوزش را نشــان می دهــد که متأســفانه 

سویه ای کامًا فاشیستی دارد.
انتخــاب  کــه  گفــت  بایــد  نیــز  را  ایــن 
دانشــگاه از همان ابتدا امری ایماژیست. 
خانوادگــی،  ســاختار  اجتماعــی،  جبــر 
بیــکاری، هژمونی مؤسســات کنکوری و... 
دانش آموز را مجبور به انتخاب دانشــگاه 

انتخــاب  دانش آمــوز  واقــع  در  می کنــد. 
شــده تا به دانشــگاه برود و خــود انتخابی 
فردی ندارد. حال عارضه این امر ایماژی 
وضعیت فعلی دانشــگاه است. دانشگاه 
تمــام  بــا  جامعــه  از  کوچــک  نمونــه ای 
پیچیدگی هــا و تفاوت هایش شــده و هیچ 
پارادایم مشــترکی بین دانشــجویان برای 
جمــع شــدن حــول محــور آن و اعتراض 

علیه نابسامانی ها وجود ندارد.
متأســفانه در دیدگاه فعلی مســئولین 
نیــز نــه تنهــا ایســتادگی در مقابــل ایــن 
وضعیــت وجــود نــدارد بلکــه همراهــی 
بی ســابقه ای نیــز با ایــن وضع نابســامان 

کــه خروجی آن چیزی جز به محاق رفتن 
دانشــگاه و دانشــجو نیســت وجــود دارد. 
هرچند این مســأله از اوایــل دهه هفتاد و 
با گسترش دانشگاه های خصوصی شروع 
شــد امــا امــروز بی محابــا در حــال ادامــه 
اســت. در حالــی کــه دانشــگاه از ارتباط با 
صنعــت بایــد درآمدزایــی کنــد، تمامــی 
جامعــه  دوش  بــه  را  خــود  هزینه هــای 
اقتصــادی  فعلــی  نابســامان  وضــع  بــا 

گذاشته است.
رنــج  بســیاری  دردهــای  از  دانشــگاه 
می بــرد کــه در ایــن مجــال فقــط فرصت 
اشــاره به یک مورد آن بــود. مواردی مثل 

بســته تر شــدن فضــای دانشــگاه ها، عدم 
استقال دانشگاه ها و....

شاید از همان ابتدا شعارهای انحرافی 
وضــع فعلــی را بــه وجــود آورد. شــعاری 
مثــل دانشــگاه آخریــن ســنگر آزادی! در 
حالی که دانشــگاه باید اولین سنگر انتقاد 
علیه وضعیت موجود باشــد. اما دانشگاه 
منفعل ماند تا جامعه تمامی هزینه های 
غلط سیاســت های مختلــف به خصوص 
سیاســت های اقتصادی مرتبــط با کاایی 
شــدن آمــوزش را بدهــد و حال امــروز که 
دیگــر رمقی برای آن نمانــده دیگر توانی 

برای اعتراض علیه آن ندارد.

صدای دانشگاه را بشنوید
دانشگاهیان در آستانه روز دانشجو از مطالباتشان گفتند

 حســن روحانــی ابتدا بــرای آمــوزش عالی، 
جعفــر میلی منفــرد را انتخاب کــرده بود که 
بــا »نه« قاطع مجلس نهم روبه رو شــد و در 
نهایت سرپرســتی این وزارتخانه به »جعفر 
توفیقی« رســید. عملکرد توفیقی، موافقان 
فراوانــی داشــت امــا منتقــدان او درمجلس 
هــم مصمــم بودنــد تــا درنهایــت، »رضــا 
فرجی دانا« به مجلس اصولگرایان معرفی 
شــود و از ســد آن هم بگذرد و در نهایت هم 
بحــث بورســیه های غیرقانونــی پیــش آمــد 
و فرجــی دانــا در ٢٩ مــرداد ٩٣، اســتیضاح 
شــد تــا پــس از آن، »محمدعلــی نجفــی« 
سرپرســتی طوانی مــدت خــود را درجایــی 
آغــاز کنــد کــه درهمیــن دوران، »محمــود 
نیلــی احمدآبــادی« و »فخرالدین احمدی 
دانش آشتیانی« نتوانســتند با عملکردشان 
درآن، رضایت پارلمان نشــین ها را به  دست 
آورنــد. ســکان مدیریــت وزارتخانــه علــوم 
درنهایــت و در آخریــن روزهای آبــان ٩٣ به 
»محمد فرهادی« رســید که این بار استقبال 
نمایندگان را به  همراه داشت، دورانی که به 
گفته فعاان دانشجویی دوره سکوت وزارت 
علوم بود. بــا روی کار آمدن دولت دوازدهم 
حســن روحانی بــه دانشــگاهیان وعــده داد 
تــا ســرو ســامان جــدی تــری بــه وضعیــت 
دانشگاه ها بدهد گرچه در انتخاب وزیر علوم 
هــم مشــکاتی داشــت و این وزارتخانه ســه 
ماهی به سرپرستی ســید ضیا هاشمی اداره 
می شد. در این سه ماه اسامی مختلفی برای 
وزیــری، این وزارتخانه بر ســر زبان ها افتاد از 
الهــام امیــن زاده گرفته تا خاکــی صدیق. در 
سوی دیگر هم اسم مصطفی معین، جعفر 
توفیقی و فرجی دانا بر سر زبان ها افتاد و اما 
در نهایت منصور غامی به مجلس شورای 
اســامی معرفی شد کسی که سابقه ریاست 
در دانشــگاه های مختلــف از جملــه بوعلــی 
سینای همدان را در کارنامه خود داشت و در 
نهایت با رأی مجلس حاا یک ســال و چند 
ماهی است که بر صندلی این وزارتخانه تکیه 

زده است.
 وزیــری که با آمدنش خیلی ها توقع تغییر و 
تحول جدی در دانشگاه را داشتند اما آنطور 
کــه فعــاان سیاســی و صنفــی دانشــجویان 
نتوانســته  هــم  غامــی  منصــور  می گوینــد 
مطالبــات  و  دانشــجویان  خواســته های 
تشکل های سیاســی را به طور کامل برآورده 
کند و ســایه نهادهای امنیتی همچنان باای 
ســر دانشــگاه اســت. موضوعی که غامرضا 
ظریفیــان اســتاد دانشــگاه آن را ایــن چنین 
توضیح می دهــد: دولت یازدهم و دوازدهم 
در انتخــاب وزیــر علــوم تنگناهای بســیاری 
داشــته اســت توقع دانشــگاهیان در انتخاب 
وزیــر علــوم در دولــت یازدهــم و دوازدهــم 
بســیار بــاا بوده اســت اما مجلس بــا دولت 
یازدهــم و البتــه دوازدهــم همراهــی نکرد و 
همین موضوع بر فضای سیاسی دانشجویان 
هم تأثیر گذاشــته اســت. دانشــجویان توقع 
داشتند که وزیر بتواند سایه نهادهای امنیتی 
را از دانشــگاه دور کنــد اما ایــن اتفاق تاکنون 

نیفتاده اســت و دانشــجویان فقط در دوران 
انتخابات شــور و هیجان در دانشگاه داشتند 
و ما دیگر نشــاط هنگامه های انتخابات را در 

دانشگاه نمی بینیم.
دانشــجویان  از  بخشــی  می گویــد:  وی 
کشــور  در  می تواننــد  می کننــد  احســاس 
تأثیر گــذار باشــند آنهــا بــدون توقــع کمــک 
می کنند و هدفشان هم کسب قدرت نیست 
بــا این حال صدای این دانشــجویان شــنیده 
نمی شــود. البتــه قبــول دارم کــه در دولــت 
یازدهــم و دوازدهم ۱50 تشــکل دانشــجویی 
شــکل گرفت اما راه اندازی این تشکل ها هم 

دانشجویان را راضی نکرد.
ظریفیــان بــا اشــاره بــه اینکــه احــزاب در 
بشــدت ضعیــف عمــل می کننــد  جامعــه 
صــدای  علــت،  همیــن  بــه  دانشــجویان  و 
گروه های مختلف شده اند می گوید: دانشگاه 
یک کارکــرد تعهــد اجتماعــی دارد و همین 
موضــوع موجــب شــده تــا دانشــجویان این 
موضــوع را در رســالت خــود قرار دهنــد و در 
ســوی دیگر احــزاب قدرتمنــد در جامعه که 
نهادهــای مدنــی اش به شــکل حرفــه ای کار 
سیاســی می کنند وجود ندارد مثل نهادهای 
کارگــران،  معلمــان،  صنفــی  و  سیاســی 
روزنامه نگاران یا نویسندگان بخوبی کارشان 
را انجــام نمی دهنــد و دانشــجویان صــدای 
این انجمن ها هستند البته همه می دانند که 
دانشجو در تحوات سیاسی و اجتماعی کشور 
نقــش بســزایی داشــته اســت. شــما در دوره 
ســازندگی، اصاحــات، مهــرورزی و اعتدال 
حرکت هــای سیاســی و بحق دانشــجویان را 

بخوبی می توانید ببینید.
و  دانشــگاه  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
فعالیت هــای دانشــجویی فرصت اســت نه 
تهدید اظهار می کند: در این ســالها برخی ها 
مخالف حرکت های دانشــجویی بوده اند. ما 
نباید نگاه از باا به پایین به دانشــجو داشــته 
باشــیم. در این ســالها ایــن نگاه در دانشــگاه 
وجــود داشــته اســت. دانشــجویان را گروهی 
حقیقت جو و در عین حال منصف می دانم. 
چنین نیســت که دانشــجو فقط نقاط منفی 
را می بینــد. دانشــجویان خیلــی منصف تر و 
بــه جامعه متعلق تــر از ما هســتند. خیلی از 
آنهــا از ما دیندارتر و ملی تر هســتند. حرکت 
دانشــجویی حرکــت اصاحــی و اعتدالــی با 
نــگاه آرمانخواهانه اســت. به جــای اینکه در 
پارادایــم سیاســی مســأله را جســت و جو کند 
و وقتــش را صرفــاً صــرف درگیــری سیاســی 
کنــد، وقتی در عرصه سیاســی وارد می شــود 
سیاســت را توســعه می دهــد. انتخابــات را 
منطقی تــر می کنــد. درک جامعــه را بــرای 
حضور آگاهانه تر در انتخابات آماده می کند. 
در چنیــن مواقعــی جنبــه تعاملی هــم پیدا 

می کند.
اعتــدال  دولــت  در  البتــه  وی  گفتــه  بــه 
گشــایش هایی هم داشــته ایم و تشــکل های 
دانشــجویی مجــوز فعالیت گرفتنــد و تعداد 
نشریات دارای مجوز وزارت علوم، تحقیقات 
و فنــاوری از 4 هــزار و ٣00 جلــد فراتــر رفتــه 

مناظرات دانشــجویی را به اطــاع معاونت 
فرهنگــی دانشــگاه ها برســانند. آنطــور کــه 
برخی از فعاان سیاســی دانشــگاه می گویند 
امســال هم مثل ســال های گذشــته با برخی 
دانشــجویان  میهمان هــای  و  برنامه هــا  از 
جامعــه  اتحادیــه  دبیــر  کردنــد.  مخالفــت 
اســامی دانشــجویان در ایــن بــاره می گوید: 
و  اســت  دانشــجویان  خــروش  روز  آذر   ۱6
مــا هــم توقع داریــم بحث هــای کاربــردی و 
تأثیر گــذار در دانشــگاه ها برگزار شــود اما این 
برنامه هایی که در دانشگاه ها برگزار می شود 
به نوعی یک جشــنواره دانشــجویی است که 
عده ای از دانشجویان در آمفی تئاتر دانشگاه 
جمع شــوند و شــادی کنند. ما ایــن برنامه را 
نمی خواهیم ما می خواهیم دانشــگاهیان با 
مباحث جدی جامعه در سخنرانی هایی که 
در نظر گرفته ایم آشــنا شــوند. امــا معاونان 
فرهنگی دانشگاه ها برنامه های دانشجویی را 

مهندسی می کنند آنها اجازه سخنرانی را به 
چهره های شاخص اصاح طلب و اصولگرا 

نمی دهند.
ســفرهای  بــه  مهدی پــور  محمدامیــن 
اســتانی رئیــس جمهــور در ۱6 آذر امســال و 
سال گذشــته اشــاره می کند و می گوید: توقع 
داشــتیم رئیــس جمهــور ۱6 آذر را در یکی از 
دانشــگاه های تهران می آمــد و اتحادیه های 
مختلف می توانســتند با او صحبت کنند اما 
امســال آقــای روحانی به ســمنان مــی رود و 
در آنجــا برخــی از اتحادیه هــا و تشــکل ها به 
صــورت گزینشــی ورود پیدا می کننــد، اجازه 
ســخنرانی بــه هــر تشــکلی را نمی دهنــد در 
مراســم ســال تحصیلی جدیــد دانشــگاه ها 
نماینده ای از اتحادیه اسامی برای سخنرانی 
در حضور رئیس جمهور حضور نداشت و در 

مراسم ۱6 آذر ما در لیست نیستیم.
وی با اشــاره به اینکه برخی از دانشگاه ها 

فعالیت هــای فرهنگی خــود را به بهانه نبود 
بودجــه تعطیــل کردنــد اظهــار می کنــد: بر 
اســاس گزارش هایــی کــه داریــم بســیاری از 
دانشگاه های شهرســتانی فعالیت فرهنگی 
خود را تعطیل کردنــد و آنها هیچ برنامه ای 

هم برای روز دانشجو ندارند.
غــزل معصوم شــاهی فعال دانشــجویی 
بــاره می گویــد:  ایــن  در  امیرکبیــر  دانشــگاه 
از  بســیاری  بــا  دانشــگاهی  مســئوان 
میهمان های دانشجویان مخالفت می کنند. 
آنها برخی اســامی را نشنیده حذف می کنند 
و مــا نمی دانیــم که معیــار دقیق شــان برای 
انتخاب افراد چیست. ما برای ۱6 آذر امسال 
اســم ۱8 نفــر را برای مناظره و ســخنرانی در 
دانشگاه در نظر گرفته بودیم اما در نهایت با 

۱۱ نفر موافقت کردند.
وی با اشاره به اینکه حذف برخی از افراد 
برای روز دانشــجو هیچ دلیــل منطقی ندارد 

دی
محم

لی 
ن/ ع

ایرا
س  : 

عک

6 ســالی از عمر دولــت اعتدال می گــذرد، از همان روزهای اولی کــه روحانی به 
عنوان رئیس جمهور بر صندلی پاســتور نشســت تــا همین امروزی کــه تنها دو 
ســال به پایان ریاســت جمهوری دوازدهم زمان باقی مانده است دانشجویان 
و دانشــگاه برای دولت از اهمیت بســزایی برخوردار بود و دانشــگاهیان هم هر 
بار در دیدارهــای مختلفی که با رئیس جمهور داشــتند از مطالبات خود گفتند و 
رئیس جمهور هم با هر حضوری که در دانشــگاه داشــته از دانشجویان خواسته 
که صدای او باشــند. با این همه برخی از فعاان صنفی و سیاســی دانشــجویان 
بر ایــن باورنــد که در دولــت اعتــدال اگرچه شــرایط تغییر کــرده اما بخشــی از 
خواســته ها همچنان در انتظار تحقق هستند. درسوی دیگر هم رئیس جمهوری 
ازهمــان روزهای آغاز دولــت یازدهم، چالش هــای فراوانــی را در وزارت علوم 

تجربه کرده است.

 هدی هاشمی 
خبرنگار

سجاد زارع زاده
فعال دانشجویی

تسلی محا
خبرنگار

می گویــد: افــرادی کــه در کمیتــه فرهنگــی 
دانشــگاه هســتند اســامی افــراد را در گــوگل 
جســت و جو مــی کننــد و ویکــی پدیــا را بــاز 
می کننــد هــر چیــزی در این صفحه نوشــته 
شده را قبول می کنند. شما می دانید که هیچ 
استنادی به این صفحه نمی شود کرد برخی 
وقت هــا شــیطنت هایی هم انجام می شــود 
کــه برخــی از گروه هــای مخالــف در کار مــا 

کارشکنی می کنند.
برخــی از تشــکل های دانشــجویی هم از 
انتظارات و مطالبات جنبش دانشجویی در 
دانشگاه می گویند. مهدی ایران پوری مسئول 
بسیج دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این باره 
معتقد اســت: مطالبات دانشجویان، همان 
مطالبات اصیل حرکت و اهتمام به حرکت 
انقــاب  آرمان هــای  و  اهــداف  ســمت  بــه 
اسامی است و معیار و سنجه ارزیابی را هم 
می تــوان در عملکــرد در مــوارد و حوزه های 
مختلف ســنجید، به هــر میزان کــه اهتمام 
بــه حرکت به ســمت ایــن اهداف مشــاهده 
شــود یک جریــان و یــک تفکــر در مدیریت 
کشــور ارزشمند می شــود و می توان گفت که 
انتظارات برآورده شــده است. انتظاراتی که 
جنبش دانشــجویی برحســب وظیفــه ذاتی 
خود باید داشته باشد، انتظارات کم اهمیت 
و نخ نما شده ملعبه دست جریانات سیاسی 
نبوده و نباید باشد. برخاف برخی انتظارات 
کهنه و دست چندم که کارکردی جز محدود 
کردن ســقف مطالبات دانشــجویی ندارند، 
انتظــارات مــا از جنس اصــاح در روندهای 

مدیریتی کشور و اداره کشور بوده و هست.
از  مــا  انتظــارات  می کنــد:  تأکیــد  وی 
سیاســت ها و نحــوه نگرش هــا به دانشــگاه، 
فتــح قله هــا در همــه عرصه هــا مــن جمله 
حوزه هــای علمــی، فرهنگی بوده اســت. در 
حداقلی ترین حالت انتظار این بود که روند 
رو به رشــد و صعودی در این حوزه ها بود که 
امروز نه تنها کند شــده است بلکه در برخی 
حوزه ها نزولی هم شده و اگر جریانی دغدغه 
اصیل داشته باشد همین روند رو به نزول در 
این موارد اســت که نتیجــه ای جز ناامیدی و 
یأس عمومی ندارد، و نه دغدغه های واهی.

ایران پوری تأکید می کند: مطالبه اصلی 
در حــوزه آزادی بیان هم ایجــاد فضای آزاد 
بــرای منتقدین عملکــرد دولــت )به عنوان 
در  دانشــجویی(  جریــان  اساســی  حقــوق 
چارچــوب قانــون بود. کــه نه تنهــا این فضا 
محقق نشــده اســت بلکه اندک منتقدینی 
هــم کــه وجــود داشــت نیــز برچســب های 
متعددی دریافت کرده و با همه توان سعی 
در محــدود کــردن آنهــا شــد. آســیب دیگــر 
ایجــاد فضای ناامیــدی بواســطه نپذیرفتن 
نقدها بود. درواقع دولت هم با بســتن افواه 
منتقدیــن و هــم بــا گرفتن گوش هــای خود 
بــه روی حرف های آنهــا، زمینه بروز هرگونه 

اصاحی را بست.

است.
ë اعتراض به پولی شدن دانش

اعتــراض دانشــجویان به مســایل صنفی 
و دانشــجویی از جمله اجرای قانون ســنوات 
دانشــجویی بیــش از یک ســال اســت کــه در 
برخــی  دارد  ادامــه  مختلــف  دانشــگاه های 
از دانشــگاهیان توانســتند بــا تجمعاتــی کــه 
داشتند سنوات تحصیل خود را بیشتر کنند اما 
بسیاری دیگر هنوز نتوانستند به این خواسته 
خود دست پیدا کنند. علی اکبر مؤمنی ملک 
شــاه دبیر انجمــن صنفی دانشــگاه صنعتی 
شریف هم درباره فعالیت صنفی دانشجویان 
می گوید: رئیس جمهور بارها به دانشگاه آمد 
و هــر کــدام از دانشــجویان مخالــف و موافق 
دولــت هــم دربــاره مشــکات دانشــگاهیان 
صحبت هایی داشته اند و ما توقع داشتیم این 
مشکات از ناحیه وزیر علوم حل شود اما این 
اتفاق نیفتاد و ما همچنان شــاهد مشــکات 

صنفی دانشجویان هستیم.
دانشــجویان  ســنوات  مشــکات  بــه  او 
می کنــد  اشــاره  مختلــف  دانشــگاه های  در 
حقــوق  بدیهی تریــن  از  یکــی  می افزایــد:  و 
دانشــجویان بحث سنوات آنها است. از سال 
گذشــته دانشــجویان دانشــگاه های مختلف 
از جمله صنعتــی امیرکبیر، تهران، صنعتی 
شــریف، اصفهــان، شــهید بهشــتی و تربیت 
مدرس به اجرای قانون ســنوات و به تبع آن 
پولی شدن آموزش عالی اعتراضی داشتند. 
براساس ماده ۱۵ آیین نامه آموزشی مصوب 
دانشــجویان  مجــاز  ســنوات  علــوم،  وزارت 
ورودی ســال ٩٣ به بعد در دوره کارشناســی 
8 ترم، کارشناســی ارشد 4 ترم و دکترا 8 ترم 
اســت. دانشــجویان در صورتی که در مقطع 
کارشناســی نتوانند در 8 نیم سال تحصیلی، 
روند تحصیل خود را به پایان برسانند شامل 
ایــن قانــون شــده و نمی توانند از تســهیات 
صنــدوق رفــاه، خدمــات رفاهــی، خوابگاه و 
تغذیه اســتفاده کنند که ایــن امر هزینه های 
زیــادی بــرای دانشــجویان به همــراه خواهد 
داشت. ضمن اینکه باید شهریه نیز بپردازند.
تأکیــد می کنــد: مســئوان دانشــگاه  وی 
شــریف بر ایــن باورند کــه میانگیــن دکترای 
هوا فضای شــریف 6 ســال طول می کشد اما 
ســنوات مجــاز این دوره 4 ســال اســت. البته 
برخی از دانشــگاه ها نسبت به این مشکات 
اعتــراض کردنــد و حقشــان را گرفتنــد امــا 
دانشــگاه های شهرســتان ها هنوز در این باره 
مشــکل دارند و جالب اینجاست که برخی از 
دانشجویانی که در تجمعات صنفی شرکت 
کرده اند و نسبت به مسأله سنوات و سرویس 
یا غذای دانشــجویی اعتراض داشتند احکام 

سنگینی دریافت کرده اند.
مؤمنــی ملــک شــاه بــا اشــاره بــه اینکــه 
دانشــجویان بــه خاطــر مشــکات اقتصادی 
جامعــه مجبورنــد کار کننــد اظهــار می کند: 
کــه  اســت  گونــه ای  بــه  جامعــه  وضعیــت 
دانشــجویان بایــد هــم کار کننــد هــم درس 
بخواننــد دیگــر شــرایط مثل قبل نیســت که 
دانشجویان فقط تحصیل کنند حداقل توقع 
ما از وزیر علوم این است که زمان تحصیل ما 

هم کمی بیشتر از این قوانین باشد.
ë لغو برخی از سخنرانی ها

هر ساله با نزدیک شدن به »روز دانشجو« 
تکاپــو بیــن دانشــگاه های مختلف کشــور به 
منظــور برگــزاری هرچــه بهتــر ایــن روز آغاز 
می شــود. امسال نیز دانشگاه ها سعی کردند 
با اطاع رســانی پیــش از موعــد، برنامه های 
متفاوتــی را با دعوت از طیف های مختلف با 
محوریت مناظرات و سخنرانی های سیاسی 
برگــزار کننــد، همه تشــکل های دانشــجویی 
بایــد از یــک ماه قبــل میهمان هــا و موضوع 

ë :سازندگی
در دوره ســازندگی جریانات دانشــجویی کمتر مورد توجه بودند  
برای آنکه دولت می خواست روابط خارجی و مناسبات جهانی 
را تقویت کند. بخش خصوصی را فعال کرد و به توســعه کشــور 
به لحاظ اقتصادی توجه داشــت. دانشــگاه در دور اول سازندگی 
بــه این وضعیت اعتراض کرد و اگر ما مراســم تحکیم را ببینیم 
و بخوانیم متوجه می شویم که در آن دوره انتقادات و شعارهای 
تندی نســبت به عملکرد دولت داشــتند. اما در دوره دوم آقای 
هاشــمی به  دلیل اینکه آن گفتمان دانشــجویی ســرخورده شــد 
و پاســخی را کــه جنبش دانشــجویی می خواســت از دولت ندید 
دانشــگاه به نوعی ســرخورده شــد و به انزوا رفت. در حقیقت در 
دوره دوم هاشــمی، نوعی ســکوت و رخوت برفضای دانشــگاه و 
تحکیم حاکم شد، با برخی از دانشگاه ها که دانشجویانش نسبت 
به این موضوع اعتراضاتی داشتند برخوردهایی هم شد. تقریباً 
در آستانه سال 75 کم کم در درون گفتمان دانشجویی جریانات 
فکری مثل آقای ســروش ریشــه دواند. در آن ســال ها ما شــاهد 
یک گفتمان جدید در بدنه دانشــگاه بودیم گفتمانی که گرایش  
آزادیخواهانــه داشــت و اینکه جنبش دانشــجویی تاش کرد که 
توسعه عدالتخواهانه اقتصادی را به سمت توسعه سیاسی ببرد. 
این گفتمان آغاز شــد و نتیجه اش رشــد تشکل ها با گرایش های 

مختلف در دولت اصاحات بود.
ë :اصاحات

در دوره اصاحات دانشــگاه های ما وارد عرصه جدیدی شــدند 
که فقــط نخبه ها در آن نقــش بازی نکردند بلکــه بدنه اجتماع 
هم در آن گفتمان نقش داشــتند. دانشگاه دیگر نیازش سیاسی 
نبــود، بلکه مطالبات دیگــری را مطرح کردند و در آن ســال ها از 
یک جنبش دانشجویی سیاسی وارد یک جنبش اجتماعی شد. 
اتفاقــی که دوم خرداد را رقم زد و دانشــجویان درباره آزادی های 
اجتماعــی و مدنــی حرف زدنــد. در زمــان اصاحات، دانشــجو 
احســاس آرامش در دانشــگاه می کرد و فضای نقد و پرسشگری 

در دانشگاه گشوده شد. تغییرات بسیار زیادی در سطح آموزش 
عالــی بوجود آمد و بدنه دانشــجویی با آن گفتمانی که داشــتند 
مطالباتشان را از دولت درخواست کردند. آن دوره مدیران به این 
تغییرات اعتقاد داشتند. دانشگاه با مجموعه عظیمی از تشکل ها 
مواجه شــد، تشکل های سیاســی که هر کدام مســیر خودشان را 
می رفتنــد، ٢500 انجمــن  صنفی و کانون های پژوهشــی شــکل 
گرفــت که پویایی ویژه ای به دانشــگاه ها داده بود. 4 هزار نشــریه 
دانشــجویی در دوره اصاحــات منتشــر شــد که در نــوع خودش 
بی نظیر بود. با این حال برخی هم ناراضی از این تغییرات بودند 
که در نتیجه آن حادثه تلخ کوی دانشگاه رخ داد. شادابی دانشگاه 
متأسفانه از دیدگاه برخی از افراد در خارج از دانشگاه به رسمیت 

شناخته نشد. حاصلش برخورد شوک آفرین ۱8 تیر بود. 
همین شوک در دانشگاه موجب شد که گفتمان جدید دانشجویی 
کــه همــان آزادیخواهی بود از بین برود و شــاهد عبور عــده ای از 
دانشــجویان از دولت اصاحات شــدیم و بخشــی از دانشجویان 
هم رادیکال شدند و بخشی دیگر اما وفادار به اصاحات ماندند.

ë مهرورزی
دوره احمدی نــژاد صف بندی های شــدیدی در دانشــگاه بوجود 
آمــد. دولــت اعتقادی بــه فعالیــت دانشــجویی نداشــت. ورق 
بــه  ســمت محــدود کــردن تشــکل هــای دانشــجویی و حــذف 
اســتقال دانشــگاه برگشــت، اتحادیه هــای اصاح طلب منحل 
شــد و در ســوی دیگر 4 اتحادیه اصولگرا مجــوز فعالیت گرفت. 
دانشــگاه ها به حاشیه رانده شــدند و اســتادان از دانشگاه اخراج 
شدند. دانشــجویان ستاره دار شــدند. دوره احمدی نژاد جنبش 
دانشــجویی ســرخورده و منزوی و فضای دانشــگاه کاماً امنیتی 
شد. دانشجویان با کوچکترین اعتراضی حذف می شدند در این 

فضا کسی حرف نمی زد و مطالبه ای مطرح نمی شد.
ë اعتدال

در دولــت روحانی اســتقال به دانشــگاه ها برگشــت و فضا به طور 
محسوســی باز شــد. دانشجویان ســتاره دار به دانشگاه ها برگشتند 
و تمام اســتادان منتقــد دولت که در دوره مهرورزی حذف شــدند 
دوباره به کاس ها بازگشتند. تشکل های سیاسی پویا شدند و چند 

صدایی در دانشگاه به وجود آمد.

وضعیت دانشگاه ها از سازندگی تا  اعتدال

حال و روز دانشگاه

بــــرش
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گفت و گوی »ایران« با بهروز افخمی، درباره تئاتر، سینما و تلویزیون
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فکر کنم ســال 58 بود و آقای هاشــمی و 
خانم تســلیمی و گروه بزرگی از بازیگران 
صحنه هــای  می کردنــد.  بــازی  آن  در 
باشکوهی داشت و خیلی گرم و زنده هم 
اجرا شــد. یا مثًا قبل تر از آن شــاید سال 
54 بود که نمایشــی بود به نام »داستانی 
نــه تــازه« به کارگردانی داریــوش فرهنگ 
که آن را هم مهدی هاشمی بازی می کرد 
و از اولیــن بازی هایــش بــود. خیلی از آن 
نمایــش خوشــم آمــد. بعدها کــه از آنها 
ســراغ متنــش را گرفتــم، گفتند کــه اصًا 

متن را نداریم و گمش کرده ایم.
   آن موقع چند ساله بودید؟

مدرســه  دانشــجوی  تــازه  و  ســاله   19
تلویزیون و سینما شده بودم.

   یعنی در اوج آن سنی که شما قبل تر هم 
گفته اید مخاطبان اصلی سینما را تشکیل 
می دهنــد، یعنــی کــودکان و نوجوانــان و 
جوانان و بیشترین تأثیرگذاری سینما روی 

این دسته از افراد است.
از 25 ســال بــه بــاا. اصــًا آمار نشــان 
کــم  خیلــی  تماشــاگران  کــه  می دهــد 
می شــوند و با ارزش ترین تماشــاگران هم 

زیر این سن هستند.
   یعنی می شــود فیلمی جدی ساخت که 

مخاطبش کودک و نوجوان باشد؟
مســلمًا. بهترین فیلم هــای زندگی ما 
را در نظــر بگیریــد؛ مثــًا »بچه رزماری«، 
»پدرخوانــده«، »دکتــر ژیواگــو« یــا فرض 
کنیــد »قصه هــای عامه پســند« کــه به ما 
نزدیک تــر اســت؛ همــه اینهــا را بچه هــا 
بهتــر از ما می فهمند؛ یعنی یک بچه 12، 
13 ســاله تمــام این روابــط را می فهمد و 
هیچ چیــز کم نــدارد، مگر اینکــه از لحاظ 
هوشــی عقب افتــاده باشــد وگرنــه کامــًا 
می تواند با این فیلم ها ارتباط برقرار کند 
و نکته این اســت کــه بهتر از بزرگســال ها 
این کار را می کند. یعنی یک آدم 40 ساله 
هر فیلمی را که ببیند، بعد از یکی، دو روز 
فرامــوش می کنــد و آن فیلــم نمی توانــد 
را عــوض  فــرد  و زندگــی آن  شــخصیت 
قــدر  و آن آدم هــم نمی توانــد آن  کنــد 
فیلــم را جدی بگیرد که مثًا بر اساســش 
تغییــر  و  کــرده  طراحــی  را  آینــده اش 
دهــد ولی فیلم هــای بــزرگ می توانند با 
بچه هــا یک چنین ارتباطــی برقرار کنند و 
علتــش هم این اســت که تماشــاگر حتی 
اگر کم ســن و سال هم باشــد، همان قدر 
فیلم را جدی و با ارزش دنبال می کند که 
خود فیلم ممکن اســت جدی و با ارزش 
باشــد. فیلم اگر خیلی هم با ارزش باشد 
ولی برای یک پیرمرد به نمایش دربیاید 
مثل این اســت که تلف شــده است چون 
بــه هر حال آن پیرمــرد زندگی خودش را 

کرده است.
   ازم اســت که بازیگرهای تئاتر، ســواد و 
تکنیک ســینما را هم بشناســند و به اندازه 

قاب تصویر عادت کنند؟

نه مــن فکــر نمی کنم. حتــی در مورد 
یــک بازیگر بزرگی مثــل چاپلین، او هیچ 
وقت تکنیک ســینما را خیلی درست یاد 
نگرفت؛ یعنی اگر بــه او می گفتند که چه 
لنــزی بایــد بــرای این ســکانس اســتفاده 
کنیــم، می گفــت نمی دانم؛ بــرای همین 
هــم در فیلم ایم ایت، یک فیلمســازی 
به عنــوان  رو  آلدریــچ  رابــرت  مثــل 
دســتیارش گذاشتند تا کارهای تکنیکی را 
اداره کند. چاپلین فقط در مورد بازیگری 
توقع داشــت همه چیز مرتب سر جایش 
باشــد و او کارش را شــروع کنــد و دیگــر 
آنقــدر برایــش مهم نبــود که مثــًا زاویه 
دوربین چقدر اســت و مســیر حرکتش از 
کدام ســمت است و اصل مطلب برایش 
این بــود که به عنوان یــک بازیگر تمام  قد 
بتواند بازی درستی انجام دهد و کارهای 
باارزشــی هــم از همین طریــق ارائه داده 

است.
   ورود بازیگران ســینما به تئاتر را چگونه 

می بینید؟
حقیقتــش مــن اغلــب اجراهایــی که 
بــا بازیگران ســینما بــه روی صحنه رفته 
را ندیــده ام. حــدس می زنــم که اشــکال 
در  اینکــه  بــرای  باشــند.  داشــته  صــدا 
ســینما مخصوصاً اان کــه دیگر امکانات 
صدابــرداری بســیار پیشــرفته و حســاس 
شــده، از بازیگر می خواهیــم که صدایش 
بلنــد نکنــد و همــان لحــن و صــدای  را 
بنابرایــن  باشــد.  داشــته  را  طبیعــی اش 
بیشــتر این بازیگرها وقتی به روی صحنه 
صدایشــان  می شــود  معلــوم  می رونــد 
تقویــت نشــده و آمادگــی قرارگیری روی 

صحنه را ندارند.
این کــه وجــود بازیگران چهره ســینما 
باعث افزایش مخاطب در تئاتر و فروش 
بااتر کار می شــود، شکی نیســت و آنقدر 
تئاتــر ما فقیر اســت که حاا بد نیســت از 
ایــن راه هــم کــه شــده، درآمــدی داشــته 
باشــد. از طرفی ما بازیگــران تئاتر زیادی 
هــم داریــم کــه بیــکار هســتند و فرصــت 
بازی حاا به هر دلیلی به آنها نمی رســد 
و وجــود بازیگران ســینما کار را برای آنها 

سخت تر هم کرده است.
به نظــر من نبایــد به موضــوع صنفی 
نــگاه کــرد. خــب هــر کســی کــه بازیگــر و 
عاقه منــد بوده و اســتعدادی هم در این 
زمینه، از خود نشــان داده باشد حق دارد 
بخواهد چه در ســینما و چه در تئاتر بازی 
کند و هــر جا که امکانــی برایش به وجود 
آمــد، خود را ارزیابی کرده و نشــان بدهد. 
نکتــه دیگــر هم این اســت که یک کاســه 
کردن همه بازیگرهای سینما هم درست 
نیســت؛ یعنی بعضی بازیگران سینما با 
ارث پــدری و نمی دانــم پــول دادن برای 
بــازی نقش اول، به ســینما وارد شــده اند 
که خب قطعاً جرأت ورود به صحنه تئاتر 
را ندارنــد و اگر هم بیاینــد می فهمند چه 

بهــروز افخمی نامی ســت که یــادآور آثار ماندگاری در ســینما و تلویزیون اســت. در 
کارنامــه هنــری او نقاط عطــف فراوانی وجود دارد کــه بعضی از آنها چــه بخواهیم و 
چــه نخواهیم نام او را در تاریخ ســینمای پس از انقاب ثبت می کنند. شــاید به قول 
خودش کمی هم خوش شانس بوده ولی او کارگردانی مؤلف و دارای دیدگاه و زبانی 
شخصی در سینماســت و با اینکه در بسیاری از گونه ها و قالب های مختلف کار کرده 
همواره نگاهش مشــخص و معرفی کننده سبک و ســیاق خویش است. او همچنین 
اولین کارگردانی است که وارد گود سیاست شده و به عنوان نماینده مردم تهران در 
ششــمین دوره مجلس شــورای اسامی، از نزدیک با مســائل سیاسی- فرهنگی سر و 
کار داشته است. افخمی تجربه اندوزی  های مختلفی داشته؛ با ساخت آثار متفاوتی 
از آثارکمدی و جدی گرفته تا ســریال )که این روزها مصادف است با سالگرد ساخت 

مجموعه کوچک جنگلی(.

کارگردانــی  به عنــوان  را  شــما  همــه    
ژانرهــای  و  گونه هــا  در  کــه  می شناســند 
مختلفــی در ســینما و تلویزیــون فعالیت 
نظــری  چــه  تئاتــر  دربــاره  دارد.  و  داشــته 

دارید؟
بــودم.  تئاتــر  تماشــاگر  مــن همیشــه 
مخصوصــاً در ایــن چنــد ســال اخیــر بــه 
تشــویق همســرم، مرجان شــیرمحمدی 
بیشــتر بــه دیــدن تئاتــر روی آوردم اما تا 
پیــش از ایــن هیــچ سررشــته ای از تئاتــر 
نداشــتم. مــن از طریــق تکنیــک ســینما 
یعنــی تدویــن فیلم کارم را شــروع کردم 
و فارغ التحصیــل تدوین هم هســتم و در 
کنار آن به داســتان و داســتان پردازی هم 
عاقه مندم؛ خیلی اهل داستان خواندن 
و فیلمنامــه نوشــتن هســتم امــا در تئاتر 

هیچ تجربه ای نداشتم.
   چــه تفاوت هایــی بیــن ســینما و تئاتــر 
کارگردانی  روزی  دارید  دوست  می بینید؟ 

تئاتر را هم تجربه کنید؟
مــن هیچ وقــت وسوســه نشــدم برای 
اینکــه کارگردانــی تئاتــر بکنــم. همیشــه 
تماشــاگر بــودم امــا هرگــز بــه کارگردانی 
تئاتــر نزدیــک نخواهــم شــد. علتش هم 
ایــن اســت کــه خــب من همــان طــور که 
گفتم به عنوان تدوینگر کار کرده ام و یکی 
از مهم تریــن چیزهایــی که یــک تدوینگر 
یاد می گیرد، این است که لحنی یکدست 
و روان را از ابتــدا تــا انتهــای یــک فیلــم 
حفــظ کنــد. مــا یــاد می گیریم کــه از بین 
برداشــت های مختلف، برداشت هایی را 
انتخــاب کنیــم که بــا یکدیگــر می خوانند 
وجــود  بــه  را  یکدســتی  می تواننــد  و 
مــن  کــه  هــم  زمانــی  طبیعتــاً  بیاورنــد. 
شــروع به کارگردانــی کردم، بــاز با همین 
رویکــرد کارم را شــروع کــردم. چیــزی که 
همیشــه موقع دیــدن یک نمــاش من را 
اذیت می کند، این اســت که یک نمایش 
هر بــار به یک شــکل اجرا می شــود و این 
خصوصیت تئاتر اســت ولــی برای آدمی 
که وســواس فنی داشته باشد و به صورت 
یــک تدوینگر تربیت شــده باشــد، تحمل 

این موضوع بسیار سخت است.
  پس می توان گفت که به یک شــکل، در 
ســینما حاکم اصلی کارگردان اســت ولی 

در تئاتر بازیگر.

بلــه درســت اســت. همیــن اســت که 
تئاتــر  کــه  موقعــی  کارگــردان  می گوینــد 
شــروع می شــود، می میرد و من همیشــه 
خــواه ناخــواه از موضــع یــک کارگــردان 
ســینما به نمایش نــگاه می کنم و تحمل 
اینکــه چرا نمی توانم اجــرا را کنترل کرده 
و در اختیــار بگیــرم برایم بســیار ســخت 

است.
   شــما چندیــن بــار از ممیــزی و نظــارت 
به عنــوان یکــی از عوامــل مرگ ســینمای 
ایــران یاد کردید. با توجه بــه اینکه در تئاتر 
هم ممیزی بشــدت برقرار است، می توان 

این گفته را درباره تئاتر هم تعمیم داد؟
 فکــر نمی کنــم ممیــزی دربــاره تئاتر 
آن  در  یعنــی  باشــد.  ســینما  شــدت  بــه 
اجراهایی که من تاکنون دیده ام به نظرم 
ســخت  و  ســفت  آنقــدر  ممیــزی  آمــده 
نیســت که راجع به ســینما هست و شاید 
هم به خاطر این اســت که تماشــاگرانش 

محدودند.
   البته بستگی به کارگردانش هم دارد.

