
مردمبااینطناببهچاهنمیروند
محمــود احمدی نــژاد رئیــس دولت هــای نهــم و دهــم، 
رئیــس  جمهــوری ایــران را بــا ادبیــات خاصــی دعــوت به 
مناظره می کند. اینکه او در این شرایط به چه دلیلی چنین 
خواســته ای را مطــرح می  کنــد، می توانــد علــت انتخاباتی 
داشــته باشد. با نزدیک شدن به انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شــورای اســامی برخــی از جمله شــخص رئیس 
دولت  های نهم و دهم درصدد هســتند که با وارد شدن به 
عرصه رقابت های سیاســی نســبت به طرح مسائلی اقدام 
کنند که در شــرایط فعلی در کشــور ما، از هیچ جایگاه قابل 

اعتنا و اعتباری برخوردار نیست.
محمود احمدی نژاد در حالی خواهان برگزاری مناظره 
اســت که ایرانیان پیش از این هم چنین تجربه ای را با او داشــته اند. مناظراتی که 
در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برگزار شد و انتقادات و اعتراضات 
زیادی را در پی داشــت، منشأ مشــکات زیادی در کشور شد که تا مدت ها تبعات 
آن در بســیاری از عرصه  هــا باقــی ماند. شــاید بتــوان به جرأت گفت کــه خیلی از 
مشــکاتی که در کشــور پدید آمده، از همان مناظره ها آغاز شــد و نتیجه تلخ آن 
هــم تمــام کشــور را فراگرفــت. بنابراین اگر بنا باشــد که بــا طناب ایشــان مجدداً 
بــه درون چــاه برویــم ترجیــح می دهیم که آن چاهی نباشــد که از ســوی ایشــان 
کنده شــده اســت. اکنون که در برابر دشــمن مسلط بر مســائل مختلف داخلی و 
خارجــی کشــورمان از منظر تبلیغات و فشــارهای روانی به مردم قــرار گرفته ایم، 
نیازمند گفت وگوی ملی هســتیم تا گروه  ها و جناح  های مختلف سیاســی بتوانند 
با گفتمان مشــترک ســعی در حل مشکات مردم داشــته باشند. اینکه بخواهیم 
باز هم فضای کشــور را متشــنج کرده و ســعی کنیم که با مناظره هایی که بیشــتر 
شــبیه منازعه اســت، مشکات مردم را بیشــتر کنیم، کاری از پیش نخواهیم برد. 
اگر بناســت که مناظره ای انجام شــود باید ما از احمدی نژاد دعوت کنیم تا در آن 
شــرکت کرده و پاســخگوی رفتارهای خود در دوره 8 ســاله ریاست جمهوری اش 
باشد؛ اتفاقی که متأسفانه تاکنون رخ نداده و او هم هیچ گاه موظف به پاسخگویی 
در قبال عملکرد خود نشــده اســت. حال که خود حریف می طلبد بیشتر این فکر 
را در ذهــن می پرورانــد کــه وارد عرصه رقابت هــای انتخاباتی شــده و چون دیگر 
جایگاهی بین مردم ندارد ســعی می کند که با دعوت از رئیس  جمهوری مســتقر 

بتواند تریبونی برای مطرح کردن خود دست و پا کند.
آقای احمدی نژاد بداند که در سپهر سیاسی ایران، دیگر از جایگاهی نزد مردم 
برخوردار نیســت تــا بخواهد با نشســتن در مقابل رئیس جمهوری بــار دیگر نام 
خود را از منظر سیاسی مطرح کند. این نوع رفتارها را باید ناشی از نوعی فرافکنی 
دانست که ایشان به جای اینکه پاسخگوی رفتارهای خود باشد، با زیر سؤال بردن 
دیگران ســعی دارد از پاســخگویی فرار کند. مردم ما کامًا آگاه و هوشیار هستند و 
برخی با این نوع ترفندها نمی توانند کاری از پیش ببرند. هرچند ممکن است که 
دشــمنان نسبت به وجود این مســائل طمع کنند و از اختافات بهره بگیرند، اما 
نفعی برای شخص محمود احمدی نژاد نخواهد داشت. تنها نفع ماجرا برای او 
این اســت که هر صحبتی که از سوی ایشان عنوان می شود، تا مدت ها رسانه های 
بیگانه به عنوان مسأله اصلی به آن پرداخته و خوراک تبلیغاتی آنان خواهد بود.
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12رویکردبودجه98
بودجــه آیینــه تمــام نمــای دولت اســت کــه فعالیت های 
بازگشــت  می کشــد.  تصویــر  بــه  را  مجریــه  قــوه  اساســی 
تحریم های امریکا و جهش نرخ ارز شرایط اقتصادی کشور 
را نســبت به ســال های قبل تغییــر داده اســت. درمجموع 
می تــوان بــا توجــه بــه شــرایط امــروز اقتصــاد و همچنین 
رهنمودهایــی که از ســوی رهبــر معظم انقاب بــه دولت 
ارائه شــده است، 12 رویکرد اساســی برای بودجه قائل شد 

که دولت باید این رویکردها را مدنظر قرار دهد.
1- نخســتین رویکــرد و عاملــی کــه در بودجــه اهمیت 
دارد به چگونگی تخصیص منابع مربوط می شود. درواقع 
بودجــه تخصیص بهینه منابع تعریف می شــود. برهمین 
اســاس اینکــه چه میــزان اعتبار بــه چه فعالیت هایــی اختصاص داده می شــود، 
ضمــن اهمیت باا نتایــج مثبت و منفی بســیاری هم درپــی دارد. درصورتی که 
فعالیت ها و طرح های مهم اعتبار مورد نیاز و مناسب خود را دریافت نکنند آثار 
منفــی درکل بودجه ایجاد خواهد شــد. دراین زمینــه از آنجا که بودجه پیش بینی 
یکســال آینده اســت باید تمام عوامل مهــم همچون تــورم را دراعتبار هر بخش 
مدنظر قراردهد. برای تدوین بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کشور چندین 
روش وجــود دارد کــه بهتریــن و کارآمدتریــن آن »بودجه ریزی عملیاتی« اســت 
که درایحه امســال دولت ســعی کرده اســت تا برای تمام دستگاه ها از این روش 
اســتفاده کنــد. دراین نوع بودجه ریــزی در ابتدا قیمت تمام شــده تمام فعالیت 
دســتگاه ها اســتخراج می شــود و ســپس براســاس این قیمــت تمام شــده به هر 

فعالیتی اعتبار مناسب و بهینه اختصاص می یابد.
2- بودجه، برشــی از برنامه پنج ســاله توســعه اســت و برهمین اساس نباید 
با اهداف کلی برنامه تضاد و تعارض داشــته باشــد. هم اکنون کــه درحال اجرای 
برنامه ششــم توسعه هستیم بودجه سال آینده باید بخشی از اهداف این برنامه 

توسعه را محقق کند.
3- پــس از انقــاب اســامی یکــی از مهم تریــن بحث هــای اقتصادی کشــور 
کاهش وابســتگی به درآمدهای نفتی در بودجه بوده اســت که خوشــبختانه طی 
ســال های اخیــر با افزایــش درآمدهای غیرنفتــی همچون مالیات از ســهم نفت 
در بودجه کاســته شــده اســت. بهترین روش برای بهره مندی از درآمدهای نفتی 
کشــور سرمایه گذاری آن در بخش هایی اســت که از اولویت برخوردارند. گره زدن 
درآمدهــای نفتی با هزینه های جاری بزرگترین خطایی اســت کــه در دولت قبل 
بارها انجام شــده است. درهمین زمینه یکی از رهنمودهای رهبر معظم انقاب 
واریز ســهم صندوق توســعه ملی از درآمدهای نفتی طبق قانون است که به طور 
قطع تأثیر مثبتی دراقتصاد خواهد داشت. باید به جایی برسیم که کل درآمدهای 
حاصل از فروش نفت به این صندوق واریز و صرف ســرمایه گذاری هایی شود که 

به دقت درباره آنها تحقیق شده است.
4- دولت به هیچ عنوان نباید زیربار کســری بودجه برود و از طریق اســتقراض 
از بانک مرکزی یا شــبکه بانکی آن را پوشــش دهد. یکی از مهم ترین خطاهایی که 
در دولت های قبل انجام شــده برداشت از منابع پرقدرت بانک مرکزی بوده است 
کــه آثــار زیانباری برکل اقتصاد داشــته اســت. دولت باید با تنظیم مخــارج خود با 
درآمدهای واقعی که به دست خواهد آورد یک بودجه منطقی و واقعی تدوین کند.