صددرصد؛ در ســینما هم همین طور 
مثــل  کارگردانــی  مثــًا  ولــی  اســت. 
دکتر رفیعــی کــه هــم در تئاتــر و هــم در 
در  اســت،  معتبــری  بســیار  آدم  ســینما 
نمایشــی  جنگیــدن،  بــا  می توانــد  تئاتــر 
یعنــی  سانســور،  بــدون  را  مثل»یرمــا« 
عیــن متنــی را که لــورکا نوشــته و شــاملو 
ترجمه کرده اســت، بــه روی صحنه ببرد 
ولی در ســینما هر چقدر هــم که بجنگد، 

نمی تواند این کار را کند.
   شــما در فیلم های خودتــان از تئاتر تأثیر 

گرفته اید؟
در  سکانســی  یــک  مثــًا  خــب.  بلــه 
»عــروس« هســت کــه بخشــی از اجــرای 
مکبــث را در آن می بینیــم؛ فاش بکــی 
اســت کــه در آن ابوالفضــل پورعــرب که 
بــوده، دارد در  تئاتــر  زمانــی دانشــجوی 
نقــش مکبث بــازی می کنــد. به طور کلی 
مــن اگر تأثیری هم از تئاتر گرفته باشــم، 
بیشــتر از طریق دیدن فیلم هایی بوده که 
از روی تئاترها ســاخته شــده اند و کمتر از 
طریق دیدن خود نمایش ها بوده اســت. 
البتــه مــواردی هم بــوده که تئاتــر به طور 
بــر مــن تأثیــر گذاشــته، مثــل  مســتقیم 
اجــرای قدیمــی دایــره گچی قفقــازی که 

از من بر نمی آید  مثل علی حاتمی فیلم بسازم

بهترین فیلم های زندگی ما را در نظر بگیرید؛ 
 مثًا »بچه رزماری«، »پدرخوانده«، 

»دکتر ژیواگو« یا فرض کنید »قصه های 
عامه پسند« که به ما نزدیک تر است؛ همه اینها 

را بچه ها بهتر از ما می فهمند؛ یعنی یک بچه 
12، 13 ساله تمام این روابط را می فهمد و 

هیچ چیز کم ندارد، مگر اینکه از لحاظ هوشی 
عقب افتاده باشد وگرنه کامًا می تواند با این 
فیلم ها ارتباط برقرار کند و نکته این است که 

بهتر از بزرگسال ها این کار را می کند

اشــتباهی کرده و فرار می کنند. بعضی ها 
هم خیلی شانســی وارد ســینما شده اند؛ 
مثــًا عــده ای در دهــه 70 از خالــی بودن 
ســینما اســتفاده کرده و جایــی برای خود 
باز کرده اند. آنها هم حتماً ســر و کله  شان 
در تئاتــر پیــدا نمی شــود و اگــر هــم پیــدا 
شــود خیلی زود اوت می شــوند. بنابراین 
بازیگرانــی از ســینما بــه تئاتــر می آینــد و 
مانــدگار می شــوند کــه واقعــاً بازیگرند و 
اســتعدادش را هــم دارنــد، منتهــا اول از 
ســینما شــروع کرده انــد. به نظــرم نبایــد 
حساســیتی روی این زمینه وجود داشــته 
بــه  گفتیــد  کــه  هــم  و همان طــور  باشــد 

سوددهی در تئاتر نیز کمک می کنند.
   پــس چگونــه می تــوان ســطح مــردم و 
تماشــاگران را بــاا بــرد تــا به کمــدی بهتر 
بخندنــد و بــرای فیلم هــای بهتــری هم به 

سینما بروند؟
برای چــه بایــد چنین اتفاقــی بیفتد؟ 
هر کس در همان ســطحی که می فهمد، 
باید فیلم ببیند. شــما از کجا می دانید که 
یــک بچــه  10، 11 ســاله از اخراجی ها مثل 
یک کســی که تــازه دارد کمــدی می بیند، 
نمی خنــدد؟ و چــه عیبــی دارد؟ یعنــی 
اصًا کســی که تجربــه اش در دیدن فیلم 
کمدی، کم و محدود بوده، برایش دیدن 
فیلمی مثل اخراجی ها خیلی هم جالب 
و خنده داراســت. شــما چرا باید این را بد 
بدانید یا این فکر را بکنید که سطح کسی 
را بــاا بیاورید؟ همین آدم ممکن اســت 
چند ســال دیگر با دیدن فیلم های بیشتر 
و بهتــر در ایــن ژانــر، دیگــر از اخراجی ها 

خوشش نیاید و به آن نخندد.
   یکی دیگــر از موضوعاتی که درباره اش 
کنیــم  صحبــت  شــما  بــا  می خواهیــم 
نیمــه کاره  اثــر  دو  شــما  کــه  اســت  ایــن 
پایــان  بــه  دیگــر  کارگردان هایــی  از  را 
رســانده اید و خودتــان هــم فیلمــی دارید 
کــه نیمه تمام مانده اســت. اینکــه فیلمی 
را از کارگردانــی دیگــر بــه دســت بگیریــد 
چــون  دارد؟  حســی  چــه  کنیــد  تمــام  و 
شــما بســیار متفــاوت بــا کارگــردان اولی 
فیلم هــا را بــه پایــان رســانده اید؛ مثــًا در 
را  فیلــم  »جهان پهلوان تختــی«  فیلــم 
پــس از مرحــوم حاتمی کامل به ســبک و 
ســیاق خــود برگرداندید؛ به نظرتــان بهتر 
نبود کــه به کارگــردان اصلی فیلــم وفادار 

می ماندید؟
نمی توانســتم. از من بر نمی آید مثل 
علــی  حاتمــی فیلــم بســازم. مــن بایــد 
خــودم  توانایی هــای  و  ســلیقه  مطابــق 
عمل کنم. موقعی هم که ســاخت فیلم 
نیمه تمام حاتمی به من پیشــنهاد شــد، 
اوًا به خاطــر عاقــه ای کــه بــه او داشــتم 
و بــه خاطــر اینکــه فیلم هایی کــه گرفته، 
به عنــوان آخریــن کارش، بــه یــک نوعی 
یــادگاری بمانــد و دیــده شــود، ســاخت 
فیلــم را پذیرفتــم و از همــان اول هم به 

ایــن فکــر نکــردم کــه می توانم اســتایل 
علــی حاتمــی را تقلید کنــم. واقعاً قلم 
ســینمایی حاتمــی منحصر بــه خودش 
اســت و فکر کــردم فیلمی دربــاره  فیلم 
ناتمــام علی  حاتمی و کوشــش هایی که 
برای تمام کردنش می شــود، بســازم که 
عمًا شــبیه به فیلم های کارآگاهی شد. 
امــا در مــورد ســریال »کوچک جنگلــی« 
ماجــرا به گونــه ای دیگــر بــود. زمانی که 
من مدیر فیلم و سریال شدم، فیلمنامه 
به تشــکیات فیلم و ســریال آمد. ناصر 
تقوایــی پایه  کار خــود را بر یــک رمانس 
جنــگل«  از  »مــردی  نــام  بــه   تاریخــی 
نوشــته احمد احــرار قرار داده بــود. این 
کتاب اصًا ارزش ســندیت نــدارد و تنها 
ممکــن اســت به عنــوان یــک پاورقی در 
مجلــه ای و در دوره ای چــاپ و خوانــده 
مأخــذ  را  آن  کســی  ولــی  باشــد،  شــده 
ارزشمندی برای ساخت فیلمی تاریخی 
به حساب نمی آورد. تقوایی بدون توجه 
بــه ایــن مطلــب، تمــام ماجراهــای این 
رمانس را که پــر از غلط و کامًا خیالی و 
افسانه پردازانه بود، مبنای فیلمنامه اش 
قــرار داده بــود. ایــن فیلمنامــه در طول 
2 ســال به دســت یــک گــروه کارشــناس 
قوی بازنویســی می شــد که خــود تقوایی 
هــم خیلی از ایــن گروه تشــکر می کرد و 
دائمــاً اظهار و تأکید می کرد که من دارم 
از اینــان درس یــاد می گیــرم؛ از بهــروز 
ماکویــی تــا مهــرزاد مینویی و ســیف اه  
اان در  کــه  یــا محمدرضــا جــوزی  داد 
دانشــگاه های امریــکا مشــغول تدریس 
است. این ها همه شان اشکاات تاریخی 
تقوایــی را بــه او یادآوری کــرده و حتی از 
لحاظ دراماتیک هم کمکش می کردند. 
از آن طــرف، مقدمات ســاخت ســریال 
لحــاظ  از  یعنــی  تولیــدی،  به صــورت 
صنعتــی داشــت فراهــم می شــد و این 
کار را انصافــاً تقوایــی با وســواس خیلی 
زیــادی از لحــاظ فنــی انجام مــی داد. او 
یک زمینــه و پایه ای درســت کرد که چه 
به لحاظ لوکیشــن هایی که انتخاب کرده 
بود و چه از نظر وسایل فنی و صحنه ای، 
و  شــود  انجــام  درســت  و  اصیــل  کاری 
ایــن بعدها به مــا خیلی کمک کــرد و با 
وجود اینکه ایرج رامین فر طراح ســریال 
کوچــک جنگلی اســت و خیلــی از کارها 
را خودش بدون تکیه بــر میراث تقوایی 
انجــام داده، اما آنچه کــه تقوایی فراهم 
کــرده بود هــم خیلی بــه ما کمــک کرد. 
در عیــن حــال، همیــن وســواس تقوایی 
در زمینه آماده شــدن برای فیلمبرداری 
به یک جایی رســید که مــا دیدیم این با 
اســتانداردها، بودجــه و امکاناتــی که ما 
برای ســاخت این ســریال در نظر گرفته 
بودیــم، اصًا کــه جــور درنمی آید هیچ، 
شــاید بــا معیارهــای هالیوودی هــم باز 
خیلــی کنــد و بــا راندمانــی پاییــن پیش 
مــی رود. در ایــن حــد کــه فیلمبــرداری 
شــروع نمی شــد و هی 6 مــاه، 6  ماه و 3 
 ماه، 3 مــاه عقب می افتاد و این 2ســال 
طــول کشــید؛ یعنــی از بهار ســال 62 که 
فیلمنامــه به تلویزیون پیشــنهاد شــد تا 
بهار سال 64. در این مدتی که کار عقب 
افتــاده بــود، بودجــه  مصرف شــده بود، 
چون گروه اســتخدام شــده بودند و در 6 
ماه آخــر شــاید 120 نفر داشــتند حقوق 
می گرفتند. بــا معیار قیمت هــای امروز 
یک چیــزی در حدود 10 میلیــارد تومان 
خــرج شــده بــود و هنــوز یک فریــم هم 

فیلم گرفته نشده بود. 
فیلمبــرداری  کــه  هــم  ایــن  از  بعــد 
شروع شــد، حدود یک ماه فیلمبرداری 
مــداوم انجام شــد در حالی کــه بعضی 
روزها حتی یک نما هم گرفته نمی شــد 
و بعد که مــا رفتیم برای اینکه اوضاع را 
وارســی کنیم، دیدیم کــه کًا یک چیزی 
حدود 6 دقیقه فیلم مونتاژ شــده از یک 
فیلمبــرداری یک ماهــه می توان فراهم 
کــرد. این هــا را به خاطــر ایــن می گویــم 
کــه ناصــر تقوایی گفتــه بود که ما ســواد 
نداشته ایم و تاریخ نمی فهمیدیم و یک 
می خواستیم.  متشرع  میرزاکوچک خان 
او  از  را  ایــن ســریال  بــرای همیــن هــم 
گرفتیــم. به نظــر می آید بــه کلی یادش 

رفتــه که واقعــاً چه اتفاقاتــی افتاده؛ من 
میرزاکوچک خان متشرع نمی خواستم؛ 
میرزا متشــرع و حتی یک چیزی بیشــتر 
از آن بوده اســت. در تاریخ هم معروف 
اســت کــه او مــدام اســتخاره می کــرده و 
این چیزی اســت کــه اســناد تاریخی آن 
را ثبــت کرده  و بــر آن صحــه می گذارند 
کــه یکــی از ایرادهــای شــخصیتی میرزا 
کوچک خــان این بود که به محض اینکه 
بــه یــک موضــع تردیدآمیــز می رســید، 
اســتخاره می کرد. مــا میرزاکوچک خانی 
متشــرع نمی خواســتیم و اصــًا کاری به 
این موضوع نداشــتیم و هیچ سفارشــی 
هــم در کار نبــود؛ مــا اصــل هدف مــان 
کاری  تاریخــی،  لحــاظ  از  کــه  بــود  ایــن 
معتبــر و اصیــل ارائه بدهیــم، یعنی آن 
چیــزی که واقعــاً در تاریخ اتفــاق افتاده 
را نشــان بدهیــم. فیلمنامــه تقوایــی پــر 
از غلط هــای فاحــش تاریخی بــود. مثًا 
در آن، یــک شــخصیتی به نــام »گائــوک 
در  داســتان  اول  همــان  از  آلمانــی« 
قهوه خانــه ای با میرزا آشــنا شــده و بعد 
از دعوایی که میــرزا در آن تیر می خورد، 
او را بر دوشــش انداخته و از آنجا فراری 
می دهــد. نکته اش این اســت که گائوک 
آلمانــی، کــه یک آنارشیســت جــذاب و 
شــخصیتی عجیــب و غریــب و واقعــی 
در تاریــخ اســت، اصــًا در آن زمانــی که 
در داســتان تقوایی، میــرزا در قهوه خانه 
دعــوا می کنــد، در گیان نبــوده و تا 2، 3 
ســال بعــد هــم بــه آنجــا نیامده اســت؛ 
گائــوک بــه همــراه انقابیــون بلشــویک 
وارد بنــدر انزلــی شــد و بعــد بــه میــرزا 
کوچک خــان پیوســته و بــا او هم پیمــان 
گشــت. نکته  دیگــر هم این اســت که در 
تمامی عکس هایــی که از میرزا و گائوک 
موجود اســت، میــرزا چیزی حــدود یک 
متــر و نــود ســانت قــد دارد و گائــوک بــا 
قیافــه ای بور، دســت بــاا بگیریم، قدی 
حــدود یــک متــر و 60 ســانت دارد. این 
آدم چطور توانســته میــرزا را با این قد و 
وزن بر دوشــش انداختــه و از قهوه خانه 
متواری دهد؟! موضوع دیگر این بود که 
تقوایی اصًا هم حاضر نبود دستمزدی 
به احمد احرار بدهد؛ حتی اشاره ای هم 

به  نام او نکرده بود. 
من بعدهــا وقتی که بــرای کارگردانی 
شــباهت های  کــه  فهمیــدم  رفتــم، 
فیلمنامــه تقوایی به رمانس احمد احرار 
در حــد کپی بــرداری صحنــه بــه صحنــه 
اســت و این طور نیســت که مثًا یک خط 
کلــی از آن داســتان مــورد اقتبــاس قــرار 
گرفتــه باشــد و با وجــودی کــه قبل تر هم 
بــه تقوایــی گفته بودنــد که بــرو و احرار را 
راضی کن و از دســتمزد فیلمنامه نویسی 
خــود چیــزی هم بــه او بده یــا حداقل به 
اســمش اشــاره ای کن، هیچ کــدام از این 
کارهــا را نکــرد. مــن هم متوجه وســعت 
این اقتباس و عمق کاری که تقوایی کرده 
بــود، نبــودم. چون مدیــر فیلم و ســریال 
بــودم و آنقــدر وقت نداشــتم تــا با دقت 
داســتان احــرار را بخوانــم. بعد کــه برای 
کارگردانی آن را خوانــدم، دیدم که اصًا 
نمی شــود اســم احمد احرار را نبــرد و ما 
در تیتــراژ اســم او را اضافــه کردیــم. حاا 
ایــن اهمیتــی نداشــت؛ مهم ایــن بود که 
رمان احــرار به هیچ وجــه ارزش تاریخی 
نداشته و در حد یک پاورقی برای سرگرم 
کــردن مخاطبــان آن دوران مطبوعــات 
ایران اســت و اگر قرار باشد منشأ یک کار 
بــزرگ و گران قیمت قرار بگیرد، اول باید 

غلط های تاریخی اش را اصاح کرد.
کار  فیلمنامــه  روی  خودتــان  بعــد  و     

کردید؟
بله. مــن و احمد مرادپور 3، 4 ماهی 
فیلمنامــه  بازنویســی  مشــغول  دائمــاً 
بودیم و بعد که فیلمبرداری شــروع شد 
باز هم این کار شبانه روزی ادامه داشت. 
بعضی صحنه ها را هم امراه احمدجو 

نوشت.
   دوباره سمت تئاتر می آیید؟

به عنوان تماشــاگر بله، ولی به عنوان 
یــک کارگردان نه؛ من کســی نیســتم که 
حاضر باشــد با شــروع اجرایــش بمیرد! 

)می خندد(

مهدی جیرودی
روزنامه نگار



درخـــت آســـوریک )آسوری/آشـــوری( نامـــی  اســـت که 
جاماســـپ آســـانا در مجموعه »متن های پهلوی« برای 
متنی برگزیده است که به تعبیر مرحوم احمد تفضلی، 
»مناظـــره مفاخره آمیزی ســـت« در ٥٤ بنـــد، میان بز و 
درخت نخل، که به زبان پارتی یا پهلوی اشکانی سروده 
شـــده و به خط فارســـی میانه یا پهلوی ساسانی برجای 

مانده است. 
بارتولومه، ایرانشـــناس آلمانی به سال ١٩٢٢ مختصات 
زبان پارتی را در این شـــعر کشـــف کرد و سرانجام نشان 

داد کـــه دوگانگـــی زبانی در ایـــن متن، ناشـــی از انتقال 
شـــفاهی آن از روایـــت پارتـــی بـــه پهلوی بوده و توســـط 
راویانی صورت پذیرفته که زبانشـــان فارسی میانه بوده 
اســـت. شـــکل منثور نـــگارش ایـــن شـــعر در »متن های 
پهلوی« و نســـخه های خطی، تا سال ها شعر  بودن یا در 
اینجا بهتر است بگوییم منظوم  بودن این متن را پنهان 
داشـــته بود؛ و این در حجاب ماندگی با وجود آن صورت 
پذیرفته بود که شاعر یا راوی در بند ٥٤ درخت آسوریک 

آشکارا اثر خود را »سرود« خوانده است. 
به هر تقدیر، امیل بنونیســـت، ایرانشـــناس فرانسوی در 

ســـال ١٩٣٠ دریافت کـــه این متن بر وزن هجایی اســـت 
و وی نخســـتین کسی ست که آن را شـــعر دانسته است؛ 
نظری که پس از بیست سال توسط ایرانشناس آلمانی، 

هنینگ، صورت تازه ای بر خود گرفت. 
او در آغاز مقاله اش تصریح کرد که شـــعر بودن برخی از 
متن های پهلوی چون یادگار زریران و درخت آســـوریک 
هرآینه ثابت شده است ولی تطبیق آنها با قواعد مسّلم 
شعری دشـــوار است و هنوز مســـائلی چون وزن و بحر و 
قافیه آنها کامًا روشـــن نیست. هنینگ دریافت که عدد 

هجاهای ابیات با یکدیگر همخوان نیست و اساس نظم 
نـــه بر هجاها، که بر ضرب و تکیه )٤ ضرب در هر بیت یا 

دو ضرب در هر مصراع( استوار است. 
ســـیدنی اسمیت در ســـال ١٩٢٦ پس از مطالعه ترجمه 
انگلیســـی نه چنـــدان  دقیـــق اونـــواا، با توجـــه به نقش 
آیینی درخت نخل در مناســـک ســـال نو آشـــور و شواهد 
دیگـــر و نیـــز قرینه هـــای آشـــکار و گوناگونی از مناســـک 
دین زردشـــتی، این شـــعر را مناظره مناقشه واری میان 
زردشتیان و آشـــوریان دانست که در بیانی سمبولیک بر 

زبان بز و درخت نخل جاری شده است. 

تفسیر مشهور دیگری که از تقابل دو شخصیت نمادین 
در ایـــن شـــعر برآمده از آن کریســـتوفر برونـــر و ناظر به 

حقایق دو جامعه دهقانی و شبانی است. 
در تفســـیر اخیر کـــه محمـــود روح اامینی نیـــز بی آنکه 
از مقالـــه برونر باخبر باشـــد، چنین بـــاور دارد، بز و نخل 
به ترتیب نماینده جامعه شـــبانی و کشـــاورزی اند. زبان 
ســـاده و صورخیال ابتدایی این شـــعر و نیز بن مایه های 
شفاهی آن برخی را بر آن داشته است که روایت درخت 

آسوریک را بازمانده ای از ادبیات توده بدانند. 
برونـــر که این شـــعر را در وجهـــی نمادین تفســـیر کرده 
بود، همچنـــان آن را یگانه شـــاهد فابل )داســـتان هایی 
از زبـــان حیوانات( از گروه زبان هـــای ایرانی میانه غربی 
می دانســـت. پـــس چنانکـــه از مجمـــوع ســـخنان اخیر 
برمی آید و همچنین اشـــاراتی که به انواع ســـازها در این 
شعر رفته اســـت، می توان این گونه انگاشـــت که راویان 
شفاهی درخت آسوریک گوســـان های پارتی )خنیاگران 
دوره اشـــکانی( بوده انـــد کـــه خـــود دســـت بـــه اجـــرای 
مناظره ای نمایشـــی میان بز و درخـــت نخل می زده اند. 
آمیختگی عناصر اســـطوره ای و دینـــی )دیو، خونیرس، 
جمشـــید، هرمزد، هوم و...( با روایات حماســـی اشکانی 
)داستان رستم و اسفندیار( که ارمغان کوچ اقوام سکایی 
به ناحیه سیستان اســـت، نظیر همان اتفاقی ست که در 
خدای نامه ها و بعد در شـــاهنامه و برخی متون حماسه 
ملی افتاده اســـت.  ترجمه فارســـی بخـــش آغازین این 

منظومه را با هم می خوانیم: 
درختی رسته است سراسر کشور سورستان )آشورستان( 

بنش خشک است سرش  تر 
برگش به نی ماند، برش به انگور 

شیرین بار آورد برای مردمان
 آن درخت بلند با بز نبرد کرد 

 که من از تو برترم به بسیار گونه چیز 
و مرا بـــه خونیرس زمین )بخش مرکـــزی و اصلی زمین( 

درختی همتن نیست...
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خواندنی ها

ــرداز  ــ طنزپ ــاد،  ــ نصرآب ــــی  زروی ــــل  ابوالفض
ــــک دوره بیماری طوانی  صاحبنام پس از ی
ــته در حالی  ــ ــاعات شنبه گذش ــ در واپسین س
ــیاری از  ــ ــــی و بس ــز فارس ــ ــه طن ــ ــــت ک درگذش
ــتند. مرحوم  ــ طنزپردازان جوان وامدار او هس
ــالگی از میان ما  ــ ــتانه پنجاه س ــ ــــی در آس زروی
ــال های درخشش بی مانند  ــ رفت و اگرچه س
ــال 7٠  ــ ــه ماندگار گل آقا از اوایل س ــ او در مجل
تا حدود سال 7٣ اتفاق افتاد که مقارن ٢٢ تا 
ــالگی وی بود، اما چنان آوازه پرطنینی  ــ ٢5 س
ــد.  ــ ــــچ گاه فراموش نش ــام او هی ــ ــــت که ن داش
ــــیک و  ــــی با متون کاس ــنایی عمیق زروی ــ آش
ــــی از دوران نوجوانی آغاز  ادبیات کهن فارس
ــــت و  ــه ای فوق العاده قوی داش ــ ــد. حافظ ــ ش
ــاعران بزرگ و جماتی  ــ ــیاری از اشعار ش ــ بس

معروف از متون ادبی را به خاطر سپرده بود.
ــوزه چنان  ــ ــات او در این ح ــ ــــدوده مطالع مح
ــته هایی در مورد  ــ ــه حتی نوش ــ ــترده بود ک ــ گس
سحر و جادو و اطاعاتی در مورد صور فلکی 
ــــگرف او بر  ــــلط ش را هم در بر می گرفت. تس
ــتعداد و  ــ ــار ذوق، اس ــ ــــیک، در کن متون کاس

ــار طنز این امکان را فراهم کرد  ــ قریحه سرش
ــریه گل آقا و آغاز همکاری،  ــ ــار نش ــ که با انتش
از  ــــی  یک ــه  ــ ب ــــرعت  بس ــــی  ــــدای جوان ابت در 
ــریه ای تبدیل  ــ ــــن چهره های نش محبوب تری
شود که بسیاری از طنزپردازان پیشکسوت هم 

در آن قلم می زدند.
ــع آزمایی  ــ ــــی در قالب های مختلف طب زروی
ــا ذوق و  ــ ــــن قالب ه ای ــــی  ــرد. در تمام ــ می ک
ــــعر چیره  ــود. او در ش ــ ــهود ب ــ ــتعداد او مش ــ اس
ــا اوج  ــ ــــت ام ــــی روان داش ــــت بود و طبع دس
درخشش زرویی را باید محصول خلق ستون 
ــتونی که به  ــ ــــت. س ــات« دانس ــ »تذکره المقام
تقلید از کتاب عطار نیشابوری نوشته شد.عطار 
ــــجع به  ــاده و گاه مس ــ ــاب به نثری س ــ در آن کت
احوال عارفان و مشایخ و کارهای خارق العاده 
ــتون خود  ــ ــــی در س ــــت و زروی ــان می پرداخ ــ آن
ــبکی، مقامات و  ــ ــات س ــ ــان خصوصی ــ ــا هم ــ ب
ــد  ــ ــه نق ــ ــان!« را ب ــ ــاده ش ــ ــای خارق الع ــ »کاره
می کشید. این ستون بسرعت در کانون توجه 
ــریه و البته مسئوان  ــ ــــمار نش خوانندگان پرش
ــئوان از  ــ ــرار گرفت، تا جایی که بعضی مس ــ ق

ــتند تا تذکره شان  ــ صابری )گل آقا( می خواس
ــــرعت به  ــود. زرویی بس ــ ــریعتر نگاشته ش ــ س
ــــت یافت. او در  ــــک برانگیز دس ــــهرتی رش ش
ــر ماهنامه  ــ ــــی دوره ای دبی ــه گل آقا ط ــ مؤسس
ــــس از خاتمه  ــالنامه بود. پ ــ ــر اجرایی س ــ و دبی
ــانه ها از  ــ ــا گل آقا، با تعدادی از رس ــ همکاری ب
ــاب، زن،  ــ ــــهری، جام جم، انتخ جمله همش
مهر و تماشاگران به همکاری پرداخت. برای 
ــیما نوشت. به حوزه هنری رفت و با  ــ صدا و س

سازمان فرهنگی و هنری شهرداری همکاری 
کرد، شب های شعر و جشنوار ه های طنز به راه 
ــــت، اما با وجود همه اینها و نیز نگارش  انداخ
چند مجموعه شعر طنز درخور توجه دیگر- از 
جمله رفوزه ها- هرگز فرصت و امکان خلق 
آثاری بی بدیل همچون »تذکره المقامات« را 
ــــل زرویی از نوادر طنزپردازان  نیافت. ابوالفض
ــیار رفیع تر از  ــ روزگار ما، جایگاهش در طنز بس

قله ای بود که بر آن تکیه زد.

 هـــر بار که از باران می گذرم، هر بار 
که ا به ای آن شرشـــر ملول و تنها 
و غریب راهـــم را بی چتر و با چتر و 
هنـــگام رانندگی باز می کنم، هر بار 
که نفســـم بخـــار می گیرد و شیشـــه  
بخار می گیرد و باران بخار می گیرد 
و هـــوا بـــه بـــاران و بخـــار و غربـــت 
آغشته می شـــود، ذهنم می دود به 
پنجـــره ای قدی در خانـــه کودکی و 
آن شر شـــر مواج کـــه ای ناودان به 
حیاط خانه می شد و آن باران های 
بی انتهـــا کـــه از آســـمان بر شیشـــه 
می کوبید و من و برادر می نشستیم 
پشت پنجره، پشت شیشه و ساعتی 
به عشـــق باران و شب و شعری که 
نمی دانستیم، به شـــب و ناودان و 
آب و مال خیره می شدیم. به رعد 
و برق خیره می شـــدیم، به باران و 
ابر خیره می شـــدیم و جهان پایانی 

نداشت.

 ما شـــیفته ابر و باران و کودکی مان 
بودیـــم و کودکی مان از باران و ابر و 
پشت پنجره گذشـــت.تند گذشت، 
همراه باران و ابر و آن آسمان های 

پربار گذشت. 
از کوهســـتان گذشـــت، از جاده ها و 
راه ها گذشت. از پشت سر، رو به رو، 
و  گذشـــت  و  گذشـــت  کنارمـــان  از 

گذشت.
 هـــر بار که از باران می گذرم، هر بار 
که آن شر شـــر غریب صدایش را به 
گوش می رســـاند، با برادر پشت آن 
پنجره کودکی نشســـته ام، خیره به 
باران نشســـته ام، رو به ابر و باران و 
حیاط خانه قدیمی نشســـته ام. در 

کودکی نشسته ام. 
مـــادر چـــای می ریـــزد، پـــدر پیـــچ 
رادیوی قدیمی اش را می چرخاند، 
ما بـــه نـــاودان خیـــره می شـــویم، 
ابـــر، بـــه گلدان های  به شیشـــه، به 
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من خوابم می یاد. این را می توان به بعضی مشتری ها 
گفت که می آیند توی کتابفروشی و نمی دانند برای چه 

آمده اند. سردرگِم سردرگم. 
ــتند و اگر هم  ــ ــــت دنبال چه جور کتابی هس معلوم نیس
ــــون  ــــق معرفی کردن ادبیات ناب بهش بفهمند که عاش
ــه چه  ــ ــد ک ــ ــــروش را ببینن ــــوق و ذوق کتابف ــتی و ش ــ هس
عطشی دارد برای معرفی کتاب هایی که خاص هستند 
ــر باید فاتحه  ــ ــرزمین ادبیات ناب، دیگ ــ ــــق به س و متعل

جسم و روحت را بخوانی تا پایان آن روز.
ــتری هایی بازی دارند پس بهتر است  ــ  از بس چنین مش
ــان بریزی و بگویی  ــ ــان اول آب پاکی را روی دستش ــ هم

من خوابم می یاد. 
ــای اول کتابفروش بودنم گول  ــ ــاور کنید من هم روزه ــ ب

ــوردم. در  ــ ــتری ها را می خ ــ ــــن مش ــــده چنی ــر فریبن ــ ظاه
ــتری های  ــ ــــت بگویم گول ظاهر همه مش ــع بهتر اس ــ واق

کتابفروشی را می خوردم. 
ــــم یک کتابخوان می دیدم. اما باور کنید  همه را به چش
ــــی می شود کتابخوان  ــتری که وارد کتابفروش ــ که هر مش
ــتگی و  ــ ــرای رفع خس ــ ــد و ب ــ ــا می آین ــ ــــت. بعضی ه نیس
ــــزی ) کتاب(  ــر در آوردن از چی ــ ــا س ــ ــــت و ی ــا اتاف وق ــ ی
ــــی  ــد، در کتابفروش ــ ــانی دارن ــ ــه کهکش ــ ــا آن فاصل ــ ــه ب ــ  ک

می چرخند.
ــیار خطرناک  ــ ــد می کنم بس ــ ــتری هایی تأکی ــ  چنین مش

هستند برای شما اگر کتابفروش هستید. 
ــه ای ااقل یک بار به  ــ ــتید و هفت ــ حتی اگر کتابخوان هس
ــــی می روید هم از برخورد با چنین آدم هایی  کتابفروش

اجتناب کنید. 
ــناخت این گونه کتاب نخوان ها کافی است این  ــ برای ش
کد را از من داشته باشید: همین که کسی را دیدید که به 
جای نگاه کردن و ورق زدن و باا و پایین کردن کتاب ها 
ــما به انتخاب شما خیره شده  ــ به شما به دست های ش
ــان جنس  ــ ــا دقیقاً هم ــ ــه بگیرید این ه ــ ــان فاصل ــ از ایش
ــــدی ندارند جز  ــتند که قص ــ ناخواننده  های مزاحم هس

مزاحمت برای روح و روان و جسم شما. 
ــــم به یکی از  ــــطور را می نویس من همین اآن که این س
ــــت  ــــم خوابم می یاد و آمدم پش ــــن ناخواننده ها گفت ای
ــــن هفته را  ــــت کتابفروش ای ــتم و یادداش ــ لپ تاپ نشس

شروع کردم به نوشتن. 
ــده به  ــ ــان ناخواننده را( که خیره ش ــ ــــم )هم او را می بین
ــــی دارد که می بینم  ــــت هایم. آخ که چه لذت من. به دس

ــــت که من چه می نویسم و به جای  غرق در فضولی اس
ــــت بهش  ــه کتابی خوب اس ــ ــــش که چ ــــی کردن راهنمای

گفتم من خوابم می یاد! 
ــــدون این که تعجب  ــاد و او ب ــ ــــم خوابم می ی بهش گفت
ــــت لپ تاپ  ــد گفت پس خوب بخوابید! و آمدم پش ــ کن

نشستم. 
ــــی از این جمله  ــــن کتاب نخوان هایی حت می بینید چنی
ــــروش هم تعجب نمی کنند. باید بگویم دنیا  یک کتابف

از وجود چنین آدم هایی ُپر است. 
ــــی و نداند چه  ــد توی کتابفروش ــ ــود آدم بیای ــ مگر می ش
ــوپنهاور  ــ ــد بخواند. پس هنر رنجاندن به قول ش ــ بخواه

اینجا نمایان می شود. 
ــــی باید چنین  ــــم و بدطینت ــا نهایت خص ــ ــــروش ب کتابف
ــود برنجاند و البته باید آنقدر  ــ کتاب نخوان هایی را از خ
ــد که کار به برخورد فیزیکی و لفظی  ــ زیرکانه برخورد کن

نکشد. همه چیز باید در نهایت زیرکی انجام شود. 
من دارم می نویسم و مشتری کتاب نخوان به جای نگاه 
کردن به کتاب ها و انتخاب کتاب و حساب کردن و رفتن 

پی کارش دارد ِبروِبر منو نگاه می کند. 
ــــم و او را  ــه دارم در موردش می نویس ــ ــًا فهمیده ک ــ حتم
ــــکل ممکن دارم خطاب می کنم. ولی نه  به بدترین ش
چنین آدم هایی از کمترین نیروی تخیل و حس ادراک 
ــــی جمله ام را  ــد. وِاا... نمی گذارد باق ــ ــــوی برخوردارن ق

بنویسم. 
ــد و می گوید:  ــ ــــتش را به من می کن ــان روبه رو پش ــ از هم
ــد با خرید کتاب وقت خریدشان را هم  ــ ــــکی می ش کاش

بخریم.

ابوالفضل زرویی نصرآباد؛  هفته ای که گذشت  روی در نقاب خاک کشید 

کلماتدروقوعبارانوخاطره صاحبجایگاهیرفیعترازآنچهبرآنتکیهزدهبود
هر بار که از زیر  باران می گذرم...

صابر محمدی
خبرنگار

فراموشیضد 
گفتند چگونه ای؟ نشستم و برخاستم. گفتم: هوشنگ! کتابت 
مدت هاســـت کنار بالین من اســـت. همین جا کنار بالشـــم، که 
»جمجمه ها بـــر بالش زیباترند«. »رویا« گفـــت. او که می گویی 
بـــه اتاقش در تلویزیـــون می رفتی و از او اصرار بود که هوشـــنگ 
شـــعر بخوان برایم و تو که همیشه »ندارم همرام«. بعد، حرف 
تو را که به حســـاب انکار در برابر اصرارش می گذاشت، خودش 
شـــروع می کرد به گشـــتن جیب هایت. حاا چند ســـالی اســـت 
همان شـــعرها که رؤیایی را به تفتیش ات می کشـــاند، هر شب 
به آتشم می کشـــد: »چه می تواند اسب/ شـــیهه اگر نکشد/ چه 
می گوید/ وقتی که شـــیهه می کشـــد اســـب« )قســـمتی از شعر 
چهارِم »پنـــج آواز بـــرای ذوالجناح«، منتشـــر در ١٣5٠(. کتاب 
شـــعرت را می گویـــم و مرگنامه هـــاش؛ کتابی پـــاک تک افتاده 
در آن ســـال ها و نـــه تنها با شـــعرهای به قول حســـن عالی زاده 
»خون و خفتی« آن عهد که با شـــعر هم رسته هات در آن عصر 
هم جمع شـــدنی نیســـت؛ نه خبری از غنای مســـتعمل در آن 
هســـت نه تغزِل معمول و نه اغوای مســـتهلک. حق گذار باید 
بـــود. تئاتری ها و ســـینمایی ها البته بیـــش از ادبیاتی ها حق ات 
را کف دســـت ات گذاشـــتند. حق گذارتر بودند ]بودند؟[، دست 
کم دریافتنـــد برای تدریس در دانشـــکده تئاترشـــان، مرجعی 
جامع تر از ســـه جلد »تاریـــخ تئاتر جهـــان«ات نخواهند یافت 
یـــا آن یکـــی کتابت که حـــق را بر »تاریخ ســـینمای جهـــان« در 
دو جلـــد تمام کـــردی. حتـــی کارگردانی می گفـــت قطورترین 
 کتابـــی که تا کنون به دســـت گرفتـــه و تمامش کـــرده همین ها 
بـــوده اســـت.  خـــودت که بهتـــر می دانـــی تئاتری هـــا و بیش تر 
سینمایی ها چندان اهل کتاب خواندن نیستند، اما چه کردی که 
اوی بی حوصله را پای تک تک چندهـــزار برگ کتاب رحلی  ات 
میخکوب کردی؟ شـــاعران امـــا از همین حـــد رودخانه ات هم 

کهنتریننمونه»شعر«درایران
در »تحشیه« یادداشت هایی در باب زبان، ادبیات و اسطوره های ایران را می خوانید که بد نیست درباره شان بدانید

تحشیه

سهند آقایی 
پژوهشگر زبان و 

ادبیات فارسی

برسدبهدستتوبادوسرفهمردانه

تراگمه
میرزاکوچکخانا!٭

ــهور به میرزا کوچک خان جنگلی مبارز  ــ یونس استادسرایی مش
ــت بود. او رهبری  ــ ــروطه و از اهالی رش ــ ملی گرا، مبارز انقاب مش
گروهی را بر عهده گرفت که قصدشان آزادسازی گیان از اشغال 
ــهور شد اما کمبود  ــ ــیه بود و نهضتش به نهضت جنگل مش ــ روس
منابع مالی، اختافات درونی و حمله نظامی نیروهای دولت به 
رهبری سردار سپه و انگلستان منجر به سقوط این حکومت شد. 
ــال 1300 و در حال  ــ میرزا کوچک خان در نهایت در تاریخ 11 آذر س
عقب نشینی بر اثر یخ زدگی در کوه های تالش درگذشت و سپس 
ــواداران رضاخان بود،  ــ ــابق میرزا و از ه ــ خالو قربان که از یاران س
ــردار سپه فرستاد.  ــ ــر میرزا را از تنش جدا کرد و به تهران، نزد س ــ س
ــتمایه  ــ اما نهضت جنگل و زندگی میرزاکوچک خان تاکنون دس
ساخت چند سریال و فیلم سینمایی شده است و حاا به بهانه 97 

سال از درگذشت میرزا به بررسی این آثار پرداخته ایم.
   دو فیلم و یک بازیگر

ــای  ــ ــه نام ه ــ ب ــــی  ــینمایی پیاپ ــ ــــم س ــــگل در دو فیل ــام جن ــ  قی
ــردار جنگل« و »میرزا کوچک خان« اثر مرحوم امیر قویدل  ــ »س
ــد. در هر دو فیلم، زنده یاد ولی اه  ــ ــال ١٣6٢ ساخته ش ــ در س
مؤمنی دوبلور و بازیگر سینما و تلویزیون، نقش میرزاکوچک 

خان را ایفا می کرد.
   کوچک جنگلی

ــاره قیام  ــ ــــت که درب ــــی« معروف ترین اثری اس »کوچک جنگل
ــریال از سال 6٣ آغاز  ــ ــاخته شده. پروژه ساخت این س ــ جنگل س
ــه در آن زمان  ــ ــال 66 پایان یافت و بهروز افخمی ک ــ ــد و در س ــ ش
ــود، به نوعی متوّلی  ــ ــریال تلویزیون ب ــ ــران گروه فیلم و س ــ از مدی
ــــن علی حاتمی درگیر  ــــکل گیری این مجموعه بود. در این بی ش
ــتان بود و قرعه به نام ناصر تقوایی افتاد.  ــ پروژه عظیم هزاردس
ــتان مردی  ــ تقوایی فیلمنامه کوچک جنگلی را با نگاهی به داس
از جنگل نوشته احمد احرار، نوشت. وسواس تقوایی در فراهم 
کردن وسایل اولیه و ابتدایی، پیش تولید کار را بسیار طوانی کرد. 
ــــی به عنوان کارگردان  ــئولیت تقوای ــ به گفته برخی، در زمان مس

بارتولومه

 فیلم ها و سریال هایی که با موضوع 
شدند ساخته  جنگل  قیام 
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»شب، سکوت، کویر« تبلور یک فرهنگ بومی
روایت پیروز ارجمند از یک آلبوم ماندگار  به آهنگســـازی کلهر و خوانندگی شجریان
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حســـن یوســـف مادر کنار پنجره قدی 
و باران زال بر حیاط جاری می شـــود. 
ترنـــم موســـیقی اش جاری می شـــود. 
باران به کوهستان و رود و آن دورهای 
نامعلـــوم جاری می شـــود و ما پشـــت 
پنجره بـــه هر چیزی که بـــاران با خود 

دارد فکر می کنیم. 
در کودکـــی فکـــر می کنیـــم، زال فکر 

می کنیم، خیره به ابرها فکر می کنیم.
جهـــان مـــا در همانجـــا بـــه کیفیـــت 

مبهمی غنی می شود.
 اگر می توانستیم، آن روزها، پشت آن 
نازنین، شـــعر می نوشتیم  پنجره های 
تا بـــاران بر کلماتمان ببارد. اما شـــعر 

نبود، کلمه ای در میان نبود.
 مـــا، آن روزهای آرام که پشـــت پنجره 

نشســـته ایم، باران که می بارد، شیشـــه 
کـــه بخـــار می گیـــرد،  هـــا می کنیـــم و 
اســـامی خود را می نویســـیم تا پیش از 
آن که بخار قطره قطره از روی شیشـــه 
شـــره کند و پایین بیاید و نام های مان 
محو شـــود، ابـــر و باران بداننـــد که آن 
چشم های خیره پشـــت پنجره کودکی 

ما بودیم.

پیشنهادهای یک نویسنده  برای خواندن چند اثر  ادبی کاسیک و زیبا

باز باران استکلمات در وقوع باران و خاطره

در ستایش نصفه خواندن کتاب ها
اگر از خواندن کتابی لذت نمی برید، خودتان را زجر ندهید و رهایش کنید

خواندنی ها
از خوانـــدن این کتاب لـــذت نمی بریـــد؟ رهایش کنید. 
اشـــکالی ندارد. اجازه این کار را دارید. آن را بذارید کنار! 
می توانم حس کنم برخی خوانندگان این سطور، از این 
پیشنهاد خشـــمگین شده اند. خوشـــبختانه خوانندگان 
تنهـــا ازم اســـت بـــه ارزش هـــای شـــخصی کتابخوانی 

خودشان پایبند باشـــند. برخی کتابخوان ها نمی توانند 
کتابی را که از آن لذت نمی برند رها کنند. اما حرف من 
این اســـت، در این دنیـــا کتاب های بســـیار زیادی وجود 
دارد اما عمر ما کوتاه اســـت. قاعدتاً شما در زندگی تان 
نمی توانیـــد تمـــام کتاب هـــا را بخوانید. حتی اگر شـــما 
آخرین انســـان روی زمین باشـــید که تمـــام وقت تان را 
صرف کتـــاب خواندن می کنیـــد باز هم قـــادر نخواهید 
بود تمام کتاب هـــا را بخوانید. ما باید بپذیریم که وقتی 

دســـت از زندگـــی می شـــوییم، کتاب های متعـــددی را 
پشت سرمان جا می گذاریم که حتی فرصت نکرده ایم 
ورقشان بزنیم؛ کتاب هایی که می توانستند تأثیر شگرفی 
روی ما بگذارند. تصور کردنش سخت اما نشأت گرفته 
از واقعیت است. حاا تصور کنید با این فرصت کمی که 
دارید، وقت تان را صرف رمانـــی کنید که اصًا جذبتان 
نکرده اســـت. البته منظور من این نیست که کتابی را که 
در وهله اول سخت به نظر می رسد، کنار بگذارید. گاهی 
اوقـــات فائق آمدن بر غریزه مان لـــذت کتاب خواندن و 
داســـتان را بیشـــتر می کند. وقتی که معنای کلمه ای به 
آرامی برای شما آشکار می شود و به رمزگشایی داستان 
کمک می کند، زیبایـــی کتابی که می خوانیـــد رفته رفته 
خودش را نشان می دهد. منظور من این لحظه نیست، 
منظـــورم لحظه ای اســـت که همه ما با آن خوب آشـــنا 
هســـتیم. وقتی کـــه 300 صفحه از کتابـــی را خوانده ایم 
و بارهـــا و بارها تاش کرده ایم بـــا متن آن ارتباط برقرار 
کنیم اما تاشمان ناکام می ماند و کوچک ترین اهمیتی 

به شخصیت های داستان و مسائل شان نمی دهیم.
اگر در حال خواندن کتابی باشـــید که دوســـتش ندارید، 
مدام تعداد صفحات باقیمانده را می شـــمارید و به آن 
فکر می کنید. انبوه کتاب های روی میزتان نام شما را فرا 
می خوانند. اما به همان دلیل شما همچنان در حال سر 
و کلـــه زدن با آن کتاب هســـتید. اگر ایـــن یک فیلم بود، 
شما براحتی کنارش می گذاشتید. اگر یکی از سریال های 
نتفلیکس بـــود، رهایش می کردید و دیگـــر هرگز به آن 
فکر هم نمی کردید. اما این کتاب است و شما احساس 
تعهد بیشتری به آن می کنید، بنابراین برای شما سخت 
است که به سادگی رهایش کنید. وقتی من روی خواندن 

کتابی وقـــت می گذارم امـــا یک باره رهایـــش می کنم، 
احساس می کنم وقتم تلف شـــده است. بنابراین برای 
جلوگیـــری از این احســـاس، مـــا وقت بیشـــتری را تلف 

می کنیم و به خواندن کتاب ادامه می دهیم.
به جـــای آن، اولیـــن لحظه ای کـــه کتاب را گشـــودید، به 
یـــاد آورید تا ببینید وقت چندانی صـــرف آن نکرده اید. 
شـــما به اندازه ای وقت صرف خواندن این کتاب صرف 
کرده اید کـــه بتوانید بفهمید این کتاب مناســـب شـــما 
نیســـت. انســـان ها دوســـت ندارند از کتاب ها شکســـت 
بخورند. ما می توانیم ببینیم که در صفحات باقیمانده 
اندیشـــه ای مطرح شـــده کـــه می توانـــد وقتـــی که طی 
هفته هـــای پیش بـــرای آن گذاشـــته اید را توجیـــه کند. 
گاهی اوقات این خیال درســـت اســـت اما بیشتر اوقات 
بیشـــتر از آنکه قانون باشـــد، یک انتظار است. می توان 
گفـــت این نشـــأت گرفته از یـــک نـــوع خودخواهی هم 
اســـت. وقتی ما کتابی را تمام می کنیم، این به فهرست 
موفقیت هایمـــان می افزاید. اما وقتی کتابـــی را ناتمام 
رها می کنیم، این به بار روی دوشـــمان افزوده می شود. 
ذهنتان را مشـــغول می کند و گاه به گاه در قالب یکی از 
شکست های زندگی تان خودی نشان می دهد.اما نباید 
چنین باشد. زمین گذاشـــتن کتابی که برای شما نوشته 
نشده، لذت بســـیار زیادی دارد. این نشانه ای از آزادی و 
کنترل است. مثل این است که رابطه ای مخرب را تمام 
کنید. این تقصیر شما نیست که کتاب جذبتان نمی کند. 
البته تقصیر کتاب هم نیست. فقط این کتاب برای شما 
نیســـت. البته که کنار گذاشتن آن راحت نیست اما باید 
این را امتحان کنید و احتمااً بزودی احســـاس خوبی از 

آن پیدا خواهید کرد.
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محمدهاشم اکبریانی
نویسنده و روزنامه نگار

برسد به دست تو با دو سرفه  مردانه
آب برنداشـــتند. تو که خودت با اردبیلی تا تهیه کاغذ و واپسین 
مراحل دیگرســـازی دو جلد کتاب »شعر دیگر« پیش رفتی اما 
تـــوی آن جا نگرفتی؛ می گفتی »آ«ی اولت ماجرا ســـاخته بود 
که »چه طـــور آزادی ور بیایـــد اول دفتر؟« و از خیرش گذشـــته 
بودی. امان از این ترتیب ها؛ ترتیب های الفبایی... ترتیب های 
اعتباری. چه خنجرها کـــه بر بدن تاریخ ادبیات فرود نیاوردند. 
همین است که هیچ وقت توی پرمخاطب ترین آنتولوژی های 
شعِر پس از نیما نیستی. نه تو، نه آن مثلِث هوشنگ: چالنگی، 

بادیه نشین و ایرانی. آیا شما یکی از مهم ترین مربع های شعر 
معاصر مـــا نبودید؟ مورخان ادبیات از کدام ســـوی بام پرتاب 
شده اند؟ مثاً یکی شان چالنگی را کشـــانده بود پای گفت وگو. 
شـــاعر »آبی ملحوظ« از تـــو گفته بود، از حمیـــد عرفان، فیروز 

ناجی و شـــجاعی و الهی. بنده خـــداـ  می دانی کهـ  لحنش کمی 
محو اســـت و آن آقای شـــاعر و مورخ و روزنامه نـــگار و منتقد و 
نویســـنده و پژوهشـــگر و... که انگار که نه، حتماً، اسم تو و ناجی 
را اول بار بود می شـــنید، تو را »هوشنگ  آزادی« و فیروز ناجی را 
»فیـــروزه ناجی« آورده بود توی گفت وگو و منتشـــر کرده بود در 
صفحه ادبیات فرهنگی ترین روزنامه آن روزها. مگر تو و فیروز 

ناجی چه کم گذاشته بودید برای شعر و نمایش معاصر؟
راســـتی گفتم اردبیلی. گفته بـــود من و آزادی ور تـــوی یک روز 
و یک ماه و یک ســـال بـــه دنیا آمدیم. وقتی شـــنیدی، صورت 
فسرده ات به خنده باز شد که: »بهرام دیوانه است!«. یک چیز را 
هم بگویم: از آن روزگار که تو با فوق لیسانس فیلم ات از امریکا 
برگشتی، خیلی چیزها عوض شده. گفتن که ندارد خودت بهتر 
می دانی. آن شـــعرها که نوشتی و آن ترجمه ها که از شکسپیر و 
کازانتزاکیس و اسپولین و تریانا درآوردی و آن سه فیلم داستانی 
و چندین مستندی که ساختی و نمایش هایی که به صحنه بردی 
را گذاشتی قبل از همه آن عوض شدن ها. بعد از آن، به تدریس 
در دانشگاه و این جا و آن جا گذشت و ساخت چند مستند دیگر 
و البته دو کتاب مستطابت برای تاریخ تئاتر و سینما و شکسپیر و 
این ها. تو که شاعر پس از روزگار »خون و خفتی«ها بودی و مرد 
صحنه ها پس از عصر استانیساوسکی ها و برشت ها. از همین 
رو بود که رفیق بیژن الهی و محمود شجاعی می شدی و یار غار 
آربی آوانســـیان. از همین رو بود که »شب جنایتکاران« تریانا را 
که خودت ترجمه و منتشـــرکرده بودی با ســـه بازیگر در کارگاه 
نمایش روی صحنه می بردی و آن ها، همه رل ها را بازی کرده 
بودنـــد و بعد از آن »بازی در بـــازی« جا افتاد در تئاتر. البته این 
اولین بار نبود که اولین بارها را خالق بودی. بعدها هم که برای 

تلویزیون مستندپرتره می ساختی، خیلی ها پی اش را گرفتند.

برخی کتاب ها آنقدر خواندنی و ارزشمندند که می توان 
بارها و بارها به ســـراغ آنها رفـــت و هرمرتبه هم نکات 
تازه ای در آنها یافت. عجایب نامه )عجایب المخلوقات 
و غرایـــب الموجـــودات( نوشـــته »محمدابـــن محمود 
همدانـــی« که به گمانـــم بهترین ویرایـــش و تصحیح 
آن را »جعفر مـــدرس صادقی« انجـــام داده هم از آن 
جمله است که به شخصه بهره بسیاری در نوشتن از آن 
برده ام. کتاب به ظاهر اثر داستانی نیست اما نوع روایت 
آن به گونه ای اســـت که از همـــان جذابیت ها برخوردار 

اســـت، به عنوان نمونه وقتی می خوانید که مردم فان 
سرزمین سنگ می خورند به خواندن باقی مطالب آن 
هم عاقه مند می شوید؛ البته عجایبی که در این کتاب 
آمده تنها به انســـان ها محدود نمی شود و شامل همه 
موجودات یا حتی چیزایی اســـت کـــه دراین دنیا وجود 
دارد. برای مردم عامی این کتاب می تواند اثری بســـیار 
ســـرگرم کننده و بـــرای اهالـــی فرهنگ هـــم راهی برای 

آشنایی با فرهنگ و تفکر گذشتگانمان باشد. 
پیشنهاد دیگرم »داستان هزار و یک شب« است، هرچند 
که به نظر می رســـد هدف مؤلفـــان این اثر بیش از همه 
ســـرگرم کردن خوانندگان آن بوده امـــا نمی توان منکر 
پیام هایی شـــد که به شـــکلی غیرمستقیم به مخاطبان 
منتقل می شود، درست برخاف حکایت های گلستان 

که خواننده با اندرزهایی مستقیم روبه رو می شود. 
درابـــه ای ماجراهـــا و داســـتان هـــای »هـــزار و یک 
شب« مخاطب با نوع تازه ای از نگاه به جهان روبه رو 
می شـــود که یافته ای ارزشمند به حســـاب می آید. از 
آنجایـــی که عاقـــه منـــدی ام در حوزه کتـــاب به آثار 
ادبی کاسیک اســـت، کتاب دیگری در همین بخش 
معرفـــی می کنـــم که »تذکـــره ااولیا« اســـت، شـــما 
وقتی با قلم بسیار شـــیرین عطار با زندگی عرفا آشنا 

می شـــوید به آرامش خوبی در مواجهه با مشـــکات 
روزگار امروز می رســـید. این چند کتابی که گفتم شاید 
از نظر مخاطبان نثرمشـــکلی داشـــته باشند اما کافی 
است چند صفحه آنها را بخوانند تا به زبانشان عادت 
کننـــد، بنابراین آنها را حتی به افرادی که چندان اهل 
مطالعه نیســـتند و بتازگی به دنیـــای کتابخوانی قدم 

گذاشته اند هم پیشنهاد می دهم. 
از ایـــن کتاب هـــا که بگذریـــم در حال حاضر مشـــغول 
خوانـــدن رمـــان »در تو در تـــو«  از »آلـــن رب گریه« به 
ترجمه بســـیار خوب منوچهـــر بدیعی هســـتم، البته 
برخاف چند کتاب قبلی گمـــان می کنم خواندن این 
رمـــان قدری ســـخت باشـــد، نمی خواهـــم بگویم این 
کتاب مناسب طبقه نخبه اســـت، چراکه ممکن است 
حتی برخی از آنها هم قادر به مطالعه اش نباشند، در 
خاطرم هســـت گاهی از همان دوســـتان طبقه موسوم 
به نخبه هم شنیده ام که نتوانسته اند رمان »صد سال 
تنهایی« مارکز را یا»بوف کور« صادق هدایت را تا آخر 

بخوانند و درک کنند. 
ویژگی بســـیار جالب رمان »در تـــو در تو« توصیف های 
بسیار ریز و جالبی اســـت که از همه چیز ارائه می دهد و 
در نهایت هم بسیار ماهرانه آنها را به هم پیوند می دهد.

بهروز افخمی و علیرضا مجلل در پشت صحنه سریال »کوچک جنگلی«

اســـتاد کیهان کلهـــردر نوازندگی ســـاز کمانچه 
وآهنگسازی صاحب ســـبک و امضای منحصر 
به فرد اســـت و این سیاق او را از دیگران متمایز 
کرده اســـت.هنر کیهان کلهر ریشه در موسیقی 
اصیـــل مقامـــی دارد وایـــن بـــه ســـبب اصالت 
ایشـــان بوده که یک هنرمند کردزبان هســـتند. 
موســـیقی محلـــی کـــردی درملودی هـــا وحس 
ایشان تأثیرعمیقی دارد، حتی درشیوه کمانچه 
نـــوازی اش و نمونـــه منحصر به فـــرد و بارز آن 

از ترکیب موســـیقی محلی و موســـیقی ســـنتی 
که یـــک تجربـــه بی نظیر اســـت آلبوم »شـــب، 
ســـکوت، کویر« اســـت که می توان گفت تقریباً 
طی یک دهه قبل استاد شجریان چنین آلبومی 
تولید نکـــرده بودند و این آلبـــوم اتفاقی بزرگ 
در موســـیقی ایران بود. »شب، ســـکوت، کویر« 
ترکیبی از موســـیقی نواحی منطقه خراســـان با 
همراهی ســـاز دوتار و قوشمه به عنوان سازهای 
اصلی، در کنار کمانچه، ســـه تار، ســـنتور و دیگر 
سازها، اثری است به آهنگســـازی کیهان کلهر. 
اســـتاد محمدرضا شـــجریان اصالتاً خراســـانی 

هستند و ملودی هایی که دراین آلبوم خوانده اند 
به رغم آنکه به زبان فارســـی است بخشی از آن 
ریشه درموسیقی خراسان دارد که ایشان بخوبی 
این احســـاس را خصوصـــاً از جنبه تکنیک های 
آوازی اجرا کرده اند. تحریرهای آوازی ایشـــان و 
حالت هایی که در بیان احساســـی کلمات بروز 
می دهند تســـلط اســـتاد بر موســـیقی خراسان 
اســـت که باعث می شود ایشـــان بخوبی از پس 

این اجرا بر بیایند. 
اســـتاد شـــجریان ســـال ها پیش اثری را خوانده 
بودنـــد با نـــام »یار اگـــه« و یکـــی از ملودی های 
خراســـانی اســـت و ایشـــان با خواندن در آلبوم 
»شب، ســـکوت، کویر« برای بار دوم به فرهنگ 
بومی خود و موســـیقی خراســـان رجـــوع کردند 
و آن را می خوانند. خصوصاً موســـیقی شـــمال 
خراســـان که کمی ریشـــه درموســـیقی کردی و 
کرمانجی دارد. کرمانجی ها ُکردهایی هستند که 
در دوره ای از تاریخ از منطقه کردستان مهاجرت 
می کنند و در شمال خراســـان ساکن می شوند. 
گویش آنها و بسیاری از واژگانشان ُکردی است. 
دو ســـاز دوتار و قوشـــمه نماد موســـیقی کردی 
اســـت و آقای کلهر به دلیل اینکه خودشان ُکرد 
هستند، موســـیقی کردی را با موسیقی خراسان 
درهم آمیختند و یک موسیقی خراسان شمال 
را در ایـــن اثر بروزدادنـــد. ایـــن کار در تقابل دو 
حس است؛ نخست موسیقی شـــادمانه ایرانی 
و دیگر موســـیقی عمیق و مفهومـــی ایرانی که 
اساساً در موسیقی خراسان این ویژگی ها وجود 
دارد. یعنـــی موســـیقی کـــه در عیـــن شـــادمان 
بودنـــد از عمق و ژرفایی برخوردار اســـت که آن 
را از دیگر موســـیقی ها متمایـــز می کند ودراین 
اثرهم کامًا محسوس است. نکته دیگر خوش 
ســـلیقگی آقای کلهراســـت که در این آلبوم به 
خرج داده اند و آن انتخاب نام بســـیار زیبای آن 

است که این اثر را در ذهن ماندگار می کند. شاید 
»شب، سکوت، کویر« به نوعی خاطره یا رؤیایی 
باشد که بسیاری از آدمها آن را تجربه کرده اند؛ 
حس گذراندن شـــبی در ســـکوت کویر. بنابراین 
توصیه می کنم یک شـــبی را درکویر با ســـکوت 
این آلبوم را بشـــنوید- که من هم این تجربه را 
داشـــته ام - آن زمان متوجه می شـــوید که وجه 
تسمیه این نام بی مسّما نبوده است و این حس 

خوب را بیان می کند.
نکته بعـــدی صدا برداری این اثر اســـت و آقای 
کلهر ذوقـــی دراین کار بـــه خـــرج داده اند و آن 
تفکیـــک صدا هـــا در دو بانـــد راســـت و چـــپ 
شنیداری اســـت که خیلی تمیز و واضح است و 
شـــما بخوبی رفت و برگشت سازها را در باندها 
احساس می کنید و احساس خوشایندی را برای 

شنونده ایجاد می کند.
نکته دیگر جلد آلبوم اســـت؛ شاید اگر من جای 
آقـــای کلهر بودم جلـــد این آلبـــوم را دقیق تر و 
هوشمندانه تر انتخاب می کردم خصوصاً اینکه 
در ایران کویر های بســـیار زیبایـــی وجود دارد که 
خود ایـــن کویرها می تواند دســـتمایه خلق یک 
تصویـــر زیبا باشـــد تا یـــک گرافیســـت روی آن 
کار کنـــد و یک طـــرح جلد خوب ارائـــه کند ولی 
جلـــد این آلبوم این جذابیت هـــا را ندارد اما در 
مجموع آنقدر موســـیقی دراین کار قوی اســـت 
که طـــرح جلد؛ بـــودن و نبودش تأثیـــری درکار 

نمی گذارد.
 آلبوم »شـــب، ســـکوت، کویـــر« با آهنگســـازی 
استاد کیهان کلهر و با صدای استاد محمدرضا 
شـــجریان در ســـال ۱3۷3 ضبط موســـیقی، در 
ســـال ۱3۷۶، ضبـــط آواز و تدویـــن؛ و در ســـال 
۱3۷۷ انتشـــار آن صورت گرفـــت. این آلبوم در 
آواز دشـــتی بوده وبیشتر ترانه های این آلبوم بر 

اساس موسیقی مقامی شمال خراسان است.

     با   مرگ احوالپرسی می کرد

هیچ صحنه ای فیلمبرداری نشده بود و این شایعه هم وجود 
دارد که چیزی قریب ۴0 تا ۵0 دقیقه از کار فیلمبرداری شده 
بود. وسواس تقوایی و اینکه پروسه ساخت فیلم زمانبر شده 
بود، مدیران تلویزیون را به تغییر گروه سازنده مجاب کرد و 
در این بین تنها جای افخمی با تقوایی تغییر کرد. افخمی از 
فیلمنامه تقوایی راضی نبود و ترجیح داد فیلمنامه جدید را 
بر اساس کتاب سردار جنگل نوشته ابراهیم فخرایی بنویسد. 
این سریال تنها دوره اول قیام میرزا کوچک خان را به تصویر 
ــــکل گیری هیأت اتحاد اسام  می کشد که از شروع قیام و ش
ــیدن دوره دوم قیام جنگل  ــ ــود و به تصویر کش ــ شروع می ش
میسر نشد. در این سریال، علیرضا مجلل نقش میرزا را بازی 
کرد. در حالی که در اثر تقوایی، قرار بود داریوش ارجمند این 

نقش را برعهده داشته باشد.
   در چشم باد

ــــم باد« به کارگردانی مسعود   مجموعه تلویزیونی »در چش
ــال 82 تا  ــ ــــمت ۵0دقیقه ای از س جعفری جوزانی در ۴۴ قس
8۷ تولید شد. این سریال وقایع سیاسی و اجتماعی سه دوره 
از تاریخ در سال های ۱300، ۱320 و ۱3۶0 را بررسی می کند. 
در این سریال، پدر خانواده معروف به »میرزا حسن ایرانی« 

با بازی سعید نیکپور یکی از یاران میرزا کوچک خان جنگلی 
است. پس از کشته شدن میرزا، ایرانی همراه خانواده اش به 
تهران کوچ می کند. در این سریال، نقش کوتاه میرزا کوچک 

خان را بازیگری به نام مهدی گیاه چی ایفا می کرد.
   عمارت فرنگی

ــه کارگردانی محمدرضا  ــ ــریالی تاریخی ب ــ عمارت فرنگی س
ورزی و تهیه کنندگی علی لدنی محصول سال ۱388 است 
ــــمت پخش گردید. خط اصلی داستان سریال  که در ۱۵ قس
عمارت فرنگی، اتفاقات دوران به قدرت رسیدن و سلطنت 

رضاشاه را از سال ۱2۹۶ تا ۱320 روایت می کند. 
   گیله وا 

ــینما و تلویزیون  ــ ــــعیبی بازیگر و کارگردان س اخیراً بهروز ش
ــــش میرزاکوچک خان را بازی  ــریال »گیله وا« نق ــ ایران در س
ــتان این سریال تشریح زندگی  ــ خواهد کرد اما موضوع داس
ــــت با نگاهی  ــــت. گیله وا در تاش اس این قهرمان ملی نیس
ــتر اتفاقات  ــ ــران در بس ــ ــــمال ای ــــی به زندگی مردم ش عاطف
ــال ۱2۹۷ بپردازد و روایتگر سبک زندگی و روابط  ــ تاریخی س
ــران و بخصوص مردم خطه  ــ ــــی و عاطفی مردم ای اجتماع

گیان در ۱00 سال گذشته باشد.
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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 - بازیگر خانم سریال های »پریا« و »ستارخان«- مصرف شمار

2-  ایوان باا- بیماری چینی- خرده گرفتن
3-  پرسه زن- جوهر مازو- ادویه ای در آشپزی هندی

4-  گلخن- خادم قوم- کارد- هراس
5-  نشانه  اسم مصدر- کاخی در فرانسه- ریز نمرات مخصوص

6-  پر و لبریز- بیکاره- بسیار
 7-  اختصـــار وزارت اطاعـــات جمهـــوری اســـامی ایـــران- ســـریع ترین هواپیمای 

جهان- دریغ
8-  جزوه- واحد اختاف سطح الکتریکی- مصاحب

9-  رساتر- فیلم جواد رضویان- گریه
10-  لقب فرگوسن- میان چیزی- قاشق بزرگ پلوکشی

11-  صورت- میدانی در تهران- لعاب
12-  سقف دهان- از شاعران اصفهانی- خطاب نزدیک- پر روغن

13-  شب بلند- توبره- حس آزمودن طعم و مزه چیزی
14-  از توابع نائین- مهراس- کاغذ سفت و ضخیم

15-  شخصیتی در داستان الیور توئیست- سیستم مرکزی تهویه و خنک کردن هوا

 عمودي:
باســـتان-  یونـــان  1-  سوفســـطایی 

طبیعت و ذات
2-  ششـــلول- ای و زیـــر جامـــه- 

منطقه ای در اسلو
3-  اتاق راه آهن- لگام اسب- ساک 

بزرگ مسافرتی
4-  عظیم الجثه- بدی عاقبت- گیاه 

ناژو- سدی در آذربایجان شرقی
5-  ثروتمند- یک دوره هزار ساله- 
یـــک رده ژاپنـــی جهـــت معرفـــی 

خودروهای سایز کوچک
6-  اولین فلز کشـــف شـــده- مرام، 

عقیده- زنبور کارتونی
7-  روســـتایی اطراف شـــهر خمام 
کشـــتیبان-  گیـــان-  اســـتان  در 

بی همنشین
8-  شهری در پاکستان- سبزی ضد 

سرطان- طرز عمل
9-  کهن ترین بخش ادبیاتی اوستا- 
تزریـــق آن پـــر طرفدارتریـــن عمل 

زیبایی است- ضربه مشت زنی
10-  سوراخ زیرزمینی- برخورداری 

از امکانات مادی- بوی کهنگی
11-  ویتامین کاهو- مادر- سبکی در 

موسیقی الکترونیک
12-  خـــوب و خـــوش- یک نـــوع از 
انجیر- برتـــری- از صنایع دســـتی 

بافتنی
میـــوه  چشـــمی-  بیمـــاری    -13
صددانـــه یاقوت- اضافـــه وزن غیر 

طبیعی بدن
14-  ضد پشـــتک- یکـــی از اعضای 
نافلز چنـــد ظرفیتی گروه نیتروژن- 

زیبا
15-  پشت سر هم- اثر شیخ طوسی
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   افقي:
1 - پر حرفی- بزرگ ترین تولید کننده اتومبیل های سفارشـــی و 

خاص در کشور ژاپن
2-  اشاره رمزگونه به شخص ثالث- گاو آب- همسویه

3-  دختر کوروش کبیر و مادر خشایارشاه- دودل- تخت حکومتی
4-  ظرف رختشویی- دریا- دژخیم و بسیار بی رحم- میدانی در تهران

5-  صمغ معطر- درختی همیشه سبز- پرنده ای شبیه کبک
6-  درختی گرمسیری با چوب گرانقیمت- مخترع تلفن- ضد خشک

7-  یک جزء از 10 جزء چیزی- بخش سرپوشیده تاار مسجد- شهر عادت!
8-  شهر کوچکی حومه تهران- جوش ریز بدن- صدای برخورد ناخن با ساز

9-  رفیق مشهدی- شایستگی- غذایی با تخم مرغ
10-  بیماری- زنجیری که به دست و گردن مجرم ببندند- نشان دادن

11-  فنی در ادبیات- جانی- سرراست
12-  رشته شمشیر بازی- وحشت- شکل لباس- سخن بی عمل

13-  پدر- بخش مرغوب گوشت- مکمل آموزش
14-  مامت- راه و روش- کوشش

15-  استان چای- اثر ماندگار نظامی عروضی سمرقندی

 عمودي:
1-  تیم اسپانیایی »راموس« و 

»گرت بیل«- پاندول ساعت
ــوان-  ــ ــه خ ــ ــــخنور و قص 2-  س
ــایی و  ــ ــادی- پارس ــ ــه ش ــ هلهل

عفت
ــرون- فکر و نظر-  ــ 3-  ضد بی

دیوانه نمای عاقل
4-  خواهش نفس - مجموعه 
ــته- خودخواه-  ــ به هم پیوس

زیرکی
5-  مصون، سالم- مربوط به 
حمل و نقل- خرده سنگ از 

ریگ نرم تر
6-  ردیف قالیبافی - نامرتب 
ــول  ــ ــورد قب ــ ــه م ــ ــاری ک ــ - رفت

جامعه باشد
7-  رنج، درد- حیوانی تنومند 
ــبیه خوک- واحد مقیاس  ــ ش

طول
8-  یاقوت زرد - آب ویرانگر - 

جنگ افزار
ــــی  ــــول- گروه ــد الق ــ 9-  متح

سرباز- گاز تنفسی
در  ــیله ای  ــ وس ــــدل-  ع   -10

ماشین- شامل همه
ــــن- فیلمی به  ــــوت و ف 11-  ف
ــهبازی-  ــ ــــی پرویز ش کارگردان

گروه مجهز
12-  طبل- شکل حرکت اسب 
ــــطرنج- عنوان امپراطوران  ش

آلمان- بستن
ــه  ــ ــــم- خان ــیمان قدی ــ 13-  س

چادری- زانوی در!
ــنگین و متین- نقب-  ــ 14-  س

آهو است و نامی زنانه
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داستان يک رويداد

جراح دردهای قربانیان اسیدپاشی
ساعتی در مطب اولین رزيدنت جراح پاستیک ايران 

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

دکتـــر کمـــال فروتـــن، فـــوق تخصـــص 
جراحی پاستیک، زیبایی و ترمیمی را با 
قربانیان اسیدپاشـــی شناختم. نمی شود 
محســـن، زیور، مرضیه و... یـــا هر یک از 
قربانیان اسیدپاشـــی را ببینی و نام دکتر 
فروتن را از زبان شـــان نشـــنوی؛ پزشکی 
که بارها و با حوصله جراحی شـــان کرده 
و پای حرف ها و درد دل هایشان نشسته.

از حادثـــه  امـــا بعـــد  شـــاید ندانیـــد 
خانه  می شـــود  بیمارستان  اسیدپاشـــی، 
اول قربانیـــان. بیمـــار یـــک بار نـــه بلکه 
بارهـــا و بارها نیـــاز به جراحـــی دارد؛ نه 
بـــرای زیبا شـــدن،  جراحی هایـــی صرفاً 
کـــه بـــرای زنـــده مانـــدن. وقتـــی قربانی 
بـــا اســـید می ســـوزد، گاه گـــوش، بینی و 
ســـایر اندام هایـــش را از دســـت می دهد 
و جراحی ترمیمی اســـت کـــه به دادش 
می رســـد تا دوبـــاره بتواند نفس بکشـــد. 
هزینه هـــای  بجـــز  کـــه  جراحی هایـــی 
وحشـــتناک، تحملش هم واقعًا دشـــوار 

است.
امـــا قربانیـــان اسیدپاشـــی می گویند 
دکتـــر فروتـــن دردهایشـــان را فهمیـــده 
و نـــه تنها هیـــچ وقت دســـتمزدی برای 
جراحی هـــا از آنهـــا نگرفته، کـــه بارها با 
آنها همدلـــی کـــرده. می گوینـــد دکتر با 
بیمارانـــش ارتباط عاطفـــی دارد و مثل 
برخی از پزشکان نیست که به بیمارانش 
اهمیت ندهـــد. او درمان بیمارانش را تا 
انتها پیگیری می کند و همانقدر از خوب 
شدن و درمان شان خوشحال می شود که 
خانواده شان از بهبودی آنها. دکتر کمال 
فروتن، این روزهـــا مدیریت انجمن تازه 
تأســـیس حمایت از قربانیان اسیدپاشی 

را هم برعهده دارد. راضی کردنش برای 
مصاحبه چندان آســـان نیست، دوست 
ندارد زیاد درباره خودش حرف بزند. به 
اصرار ما و برخی بیمارانش که دل شـــان 
می خواهد دیگران از دکتر بیشتر بدانند، 

پای گفت وگو با  ما می نشیند.
هنگام گفت وگو با دکتر کمال فروتن، 
یکی از بیمارانش هم در مطب اوســـت. 
زنی 38 ساله که دکتر پای قطع شده اش 
را در 5 ســـالگی پیوند زده. الهام می گوید 
همـــه این ســـال ها مدیـــون دکتـــر بوده و 
ارتباطـــش را بـــا او حفظ کـــرده. الهام به 
دلیـــل تصـــادف اتومبیـــل و برخـــورد با 
جـــدول خیابـــان پایش قطع می شـــود و 
دکتر فروتن عمل پیوند را انجام می دهد 
عـــادی اش  زندگـــی  بـــه  بچـــه  دختـــر  و 
برمی گـــردد. دکتـــر موهـــای جوگندمی و 
چشـــمانی مهربـــان دارد همـــان طور که 
بـــا عاقه حال و احـــوال بیمارش را جویا 
می شـــود، برایم می گوید: »سال ها پیش 
بود، قبـــل از اینکه از خانه بیـــرون بروم، 
با من تمـــاس گرفتند و گفتنـــد یک پای 
قطع شـــده داریم. درمانش را بســـرعت 
پذیرفتـــم. یک پوتین ســـاق بلنـــد برایم 
آوردند. گفتم این که پوتین است، گفتند 
نه پا درون پوتین است. حدود 8 ساعت 
اتاق عمل بودم. همه این سال ها حال و 
احوالش را پرســـیده ام. بیمارهایم آنقدر 
برایـــم مهـــم می شـــوند که هیـــچ وقت 

فراموش شان نمی کنم.«
کمال فروتن بیش از 40 ســـال اســـت 
جراحی می کند و 30 ســـال هم به عنوان 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  در  دانشـــیار 
ایران تدریس کرده. بیـــش از 130 جراح 
پاســـتیک نزد او دوره دیده اند اما با این 
همه می گوید هنوز هم با صبر و حوصله 
زیاد جراحی می کند: »عاشـــق بیمارانم 

هســـتم. عمـــل جراحی را که 10 ســـاعت 
طول می کشـــد، بدون احساس خستگی 
کارم  عاشـــق  چـــون  می دهـــم  انجـــام 
هســـتم. جراحی به من انـــرژی می دهد، 
یعنـــی موقع عمل حال خوبـــی دارم؛ نه 
احســـاس خســـتگی دارم نه بـــاری روی 

دوشم حس می کنم.«
از 20 ســـالگی عاشق پزشکی بوده. به 
قـــول خودش نه به خاطـــر درآمد، که به 
خاطر کمک به همنوعانش و حال خوبی 

که این شغل به او می دهد.
فروتن با صبر و حوصلـــه زیاد همان 
طور کـــه از یک جـــراح زبردســـت انتظار 
مـــی رود، از آن روزهـــا می گویـــد: »دوره 
پزشـــکی ام را در اصفهـــان گذرانـــدم. از 
همان ابتدای کارم به جراحی عاقه مند 
بودم. پزشکی را که تمام کردم، فهمیدم 
دوســـت دارم جراح شـــوم. یک بار که به 
اتاق عمـــل رفته بودم، یکی از همکارانم 
که تخصصـــش را از آلمان گرفته بود، رو 
به من کـــرد و گفت این چرا آمده تو اتاق 
عمل؟ من آن روز خیلی ناراحت شـــدم 

و به خودم گفتم باید جراحی بخوانم.
رزیدنتـــی جراحی را دانشـــگاه جندی 
شـــاپور شـــروع کردم و از همان سال اول 
همه کارهـــای جراحی را انجام می دادم. 
برایم شـــب و روز نداشـــت؛ با عاقه زیاد 
کار می کردم. یادم هست ماه رمضان بود 
از صبح تا شـــب اتاق عمل بودم و فقط 
افطار  می کردم. ســـه شبانه روز پشت سر 
هم اتاق عمل بودم. در هر بخشـــی هم 
جراحی انجام می دادم؛ مغز و اعصاب، 
حلـــق و بینـــی... آن وقت ها هنـــوز جراح 
عمومـــی بودم. به همین ترتیب 4 ســـال 
گذشت. یک مدت آندوسکوپی کردم اما 
اصًا با روحیه ام سازگار نبود. بنابراین به 
بیمارستان سوانح سوختگی رفتم. سال 

67 بـــورد جراحی پاســـتیکم را به پایان 
رساندم و اولین رزیدنت جراح پاستیک 
ایران شـــدم. از آن موقع تا حاا جراحی 
می کنـــم.« دکتـــر تأکید می کنـــد جراحی 
پاســـتیک محدود به عمل هـــای زیبایی 
نیســـت و هرچنـــد او در ایـــن زمینـــه هم 
تبحر کافی دارد امـــا عاقه مند به انجام 
و میکروســـکوپی  جراحی هـــای ترمیمی 

است که دوره تخصصی آن را هم خارج 
از ایران گذرانده. شاید خیلی از ما تصویر 
از جراحی پاســـتیک نداشـــته  درســـتی 
باشـــیم و تصورمان از جراحی پاستیک 
فقط جراحی زیبایی باشـــد امـــا به گفته 
دکتر فروتن، جراحی پاســـتیک 4 شاخه 
جداگانـــه دارد کـــه یکی از آنهـــا جراحی 
میکروســـکوپی یا دست اســـت که پیوند 

اعضا را شـــامل می شـــود و عمده کارش 
با میکروســـکوپ اســـت. جراحـــی فک، 
صـــورت و جراحـــی پاســـتیک و ترمیم 
ضایعـــات مـــادرزادی مثل شـــکاف لب 
هـــم از جمله زیرشـــاخه های این رشـــته 

تخصصی است.
دکتر فروتن که 6 سال ریاست انجمن 
هـــم  را  زیبایـــی  و  پاســـتیک  جراحـــان 

هنگام گفت و گو با دکتر کمال فروتن یکی از بیمارانش هم در مطب 
اوست. زنی 38 ساله که دکتر پای قطع شده اش را در 5 سالگی پیوند زده. 
الهام می گوید همه این سال ها مدیون دکتر بوده و ارتباطش را با او حفظ 
کرده. دکتر می گوید: سال ها پیش بود، قبل از اینکه از خانه بیرون بروم با 

من تماس گرفتند و گفتند یک پای قطع شده داریم. درمانش را بسرعت 
پذیرفتم. یک پوتین ساق بلند برایم آوردند. گفتم این که پوتین است، گفتند 

نه پا درون پوتین است. حدود 8 ساعت اتاق عمل بودم. همه این سال ها 
حال و احوالش را پرسیده ام

برعهده داشـــته، می گویـــد: »زیبایی یک 
بخش کوچک از جراحی پاستیک است 
و تنها20تا 30 درصد جراحان پاســـتیک 
کار زیبایـــی می کننـــد و بخـــش عمده ای 
از این رشـــته بـــه جراحی هـــای ترمیمی 
برمی گردد که می تواند زندگی را به بیمار 
بازگرداند. مـــن از همان ابتدا به جراحی 
دســـت میکروســـکوپی بیش از بقیه این 
شاخه ها عاقه مند شدم. آن موقع کمتر 
کســـی دنبال این کار بـــود. درآمد زیادی 
هم نداشـــت. موقع عمل میکروسکوپی 
باید همه حواس پزشـــک به بیمار باشد 
چون ثانیه ها هم برای زنده نگه داشـــتن 
بـــا  و  آن عضـــو اهمیـــت دارد. در دنیـــا 
امکانات پیشرفته، معموًا موفقیت این 
جراحی ها 98 درصد اســـت اما در ایران 
هم با وجـــود امکانات کمتـــر همین قدر 
امکان موفقیت وجـــود دارد و با این نوع 
درمـــان بیمار دوباره قدرت بازگشـــت به 
جامعه و از ســـرگیری زندگـــی اش را پیدا 

می کند.«
او از ســـال ها درمـــان و ارتباطـــش بـــا 

ران
/ اي

بی 
 رج

مير
س  :  ا

عک

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415

یریذپهعماجشلاگ1

ویدارلاراهنیچ2

وباییمتیراوکس3

نرقمعمکناویا4

تاهتنمهشیگور5

وفرلیاماسهما6

سابرکماگنهتین7

رعشروشاهدنر8

رسییونامهسانش9

وناماببسمسای10

زملاجروواربک11

نیرفنسمنمدکو12

اناینازرایکسپ13

مایخونازراشای14

هبنزناجمدابودک15

123456789101112131415

یزارسیقسمشماکس1

ولخاسنامریمسا2

زاردسدیلقایان3

پلوراتکنابلخ4

لهنایمتسیکتو5

نزرسلاجراوسز6

گریومشوهیبرده7

گرامالکردزم8

اروتوباتنوناق9

سدحتمنااقدنه10

تاناوررتلاهو11

روجانبوسیلیه12

وانسکاریزمروت13

مناخریاسناویل14

نسحمیشیرپشناوخ15

قربانیان اسیدپاشی هم می گوید: »بیش 
از 15- 10 ســـال ســـوختگان بـــا اســـید را 
درمـــان کـــرده ام و اان هـــم حـــدود 80 
قربانی با اســـید را در انجمن شناســـایی 
کرده ایـــم. بعد از دیـــدن فیلم انتوری و 
جلســـه ای که با قربانیان در روزنامه شما 
داشتیم، به تأســـیس انجمن حمایت از 
قربانیان اسیدپاشی فکر کردیم. قربانیان 
اسیدپاشـــی بعـــد از این حادثه افســـرده 
و خانه نشـــین می شـــوند. در این انجمن 
قصـــد داریم بـــه آنها خدمات پزشـــکی، 
درمانی و حقوقی بدهیم و توانمندشـــان 

کنیم تا دوباره وارد جامعه شوند.«
این انجمن در ســـال 96 ثبت رسمی 
شـــده اما هنـــوز دکتـــر و دیگـــر همراهان 
او نتوانســـته اند بـــرای آن دفتر مناســـبی 
فراهم کنند تا قربانیان را گرد هم آورند. 
دکتر فروتن بارها ایـــن قربانیان را بدون 
گرفتن دســـتمزد جراحی کـــرده: »من از 
این بیماران هرگز هزینه درمان و جراحی 
هزینـــه  بیمارســـتان ها  امـــا  نمی گیـــرم 
هتلینـــگ و خدمات می گیرنـــد و از آنجا 
کـــه این بیماران مجبورنـــد تعداد زیادی 
جراحـــی انجام دهند، متأســـفانه کســـی 
را برعهـــده نمی گیـــرد.  مسئولیت شـــان 
قانـــون هـــم می گویـــد کســـی کـــه آنها را 
سوزانده، مسئول پرداخت هزینه هاست. 
بنابراین آنها سردرگم می مانند. انجمن 
می توانـــد از آنهـــا حمایـــت کنـــد و حاا 
تعداد زیادی از جراحان پاستیک قبول 
کرده اند داوطلبانه این خدمات را انجام 
دهند و من امیـــدوارم تعداد حامیان ما 

روز به روز بیشتر شود.«
دکتـــر فروتن 72 ســـاله کـــه در نگاه و 
تک تک اعمالش عشق به کار و خدمت 
به بیمـــاران می بینی، می گویـــد آنچه او 
را خوشـــحال و شـــاداب می کند و قدرت 
ادامـــه کار  را بـــه او می دهـــد موفقیـــت 
در کار اســـت. شـــاید برای همین اســـت 
کـــه بعـــد از ســـال ها کار وقتـــی جراحـــی 
می کنـــد، احســـاس خســـتگی نمی کند و 
با هر موفقیـــت و درمانی دوبـــاره انرژی 
می گیرد: »هنـــوز هم هیچ عمل جراحی 
را رد نمی کنـــم موقـــع کار اگر 10ســـاعت 
هم باشد، با عشق و عاقه کارم را انجام 
می دهم. همه این سال ها به کارم عشق 
ورزیده ام و به همه هم می گویم عاشـــق 

کارتان باشید.«
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سوگنامه های جنگ در اایی مادران افغان
 هزاران زن افغان که همسر خود را در جنگ از دست داده اند، توان سیر کردن کودکان خود را ندارند 

نویسندگان: مجیب مشعل و فاطیما فیضی
مترجم: عاطفه رضوان نیا
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روشــنایی روز آرام آرام ناپدید می شود و شب 
شــهر کابل را فرا می گیرد، حاا وقتش رسیده 
که پدر از کار به خانه بازگردد، این حسی است 
که بنیامین 3 ساله دارد.  اما ماه ها پیش »بابا« 
یعنی ســباوون کاکر به همــراه 8 روزنامه نگار 
دیگــر در یک بمبگذاری کشــته شــده اســت. 
بنیامیــن گریه می کنــد و بهانه می گیــرد. او از 
مادرش، مشــعل ســادات کاکر می پرسد: بابا 

کجاست؟ پس کی به خانه می آید؟
خانم کاکر که ســرافراز را در آغوش گرفته 
و ســعی دارد با چند اســباب بازی حــواس او 

را پرت کنــد، می گوید: چطــور می توان مرگ 
را برای یک کودک 3 ســاله توضیــح داد؟ اما 
گریه های بنیامین تمام نمی شود، پس مادر 
او را به بالکن می برد و با اشــاره به ستاره های 
درخشان در آسمان دود گرفته کابل می گوید: 

»بابا آنجاست«.
جنگ با گرفتن جان مردان در افغانستان 
تناسب جمعیتی این کشــور را بشدت بر هم 
زده و نســلی را به جای گذاشــته که مشخصه 
اصلی اش فقدان اســت. خاطــرات کودکانی 
ماننــد بنیامیــن از پــدر، محــدود بــه همــان 
ســال های آغازیــن کودکی اســت و بــا ناپدید 
شــدن همیــن اندک خاطــرات، مــرگ تمام 
زندگــی شــان را شــکل خواهــد داد. کودکانی 

مثل ســرافراز که هرگز فرصت شــناخت پدر 
را پیــدا نکرده انــد بیــش از هــر فــرد دیگــری 
در افغانســتان کــه کســی را از دســت داده، 

محرومیت و فقدان را تجربه خواهند کرد.
 در ایــن میان هزاران زن که جنگ از ســال 
2001 آنها را بیوه کرده است باید بار همه این 
محرومیت هــا را به دوش بکشــند. وضعیت 
همه آن ها شــبیه وضعیت خانم کاکر است. 
آنها باید در کشــوری گرفتار جنــگ که هر روز 
50 نفر در آن کشــته می شــوند و فرصت های 
اقتصــادی به نــدرت وجــود دارد، خانــواده را 

سروسامان بدهند.
این در حالیســت که هر روز زنان بیشتری 
از این واقعیت تلخ آگاه می شوند که جامعه 

آنها را همچــون مایملــک و دارایی می بیند. 
زنــی که بیوه می شــود بایــد به طــور کامل به 
خانواده شــوهرش متکی باشد. حتی ممکن 
اســت از او خواســته شــود بــا برادرشــوهر یــا 
عموزاده هــای شــوهر خــود ازدواج کنــد. این 
زنان حرف چندانی نمی توانند بزنند هرچند 
که برخی همچنــان مقاومــت می کنند. طی 
ماه های گذشته و با خونبارتر شدن این جنگ 
طوانــی، زنــان جوان بیشــتری بــه وضعیت 
بیوگــی درآمدنــد. در عرض یک شــب، همه 
چیــز نابود شــد. آنها حتی حق ســوگواری نیز 
نداشــتند. برای بعضــی از آنها درد ناشــی از 
فقدان همســر با تولد فرزندشــان افزون شد. 
کودکانــی که به جهانی از ناامیدی پا گذاشــته 

بودنــد، با مــرگ پــدر، یــادآوران عشــق های 
از دســت رفتــه و البتــه تنها نقطــه اطمینان  
مــادران در جهانــی ناپایــدار و متزلزل شــده 

بودند.
راحلــه شــمس یکی دیگــر از ایــن بیوه ها 
اســت. او در ســن 22 ســالگی و در حالــی کــه 
دختر دومش را 6 ماهه باردار بود، بیوه شــد. 
شــوهرش، علــی دوســت شــمس، فرماندار  
یکــی از نواحی افغانســتان بود کــه در جریان 
حملــه طالبــان بــه دفتــر فرمانــداری در ماه 
آوریل کشته شــد. وقتی دخترش متولد شد، 
خانــواده اســمش را بــه یــاد پــدری کــه هرگز 
او را ندید، شمســیا گذاشــتند. خانم شــمس 
می گوید: »عشــقم، دوســتم و پدر دو دخترم 
را از دست دادم. همه می گویند »قوی باش« 
ولــی هیچکــس نمی گویــد چطور. احســاس 
می کنم همه چیز تمام شــده است اما تمام 
تاشم را می کنم قوی باشــم چون به او قول 

دادم که مراقب دخترانش باشم«.
ë عشق و فقدان

در  را  عشــق  کــه  می گوینــد  زنــان  همــه 
زندگی زناشویی یافته اند، هر چند که به دلیل 
فرهنــگ مســلط کــه هنــوز ازدواج هــا از قبل 
تعیین می شــود، یافتن عشــق مــدت زیادی 
طول کشیده است. راحله کاس نهم بود که 
در یک میهمانی عروســی، آقای شمس او را 
دید و بافاصله خانواده را برای خواســتگاری 
فرستاد به خانه راحله. راحله نصف سن او را 
داشت اما می گوید آقای شمس خوش تیپ 
بــود و قرار بــود که یک شــغل دولتی برایش 

مهیا شود.
»یک میهمانی بســیار ساده—فقط 1000 
نفر دعوت بودند—ساده و صمیمی«، این را 

راحله می گوید.
زوج جــوان بــرای شــروع زندگی بــه کابل 
رفتنــد و راحلــه آنجــا در مدرســه پرســتاری 
ثبت نــام کــرد. آقــای شــمس هــم فرماندار 
یکی از نواحی اســتان غزنی شــد، شــغلی که 
بــه خاطرش مدت های طوانــی از خانه دور 
بود. 4 ســال بعد نخستین دخترشان، سوفیا 
بــه دنیا آمــد و خیلــی زود آن یکی هــم از راه 
رســید. خانم شــمس این روزها نمی تواند از 
این فکر غافل شود که روزگار از ابتدا او را برای 
ســختی های این روزها که بایــد به تنهایی دو 

کودک را بزرگ کند، آماده می کرده است.
داستان ســباوون و مشــعل کاکر متفاوت 

اســت، آنهــا از اول بــا عشــق شــروع کردنــد. 
آنهــا در کاس هــای درس حقــوق بــا هــم 
آشــنا شــده بودند. هر دو در شــغل هایشــان 
حرفــه ای بودنــد: مشــعل در یــک ســازمان 
کمک رســانی و ســباوون در یــک رادیــو بــه 
عنوان ژورنالیست کار می کرد. بعد از رسمی 
شدن نامزدی شان پس اندازشان را روی هم 
گذاشتند تا یک آپارتمان بخرند. آنها نقطه به 
نقطه آپارتمان شان را خودشان برای زندگی 

زناشویی تزئین و آماده کردند.
خانــم کاکــر می گویــد: »فقــط 300 نفــر 
دعــوت کردیم. بــرای هر دویمــان کافی بود. 
او مــرد خوبــی بــود و عاشــقم بــود. مــن هم 

عاشقش هستم. همیشه و تا آخر عمر.«
بــا به دنیــا آمــدن بنیامیــن زندگی شــان 
گرمــای بیشــتری گرفــت. صبــح روز ســی ام 
آوریل خانم کاکر پشت میزش در اداره بود که 
خبر انفجار در محله ای را که دفتر همسرش 

در آن قرار داشت شنید.
»به تلفنش زنگ زدم، گوشی را برداشت 
و گفــت مشــعل جــان مــن دارم میمیــرم. 
نمی دانســتم چــه بگویم. گفتم، قــوی باش 

دارم می آیم«.
خانــم کاکر کــه فرزند دوم خود را هشــت 
ماهــه بــاردار بود، سراســیمه به بیمارســتان 
رســید و اتــاق بــه اتاق پی شــوهرش گشــت. 
ســباوون بــه او گفت یــک ســوراخ در کمرش 
ایجاد شــده و ممکن اســت طاقت نیاورد. او 
را به اتاق جراحی بردند. خانم کاکر نشست، 
آهی از ســر خســتگی کشــید و در حالی که در 
ذهنش نقشه می کشید چه غذاهایی را برای 
بهبودی همسرش درست کند تا زودتر سرپا 

شود، خوابش برد.
وقتــی بیدار شــد، ســباوون برای همیشــه 

رفته بود.
»همه چیز به یکباره تاریک شــد، انگار که 

شب شده بود«.