5- همــواره بزرگ تریــن مشــکل دولت دربخــش بودجه شــرکت های دولتی 
اســت کــه بــا جمــع آن با بودجــه عمومــی ســقف کل بودجه بــه دســت می آید. 
هم اکنون از میان شــرکت های دولتی شــرکت هایی وجود دارد که زیانده هستند و 
بارمالی ســنگینی برای دولت دارند. دراین باره دولــت باید درخصوص واگذاری 
شــرکت هایی که تحت مدیریــت خود دارد یک تصمیم جدی بگیــرد و آنها را به 

بخش خصوصی واقعی و نه خصولتی ها بسپارد.
6- طبق برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر حدود 10 هزار طرح نیمه تمام 
عمرانــی مهــم درکشــور وجــود دارد کــه برخی از آنهــا از ســالیان دور ناتمــام باقی 
مانده اند. دو عامل عدم تخصیص بهینه منابع بودجه و همچنین اجرای نادرست 
و برنامه ریزی ضعیف مهم ترین عوامل ایجاد معضلی به نام طرح های نیمه تمام 
محســوب می شــود. البته دولت برای اتمام این طرح ها برنامه ای برای مشــارکت 

بخش خصوصی تدوین کرده اســت کــه درصورت 
اجرای درست می تواند کمک زیادی کند.
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امراه امینی
عضو هیأت علمی 
دانشکده اقتصاد 
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علمالهدیادعایضرغامیراردکرد
آیت اه علم الهدی روز گذشــته در خطبه های نماز جمعه  به 
موضوع فیلترینگ تلگرام پرداخت و در سخنانی تصریح کرد: 
»رهبری فرمودند تلگرام فیلتر و تعطیل شود. به صورت اسمی، 
تلگرام فیلتر شد ولی در کنارش، دو نرم افزار ایجاد کردند تا تلگرام بر فضای مجازی 
مسلط باشد.« این سخنان امام جمعه مشهد در حالی بود که عزت اه ضرغامی، 
عضو شــورای عالی فضای مجازی هفته گذشــته مدعی شده بود دستور فیلترینگ 
تلگرام در جریان اغتشاشات دی ماه ۹۶ در جلسه شورای عالی امنیت ملی و توسط 
رئیــس  جمهوری صادر شــده اســت. علم الهدی روز گذشــته تعریــض دیگری هم 
داشــت و با مقایسه پهنای باند شبکه های داخلی و خارجی گفت: به دشمن اتوبان 

چهار بانده داده شده ولی برای مدافعین داخلی جاده خاکی می دهند.

خبـــــر

هر روز با شــما در اینجا خواهیم بود، صدای شما، حرف ســام 
شما و پیشنهاد شما را می شــنویم و می خوانیم و بازگو 

می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید

تلفن: 88769075 - 021  پیامک: 3000451213
■  بخشــنامه محدودکننــده آمــوزش و پــرورش / پرویــز نــوری: 
آمــوزش و پــرورش طــی بخشــنامه ای چندیــن ســال اســت کــه 
معلمــان را از دریافــت و اخــذ چندیــن مــدرک تحصیلــی منــع 
می کند. این بخشــنامه با روح آموزش و پرورش در تضاد اســت. با این بخشــنامه 
جلــوی افزایش علم و ادامه تحصیل معلمان را گرفته و انگیزه معلمان را از بین 
برده انــد. ایــن چه مصوبه ای اســت که جلوی پیشــرفت معلمان را گرفته اســت؟ 

لطفاً مسئوان محترم در این باره تجدیدنظر کنند.
■  افزایــش قیمــت محصوات ایران خــودرو / کمالــی: طبق شــنیده ها و خبرهای 
غیررســمی ایــران خــودرو اقدام بــه افزایش قیمــت محصوات خود کرده اســت. 
می خواســتم بگویــم چرا هیچ کســی نظارتی بــه قیمت محصوات خودروســازها 
نمی کنــد؟ آخر مردم چه گناهی کــرده اند؟ بازار دیگر توان افزایش قیمت خودرو 

را ندارد. لطفاً نظارت بیشتری انجام دهید.
■  افزایــش قیمت در میدان میوه تره بار هــروی / یک مخاطب: غرفه داران میدان 
میــوه تره بار واقع در میدان هروی تهران اقدام به گران کردن اقام خود کرده اند. 
همچنین رفتار غرفه داران با مردم خوب نیســت. از مســئوان ذیربط درخواســت 

رسیدگی به این موضوع را داریم.
■  ضــرورت تعییــن خط ارتباطــی در امــور ایثارگــران و جانبازان / غام علی شــیری: 
اینجانب جانباز هســتم. درخواست ما از امور ایثارگران و جانبازان این است که یک 
خط ارتباطی برای استفاده جانبازان و ایثارگران در نظر گیرند. به خدا گرفتار هستیم 

و هر موقع که با امور ایثارگران تماس گرفتیم موفق به ارتباط با آنها نشدیم.

نظــــــــر 
مـــــردم

فرصتیمناسبدرتأخیررسیدگیبهبودجه
۱.اصاح هزینه ها

بودجه سال 13۹8 برای ارائه به مجلس تصویب شده 
است، ولی به نظر می رسد که چند نکته اساسی را می توان 
در ایــن بودجــه مــورد توجــه قــرار داد کــه شــاید نیازمند 
بازنگــری باشــد. بویــژه آنکه شــنیده شــده رهبــر معظم 
انقاب نیز درباره بودجه ماحظاتی را داشته  و به دولت اعام نموده اند. در این 
باره چند نکته مهم اســت. اولین نکته این اســت که بســیاری از آگاهان معتقدند 
که بودجه های مرسوم در ایران نه به  لحاظ محتوایی و نه به لحاظ فرآیند اجرایی 
تصویــب آن و نــه بــه لحــاظ اجــرای آن در طول ســال مؤثــر و کارآمد نیســت و از 
نارسایی های فراوانی رنج می برد و باید تغییراتی در آن ایجاد شود. نکته بعد این 
اســت که وضعیت کنونی کشــور در شرایط عادی نیســت. بودجه های قبلی همه 
براســاس وفور درآمدهای نفتی تنظیم می شد و هر سال پرداخت های گوناگونی 
برای نهادهای مختلف تصویب می شد و به صورت عادت و حتی حق در بودجه 
باقــی می ماند و بودجه کشــور بشــدت متــورم و ناکارآمد بود و هیچ گاه هم کســی 
جرأت نمی کرد دســت به تغییر آن بزند. ولی امســال به دلیل کاهش قطعی این 

درآمدها باید تجدیدنظری اساسی در ساختار بودجه کشور ایجاد کرد.
این تغییرات باید در محتوای اصلی بودجه و نیز فرآیند بررســی تا پایان و نیز 
اجــرای آن رخ دهد. چرا امســال می توان چنین تحولــی را ایجاد کرد؟ مطالعات 
نشــان داده اســت؛ بحران هایــی که اقتصاد کشــورها را در شــرایط اورژانســی قرار 
می دهد، می تواند بهترین فرصت برای اصاح ســاختارهای معیوب تلقی شــود 
و نوعی از اجماع ســازی مردم و نخبگان را بــرای انجام این اصاحات در جامعه 
ایجــاد کنــد. اکنــون در چنین وضعی قــرار داریــم. وضعیتی که به طــور قطع و با 
ادامــه شــرایط موجود درآمدهای نفتی تا حدود نصــف آن کاهش خواهد یافت، 
ضمن آنکه مشکات اقتصادی دیگر از جمله در مبادات پولی و بانکی و واردات 
و صــادرات را شــاهد خواهیــم بــود. بنابراین حجم بودجه کشــور در ســال 13۹8 
نســبت به ســال 13۹7، بــا ماحظه تــورم به طور قطــع کاهش خواهــد یافت. در 
چنین شــرایطی چه کار باید کــرد؟ اگر خودمان به هر دلیلی درآمدمان کم شــود 
چــه می کنیــم؟ برای مثال اگر درآمد ماهانه ما 3 میلیون تومان باشــد ولی به هر 
علتی ســال بعد 2 میلیون شــود، چه کار می کنیم؟ آیا باز هم چون گذشــته خرج 
می کنیم؟ قطعاً نمی توانیم، چون پولی برای خرج کردن نیست. مگر اینکه اموال 
خود را بفروشــیم یا از دیگران قرض کنیم. اگر قناعت کنیم؛ آیا به یک نســبت از 
همه مخارج خود کم می کنیم؟ این نیز ممکن نیســت. می توان از سفر و لباس و 
تغییر وســایل خانه چشم پوشید، ولی از بهداشت و درمان نه. الگوی غذاخوردن 
و مــواد آن را می تــوان قدری تغییــر داد ولی در هر حال حداقلــی از کالری را باید 
تأمیــن کرد. بنابراین اصاحات بودجه هم به همین صورت باید باشــد. بخشــی 
از ارقام بودجه اســت که نمی تواند کم شــود یا فقط به مقــدار اندکی می توان کم 
کرد. ولی برخی از اقام که متناســب با شــرایط وفور بوده را باید به کلی قطع کرد. 
در شــرایط باا بودن درآمد، ســالی چند بار ســفر رفته یا در خیلی از موارد غذا را 
در رســتوران می خورند، حاا که درآمد کم شــده سفرهای تفریحی را کم می کنند 
و غذاهــای رســتوران را با نیمروی خانگی عوض باید کــرد. بنابراین بدترین کاری 
که ممکن اســت در بودجه ســال 13۹8 رخ دهد این اســت که کاهش های بودجه 
به یک نســبت و شــامل حال همه اقام و ردیف های موجود بودجه شود. این کار 
به طور قطع نادرســت اســت و با هیچ منطقی ســازگاری ندارد. چرا رفتاری که با 
مخارج خودمان نمی کنیم، با بودجه ملت انجام دهیم؟ اکنون فرصت مناسبی 
اســت کــه بودجه دســتگاه های غیــر پاســخگو را به کلی حــذف کــرد. مثل حذف 
سفرهای تفریحی بعد از کاهش درآمد خودمان. دستگاه هایی که بود و نبودشان 

نیز چندان اثری بر زندگی مردم ندارند.
در زمینه هزینه ها نباید از ســهم ســرمایه گذاری کاســت. علت نیز روشــن 
است. کاهش سرمایه گذاری به معنای کاهش درآمد و تولید و اشتغال است 
و چنیــن امــری در ســال های بعد موجب کاهش بیشــتر درآمدهــای دولتی و 
ضعف بیشــتر بودجه و افزایش فقر مردم می شــود. حتی اگر ازم باشد برای 
تأمین بودجه ســرمایه گذاری، اســتقراض هم صورت گیرد، باید انجام شــود. 
توقف فعالیت های ســرمایه گذاری بویژه از طــرف دولت نه تنها اثرات منفی 

اقتصــادی دارد، بلکــه اثــرات منفــی روانــی بــر جامعه و 
ادامه در صفحه 2ادامه داردسرمایه گذاری خصوصی می گذارد.
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در دیدارهای واعظی با مقامات ترکیه ای تأکید شد تاش احداث موزه نقاشی ایران درودی کلید خورد
برای تحقق تبادات 30 میلیارد داری بین تهران- آنکارا  آرزویی که 

مذاکره واعظی با اردوغانتحقق یافت

 نگذارید 
 غرور مردم 

را بشکنند
-مردم اجازه ندهند که امیدشان  به آینده و 

اطمینان شان از شرایط بهترو غرورشان  را چه 
 ترامپ و چه کسانی که بر اساس اشتباه محاسبه 
در داخل حرف ترامپ را تکرار می کنند، بشکنند 

-رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسامی یک 
تکلیف قانونی و یک امر اخاقی نیست؛ حتی 

یک وظیفه اسامی نیست بلکه بااتر از آن یک 
ضرورت ادامه حیات است

- چرا کیهان و صدا و سیما وقتی پمپئو می گوید 
چه چیزی را از دست داده ایم، آن را تیتر نمی کنند

 ظریف در یک سخنرانی درباره قدرت 
و منافع ملی و نقش مردم سخن گفت

فرصت سوزی
CFT ابهام در نقطه پایان منازعات

 - گفت وگو با کارشناس حقوقی 
 مرکز مبارزه با پولشویی در ایران :

  FATF؛ شکاف عمیق واقعیت
 تا ادعای منتقدان

- گفت و گو با بهزاد صابری 
»CFT« پیامدهای نپیوستن به

- صیانت از سیاست های کلی نظام یا 
ورود به حوزه دادرس اساسی

زوجوفرد
دربنبستپایتخت

آنتنصداوسیمادراجاره
ناشرانکمکدرسی

30پیشنهادبرایکاهش
مصرفسوخت

بهاراحمدینژاد
درمسیرناکجاآباد

 گزارش »ایران« از ضرورت بازنگری 
در سیاست طرح تردد نوبتی 

گزارش »ایران« از تبلیغات میلیاردی 
تلویزیونی برای کتاب های آموزشی

در گفت و گو با اقتصاددانان، کارشناسان 
انرژی و فعاان اقتصادی بررسی شد

 رئیس دولت های نهم و دهم 
به جای پاسخگویی طلبکار شد

CF در »ایران سیاسی«
T پرونده
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21 11 تا 214 دیدگاه سه دبیر کل احزاب اصاح طلب درباره »منافع ملی«
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12 رویکرد بودجه 98
7- تکیــه برمالیــات به عنــوان پاک تریــن درآمد نکته 
مهــم دیگری اســت که باید به آن توجه شــود. این اقدام 
عــاوه برایــن که وابســتگی بــه نفــت را کاهــش می دهد 
پایداری درآمد بودجه را باا می برد. این درحالی است که همچنان بخش 
عمــده ای از اقتصــاد کشــور بــا فرارمالیاتی یــا معافیت ها در دایره شــمول 

مالیات ها قرار ندارند.
8- هدفگیــری اصلــی بودجه باید حمایت از تولید باشــد، موضوعی که 
درسیاســت های اقتصاد مقاومتی نیز برآن تأکید شده است. دولت وظیفه 
دارد بــا فراهــم کردن بســترهای ازم برای فعــاان اقتصــادی زمینه رونق 
تولیــد را ایجــاد کند. درایــن خصوص برخی از صنایع کلیــدی و مهم مانند 

پتروشیمی نیز از اهمیت باایی برخوردار است.
9- مقابلــه بــا بیــکاری و اشــتغالزایی نکتــه مهــم دیگــری اســت کــه 
دررویکردهــای بودجــه دیده می شــود. دولــت از طریق بودجــه می تواند از 
طــرق مختلــف و با هدایــت منابع و حمایت از کســب و کارهایی که ســهم 

باایی در اشتغال دارند به جنگ بیکاری برود.
10- دربودجــه باید ارتباط و نظم منطقی میان تمام اجزا برقرار باشــد. 
توجــه بــه انضبــاط مالــی در بودجــه را می تــوان مهم ترین کارکــرد بودجه 
 محســوب کــرد کــه دایــره اثــر آن تمــام بخش هــا و مؤلفه هــای آن را دربــر

می گیرد.
11- دولت در ســال های ابتدایی فعالیت خــود عملکرد موفقی در مهار 
نرخ تورم داشــت این درحالی اســت که در ماه های اخیر شــاهد رشــد تورم 
هســتیم. بنابرایــن یکــی از اهــداف بودجــه ســال آینــده باید کنتــرل و مهار 
تورم باشــد. وزن اعتباری که بــه فعالیت های مختلف اختصاص می یابد و 
همچنین میزان توجه به تولید مهم ترین عواملی است که از طریق بودجه 

روی شاخص تورم اثر می گذارد.
12- یکــی از رویکردهایــی کــه دربودجه ســال جاری و ســال آینــده مورد 
توجــه قرارگرفتــه تســویه بدهی های دولت بــه بانک مرکزی، شــبکه بانکی 
و پیمانــکاران اســت که تأثیــر زیادی بررونــق اقتصــادی دارد. دراین زمینه 
دولــت می توانــد از طریق دارایی هــای کانی که دراختیــار دارد و همچنین 

با روش هایی مانند اوراق بدهی گام های بلندی دراین خصوص بردارد.

موقعیت شناسی موافقان
وجــود برخــی اختــاف نظرهــا در دولــت طبیعی اســت 
بخصوص کــه جنس دولــت اعتدال – نه اصولگرا اســت 
و نــه اصاح طلــب- همچنیــن اقتضایــی دارد. مهــم اما 
هماهنگی در تصمیم گیری هاســت و البتــه تراوش صدای 
واحــد از درون آن کــه القــای ناهماهنگــی نکنــد. بــه نظــر 
می رســد رئیس جمهوری هم در انتخاب همکاران خود نســبت به این مهم 
اهتمام داشــته که مدیران ارشــد کابینــه باید سیاســت های اعامی دولت را 
قبول داشــته باشند. در چند روز گذشــته مصاحبه حســام الدین آشنا مشاور 
رئیــس جمهوری ســوژه داغ و مناســبی بــود برای برخــی رســانه های منتقد 
دولت که القای اختاف نظر در دولت را برجســته کنند. آشنا در آن مصاحبه 
مســائلی را در مــورد برخی اعضــای دولــت و همچنین چهره های سیاســی 
طرفدار دولت بیان کرد که قاعدتاً طبیعی بود با واکنش آنها هم روبه رو شود. 
این وضعیت بخصوص در شــرایطی که کابینه تمرکز اصلــی خود را متوجه 
مواجهه با اعمال فشــارهای خارجی و تدبیر برای حل مشــکات کرده است، 
هم می تواند برهم زننده این تمرکز باشد و هم به لحاظ سیاسی در حکم پاس 
گل دادن بــه رقبــا و مخالفان داخلی باشــد. اگر چه دولت از طــرح انتقادات 
ابایی ندارد و شــخص رئیس جمهوری هم اخیراً در جلســه بــا وزیر و مدیران 
وزارت راه و شهرســازی توصیه ها و انتقادهایی را بــه مجموعه این وزارتخانه 
داشــت، اما حساب این نقدها که به منزله شناســایی آسیب ها و ارائه راهکار 
برای حل آنهاســت، جداســت و نه تنها مضر نیست که مفید هم هست. اما 
در ضــرورت پرداختن به برخی مســائل گاه شــخصی که خیر و ثــواب ملی در 
آن نیســت، تردید اســت. مضاف بر اینکه برخی انتقادهــا و حتی گایه های 
اینچنینی را می توان رودر رو و با صراحت و شــفافیت بیشتر بیان کرد بدون 
آنکه نیازی به رسانه ای شدن باشد. به هر روی جبهه منتقدان و حاشیه سازان  
دولت این روزها به اندازه کافی تحرک دارد که نیازی به گشــودن جبهه ای در 

درون دولت و حامیان آن نباشد.   