برای خانواده شــمس، تراژدی دلخراش 
او  بازگشــت  شــادی  شــمس،  آقــای  مــرگ 
بــه خانــه را از بیــن برد. شــب قبــل از حمله، 
آقای شــمس به خانــه تلفن زد و به همســر 
و دختــرش قول داد کــه فردا یا پــس فردا به 
خانه برمی گردد. سوفیا سر از پا نمی شناخت، 
آنقــدر بــا شــنیدن این خبــر هیجــان زده بود 
که فقط بــاا و پایین می پریــد و فریاد می زد: 

»بابایی داره میاد! بابایی داره میاد!«
روز بعــد جنگجویان طالبــان به دفترش 
حملــه کردنــد. آقــای شــمس از کارکنانــش 
خواســته بود که اگر می توانند فرار کنند. هیچ 

کس نرفت. همه کشته شدند.
دادن  ازدســت  از  بعــد  ماه هــای  طــی 
شــوهران، زنــان بیــوه افغــان نه تنهــا گیج و 
مبهــوت وضعیت خودنــد و باید بــا درد این 
فاجعــه کنــار بیایند، بلکــه گاهــی  از اینکه به 

خانواده همسر سپرده شوند در هراسند.
خانــم کاکر می گوید خانواده شــوهرش از 
او خواســته اند به هلمند برود امــا او مؤدبانه 
ایــن دعــوت را رد کــرده اســت. هــر چنــد که 
خانــواده هنوز اصــرار دارند و می گویند خوب 
نیســت که یک زن جوان با دو فرزند در کابل 
تنهــا زندگــی کنــد. او بارها از ســوی همکاران 
مرد خود پیام های ناخواسته دریافت کرده و 
می گوید از اینکه تنها در اداره کار کند احساس 
خوبــی ندارد. اما اگــر از  اعضای مرد خانواده 
کمــک بخواهــد تصویر خــود به عنــوان زنی 
قوی را خدشــه دار خواهد کرد. ماه ها گذشته 
و بنیامین کمتر از آمدن پدرش سؤال می کند. 
اما با تاریک شدن هوا، درست هنگام غروب 
بی قرار می شــود. آینده زنــان دیگر افغان که 
شــغلی ندارنــد تقریبــاً خالــی از امید اســت. 
آنهــا مجبورنــد بــه خانــواده شــوهر متکــی 
شــوند و گاهی حقــوق و دارایی شــوهر به کل 

خانواده اش تعلق می گیرد.
New York Times :منبع

هزاران زن افغان که جنگ از سال 2001آنها را بیوه 
کرده است، باید بار همه محرومیت ها را به دوش 
بکشند. وضعیت همه آن ها شبیه است. آنها باید 

در کشوری گرفتار جنگ که هر روز 50 نفر در آن 
کشته می شوند و فرصت های اقتصادی به ندرت 

وجود دارد، خانواده را سروسامان بدهند



گفت و گوی »ایران« بــا گاره ناظمی ، داوری که فینال المپیک جوانان را قضاوت کرد

داوری ایران نســـبت به یک دهه گذشـــته با رشـــد قابل توجهی همراه شـــد تـــا جایی که 
درخشش داوران ایرانی بخصوص علیرضا فغانی در مسابقات معتبر توجه فدراسیون 
بین المللی فوتبال را جلب کرد و فیفا در ســـال های اخیر نگاه ویژه ای به قضاوت داوران 
ایرانـــی در بازی های مهم دارد. حضور فغانی در )المپیـــک 2016 ریو و جام جهانی 2018 
روســـیه( و درخشـــش این داور در این دو رویداد مهم زمینه ســـاز این بود تا دیگر داوران 
ایرانی نیز برای درخشـــش در ســـطوح بین المللی به خودباوری برســـند. تا جایی که در 
فوتســـال بانوان هم این اتفاق برای جامعه داوری ایران افتاد و یک داور بانو به یک باره 
درخشـــید و ســـوت فینال مســـابقات فوتســـال المپیک 2018 جوانان در بوینس آیرس 
آرژانتین را به دســـت گرفت. هر چند قضاوت در المپیک جوانان تنها کارنامه درخشان 
گاره ناظمی نیست و این داور بانوی کشورمان در بازی های فوتسال دانشجویان جهان 
در آلماتی قزاقســـتان هم دو بازی مردان )کرواســـی - چین و نیوزیلند – روسیه( را سوت 
زد اما این داور بانو پس از قضاوت در فینال المپیک جوانان بیش از پیش شـــناخته شـــد 
و مورد توجه رســـانه ها قرار گرفت. جدیدترین اتفاق برای او قضاوت در مســـابقات جام 
ملت های فوتسال زنان اروپاست؛ مسابقاتی که از 26 بهمن ماه به میزبانی پرتغال برگزار 
می شـــود. ناظمی داوری اســـت که هم تجربه بازی در زمین فوتبال را دارد و هم پیش از 
این به عنوان بازیکن فوتســـال فعالیت می کرد اما به یک باره مسیر زندگی ورزشی اش 
تغییر کرد و به سمت داوری فوتسال رفت. روزنامه ایران با این داور بین المللی فوتسال 

گفت و گویی ترتیب داد که متن این گفت و گو را با هم می خوانیم.

بزرگترین آرزوی من 
قضاوت بازی های » رونالدو« است

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

ë  ،از شروع به کارتان در داوری برای ما بگویید
چه شد که به سمت داوری رفتید؟

زمانی که فوتســـال بانوان راه اندازی شد 
به دلیل عاقه ای که به این رشـــته داشـــتم، 
تصمیم گرفتم فوتسال بازی کنم به همین 
منظـــور در کاس هـــای آمـــوزش فوتســـال 
شـــرکت کـــردم. 2 ســـال به عنـــوان بازیکن 
فعالیت داشـــتم تا اینکه در ســـال 1380 با 
نظر بـــرادرم )کوپال ناظمی( در کاس های 
داوری شـــرکت کردم و مســـیرم در فوتسال 
کامـــًا تغییر کـــرد. زمانی که اولیـــن بازی را 
قضـــاوت کردم به داوری بیشـــتر عاقه مند 
شـــدم. بـــرادرم عاقه شـــدیدی بـــه داوری 
داشـــت، او من را تشـــویق کرد که ایـــن راه را 
ادامـــه دهـــم و زمانی که در این مســـیر قرار 
گرفتم به این نتیجه رسیدم که شاید توانایی 
این را داشـــته باشـــم که در داوری پیشرفت 
کنم بـــه همیـــن دلیل بـــازی کـــردن را کنار 
گذاشـــتم و رسماً به عنوان داور در مسابقات 

فوتسال حضور یافتم.
ë  یعنی از نظر شـــما داوری جذاب تر از بازی

کردن است؟
اگر می توانســـتم هم به عنوان بازیکن و 
هم به عنـــوان داور فعالیت کنم، حتماً این 
کار را انجام می دادم چرا که بازی فوتســـال 
را خیلی دوست دارم و برای من بازی کردن 
خیلی لذت بخش اســـت. یکی دو سال اول 
دوست داشتم هم بازی کنم و هم به عنوان 
داور، قضاوت بازی هـــا را برعهده بگیرم اما 
تا حدی به داوری عاقه پیدا کردم که بازی 
کردن را فراموش کـــردم. لذتی که از داوری 
بردم جایگزین لذتی بود که در بازی فوتسال 

داشتم.
ë  شـــما هـــم داوری کردیـــد و هـــم به عنوان

بازیکن در زمین حضور داشتید، چه شباهتی 
بین این دو وجود دارد؟

در بازی یک گروه و تیم هستیم که همه 
برای یـــک هدف تـــاش می کنیـــم، چنین 
کاری لذت بخش اســـت. من بازی کردن را 
خیلی دوســـت داشـــتم؛ همه یک هدف را 
دنبال می کنند و برای رســـیدن به آن هدف 
به همدیگر کمـــک می کنند، ایـــن موضوع 
از نظر من لـــذت زیـــادی دارد. البته داوری 
نســـبت به بازی کردن شـــباهت هایی دارد. 
در داوری هـــم هـــر 4 داور هماننـــد یک تیم 
هســـتیم و می توانیـــم بـــه همدیگـــر کمک 
کنیـــم تا در آن بازی عملکرد خوبی داشـــته 
باشـــیم. کوچکترین نقصی که وجود داشته 
باشـــد تیم داوری زیر ســـؤال می رود و هیچ 
فرقی نمی کند کـــه کدام داور اشـــتباه کرده 
باشـــد. معمـــواً بازیکنان حـــس خوبی به 
داور ندارنـــد چرا که داور و بازیکن همیشـــه 
مقابل یکدیگر هســـتند. من هـــم زمانی که 
بازیکن بودم باخت تیمـــم را بر گردن داور 
می انداختـــم و زمانی که برنده می شـــدیم 
به داور کاری نداشـــتیم، این واقعیت است. 
اینکه می گویند داوران قشر مظلومی هستند 
و همیشه مورد ظلم قرار می گیرند، صحیح 
است. من به عنوان یک بازیکنی که به داوری 
روی آوردم این موضوع را تأیید می کنم، به 
این دلیـــل تنها افراد خاصی هســـتند که به 
داوری عاقه مند می شوند. خیلی ها به من 
می گویند چرا داور شدی! همیشه به داوران 
توهین می کنند، شـــما چگونه این اهانت ها 
را تحمل می کنید؟ چه کســـی دوست دارد 

داور شود؟
ë  پس شـــما با وجود این، بازیکنـــان را درک

می کنید؟
از نظر من اگـــر داوران پیش از قضاوت، 
بازی کرده باشـــند می تواننـــد بهتر قضاوت 
کنند. البته خیلی از داوران بزرگ دنیا و ایران 
بازیکن نبودند امـــا در حقیقت بازی کردن 

می توانـــد به داور کمک کند چـــرا که زمانی 
که یک داور فوتبال بازی می کند همه چیز را 
حس می کند. داور می تواند متوجه شود که 
یک بازیکن چه زمانی هدف اش خطاکردن 
اســـت، همـــه این هـــا را از حـــاات بازیکن 
می تـــوان متوجه شـــد. به همیـــن دلیل آن 
2سالی که بازی کردم به قضاوت من کمک 
زیادی می کند. من معتقدم که داوران باید 
بازی کنند یا بازی های زیادی تماشـــا کنند. 
آنهـــا با این کار می توانند روحیات بازیکن را 

بهتر متوجه شوند.
ë  هم شـــما و هم علیرضا فغانـــی به صورت

خانوادگی در مسیر داوری قرار گرفتید، به نظر 
می رسد که داوری موروثی است.

خیلـــی چیزهـــا ثابـــت شـــده که بـــه ژن 
مربوط است و نمی دانم که داوری هم جزو 
همان ها باشد یا نباشـــد اما اینکه داوری در 
یک خانواده به فـــرد یا افراد دیگری منتقل 
می شـــود، وجـــود دارد. از میـــان همـــکاران 
ما هســـتند کســـانی کـــه خواهـــر و بـــرادر یا 
همسرشـــان داور است. احساس من بر این 
است که شاید لذتی که فرد از داوری می برد 
را با فردی که دوست دارد در میان می گذارد 
و این موضوع باعث می شود تا آن فرد هم 
به داوری عاقه مند شـــود. واقعیت همین 
اســـت.اگر کســـی داور باشـــد و لـــذت های 
داوری را به فـــرد دیگری بگوید، آن فرد به 

قضاوت عاقه مند خواهد شد.
 فکر می کنم دلیلش این است که داوران 
معمـــواً یک نفـــر از نزدیکان شـــان به این 
ســـمت می رود وگرنه من خودم به تنهایی 

داوری را انتخاب نمی کردم.
ë مگر داوری چه لذتی دارد؟

قضـــاوت کـــردن حـــس خوبـــی دارد که 
ایـــن حس قابل توصیف نیســـت. البته این 
موضـــوع را خیلی ها بـــاور نمی کنند. داوری 
پر از استرس اســـت قبل از بازی و در زمانی 
کـــه ابـــاغ داوری را می دهند این اســـترس 
وجود دارد که مثًا با توجه به جایگاه دو تیم 
چگونه قضـــاوت خواهیم کـــرد و در جریان 
بازی هم داور این اســـترس را دارد. 17 سال 
داوری می کنـــم و هیـــچ چیزی بدتـــر از این 
نیست که با یک تصمیم اشتباه نتیجه بازی 
تغییر کند. بدترین لحظه برای هر داوری در 
هر سطحی همین است. اما زمانی که خوب 
قضاوت می کنی حس خیلـــی خوبی  داری 
از اینکه حقی از کســـی ضایع نشده خشنود 
می شوی. اینکه بتوانی عدالت را برقرار کنی 

حس خوبی دارد.
ë  برادر شـــما )کوپال ناظمـــی( در هفته نهم

لیـــگ برتـــر و در بازی ســـپاهان با نســـاجی 
مازنـــدران در دقایـــق پایانـــی یـــک پنالتی 
جنجالـــی به ســـود ســـپاهان گرفت، شـــما 
به عنوان یک داور بین المللی بدون توجه به 
نســـبت تان با کوپال در مورد آن صحنه چه 

نظری دارید؟
من پیـــش از اینکه داور فوتســـال شـــوم 
به عنـــوان داور فوتبـــال فعالیـــت داشـــتم. 
من و کوپال با توجـــه به اینکه در یک حرفه 
فعالیـــت می کنیـــم بـــه همدیگر مشـــاوره 
می دهیم. ما زمانی که همدیگر را می بینیم، 
ایرادات مان را گوشـــزد می کنیم. من باای 
50 بـــار آن صحنه را دیـــدم، در رابطه با آن 
صحنـــه ای که اتفـــاق افتاد بایـــد بگویم که 
کوپال بدشـــانس بود چرا که بدشانسی او به 
گونه ای بود کـــه دوربین فیلمبرداری دیر به 
این صحنه رســـید، آن صحنه ای که بازیکن 
نســـاجی پیراهن بازیکن ســـپاهان را گرفته 
از طریق دوربین شـــکار نشـــده. ایـــن اتفاق 
در دقیقـــه 96 بـــازی رخ داد و در آن زمـــان 
دوربین در وســـط زمین بود و بـــه یکباره به 
این صحنه می رســـد، لحظـــه ای که پیراهن 

بازیکن سپاهان توسط مدافع نساجی گرفته 
می شـــود، دیده نمی شـــود و دوربین زمانی 
به صحنه می رسد که بازیکن پیراهن را رها 
می کند و بازیکن سپاهان زمین می خورد با 
وجود این من صحنه را بارها دیدم و قطعاً 
آن صحنه پنالتی بود. کوپال از این موضوع 
ناراحت بود که چرا فیلمی از زاویه ای دیگر 
منتشر نشد. البته خود بازیکن نساجی هم 
به خطای خود اعتراف کرد اما مدعی شده 
که من قبـــل از محوطه پیراهن را رها کردم. 
قضاوت در چنین بازی هایی ســـخت است 
اما کسی که با قاطعیت سوت می زند قطعاً 
صحنه ای دیده است. بدشانسی کوپال این 
بود که صحنه کاملی از آن خطا وجود ندارد.

ë  چه شـــد که داوری فوتســـال را بـــه داوری
فوتبال ترجیح دادید؟

اولیـــن دلیلم ایـــن بود که من مســـئول 
برگـــزاری مســـابقات فوتبـــال هســـتم و به 
این دلیـــل نمی توانم مســـابقات فوتبال را 
قضـــاوت کنم. دومین دلیل من پیشـــرفت 
فوتســـال بانوان نســـبت به گذشـــته بود، در 
7سال گذشـــته فوتبال مان پیشرفت زیادی 
نداشته به همین دلیل از قضاوت در فوتبال 
لذت نمی بردم، دوســـت داشتم در سطح 
بااتری قضاوت کنم. فوتســـال مان پیشینه 
بااتری دارد و به مقام هایی در ســـطح قاره 
هم دســـت یافته، در ســـال های اخیر رشـــد 
ما در فوتســـال بیشـــتر بوده به همین دلیل 
احساس کردم که فوتسال جذابیت بیشتری 
برای مـــن دارد و می تواند مـــن را به هدفم 

برساند.
ë  از رشوه  پیشنهاد  قضاوت تان  سال های  در 

سوی تیمی داشتید؟
از  برخـــی  در  البتـــه  خوشـــبختانه  نـــه 
بازی ها به شـــوخی می گویند کـــه مثًا فان 
بازیکن دوکارته اســـت و کمی نســـبت به او 
نرم تر باش که ما این را به حســـاب شوخی 
می گذاریـــم. فوتبـــال بانوان به آن ســـطح 
نرســـیده که چنین موضوعاتی در آن باشد. 
البتـــه در فوتبال مردان هـــم بعید می دانم 
چنیـــن پیشـــنهاداتی وجود داشـــته باشـــد. 
هیـــچ داوری خودش را نمی فروشـــد. هیچ 
زمان داوری که بهترین ســـال های عمرش 
را در این راه گذاشـــته خـــودش را با مبالغی 
نمی فروشـــد چون عاشق این کار است. من 
در بطـــن داوری هســـتم و واقعاً غیرممکن 
است که یک داور پیشنهاد رشوه را بپذیرد و 
سال ها شرافت داوری خود را زیر پا بگذارد و 

بخواهد که این بدنامی را قبول کند.
ë  خاطره ای از قضاوت های تان دارید یا تا به

حال بازی های جنجالی را قضاوت کرده اید؟
چنیـــن بازی هایـــی را قضـــاوت نکردم 
البتـــه همیشـــه در بازی هـــا یـــک طـــرف از 
تیم هـــا ناراضـــی اســـت. یـــادم می آیـــد که 
یک بار مســـابقات جـــام حذفـــی بین یک 
تیم تهرانی و شهرســـتانی برگزار می شـــد و 
من قضـــاوت این بازی را برعهده داشـــتم، 
پـــس از پایان بازی تیم شهرســـتانی خیلی 
ناعادانه باخت شان را برگردن تیم داوری 
انداختند و اعام کردند کـــه داوران تهرانی 
بودنـــد و به ســـود تیم تهرانی ســـوت زدند. 
مســـئوان این تیم به نشانه اعتراض فیلم 
بازی را به کمیته مســـابقات ارســـال کردند. 
آن زمان مـــن داور بین المللی نبودم وقتی 
فیلم را کمیتـــه داوران نـــگاه کردند، گفتند 
که داور این بازی کیســـت؟ آنها گفتند گاره 
ناظمی. مســـئوان کمیته داوران گفتند که 
واقعاً به ناظمی احســـنت می گوییم و این 
موضوع سکوی پرتاب من برای قضاوت در 
بازی های سخت تر شد. قطعاً این موضوع 
وجود دارد و هر داوری ممکن اســـت اشتباه 
کنـــد اما مهـــم این اســـت که این اشـــتباه را 
جبـــران کند. یـــک داور آمادگی جســـمانی 
خـــود را باید به حدی باا ببرد که به تمامی 
صحنه ها نزدیک باشد و تمرکز باایی داشته 
باشد تا اشـــتباهاتش بخصوص اشتباهات 

تأثیرگذارش به حداقل برسد.
ë  شـــما هم فوتســـال آقایان را در مسابقات

دانشـــجویان جهـــان قضـــاوت کردیـــد هم 
فوتسال بانوان را، دوست دارید که کدام یک 

را بیشتر قضاوت کنید؟
زمانی که قضاوت بازی آقایان را به یک 
داور می دهنـــد و بـــه او اطمینـــان می کنند، 
حس خوبی به داور منتقل می شـــود به این 
دلیل کـــه در ســـطح بااتری شـــما را قبول 
دارند. قضاوت بازی های آقایان ســـخت تر 
اســـت، چرا کـــه آمادگی جســـمانی آقایان 
بیشتر است و سرعت بااتری دارند ،به این 
دلیل اتفاقاتـــی که در طول بـــازی می افتد، 
ســـریع تر اســـت به این دلیل زمان کمتری 

برای تصمیم گیری دارید بنابراین قضاوت 
دیدارهـــای آقایان خیلی ســـخت اســـت اما 
اطمینان کردن به من در ســـپردن قضاوت 
آقایان خیلی لذت بخش اســـت. زمانی که 
به عنـــوان داور خانم قضـــاوت می کنید و دو 
تیـــم آقایان قبول می کنند کـــه قضاوت این 
بازی را یک خانم انجام دهد، حس بســـیار 

خوبی دارد.
ë  در مورد قضاوت در فینال المپیک جوانان

برای ما بگویید.
از روز اول خـــودم را در فینـــال می دیـــدم. 
خیلی تـــاش کردم و تمام تمرکـــزم را برای 
قضاوت های خوب در این بازی ها گذاشتم تا 
بتوانم رضایت ناظـــران داوری را جلب کنم 
که خدا را شـــکر ایـــن اتفاق افتـــاد و به عنوان 
اولین داور توانستم فینال مسابقات المپیک 
را قضاوت کنم. امســـال نخستین سالی بود 
که فوتســـال در المپیک برگزار می شـــد و این 
موضوع مهمی است که برای من اتفاق افتاد.

ë  شـــما پس از قضـــاوت در المپیک جوانان
بیش از گذشته شـــناخته شـــدید. در کوچه و 
خیابان مردم با دیدن شما چه واکنشی نشان 
می دهند. آیا این شـــناخته شـــدن را دوست 

دارید؟
پیام هـــای محبت آمیز هموطنانم پیش 
از بازی فینال انگیـــزه زیادی به من داد، این 
ششـــمین اباغ قضاوت در این ســـطح بود 
و پیش از این مســـابقات دیگـــری همچون 
جـــام ملت های آســـیا را قضاوت کـــردم اما 
ســـطح مســـابقات المپیک جوانان از سایر 
مســـابقاتی که قضاوت کردم بااتر بود و به 
این دلیل توجهات بیشـــتر جلب شـــد. بعد 
از این مســـابقات خیلـــی از دوســـتانی را که 

سال ها از آنها خبر نداشتم پیدا کردم و این 
برای من خوشـــایند بـــود و این نکته مثبت 
این اتفاق بود. شـــناخته شدن خیلی خوب 
است. اطرافیانم می گفتند که ما می دانیم 
شـــما هر روز صبح بیـــرون می روی و صبح 
تا شـــب می دوی، اما فکرش را نمی کردیم 
که در این سطح باشـــی! البته این شناخته 
شـــدن باعث می شـــود تا بار مسئولیت تان 

سنگین تر شود.
ë  چگونه می شـــود که یک داور بانو با وجود

این محدودیت هایی که در کشورمان وجود 
دارد، به این سطح می رسد؟

بانوان ایرانی باید پشت کار باایی داشته 
باشند. مسیر سختی را پشت سر گذاشتم و 
در طی این سال هایی که در کاس ها حضور 
داشتم از میان 20 نفر تنها دو نفر توانستیم 
که این کاس ها را به پایان برسانیم. زمانی 
که مـــا این کار را آغاز کردیـــم بخش بانوان 
فدراسیون فوتبال وجود نداشت آن زمان ما 
یک انجمن فوتبال بانوان داشتیم که سطح 
بســـیار پایینـــی داشـــت. مســـابقات بانوان 
به صـــورت محدود برگـــزار می شـــد و یک 
تعداد داور بانو در حالی قضاوت می کردند 
که هیـــچ نظارتی روی قضـــاوت آنها نبود. 
خیلی وقت هـــا بود که ناامید می شـــدیم و 
می گفتیـــم داوری در بخـــش بانـــوان هیچ 
چیزی ندارد و ما به چیزی نخواهیم رســـید 
اما من عاقه مند بودم و از بچگی ورزش را 
دوست داشـــتم. در طی این سال ها برادرم 
به عنوان داور در کنار من بود و به من انرژی 

می داد که به کارم ادامه دهم و این موضوع 
باعث شـــد تا داوری را رها نکنم. شـــاید اگر 
بـــرادرم در کنار من نبـــود خیلی وقت پیش 

داوری را رها می کردم و ادامه نمی دادم.
ë  طی این ســـال ها از قضاوت در کدام بازی

لذت بردید؟
خیلـــی از بازی هایی که در لیگ خودمان 
قضاوت کردم به دلم نشست. یک مسابقه 
کـــه بـــرای آقایان قضـــاوت کردم بـــرای من 
خیلی لذت بخش بود. من قضاوت کرواسی 
– چین را به عنوان داور اول و دیدار نیوزیلند 
- روسیه را به عنوان داور دوم برعهده داشتم 
و فکر می کردم که کشورهای اروپایی همیشه 
گاردی در مقابـــل آســـیایی ها دارنـــد و فکـــر 
می کننـــد که چون اروپایی هســـتند باید یک 
داور اروپایـــی بـــازی آنها را قضـــاوت کند اما 
زمانی که بازی تمام شد مربیان آقا می گفتند 
کـــه  ای کاش همـــه بازی هـــای مـــا را شـــما 
قضاوت می کردید، ما داور بخوبی شما تا به 
حال ندیدیـــم که این گونه قضاوت کند. این 

حرف ها خیلی برای من لذت بخش بود.
ë شما نقطه ضعفی دارید؟

نقطه ضعف من این اســـت که بیش از 
حد مهربانـــم. بعضی ها به مـــن می گویند 
تو که تـــا این حد مهربانی چگونه می شـــود 
کـــه یک بازیکـــن را اخـــراج کنی؟ بـــرای آن 
بازیکن دلت نمی ســـوزد؟ من داخل زمین 
خیلی جدی هســـتم به این دلیل دوستانم 
بـــه مـــن می گویند که اخـــاق تـــو در داخل 
زمین و خارج از زمین کامًا متفاوت اســـت. 
در زندگی شـــخصی خیلی چیزها را نادیده 
می گیرم اما نمی توانم برخی مســـائل را در 

زمین فوتبال چشم پوشی کنم.

ë  شما طرفدار کدام تیم هستید؟
تعصب زیادی بر فوتســـال بانوان ایران 
دارم و زمانی که می بینم تیم های بانوان ما 
با کمبود امکانات و بدون هیچ ادعایی بازی 
می کنند، تعصبم به فوتسال بانوان چندین 
برابر می شود. من طرفدار فوتسال و فوتبال 
بانوان هســـتم و از تیم خاصـــی طرفداری 

نمی کنم.
ë  به نظر شما ایرادی دارد که یک داور طرفدار

تیم خاصی باشد؟
و  گرایش هـــا  یکســـری  داوران  قطعـــاً 
تمایاتـــی دارنـــد ولی داوری که به ســـطح 
حرفه ای می رســـد برایش نباید فرقی کند 
که کـــدام تیم ببـــرد یا ببـــازد. تیـــم داوری 
همانند یک تیم فوتبال اســـت و شما باید 
در طـــول ایـــن مـــدت از رقیبانی کـــه دارید 
جلو بزنید بخصـــوص در آقایان که تعداد 
داوران در ایـــن بخش بســـیار زیاد اســـت و 
کوچک ترین اشـــتباهی آنها را از این رقابت 
عقب می اندازد، در نتیجه باید تمام تمرکز 
داوران روی کارشان باشد تا پیشرفت کنند. 
کوچک ترین اشـــتباه ســـهوی ممکن است 
یـــک داور را ســـال ها به عقـــب بازگرداند و 

فرصت قضاوت را از او بگیرد.
ë  به نظـــر شـــما »مســـی« بهتـــر اســـت یا

»رونالدو«؟
رونالدو. از نظر من نوع زندگی حرفه ای 
رونالـــدو بهتر اســـت و عاوه بر ایـــن، او به 
یکســـری از اخاقیات پایبند اســـت، این ها 
در مســـی وجود نـــدارد. رونالدو درگیر هیچ 
چیز نیست و از کشـــوری حمایت نمی کند 
اما مسی خیلی راحت این مسائل را دنبال 
می کنـــد. رونالدو هدف خیلی بزرگی دارد و 
به خاطر رســـیدن به این هـــدف فقط روی 
کارش تمرکـــز می کنـــد. زندگـــی حرفه ای 
رونالدو قابل تحسین است، بدن او به اندازه 
یک بازیکن 24 ســـاله است و آمادگی بدنی 

بسیار باایی دارد.
ë  دوســـت دارید که بازی های »رونالدو« را

قضاوت کنید؟
بزرگ تریـــن آرزوی مـــن این اســـت که 

بازی های چنین آدمی را قضاوت کنم.
ë  اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟

به سینما می روید؟
سینما نمی روم چون کارمند هستم و تا 
بعد از ظهر درگیرم، وقت ســـینما را ندارم 

اما واقعاً عاشق سینما هستم.
ë چه ژانری را دوست دارید؟

کارهـــای کمدی رضا عطـــاران را خیلی 
دوســـت دارم و سعی می کنم که کارهای او 

را ببینم.
ë  در ســـطح جهـــان و حتی ایـــران داورانی

داریم که دو شـــغل مهم دارند، هـــم داوری 
می کنند و هم پزشک هســـتند. چگونه یک 
نفر می تواند 2 شـــغل مهم و حساس داشته 

باشد؟
داورها باید آدم های باهوشـــی باشـــند. 
این حرفـــه زمان زیادی از شـــما می گیرد و 
شاید نتوان به کار دیگری رسید ولی امکان 
پذیر است و حتی خیلی از فوتبالیست های 
خودمان چنین  شـــرایطی دارند و آدم های 
تحصیلکـــرده زیـــادی داریـــم. فعالیت در 
دو شـــغل مهم چیزی نیســـت که نتوان به 
آن دســـت نیافت البته کار سختی است اما 
برخی ها می توانند این دو کار مهم را انجام 
دهند. کسانی که داوری می کنند از نظر من 
آدم های باهوشی هســـتند اگر شرایط برای 
آنها مهیا باشـــد قطعـــاً می توانند در حرفه 

دیگری هم موفق باشند.
ë آینده داوری ایران را چگونه می بینید؟

مـــا در فوتبـــال بایـــد بیشـــتر کار کنیـــم 
احساسم بر این است که در سال های اخیر 
تمایات به ســـمت فوتسال بیشـــتر شده و 
داوران به سمت فوتسال می آیند، این عاقه 
در فوتبال نیســـت. به این دلیل فدراسیون 
بایـــد نـــگاه ویـــژه ای نســـبت بـــه پـــرورش 
استعدادها در فوتبال بانوان داشته باشد. در 
حال حاضر ما در فوتسال تعداد زیادی داور 
داریم و مطمئنم فوتســـال ما آینده خیلی 

خوبی از نظر داوری خواهد داشت.
ë  در زندگـــی شـــخصی تان هـــم قضـــاوت

می کنید؟ 
خانم هایی که ورزشی هستند ناخودآگاه 
در زندگـــی شخصی شـــان هـــم آدم هـــای 
محکم تری می شـــوند. ناخـــودآگاه ورزش 
کـــردن آدم هـــا را محکم تـــر می کنـــد و در 
مقابل سختی ها تحمل ما بیشتر می شود. 
خیلی وقت هـــا در خانـــواده زمانـــی که در 
مـــورد مســـائلی نظـــر می دهـــم می گویند 
که فکـــر می کنی اینجـــا هم زمیـــن فوتبال 
اســـت؟! اطرافیـــان فکر می کننـــد چون ما 
داور هســـتیم می خواهیم نظر نهایی را در 
مســـائل مختلف بدهیم در صورتی که این 

گونه نیست.
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داستان ورزشی

ë به تنهایی داوری را انتخاب نمی کردم
ë از روز اول خودم را در فینال می دیدم 
ë  خیلی وقت ها بود که ناامید می شدیم
ë  در مسابقات دانشجویان جهان مربیان

آقا می گفتند که  ای کاش همه بازی های آنها 
را من قضاوت می کردم

ë بیش از حد مهربانم 



نیروهــای  هجــوم  بــا 
انگلســتان  نظامــی 
ســوم  در  شــوروی  و 
در  و   1320 شــهریور 
اســتعفای  آن،  پــی 
»رضاشــاه« ازسلطنت  
از  یکــی  وارد  ایــران  شــهریور،   25 در 
بحرانی ترین ادوار تاریخی خود شد. اگرچه 
حــذف رضاشــاه از صحنه  سیاســی کشــور، 
می توانست نویدی برای تحقق آرمان های 
فراموش شده مشــروطیت در ایران باشد، 
اما در عمل، آنچه ایران، بدان دست یافت، 
یک دهه اغتشاش و هرج و مرج مداوم بود.

اشــغال نظامــی ایــران توســط متفقیــن، 
کشــور را به »پل پیروزی« در جنگ جهانی 
دوم، بدل کرد. پیامدهای حمله متفقین، 
تنها خدشــه وارد کردن بــه حیثیت ملی و 
استقال سیاســی ایران نبود. دست اندازی 
اشــغالگران بر منابع حیاتی کشــور جهت 
رفــع نیازهــای خــود، ایــران را بــا یکــی از 
بدتریــن ادوار کمبود شــدید منابع غذایی، 
مواجه ساخت. بحرانی که کشور را به سوی 
فاجعــه ای بــزرگ و سراشــیب فروپاشــی 

سوق می داد.

ë !دوام با احمد قوام
احمد قوام السلطنه )متولد 12۵2 تهران- 
درگذشــته 133۴ تهران( دولتمرد اشرافی 
قاجــاری که قریب بیســت ســال، بــه اجبار 
از صحنه سیاســی کشــور کناره گرفتــه بود، 
با ســقوط نظام رضاشــاهی، فعالیت خود 
بــرای بازگشــت بــه قــدرت را از ســرگرفت. 
قوام الســلطنه در ســال های پس از انقاب 
مشروطه، تقریباً تمام پست های حکومتی 
ایــران را تجربــه کــرده بــود. از حکمرانــی 
خراســان تا وزارت داخلــه، عدلیه، خارجه، 
مالیــه، جنــگ و مهم تــر از همــه دو بــار )تا 
پایان حیات سیاسی، پنج بار( ردای رئیس 

الوزرایی را نیز بر تن کرده بود.
رضاخان که قوام السلطنه را رقیب و مانعی 
بر سر راه قبضه کردن قدرت می پنداشت، 
انداخــت.  دام  بــه  را  او  در مهرمــاه 1302 
اتهام قوام، طرح ریزی نقشــه ای برای ترور 
رضاخان بود. قوام الســلطنه، با پادرمیانی 
»میرزا حســن خــان مشــیرالدوله« رئیس 
الــوزرای وقــت و»احمد شــاه قاجــار« جان 
ســالم به در برد. اما مجبور شــد که صحنه 
سیاســی کشــور را به طور کامل تــرک گوید. 
چنــد ســال را بــه حالــت تبعیــد در خــارج 

از کشــور به ســر بــرد و پــس از بازگشــت به 
ایــران، در اماک پهناور خــود در اهیجان، 

سال های انزوا را سپری کرد.
احمــد قوام الســلطنه که به سیاســت بازی 
و بخصــوص قاطعیــت و قــدرت طلبــی 
شــهره بود و به قول »ســید حسن مدرس« 
همچون شمشــیر فوادیــن روز جنگ بود، 
به عقیده بســیاری، در روزهای نابســامانی 
اشغال نظامی و بروز قحطی در کشور، تنها 
گزینه برای خارج کردن کشور از بحرانی بود 
که روز به روز به فاجعه نزدیک تر می شد. بر 
این زمینه بود که احمد قوام شصت و پنج 
ســاله، در دهم مــرداد 1321 بــا رأی تمایل 
وکای دوره سیزدهم مجلس شورای ملی 

به نخست وزیری انتخاب شد.
ë !هدف من نان است

در آســتانه انتخاب قوام به نخست وزیری، 
بحــران کمبــود غــات و ارزاق عمومــی به 
اوج رســیده بود. شــماری از شهرهای ایران 
بویژه آذربایجان بــا ناآرامی و غارت روبه رو 
شــدند. دولت برای تأمین آذوقه و خواربار 
شــهرها، بــا معضلــی جــدی مواجه شــده 
بود. نیروهای متفقین با جلوگیری از حمل 
غله، خواربــار و دام به تهران، آتش بحران 

دادگســتری  کاخ 
تهــران کــه بــه نوعــی 
در  عدالــت  نمــاد 
دوم  پهلــوی  دوران 
می شــود،  محســوب 
گنجینه ای از داستان ها 
و  کوچــک  روایــات  و 
بــزرگ عدالت طلبی 
و  درســت  حکم هــای  و  تظلم خواهــی  و 
نادرســت و البتــه وقایــع کوچک و بــزرگ را 
در حافظه خــود دارد. در طــول عمر حدود 
70ساله این بنا جلسات دادگاه مهمی در آن 
برگزار شده است. اما تمام این محاکمات با 
جلسات دادگاهی که در تیرماه سال 1338 
در یکی از اتاق های طبقه اول این مجموعه 
برگزار می شد، یک تفاوت عمده داشت. آن 
فرق عمده نیــز این بود که متهم حاضر در 
جلســات این دادگاه فردی بود که چندسال 
قبــل و درســت در ماه های نخســت پس از 

کودتای 28 مرداد 1332 در یک کاهبرداری 
را  دادگســتری  کاخ  ســاختمان  جســورانه 
فروخته بود. این مرد ســید مهدی بلیغ نام 
داشــت. براساس آنچه در جلســات دادگاه 
مطرح شــد، ســید مهدی بلیــغ کــه در این 
دادگاه به اتهام قتل دوســت و همکار سابق 
خود مهدی نظری و البته توزیع موادمخدر 
محاکمه می شــد، همان فردی بــود که کاخ 
دادگستری را به دو تاجر امریکایی فروخته و 

به مصر فرار کرده بود.
اما ماجرای فروش کاخ دادگســتری توســط 
بلیــغ آنچنان مشــهور بود که نــام او در دهه 
1330 به عنــوان بزرگ ترین و باهوش ترین 
کاهبردار ایران به ثبت رســید. حکایت این 
کاهبرداری تا آن حد خواندنی است که در 
طول زمان روایات مختلفی از آن در نشریات 
چاپ شــد؛ روایاتی که نحوه فــروش کاخ در 
همه یکسان اســت و تنها هویت خریداران 
تغییــر می کنــد. در نخســتین نشــریاتی که 

ایــن واقعــه را ثبــت کرده اند چــون کیهان و 
اطاعات آن زمان قربانیان کاهبرداری دو 
امریکایــی ذکر شــده اند اما با گذشــت زمان 
ملیت آنهــا در برخی موارد به عرب و حتی 
خرده مالکــی از اراک تغییر کــرد. این مورد 
آخر بیشتر در نشریاتی که به صورت پاورقی 
به این موضــوع پرداخته اند )بــه طور مثال 
ویژه نامــه پایان ســال 1343روزنامه آفتاب 
شرق مشهد( دیده شده است. اما واقعیت 
ماجرای فروش کاخ دادگستری توسط سید 
مهدی بلیغ که با این کار لقب »آرسن لوپن 
ایرانــی« را از ســوی حادثه نویســان بــه خود 
اختصاص داد، بر اســاس آنچه در نشریات 
ســال 1333شمسی منتشر شــد، این گونه 
است: بلیغ هنگامی که کشور گرفتار حواشی 
کودتــای 28مــرداد بود، تصمیــم گرفت تا 
با کاری جســورانه ره صدســاله را یک شــبه 
برود. او برای رســیدن به این منظور فروش 
کاخ دادگســتری را در دســتور کار قــرار داد. 

نزدیــک به چهار مــاه پس از کودتای 28 مــرداد 1332 
دانشــجویان دانشــگاه تهران در اعتــراض به محاکمه 
محمد مصدق و از ســرگیری روابط ایران با انگلســتان 
کــه در 30 مهر مــاه 1331 از طرف دولت دکتر مصدق 
انجــام گرفــت و همچنیــن اعتــراض بــه ســفر ریچارد 
نیکســون معــاون رئیــس جمهــوری وقــت امریــکا به 
ایران، روز 1۶ آذر دست به تظاهراتی زدند که با نام روز 

دانشجو در تاریخ ایران ثبت شد.
روزنامــه اطاعــات در صفحــه 8 روز دوشــنبه 16 آذر 
1332 در خبــری از ایــن رویــداد با تیتر »امــروز ازطرف 
چنــد تــن از دانشــجویان دانشــگاه تظاهراتــی صورت 

گرفت« می نویسد:
»مقارن ساعت 10 و ربع بامداد امروز از طرف عده ای از 
دانشجویان تظاهراتی در دانشگاه علوم صورت گرفت 
کــه بافاصله مأموران فرمانــداری نظامی متظاهرین 
را  از دانشــجویان  نفــر  و ســیزده  را متفــرق ســاختند 
دســتگیر کردنــد. پــس از آن در حوالــی دانشــکده فنی 
نیز از طرف چند تن از دانشــجویان منتسب به احزاب 
چــپ تظاهراتــی انجام شــد و چون تظاهرکننــدگان با 
اخطارهای مأموران انتظامی متفرق نشدند و در برابر 
مأموران مقاومــت می کردند بر اثر تیراندازی مأموران 
3 نفر مجروح شدند و هفده نفر هم دستگیر گردیدند. 
گلولــه به ســینه و ران مجروح شــدگان اصابــت کرده و 
جمعــاً 30 نفــر در دانشــگاه دســتگیر شــده اند. پس از 
تظاهــرات مزبور وضع دانشــگاه آرام گردید و مأموران 
انتظامــی بــر اوضاع آنجا مســلط شــدند... یــک مقام 

مســئول فرمانــداری نظامی تهــران دربــاره تظاهرات 
امروز...اظهار داشــت: امروز عــده ای از عناصر اخالگر 
که منتسب به حزب منحله توده بودند به دانشگاه رفته 
و عده ای از دانشــجویان را مجبور به تظاهرات نمودند 
و در حال دسته جمعی به مأموران فرمانداری نظامی 
محافظ دانشــگاه که مســلط بــر اوضــاع بودند حمله 
کرده، قصد ربودن اسلحه آنها را داشتند و مأموران نیز 
اقدام به تیراندازی نمودند. مجروحین به بیمارســتان 

شماره دو ارتش اعزام و در آنجا بستری شده اند...
دو نفــر از مجروحیــن حادثــه امــروز دانشــگاه آقایــان 
اثــر  مصطفــی بزرگ نیــا و ]آذر[ شــریعت رضوی در 
اصابت گلوله به ناحیه ریه و ســینه و خونریزی شــدید 
فــوت کرده اند....آقــای احمــد قندچــی ]این دانشــجو 
نیز کشــته شــد[ یکــی دیگــر از مجروحین کــه اینک در 
بیمارستان بستری می باشــد، حالش خطرناک است 
و به طــوری که پزشــکان معالــج اظهــار می دارند امید 

بهبودی وی نیز کم است.«

نگاهی به ماجرای فروش خانه ملت در سالگرد افتتاح آن

کاخ بلیغ!
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پژوهشگر تاریخ

رویا ظریفیان
دانشجوی دکترای تاریخ

وقوع ســه آتش ســوزی مهیب در بازه زمانــی 1287، 
تاریخــی  موضوعــات  از  خورشــیدی  و 1373   1310
و قابــل اعتنــا در تاریخ مجلــس ایران اســت. حادثه 
نخســت به دستور محمدعلی شــاه قاجار و به دست 
وادیمیــر لیاخــوف روســی در 23 جمــادی ااولــی 
1326- 2 تیــر 1287 اتفــاق افتــاد. به گــواه شــاهدان 
عینی وســعت این حادثه به حــدی بود که چارچوب 
درهای عمارت بهارســتان نیز از جا کنده شد و برخی 
از اهالــی پایتخت اره به دســت درختان باغ محوطه 
مجلس را می بریدند. اشــیای گران قیمتی که از زمان 
میرزا حســین خان مشــیرالدوله )سپهساار( به جای 
مانــده بــود، غــارت شــد و هدایایــی کــه اهالــی ایران 
به رســم هدیه بــه مجلــس داده بودند همه توســط 
ســپاه قــزاق بــه غــارت رفــت، دســت آخر نیــز آتش 
به عمــارت افکندند و هر آنچه بود و نبود به خاکســتر 
مبدل کردند. اســناد و تصاویر موجود، عمق تخریب 
ساختمان نخســتین پارلمان ایران را نشان می دهد. 
بــر پایه برخی روایت هــا، مرمت و تعمیر مجلس در 
آن ســال حدود 30 هزارتومان هزینه بر دوش خزانه 

کم جان آن روز ایران نهاد.
اما دو آتش ســوزی دیگر نه به دســتور عنصر داخلی 
و نــه با دســت بیگانــه، که به  نظــر غیرعمــد رخ داد. 

ماجرای این آتش سوزی مجلس خواندنی است.
روز 18 آذر 1310 در دوره ســلطنت رضاشــاه پهلوی و 
دوره هشتم مجلس شــورای ملی آتشی ناخواسته بر 
جان عمارت بهارستان افتاد. هنگامی که نمایندگان 
در جلســه غیرعلنــی مشــغول مذاکــره دربــاره لوایح 
پیشــنهادی سیدحســن تقــی زاده وزیــر مالیــه وقــت 
بودند، ناگهان فریاد حریق! حریق! در صحن مجلس 
طنین انداز شــد. گویا در کنار سالن جلسات مجلس و 
اتــاق ماقات خصوصــی رئیس، آنجا که تــاار زیبای 
آیینــه قرار دارد، از بخاری آتشــی مشــتعل شــده و به 

چوب های شیروانی سرایت می کند.
پایــه گــزارش 18 آذر 1310 روزنامــه اطاعــات:  بــر 
»یک ونیم ســاعت قبــل از ظهر آتــش از اتاق تنفس 
نماینــدگان و در کنــار صحــن اصلــی پارلمــان زبانه 
می کشــد و حــدود یک ســاعت بعدازظهر بــا تاش 
نیروهای اطفای حریق، نمایندگان و کارکنان مجلس 
آتش مهار می شود. بر پایه همین گزارش اشیا و اثاثیه 
ارزشــمند در آتش نمی ســوزد، مگر چنــد چهلچراغ 
قدیمــی و میــز و صندلی که بیــش از این ذکر نشــده 

است.«
از نکات قابل توجه در این حادثه بحث بیمه عمارت 
مجلــس و  ادارات تابعه همچون کتابخانه و مطبعه 
اســت. در آن زمــان ســاختمان کتابخانــه در شــرق و 
مطبعــه در غــرب ســاختمان اصلــی مجلــس جای 
داشــتند. از قــرار معلــوم، ایــن ادارات از ســال 1307 
تحت پوشــش بیمه قرار گرفته بودند و هر سال برای 
ســه عمارت 800 تومان به دو شرکت بیمه آلمانی و 
انگلیســی پرداخت می شــد. این اقدام در آن سال ها 
قابل تحســین اســت. ارزش اثاثیــه و اموال مجموعه 
ادارات مجلــس در آن زمــان حــدود 800 هزارتومان 
بــرآورد شــده بــود، هــر چنــد برخــی از نقاشــی ها و 
فرش های داخل مجلس بســیار ارزشــمند و تخریب 
آنها غیرقابل جبران بود، اما ارباب کیخســرو شاهرخ، 
مدیریــت وقت مجلس، جوانــب کار را در نظر گرفته 

بود.
آخریــن حریــق مهیــب مجلــس در 1۵ آذر 1373 
اتفاق افتاد. نگارنده این ســطور در آن ســال به عنوان 
بــرای  دانش آمــوز مقطــع دوم دبیرســتان علمیــه 
گذرانــدن دوره طرح کاد، یــک روز از هفته را در واحد 
برق مجموعه بهارستان مجلس مشغول کارآموزی 
بــود. از بــد حادثــه، همــان روز آتش ســوزی عمــارت 
بهارســتان در محل حضور داشــتم. دقیــق به  خاطر 
ندارم از ســاعت چند، اما دیدم که از سحرگاه آتش از 
عمارت زبانه می کشید. خانه ما در حدود 200 متری 
عمــارت بــود. با هیاهــو و غوغــای اهالی بهارســتان، 
مأمــوران  رســیدم،  عمــارت  حیــاط  بــه  سراســیمه 
آتش نشــانی تــازه بــه محــل حادثــه رســیده بودنــد. 
آتش از پنجره ها زبانه می کشــید. طی 3 تا ۴ ســاعت 
ســاختمان بــه تلی از خــاک مبدل شــد. تــاار آیینه، 
پارلمان، ســاختمان اصلی تا منتهی الیه بهارستان - 
که در آن زمان شعبه بانک ملی بهارستان بود- همه 
در آتش ســوخت. به نظرم این بار بدتر از ســال 1310 

بود به طوری که هیچ چیز سالم نمانده بود.
در گــزارش نهایــی دایــل حریــق، دو فرضیــه وجود 
داشــت: نخســت اینکه، اتصالی ســیم های فرســوده 
برق دلیل آتش ســوزی بــود یا اینکه احتمــااً بخاری 
برقــی کــه در بانک ملی قــرار داشــت موجب حریق 
شــده بود. از زمان اطفــای حریق تا چند هفته پس از 
آن، ما مشــغول تعمیر سیستم روشــنایی مجموعه 

بودیم؛ به گمانم این بار بیمه ای در کار نبود.

نگاهی به آتش سوزی های مجلس شورای ملی در سالگرد دومین حریق 
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ریچارد نیکسون) ایستاده(  یک روز پس از كشتار دانشجویان در دانشگاه تهران - آذر ۱۳۳۲

ســاخت ساختمان کاخ دادگســتری توسط سید 
محســن صدر )صدرااشــراف( وزیر دادگستری 
کابینــه محمــود جم به مناقصه گذاشــته شــد و 
شــرکت اشــکودا از کشــور چکســلواکی به عنوان 
پیمانکار، عملیات ساختمانی آن را از فروردین 
1317 آغــاز کرد. با آغاز جنگ جهانی دوم در اول ســپتامبر 1۹3۹ - نهم 
شــهریور1318 کار ســاخت بنــا متوقف مانــد و در نهایت در ســال 1325 
افتتاح شــد. گابریــل گورکیان، معمار برجســته ارمنی، این بنــا را با 550 
اتــاق و ســالن و هفت حیاط در ســبک معمــاری نوکاســیک طراحی و 
مجسمه های بانوی عدالت اثر ابوالحسن صدیقی و انوشیروان دادگر اثر 
غامرضا رحیم زاده ارژنگ نیز این ساختمان را تبدیل به یک اثر تاریخی 

کرده است.

گشایش رسمی کاخ دادگستری
روزنامــه کوشــش سه شــنبه 1۹ آذر 1325 در گزارشــی از ایــن مراســم 
می نویســد: »ســه ســاعت بعد از ظهر دیروز کاخ دادگســتری کــه اخیراً 
بــه پایــان رســیده در پیشــگاه اعلیحضــرت همایــون  ســاختمان آن 
شاهنشاهی رسماً گشایش یافت. قبل از تشریف فرمایی مرکب شاهانه، 
آقــای نخســت وزیر ]احمــد قــوام الســلطنه[ و آقایــان وزیــران رئیس و 
دادســتان دیوان کشــور و رؤســای عالی مقــام دوایر قضایــی و اداری در 
محل کاخ وزارت دادگستری حضور بهم رسانیده و در ساعت مقرر ذات 
همایونی تشــریف فرما شــده و گشایش رســمی به عمل آمد. جزئیات 
ســاختمان کاخ کــه قبــل از جنــگ شــروع شــده و بــا جدیت و مســاعی 
مهندسین عالی مقام چکسلواکی و سایر مهندسین اروپایی و ایرانی به 
پایان رسیده و مقدار مصالحی که مصرف شده از سنگ و سیمان و آهن 
و سنگ های مرمر و غیره به عرض رسید. اعلیحضرت همایونی نسبت 
به مهندسین اظهار مرحمت فرمودند و تمام قسمت های کاخ و سالون 
ها]ســالن[ و تاارهای مجلل دادگاه جنایی و کتابخانه را بازدید فرموده 
و توضیحات ازم نســبت به هر قســمت به عرض رســید و در رادیو نیز 

جریان گشایش کاخ تفصیًا گفته شد.«
روزنامه کوشش چهارشنبه 1۹ آذر 1325 در گزارش دیگری می نویسد:

»کاخ دادگســتری ایــران بدون تردید در قاره آســیا بــدون مثل و مانند 

اســت.... عظمــت ایــن کاخ با شــکوه به قدری اســت که مســاحت آن 
20هزار متر مربع می باشــد و ارتفاع آن به بیست و هفت متر می رسد 
و اســتحکام کاخ خیلی زیاد اســت زیرا تا ده متر شفته ریزی و پی ریزی 
شده است. تمام پله های این کاخ از سنگ مرمر است و هفت حیاط و 
پانصد و پنجاه اتاق و سالون دارد و طول گالری های آن در وسط اتاق ها 
بــه چندین کیلومتر می رســد.... در طرح نقشــه ایــن کاخ طوری دقت 
شــده کــه راه ورود و خــروج اعضای دادگســتری و مردمی که به عدلیه 
مراجعه دارند به کلی جدا اســت و نیز راه ورود و خروج محبوسین که 
باید موردمحاکمه قرار بگیرند جدا می باشد و ممکن است که صد نفر 
محبــوس در دادگاه هــای مختلف این کاخ مورد دادرســی قرار بگیرند 
بــدون اینکــه یکدیگر را ببیننــد و یا باهــم تاقی کنند. یکصــد و پنجاه 
میلیــون ریال...خــرج ســاختمان ایــن کاخ باشــکوه و عظیم...گردیده 
اســت. این کاخ عاوه بر دســتگاه حرارت مرکزی و حمام، رســتوران 
و آشــپرخانه و زنــدان موقت و مریضخانه و ســازمان طــب قانونی و 
غیره به یک ابراتوار بزرگ مجهز اســت که در آن می توانند اجســاد 
را تشریح و مواد مختلف کاخ را تجزیه و ترکیب نمایند. زیرا به طوری 
کــه می دانید این قســمت ها در کشــف بعضی از جرایــم فوق العاده 
مورد لزوم می باشد. در هر صورت از لحاظ صوری و ظاهری این کاخ 

بزرگ بدون شک موجب مباهات دادگستری ایران می باشد...«

سالروز گشایش کاخ دادگستری

 نانی که نان قوام را آجر کرد!
شورش نان در 17 آذر 1321

را شــعله ور می کردنــد. شــرایط بــه قدری 
اسفبار بود که »لوییس جی. دریفوس« وزیر 
مختار امریکا در تهران، در نامه ای از وزارت 
خارجــه امریکا خواســت تا توجــه مقامات 
متفقین را به صدمه ای که اقدامات آنها به 
معیشت مردم ایران می رساند جلب کند. 
در نامه دریفوس به روشنی اشاره شده بود 
که اگر مســأله کمبود غات حل نشود، یک 
قحطی تمام عیار بزودی به واقعیت تبدیل 
می شــود. پس دور از انتظــار نبود که احمد 
قوام، هدف اول دولت خود را »نان« بداند. 
او پــس از دریافــت فرمــان نخســت وزیری 
طی مصاحبــه ای بــا خبرنــگاران داخلی و 
خارجــی، در پاســخ به اینکــه برنامه دولت 
جدید چیست؟ تکه نانی را در دست گرفت 
و گفــت: »ایــن، برنامه من اســت. اگــر قادر 
باشــم نان مرغوب در اختیار تمام ایرانیان 
قرار بدهم، دشواری های دیگر بسادگی حل 

خواهند شد.«
ë تشکیل وزارت خواربار

می دانســت  کــه  الســلطنه  قــوام   احمــد 
متفقین بــرای تأمین فوری نیازهــای خود، 
او را بــرای انتشــار بیشــتر اســکناس تحــت 
فشــار می گذارند، ســعی کرد برآورده کردن 
ایــن خواســت را به تعهد آنها بــرای تأمین 
حداقلــی غله مردم ایــران، گره بزنــد. قوام 
همزمان، دست به ایجاد یک وزارت جدید 
بــرای ســاماندهی در تهیــه و توزیــع غلــه و 
خواربــار مردم زد. او در پایان شــهریور 1321 
ایحه ای برای تشکیل یک وزارتخانه جدید 
تحــت عنــوان »وزارت خواربار« به مجلس 
شورای ملی تقدیم کرد. مجلس طی ماده 
واحــده ای در 30 مهــر 1321 به دولت اجازه 
داد تا برای تمرکز امور خواربار و تأمین آذوقه 
مــردم، تشــکیات جدیــدی به نــام وزارت 
خواربار ایجاد کند. با تشکیل وزارتخانه، قوام، 
»ســیدمهدی فــرخ« )معتصم الســلطنه( 
را بــه وزارت خواربــار تعییــن کــرد. انتخابی 
که تعجب بســیاری را برانگیخت. انتخاب 
مهدی فرخ که به دشمنی با قوام، شهره بود، 
تعجب برانگیز بود. آیا قوام می خواست با 
تفویض چنین مسئولیتی، نداشتن  لیاقت و 

کارآیی فرخ را ثابت کند؟
»ابراهیم صفایی« در خاطرات تاریخی خود 

به این موضوع اشــاره می کند و می نویســد: 
»تأسیس وزارت خواربار، کار شایسته ای بود 
ولی برای چنان کاری، وزیری کاردان، پرتوان 
و مــردم خــواه نیاز بود. ولی قــوام، عنصری 
پرمدعــا، بیــکاره و هوچی چــون فــرخ را در 
رأس آن قرار داد. مدیریتی که بیشتر از آنکه 
از بحران بکاهد به گســترش قحطی کمک 
کرد!« وزارتخانه جدیــد که از انجام وظایف 
خود، فرومانده بود، برای مهار بحران دست 
به استخدام یک متخصص امریکایی زد. به 
این ترتیب با تصویب مجلــس در 24 آبان 
1321 »شــریدان« به عنوان مستشــار وزارت 

خواربار منصوب شد.
ë غائله نان

نداشــتن کارآیی وزارت خواربار و گســترش 
مصایــب معیشــتی مــردم، که جامعــه را 
بشــدت دچــار التهاب کــرده بــود، فرصت 
مناسبی را برای تسویه حساب های سیاسی 
در اختیار رقبای قوام قرار داد. بر بال بحران 
نان، دشمنان سیاســی قوام و در رأس آنها 
دربــار پهلــوی، غائلــه 17 آذر 1321 را ایجاد 
کردنــد. ماجرایی که با شــعار »نون و پنیر و 
پونه، قوام ما گشنمونه« آغاز شد و به آتش 
زدن اموال عمومی، غارت مغازه ها و هجوم 
بــه خانــه نخســت وزیر و تخریــب و غــارت 

اموال او انجامید.
ë سقوط قوام؛ انحال وزارت

چنــدی بعد، قــوام الســلطنه تحت فشــار 
شــدید تحریــکات دربــار و مجلــس، در 24 
بهمن 1321 مجبور به اســتعفا شد. »علی 
سهیلی« نخست وزیر جدید، چندی بعد با 
استخدام »آرتور میلیسپو« امور مالی ایران 
را به دســت او ســپرد. میلیسپو، مدتی کوتاه 
بعد از ورود خود، وزارت خواربار را به سبب 
نداشــتن  کارآیــی و هزینه های سرســام آور 
آن، منحل کرد. از آن پس تشکیات وزارت 
خواربار، با نام جدید اداره کل غله، به عنوان 
زیر مجموعــه ای از وزارت دارایی، به حیات 

محدود خود ادامه داد.
 منابع:

2. در تیررس حادثه، زندگی سیاسی قوام السلطنه، 

حمید شوکت، نشر اختران، تهران

4. نخست وزیران ایران از مشیرالدوله تا بختیار، باقر 

عاقلی، انتشارات جاویدان، تهران
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بلیغ برای اجرای نقشــه خود ابتــدا دفتری 
در خیابــان گیشــا اجاره کرد و ســپس مدتی 
را بــه گشــت و گــذار در برابــر مراکــز رفــت و 
امریکایی هــا  آمــد خارجی هــا بخصــوص 
و انگلیســی ها و البتــه عرب هــا اختصــاص 
داد. انتخــاب ایــن کشــورها هم بــدان دلیل 
بود که بلیغ با وجود نداشــتن ســواد رسمی 
بــه دو زبان انگلیســی و عربی تســلط کامل 
داشــت. او پــس از چنــدی طعمــه خــود را 
که دو توریســت امریکایی بودنــد در حوالی 
سفارت انگلیس شناسایی کرد. بلیغ متوجه 
شــده بود کــه این دو نفــر قصد خرید هتلی 
را در ایــران دارنــد. پس خود را یک میلیاردر 
ایرانــی در حال فــروش اموال بــرای خروج 
دائم از کشــور معرفی و آنها را به دفتر خود 
در گیشــا دعــوت کرد. این دعــوت و برخورد 
گــرم بــا دو امریکایی خریدار هتــل، عاملی 
شــد تا آنها پیشــنهاد خرید یک ساختمان 
بزرگ و مجلل را به قیمت بسیار مناسب از 
سوی وی رد نکنند. بلیغ پس از معرفی کلی 
ســاختمان قرار بازدید بنا را بــرای عصر روز 
بعــد هماهنگ کرد و پــس از آن میهمانان 
را به محل اقامتشان رساند. او در گام بعدی 
کاهبــرداری تاریخی خود به ســراغ اتاقدار 
وزیر وقت دادگستری رفت و با تطمیع وی، 
دفتــر کار وزیــر را بــرای  ســاعتی اجــاره کرد. 
بلیغ فردای آن روز و ســاعتی قبــل از آمدن 
مشــتری ها، 200 جفت دمپایی پاســتیکی 
را در برابــر اتاق هــای کاخ دادگســتری قــرار 
داد تــا این مــکان اداری که به هنگام بازدید 
مشتریان امریکایی خالی بود، یک مجموعه 
مســکونی جلوه کنــد.او پــس از آن بــه اتاق 
وزیــر رفــت و منتظــر شــکارهای خود شــد. 
امریکایی ها سر وقت آمدند و بلیغ به عنوان 
صاحب عمارت، تمام ساختمان را به آنها 

نشان داد و البته به بهانه بودن مسافران در 
اتاق هــا و با نشــان دادن دمپایی ها، آنها را از 
دیــدن داخل اتاق ها بجز اتاق وزیر که در آن 
مستقر شده بود، بازداشت. این گونه بود که 
مشتریان ساختمان را پسندیدند و همان روز 
500 هزار تومان به او پرداخت کردند تا پس 
از انجــام مراحــل قانونــی 10 روز دیگر برای 

تحویل ساختمان مراجعه کنند.
خریداران ساعتی بعد فهمیدند چه کاهی 
بر سرشان رفته است و در این بین بلیغ پس 
از انجــام معامله، ایــران را به مقصد مصر 
ترک کرد؛ خروجی که بسیار دوام پیدا نکرد 
و او پس از چندی که مطمئن شد دیگر کسی 

به دنبال وی نیست به ایران بازگشت.
البته این تنها مواجهه بلیغ با کاخ دادگستری 
نبود زیرا او همان گونه که در ابتدای مطلب 
اشاره شد در سال های انتهایی دهه 30 بارها 
به عنوان متهم میهمان کاخی بود که خود 
فروخته بــود. پرونــده ای که باعث شــد وی 
پس از چند بار فرجام خواهی به اتهام قتل 
رفیق خود مهدی نظری و حمل مواد مخدر 
به حبس ابد محکوم شــود؛ حبس ابدی که 
با پیروزی انقاب اســامی ناتمــام ماند اما 
ظاهراً سرنوشت بلیغ با این ساختمان گره 
خورده بود زیرا اندکی پس از پیروزی انقاب 
بــار دیگــر در ابتــدای دهــه 60 ســر و کارش 
بــه این کاخ افتاد تا با صدور حکم بواســطه 
همراه داشتن مواد مخدر پرونده زندگی اش 
بسته شــود. بدین گونه داستان بلیغ و نماد 
دادگســتری در ایــران عصــر پهلوی هــا در 
حالی بــه پایان رســید کــه کاخ دادگســتری 
در ســال های پــس از بلیغ هم بارهــا و بارها 
افرادی آرسن لوپن تر از بلیغ را به خود دید. 
آرســن لوپن هایــی که اغلب مغبــون از این 

ساختمان تاریخی خارج شدند.
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 سال بیست وچهارم  شماره 6941
داستانعکسها پنجشنبه  15 آذر 1397

ابوالفضلنساییسکوت بازار رنگ
عــکاسایران
iipa.ir

رنگ، رنگ، رنگ. بازار هیرمند سیســـتان وبلوچســـتان پر از رنگ است. چشم نواز و دوست داشـــتنی هرچه در مغازه های بازار است برای خریدارها 

عرضه می کنند شـــاید این بازار ساکت رونق بگیرد.  مرزایران وافغانستان  بسته شده اســـت و مغازه ها خالی مانده از خریدار و مشتری. اما رنگ ها پا 

پس نکشیدند و حاا شده اند همه آنچه در این بازار دلت را گرم می کند.
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کشتار دام مولد، عامل افزایش قیمت گوشت و شیر
معاون بهبود تولیدات داخلی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی: قیمت شیر افزایش پیدا نکرده بلکه به قیمت واقعی خود نزدیک شده است

کـوتـــاه
ازایران

کارشناســان معتقدنــد، علت افزایش قیمت شــیر 
و دیگــر فرآورده های آن کاهش تولید شــیر و کشــتار 
بی رویه دام های مولد توسط دامداران است. افزایش 
قیمت شیر و دیگر فرآورده های لبنی طی بازه زمانی 
کوتاه همواره محل بحث و انتقاد بوده است. این در 
حالی اســت که حــذف این ماده غذایی و مشــتقات 
آن از سفره غذایی لطمه جبران ناپذیری به سامت 
مردم وارد خواهد کرد. در خراســان شمالی به عنوان 
یکی از قطب های دامپروری کشور بیش از 3 میلیون 
واحد دامی نگهداری می شود، اما به تازگی کشتار دام 
مولد و کاهش جمعیت این دام ها در اســتان تهدید 
جدی برای افزایش قیمت گوشت و شیر شده است.

ë کاهش تولید شیر
اتحادیــه  رئیــس  فرجــام«،  نیــک  اصغــر  »علــی 
دامداران خراســان شــمالی در گفت و گو با »ایران« 
اظهارداشت: کاهش تولید شیر از چند سال گذشته 
اتفــاق افتاده کــه به علت قیمــت نهاده های دامی 
بــوده که باا رفته اســت؛ دامدار هــم به علت اینکه 
نمی توانست خوراک دامش را تأمین کند، معترض 
بود و در نهایت مجبور می شد دام خود را بفروشد و 

شغلش را نیز تغییر دهد.
نیــک فرجــام بــا اشــاره بــه فــروش شــیر از ســوی 
دامــداران، گفــت: در حال حاضر دامدار، شــیرخام 
را بــه طور مســتقیم بــه مغــازه دار می فروشــد زیرا 
مغازه دار شــیر را با قیمت بااتــر خریداری می کند 
و پولــش را هــم به طور نقــد پرداخت می کنــد، اما 

کارخانه، شــیر را با قیمت کمتر خریــداری می کند، 
ضمن اینکه پولش را نیز با تأخیر می دهد، از این رو 
فرآورده هــای دامی کارخانجات لبنــی کاهش پیدا 
می کند و قیمت شیر هم باا می رود. با این حال وی 
معتقد است که کاهش تولید شیر ازچند سال پیش 

اتفاق افتاده و مربوط به شرایط کنونی نیست.
 به گفتــه وی هم اکنــون شــیرخام با قیمــت کیلویی 
2 هــزار و 100 تــا 2 هــزار و 250 تومــان به مغــازه دار 
از ســوی دامــدار فروخته می شــود، امــا کارخانه دار 
بــا قیمــت کیلویــی 2 هــزار تــا 2 هــزار و 100 تومــان 
خریداری می کند. بنابراین دامدار تمایلی به فروش 
شیر به کارخانجات ندارد. اکثر دامداری های استان 
ســنتی اســت و در هر واحــد دامــداری 10 تــا 15 گاو 
نگهداری می شــود، امــا در گاوداری های خصوصی 

ممکن است تعداد گاوها بیشتر باشد.
ë جهاد کشاورزی تأمین کننده خوراک دام

رئیــس اتحادیه دامداران خراســان شــمالی تأمین 
خــوراک دام را از وظایف ســازمان جهاد کشــاورزی 
بیان کرد و گفت: قیمت خوراک دام با قیمت شــیر 
تولیدی یکی نیست و این خود منجر به گران شدن 
قیمت شیر و فرآورده های لبنی شده است. از طرفی 
دیگــر، انبار خــوراک دام اســتان هم مانند گذشــته 

تأمین نمی شود.
ë ممنوعیت کشتار دام مولد پربازده

نیک فرجــام به کشــتار دام مولد پربازده اشــاره کرد 
و یادآور شــد: کشــتار دام مولد پربازده ممنوع اســت 
البته کسی هم تمایلی به انجام این کار ندارد. با این 
اوصاف تعداد دام های مولد استان کاهش پیدا کرده 
و دامــداران هم دیگر مانند گذشــته بنابه دایل ذکر 

شده تمایلی به نگهداری دام هایشان ندارند.
وی بــاا رفتن قیمت دار و مشــکات کامیونداران 
که باعث شــد چند روزی »جو« به دست دامداران 
بــرای تغذیــه دام دیر برســد را یادآورشــد و افزود: 
در مجموع این عوامل، منجر به تلف شــدن دام و 
متضرر شــدن دامدار می شــود و برخی از دامداران 
هم برای جلوگیری از زیان بیشــتر، گاوداری خود را 

تعطیل و به تاار تبدیل کرده اند.
ë  باا رفتن قیمت نهاده های دامی اتفاقی سراسری

است
درهمیــن حــال، »علــی مبارکــی«، معــاون بهبود 
تولیدات داخلی ســازمان جهاد کشاورزی خراسان 
شمالی هم در گفت و گو با »ایران« باا رفتن قیمت 
نهاده های دامی را اتفاقی سراسری دانست وگفت: 
ایــن موضوع تنها مختص این اســتان نیســت. وی 
درخصوص افزایش قیمت شــیرمعتقد اســت که 

قیمــت شــیر افزایش پیــدا نکــرده، بلکه اکنــون به 
قیمت واقعی خود نزدیک شده است.

ë اجرای دوباره طرح توزیع شیر به صورت یارانه ای
مبارکــی اجــرای دوباره طرح توزیع شــیر به صورت 
یارانه ای که در گذشــته با قیمت مناسب در اختیار 
خانواده هــا قــرار می گرفــت را پیشــنهاد داد تا هم 
سرانه مصرف شیر باا برود و هم از افزایش قیمت 
آن جلوگیری شــود. تولید شــیر در کشور 10 میلیون 
تــن اســت و این میــزان در خراســان شــمالی 157 
 هزار تن در ســال است. سرانه تولید شیر استان هم 
185 کیلو است، در حالی که در کشور 125 کیلواست.

ایــن آمــار نشــان می دهــد، ســرمایه گذاری خوبــی 
در ایــن بخش در اســتان انجــام شــده و امیدواریم 
خطوط تولید در این زمینه دوباره راه اندازی شــود. 
وی متذکــر شــد: تولید شــیر در اســتان کاهش پیدا 
نکرده تا حدی که به دیگر استان ها از جمله گلستان 

و خراسان رضوی هم صادر می شود.
ë کنترل قیمت نهاده های دامی از سوی دولت

معــاون بهبــود تولیــدات داخلــی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی خراســان شــمالی بــا اشــاره بــه افزایش 
قیمــت نهاده هــای دامی، گفــت: دولــت از ابتدای 
امســال تــاش کــرده تــا قیمــت نهاده هــای دامی 
را کنتــرل کنــد و ثابت نگــه دارد. دولــت نهاده های 
 دامی را در فهرســت کااهای اساســی با ارز 4 هزار و 
200 تومان قرار داد تا با این کار مانع افزایش قیمت 
آن شــود و تحت کنتــرل خود درآورد. خوشــبختانه 
بــا ورود دولــت بــه ایــن موضــوع، قیمــت مصوب 
نهاده هــای دامــی مانند جــو، یکهــزار و 200 تومان 
تعییــن شــد که تــا به دســت مصرف کننده برســد، 
بیــن یکهــزار و 300 تا یکهــزار و 340تومــان متغیر 
 خواهد بــود، در حالی که قباً قیمت جو تا یکهزار و 

700 تومان هم خرید و فروش می شد.
ë نقدینگی ها بموقع پرداخت نمی شود

معــاون بهبــود تولیــدات داخلــی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی خراسان شــمالی درباره رقابت تولیدات 
داشــت:  اظهــار  برندهــا،  دیگــر  بــا  اســتان  لبنــی 
صنایــع لبنی اســتان به دلیــل اینکــه نقدینگی ها را 
بموقــع پرداخت نمی کنند با دیگــر برندهای لبنی 
نمی توانند رقابت داشته باشند. امیدواریم بتوانیم 
بــا باا بــردن کیفیــت فرآورده هــای لبنی اســتان با 
دیگر برندها رقابت داشته باشیم. هم اکنون برخی 
ارگان ها مانند بیمارســتان ها و دانشگاه های استان 
ملــزم به تهیــه و خریــداری لبنیــات داخل اســتان 
هستند تا از این طریق کمکی به کارخانجات لبنی و 

دامداری ها کرده باشیم.

40 بــال »باکان« خــزری که برای خــوردن ماهی 
وارد تور ماهیگیران در غرب مازندران شده بودند، 
نتوانستند بموقع فرار کنند و جان خود را از دست 
دادند. به گزارش اداره محیط زیســت عباس آباد، 
ایــن دومین گروه از باکان های خزری هســتند که 
در یک ماهه گذشته در اتفاقی نادر با گرفتار شدن 
در تور ماهیگیران تلف می شوند. چند هفته پیش 
گروهــی از باکان خزری در گیان نیز بر اثر گرفتار 
شدن در تور تلف شدند. باکان و پلیکان، 2 پرنده 
ماهی خــوار ســاحل خزر هســتند که در ســال های 

اخیــر بــا کــم شــدن ماهــی در تــااب میانکالــه و 
خلیج گــرگان این پرندگان به ناچار برای صیادی 
به ســاحل خزر پناه آوردند. با گســترده شــدن تور 
ماهیگیری این پرنــدگان نیز همانند فوک خزری 
ناخواســته با گرفتار شــدن در تور ماهیگیران تلف 
می شــوند. سال گذشــته هم 3 قاده فوک خزری 
تنهــا پســتاندار دریای خــزر با گرفتار شــدن در تور 
ماهیگیران تلف شدند. »کوروس ربیعی«، رئیس 
اداره حیات وحش محیط زیست مازندران مرگ 
40 بــال باکان خــزری در تور ماهیگیران شــرکت 

پره در ساحل شهرســتان عباس آباد در غرب این 
اســتان را مشــکوک خوانــد وســربریدن پرنــدگان 
از ســوی صیــادان این شــرکت پــره ماهیگیــری را 
علت شــک کارشناســان محیط زیســت به مرگ 

باکان های داخل تور بیان کرد.
وی باکان ها را در زمره پرندگانی دانست که شکار 
دســته جمعی دارنــد و دلیل مــرگ 40 بــال از این 
پرنــدگان را در یــک بازه زمانی ناشــی از این عمل 
شکار دسته جمعی بیان کرد و گفت: پرونده مرگ 
این پرندگان مهاجر برای بررســی بیشتر در اختیار 

دســتگاه قضایــی عباس آبــاد قرار گرفت. شــورای 
 عالــی محیط زیســت جریمه شــکار هر بــاکان را 
200 هــزار تومــان تصویب کــرد. در صورت مقصر 
شناخته شدن این شــرکت پره ماهیگیری از سوی 
دســتگاه قضا، مالکان آن باید حداقل 80 میلیون 
ریــال بابت مرگ ایــن پرندگان جریمــه پرداخت 
کنند. براســاس آمار برآوردی حــدود 10 تا 15 هزار 
بال پرنده باکان در حاشیه خزر در نزدیکی تااب 
میانکالــه اســکان دارند که به دلیل کمبــود غذا در 

تااب، ماهی خود را از خزر تأمین می کنند.

ماهی خواران»باکان« قربانی تور ماهیگیران شدند

یرنا
س: ا

عک

 بازدید رایزنان بازرگانی 7 کشور 
از نمایشگاه صنایع قزوین

رایزنان بازرگانی سفارت7 کشور در ایران از نمایشگاه توانمندی 
واحدهای مســتقر در شهرک های صنعتی قزوین در شهرک 
کاسپین در استان قزوین بازدید کردند. به گزارش ایرنا، در این 
بازدید رایزنان بازرگانی سفارت آلمان، باروس، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، 
عراق، گرجســتان و پاکســتان با محصوات و دستاوردهای شــرکت های مستقر در 
شهرک های صنعتی استان قزوین آشنا شدند. این بازدید با هدف آشنایی رایزنان 
بازرگانی کشورهای یاد شده با توانمندی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های 
صنعتی قزوین و با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی در این شهرک ها انجام شد. 
در نمایشــگاه دائمی محصــوات و کااهای صنایع کوچک و واحدهای شــهرک ها 
و نواحی صنعتی قزوین واقع در شــهرک کاســپین که از 2 سال قبل راه اندازی شده، 
بیش از 200 نمونه از تولیدات واحدهای مستقر در شهرک های مختلف صنعتی این 

استان به نمایش گذاشته شده است.

کمبود 138 مکان ورزشی در شهریار
شــهریار - خبرنگار »ایران« شهرســتان 800هزار نفری شــهریار در اســتان تهران با 
کمبود 138 مکان ورزشــی مواجه اســت. »علیرضا صیفوری« رئیــس اداره ورزش 
و جوانان شــهریار گفت: طبق برنامه ششــم توسعه ســرانه ورزشی هر فرد یک متر 
مربع است که این استاندارد در این شهرستان 43سانتیمتر است و این مسأله باعث 
کمبود سالن های ورزشی چند منظوره، استادیوم ورزشی، زمین های چمن، استخر و 
باشگاه های خصوصی در شهریار شده است. وی با اشاره به اینکه شهریار با کمبود 
420 هزار مترمربع مکان ورزشی مواجه است، افزود: برای ساخت138 مکان ورزشی 
در این شهرســتان بــه 232 میلیارد تومان اعتبار نیازمندیم کــه امیدواریم با تاش 
دســتگاه های متولی این اماکن ســاخته شــده و به سطح اســتاندارد نزدیک شویم. 
رئیس اداره ورزش و جوانان شــهریار ادامه داد: متأسفانه در این شهرستان با توجه 
به استعدادهای باای جوانان، ستاد ساماندهی و کمیته ای تخصصی برای جوانان 
فعال نشده، به طوری که این منطقه حتی یک کارشناس رسمی حوزه جوانان ندارد.
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س: 
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ë  درســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعــت اصفهان
90 شــرکت معتبر از اســتان های اصفهان، تهران، ســمنان و 
آذربایجان شرقی و نمایندگان فروش محصوات و خدمات 
کشــورهای چیــن، کره، ترکیــه و آلمان محصــوات خــود را در 197 غرفه در محل 

برگزاری نمایشگاه  های بین المللی این استان به نمایش گذاشته اند.

ë  فرهاد قلی نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان بوشهر گفت:بوستان«
ساحلی مرجان بندر بوشهر به مناسبت روز جهانی خاک با شعار »پیش به سوی 

رفع آلودگی خاک« پاکسازی شد.

ë  :فرید گلکار«، مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها اظهارداشت«
در چند هفته آینده طرح باروری ابرها در برخی استان ها برای نخستین بار با پهپاد 

انجام می شود.

ë  ســید علی شفیعی« مدیرکل ثبت احوال اســتان زنجان گفت: از ابتدای طرح«
صدور کارت هوشمند ملی تاکنون برای ۶02 هزار و 10۶ فقره معادل 72.7 درصد 

واجدان شرایط، کارت ملی هوشمند صادر شده است.

ë  شــهرام احمدی« مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحــال و بختیاری از«
مهاجرت 90 هزار پرنده به تااب های بین المللی این استان خبر داد.

دو خط خبر

پریسا سادات عظیمی
خبرنگار
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تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021

 افزایش جرایم در فضای مجازی 
نگران کننده است

گــروه حــوادث/ برداشــت های غیرمجــازاز حســاب های 
بانکی، بیشترین آمار جرایم رایانه ای را در سال جاری به 
خود اختصاص داده که این امر لزوم استفاده از رمزهای 

یک بار مصرف را بیشتر نشان می دهد.
ســردار حســین اشــتری، فرمانده ناجا در حاشــیه نشســت ســاانه رؤســای 
پلیس فتای سراسر کشوربا بیان این مطلب گفت: امسال جرایم در فضای 
مجازی نســبت به ســال گذشــته حدود 71 درصد افزایش داشته است، اما 
حــدود 80 درصــد این جرایم نیز کشــف می شــود که این آمار نشــان می دهد 
ما از بســیاری کشــورهای دیگر در حوزه کشف جرایم جلوتر هستیم. بررسی ها 
نشــان می دهــد آمار کاهبرداری هــای تلفنی و اینترنتی و برداشــت غیر مجاز 
از حســاب ها نگران کننده اســت و در همین راستا تمهیداتی را در نظر گرفتیم 
که با پیگیری پلیس و دســتورالعمل ها، استفاده از رمزهای یک بار مصرف به 
بانک ها اباغ شده است. وی درباره زمان کشف پرونده ها نیز گفت: با توجه به 
نوع پرونده و پیگیری های ما، به صورت میانگین از زمان ثبت شکایت تا کشف 

جرم 15 روز طول می کشد.
لزوم استفاده از رمزهای یک بار مصرف

سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتای ناجا نیز گفت : در هشت ماهه امسال 
۴1 هــزار جــرم در فضای مجازی رخ داده اســت. البته قدرت کشــف جرایم در 
پلیــس فتا نیز حــدود 80 درصد اســت در حالی که این آمــار در امریکا چیزی 

حدود ۲0 تا ۲۵ درصد جرایم فضای مجازی است.
وی با اشاره به فعالیت ۴00 میلیون کارت بانکی در کشور، ادامه داد : 3۲ بانک 
و مؤسســه مالی در کشــور فعال هســتند که در فاز نخســت آنها موظف شدند 
تــا امــکان ارائه رمز یک بــار مصرف به هنــگام خریدهای اینترنتی و اســتفاده 
از موبایــل بانــک را فراهــم کننــد. در صورت فراهــم نکردن این شــرایط برای 
مشــتریان، در صورت سرقت از حساب ها، بانک ها موظف به جبران خسارت 
هستند. در این مرحله افرادی که قصد خرید با استفاده از درگاه های بانکی را 
داشــته باشــند، می توانند در ازای هر بار خرید رمز جدیدی را از طریق پیامک 

دریافت کنند که این اقدام تأثیر باایی در جلوگیری از شیوه فیشینگ دارد.
رئیس پلیس فتای ناجا به اجرای فاز دوم و سوم طرح رمزهای یک بار مصرف 
در آینده اشاره کرد و گفت : مرحله بعدی مربوط به دستگاه های ATM و سپس 
کارتخوان ها و دستگاه های پوز خواهد بود. اگر بانکی این خدمات را ارائه نکند 
و مشتریانش دچار مشکل شوند برابر با توافقی که با دادستانی صورت گرفته 

است، بانک ها موظف به جبران خسارات وارده به مشتریان خود هستند.
استارتاپ ها باید نماد اعتماد داشته باشند

هادیانفر از رشد 3۲00 درصدی استارتاپ ها در فضای مجازی خبر داد و ادامه 
داد: هر چند در مورد فعالیت اســتارتاپ ها قانون مشــخصی وجود ندارد، اما 
پلیــس فتــا از این کســب و کارها حمایت می کنــد. ما تک تک مدیــران آنها را 
دعوت کردیم و با اعام این ماحظات از آنها خواستیم که حتماً »هاست ثبت 
اطاعات کاربران« را به داخل کشــور منتقل کرده و به هیچ عنوان از فضاهای 
خارجــی اســتفاده نکنند. شــهروندان ازم اســت از فروشــگاه های دارای نماد 

تجارت الکترونیک خرید کنند تا از کاهبرداری ها جلوگیری شود.

مهار آتش سوزی در » رزمال«
گروه حوادث/ آتش سوزی گسترده در مرکز خرید در حال ساخت غرب تهران، 

با تاش تیم های آتش نشان و اورژانس بدون تلفات جانی پایان یافت.
این آتش سوزی ساعت 1۲ و ۲ دقیقه دیروز در مرکز خرید »رزمال« در انتهای 
اتوبان خرازی به ســمت غــرب رخ داد. با اعــزام تیم های امــدادی و اورژانس 
به محل مشــخص شــد حدود 50 نفر در پشــت بام این ســاختمان ۲5 طبقه 
محبوس شــده اند که پس از اطفای حریق به بیرون هدایت شدند. این حریق 
۲3 مصدوم داشــت که ســه نفر از آنها به بیمارســتان انتقــال یافتند. به گفته 

کارشناسان، این آتش سوزی ناشی از حریق در موتورخانه بوده است.
 

اخــــبار

   

گــروه حوادث/  دو مــرد کاهبردار که با جعل 
اســناد، زمین هــای شــهر جدیــد هشــتگرد را 
می فروختنــد از ســوی مأمــوران اداره مبــارزه 
بــا جعــل و کاهبرداری پلیس آگاهی اســتان 

البرز دستگیر شدند.
این افــراد زمین هــای دولتی را به قطـــــعات 

۲00 متری تقسیم کرده و می فروختند.