 دیدار وزیر اطاعات 

با رئیس جمهوری آذربایجان
حجت ااســام ســید محمــود علــوی وزیــر اطاعات 
دیــروز در ســفر به جمهوری آذربایجان بــا الهام علی اف 
رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. به گزارش ایرنا، علی اف در این دیدار 
بــا اشــاره به اینکه روابــط جمهوری آذربایجــان و ایران با موفقیت توســعه 
می یابد گفت: مناسبات دو کشور در حال حاضر نیز در سطح باا قرار دارد. 
وی ســفرهای متعدد خود به جمهوری اســامی ایران را خاطرنشان کرد و 
افزود: ســفر های متقابل رئیس جمهوری و مقامات عالیرتبه ایران از کشور 

آذربایجان در تقویت روابط دو کشور نقش مهمی دارد.
رئیس جمهوری آذربایجان مشــترکات تاریخی مردم دو کشــور را مورد 
اشــاره قــرار داد و افــزود: در حــال حاضــر روابــط دو کشــور دوســت و برادر 
گســترش یافته است. علی اف یادآور شد: اســناد دو جانبه امضا شده میان 
جمهــوری آذربایجان و ایــران با موفقیت اجرا می شــود. وی ابراز اطمینان 
کــرد که این ســفر علوی وزیر به جمهــوری آذربایجان به توســعه روابط دو 

کشور کمک می کند.

یکی از سخنگویان جلیقه زردهای فرانسه:

از انقاب 19۷9 ایران الهام گرفته ایم
»الکســاندر بیووایس چیوا« یکی از ســخنگویان جلیقه زردهای فرانســه 
گفته اســت که از انقاب ســال 57 در ایران الهام گرفته ایم. وی در بخشــی 
از گفت وگــوی خــود با خبرگزاری »آنــا« درباره اینکه گفته می شــود جنبش 
اعتراضــی جلیقه زردها با روســیه ارتباط دارد، گفته اســت: به  هیچ  عنوان، 
به قول ترامپ این اخبار کامًا دروغ اســت )Fake News(. دخالت هرگونه 
دولتــی را در اعتراضــات اخیر فرانســه رد می کنیم. البته بایــد بگویم که در 
ایــن راه از برخــی جنبش ها الهــام گرفته ایم. به  طور مثــال از انقاب 1979 
)انقاب اســامی ایران( که علیه استبداد و برای رسیدن به دموکراسی بود 
نیــز الهام گرفته ایم ولی اینکه بگوییم یک کشــور خارجی در حال مدیریت 
ایــن جریان اســت، کامًا تکذیــب می کنم. جلیقــه  زردها صــدای واقعی و 
فروخورده مردم فرانسه هستند و شما می بینید که 7۴ درصد مردم از این 
جنبش حمایت می کنند. وی درباره اینکه آیا باید جلیقه زردها را معترض 
یا شورشــی نامید، افزوده است:  ما معترضانی هستیم که تنها حق قانونی 
خــود را مطالبــه می کنیــم. بــر اســاس قانون اساســی فرانســه، اعتــراض و 
راهپیمایی کامًا آزاد بوده و به  عنوان حق مردم محســوب می شــود. ما نیز 
کامًا از این حق قانونی اســتفاده کــرده و اعتراض خود را به صورت قانونی 
و مســالمت آمیز پیگیــری می کنیم. او ادامه داده: جلیقه زردها دو خواســته 
عمومی دارند: احترام به مردم و  گوش کردن به حرف معترضان. درست 
است که ما اعتراض خود را به افزایش مالیات سوخت که بشدت بر زندگی 
طبقه متوســط تأثیر می گذاشــت، شروع کردیم اما در حال حاضر اعتراض 
ما دیگر به مالیات نیست. ما به تمرکز قدرت در یک ُپست و تقسیم نشدن 

آن معترضیم.

درنـــگ

محمدجــواد  دیپلماتیــک  ســکوت 
ظریف شکســت؛ اگرچــه علی الظاهر 
وزیــر امور خارجه مــان هم در محافل 
حضــور  رســانه ای  هــم  و  رســمی 
ترجیــح  همــواره  امــا  دارد،  فعالــی 
و  مخالفت هــا  برابــر  در  مــی داد 
صبــر  داخلــی  مخالف خوانی هــای 
موضــوع  امــا  کنــد.  پیشــه  ســکوت  و 
چهارمیــن کنگره حــزب اصاح طلب 
»منفعــت  یعنــی  ایرانیــان«  »نــدای 
ملــی« باعــث شــد  ظریــف ایــن بــار 
بــدون بهــره از ایما و اشــاره با فعاان 
سیاســی و رســانه ای حــرف بزنــد. او 
که دیــروز میهمــان کنگــره این حزب 
بــود،   از روزنامه »کیهان« نام برد و از 
تیترهای تقطیع شده اش که واقعیت 
را بــه گونــه ای دیگــر نشــان می دهــد 
انتقــاد کرد؛ از کســانی در داخل گفت 
کــه می کوشــند به ضدیــت بــا امریکا 
شــناخته شــوند امــا بــه گفتــه ظریف 
ندارنــد  بــاور  کــه  هســتند  همان هــا 
می تــوان امریکا را شکســت داد. وزیر 
امور خارجه کشورمان که بارها و بارها 
به نــگاه به ســمت غرب متهم شــده 
اســت، این بار مخالفــان و منتقدان را 
به بــی اطاعی از شــرایط امــروز دنیا 
متهــم کرد؛ کســانی که همــه کنش ها 
و مواضــع خــود را با توجه بــه غرب یا 

مخالفات با آن تنظیم می کند. 
او در مراســم دیــروز، جهانی بزرگ تر 
از انحصار به شــرق و غرب را ترســیم 
کــرد. جــان کام ظریف امــا »مردم« 
بــود؛ مردمــی که بــه گفته او شــاکله و 
شــیرازه اصلــی حکومــت و قــوام آن 
صحبت هایــش  خــال  در  و  هســتند 
تأکیــد کــرد در جریــان مذاکــرات این 

مردم بودند که پشت میز بودند.
محمدجــواد  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
ظریف با بیان اینکه سیاست خارجی 
حــوزه  و  اســت  ملــی  منافــع  حــوزه 
نیســت،  جناحــی  منافــع  درگیــری 
ادامــه داد: ایــران مــا کشــور قدرتمند 
همــواره  مــا  و  اســت  تأثیرگــذاری  و 
تأثیرگــذار  و  ایــم  بــوده  تأثیرگــذار 
را  ایــران  کــه  آنچــه  مانــد؛  خواهیــم 
قدرتمند کرده بیــش از هرچیز مردم 
ایران اســت و این مردم ایران هستند 

که مبنای قدرت ما هستند.
عربســتان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
سعودی سال گذشته 69 میلیارد دار 
هزینــه خرید ســاح کــرد، افــزود: کل 
بودجه دفاعی جمهوری اســامی زیر 
16 میلیارد دار اســت. بنابراین آنچه 
که مــا را قدرتمندترین کشــور منطقه 

کرده، مردم است.
وی بــا اشــاره بــه اظهــارات یکی از 
ســناتورهای امریکا اظهار داشت: وی 
گفتــه اســت اگــر ما پشــت عربســتان 
نبودیــم، ظرف یک هفته ســعودی ها 
مجبــور بودنــد فارســی حــرف بزنند. 
دو  عربســتانی ها  می گوینــد  ترامــپ 
هفته بــدون ما زندگی نمی توانســتند 
بکننــد. ظریــف گفــت: من بــه عنوان 
یــک مســلمان شــرمم می آیــد و بــه 
عنوان فردی که در این منطقه زندگی 
می کنــد، احســاس خجالــت می کنم 
کــه در مــورد همســایگان مــا چنیــن 
می گویند. اما همزمان افتخار می کنم 
کــه بگویــم 40 ســال اســت بــه رغــم 
فشارهای شما ما آنچنان ایستاده ایم 
که اگر یک هفته فشــارتان را بردارید، 
خیــال می کنیــد همســایگان مــا باید 
فارســی حرف بزننــد که البته اشــتباه 
مــردم  کــرد:  تصریــح  وی  می کنیــد. 
همــواره  تاریخ ســاز  لحظــات  در  مــا 
در اقتــدار کشــور و نظــام و مملکــت 
همفکــری و همــکاری می کننــد. ایــن 
مــردم را باید پــاس بداریم و باید این 
مــردم را بشناســیم و از ایــن ســرمایه 

بزرگ اجتماعی حراست کنیم.
ظریــف افــزود: بــا اعتقــاد عــرض 

می کنم کــه رعایت حقوق بشــر برای 
جمهوری اسامی یک تکلیف قانونی 
و یک امــر اخاقی نیســت؛ حتی یک 
وظیفه اســامی نیســت بلکه بااتر از 

آن یک ضرورت ادامه حیات است.
»اطمینــان  اینکــه،  بیــان  بــا  وی 
می دهــم همه باید نســبت بــه آینده 
امیــدوار باشــیم چــون آینده مــا بهتر 
اســت،« تصریح کرد: مشــکلی داریم 
کــه فکــر می کنــم حــل ایــن مشــکل 
می توانــد  مبنــای وحدت ملی باشــد 
و می خواهــم ایــن مشــکل را بی پرده 
بیــان کنــم؛ مشــکل ایــن اســت کــه از 
از  و  مــا  فکــری  مختلــف  طیف هــای 
کســانی که طرفــدار تعامل بــا دنیای 
غرب هســتند، کســانی که اسم شان را 
می گذارنــد دلواپــس، یک بــاور غلط 
دارنــد و آن ایــن اســت کــه دنیــا را در 

غرب می بینند.
 
ë  ،بزرگ ترین مخالفان تعامل با غرب

غرب را مرکز جهان می بینند
بزرگ تریــن  افــزود:  ظریــف 
مخالفــان تعامــل بــا غرب، غــرب را 
مرکــز جهــان می بینند و بــرای همین 
بــا ذهنیــت غــرب  را  هــم خودشــان 
تعییــن می کننــد اما تحــول عمده ای 
در دنیــا اتفاق افتاده اســت که ما باید 
ایــن تحــول را بشناســیم و آن تحــول 
این اســت که دنیــای امروز مــا دنیای 

پساغربی است.
رئیس دســتگاه دیپلماســی افزود: 
مــن نمی گویــم غــرب قــدرِت بســیار 
آن  در  هــم  شــکی  نیســت،  مهمــی 
نیســت؛ اما غــرب تمام دنیا نیســت. 
بــه  نــگاه  سیاســت  کــه  طــور  همــان 
سیاســت  نمی دهــد،  معنــی  شــرق 
نــگاه به غرب هــم معنــی نمی دهد. 
چنانکــه بزرگ تریــن شــریک تجاری 
اکثــر کشــورهای غربــی چین اســت و 
بزرگ ترین شــریک تجــاری چین هم 

کشورهای غربی است.
ظریــف بــا بیــان اینکــه دوران قدر 
قدرت غرب تمام شــده است، افزود: 
ایــن بــه نفــع ماســت؛ امــا خودمــان 
آقــای  کنیــم.  بــاور  نمی خواهیــم 
ترامــپ در جایــی نشســته اســت کــه 
هزینــه تســلیحاتی آن معــادل هزینه 
تسلیحاتی کل دنیاست؛ یعنی امریکا 
هزینــه  دار  میلیــارد   650 ســاانه 
دفاعــی و نظامــی دارد و روســیه 220 
بعــد هــم عربســتان  و  میلیــارد دار 
اســت با 67 میلیــارد دار.  وی گفت: 
مجموعــه هزینه های نظامــی دنیا به 
اندازه هزینه نظامی امریکا نمی شود، 
اما مجبور اســت برای اینکــه به ایران 
فشــار بیــاورد، نمایندگانــی را بــه دنیا 

بفرستد.
رئیس دســتگاه دیپلماســی ادامه 
داد: اقتصــاد امریــکا حاکــم بــر دنیــا 
است اما مجبورند با این همه قدرت، 
نماینده بفرستند و بگویند اگر با ایران 
معاملــه کنیــد، ویزای امریکا به شــما 
آن  دهنــده  نشــان  ایــن  نمی دهیــم. 
اســت کــه آن قــدرت و توانمنــدی به 
پایان رسیده است و امریکا نمی تواند 

خواسته های خود را اجرا کند.
وی بــا طرح این ســؤال کــه »کدام 
دولــت می توانــد امــروز اطاعــات را 
کنتــرل کنــد« ادامــه داد: اان ترامپ 
دشمن رســانه شده اســت و می گوید 
اطاعــات دروغین می دهیــد. دولت 
دیگــر نمی توانــد اینهــا را کنتــرل کند. 
شــما در خانه تان نشســته اید و پشــت 
موبایــل می توانید چیــزی تولید کنید 
که بعد از چند ساعت در دنیا بپیچد. 
این دنیای امروز ماست که انحصار را 

از اختیار دولت ها خارج کرده است.
وی بــا بیان اینکه اشــتباه در دوران 
ما خیلی هزینه بر است، افزود: زمانی 
صدام خیلی قدرتمند بود و احساس 

می کرد که می تواند این قدرت موقت 
را تبدیــل بــه قــدرت دائــم بکنــد یــا 
میلوشــویچ که این اشــتباه را مرتکب 

شد.
ظریف یادآور شد: اشتباه محاسبه 
می توانــد کشــوری را از اوج قــدرت به 
حضیــض ذلت برســاند. همیشــه در 
دوران  انتقالی همین طور بوده اســت 
و در دوران انتقالــی حکومت ها نابود 
شــدند و دولت هــای جدیــد آمدنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه امریــکا در دوران 
انتقالی قدرت اصلی دنیا شــد، اظهار 
داشــت: در دوران انتقالــی اگــر خوب 
تشــخیص دهیــد، می توانیــد چندین 
برابر خودتان کنشگری داشته باشید. 
ظریــف در ادامه به قطر اشــاره کرد و 
گفــت: میــزان کنشــگری قطــر را نگاه 
کنید چقدر به قدرتش همسانی دارد، 
قدرت هــای  ســایر  کنشــگری  میــزان 
کوچــک را نــگاه کنیــد؛ این بر اســاس 
محاســبات درست اســت و بر اساس 

فهم آینده است.   

ë انتقاد ظریف از کیهان
نکتــه  ایــن  بــر  تأکیــد  بــا  ظریــف 
می توانیــم  کــه  بپذیریــم  »بایــد  کــه 
داد:  ادامــه  باشــیم«  عمــده  کنشــگر 
مــن نگرانــی ام از این اســت که خیال 
می کنیم اگر امریکا برجام را پذیرفت، 
حتماً چیزی برای امریکا خوب بود که 
پذیرفــت؛ اگر نبــود چرا بایــد بپذیرد. 
وزیــر امــور خارجــه اضافــه کــرد: مــا 
جملــه آقای اوباما را که می گوید »اگر 
می توانستم، نمی گذاشتم یک پیچ و 
مهــره از برنامه هســته ای ایــران باقی 
بماند« تیتر می کنیم اما جمله بعدی 
نمی توانــم«  »ولــی  می گویــد  کــه  را 
تیتــر نمی کنیم. چــرا روزنامــه کیهان 
به جــای اینکه »نمی توانــم« )اوباما( 
را تیتــر کنــد و غــرور ملی را بــاا ببرد، 

قسمت اول را تیتر می کند؟
وی گفــت: چــرا وقتی آقــای پمپئو 
در  مــا  می گویــد  امنیــت  شــورای  در 
قطعنامــه 1929 چــه چیز را از دســت 
داده ایــم، آن را تیتــر نمی کنیــد و چرا 

نمی گوییــد ایــن مــردم این امــکان را 
از امریــکا گرفتنــد؛ به خاطــر اینکه در 
جاهایــی کــه هنــوز ذهنیــت ضدیــت 
بــا امریــکا دارد و ضدیــت بــا امریــکا 
بلندترین صدا را دارد، باورشان نشده 
اســت که امریــکا را می توان شکســت 
داد. ظریف در عین حال گفت: این به 
این معنا نیســت که بنده کاری کردم؛ 
اگر این مردم اینقدر اســتوار نایستاده 
بودنــد و نشــان نــداده بودنــد کــه بــا 
حاکمیت قهر نمی کنند و نشان نداده 
بودند مشکاتی را که کشور دارد درک 
می کنند بــرای هیچ نماینده ای از این 
مردم کسی تره خرد نمی کرد. ظریف 
افــزود: آنکــه پشــت میز مذاکــره بود، 
مردم بودند مــا نبودیم. مردم بودند 
که توانســتند این کار را بکنند.  ما باید 
بــاور کنیــم.  ایــن مــردم را  خودمــان 
امیدشــان  کــه  ندهنــد  اجــازه  مــردم 
بــه آینــده و اطمینان شــان از شــرایط 
بهتــر را چــه ترامــپ و چه کســانی که 
بر اســاس اشــتباه محاســبه در داخل 

حــرف ترامپ را تکــرار می کنند، غرور 
مردم ما را بشکنند.