ســرهنگ محمــد نادربیگــی - رئیــس پلیس 
آگاهــی اســتان البــرز در تشــریح ایــن خبــر به 
»ایــران« گفــت: در پــی شــکایت تعــدادی از 
شــهروندان شــهر جدیــد هشــتگرد مبنــی بــر 
معاملــه چنــد قطعه زمیــن با اســناد جعلی 
پیگیــری موضوع در دســتور کار پلیس آگاهی 
بررســی های  گرفــت.در  قــرار  البــرز  اســتان 
تکمیلی از شــاکیان مشــخص شــد که آنها در 
یــک بنــگاه معامات ملکــی اقدام بــه خرید 

زمیــن کرده انــد کــه در مالکیــت شــخصی به 
نــام حمیــد بود. صاحــب این دفتــر اماک با 
تهیه نقشــه تفکیک قطعــات و جلب اعتماد 
خریــداران اقــدام به فــروش زمین هــای ۲00 
متری به قیمت هــر قطعه 50 میلیون تومان 
به مشتریان خود کرده است.آنها با ارائه اسناد 
دولتــی به مشــتریان خــود وعــده داده بودند 
کــه ظــرف مــدت یــک مــاه اســناد ملک های 
فروختــه شــده به آنهــا تحویل داده می شــود.

اما پس از گذشــت این مدت هیــچ اقدامی از 
ســوی فروشــندگان صورت نگرفــت. به دنبال 
شــکایت تعدادی از این شــهروندان بــه اداره 
آگاهــی تیم ویــژه ای از کارآگاهان اســتان البرز 
برای بررســی این موضوع تشکیل و مشخص 
شــد متهمان تاکنون مبلغ 5 میلیارد تومان از 
مشتریان خود کاهبرداری کرده اند.خریداران 
که اغلب افــراد کم درآمد جامعه هســتند به 
امیــد خریــد زمیــن بــه قیمــت کمتــر از عرف 

بــه این افــراد مراجعــه امــا در دام ایــن افراد 
شــیاد افتادند.ســرهنگ نادربیگــی افــزود: در 
بررســی های بعدی مشخص شــد که اعضای 
ایــن باند پس از ارتکاب عمــل مجرمانه خود 
متــواری شــده اند. امــا بــا اقدامــات اطاعاتی 
ایــن افراد دســتگیر و به پلیــس آگاهی منتقل 
شــدند.متهمان برای بازجویی های بیشــتر در 
اختیــار کارآگاهان قرار گرفتند و تاکنون 1۲ نفر 

از شاکیان این پرونده شناسایی شده اند.

دستگیری زمین خواران 5 میلیاردی

یک
وتن

اسپ

گــروه حوادث: پلیس برای دســتگیری مرد جوانی که در اقدامــی جنون آمیز در 
بوستان های تهران اقدام به آتش زدن مردم می کند تیم ویژه ای تشکیل داد.

به گزارش خبرنــگار »ایــران«، چندی قبل فیلمــی در فضای مجازی منتشــر و 
بسرعت دســت به دســت شــد که در آن مردی جوان با در دست داشتن یک 
بطری از مواد آتش زا در بوســتان های شــهر اقدام به آتش زدن مردم می کند. بر 
اساس گزارش های موجود این مرد همراه یکی از دوستانش به پارک های سطح 
شــهر می رود و در حالی که ماده ای آتش زا و یک فندک در دست دارد به افرادی 
که در حال اســتراحت یا مطالعه هستند نزدیک شده و در یک لحظه از غفلت 
آنها سوءاســتفاده کرده و بدن یا موهای سرشــان را آتش می زند و بسرعت پا به 
فرار می گذارند.همزمان با انتشــار این فیلــم در فضای مجازی پلیس پایتخت 
با تشــکیل تیمی ویژه اقدام های تخصصی خود را برای شناســایی و دستگیری 
متهم و همدستش آغاز کرده است.به گزارش روابط عمومی پلیس پایتخت، 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از مردم درخواســت کرد تا در صورت داشــتن 
اطاعات بیشتر از این مرد جوان و همدستانش و دایل انجام این اقدام توسط 

وی مراتب را به نزدیک ترین کانتری اطاع دهند.

گــروه حــوادث/  پســر شیشــه ای کــه در اقدامــی 
هولنــاک پــدرش را کشــته و خانه ویایی شــان را 
آتــش زده بــود وقتــی به محل جنایت برگشــت 

خود را در محاصره پلیس دید.
به گــزارش خبرنــگار »ایــران«، ســاعت ۲ بامداد 
دوشــنبه دوازدهــم آذر وقــوع یــک آتش ســوزی 
در طبقــه دوم خانــه ای ویایی بــه کانتری 1۲3 
امدادگــران  اینکــه  شــد.پس از  اعــام  نیــاوران 
آتش نشــانی موفــق بــه خامــوش کــردن آتــش 
شدند، در بررسی محل بقایای جسد سوخته ای 
روی مبلمان داخل خانه کشف شد که بافاصله 
موضــوع بــه اداره دهم و تیم تشــخیص هویت 

پلیس آگاهی تهران بزرگ اعام شد.
با انتقال بقایای جسد به پزشکی قانونی و اعام 
نظریــه مبنی بر وجود آثار شکســتگی در پشــت 

ســر به علــت اصابت جســم 
ســخت، پرونده مقدماتی با 
موضوع قتل عمـد تشکیل 
و تحقیقــات بــرای کشــف 
کار  دســتور  در  جنایــت 
دهــم  اداره  کارآگاهــان 
ویــژه قتل پلیــس آگاهی 
تهران بزرگ قرار گرفت.

تحقیقــات،  آغــاز  بــا 
دهــم  اداره  کارآگاهــان 
هویــت  شناســایی  ضمــن 
مرد 60 ســاله اطاع پیدا کردند 
که همســر وی به مســافرت خارج از 
کشور رفته است و مقتول به همراه 
پســر 19 ســاله اش به نــام وحید در 
خانــه زندگــی می کرده امــا از زمان 
وقوع آتش سوزی پسر مقتول به خانه 
برنگشــته و به پلیس هم خبری نداده است. در 
ادامــه تحقیقات میدانی، کارآگاهــان اداره دهم 
اطــاع پیدا کردند که مقتول و پســرش از مدتی 
قبل با یکدیگر اختاف داشته و بارها درگیر شده 

بودند.
با توجه به جمع بندی اطاعات به دســت آمده 
از محــل جنایــت و...، احتمــال وقــوع جنایــت 
خانوادگی قــوت پیدا کــرد و در ادامه، تحقیقات 
پلیســی برای دســتگیری وحید )پسر مقتول( در 
دســتور کار کارآگاهــان قرار گرفت؛ اما مشــخص 
شــد وی از زمــان وقــوع آتش ســوزی چندین بار 
در اطراف محل جنایت مشــاهده شــده اســت، 
بنابرایــن محــل رؤیت و تــردد وحیــد به صورت 
نامحسوس تحت کنترل کارآگاهان قرار گرفت تا 

سرانجام ساعت 05:30 بعدازظهر روز سه شنبه 
ســیزدهم آذرماه، وحید دستگیر و به اداره دهم 
ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

پســر مقتول پــس از انتقال بــه اداره دهم پلیس 
آگاهی به قتل و آتش زدن جسد پدرش اعتراف 
کرد؛ وحید که به شیشه اعتیاد دارد در اعترافاتش 
به کارآگاهان گفت: من و پدرم همیشه با یکدیگر 
جــر و بحث داشــتیم؛ پدرم همیشــه از من ایراد 
می گرفت. شــب جنایت من از ایراد گرفتن های 
پدرم بشدت عصبانی شــده بودم؛ با باا گرفتن 
جــر و بحــث، به طبقــه دوم خانه رفتــم و با یک 
چکــش در دســت برگشــتم؛ پــدرم روی مبــل 
نشسته و در حال تماشای تلویزیون بود و متوجه 
آمدن من به داخل خانه نشــد؛ از پشت سر به او 
نزدیک شــده و با چکش چندین ضربه به پشت 
سرش وارد کردم؛ روی زمین افتاد و جان باخت. 
بســرعت از خانــه خارج شــدم؛ به پمــپ بنزین 
رفته و یک گالن بنزین خریدم. به خانه برگشتم 
و روی جنــازه پدرم بنزین ریختــم مابقی بنزین 
را نیــز روی وســایل خانه پاشــیدم. با یک فندک 
طبقــه دوم خانه را به آتش کشــیده و بســرعت، 
قبل از باا گرفتن شعله های آتش از خانه خارج 

شدم.
ســرهنگ کارآگاه علــی ولیپور گــودرزی، معاون 
مبــارزه بــا جرایــم جنایی پلیــس آگاهــی تهران 
بزرگ، با اعام این خبر گفت: با اعتراف صریح 
متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشــت موقت 
از ســوی بازپرس شــعبه ششم دادســرای ناحیه 
۲7 تهــران صادر و متهــم برای انجام تحقیقات 
تکمیلــی در اختیــار اداره دهــم پلیــس آگاهــی 

تهران بزرگ قرار گرفت.

جنایت خانوادگی 
در ویای نیاوران

پلیس در تعقیب شروری که 
مردم را  آتش می زند

گــروه حــوادث- معصومه مرادپور/ تنها پســر 
خانــواده کــه از ســوی 5 خواهــرش متهــم به 
قتل مادر پیرشــان شده بود صبح دیروز پس 
از انجــام مراســم قســامه در دادگاه کیفری از 

اتهام قتل تبرئه شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
پارســال  دی  از  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی 
ســاله ای   95 زن  مشــکوک  مــرگ  به دنبــال 
در نازی آبــاد تهــران کلیــد خورد.خیلــی زود 
جســد پیــرزن به پزشــکی قانونی منتقل شــد 
وبراساس گزارش کارشــناس پزشکی قانونی 
وی براثــر خونریــزی مغــزی جــان باخته بود 

همچنین آثار شکســتگی و کبودی نیز در بدن 
او بــه چشــم می خــورد کــه نشــان از اصابــت 

ضربه ای شدید داشت.
تنهــا  از  به دنبــال شــکایت دختــران مقتــول 
خواهــان  مــادر  قتــل  اتهــام  بــه  برادرشــان 
بازداشــت وی شــدند. آنها گفتند برادرشــان 
پــس از جدایــی از همســرش بــه خانــه مــادر 
برگشــته و بــا او زندگــی می کــرد. امــا پــس از 
دســتگیری و بازجویــی وی هرگــز زیر بــار این 
اتهــام نرفــت. پــس از یکســال بازداشــت در 
حالی که هیچ مدرک مستندی علیه این مرد 
میانســال به دســت نیامده و از ســوی قضات 

شــعبه ششــم دادگاه کیفــری اســتان تهــران 
به ریاســت قاضی رســتمی وبا حضور قاضی 
شــقاقی و قاضی حســینی مستشــاران دادگاه 
ایــن پرونــده از مــوارد لــوث اعــام شــده بود 

صبح دیروز مراسم قسامه برگزارشد.
در ابتــدای جلســه نماینــده دادســتان متــن 
دم  اولیــای  آنــگاه  خوانــد.  را  کیفرخواســت 
)پنــج خواهــر متهــم(در جایــگاه ایســتادند و 
از برادرشــان خواســتند خودش 50 بار قســم 
بخــورد کــه مادرشــان را نکشــته اســت تــا از 

شکایتشان صرف نظر کرده و او را ببخشند.
متهم نیز در جایگاه ایستاد وپنجاه بار سوگند 

یاد کرد که مادرش را نکشته است.
متهــم  قســامه  مراســم  پایــان  از  پــس 
وخواهرانــش با توصیه قضات دادگاه آشــتی 
کردنــد وجلســه صلــح وســازش برگزار شــد. 

قضــات دقایقــی پــس از ختم جلســه دادگاه 
وارد شور شدند وطی حکمی متهم را ازاتهام 
قتــل تبرئــه کردنــد. قــرار اســت بــزودی این 

متهم از زندان آزاد شود.

قسم برای تبرئه از قتل مادربار 

دختری با شال طا
 

دختــر کویتــی با ســر کــردن شــالی از جنس 
طا جنجال زیــادی در فضای مجازی به راه 
انداخت.به گزارش  اسپوتنیک، این دختر با 
انتشار ویدیویی گفت: در این شال ۲ کیلوگرم 
طای ۲۲ عیار به کار رفته اســت و قیمت آن 
75 هزار دار است. این اقدام با واکنش های 
منفــی مواجــه شــد زیــرا کاربــران معتقدند 
این  دختر با شــال طایی اش به جای حفظ 
حجاب بیشــتر توجه مــردم را به خود جلب 

می کند.

 سقوط هواپیما 
روی سقف خانه ای در مکزیک

سقوط هواپیمای کوچک روی سقف خانه ای در شهر »نارکاس« مکزیک 
4 کشــته و 3 زخمــی بر جــا گذاشــت.به گزارش میرر، هواپیمای ســبک 
به دلیــل نقــص فنی کنترل خود را از دســت داده و در منطقه مســکونی 
سقوط کرده است.گزارش های پلیس نشان می دهد که یک زن 3۲ ساله 
به همراه دو کودک 11 و 3 ســاله زخمی و به بیمارســتان منتقل شــدند.

اطاعات منتشــر شــده حاکی اســت که این منطقه مسکونی متعلق به 
کارتل های مواد مخدر »سینالوا« بوده است.

 کشف اسکلت باستانی 
در رودخانه تایمز

باســتان شناســان لنــدن در پی حفــاری و پاکســازی فاضاب 
رودخانــه تایمز بقایای یک انســان 500 ســاله را پیدا کردند.
به گزارش میرر، در کنار اســکلت چکمه های متعلق به او نیز 
پیدا شده است. محققان در حال تجزیه و تحلیل استخوان ها 
هســتند تا علــت مرگ این فــرد را پیدا کنند.»ریچاردســون« 
از تیــم تحقیقاتــی در ایــن بــاره گفت:»با بررســی چکمه ها و 
اسکلت می توانیم دریابیم افرادی که 500 سال پیش زندگی 

می کردند چه شرایطی داشتند.«

حمل تابوت در مترو
انتشــار فیلــم عجیب حمــل یک تابــوت در ایســتگاه متــرو »نوو 
کاســینو« روســیه کاربران فضای مجــازی را شــوکه کرد.به گزارش 
میرر، به گفته شــاهدان این تابوت بســیار ســنگین بــوده و مردان 
جــوان چند بار مجبور شــدند تا آن را زمین گذاشــته و اســتراحت 
کنند.در پی انتشــار این فیلم کاربران نظرهــای مختلفی داده اند.

یک کاربر بیان کرده که این دو جوان شاید مجبور بوده اند به دلیل 
هزینه های باای تشییع و مراســم حمل مرده خودشان تابوت را 
حمــل و به محل دفن منتقل کنند امــا کاربر دیگری ادعا کرده که 
این امکان وجود دارد که دو جوان کســی را کشــته و بدون ترس در 

حال حمل جنازه اش بوده باشند.

مــدل زیبــای  ایرلنــدی  بــه جــرم قاچــاق 1.1 میلیــون پوند 
هروئین بازداشت و پای میز محاکمه قرار گرفت. به گزارش  
میرر، » هلوســکاوا ترزا« ۲۲ ســاله 8.5 کیلوگــرم هروئین  را به 
پاکستان حمل کرده است. پلیس پاکستان می گوید مواد مخدر 
درون مجسمه هایی جاسازی و در چمدان این مدل پنهان شده 
بود. در پی رســیدگی به پرونده این مدل قاچاقچی وی دست 
کــم به 10 ســال زندان محکوم شــد.وی در دفــاع از خود گفت: 
مجسمه ها هدیه هایی بوده که  دریافت کرده و از جاسازی مواد 

درون مجسمه ها بی اطاع بوده است.

10 سال حبس مجازات  مدل ایرلندی
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وزیــر آموزش و پرورش اعام کــرد: در بودجه ۹۸ پیش بینی هایی 
بــرای رتبه بنــدی معلمــان در نظر گرفته شــده اســت.  به گزارش 
خبرگــزاری صداوســیما؛ ســیدمحمد بطحایــی در حاشــیه جلســه 
هیــأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: نظام رتبه بندی معلمان 
در حال پیشــرفت کار اســت و در بودجــه ۹۸ پیش بینی هایی برای 
این رتبه بندی در نظر گرفته شــده اســت و منتظریم ایحه بودجه 
بــه مجلــس ارائــه شــود تــا تکلیف طــرح رتبه بنــدی معلمــان نیز 
مشــخص شود. وزیر آموزش و پرورش افزود: پیشنهادی که درباره 
رتبه بنــدی معلمان در کمیســیون اجتماعی دولت ارائه شــده بود 
به تصویب رســید و در دســتور کار دولت قرار دارد و تاش می کنم 

که در هفته آینده در جلسه هیأت دولت مطرح و بررسی شود.
وی گفت: بررســی ایحه رتبه بندی معلمــان به دلیل توجه دولت به 
تنظیــم بودجه ۹۸ بــه تأخیر افتاد و ان شــاءاه در جلســات آینده در 
جلســه هیأت دولت بررسی می شود. بطحایی در پاسخ به این سؤال 
کــه با اجرای طــرح رتبه بندی چنــد درصد حقوق معلمــان افزایش 
می یابد، افزود: همان طور که پیش از این نیز گفته شــده اســت هدف 
اجرای طرح رتبه بندی معلمان افزایش حقوق نیســت بلکه ارتقای 
شایستگی ها و توانمندی های معلمان است. وی گفت: یکی از تبعات 
اجرای طرح رتبه بندی معلمان آن است که با اجرای این طرح نظام 

پرداخت معلمان نیز متفاوت خواهد شد.

صنــدوق  اجتماعــی  و  فرهنگــی  مدیــرکل 
بازنشســتگی کشــوری اعام کرد: نوبت ســوم وام 
ضروری بازنشســتگان و وظیفه بگیــران در آذرماه 
جــاری بــه مبلــغ ۵ میلیــون تومــان بــه حســاب 
حقوقــی آنــان واریز شــد. به گــزارش ایســنا،  زهرا  
زاده غــام اظهار کرد: با همــکاری بانک صادرات 
ایران و طبق نوبت بندی اعام شده، وام ضروری 
مرحله ســوم متقاضیان واجد شــرایط به حساب 
حقوقــی آنها واریز شــده اســت. زاده غــام با بیان 
اینکــه مرحلــه چهــارم وام ضروری بازنشســتگان 

قرار است در دی ماه امسال پرداخت شود، یادآور 
شد: واجدین شــرایط به ترتیب اولویت »کمترین 
حقــوق  »کمتریــن  و  دریافتــی«  وام  مجمــوع 
دریافتــی« نوبت بنــدی شــده و با توجه به ســقف 
اعتبــار تخصیصی توســط بانک عامــل به صورت 

ماهانه وام ضروری آنان پرداخت می شود. 
وی اظهار کرد: امسال برای پرداخت وام ضروری 
بــه ۴۰۰ هــزار نفــر از بازنشســتگان کشــوری مبلــغ 
داده  تخصیــص  اعتبــار  تومــان  میلیــارد   ۲۰۰۰

شده است.  

واریز »وام ضروری« ۵ میلیونی بازنشستگان کشوری به حساب هارتبه بندی معلمان در بودجه سال آینده
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روحانی صدای نقد دانشجویان را هر سال می شنود
گزارش »ایران« از حضور  روحانی  در دانشگاه های کشور  در 6 سال

دانشــگاه و دانشــجو در دهه هــای اخیــر روزهای پر فراز و نشــیبی 
را پشــت سر گذاشته اســت از ســرخوردگی جنبش دانشجویی در 
دوره مهرورزی تا نشــانه های پویایی فعالیت دانشجویی در دوره 
اعتــدال. بــا این همه دانشــجویان و دانشــگاهیان در هر دولتی به 

شیوه خاص مورد توجه قرار می گرفتند. 
برخی از رؤســای جمهــور دانشــگاه را پایگاه ملت می دانســتند و 
بــر این اعتقــاد بودند که دانشــگاهیان باید برای مشــکات مردم 
تصمیم گیــری کننــد و برخــی دیگــر هــم اعتقــادی بــه فعالیــت 

دانشجویی نداشتند. 
در ایــن میــان دولــت اعتدال بود کــه با آمدنش جان تــازه ای به 

دانشجویان بخشید و فضای امنیتی دانشگاه را به محیط نقادی 
و پرسشگری تبدیل کرد. 

مخاطــب اصلــی دولت از همان روزهای اول انتخابات ریاســت 
جمهوری دانشــگاه و دانشگاهیان بودند. روحانی آموزش عالی 
و دانشــگاه ها را مهم ترین رکن توسعه ســرمایه انسانی دانست 
و البتــه بعــد از انتخابات هــم بارها و بارها به دانشــگاه رفت و از 

نزدیک با دانشجویان سخن گفت. 
رئیــس جمهــوری در ســخنرانی های 16 آذر خود تنهــا به علم 
و الزامــات کار دانشــگاهی نپرداخــت. او با دانشــجویان، هم از 
معضاتی گفت که دولت از ابتدای فعالیت خود با آن دســت 
بــه گریبان بوده، هم از تاش ها برای ایجــاد محیط امن و آزاد 
رشد علمی و هم از میان دانشجویان، منتقدان و تخریبگران را 

مخاطب خود قرار داد.

هدی هاشمی
خبرنگار

کاهش طاق برنامه می خواهد
شــاید بارهــا از موضــوع طاق نوشــته ام و ســخن گفته ام؛ 
ولــی هر بــار موضوعی جدید پدیدار می شــود کــه در قبال 
مســئولیت نمایندگــی ام بایــد بــا مــردم ســخن بگویــم تا 
از      هم اندیشــان حــوزه  بزرگــی  بــا شــکل گیری جبهــه 
اجتماعــی بتوانیــم از مرحلــه بحــران عبــور کنیــم. آنچــه 
مبرهــن اســت قوانیــن، دســتورالعمل ها و آییــن نامه هــا 
نتوانســته اند چندان اثربخش باشــند چرا که قانون نیاز به 
سیاســت گذاری عملیاتی دارد که کمتر شــاهد آن هستیم. 
بعضــاً می شــنویم کــه کارگروه هــا و کمیته هــای متعددی 
در ســازمان ها و دســتگاه ها شــکل گرفته اند کــه هر از گاهی گــرد هم می آیند 
و نشســت هایی تخصصــی را برگــزار می کنند و مراکز مشــاوره ذیل مجوز های 
گوناگون هر روز ایجاد می شوند ولی آیا همه این تاش ها منجر بدان شده که 
به وضعیت اول بازگردیم. در 6 ماهه اول امســال میزان ازدواج ثبت شده در 
سر اســر کشــور 351 هزار و 3۸3 مورد بوده اســت که این رقم نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل ســه درصد کاهش یافته بود و همچنین میزان وقوع طاق 
در 6 ماهــه اول ســال قبــل ۸7 هــزار و 3۸۰ مورد بوده اســت که نســبت به 6 
ماهه اول ســال  قبل آن 6 درصد افزایش داشــت. اما در شــش ماهه نخست 
امســال)13۹7( 4۸ هزار و ۲۸7 واقعه( طاق ثبت شــده است که در مقایسه 
با مدت مشــابه پارســال) 51 هزار و 514 واقعه( با کاهش 6.3 درصد رو به رو 

هستیم.
به نظر می رســد که سیاســت گذاران ما راه درســتی را در پیــش گرفته اند ولی 
هنوز اثر بخشی اقدامات به راه حل تبدیل نشده و صرفاً موجب توقف فرآیند 
رشــد طاق شده اســت. بنابراین نیاز به نگاه جامع تر و آسیب شناسی محیط 

اجتماعی و تغییرات فرهنگی داریم.
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه مســأله طاق صرفــاً مربــوط به ایــران نیســت بلکه 
در ســایر کشــورها بــه مراتب ســیر صعــودی طاق معنادار اســت ولــی آنچه 
مهــم اســت این کــه کشــورهای موفــق دنیــا از ســال ۲۰۰4 بــه بعــد بــه دنبال 
اتخاذ سیاســت هایی برای جلوگیــری از رواج این پدیــده بودند. پژوهش های 
صورت گرفته درباره علل رشــد طاق بویژه در کشــورهای اروپایی چون نروژ، 
دانمــارک، اســترالیا نشــان داد کــه علــی رغــم تفــاوت فرهنگ ها ریشــه های 
مشــترکی برای طاق زوجین وجود دارد که در تطبیق با مســائل احصا شــده 
در ایــران نیــز متوجه یکنواختی چالش ها می شــویم؛ ولی کشــورهای توســعه 
یافتــه پیش از هر اقدامی مردم را محور فرهنگســازی بــرای رفع فقر فرهنگی 
نسبت به پدیده زندگی مشترک قرار دادند و این سازمان های مردمی بودند 
که با اخذ سیاســت ها از دولت توانســتند به تغییر فضای ذهنی جوانان برای 
ازدواج و ســازگاری پایــدار بپردازنــد. تصویــب قوانین ســختگیرانه بــا رویکرد 
اخاق مدارانه و ایجاد شــرایط گفت و گوی خانواده و فراغت زایی برای با هم 
بــودن در کنار آموزش صحیح با رویکرد جلب همکاری دو ســویه و نه از روی 
اجبار و تحمیل موجب شده تا آمار طاق در این کشورها با سیر نزولی مواجه 
شــود به طــوری که اکنون کمترین میزان طاق را در دنیــا دارند.اما قابل تأمل 
است که ما در حوزه قانون گذاری و سیاست گذاری چشم بر تجارب موفق دنیا 
می بندیم و با برچسب زنی بر همه روش های تجربه شده سایر کشورها سعی 
می کنیــم تا به خلــق مدلی ناآزمــوده بپردازیم، که این منجر بــه راه نرفته ای 

می شود که نتیجه اش مطلوب نیست.
در ایــن میــان نکتــه غیــر قابل بــاور آن اســت که اینک خاســتگاه درخواســت 
طــاق نیــز تغییر یافته اســت و هــر چند که هنــوز اعتیاد و فقــر در جایگاه اول 
هســتند ولــی پدیده خیانــت زوجین یکــی از پرشــمار ترین میــزان مراجعات 
به دادگاه ها شــده اســت. اما اینک با تغییر ســبک زندگــی و فرهنگ عمومی 
پدیده ای رواج یافته اســت که زوجین با هدف کسب منفعت از یکدیگر مانند 
اخــذ مهریه، ملــک و یا موارد دیگر اقــدام به طاق می کننــد و این به معنای 
تزلزل رویکردهای اخاقی در ازدواج اســت. بنابراین به نظر می رســد نهادها 
و دســتگاه هایی که سیاســت گذار اجرای اقدامات برای کاهش طاق شده اند 
باید بــا بازنگری در فرآیند برنامه های خود به شناســایی چالش ها پرداخته و 
هماهنگی بین بخشــی برای تقویت و تحکیم اهــداف، اقدامات و عملیات را 
در دستور کار خود قرار دهند، چرا که موازی کاری نه تنها به هدر رفت بودجه 
بلکــه از دســت رفتــن ســرمایه انســانی نیروهــای کارشــناس و مجــرب منجر 
می شــود و دیگر نخبگان، دانشگاهیان و پژوهشگران خود را موظف نسبت به 
همراهــی برای اقــدام نمی دانند. معتقدم کاهش طاق محقق نخواهد شــد 

جز آن که با مردم برای مردم برنامه ریزی کنیم.

بازنشستگی 69 ساله ها با 11 سال سابقه کار
به گفتــه مدیرعامل صنــدوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
روســتاییان و عشــایر؛ طبــق قانون کســانی را که ۶۹ ســال 
بازنشســته  دارنــد  بیمه پــردازی  ســابقه  ســال   11 و  ســن 

می کنیم.
به گــزارش ایســنا، محمدرضــا واعــظ مهدوی بــا بیــان اینکه صنــدوق بیمه 
کشــاورزان، روســتاییان و عشایر، صندوق جوانی اســت و خوشبختانه در ایام 
اخیــر اســتقبال خوبی از آن بــه عمل آمده و میــزان مراجعات عشــایر برای 
اســتفاده از امکانات بیمه بســیار بیشــتر از قبل شده اســت، اظهار کرد: طبق 
آخرین گزارش ها، میزان حق بیمه دریافتی، ۲۸ درصد نســبت به سال قبل 

رشد کرده است.
وی افزود: بویژه در دو ســه ماه اخیر رشــد بیمه شــدگان بااتر بوده و برای ما 
مسئولیت سنگینی دارد. باید نظام تعادل درآمد هزینه صندوق را مدیریت 
کنیــم به نحوی که گرفتار مشــکات دیگر صندوق ها نشــویم. واعظ مهدوی 
ادامه داد: امســال طبق قانون کســانی را که ۶۹ ســال ســن و 11 ســال ســابقه 
بیمه پردازی دارند بازنشســته می کنیم. پرداخت مســتمری به بازنشســتگان 
ســال های قبــل هم ادامه دارد و شــمار بازنشســتگان ما به بیــش از 3۶ هزار 

نفر رسیده است.

انتصاب  رئیس جدید سازمان حج و زیارت
عنــوان  بــه  رشــیدیان،  علیرضــا  حکــم 
معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان حــج و 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر  توســط  زیــارت 

اسامی امضا شد. 
و  عمومــی  روابــط  مرکــز  گــزارش  بــه 
اطاع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی، در متن این حکم سیدعباس 
صالحــی خطاب بــه علیرضا رشــیدیان 
اظهار داشــت: »امید است با استعانت 
از درگاه خداونــد متعــال و هماهنگــی 
بــا نماینــده محتــرم ولی فقیــه در حــج 

و زیــارت ضمــن بهره گیــری از نیروهای کارآمــد و باتجربه در جهــت تقویت و 
گســترش برنامه های مرتبط با حج و زیارت و ارائه خدمات به زائران بیت اه 

الحرام و عتبات عالیات موفق و مؤید باشــید.« 
علیرضا رشــیدیان، اســتاندار پیشین استان خراســان رضوی در دولت یازدهم و 

دولت دوازدهم است. 
وی تحصیلکرده دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی است. رشیدیان همچنین 
مســئول نظارت و بازرســی حــوزه نماینده ولی فقیــه در امور حج و زیــارت بوده 

است.

اخبـــار

مدیــرکل امــور کودکان و نوجوانان ســازمان بهزیســتی با 
بیان اینکه مراکز دارای مجوز از بهزیســتی، تحت نظارت 
مستقیم این ســازمان هستند به خانواده ها هشدار داد تا 
از نگهداری کودکانشــان در مراکــزی غیر از مهدکودک ها 
خــودداری کننــد و گفــت: این مراکــز غیر قانونــی عمدتاً 
ایــن  می کننــد  نگهــداری  شــب  تــا  صبــح  از  را  کــودک 
درحالیســت که مهد کودک به جایی اطاق می شــود که 
حتماً تابلو مشــخص، آرم سازمان بهزیستی، کد شناسه 
و سامانه شکایات با شماره 3۰۰۰۰1۲333 را در معرض 
دید قرار داده است. به گزارش ایسنا ، محمد نفریه با بیان 
اینکه اکثر مراکز متخلفی که از ســوی ســازمان بهزیستی 
تعطیــل می شــوند مجــوز بــرای فعالیت دیگــری غیر از 
مهدکــودک دارنــد، گفت: بــرای مثــال مجوز ایــن مراکز 
مربوط به آموزش صنایع دســتی، زبان آمــوزی، ورزش،  
خانــه خاقیــت و... اســت کــه به شــکل غیــر قانونــی کار 
مهدکودک ها را انجام می دهند. این مراکز عمدتاً فضایی 
را تهیه می کنند و به شکل غیر قانونی اقدام به نگهداری 
کودکان در زمان طوانی و بدون مجوز سازمان بهزیستی 

می کنند. وی با بیان اینکه اکثر مراکز متخلفی که از سوی 
سازمان بهزیستی تعطیل می شوند مجوز برای فعالیت 
دیگری غیــر از مهدکودک دارند، گفت: برای مثال مجوز 
این مراکز مربوط به آموزش صنایع دستی، زبان آموزی، 
ورزش،  خانه خاقیت و... اســت که به شکل غیر قانونی 
کار مهدکودک هــا را انجــام می دهنــد. ایــن مراکز عمدتاً 
فضایی را تهیه می کنند و به شــکل غیــر قانونی اقدام به 
نگهداری کودکان در زمان طوانی و بدون مجوز سازمان 

بهزیستی می کنند.
وی بــا بیان اینکــه مراکز دارای مجوز از بهزیســتی، تحت 
نظــارت مســتقیم ایــن ســازمان هســتند بــه خانواده هــا 
هشــدار داد تــا از نگهــداری کودکانشــان در مراکــزی غیر 
از مهدکودک هــا خــودداری کننــد و گفــت: ایــن مراکــز 
غیــر قانونــی عمدتاً کــودک را از صبح تا شــب نگهداری 
می کنند. این درحالیست که مهد کودک به جایی اطاق 
می شود که حتما تابلو مشخص، آرم سازمان بهزیستی، 
کد شناسه و سامانه شــکایات با شماره 3۰۰۰۰1۲333 را 

در معرض دید قرار داده است.

رئیــس مرکــز ملــی پــرورش اســتعداد های درخشــان آمــوزش و 
پرورش از حدود هزار و ۵۰۰ صندلی خالی در مدارس تیزهوشــان 
خبر داد.  فاطمه مهاجرانی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما، 
گفت: در برخی از مدارس تیزهوشــان، تعــداد صندلی های خالی 

بسیار زیاد است.
وی افــزود: در ســال های گذشــته اســتعداد های درخشــان در هــر 
منطقه مشــخص و ســهمیه دانش آموز هر اســتان تعیین می شد؛ 
امــا امســال به دلیل تغییراتی کــه در آزمون ورودی اســتعداد های 
درخشــان انجام شــد ســهمیه مناسب هر مدرســه مشخص نشد. 
اســتعداد های  مــدارس  ورودی  آزمون هــای  گفــت:  مهاجرانــی 
درخشــان نمی توانند در انتها در شناسایی دانش آموزان تیزهوش 
واقعــی مؤثر واقع شــوند و نمی تــوان با یک آزمون اســتعداد های 
برتــر را شناســایی کرد. وی با تأکید بر اینکــه انتخاب دانش آموزان 
تیزهــوش بایــد در یــک فرآینــد و از دوران ابتدایــی شــکل بگیــرد، 
افزود:  آزمون های ورودی که چه درقبل و چه امسال برگزار شدند، 
معایــب خاص خود را داشــتند. مهاجرانی گفــت: در حال تدوین 
شــیوه جدیــد از انتخــاب دانش آمــوزان نخبــه بــا کمــک اســتادان 
دانشــگاه ها هســتیم تا بتوانیم این نواقص را برطرف کنیم. رئیس 

مرکــز ملــی پرورش اســتعداد های درخشــان افــزود: متأســفانه با 
روش فعلــی انتخاب دانش آمــوزان نخبه اگر مثــًا دو دانش آموز 
تیزهــوش در یک روســتا شناســایی بشــوند بــرای آنان هیــچ کاری 
نمی توان انجام داد و باید به سمت آموزش های منعطف حرکت 
کنیــم. وی از حضــور نیافتــن تیــم دانش آمــوزی ایــران در المپیاد 
جهانی فیزیک ۲۰1۹ خبر داد و افزود: رژیم غاصب صهیونیســتی 
ســال آینــده میزبان ایــن المپیاد اســت و ایران هیــچ تیمی به این 

المپیاد اعزام نخواهد کرد.

هشدار بهزیستی به مهدهای کودک غیرمجاز  1۵۰۰ صندلی خالی در مدارس تیزهوشان

6 ماهی از انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم نگذشته 
بود که روحانی تصمیم گرفت 16 آذر را در کنار دانشجویان 
دانشگاه شهید بهشتی باشد. مراسمی که البته حاشیه های 
بسیاری هم داشــت و رئیس جمهوری به سؤاات کتبی 
دانشجویان که از سوی مجری اعام می شد پاسخ می داد. 

روحانــی در ایــن دیدار بــا تأکید بــر اینکه دانشــگاه خانه 
احزاب نیســت، اما کارگاه سیاست اســت، اظهار داشت: 
سیاســت نه به معنای رقابت در به دست آوردن قدرت، 
بلکه به همان مفهوم مرسوم فرهنگ اسامی ایرانی ما، 
که سیاست به معنای تدبیر منزل و حکمت عملی بود، 

یعنی سیاست به مفهوم بهتر اداره کردن کشور است. هر 
کجا دانشجو ببیند حرکتی در این کشور اعم از دولت یا هر 
نهاد دیگری از مســیر عقانیت، خردورزی و منافع ملی 
فاصله می گیرد، صدای رسای دانشجو برای جلوگیری از 

انحراف بلند خواهد بود.

دانشگاه خانه احزاب نیست

دومیــن حضــور روحانــی در 16 آذر در دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ایران بود. این مراســم هم با پرســش و پاســخ 
تشکل های دانشجویی همراه بود. تأکید رئیس جمهوری 
در دومین 16 آذری که در دانشــگاه حضور داشــت روی 
فعالیت های دانشجویی و تشــکل های دانشجویی بود: 
دانشــجو باید بداند عضــو این جامعه اســت؛ از محیط 
اجتماعــی داخلــی و خارجــی تأثیرپذیــر اســت و اتفاقاً 

دانشگاه جایگاه و قدرتی است که می تواند تأثیرگذار در 
جامعه، در حکومت و در اداره کشور باشد. مگر می شود 
دانشــجویی در دانشــگاهی درس بخواند و فقط به فکر 
واحد باشد؟ واحدهایی که گذرانده و واحدهایی که باید 
بگذرانــد. مدرکی کــه باید بگیرد. می شــود دانشــجویی 
در دانشــگاه باشد و نســبت به مسائل مهم جامعه اش 
بی تفاوت باشــد؟ می شود دانشجوی کشور ما نسبت به 

آینده وضع آب در کشــور، وضع محیط زیست در کشور، 
وضــع انــرژی در کشــور، یا در بخــش نرم افــزاری، وضع 
فرهنگ در کشــور، وضع آسیب های اجتماعی در کشور 
بی تفاوت باشــد؟ مگر شــدنی اســت؟ مگر می شــود ما 
در یک جامعه ای زندگی کنیم و نســبت به مســائلی که 
سرنوشت خودمان، خانواده مان، ملتمان، جامعه مان، 

منطقه مان را تحت تأثیر می گذارد بی تفاوت باشیم؟

دانشگاه می تواند در جامعه و حکومت تأثیرگذار باشد

دانشــگاه صنعتــی شــریف ســومین مقصــد رئیــس 
جمهــوری در 16 آذر ســال ۹4 بــود. در ایــن مراســم 
رئیس جمهوری تأکید کرد: اگر دانشــگاه تغییر نکند 
ایــن دولــت باشــد یــا آن دولــت. البته نظرمــن این 
اســت که شاید اشــتباه کنم همه آن چیزی که به من 
گفته می شــود و خــودم هم همیــن را حس می کنم 

که فضای دانشــگاه ســال ۹4 نســبت بــه ۹۲ زمین تا 
آسمان فرق کرده است، ممکن است هنوز هم فضا 

امنیتی باشد و من نمی پسندم. 
مــا فضای امن می خواهیم نه فضــای امنیتی.من از 
شــما می پرســم ســال ۹۰، ۹1 و ۹۲ شــما برای 16 آذر 
به این راحتی می توانســتید اجتماع داشــته باشــید. 

حــاا اآن ســال ۹3 و ۹4 همه دنبال 16 آذر هســتند. 
یک زمانی بود کســی جــرأت نمی کرد بگوید جنبش 
دانشــجویی از ایــن کلمــه می ترســیدند. دانشــجو و 
دانشــگاه بایــد نقاد باشــد. البته انتقاد دلســوزانه کار 
دانشجو ودانشــگاه است و ما باید از نقد دانشجویان 

استقبال کنیم.

دانشجو و دانشگاه باید نقاد باشد

آخرین 16 آذر روحانی در دولت یازدهم در دانشــگاه 
تهــران رقم خورد. روحانی در این مراســم ســخنرانی 
ویــژه ای بــرای دانشــجویان کــرد او از دانشــگاه منتقد 
گفت: دانشــگاه هم باید نقاد باشــد، بایــد از ما انتقاد 
کنید، از رئیس جمهور انتقاد کنید، البته با بیان احسن، 
همــان طور کــه قرآن می گوید، با بهتریــن بیان انتقاد 

بفرماییــد. از بقیه قوا هــم از نظر من انتقاد کنید. نقد 
حق شماســت، دانشجو باید نقاد باشد، من هم حال 
و هوای دانشجویی را می دانم. به هر حال من هم یک 
دوره ای دانشــجو بوده ام و می دانم، دوره بسیار خوبی 
اســت، واقعاً، یکی از ویژگی های آن هم همین است. 
بیــان کردن و نقد کردن. از آن طرف هم به ما راه حل 

بدهیــد و بــه ما کمک کنیــد. خواهش من این اســت. 
وحدت و اتحاد؛ اشــکال ندارد نظرات مختلف داشته 
باشــیم، لحن ها را کمــی آرام تــر و اخاقی تر کنیم؛ در 
عین حال دولت را نقد کنید، شــخص رئیس جمهور 
را هم نقد کنید، هیچ اشــکال نــدارد، باید هم این کار 

بشود. بدون نقد، پیش نمی رویم.

دولت را نقد کنید

ســال ۹6 انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برگزار 
شــد و حســن روحانی با رأی باای  مــردم بر صندلی 
پاســتور تکیــه زد. او 16 آذر همان ســال یک دانشــگاه 
استانی را برای سخنرانی روز دانشجو انتخاب کرد. این 
پنجمین 16 آذری بود که روحانی در دانشــگاه حاضر 
می شــد و بــا دانشــجویان ســخن می گفــت. روحانی 
در دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان اعام کــرد: هیچ 

تشــکلی را به عنوان مخالف دولــت نمی دانیم، البته 
برخی انتقاد بیشتری می کنند و نحوه بیانشان متفاوت 
است، اما همیشــه همه آنها نیز برای ما محترم بوده 
و هســتند. همه دانشــگاه ها باید دارای استقال کافی 
باشند، امروز متأســفانه دانشگاه ها از کمبود استقال 
گله می کنند، در حالی که شعار ما در انقاب اسامی، 
اســتقال، آزادی، جمهــوری اســامی بود، امــا اکنون 

دانشــگاه ما هم از اســتقال و هم آزادی گلــه دارد. در 
حالــی که انقاب توســط مــردم و دانشــگاه ها به ثمر 
نشســت و دانشجویان در این راستا سینه سپر کردند و 
از آغاز نهضت اسامی، دانشگاه ها و روحانیت و اقشار 
مختلــف مردم همه کنــار هم و یکصــدا انقابی را به 
ثمر رساندند که نتیجه آن استقال، آزادی، جمهوری 

اسامی بود و قطعاً این مسیر را ادامه خواهیم داد.

هیچ تشکلی را به عنوان مخالف دولت نمی دانیم

ششمین حضور روحانی در 16 
دانشــگاه و دومیــن حضورش 
دولــت  رئیــس  کســوت  در 
دوازدهــم در دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ســمنان بود. روحانی 
در این مراسم در واکنش به سخنان مطرح شده از 
ســوی نمایندگان و قشرهای مختلف دانشجویی و 
تشــکل های دانشجویی، گفت: چه زمانی ما چنین 
فضایی داشــتیم کــه دانشــجوی عزیز ما بــا آزادی 
کامــل و با لحن دلخواه خود دولت را نقد کند. نقد 
حتماً حق شماســت و نقد دلســوزانه و درســت به 

نفع آینده کشور خواهد بود.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه من امروز اینجا هستم 
تا سخنان شما دانشجویان را بشنوم، گفت: این جمع 
برای این بود که شما آزادانه مطالب خود را بیان کنید 
و من هم خواسته های شما را بشنوم. نمی گوییم همه 
مشــکات حل شــده و دولت در همــه زمینه ها موفق 
بوده اســت. روحانی خطاب به دانشجویان تأکید کرد: 
شــما البتــه باید دولــت و قــدرت را در کشــور نقد کنید 
زیرا قدرت اگر نقد نشــود، فسادآفرین است. همه باید 
انتقاد و نقد را بپذیریم. رئیس جمهوری در عین حال 
تصریح کرد: بهتر است نقدتان بدون پیشنهاد نباشد. 