وزیــر امور خارجه تصریح کرد: اوًا 
بپذیریــم منافع ملی جناحی نیســت 
و همــه ما در یک کشــتی نشســته ایم. 
آنهایــی کــه بــا مــا بــد هســتند، اصــًا 
توجهــی بــه ایــن ندارند که چه کســی 
رئیــس جمهــوری اســت و چه کســی 
وزیر و چه کســی نماینده است. امروز 
موجودیتــی بــه نــام ایــران و کشــوری 
با عــرض و طــول توانمنــدی منابع و 
موقعیــت جغرافیایی و توان انســانی 
ایــران هــدف اســت. رئیــس دســتگاه 
دیپلماســی گفــت: همــه مــا و هــر که 
ایرانــی اســت و دلــش بــرای این آب 
در  خانــواده اش  و  می تپــد  خــاک  و 
ایران اســت، بایــد بپذیریم که در یک 
کشــتی نشســته ایم و نیاز داریم با هم 
ایران بهتری بســازیم که شما جوانان 
می ســازید و ان شــاءاه ایــران بهتری 
خواهیــد  فرزندان تــان  و  خــود  بــرای 

ساخت.

ظریف: نگذارید غرور مردم را بشکنند
ظریف در یک سخنرانی درباره قدرت و منافع ملی و نقش مردم سخن گفت

وزیر خارجه از برجسته کردن گزینشی سخنان امریکایی ها در روزنامه کیهان انتقاد کرد 

اخبــــار

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری روابــط و 
همکاری های ایران و ترکیه را مثبت و روبه 
گســترش دانســت و بر ضــرورت تاش در 
راســتای توســعه، تقویت و ارتقای ســطح 
مناسبات دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
تهران-آنکارا تأکید کــرد. به گزارش پایگاه 
اطاع رسانی دولت، محمود واعظی عصر 
جمعه در جریان ســفر به ترکیه، با »رجب 

طیب اردوغان« رئیس جمهور این کشــور 
دیــدار و گفت وگو کــرد. رئیس دفتر رئیس 
جمهوری در این دیدار ضمن ارائه گزارشی 
از دیدارهــا و رایزنی هــای خود با مســئوان 
عالــی رتبــه ترکیــه و توافقات انجام شــده 
برای ســفر آتی دکتر روحانی به این کشــور 
و برگزاری پنجمین نشســت شــورای عالی 
ایــران و ترکیــه،  همکاری هــای راهبــردی 

افــزود: جمهــوری اســامی ایــران آمــاده 
توســعه همه جانبه روابط و همکاری ها با 
ترکیه به عنوان کشوری همسایه، دوست و 
برادر است.  دکتر واعظی با اشاره به سابقه 
روابط دوســتانه و تاریخــی دو ملت، اظهار 
داشــت: هیچ مانع و محدودیتی در مسیر 
گســترش روابــط در بخش هــای مختلــف 
بویژه مناسبات تجاری و اقتصادی با ترکیه 

قائــل نیســتیم. »رجــب طیــب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه نیز در این دیدار با ابراز 
خرســندی از روند روابط و تاش مسئوان 
توافقــات  اجــرای  راســتای  در  کشــور  دو 
بخش هــای  در  مشــترک  برنامه هــای  و 
مختلف، ســفر آتی دکتر روحانی به ترکیه 
و برگزاری پنجمین نشســت شــورای عالی 
همکاری هــای راهبــردی ایــران و ترکیــه را 

فرصتــی مغتنــم بــرای توســعه و تحکیم 
مناسبات تهران-آنکارا عنوان کرد. رئیس 
جمهور ترکیه با اشــاره به ضــرورت تاش 
از  بــرای تقویــت همکاری هــا و حمایــت 
فعاان اقتصادی دو کشــور، افزود: توسعه 
روابط با ایران برای ترکیه اهمیتی راهبردی 
دارد.  محمــود واعظی، رئیس دفتر رئیس 
جمهــوری همچنیــن در دیــدار بــا وزرای 

دارایی و تجارت ترکیه، خواستار تاش های 
 بیشــتر دو کشــور بــرای دســتیابی به هدف 
۳0میلیارد دار تبادات تجاری و اقتصادی 
شد که رؤسای جمهوری دو کشور بر سر آن 
توافق کردند. واعظی  پنجشنبه برای دیدار 
و گفت وگــو بــا مقام های ارشــد ترکیــه ای، 
در صــدر یــک هیــأت عالیرتبــه سیاســی و 

اقتصادی به آنکارا رفت. 

در دیدار  واعظی با رجب طیب اردوغان  تأکید شد

همکاری های راهبردی ایران و ترکیه

چهارمیــن کنگـــــــــــره حــزب 
ایرانیان«  اصاح طلب »ندای 
شــد؛  برگــزار  میــاد  بــرج  در 

کنگره ای که یک میهمان ویژه داشت. 
محمــد جــواد ظریــف وزیــر امورخارجه کشــورمان 
که در 5 ســال گذشــته کمتر روز و ســاعتی اســت که 
آمــاج زخمــه و هجمــه نباشــد.عاوه بــر وی، علی 
شــکوری راد و غامحســین کرباســچی دبیر کل دو 
حزب »اتحاد ملت ایران« و »کارگزاران سازندگی« 
میهمــان صــادق خــرازی دبیــر کل حــزب »نــدای 
ایرانیان« بودند که عمده زمان خود را روی تعریف 

»منافع ملی« و الزامات آن متمرکز کردند. 
به گزارش ایســنا، شــکوری راد با بیان این که»ما در 
تعریف منافــع ملی با تحریف منافــع ملی مواجه 
هســتیم« گفت: برخی هــا منافع ملی را بر اســاس 
منافع جناحی خود تعریف می کنند.وی ادامه داد: 
وقتی تعریف از منافع ملی نداریم حفظ و حراست 
آن دچار خدشــه می شود.ســاختار سیاســی باید به 
گونه ای عمل کند که رضایتمندی شــهروندان را به 

اکثریت برساند.
دبیــرکل حزب اتحــاد ملت ایران بــا بیان اینکه 
آنهایی که ما با آنها چالش داریم دو دسته هستند، 
گفت: دسته نخست افرادی هستند که منافع ملی 
را قربانی منافع خود می کنند و افراد دیگر نیز فهم 
غلطی از موضوع دارند.وی افزود: می گویند برجام 
منافع ملی ما را به خطر انداخته است یا می گویند 
تصویــب FATF مخالــف بــا منافع ملی ما اســت؛ 
بنابراین باید معلوم شود که آنها منافع ملی را چه 

تعریف می کنند؟
غامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران 
نیــز با بیــان اینکه »حتی مســائل دینــی و اعتقادی 

نیــز بــرای تأمیــن منافع ملی اســت« گفــت: مهم 
است به این توافق برسیم که منافع ملی چیست؟ 
وی افــزود: برخــی فکــر می کردنــد کــه منافع ملی 
در این اســت که شــروع به ترور کنند و هر که را فکر 
می کردنــد خــاف منافــع ملــی کشــور اســت ترور 
می کردنــد. دبیرکل حزب کارگزاران اظهار داشــت: 
یک وقتی مؤتلفه اســامی و زمانی فداییان اســام 
فکــر می کردنــد منافع ملی در همین ترورهاســت. 
ریشــه های این اندیشــه ممکن اســت بعــد هم به 
زمان های معاصر برســد و جمع هایی فکر کنند که 
تــرور فیزیکی یا شــخصیتی در کشــور منافع ملی را 

تأمین می کند.
کرباســچی بــا تأکید بــر اینکه بــرای رســیدن به 
وحدت ملی راهی غیر از انتخابات آزاد وجود ندارد 
ادامــه داد: نبایــد فقــط حاکمیت بگویــد انتخابات 
آزاد اســت؛ بلکه باید در همــه زبان ها و حیطه های 
جغرافیایی کسانی بیایند و در یک بحث کارشناسی 
شــرکت و نهایتــاً بــا رأیــی آزاد بدون فشــار انتخاب 

شوند.
وی بــا اشــاره به اظهــارات محمدجــواد ظریف 
مبنــی بر اینکه منافــع ملی حوزه جناحــی و حزبی 
نیســت، گفــت: این حرف در کلیت درســت اســت 
اما حاشــیه دارد؛ اینکه این جناح ها اگر حاکم شوند 
منافــع ملی را طبق تعریف خود اجرا می کنند. وی 
همچنین با بیان اینکه مرحوم عسگراوادی در یک 
جمعــی گفتند فعالیــت احزاب بر اســاس نظرات 
ولی فقیه اســت و هر چه ایشان گفتند همان است، 
تصریح کرد: من به ایشــان گفتم کــه در کلیت این 
حرف هیــچ حرفی نیســت. بااخره ما یــک قانون 
اساســی داریم و بــه آن پایبندیم. اما اگر قرار اســت 
احــزاب هیچ بحث و نظری نداشــته باشــند و فقط 