راه حل پیشنهاد بدهید. 
شــما دانشــجو هســتید و اینجا مرکز تحقیقات و علم 
اســت. در انتقــاد از مشــکات اقتصــادی کــه مطــرح 
می کنیــد راه حل هم ارائــه دهید. رئیــس جمهوری با 
بیان اینکه ما به دنبال شفافیت بوده ایم، اظهار داشت: 
فضای مجازی در اختیار مردم، نتیجه ایستادگی دولت 

بر شفافیت است. 
روحانــی در بخش دیگری از ســخنان خــود تأکید کرد: 
قانون اساسی دستاورد بزرگ انقاب است، اگر به همه 
آن عمل شــود، مشــکات هــم حل می شــود و رئیس 
جمهــوری باید بتواند در برابر تخلف از قانون اساســی 

تذکر دهد.
روحانی تأکید کرد: برای ما هیچ بن بستی وجود ندارد، 
قانون اساسی برای ما راه را گشوده است. من نقد شما 
را دنبال خواهم کرد شما هم به تذکر خود ادامه دهید 
و مطمئنــاً با وحــدت، اتحاد و یگانگی قطعــاً امریکا را 

شکست خواهیم داد.

 نقد دلسوزانه 
به نفع آینده کشور 
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نیویورک تایمز )امریکا(:

وزیــر  نخســت  نتانیاهــو،  بنیامیــن 
اســرائیل بیــش از حــد لزوم بــه وجهه 
و چهــره خــود اهمیــت می دهــد. امــا 
همیــن توجه او به خود می تواند منجر 

به سقوط وی شود.

حریت دیلی نیوز )ترکیه(:

اجســاد ســه مهاجــر در یکــی از ســواحل 
ترکیــه در حالــی که یــخ زده  بودنــد، پیدا 
شــد. تحقیقات نشــان می دهد، مقامات 
یونــان آنها را بــه زور از این کشــور اخراج 

کرده بودند.

ژاپن تایمز )ژاپن(:

مــردان  دوشــادوش  رواندایــی  زنــان 
خــود، وارد دنیــای آنــان شــده اند و به 
کارهایی که تاکنون مختص آنها بوده، 
آورده انــد.  همچــون ماهیگیــری روی 
آنها حــاا می تواننــد برای خــود خانه 

بسازند.

 سال بیست و چهارم  شماره 6941
 پنجشنبه   15 آذر 1397

 
 

خــروج  ســوی  بــه  حرکــت  مســیر  در 
حــوادث  اروپــا،  اتحادیــه  از  انگلیــس 
سیاســی بی شــماری روی داده اســت 
امــا آنچــه سه شــنبه شــب در مجلس 
عوام و بــه عبارتی پارلمان این کشــور 
بــه تصویــب رســید، از  علیــه دولــت 
سیاســی  رویدادهــای  بی ســابقه ترین 
این کشور محســوب می شود. 311 نفر 
از نمایندگان پارلمان بریتانیا سه شنبه 
به طرحی رأی دادند که براســاس آن 
دولت ترزا می  نخســت وزیر این کشور 
به ســرپیچی از ایحه پارلمــان درباره 
انتشار کامل اســناد حقوقی توافقنامه 

خروج از اتحادیه اروپا متهم شد.
آنهــا از دولــت بریتانیــا خواســتند 
هرچــه  را  برگزیــت  حقوقــی  اســناد 
ســریع تر منتشــر کند و علنــاً مخالفت 
خــود را با طــرح ترزا می  بــرای خروج 
از اتحادیــه اروپــا کــه اخیــراً موافقــت 
آورده،  دســت  بــه  را  اروپــا  پارلمــان 
ابراز کردند تا ســر ســنگاخ های مسیر 

نخست وزیری انگلیس افزوده شود.
بــرای   ،24 فرانــس  گــزارش  بــه 
اولیــن بــار در تاریخ، پارلمــان بریتانیا 
در رویکــردی انتقــادی از دولــت می، 
اعام کرد او به دلیــل عمل نکردن به 
ایحه ای درباره انتشــار اسناد حقوقی 
برگزیــت، از پارلمــان نافرمانــی کرده 

است.
چنــد  از  پــس  بریتانیــا  دولــت 
هفتــه تأخیــر، دوشــنبه گذشــته تنهــا 
بخش هایی از این اسناد را منتشر کرد 
و می خواست نســخه کامل این اسناد 

را پــس از رأی گیــری تاریخــی پارلمان 
درباره توافقنامه برگزیت منتشــر کند. 
براساس برنامه ریزی ها این رأی گیری 
قرار اســت سه شنبه هفته آینده برگزار 
شــود و به دنبال آن سرنوشــت خروج 
انگلیــس از اتحادیــه اروپــا مشــخص 
خواهد شــد. امــا نماینــدگان پارلمان 
از می  خواســته اند پیــش از این موعد، 
اســناد حقوقی برگزیت را منتشر کند. 
در اســنادی کــه تاکنــون منتشــر شــده 
پایبنــدی  ماننــد  مــواردی  بــه  اســت، 
دائمــی انگلیــس بــه قوانیــن تجــاری 
اتحادیه اروپــا در دوره بعد از برگزیت 

اشاره شده است.
بــا اعــام نتایــج آرای نمایندگان، 
آندریــا لیدســام رئیــس اجرایی حزب 
محافظــه کار در مجلــس عــوام گفــت 
کــه دولــت در نظر دارد بزودی اســناد 
او  کنــد.  منتشــر  را  برگزیــت  حقوقــی 

بــه پارلمــان گفــت: »مــا بــا دقــت به 
خواست و اراده پارلمان گوش کردیم، 
در نظــر داریــم اســناد حقوقــی کامل 
برگزیت را که دادســتان کل آن را تهیه 
کرده اســت، ارائه دهیــم.« او در ادامه 
افزود، این طرح بــه پارلمان انگلیس 
مجــوز می دهــد کــه هــر وزیــری که در 
ایــن راســتا بــه نافرمانــی از پارلمــان 
متهم شــود، با عواقبی کــه نمایندگان 
تصمیــم می گیرنــد روبه رو شــود. کایر 
کارگــر در  اســتارمر ســخنگوی حــزب 
امور برگزیت، اعام کرد که ســرپیچی 
دولت از پارلمان »بی ســابقه« است و 
دولــت در میان نماینــدگان »اعتباری 

ندارد«.
ë ترزا می  گرفتار حلقه های تنش

بــا گذشــت دو ســال از رأی مــردم 
انگلیــس بــه خــروج از اتحادیــه اروپا، 
بیشــتر  آن  ســر  بــر  تنــش  رفته رفتــه 

می شــود. پــس از روی دادن حــوادث 
هفتــه  دو  ســرانجام  بســیار،  سیاســی 
بــه  اروپایــی  کشــور   27 ســران  پیــش 
طرح برگزیت رأی مثبت دادند و قرار 
شــد ایــن طــرح بــرای رأی نمایندگان 
پارلمــان بریتانیــا راهــی آن شــود. اما 
از  پارلمــان،  نماینــدگان  مخالفــت 
حــزب مخالــف با تــرزا مــی  گرفتــه تا 
هم حزبی هایــش، بــا ســند توافقنامه 
از  پیــش  هفتــه  یــک  تنهــا  برگزیــت 
برگزاری رأی گیــری پارلمانی روی داد 
تا بر سلســله تنش های نخست وزیری 
به خاطــر  اســت  کــه ممکــن  بریتانیــا 
برگزیــت پســت خــود را هم از دســت 
بدهــد، افــزوده شــود. اگــر نمایندگان 
بــه این طــرح رأی مثبــت بدهند، این 

توافقنامه به شکل قانون در می آید.
اگرچــه طــرح ســرپیچی دولــت از 
پارلمان نتیجه قابل توجه و مستقیمی 

در مســیر برگزیت نــدارد، اما می تواند 
تنش هــای میــان دولــت و پارلمــان را 
تشــدید کنــد و همیــن برداشــتن قدم 
بعدی برای نخست وزیری را مشکل تر 
ممکــن  شــرایطی،  چنیــن  در  کنــد. 
اســت بریتانیا نتواند به توافقی بر ســر 
برگزیت برســد و ترزا مــی  و دولتش با 

خطر برکناری روبه رو شوند.
سیاستمداران هر دو جناح بریتانیا 
بــا طرح مــی  درباره برگزیــت مخالف 
هســتند؛ حامیان برگزیت این طرح را 
قبول ندارند، زیــرا این طرح همچنان 
پیوندهــای میان این کشــور با اتحادیه 
حامیــان  و  می کنــد  حفــظ  را  اروپــا 
اتحادیــه اروپــا نیــز اعتقاد دارنــد این 
طــرح موانعی بر ســر روابــط انگلیس 
تجــاری اش  شــریک  بزرگ تریــن  بــا 
ایجــاد می کنــد. الــن ویگــر، محققــی 
کــه  دراتــاق فکــر »چنجینــگ اروپــا« 
فعالیت دارد، می گوید: »اوضاع برای 
ترزا می  بشــدت بغرنج است. بیش از 
100 نماینده محافظــه کار می گویند از 
طرح برگزیــت او حمایــت نمی کنند، 
اعضای حزب کارگر کامًا با او مخالف 
هســتند. بنابراین می توانم پیش بینی 
کنــم این طــرح نتواند در هفتــه آینده 

رأی بیاورد.«
ترک اتحادیه اروپا بدون رسیدن به 
توافق، به 40 سال تجارت آزاد و تبادل 
کاا و خدمــات میان بریتانیا و اتحادیه 
اروپــا پایــان می دهــد. بانــک انگلیس 
هفته پیش هشــدار داد، اگر این توافق 
بــه  اقتصــاد بریتانیــا  حاصــل نشــود، 
رکــود وخیمی می رســد و اقتصــاد این 
کشــور روندی نزولی طــی خواهد کرد. 
مارک کارنی هفته پیش هشدار داد که 

بریتانیایی هــا ممکن اســت با افزایش 
تورم روبه رو شوند و اگر بدترین سناریو 
بــرای برگزیت روی دهــد، ارزش پوند 

تا 25 درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس شــورای اروپا نیــز در جریان 
اجــاس گــروه 20 هشــدار داد: »اگــر 
پارلمان انگلیــس به توافقنامه خروج 
از اتحادیــه اروپــا رأی موافــق ندهد یا 
برگزیــت صورت نمی گیرد یا انگلیس 
بدون دســتیابی بــه توافــق از اتحادیه 

اروپا خارج می شود.«
ë احتمال توقف برگزیت

 حواشــی برگزیــت آینــده سیاســی 
انگلیــس را بــا بحــران مواجــه کــرده 
اســت. به گزارش ســی ان ان، امانوئل 
کمپــوس ســانچز بوردونا مقام ارشــد 
دیــوان دادگســتری اروپــا اعــام کــرد 
کــه دولــت انگلیــس هنــوز می توانــد 
به  صــورت یکجانبــه رونــد برگزیت را 
متوقــف کنــد. ایــن در حالی اســت که 
براســاس نظرســنجی ها، بیشتر مردم 
این کشور تمایل دارند از اتحادیه اروپا 
خارج نشــوند و رونــد برگزیت متوقف 
شــود. بر همین اســاس، احتمال دارد 
حامیــان اتحادیــه اروپــا تــاش کننــد 
شــود.  برگــزار  مجــددی  همه پرســی 
تازه ترین نظرســنجی های منتشرشده 
نشــان می دهــد کــه تنهــا 17 درصــد 
مــردم انگلیس با توافقنامــه برگزیت 
موافــق و 51 درصــد خواهــان ادامــه 
عضویــت در اتحادیــه اروپــا هســتند. 
امــا آنچــه در این میان آشــکار اســت، 
از  کــه طرفــداران خــروج  ایــن اســت 
اتحادیه اروپا تمام تاش خود را برای 
جلوگیــری از برگزاری این همه پرســی 

به کار خواهند بست.

آغاز شمارش معکوس دولت »می« در رینگ پارلمان
مجلس عوام انگلیس دولت ترزا می  را متهم به سرپیچی کرد

پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 

و بهجت عباسی
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وفاداری وااتر

تفاوت اف بی آی و اپل
قبل از اینکه رئیس اف بی آی بشــوم، »ادوارد اسنوِدن« پیمانکار آژانس امنیت 
ملــی مقــدار زیادی از اســناد محرمانــه را درباره فعالیت های آژانس ســرقت و 
شروع به فاش کردن آنها در رسانه ها کرد. یکی از آثار منفی و آشکار این سرقت، 

ضربه مهلکی بود که به توانایی کشور برای جمع آوری اطاعات وارد کرد.
تأثیر منفی دیگر آن این بود که یک ســال بعد از افشــاگری اسنودن، آنهایی 
که نقش بدی را در جهان ایفا می کردند، ارتباطات خود را به کانال ها و وسایلی 
انتقــال دادنــد که با سیســتم های قــوی رمزگذاری شــده بودند. ایــن امر جلوی 
نظــارت دولتــی از جمله شــنود را کــه اف بی آی با مجــوز دادگاه انجــام می داد، 
می گرفــت. مــا شــاهد بودیــم که چطــور تارنمــای یک شــبکه تروریســتی که از 
مدت ها پیش تحت نظر بود، به یک باره از دســترس خارج شــد که این مسأله 
به خودی خود، نگران کننده بود. ســپتامبر 2014، یک سال بعد از اینکه کشور از 
نظر این کنترل قانونی تضعیف شد، متوجه شدم دو شرکت گوگل و اپل اعام 
کردند که دستگاه های موبایلی خود را به حالت پیش فرض رمزگذاری خواهند 
کرد. من فکر می کنم که این دو شــرکت، چنین اقدامی را انجام دادند تا نشــان 
دهنــد ایمن کردن وســایل ارتباطی در مقابل احکام قضایــی، یک ارزش مهم 
اجتماعی محسوب می شود. این موضوع مرا از شدت خشم دیوانه می کرد. من 
نمی توانســتم درک کنم که چــرا این افراد مثًا باهــوش نمی توانند هزینه های 

اجتماعی جلوگیری از فعالیت قضات را درک کنند.
گــوگل و اپل این تصمیم خود را در آســتانه جلســه فصلــی من با مطبوعات 
و رســانه هایی که اخبار وزارت دادگستری و اف بی آی را پوشش می دادند، اعام 
کردند. من قصد نداشــتم درباره سیســتم رمزگذاری صحبت کنم اما نتوانستم 
جلــوی خــودم را بگیرم و با ابــراز ناامیــدی از تنظیم دســتگاه ها روی رمزگذاری 
پیش فرض، گفتم: من بسیار به حاکمیت قانون باور دارم و در عین حال بر این 
باور هســتم که در کشور ما هیچ کس بااتر از قانون نیست. موضوعی که نگرانم 
می کنــد اقدام شــرکت ها اســت که افــراد را بااتــر از قانون قرار می دهنــد. با این 
اظهارات، درگیر نبردی احساســی و به شکلی ناباورانه، پیچیده می شدم. تمایز 
بین اف بی آی و شــرکت هایی مانند اپل را می تــوان تا حد زیادی با توجه به نگاه 
هر یک از آنها به جهان و محدودیت های چنین نگرشی تشریح کرد. اگر بخواهم 
بــه صراحت بگویم دو طرف چندان به حرف یکدیگر گوش نمی دهند. رهبران 

شرکت های فناوری، قادر به دیدن نقطه تاریکی که اف بی آی می بیند، نیستند.

رؤسا علیه یکدیگر
در واشــنگتن، کزوویتز و مارک کورالو، ســخنگوی تیم حقوقی، نه از مقاله تایمز 
باخبر بودند و نه در جریان نقشــه ای بودند که برای پاســخگویی به آن کشــیده 
شده بود تا آنکه بیانیه اولیه دون جونیور کمی قبل از فاش شدن این گزارش در 

آن روز شنبه منتشر شد.
در هفتــاد و دو ســاعت بعــدی مقامــات ارشــد کاخ ســفید خــود را جــدا از 
فعالیت های دایره خودی های معاونان رئیس جمهوری یافتند و یک بار دیگر، 
مــات ومتحیــر ناظر این کارها شــدند. در ایــن جریان، رابطــه رئیس جمهوری 
و هــوپ هیکس کــه از قدیم به عنــوان اتحادی عجیب بین مردی مســن و یک 
زن جــوان قابــل اعتمــاد تحمل می شــد، اکنــون کم کــم رابطــه ای نامعمول و 
هشداردهنده در نظر گرفته می شد. هیکس، که خود را کامًا وقف مساعدت به 
او کرده بود، به عنوان تسهیل کننده مسائل رسانه ای او، در نهایت، تسهیل کننده 
رفتــار بی واســطه و مســتقیم او بــود. واکنش ها و افــکار او - به صــورت اصاح و 
بررســی نشــده و مورد چالش قرار نگرفته - نه تنها از کانال خودش می گذشت 
بلکه از طریق هیکس بدون دخالت کاخ سفید به سراسر دنیا می رفت. یکی از 

کارکنان معاونت ارتباطات معتقد بود: »مشکل، توئیتر نیست، هوپ است.«
۹ ژوئیه، یک روز بعد از چاپ شــدن گزارش اول تایمز، این روزنامه نوشــت؛ 
اجاس برج ترامپ، مخصوصاً برای بحث در مورد پیشنهاد روسیه برای ارائه 
مطالــب تخریب کننده درباره کلینتون تشــکیل شــده اســت. روز بعد، درحالی 
کــه تایمز آماده چاپ سلســله مطالب در مورد ایمیل ها می شــد، دون جونیور 
باعجلــه خودش آن را در رســانه دیگری فــاش کرد. به دنبــال آن تقریباً هر روز 
شــماری از چهره هــای جدیــد - همگــی به شــیوه خــود، عجیب و شــوک آور- 

به عنوان شرکت کنندگان در این جلسه ماقات ظاهر شدند.
اما افشــاگری در مورد جلســه برج ترامپ یک ُبعد شاید بزرگتر هم داشت. 
این افشــاگری نمایانگر ســقوط اســتراتژی حقوقی رئیس جمهــوری بود: نابود 
شــدن شــبه - دیواری که اســتیو بنن برای محافظت رئیس جمهــوری در برابر 
ماجرای کلینتون ســاخته بود. این وکا با نفرت و نگرانی در عمل شــاهد بودند 
که هر رئیســی شــاهدی برای خاف های بالقوه رئیس دیگری می شــد ، همگی 
با یکدیگر تبانی می کردند تا داســتان هایشان را بدون ابهام بیان کنند. ترامپ، 
مشــتری اصلی این وکا و خانواده اش ترســان و لرزان درصدد دفاع از خویش 
بودند. تیترهای کوتاه مدت ُپر از اســتراتژی درازمــدت بود. یکی از اعضای تیم 
حقوقی گفت: »بدترین چیزی که می توانید انجام دهید دروغ گفتن به بازپرس 
است.« ایده پرزیدنت ترامپ که دروغ گفتن به رسانه ها جرم نیست از نظر تیم 
حقوقی در بهترین صورت خود عملی بی فکرانه و در جای خود قابل پیگیری 

قانونی بود: تاشی آشکار برای چوب گذاشتن ای چرخ تحقیقاِت قانونی.
به مارک کورالو دســتور داده شــد با مطبوعات مصاحبه نکند، درواقع حتی 
تلفــن خــود را هم جواب ندهد. چند روز بعد همان هفته کورالو که هیچ نتیجه 
خوبی را مشاهده نمی کرد - و به طور خصوصی و محرمانه گفته بود به اعتقاد 
او جلســه تشکیل شده در هواپیمای رئیس جمهوری ایجاد مانع در راه عدالت 

بوده - استعفا کرد. )گروه جاروانکا اعام کردند کورالو اخراج شده است.(

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غامی

قسمت
227

 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

فرحناز دهقی
خبرنگار

A
P

درخت کریسمس الماس نشان
در حالی که فرصت چندانی به روز کریســمس و آغاز ســال 
جدید میادی باقی نمانده، شــرکت جواهراتی سواروســکی 
درخــت بزرگــی از کریســمس را در میــان بــا الماس هــای 
مشهور خود تزئین کرده است و مردم مشغول عکس گرفتن از آن شده اند. 

نمــــا

E
P
A

مایــکل فلیــن، مشــاور امنیــت ملــی ســابق دونالــد 
ترامــپ آنقدر خوب بــا رابرت مولر، بــازرس پرونده 
روس گیت همــکاری کرده و آنقــدر اطاعات زیاد و 
ارزشمند درباره تعامات فراخوان انتخاباتی ترامپ 
بــا مقامــات روســی در اختیار پلیــس فــدرال امریکا 
)اف بی آی( گذاشــته اســت که می توان به پاس این 
همــکاری از مجازات حبــس بــرای او صرفنظر کرد. 
ایــن عقیده مولر اســت کــه در یادداشــتی، از قاضی 
فدرال مســئول صدور حکم علیه فلین تقاضا کرده، 

فلین را به زندان نیندازد.
به گزارش ســایت شبکه خبری ســی ان ان، رابرت 
مولــر، بــازرس ویژه پرونــده تبانی احتمالــی کمپین 
فــدرال  قاضــی  از  روس هــا  بــا  ترامــپ  انتخاباتــی 
واشــنگتن دی ســی تقاضا کــرد، به خاطــر همکاری 
زودهنــگام مایکل فلین، مشــاور امنیت ملی ســابق 
ترامــپ بــا بازرســان در 1۹ جلســه بازجویــی و ارائــه 
اطاعــات بســیار مهــم و حســاس بــه بازرســان، از 
مجــازات حبــس بــرای فلیــن اســتفاده نکنــد. ایــن 
تقاضــای مولر کــه در قالــب یک یادداشــت خطاب 
بــه قاضی پرونده فلین بود، خبر خوبی برای ترامپ 

نیســت و می توانــد در روزهای آینده فشــارها بر او را 
افزایش دهد. زیرا آنگونه که مولر گفته، اعتراف های 
دربــاره  حساســی  بســیار  اطاعــات  حــاوی  فلیــن 
تعامــات روس هــا بــا فراخــوان اطاعاتــی ترامــپ 
است. اگرچه مولر فاش نکرده است فلین دقیقاً چه 
اعتراف هایــی کــرده اما در مــارس 2017 وکیل فلین 
بــه رســانه ها گفته بــود، موکلــش قطعــاً حرف هایی 
بــرای گفتــن دارد. فلیــن، نخســتین مشــاور امنیــت 
ملــی دولت ترامــپ، تنها 23 روز در کاخ ســفید بود 
و پس از آنکه مشــخص شــد درباره تماس هایش با 
سفیر سابق روسیه در امریکا به اف بی ای دروغ گفته 

مجبور به استعفا شد.
رناتــو ماریوتــی، یــک بــازرس فــدرال ســابق روز 
سه شــنبه در گفت و گو با ســی ان ان در این باره گفت: 
مــن فکــر می کنــم اطاعاتی کــه فلین ارائــه داده به 
مولــر ایــن امکان را می دهــد که علیه فــرد یا افرادی 
اقامــه جــرم کند. مــا نمی دانیم آن فرد یــا افراد چه 
کســانی هســتند اما قطعًا کســی هســت. بســیاری از 
تحلیلگــران امریکایی نیز معتقدند، احتماًا آن فرد 
یــا افــراد از حلقه نزدیــکان رئیس جمهوری شــامل 
پســرش، دامــادش و حتــی خــود رئیــس جمهوری 

باشند.
منابع آگاه نزدیک به مولر که خواســتند نامشــان 

فــاش نشــود نیز بــه نیویــورک تایمز گفتنــد، ممکن 
است تیم مولر در روزهای آینده اطاعات و اسنادی 
را کــه فلیــن در اختیارشــان قــرار داده، فــاش کنــد 
امــا روند رایــج و متداول این اســت که دفتــر مولر تا 
آخریــن لحظه برگ های برنده خــود را محفوظ نگه 
دارد. هفتــه گذشــته مولر علیه مایــکل کوهن، وکیل 
ســابق ترامپ به خاطر مذاکره هایــش با روس ها در 
ژوئــن 2016 با هدف ســاخت برج ترامپ در مســکو 

اقامه دعوا کرد.

مزد همکاری
به درخواست مولر شاید فلین زندانی نشود؛ اما ترامپ به دردسر می افتد

دعوت رسمی ملک سلمان از امیر قطر

یــک ســال و نیم پــس از بحــران دیپلماتیک قطر – عربســتان، ملک ســلمان، 
پادشــاه ســعودی برای نخســتین بار یک پیام مکتوب برای امیر قطر ارســال و 
او را به ســی و نهمین نشســت شــورای عالی شــورای همکاری خلیج فارس در 
ریــاض دعــوت کرد. این اتفــاق یک روز پــس از آن رخ داد که قطــر اعام کرد، 

تصمیم دارد از اوپک خارج شود.
به گزارش سایت شبکه خبری الجزیره، خبرگزاری رسمی قطر روز سه شنبه 
در یــک پیام توئیتــری خبر دعوت مکتوب پادشــاه عربســتان از امیر قطر برای 
شــرکت در سی و نهمین نشســت شورای عالی شــورای همکاری خلیج فارس 
در روز ۹ دســامبر )یکشــنبه آینــده( را منتشــر کرد امــا به اینکه آیا شــیخ تمیم، 
امیــر قطــر بــه این دعوت پاســخ مثبــت خواهد داد، هیچ اشــاره ای نکــرد. این 
خبرگزاری نوشت، پادشاه عربستان این دعوتنامه را با واسطه عبداللطیف بن 
راشد الزیانی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس به دست وزیر مشاور امور 

خارجه قطر رسانده است. 
به عقیده تحلیلگران، از آنجا که عربستان این روزها با چالش جدی رسوایی 
قتــل جمــال خاشــقجی، روزنامه نــگار منتقد ســعودی مواجه اســت و جامعه 
بین الملل بشدت تحت تأثیر این ترور سیاسی قرار گرفته، بعید نیست پادشاه 
عربســتان بخواهد با ارســال این دعوتنامه تا اندازه ای از فشــارهای بین المللی 
علیــه ریــاض بکاهد. نکته قابل توجه آن که روز سه شــنبه چند ســاعت پیش از 
این که این دعوتنامه به دســت دولت قطر برســد، شیخ صباح احمد الصباح، 
امیر کویت از ملک ســلمان خواســته بود، اجازه دهد میانجی گری کویت برای 
حــل ایــن بحران به جریــان بیفتد. به عقیــده ناظران، در شــرایط کنونی، بعید 

نیست پادشاه عربستان به این درخواست امیر کویت نیز پاسخ مثبت بدهد.

مذاکرات صلح یمن در سوئد آغاز شد
هیأت انصاراه یمن به ریاســت محمد عبدالســام، هیأت دولت مستعفی 
این کشــور به ریاســت خالد الیمانی و نماینده سازمان ملل در امور یمن روز 
گذشــته برای برپایــی مذکرات صلح یمن وارد ســوئد شــد. همزمان محمد 
عبدالســام در یــک پیــام توئیتری نوشــت، بــرای موفقیت مذاکــرات و لغو 
محاصره یمن از هیچ تاشــی دریغ نمی کند. دو طرف پیش از این نشســت، 

درباره تبادل اسرا میان دو طرف توافقنامه ای امضاکردند.

پیشنهاد جاسوسی امارات به دانشجوی انگلیسی
در حالی که در اتمسفر سیاسی انگلیس چشم ها به ترزا می  و پارلمان انگلیس 
دوخته شده است، متیو هدجز در اولین مصاحبه مطبوعاتی اش پس از آزادی 
از امارات متحده عربی، از پیشــنهاد شــغلی تازه اش پرده برداشــته اســت. به 
گــزارش گاردیــن، او به مجله تایم گفت که مقام های اماراتی از او خواســته اند 
پس از آزادی و ورود به لندن، برای آنها جاسوسی کند وگرنه او را به یک پایگاه 
نظامی می برند و شکنجه اش می کنند! این جوان 31 ساله پیش از این به اتهام 
جاسوسی دستگیر شد و در دادگاهی بسیار کوتاه حکم حبس ابد دریافت کرد 

اما با پیگیری مقام های انگلیسی او پس از مدت کوتاهی آزاد شد.

گروه جهان – دادستانی شهر استانبول دیروز چهارشنبه 

در ارتباط با پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
احمــد  ژنــرال  بازداشــت  دســتور  عربســتانی،  منتقــد 
العســیری و ســعود القحطانــی، دو مقام ارشــد ســابق 
سعودی را که به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 

بسیار نزدیک بودند صادر کرد.
الجزیــره، دفتــر  به گــزارش ســایت شــبکه خبــری 
دادستانی استانبول با صدور بیانیه ای این خبر را اعام 
کرده و آورده اســت: »ظن بســیار قوی« وجــود دارد که 
ســعود القحطانی، مشاور پیشــین محمد بن سلمان و 
احمد عســیری، معاون پیشین ســرویس اطاعات که 
هر دو پس از قتل خاشــقجی از ســمت های خود برکنار 

شدند، از طراحان قتل خاشقجی بودند.
یکــی از مقام های ترکیه درباره این احکام به رویترز 

گفت: دادســتانی اســتانبول پس از آنکه بــه این نتیجه 
رسید، مقامات سعودی هیچ اقدام رسمی ای علیه این 
افراد نخواهند کرد، وارد عمل شد و این احکام را صادر 
کرد. تا لحظه تنظیم این گزارش دولت عربستان هیچ 

واکنشی به اقدام دادستانی استانبول نداشت.
ایــن اقــدام ترکیــه در حالی اســت کــه ســناتورهای 
امریکایــی روز سه شــنبه پــس از شــنیدن ســخنان جینا 
هاســپل، رئیــس ســیا در صحــن ســنا دربــاره ماجرای 
قتل خاشــقجی اعــام کردنــد، بیش از پیــش به یقین 
بــن ســلمان در قتــل جمــال  رســیده اند کــه محمــد 

خاشقجی دست داشته است.
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه بعد از جلسه 
سنا و شنیدن گزارش جینا هاسپل در جمع خبرنگاران 
متعهد شــد، پیش نویس طرحی را که در آن بر دســت 

داشــتن محمــد بن ســلمان به قتــل خاشــقجی تأکید 
می شــود، مطــرح کنــد. وی گفــت: محمد بن ســلمان 
قدرتی نابودگر اســت و در عالی ترین ســطح ممکن در 
قتل خاشــقجی دست داشــته و رویکردش درباره قتل 
بســیار دردنــاک اســت. نمی توانــم او را شــریکی قابــل 

اعتماد برای امریکا بدانم.
باب کورکر دیگر سناتور جمهوریخواه نیز گفت: هیچ 
شــکی ندارد که بن ســلمان آمر قتل خاشــقجی و ناظر 
بــر آن بــوده اســت. وی افزود: اگــر بن ســلمان در برابر 
هیــأت منصفه قرار بگیرد در عرض 30 دقیقه محکوم 
می شود. بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ترامپ 
13 دســامبر )7 روز دیگــر( نشســتی با تمامــی اعضای 
مجلس نمایندگان خواهد داشــت تــا آنها را در جریان 

موضوع روابطش با دولت عربستان قرار دهد. 

ندا آکیش
خبرنگار

کبری نظریخاورمیانه
خبرنگار

ترکیه دستور بازداشت دو مقام ارشد سعودی را صادر کرد

A
F
P



www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست و چهارم  شماره 6941
 پنجشنبه   15 آذر 1397

کارین )آرژانتین(
ایــن روزنامــه به آخریــن تحــوات پیرامون 
ریورپاتــه  و  بوکاجونیــورز  برگشــت  دیــدار 
آرژانتین در فینال فوتبال جام لیبرتادورس 
کــه با وجــود مخالفــت این دو تیم به شــهر 
مادرید ارجاع شــده، اشاره کرده و از برخورد 
مجدد هــواداران تندرو ریورپاته با مأموران 
پلیــس ســخن گفتــه و تبعات هجــوم قبلی 
آنهــا به ســوی هــواداران بــوکا را هم بــه زیر 
ذره بیــن بــرده اســت. کارین بــه دیدارهای 
این هفته لیگ آرژانتین هم پرداخته است.

کوریره دلو اسپورت )ایتالیا(
اقدامــات  و  تحــوات  بــه  نشــریه  ایــن 
آ.ث.میان بــرای تقویت خود و کســب 
نتایجــی بهتــر در نیم فصــل دوم لیگ 
ایتالیا اشاره کرده و متذکر شده که جذب 
مجدد زاتــان ابراهیموویچ و همچنین 
و  قرمــز  نخســت  اهــداف  از  کوترونــه 
ســیاه های شهر میان اســت. کوریره به 
رقابت کریس رونالدو با مائورو ایکاردی، 
کاپیتان اینتر نیــز در زمینه زدن گل های 

حساس پرداخته است.

موندو دپورتیوو )اسپانیا(
عکس و گزارش اول این نشریه پیرامون 
مراســم ترحیم و به خاک سپاری نونز، 
رئیس سابق باشــگاه بارسلونا است که 
ســبب شــد اکثر اهالــی فوتبال اســپانیا 
با وجــود ســایق متفاوت شــان در این 
آیین به شــکلی متحد شرکت جویند و 
حتی رئالی ها نیز در ســیمای فلورنتینو 
پرز، رئیس این باشــگاه و برخی دیگر از 
حاضران شــاخص این مراسم باشند و 

این بار خبری از دوئل و کرکری نباشد.

قدردانی رئیس جمهوری از دروازه بان تیم ملی

بیرانوند سفیر نماز شد
علیرضــا بیرانونــد، دروازه بــان پرســپولیس و تیــم ملی 
فوتبال ایران از ســوی حســن روحانی رئیــس جمهوری 
در اجاس سراســری نماز در استان سمنان مورد تقدیر 
قــرار گرفــت و به عنوان ســفیر نمــاز معرفی شــد. در قســمتی از نامه دکتر 
روحانی خطاب به ســنگربان ایران آمده اســت: »همه آنهایی که در اقامه 
باشــکوه تر نماز تاش می کنند، در استحکام دین خداوند و عروج انسان ها 
به ســوی خالق مهربان کوشــیده اند. بدین وســیله از اهتمام جنابعالی در 
ترویــج فرهنــگ نورانــی نمــاز در آوردگاه هــای ورزشــی صمیمانه تشــکر و 

تقدیر می نمایم.«

فرزندان دانایی فرد بر بالین وی
دو فرزنــد پســر و دختــر ایــرج دانایی فــرد، ملی پــوش فوتبال ایــران در جام 
جهانــی 1978 کــه بامداد دیروز به کشــورمان رجعت کردنــد، از پدر خود که 
بیمار و در بیمارستانی در تهران بستری است، عیادت کردند. گفته می شود 
در صــورت موافقت پزشــکان، دانایی فــرد که زننده گل تســاوی بخش ایران 
مقابــل اســکاتلند در جام جهانــی 1978 بود، بــرای ادامــه معالجات راهی 

امریکا خواهد شد.

شکایت تراکتورسازی از استوکس و اروین به فیفا
تراکتورســازی در حالــی بــا دو بازیکــن ایرلنــدی و اســکاتلندی خــود بــرای 
ادامــه فصــل به مشــکل خورد که یک رســانه انگلیســی از شــکایت باشــگاه 
تراکتورســازی از آنتونــی اســتوکس و لی ارویــن خبر داده اســت. دیلی رکورد 
نوشــت: »اســتوکس و اروین در تابســتان راهی تیم تراکتورســازی شدند ولی 
هــر دو در نهایــت این تیــم را تــرک کردند و اکنون باشــگاه تراکتورســازی به 
شــکایت از این دو بازیکن به فیفا اقدام کرده اســت.« در این گزارش به نقل 
از علیرضا اســدی مدیرعامل تراکتورســازی آمده:»مشکات این دو بازیکن 
ســوای از هــم اســت. اســتوکس مشــکل خانوادگــی دارد و اروین نیــز گرفتار 
بیماری روحی شــده اســت ولی عذر و بهانه ای نیســت که دروغ گفته شود و 
این موضوع با بخش حقوقی فیفا در میان گذاشــته می شــود.« دیلی رکورد 
در حالی این خبر را اعام کرده که باشــگاه تراکتورســازی شــکایت به فیفا را 
رد و مدیر رســانه ای این تیم به ایســنا گفت که تا نقل و انتقاات زمستانی به 

این بازیکنان زمان می دهد.

واکنش باشگاه پدیده به شایعه کسر امتیاز از این باشگاه
رضا شــاه منصوری، مدیر حقوقی باشــگاه پدیده در واکنش به شــایعه کســر 
امتیــاز از ایــن باشــگاه به دلیــل بدهی به ایگــور پراهیچ گفت: »رســیدگی به 
پرونــده پراهیــچ در فیفــا مدت ها اســت کــه جریــان دارد و موضــوع تازه ای 
نیســت. بخشــی از بدهی ما به او پرداخت شــده و باقی را نیز بعد از دریافت 
مبلــغ اهدایــی فیفا به خاطر حضــور محمدرضا خانــزاده، بازیکن تیم ما در 

جام جهانی امسال پرداخت خواهیم کرد.«

برتری بانوان هندبال در آسیا
در ادامــه رقابت هــای هفدهمیــن دوره هندبال بانوان آســیا که بــه میزبانی 
ژاپن در حال برگزاری اســت، تیم ملی هندبال بانوان ایران در آخرین دیدار 
مقابل نیوزیلند 38 بر 19 به پیروزی رســید. ملی پوشــان کشــورمان که در 3 
مســابقه قبلی خود مقابل قزاقســتان، اســترالیا و ژاپن شکســت خورده بود، 

حاا باید برای کسب عنوان پنجم تا هشتمی تاش کند.

اعتدادی در جمع 10 کاندیدای فوتسالیست برتر زن سال
ســایت فوتســال پلنــت بــا آوردن نــام 10 فوتسالیســت زن کــه نامــزد عنوان 
بازیکــن برتر ســال جهــان در این رشــته اند، از فاطمه اعتــدادی از ایران هم 
در این جمع یاد کرده اســت. چهار برزیلی و دو پرتغالی از جمله رقبای وی 
در راه تصاحب این عنوان هســتند. دو روز پیش فرزانه توسلی نیز کاندیدای 
عنوان دروازه بان برتر فوتســال زنان جهان شــده بود. در همین حال توسلی 
در مصاحبــه ای گفــت کــه رتبــه اولــی چندی پیــش ایــران در فوتســال زنان 
قهرمانی آســیا سبب شد تک تک بازیکنان این تیم از جمله خود وی، دیده 

و ارزیابی شوند و این کاندیدا شدن ها محصول همین مسأله است.

اغتشاشی تازه قبل از سفر بوکاجونیورز به مادرید
پیش از ســفر تیم بوکاجونیورز به مادرید برای برگزاری دیدار برگشت فینال 
فوتبــال جــام لیبرتادورس مقابــل ریورپاته، تهدید به بمبگــذاری در داخل 
ورزشــگاه اختصاصــی این باشــگاه باعث شــد مســئوان امنیتی به ســرعت 
کارمنــدان را از ایــن محل خــارج کنند. بوکایی هــا معتقدند ایــن رویداد، کار 
ریورپاتی ها است که می خواهند تمرکز بوکا را به هم بریزند. در همین حال 
پلیس آرژانتین خبر از دســتگیری یکی از متهمان اصلی اغتشاش های اخیر 
بیــن هــواداران دو تیم داد. وی از نفرات ارشــد گروه های هــواداری ریورپاته 
اســت کــه از قبــل نیز زیر نظــر پلیس بوینــوس آیرس قرار داشــت. آس هم 
گزارش داد کریس رونالدو دعوت فدراســیون فوتبال اســپانیا را برای سفر به 

مادرید و نظارت بر بازی برگشت فینال نخواهد پذیرفت.

پاداش کان فیفا به باشگاه های ایرانی
فیفــا میزان جوایز باشــگاه های ایرانی و ســایر کشــورها را برای جــام جهانی 
فوتبــال 2018 و بــا احتســاب تعداد نمایندگان شــان در ایــن رقابت ها اعام 
کرد و مجموعاً بیش از دو میلیون دار )2/254/095 دار( را به باشــگاه های 
ایــران اختصــاص داد. ارقــام دریافتی باشــگاه های ایرانی از این قرار اســت:  
آهــن  ذوب   ● دار   649/485 پرســپولیس   ● دار   840/510 اســتقال   ●
229/230 دار ● ســایپا 229/230 دار ● پدیــده 152/820 دار ● ســپاهان 

76/410 دار ● سیاه جامگان 76/410 دار

رویارویی تیم های »شجاع« و »برانکو« در تمرین پرسپولیس
ســرحال  مدافــع  خلیــل زاده  شــجاع  پرســپولیس،  گذشــته  روز  تمریــن  در 
پرســپولیس، جــای ســرمربی ایــن تیــم هدایــت تیم ســفیدپوش را بــه طور 
نمادیــن در دســت گرفــت. این اتفــاق زمانــی روی داد که بازیکنــان ذخیره 
پرســپولیس در قالــب دو تیم ســفید و قرمزپوش به یک دیــدار درون تیمی 
مقابل یکدیگر پرداختند. هدایت تیم سفید توسط خلیل زاده با کسب اجازه 
او از برانکــو صــورت گرفت و این مربی کروات هــم تیم قرمزپوش را هدایت 
کــرد. در ایــن روز ســایر نفــرات حاضر در مســابقه با ذوب آهن هــم فقط به 

ریکاوری پرداختند و پس از دقایقی اندک، محل تمرین را ترک کردند.

باشگاه استقال خواستار عذرخواهی صدا و سیما شد
باشگاه استقال ضمن اعام اعتراض شدید به مدیران رسانه ملی، خواستار 
عذرخواهی رسمی از باشگاه استقال و هواداران این باشگاه شد. بنابر اعام 
ســایت رسمی این باشگاه، رســانه ملی برای دومین مرتبه به جای استفاده 
از نــام ایران برای اســتقال به عنــوان نماینده کشــورمان در لیگ قهرمانان 
آسیا، این باشگاه را استقال تهران نامیده است. با اعام امیرحسین فتحی 
سرپرســت این باشــگاه تا زمانی که عذرخواهی رســمی تلویزیون از باشــگاه 
اســتقال و هــواداران انجام نشــود، هیچ کــدام از اعضای باشــگاه هیچ گونه 
مصاحبه ای با هیچ یک از شــبکه های تلویزیونی نخواهند داشــت. همچنین 
هیچ کدام از شبکه های تلویزیونی اجازه حضور در کنفرانس های خبری قبل 

و بعد از مسابقه سرمربی آبی پوشان را نخواهند داشت.