حرف یک نفر مبنا باشــد، پس فعالیت حزبی چه 
معنایی دارد؟

ë نام ظریف در تاریخ باقی می ماند
 صــادق خــرازی دبیرکل حــزب نــدای ایرانیان 
هم در این مراســم گفت: با وجود همه مشــکاتی 
که در کشــور هست؛ کنشــگران سیاسی هوشمندانه 
تجربه ســال 8۴ را تکرار نخواهند کرد که نتیجه اش 
و  اســتعدادها  و هــدر رفتــن  بــزرگ  آن گرفتــاری 
ایــن  بیــان  بــا  می شــود.وی  کشــور  ظرفیت هــای 
که»مشــکات معیشــتی مــردم، بی تدبیری هــا در 
مدیریت، فشــار استکبار جهانی از جمله مشکات 
امــروز مــا اســت« ادامــه داد: مــا انتظارات فــراوان 
زیــادی از دولت و مســئوان داریم، اما هرگز حاضر 
نیستیم، روی دیوار کسانی که هشت سال جمود در 

کشور ایجاد کردند، امضا کنیم.
او با بیان ایــن که»اصاح طلبان اجازه نخواهند 
موفــق  اســتعمارگران  و  خارجــی  نیروهــای  داد 
شوند«  با اشــاره به نقش وزیر امور خارجه در بازی 
روابط بین الملل گفت: اســتمرار سیاســت داخلی 
بــه سیاســت خارجه منتهی می شــود. اگر پشــتوانه 
وزیــر خارجه مردم باشــد می توانــد در عرصه های 
بین المللــی موفــق باشــد. وی افــزود: دولتمــردان 
موفقیــت سیاســت خارجــه دولت را حفــظ کنند و 
اعضای دولت این دستاورد بزرگ را جدی بگیرند. 
دبیــرکل حزب نــدای ایرانیان ســپس تصریح کرد: 
بایــد کمک کنیم دســت اندرکاران در ایــن روزهای 
دشوار خواب بیگانگان را تعبیر نکنند. وی در پایان 
گفت: دکتر فاطمی 11 ماه وزارت کرد و نامش باقی 
مانــد؛ نــام ظریف هم باقــی می ماند. بــه گفته وی 
ظریــف اگر ایرانی نبود مســتعد آن بود که دبیر کل 

سازمان ملل شود.

دیدگاه سه دبیر کل احزاب اصاح طلب درباره »منافع ملی«

خرازی: تجربه 84 را تکرار نخواهیم کرد
شکوری راد: با تحریف منافع ملی مواجه هستیم/ کرباسچی: حتی مسائل دینی و اعتقادی نیز برای تأمین منافع ملی است

سنا
ای

گزارش

 ادامـــــه از
صفحه اول



احمدی نژاد باز هم جنجال آفرید تا دیده 
شــود. درحالــی کــه ســؤال از پرونده هــای 
مفتــوح وی در قــوه قضائیــه پــای ثابــت 
نشست های سخنگوی قوه قضائیه است، 
او  همچنان بر درســتی مسیر طی شده در 
دولت هــای نهم و دهم اصــرار دارد و  یک 
انتقاد ساده به خود را هم برنمی تابد. حاا 
در مواضعی طلبکارانه دولت مستقر را به 
بی کفایتی متهم کرده  و از رئیس جمهوری 
خواســته از ســمت خــود کناره گیــری کند. 
نفس بیان این سخنان به نوبه خود نشانه 
تفاوت فضا در دولت های دهم و دوازدهم 
اســت. در دولــت دوم احمدی نــژاد فضــا 
بــه گونه ای بود که بســیاری، تنهــا به دلیل 
انتقــاد از رئیــس دولت طعم بازداشــت و 
فشــارهای نامتعارف را به جــان خریدند. 
اما حاا احمدی نــژاد و یارانش بی هراس 
از بازخواســت و شــاید بــا ایــن احتمال که 
افــکار عمومی ایران حافظه تاریخی ندارد 
و کارنامــه او و دولتش را از یاد برده اســت، 
بــرای دولتــی که یک ســال و نیــم پیش از 
مــردم رأی اعتمــاد گرفتــه اســت، خــط و 
نشــان می کشند. چرا احمدی نژاد به جای 
پاســخگویی به تاریخ و افــکار عمومی، راه 
تهاجــم را در پیــش گرفته اســت؟ چــرا با 
چنین ادبیاتی ســخن می گوید؟ پاســخ به 
این ســؤال ها شــاید معانــی جنجــال تازه 

رئیس دولت نهم و دهم را روشن کند. 
ë دامن زدن به موج بی دولتی

احمدی نــژاد را می توان جــزو جاماندگان 
قافلــه ای دانســت که ســودای بــی دولتی 
در ســر داشــتند. کناره گیری دولت سودای 
سیاســت   عرصــه  حاشیه نشــیان  برخــی 
کشــور بود کــه پــس از اعتراضــات دی ماه 
ســال گذشــته و بعــد از اعمال فشــارهای 
خارجی به کشور، مطرح شــد. در آن زمان 
که فضا قدری غبارآلود شد، برخی بدشان 
نیامــد ماهی مقصود خــود را صید کنند و 
قــوه مجریه را - آن هم بــدون انتخابات - 
تصاحــب کنند. امــا رهبر معظــم انقاب 
مانع تحقق این رؤیای ناپخته شدند. ایشان 
در اظهارات متعدد، از جمله 22 مردادماه 
در دیــدار اعضای مجلس خبــرگان تأکید 

کردند »آنها که می گویند دولت باید برکنار 
شود، در نقشه دشمن نقش آفرین هستند. 
دولت باید سر کار بماند و با قدرت، وظایف 

خود را در حل مشکات انجام دهد.«
بــی دولتــی، حتــی  القــای  بــرای  تــاش 
نتوانست حمایت جناح اصولگرا را کسب 
کند. حــاا احمدی نــژاد چندیــن ماه پس 
در  ناپختــه،  ســودای  آن  تکــرار  بــا  آن،  از 
کلماتــی دیگر، نشــان داد همچنان همان 
دیر آمده ای اســت که می خواهد زود برود. 
شــاید احمدی نــژاد ســخنان 5 مــاه پیش 
رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بر نهــی زیر 
ســؤال بردن دولت را فراموش کرده باشد، 
اما درســت یک روز پیش از سخنرانی او در 
صومعه سرا، رهبری در جمع خانواده های 
شــهدا، همــگان را از بازی کردن در نقشــه 
دشــمنان برحذر داشــتند. ایشــان با اشاره 
بــه شکســت نقشــه های دشــمنان بــرای 
»تابســتان داغ 97« از همــگان خواســتند 
»مراقــب باشــند میــدان را بــرای دشــمن 
آمــاده نکننــد.« ایشــان همچنیــن تذکــر 
دادند کــه ممکن اســت امریکایی ها برای 
ســال 98 هم نقشــه هایی داشــته باشــند. 
آیــا احمدی نــژاد بــا بیــان مطالــب دور از 
واقعیت، به راستی مراقب است تا میدان 
بــرای دشــمن آماده نشــود یا عکــس این 
مطلــب عمــل می کنــد؟ در حقیقــت بــه 
نظر می رســد معجزه هزاره، حــاا اگر چه 
در مقام انتقاد رئیس جمهوری را خطاب 
قــرار داده امــا در پس ذهن خود فراســوی 
قوه مجریه را مد نظر دارد چنان که پیش از 
این دستگاه قضایی را نیز آماج تهمت ها و 

انتقادها قرار داده بود. آنچه در حال حاضر 
مشهود است، او خاف آن مسیری حرکت 
می کند که رهبری معظم انقاب نســبت 
بــه آن بارها تذکــر داده اند؛ پرهیــز از تنش 

آفرینی و دامن زدن به التهابات داخلی. 
ë دوقطبی ای که دیگر وجود ندارد

 برخــاف توصیــه رهبــری مبنــی بــر آرام 
نگاه داشــتن فضای سیاسی، احمدی نژاد 
پنجشــنبه گذشــته تــاش کــرد دوقطبــی 
تــازه ای را ایجــاد کند؛ دوقطبــی ای که یک 
ســوی آن روحانی و دولتش و ســوی دیگر 
خــود او حضــور دارد. ایــن را می تــوان از 
درخواســت مناظره از ســوی احمدی نژاد 
دریافــت. هرچنــد او ایــن درخواســت را با 
ادبیاتی به غایت ناپســند مطــرح کرد، اما 
بــار دیگــر نشــان داد کــه او همچنــان نــان 
سیاســت خــود را در یک فضــای دوقطبی 
می جوید. البته پر بیراه هم نمی گوید، زیرا 
چــه در ســال 84 و چــه در انتخابــات 88، 
احمدی نــژاد همواره سیاســت ورزی خود 
را بــا خلــق یــک دوقطبی و ایجــاد هیجان 
سیاســی در مــردم دنبــال کرد. بــه عبارت 
ســاده تر، او همــواره بیــش از آنکــه به فکر 
عرضه برنامه های خود باشــد، یا امروز به 
فکر پاسخگویی درباره کارنامه خود باشد، 
ســعی می کند با حملــه به رقیب خــود را 