والیبال ایران امسال لژیونرهای زیادی در لیگ های 
ایتالیا، ترکیه و لهســتان دارد که فرهاد سال افزون 
هــم به جمع آنها اضافه شــده اســت. پاســور تیم 
ملــی والیبــال کــه یکــی از جانشــین های ســعید 
معروف محسوب می شود، از ابتدای فصل جاری 
در ترکیب تیم ســایپا به میدان رفت اما با گذشت 
نهمیــن هفته از رقابت هــای لیگ برتر بــه یکباره 
خبر لژیونر شــدنش منتشر شد. ســال افزون برای 
ادامــه فصــل به تیــم آ.ا.ک آتن پیوســته و والیبال 
خود را در یونان ادامه خواهد داد. شاید تیم آ.ا.ک 
آتن به دلیل حضور مســعود شجاعی، ملی پوش 
فوتبال ایران بیشــتر به گوش فوتبالیســت ها آشنا 
باشــد اما این بار یک والیبالیســت از کشــورمان در 
این تیم یونانی بازی خواهد کرد و سال افزون اولین 
لژیونر ایرانی در لیگ یونان محسوب می شود. تیم 
والیبــال آ.ا.ک آتن پس از جذب ســال افزون در دو 
دیدار به میدان رفته که یک شکست و یک پیروزی 

کسب کرده است.
پاسور تیم ملی والیبال درخصوص حضورش 
در لیــگ یونان و جدایی از تیم ســایپا به خبرنگار 
»ایــران« گفــت: »از ابتــدای فصل پیشــنهادی از 
تیــم آ.ا.ک آتــن داشــتم امــا ترجیــح دادم که در 
ایــران بمانــم. پــس از گذشــت نهمیــن هفتــه از 
رقابت های لیگ برتر به دلیل یکســری مشکات 
مجبور شــدم ســایپا را ترک کنم. خدا را شکر این 
پیشنهاد از سوی باشــگاه یونانی پابرجا بود و من 
هم توانستم با این باشگاه قرارداد ببندم و به این 

تیم بپیوندم.«
فرهــاد ســال افزون در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه آیــا بــه دلیــل مشــکات مالــی از ســایپا جــدا 
شــدی؟ افــزود: »ســایپا مشــکل مالی داشــت اما 
مشــکل اصلــی ایــن تیــم بحث مالــی نبــود. این 
تیــم مشــکات دیگری داشــت که بهتر اســت در 

مورد این مشــکات صحبت نکنم. به هر حال با 
ســایپا به مشکل خوردم و این مشکات برای من 
قابــل هضــم نبود و به ایــن دلیل از ایــن تیم جدا 
شــدم.« او درخصــوص باشــگاه آ.ا.ک یونان بیان 
داشــت: »آ.ا.ک باشــگاه شــناخته شــده ای است، 
البته بیشتر تیم فوتبال این باشگاه معروف است 
امــا در ســال های اخیر این باشــگاه در والیبال هم 
سرمایه گذاری و چند بازیکن خوب را جذب کرده 
تا در فصل جاری بهترین نتایج را کسب کند. البته 
در حــال حاضر شــرایط باشــگاه چندان مناســب 
نیست و باید تیم آ.ا.ک را در جدول باا بیاوریم.«

مســعود شــجاعی، کاپیتان تیم ملــی فوتبال 
ســابقه پوشــیدن پیراهن تیم فوتبــال آ.ا.ک آتن 
نیــم فصــل در  یــک  پارســال  را دارد. شــجاعی 
ایــن تیــم بازی کرد. ســال افزون در پاســخ به این 
ســؤال که آیا برای پیوستن به این تیم با شجاعی 
صحبتی داشــتی؟ افــزود: »با شــجاعی صحبتی 
نداشــتم چــون پیشــنهادم از این تیــم مربوط به 
قبل از شــروع فصل بــود و در آن موقع من قصد 
نداشــتم به این تیم یونانــی بپیوندم. همان طور 
که گفتم، مشــکاتی برایم در تیم سایپا به وجود 
آمد که ماندن در این تیم جایز نبود، به این دلیل 

پیشنهاد آ.ا.ک را قبول کردم و به یونان آمدم.«
او تنها بازیکن خارجی تیم آ.ا.ک آتن نیســت 
و این تیم بازیکنان خارجی زیادی دارد که رقابت 
بــا ایــن بازیکنان برای رســیدن بــه ترکیب اصلی 
قطعــاً کار آســانی نخواهــد بــود. او بیان داشــت: 
»تیم مان عاوه بر من، دو دریافت کننده برزیلی 
و صربستانی دارد، البته دو بازیکن خارجی دیگر 
هــم در ایــن تیــم بــازی می کنند. پشــت خط زن 
تیــم آ.ا.ک که عضو تیم ملی یونان اســت در این 
تیــم حضــور دارد و در کل ایــن باشــگاه بازیکنان 
خوبــی دارد و رقابت در این تیــم برای حضور در 
ترکیب اصلی کار بســیار سختی اســت اما تاش 
مــن حضور در ترکیب اصلی اســت و در دو بازی 

گذشته هم نسبتاً موفق بوده ام.«

ســال افزون در نخســتین حضــورش در تیــم 
کــه  بودنــد  پامووکایکــوس  تیــم  میزبــان  آ.ا.ک 
3 بر یک شکســت خوردنــد. آ.ا.ک آتــن چند روز 
پیــش در دومین حضور پاســور ایرانــی خود برابر 
فویینیــکاس قــرار گرفــت و 3 بر 2  پیروزشــد و به 
رده هشــتم جــدول صعــود کــرد. او درخصوص 
ایــن بازی حســاس که با بــرد همراه بــود، گفت: 
»این مســابقه در خانه حریف بود. تیم شــان هم 
خیلی خوب بود و از یک دریافت کننده برزیلی و 
یک پشــت خط زن صرب بهره می برد. آنها فکر 
می کردند که می توانند ما را راحت ببرند ولی تیم 

ما بهتر شده و توانستیم این بازی را ببریم.«
در سال های گذشته بازیکنان ملی پوش به دلیل 
پیشنهاد مالی خوب توسط تیم های ایرانی، ترجیح 
می دادنــد در کشــور بماننــد و این موضــوع باعث 
می شــد لیــگ بــا حساســیت و جذابیت بیشــتری 
برگزار شود اما امســال بازیکنان زیادی از تیم ملی 
بــه لیگ هــای اروپایــی پیوســتند. پاســور تیم ملی 
در خصــوص ایــن موضوع گفــت: »قــرارداد مالی 
تیم های ایرانی در ســال های گذشــته مناسب بود 
به این دلیل بازیکنان تیم ملی در لیگ می ماندند 
اما امسال شرایط تیم ها به هیچ وجه خوب نیست. 
بچه هــا به خاطر یورو لژیونر شــدند چرا که قیمت 
»یورو« باا رفته و این موضوع باعث می شود رقم 
قراداد مالی شــان با تیم های اروپایی بیشتر شود.« 
ســال افزون در خصوص لیــگ ایران افزود:»ســال 
به ســال لیگ ایران بدتر می شود و این موضوع به 
دلیل مسائل اقتصادی باشگاه هاست که قطعاً به 
لیگ صدمه می زند. در ســال های گذشــته از میان 
12 تیم تنها دو تیم مشکل مالی داشتند اما امسال 
همه تیم ها با این مشکل مواجه هستند و این برای 

والیبال ما به هیچ وجه خوب نیست.«
پنــج بازیکن تیــم ملی امســال در لیگ ایتالیا 
بــازی می کننــد و بــه نظــر می رســد کــه تیم های 
ایتالیایی به بازیکنان ایرانی عاقه خاصی دارند. 
سال افزون با اشاره به این موضوع که لیگ ایتالیا 

جــزو بهترین لیگ های دنیاســت، بیان داشــت: 
بــازی  ایتالیــا  لیــگ  »همــه خوب هــای دنیــا در 
می کننــد و به این دلیــل بازیکنان دوســت دارند 
والیبــال خــود را در ســری A ادامــه دهند. حضور 
بازیکنان تیــم ملی در بهترین لیگ دنیا به دلیل 

کیفیت باای ایرانی هاست.«
صحبت های پایانی این لژیونــر والیبال ایران 
درخصــوص شــرایط تیم ملی اســت: »تیم ملی 

شــرایط خــاص خــودش را دارد. بازیکنانی که به 
تیم ملی می آیند سعی می کنند بهترین عملکرد 
را داشــته باشــند. تیــم ملــی در مقطع حساســی 
قــرار دارد و برخی  مســئوان ایــن تیم مانند امیر 
خوش خبر، سرپرســت تیم ملی جدا شــدند و در 
حــال حاضــر هم ادامــه همــکاری فدراســیون با 
ایگور کواکوویچ، ســرمربی تیم مشخص نیست. 

تیم ملی در شرایط خوبی به سر نمی برد.«

اخبـــار

نکونام– جالی و مهاجری– پدیده، تقابل های جذاب هفته پایانی نیم فصل

استقال هت تریک می کند؟

هفته پانزدهم لیگ برتر امروز با برگزاری دیدار پیکان 
و نســاجی از ســاعت 15:15 آغــاز می شــود. دیــداری 
کــه در آن، جواد نکونام بــرای اولین بار مقابل مجید 
جالــی مربی قدیمــی اش در پــاس قــرار می گیرد و 
بایــد دیــد پیکان می تواند به طلســم 6 بــازی نبردن 
خــود پایــان دهــد یا تیــم قائمشــهری بــه موفقیت 
می رســد. بازی های هفتــه پایانی نیم فصل، جمعه 
بــا برگزاری 2 دیدار دیگر ادامه می یابد. ســپیدرود در 
رشــت از ســاعت 15 میزبان اســتقال تهران خواهد 
بود. شاگردان علی کریمی وضعیت خوبی در جدول 
ندارنــد و با 10 امتیاز در رده چهاردهم قرار دارند. این 
تیم که در بازی آخر خود مقابل نســاجی به تســاوی 
2 - 2 رســید، حاا امیدوار است برابر استقال دست 
خالــی نمانــد و به نتیجه خوبی دســت پیــدا کند. اما 
آبی پوشان پایتخت در حالی راهی گیان شده اند که 
هفته گذشــته به یک پیروزی خوب و شــیرین دست 
یافتنــد و صنعت نفت آبــادان را 3 بــر صفر از پیش 
رو برداشتند. شاگردان شفر دومین برد پیاپی خود را 
کسب کردند و حاا امیدوارند با پیروزی در بازی خارج 
از خانــه برابر ســپیدرود، در بردن این تیــم و البته در 
کسب پیروزی های پیاپی هت تریک کنند. سپیدرود و 
استقال، فصل گذشته 2 بار در لیگ برتر به مصاف 
هم رفتند که استقال در بازی رفت در رشت 2 بر یک 
و در بازی برگشت 3 بر صفر به پیروزی رسید. کریمی 
از نیــم فصــل لیگ گذشــته روی نیمکت ســپیدرود 
نشســت و حــاا بایــد دیــد جادوگر فوتبــال ایــران در 
دومین تقابل خود با استقالی ها به موفقیت می رسد 
یا خیر. در این مســابقه میاد شیخ سلیمانی مدافع 

سپیدرود محروم است و حسین کعبی و علی عباسی 
مصدوم هستند. در ســمت مقابل هم الحاجی گرو 
مهاجــم آبی ها به دلیل ســرماخوردگی دیــروز برای 
دومین روز متوالی در تمرین اســتقال شرکت نکرد. 
با این اوصاف احتمااً او دیدار با سپیدرود را از دست 
بدهد ولی فرشــید باقری هافبک دفاعی استقال که 
بعــد از دیدار با نفت دچار مصدومیت جزئی شــده 
بود، برای دیدار با ســپیدرود مشــکلی ندارد. اما پس 
از مدت ها که بحث انتخاب دستیار برای وینفرد شفر 
مطــرح بود، نصــراه عبداللهی مشــاور مدیرعامل 
استقال، نام این مربی را اعام کرد و قرار است یک 
مربی آلمانی به نام گرهارد شرودینگر به کادرفنی این 
تیم اضافه شود. گفته شده که شفر با او خیلی راحت 
است و سال هاســت که با او رابطه نزدیک دارد. البته 
شــرودینگر اوایل ســال جاری برای آموزش گلرهای 
اســتقال به ایران آمــد اما حضور او چند روز بیشــتر 
دوام نداشــت. گرچه این بار به عنوان دستیار به شفر 
کمک خواهد کرد. گفتنی اســت، حســین زرگــر داور 
بازی اســتقال - ســپیدرود خواهد بود و محمدرضا 
ابوالفضلــی و محمدرضــا مدیرروســتا کمک های او 
هســتند. در دیگر دیدار فــردا و از ســاعت 17 پدیده و 
ماشــین ســازی برابر هم قرار می گیرند. در این دیدار 
محمدرضــا مهاجــری در مشــهد برابــر تیــم فصل 
گذشــته خــود، پدیده قــرار می گیــرد و امیدوار اســت 
باخت هفته قبل برابر پرسپولیس را جبران کند و در 
مقابل پدیده هم می خواهد پس از شکســت مقابل 
ســپاهان، در این دیدار برنده باشــد تا از کورس صدر 

جدول عقب نماند.

تیم ملی بسکتبال ایران پس از پشت سر گذاشتن 
پنجــره پنجم مســابقات انتخابی جــام جهانی، 
صبح دیروز به کشور بازگشــت. شاگردان مهران 
شــاهین طبع ابتدا در ملبورن به مصاف استرالیا 
رفتنــد و شکســت را پذیــرا شــدند، ســپس راهی 
مانیــل شــدند و در یک بــازی حســاس و جذاب 
از ســد فیلیپین گذشــتند. پــس از بــرد تیم ملی، 
بازیکنــان جشــن گرفتنــد و خبر صعود بــه جام 
جهانی 2019 چین منتشر شد. در پایان مسابقات 
بســکتبال انتخابی جام جهانــی 2019 چین، 32 
تیم به این مســابقات راه پیدا می کنند که تاکنون 
تکلیف 18 تیم مشخص شــده است. نکته قابل 
توجه اینکه ســایت فدراســیون جهانی بسکتبال 
هنوز نــام ایران را در بیــن تیم های صعود کننده 
قرار نداده است. در هر حال تیم ایران در صورتی 
به جــام جهانی صعــود نخواهد کرد کــه اتفاقی 
بسیار عجیب و دور از ذهن بیفتد. مهران شاهین 
طبع درباره اینکه صعود تیم ملی به جام جهانی 
صددرصــد نشــده، بــه خبرنگار»ایــران« گفــت: 
»شرایط جدول به گونه ای است که ممکن است 
اتفاق هایــی به صــورت همزمان بیفتــد که البته 
بعیــد اســت. مثــاً در آن گــروه نیوزیلنــد و چین 
ببازنــد و از ایــن طرف هم ما به مشــکل بخوریم 
و ببازیــم. آن وقــت ممکن اســت کار مــا با خطر 
مواجه شود. البته خیلی بعید است که این اتفاق 
بیفتد ولی باید مراقب باشیم. ما باای 90 درصد 
صعود کرده ایم ولی حتماً باید یکی از بازی های 
ژاپن و استرالیا در پنجره ششم مسابقات انتخابی 

را ببریم.«
شــاهین طبع درباره اینکه چقدر فکر می کرد 
که بازی با فیلیپین دشــوار شود، این پاسخ را داد: 
»شرایط جدید، اوضاع را تغییر داده است. زمانی 
بود که یک انتخابی المپیک بود و یک جهانی. آن 
موقع یک تورنمنت یک هفته ای می گذاشتند و 
تیم ها خیلــی زود نفرات خود را جمع می کردند 

و هزینه بر هم نبود. اما در این شــیوه تیم هایی که 
ثبات بیشتری دارند و مدیریت شان بهتر است و 
سازماندهی خوبی دارند، به موفقیت می رسند. 
هــم حمایــت می شــوند و هــم بازیکنــان خوبی 
دارند. بحث های اقتصادی هم خیلی مهم است 
و در این شرایط، تیم ها از میزبانی هایشان خیلی 
خوب اســتفاده می کنند. در خیلی از کشورها تیم 
ملی برایشــان مهم اســت و فیلیپین هم ورزش 
اولش بسکتبال است و بهترین شرایط و امکانات 
را بــرای موفقیت این رشــته فراهم آورده اســت. 
بــا وجود اینکه مشــکات اجتماعــی و اقتصادی 
دارنــد، می بینیــد کــه در بسکتبال شــان موفــق 
هستند. خیلی سرمایه گذاری می کنند و بازیکنان 
خارجــی را به خدمــت می گیرند. هــم بازیکنان 
دوملیتی دارند و هم فیلیپینی هایی که بااستعداد 

هستند.«
ســرمربی تیم ملی بســکتبال دربــاره میزان 
رضایتــش از ایــن تیم یادآور شــد: »مــا در حال 
پیشروی هستیم. با توجه به مسائل و مشکاتی 
که هســت و تیم ملی هم از آن تأثیرپذیر است، 
روی هــم رفتــه خــوب بوده ایم.« شــاهین طبع 
درباره غیبت ستاره هایی مانند حامد حدادی، 
صمــد نیکخــواه بهرامــی، ارســان کاظمــی و 
ســجاد مشــایخی در بــازی بــا فیلیپیــن و اینکه 
آیــا آنها در ادامه تیم ملــی را همراهی خواهند 
کرد؟ گفت: »هر پنجره ای برنامه ریزی خودش 
را دارد. ایــن بچه هــا، ملی پوشــانی هســتند کــه 
ســال های متمادی در حال کمک به بســکتبال 
مــا بوده انــد ولی اینکه توقع داشــته باشــیم، در 
هر پنجره ای آماده باشــند و مشکات شخصی 
و خانوادگی خودشان را کنار بگذارند و بخواهند 
تیــم ملــی را همراهــی کننــد، درســت نیســت. 
بــه نظر من تــا اان هم کمــک کرده انــد. چون 
مــا با یــک گــروه 50، 40 نفره مواجه هســتیم و 
ایــن اتفاقــی هم کــه در ایــن پنجره افتــاد و این 
بچه هــا نبودنــد، باعث شــد تــا بچه هــای دیگر 
بیشــتر تاش کنند. ما هدف مان این است که از 
بیشترین ظرفیت مان اســتفاده کنیم، به شرط 

اینکــه در یــک چارچــوب قرار داشــته باشــیم و 
بتوانیم به موفقیت برسیم.«

ملــی  تیــم  ســرمربی  صحبت هــای  ایــن 
در حالــی اســت کــه رامیــن طباطبایــی رئیــس 
فدراســیون بســکتبال با تأکید بر اینکــه ُبرد تیم 
ملــی مقابل فیلیپین پاســخ خیلــی از ابهامات 
فیلیپیــن،  مقابــل  دیــدار  »در  گفــت:  داد،  را 
ارزش این بازیکنان مشــخص شــد و اثبات کرد 
کــه تصمیم گیری هــای فدراســیون و کادر فنی، 
علمــی و منطقــی بــوده و نتیجه ازم را داشــته 
است. تیم ملی بســکتبال، کارت اعتباری دائم 
برای بازیکنان نیست. حتی بازیکنان فعلی هم 
بایــد آماده باشــند و ارزش پیراهــن تیم ملی را 
بدانند. سیاســت ما در هر شــرایطی استفاده از 
بهترین هاست. هنوز در مورد حدادی و نیکخواه 
بهرامی تصمیمی نگرفتیم. ما این بازیکنان را 
دعــوت کردیم اما در اردو شــرکت نکردند. باید 
این موضوع بررسی شود. ضمن اینکه نظر کادر 

فنی هم برای ما اهمیت دارد.«

گفت وگوی »ایران« با مهران شاهین طبع، سرمربی تیم ملی بسکتبال

90 درصد صعود کرده ایم اما باید مراقب باشیم

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

حامد جیرودی
خبرنگار

بچه ها به خاطر باا رفتن »یورو« لژیونر شدند
گفت وگوی »ایران« با فرهاد سال افزون، اولین لژیونر ایرانی در لیگ والیبال یونان
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اهل کلمـه

انیشــتین مى گويــد »دو چیــز پايان نــدارد، يکى 
عظمت جهان، ديگری استیضاح های مجلس 
دهــم، البته در مورد اولى اطــاع كامل ندارم!». 
مثاً روز دوشــنبه خبر اســتیضاح بطحايى با 60 
امضا به هیأت رئیســه مجلس منتشر شد، ولى 
عصــر همان روز، يک عضو هیأت رئیســه اعام 
كرد كه فعًا وزيران خارجه، كشاورزی و علوم در 
لیست انتظار استیضاح قرار دارند و نماينده های 
عزيــز ]لطــف كنند[صــف را بهــم نزننــد! نکته 
اصلى اين اســت كه پشــت هر اســتیضاح موفق 
يک نماينده موفق تر ايســتاده كــه كًا كار و زندگــى اش را ول كرده و هدف 
و مقصــودی جــز اســتیضاح يــک وزير خــاص نــدارد. تا جايــى كه حدس 
مى زنیم، بعد از صحبت عضو هیأت رئیســه، برخى نمايندگان با ايشــان 

تماس گرفتند و گفتند »آقا يه اســتیضاح اورژانســى داريم، نمیشــه كار ما 
رو بین وزير راه بندازی؟!«. حاا با توجه به اينکه حجم درخواســت فوران 

كرده، در ادامه مى خواهیم چند راهکار برای تسريع امور بگويیم.
بــر اســاس علــم اقتصاد، بهتريــن گزينه، بــازار رقابتــى كامل اســت. مثًا 
نماينــدگان دور هم جمع شــوند و يکى بگويد »يه وزير كشــاورزی مى دم، 
يــه وزيــر ورزش مى گیرم، ســه تا ايحه هــم روش« يا يک نفــر ديگر برای 
گرم كردن بازار داد بزند »امضای من بیشتره!« و نفر بعدی جواب بدهد 
»ســؤال من تمیزتره!«. با اين روش، هیجان در مجلس به اوج مى رســد و 
كســى نمى تواند در يک بازار انحصاری استیضاح خودش را تحمیل كند. 
در ادامــه همین بــازار رقابتى ما پیشــنهاد مى كنیم كــه نمايندگان »بلک 
فرايدی« يا »حراجمعه«، برای استیضاح بگذارند، مثاً بگويند »دو تا وزير 
استیضاح  كن، سه تا ببر!« يا حتى برای داغ شدن تنور مى توانند بگويند »از 
همین مدل واســه اســتیضاح على خودمون )اريجانى( برداشتم! هركى 

بــرده راضــى بــوده!«. البته ما مى دانیــم علت اصلى اســتیضاح ها بهبود 
دولت است. حتى خیلى از نمايندگان مى گويند كه دولت تنبل شده، برای 
همین مى توانیم يک تعداد صندلى بچینیم و وزيران را هم دعوت كنیم 
و آهنــگ »دل را ببیــن« علیرضا افتخــاری را پخش كنیم. بعد يک دفعه 
آهنگ قطع شود و هر نماينده ای كه چابک نبود و نتوانست صندلى پیدا 
كنــد، از دولت خارج شــود. اين بازی را آنقــدر ادامه دهیم تا فقط يک نفر 
باقى بماند و همان بشود كانديدای دوره بعد رياست جمهوری. كه با اين 
اوصاف وزير جوان، به خاطر ســن و سالش و اردوهای آمادگى، از اان يک 

كانديدای بالقوه به حساب خواهد آمد.
در كنار اين راهکارها، حدس مى زنیم در ساختار برنامه نويسى نمايندگان، 
يــک ايراد وجود دارد كه باعث شــده روی قســمت اســتیضاح هنگ كنند 
وگرنــه در فصــل بودجه و آن هــم موقعى كه در شــرايط جنگ اقتصادی 

هستیم، اين لیست انتظار استیضاح، هیچ توجیه ديگری ندارد.

»حراجمعه« در مجلس

پریسا نوراللهی

هفت سال از مرگ غامرضا بروسان، الهام اسامى و فرزندشان گذشت

وقتی شاعر با ذات شعر پیوند می خورد

مــرگ بــه او نزديک بود انــگار، مرگى كه سراســر از آن حرف 
مــى زد و مى نوشــت. جزئــى از او شــده بــود و او آنقــدر از آن 
نوشــت و صحنه هــای مــرگ خود را به كلمه كشــید كه شــد 
آنچــه شــاعر از آن نوشــت. نامش غامرضا بــود و فامیلش 
بروســان. بــا پدری از دســت رفته در جنگ. شــعرش چیزی 
داشت كه شايد حلقه مفقوده شعر معاصر بود. »عاطفه«. 
بروسان از آن شاعران مشهدی بود كه شعرش خون داشت 
و عاطفه. از آن تصنع های دهه هفتادی و هیابانگ های شعر 
ســخت و ساده گذشــته بود و روايتگر جهان و جنون شاعری 
بود كه نمى توانســت شــاعر نباشد. شــايد گناه او همین بود 
كه نمى توانست شاعر نباشد. اولین مجموعه اش كه منتشر 
شــد نــه غوغايى به پا كرد نــه زبانزد مردم كوچه و بازار شــد. 
هیچ كدام؛ فقط به دل ادبیات معاصر ايران و شعری كه در 
جريان بود نشست. نمونه های غامرضا بروسان كم بودند. 
كــم هســتند. آدم هايى كه بــرای معرفى و تبلیغ شعرشــان 
به هــر دری نمى زنند و پايــى برای دويدن دنبال شعرشــان 
ندارند. شــعر اين آدم های معدود، شعر اين شاعران ذاتى، 
خودش پا دارد. در اتاق نمى ماند. بیرون مى زند و از هر راهى 
مى گذرد تا برســد به دســت آنهايى كه مى دانند شعر خوب 
چیست و شعر روزمره و مصرفى چیست. حاا او مرده است. 
بروسان به همراه همسر و فرزندش در يک سانحه تصادف 
آن قــدر يــک دفعــه از دســت رفتند كــه مــات و متحیر فقط 
مى شد به صفحه خروجى خبرگزاری ها نگاه كرد و باور نکرد 
كه شــاعری چنین مظلوم در شعر و مجنون در كلمه به اين 
ســادگى ها ديگر نباشد. زندگى شاعرانه او و همسر شاعرش 
الهام اســامى به همین سادگى تمام شد و تصويرهای آرام 
اما تلخى كه مثل فیلم های روسیه و اروپای شرقى در جريان 
بــود به واقعیت تبديل شــد و او مثل درختى بــه پهلو، با آن 
چشم های مظلوم برای همیشه به آخرين شعرهايش رسید 
و در همان ها مرد. شاعر حیف، از آن تعريف ها بود كه تقريباً 

همه متفق القول درباره بروسان و اسامى به كار بردند. حیف 
برای ادبیات كه داشــت شــاعر تازه ای )تازه به معنای كامل 
كلمه( به خود مى ديد. شاعری كه شعر در ذاتش بود؛ نه در 
كوشش و تاشش برای شاعر ماندن. شاعری كه مى توانست 
و البته توانست برای بعد از خودش چیزی به يادگار بگذارد 
و اين يادگار ظرفیت شعر را در دوران معاصر افزايش بدهد. 
بروســان از دسته شاعرانى بود كه با شعرش به تمامى يکى 
شــد و اين مرگ آگاهى فیلســوفانه چیزی بود كه در شــعر او 
آنقدر رو و نخ نما ديده نمى شــد. هر چه بود انگار در شــهود 
او بود. همین شــهود بــود كه در عاطفه شــعر و كلمات او به 
دل مى نشست. حاا از آن پانزدهم آذر هفت سال مى گذرد 
كه او در كنار همســر و فرزندش در بغل خاک آرمیده اســت 
اما شــعرهای هر دو هست. گاهى گوشه ای زمزمه مى شوند. 
مثل وقتى كه بروســان نوشــت:»تنهايى در اتوبوس چهل و 
چهار نفر است تنهايى در قطار هزار نفر« يا همسرش وقتى 
نوشــت: »تو ديواری هســتى كه هیچ دری از غمگینى ات كم 
نمى كند/ همیشه چای مى خوری و شعر مى خوانى/ صدای 
تو دلتنگم نمى كند/ تنهايم مى كند.« مثل تنهايى فرزندی كه 
از آنها به جا ماند... آنها كه حاا با هم هســتند و خانواده  سه 

نفره ای را پیش مى برند؛ گیرم كه نه در قید حیات.

 ديــروز يــک خبــر و يــک فیلم حســابى 
مــردم را ترســاند. مركــز روابط عمومى 
نیروی انتظامى تهران بزرگ اعام كرد 
كه تیم ويــژه ای برای دســتگیری فردی 
كــه اقــدام به آتــش زدن افــراد مى كند، 

تشکیل شده است.
اصــًا  تهــران  مــردم  كــه  ماجرايــى 
درباره اش نشــنیده بودند اما فیلمى كه 
ضمیمه اين خبر شــد همه چیز را مشخص كرد و بافاصله 
در شــبکه های مجازی منتشــر شــد. واكنش ها به اين فیلم و 
خبر حیرت بود و ترس. همه ســؤال مى كردند كه چطور اين 
افراد مى توانند اين كار را با مردم انجام دهند؟ شايد حتى در 
اولین ساعت های انتشار اين فیلم كسى فکر نمى كرد واقعى 

باشد.
»توو پارک آتیش میزنن ملتو؟ همین كه ما خواســتیم بريم 
پــارک آخــر هفتــه رو همه جا تبديل شــد به ديوونــه خونه«، 
»اينجوری بوده كه يارو شــب خواب نمى ره با خودش مى گه 
خوب چیکار كنم سرگرم شم ايول مى رم بیرون كارتون خوابا 
رو آتیش مى زنم«، »اين يارو كه واسه خنده و تفريح با چندتا 
بیشــعورتر از خــودش مى ره تو پــارک آدم آتیــش مى زنه رو 
بايــد بگیرنش آتیشــش بزنن و قشــنگ بذارن جزغاله بشــه 
بلکه عبرتى بشه واسه يه عده مثل خودش«، »چند تا جوون 
تــوی تهــران برای تفريح مــى رن بنزين مى ريــزن رو آدمايى 
كــه رو چمن خوابن و آتیــش مى زنن و مى خندن. يــارو داره 
از ســوزش زجه میزنه اينا مى خندن مى گــن بخواب بخواب 
خاموش مى شه!واقعا نمیتونم بفهمم چرا اينطوری شديم 
مــا!«، »يــارو برای تفريــح مردم رو تــو پارک آتیــش مى زنه.
عمدتاً هم طبقه متوســط به پائین كه تو پارک ها استراحت 
مى كنن.يعنى واقعاً فشار اقتصادی برخى رو از مخ تعطیل 

كرده.«، نمونه ای از واكنش ها به اين خبر و فیلم بود.

وزیر گلزن
آذری  محمدجــواد  شــب  سه شــنبه 
از  فیلمــى  ارتباطــات  وزيــر  جهرمــى 
حاشــیه نشســت چهــار جانبــه وزيران 
ارتباطات ايران، روسیه، جمهوری آذربايجان و تركیه در باكو 
در اينستاگرامش منتشــر كرد كه در آن به روبات دروازه بانى 
گل مى زد. اين فیلم خیلى بازخورد داشت و صفحات زيادی 
در اينستاگرام آن را بازنشر كردند و پای همان پست خیلى ها 
برايــش كامنت گذاشــتند. كامنت هايى مثــل اينها:»خدايى 
همین اانم از مهدی طارمى خیلى بهتری«، »حتى به روبات 
هم كلک زديد ولى در كل شوت خوبى بود«، »ماشااه جوان 
دهه شصتى«، »بیاين يه تیم محلى بزنیم رو دست نداری«، 
»چقدر ســطح توقعات اومده پايین و چقدر حرفامون الکى 
شــده. تا زمانى كه سطح انتظارات و توقعات و آرزوها اينقدر 
پايینه امیدواری وجود نداره«، »كاش يکى اينجوری گرونى و 
بیــکاری رو كنار بزنه«، »از خريد های نیم فصل پرســپولیس 
هستى«، »دكتر گل زن خوبى هستى فقط نمى دونم تو حوزه 

منافع ملى چرا هى داری گل به خودی مى زنى«.

آتش زدن مردم!

شهروند 
مجــازی

ترس روز

یگانه خدامی

بعــد از خبــر آتــش زدن مــردم، خبر 
آتــش ســوزی در مركز تجــاری اداری 
اطــراف  مجموعه هــای  از  رزمــال، 
درياچه چیتگر، منتشــر شــد. اين كه پس از آتش ســوزی 
50 نفــر در ايــن ســاختمان حبــس شــده بودنــد باعــث 
شــد كاربران شــبکه های اجتماعى با حساســیت بیشــتر 
آن را پیگیــری و خبرهايــش را لحظــه بــه لحظه بازنشــر 
كننــد. كاربران زيــادی هم بودند كه به بحــث ايمنى اين 
مجتمع ها مى پرداختند. مسأله ای كه هربار و با اتفاقات 
ايــن چنین مطرح شــده و بعد دوباره فراموش مى شــود 
تــا اتفاق بعدی. توئیت هايى مثل ايــن را ديروز در توئیتر 
درباره آتش ســوزی رزمال مى خوانديــم: »اين رزمال كه 
امروز آتیش گرفت چندماه پیش نشان ملى ايمنى سازه 
رو گرفته بود«، »خداروشکر رزمال تلفات جانى نداشته. 
يه لحظه تموم صحنه های ساعت ها نشستن پای شبکه 
خبر برای پاسکو از جلو چشــمام رد شد«، »رزمال هنوز 

افتتاح نشده، سوخت«.

افتتاح نشده سوخت

خبر روز

فیلم روز

117 سال از تولد خالق ميکى ماوس گذشت

ایده کوچکی که جهان را گرفت

 والت ديزنى مردى كه شــخصیت هاى كارتون هايش جهان 
انیمیشــن را متحــول و وارد دوران جديدى كرد، روز گذشــته 
پنجم دسامبر يکصد و هفده ساله شد. او خیلى هم پیر نشد 
و در ســال 1966 در ســن شصت و پنج  ســالگى از دنیا رفت. 
شــکى نیســت كه مى توان او را در شمار چهره های تأثیرگذار 
قرن بیستم به حساب آورد كه با مرگش تمام نشد و با خلق 
و به يادگار گذاشــتن شمار متعددی شخصیت های كارتونى 
در ذهــن و خاطــره میلیون هــا مخاطب كارتون و انیمشــین 

ماندگار شد. 
ايــن هنرمنــد و چهــره مهــم صنعــت ســرگرمى در روايــت 
ورودش به هالیوود مى گويد: »در آگوســت سال 19٢3 با 30 
دار در جیبــم بــه هالیوود آمــدم؛ يک كت پوشــیده بودم با 
جــوراب هاى تا به تا، نصف كیفم را پیراهن هايم گرفته بود 
و لبــاس زيــر، نصف ديگــرش را هم لوازم طراحــى.« مانند 
هــر تــازه واردی بــا مشــقت و پشــتکار بســیار ســعى مى كند 
شايســتگى هايش را بــه صاحبــان كمپانى ها ثابــت كند و در 
روايت پیدا كردن كارى در استوديو اين طور مى گويد: »تاش 
كردم در يک اســتوديو كارى پیدا كنم؛ مجبور شدم كار را ياد 
بگیــرم. آن زمان فکــر مى كردم كه من خیلــى دير وارد اين 
حرفه شــده ام. خیلى دوســت داشــتم كه كارگردان يا عضو 
گروهى باشــم. آســان نبود، هیچ كمکى نداشــتم. سال اولى 
كه در اين حرفه شــروع به كار كردم بســیار موفقیت آمیز بود 
و همیــن مــرا وارد اتفاقــات ديگرى كرد. با بچــه هاى زيادى 
در كانــزاس ســیتى كار كــردم و بــه طور اتفاقى يک ســازمان 
تأســیس كــردم.« بــدون حمايــت و پشــتوانه ای متکــى بــر 
خاقیت و پشــتکار و ممارست ســرانجام به هالیوود راه پیدا 
مى كند و در بدو كار سعى مى كند جای پايش را محکم كند. 
اين هنرمند درباره تأســیس شــركتش در گفت وگويى اظهار 

كــرده بــود:»در ســال 19٢3، بــرادرم هم با مــن كار مى كرد. 
دولــت بــا پرداخت يارانــه به ما كمــک كرد. بــرادرم، روى و 
مــن، با هم در اين حرفه كار مى كرديم و تا ســال 19٤0 هیچ 
ســهامدارى نداشــتیم.« جهان ناپايدار و آكنده از مشــقت و 
بیم آقای هنرمند با تأســیس شــركتش و گســترش فعالیت 
ســرانجام به امن و آرامش مى رســد و در همین دوره اســت 
كه ايده خاقانه شخصیت میکى ماوس به ذهنش مى رسد 
و آن را پــى   مى گیــرد. والــت ديزنــى در روايــت خلــق میکى 
مــاوس مى گويد:»مــن بــراى فیلــم ام با يــک دال بــه طور 

قراردادى كار مى كردم. 
او شــخصیت بى وجدانى داشــت. مــن از او فاصله گرفتم و 
تنها ماندم و همین باعث شد كه شخصیت میکى ماوس را 
بسازم. آشنايى با اين فرد درس بزرگى برايم شد و فهمیدم 
بــرای خلق اثــری مانــدگار و تأثیرگــذار، واســطه اى نبايد در 
میــان باشــد. از همین جــا بــود كه شــخصیت میکــى ماوس 
را ســاختم؛ يــک مــوش.« میکــى مــاوس، از دهــه 30 قــرن 
بیســتم میادی تاكنون اين شــخصیت پرطرفدار در بیش از 
يکصدوســى اثر ســینمايى و تلويزيونى حضور داشته است و 
چند نســل در سراسر جهان از او خاطره ها دارند. شخصیتى 
جذاب با پیراهنى ســرخ و كفش های زرد كه هر روز بر شــمار 

دوستدارانش افزوده مى شود.

سنا
ای

شهاب پاک نگر

فوبیای 
اجتماعی
طنــــــز

علی رضا اجلیانیمیشن
کارگردان تئاتر و داستان نویس

محسن بوالحسنی
خبرنگار

قهرمانى هــای  يــادآور  هرســال  آذر  پانزدهــم 
تیزپــرواز هوانیروز، امیر سرلشــکر خلبان شــهید 
احمــد كشــوری اســت كــه  ماننــد ســتاره ای در 
آســمان كشــور مى درخشــد. ســتاره ای كــه همه 
او را بــا نــام »ســیمرغ« مى شناســند، ســیمرغى 
كــه در واقعیــت وجود داشــت و رشــادت هايش 
برای همیشــه ماندگار شد. شهید كشوری همان 
خلبانــى بود كه اولین گلوله را به ســوی اهداف و 

مواضع ضدانقاب در كردستان شلیک كرد. شايد مردم شهید 
كشوری را بشناسند اما از پیشتاز بودن او درصحنه های خطرخیز و 
سرنوشت ساز اطاع نداشته باشند و ندانند كه اولین حركت او چه 
معنا و مفهومى برای سرنوشت كشور داشت. در شرايط بحرانى 
كه دشمن سیم خاردار پادگان پاوه را پاره كرد و بیمارستان شهر 
را مورد حمله قرار داد اين احمد كشوری بود كه تصمیم گرفت 

برای نجات پاوه با بالگردش به پرواز درآيد 
و دشــمن را نشــانه بگیرد. بــه همین دلیل 
گفته اند شــهید كشــوری منجى پاوه اســت. 
از همین رو شــهید چمــران هوانیروزی ها را 
فرشــتگان آسمانى معرفى كرده و از شهید 
كشــوری به عنــوان ســتاره درخشــان غــرب 
يــاد مى كند. شــهید كشــوری انســانى آگاه، 
متواضــع، متدين، با تقوا، شــجاع، جســورو 
صبــور بود و با اين خصوصیــات فردی تیم 
كوچــک و كم تعداد خلبان های هوانیروز را 
به تیم قدرتمنــدی تبديل كرد تا بتوانند در 
ايــن جبهه دفاع از تمامیت ارضى خوش بدرخشــند و دشــمن 
را مجبور به عقب نشــینى كنند. غیرت و شــهامت او در آن دوره 
موجب شــد تا بیشــترين صدمــات و ضايعات به قــوای عراقى 
وارد شود. سیمرغ آسمان شرف وغیرت ايران سرانجام با آتش 
سنگین دشمن درنیمه آذر 1359 آسمانى شد و شهادت پايانى 

برای راهى شد كه انتخاب كرده بود.

38 سال از شهادت سرلشکر خلبان احمد کشوری گذشت

سیمرغ آسمان ایران

مرجان قندیپایــــداری
خبرنگار

مهر

آیين اختتاميه پنجمين جشنواره موسيقى »آیينه دار« برگزار شد

ادای احترام به نغمه سرایان دامنه های شمالی

شامگاه سه شنبه سیزدهم آذرماه تاار وحدت 
مملو از جمعیت بود؛ اين بار پايتخت نشینان 
میزبــان هنرنمايــى هنرمندانــى از دامنه هــای 
سبز شمالى البرز و استان های گیان، مازندران 
و گلســتان بودنــد؛ هنرمندانى كه آمــده بودند 
تا راوی قصه های عتیق موســیقايى باشــند كه 
همــه از دل طبیعت شــمال ايران ســربرآورده 
و آيینه تمام نمايى اســت از سبک زندگى و كار 
ايــن مردمان. شــور و شــادی در چهره هايشــان 
همچون لباس های رنگا رنگى كه بر تن داشتند 
نمايــان بود .هريک با همان لباس های محلى 
كه سمبلى از فرهنگ منطقه ای خاص از شمال 
ايران است به روی صحنه آمدند و شاديانه های 
زيبــا و بکر خــود را در آخرين شــب از پنجمین 
جشــنواره موســیقى آيینه دار بــه منصه ظهور 

گذاشتند.
عباس عاءالدين، ازروستای زيارت، آغازگراين 
مراســم بود كه با آواز گالشى و داستانى از لیلى 
و مجنــون بــه روايــت منطقه خــود، مخاطبان 
را بــه وجــد آورد. در ادامــه بــا معرفــى رشــید 
كاكاوند)مجری برنامه(، قطعه »َگلى به َگلى« 
كــه آواز و نــى چوپانى ازمنطقه »ِدلیــر و الیِت« 
مازنــدران اســت بــا هنرنمايى كى قبــاد میردار 
و بهمن ســام دلیری اجرا شــد. به گفته كاكاوند 
»َگلى به َگلى« منظور همان حنجره به حنجره 
بــوده و گفت وگــوی زيبايى اســت كه بايــد ازآن 
آموخــت. شــاديانه ای از مراســم عروســى بــا 
هنرمندانــى از على آباد كتــول از ديگر اجراهای 
ايــن برنامــه بــود و در ادامــه آواهــا و ترانه هــای 
مردمى شالیزار از مازندران و اجرای تشت زنى 
به هنرنمايى على اوســط كشــت پرور بــه اجرا 

درآمد.
على مغازه ای، دبیر هنری جشنواره آينه دار، در 
خصــوص اين دوره از جشــنواره در توضیحاتى 
گفت: در پنجمین جشــنواره آينــه دار به دامنه 
شــمالى البرز رفتیــم و ازغرب البــرز وارد تالش 
شــديم و گیــل قديم و ديلمــان را ديديم و بین 

يیاق ها و جلگه ها و جنگل هــا حركت كرديم. 
بــا افــرادی رو بــه رو شــديم كــه بازتاب زيســتى 
بخصوصى هستند، رنگ و شکل زيست عوض 
شد اما سختى هايش بر جا بود. در گذر از ِدلیر و 
الیت به دو عزيزی برخورد كرديم كه اجرايشان 
را ديديــد و بعــد به ُگدارها رســیديم. از آنها نیز 
گــذر كرديــم و در زيارت، دايى عبــاس )عباس 
عاءالديــن( را ديديــم و در كتول كســانى ديگر 
را شــناختیم و... در پايــان مى توانــم بــه جرأت 
بگويم، گلســتان، خود، دو كشور است، شمال و 

جنوب.
مغازه ای گفت: درچشم من، موسیقى همواره 
واجد جنســیت بوده و شــکل يک زن را داشــته 
اســت؛ موجودی زاينده چون زمیــن كه جاندار 
اســت و جانبخــش و درون همیــن كانســپت، 
سازها نیز هر كدام جنسیتى دارند. در جشنواره 
ما اگرچه ناقان موسیقى عمدتاً مرد بودند ولى 
موســیقى را از زنان گرفته بودند؛ موسیقى ای را 
كه خود، زن است. در پنجمین جشنواره آينه دار 
در كنار مردان شاهد حضور زنانى نیز بوديم كه 

فرياد بى صدای زنان موسیقیدان ما بودند.
احســان رســول اف، رئیس جشــنواره نیز گفت: 
ما بر آن هســتیم كــه آينه دار را كه جشــنواره ای 
آرشیومحور اســت و تاشى است در راه مستند 
كــردن صــدا و تصويــر بــزرگان حوزه موســیقى 
نواحى، درقالب هشت دوره در مناطق مختلف 
جغرافیايــى ايــران ادامه دهیــم و امیدواريم با 
برگزاری ســه دوره ديگر، مجموعــه بزرگى را در 

قالب »هشت بهشت موسیقى آيینى ايران« به 
تاريخ مان تقديم كنیم. مجموعه ای مستند در 
قالــب تصاويری از اســتادان، مصاحبه با آنها و 

اجراهايشان در استوديو و تاار.
اما در ادامه مراســم پايانى پنجمین جشــنواره 
موســیقى آيینــه دار تنديس هــای ســرو بــه ٢٤ 
موســیقیدان دامنــه شــمالى البرز اهدا شــد كه 
در بخــش اول با حضور على ترابى)مدير دفتر 
موسیقى معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامى(، محمدرضا اصانى )شاعر، سینماگر 
ومستندســاز(، ارشــد طهماسبى)موسیقیدان 
و نوازنــده تــار و ســه تار( و علــى مغــازه ای بــه 
هنرمندانــى چــون عبــاس عاءالدين، موســى 
اصانى كتولــى،  على اكبــر  ملک حســینى، 
درويشــعلى خســروی، ذبیح اه پوربابــا، رفیع 
رفیعى، منوچهر میرصانلــو، غامرضا امانى، 
ابوالحســن خوشــرو، على اكبرپور و على اوسط 
كشــت پرورتعلق گرفــت و ســپس بــا حضــور 
محمدســعید شــريفیان، ابوالحســن خوشرو و 
احســان رسول اف 1٢ ســرو ديگر به هنرمندانى 
چون گیان خان خوشنواز، اصغر ابراهیم نژاد، 
صديقه ماهوتى، حرمت يوسفى، زنده ياد احمد 
عاشورپور كه دخترش تنديسش را دريافت كرد، 
شاه خانم دنکو كه در غیابش پسرش تنديسش 
را گرفــت، كى قباد میردار، بهمن ســام دلیری، 
جانعلــى اكبريــان، زنده ياد احمد محســن پور 
كه پســرش روی صحنه حاضر شــد، هوشــنگ 

منصوريان و اصغر عاشقى اهدا شد.
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