مصون از پاسخگویی قلمداد کند.
او،  ســوی  از  مناظــره  درخواســت  البتــه 
خاطــره  هنــوز  زیــرا  اســت.  عجایــب  از 
تک گویی های پرتکرار و برنامه های یکطرفه 
جمهــوری  ریاســت  آخــر  ماه هــای  در  او 
اش از یادهــا نرفتــه اســت. در آن ماه هــا، 

به همــت عــزت اه ضرغامی کــه رئیس 
ســازمان صدا و ســیما بود، تقریباً هفته ای 
یــک بــار بــه تلویزیــون می آمــد و هرچــه 
دلش می خواســت، درباره دســتاوردهای 
دولت هــای خــود مطرح می کــرد. او حتی 
در مناظره هــای انتخاباتی ســال 88 که به 
برافروختــن فضــا دامــن زده بــود، از یــک 
فرصت 20 دقیقه ای تک گویی در تلویزیون 
دریــغ نکــرد. همان طــور که حســام الدین 
آشنا، مشاور رئیس جمهوری در »توئیتر« 
»اگــر  نوشــت:  بــه احمدی نــژاد  خطــاب 
خاطرشــان باشــد، یک بار به اسم مناظره 
در همیــن تلویزیــون ۱9 دقیقــه و ۴۴ ثانیه 
وقت سفارشــی اضافی تــک نفره گرفت و 
از آن نهایت اســتفاده را کرد. متأسفانه در 
همیشه بر یک پاشنه نمی چرخد.« اشاره 
آشنا به اینکه »متأسفانه در همیشه بر یک 
پاشــنه نمی چرخد« ناظر بر این واقعیت 
اســت که اگر حمایت های سیاسی رسمی 
و غیررســمی از احمدی نژاد نبــود، او نه در 
ســال 88 و نــه بعد از آن، نمی توانســت از 

این تریبون های یکطرفه بهره مند شود. 
ë بوی انتخابات

بــه  جلیلــی  و  قالیبــاف  رئیســی،  وقتــی 
مناسبت ۱6 آذر در دانشگاه حاضر شدند، 
روزنامه »کیهان« به جای آنکه به این نکته 
اشــاره کند که منتقدان دولت توانستند در 
دانشــگاه حاضر شــوند و نقدهای خــود را 
بیان کنند، نوشت که این چهره ها با همین 
فرمان، باید از همین حاا به فکر انتخابات 
باشــند و خود را برای سال 98 تجهیزکنند. 
بــه نظــر می رســد احمدی نــژاد زودتــر از 

ســه چهره مورد اشــاره، نصیحــت کیهان 
را بــه گــوش گرفتــه و اســب خــود را بــرای 
انتخابات آتی زین کرده است. او در حمله 
به دستاوردهای روحانی، مانند بسیاری از 
اصولگرایــان از برجام آغاز کــرده و مدعی 
شــد همــه قطعنامه های علیــه ایــران در 
دولت او - چه شورای حکام و چه سازمان 
ملل - بــه دلیل سیاســت های روحانی در 
مذاکرات هسته ای از 80 تا 83 بوده است. 
او حتــی ادعا کرد کــه در دولت او، غربی ها 
حقــوق هســته ای ایــران را پذیرفته و حتی 
امضا کرده بودند. البته او توضیح نمی دهد 
بــرای حقــوق  او وقتــی توانســت  چطــور 
هســته ای ایــران از غربی هــا امضــا بگیرد، 
نتوانســت مانــع امضــای قطعنامه هایی 
کــه آنهــا را کاغــذ پــاره می خوانــد شــود؟ 
چــرا آنجا نفوذ داشــت، اینجا نداشــت که 
حــاا  وزیــر خارجه امریــکا و نماینــده این 
کشــور در سازمان ملل، حســرت وجود آن 
قطعنامه ها را بخورند و بگویند قطعنامه 
و بهتــر خواســتار  ۱929 بســیار صریح تــر 
محدودیت موشکی ایران بود تا قطعنامه 
223۱ برجام کــه این محدودیت ها را رفع 

کرده است.
با این وصف مروری بر اتفاقات و اقدامات 
پیرامــون احمدی نژاد نشــان از آن دارد که 
وی هــم در جلــب افکار عمومــی و هم در 

کسب نظر مساعد برای بازگشت به عرصه 
سیاســت رســمی ایــران شــانس چندانی 
ندارد، چه برخاف ادعاها و انتقادهایی که 
امروز علیــه دولت روحانی دارد، اطرافیان 
ســابقش نیــز دل و دمــاغ دفــاع از کارنامه 
او را ندارنــد چــرا کــه بحران هــای ایجــاد 
شــده در حوزه سیاست خارجی و تحمیل 
چندین قطعنامه علیه ملت ایران در کنار 
تنش زایی هــا در حــوزه سیاســت داخلی و 
بازنشســتگی،  بحران هــای صندوق هــای 
وضعیت بیکاری و رشد اقتصادی منفی و 
پرونده های فساد بزرگی مثل پرونده نفتی 
را از یــاد نبرده انــد. مضاف بــر پرونده های 
مفتــوح او در دادگاه در حــال حاضــر ســه 
نفر از معاونانش به جرم فســادهای مالی 
حکم حبس دارنــد. اما گویــا احمدی نژاد 
به جای پاسخگویی فرار به جلو را انتخاب 
کــرده چــرا که ظاهــراً او خــود نیــز دیگر به 
فکــر سیاســت ورزی در چارچوب رســمی 
در  و  نیســت  ایــران  اســامی  جمهــوری 
انتظار بهاری ناکجا آبادی اســت که تاش 
دارد در مســابقه اتهام زنــی و تنش آفرینی 
از رســانه های فارســی زبان خارج از کشــور 
عقــب نمانــد. راهکارهای احمــدی نژاد و 
بهــار وعده داده شــده او ایــن روزها خیلی 
شــبیه ناکجاآبــادی اســت که رســانه های 

خارجی درباره ایران تصویر می کنند.

خطیب نمــاز جمعه ایــن هفته تهران 
بــا یــادآوری بررســی FATF در مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: به 
امیــد  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 
داریم و می دانیم مانند شورای نگهبان 
و همــه مــردم عاقه منــد بــه عــزت و 
استقال فکر می کنند. به گزارش ایسنا، 
کاظــم  والمســلمین  حجت ااســام 

صدیقی افزود: عده ای از ابتدای انقاب 
در انتظــار ایــن هســتند و می گوینــد که 
نظــام نفس های آخر خود را می کشــد. 
حــاا که مقــداری اوضــاع اقتصادی به 
اینجا رسیده است، عده ای القا می کنند 
کــه شــهدا حیــف شــدند و اگر آینــده را 
می دیدند، بــه جبهه هــا نمی رفتند. ما 
در چهلمیــن ســال انقــاب جوانانی را 

داریم که مدافع حرم هســتند. شهدای 
آن روز اگــر امــروز بودنــد در کنار همین 
شــهدا بودنــد. وی، گفــت: ولــی فقیــه 
بــا امدادهــای غیبــی هدایت می شــود 
حرف هایی می زند که فارغ از آن اســت 
که کانون های فکری و مغزهای سیاسی 
مقــام  البتــه  می دهنــد.  مشــورت  و... 
را  معظــم رهبــری مشــورت های ازم 

بــا صاحب نظــران دارد. تکیه ولی فقیه 
بــه آســمان اســت. آســمانی ها هــوای 
بندگان صالــح را دارند. صدیقی ادامه 
داد: برجــام یــک تجربــه بــود، آنهایــی 
کــه فرصت هــا را از دســت دادند وعده 
داده بودنــد کــه زمــان اجــرای برجــام 
همــه تحریم ها لغو می شــود و ما ایران 
را بــدون تحریــم تجربــه می کنیــم چه 

 ،FATF شــد؟ وی بــا انتقاد از تصویــب
در مجلــس تصریح کرد: به مســئولین 
  FATF می گویــم برجــام را دوبــاره بــا
تجربــه نکنیــد. مؤمــن از یــک ســوراخ 
دو بــار گزیــده نمی شــود. FATF مایــه 
خودتحریمــی اســت. امــروز می توانیم 
احیاناً تحریم ها را دور بزنیم اما اشراف 
اطاعاتــی آنهــا به منابع مالــی، بانکی 

آیــه قــرآن  و تجــاری مــا اواً مخالــف 
لــم یجعــل للکافریــن علــی المؤمنی 
ســبیا ثانیاً خاف قانون اساسی و ثالثاً 
خــاف رهنمــون رهبــر انقاب اســت. 
ایشــان فرمودند اینها نتیجــه اتاق فکر 
آنهاست. برای پولشویی قانون داخلی 
داشــته باشــید. چــرا بــه آنها کــه طمع 

دارند، خاطر جمع می شوید؟

خطیب نماز جمعه تهران:

FATF  خاف قرآن است
 توضیحات دادستانی 

درباره فوت یک زندانی
 خبر اول اینکه،رسانه های خارجی مدعی شده اند، فردی 
به نــام وحید صیــادی نصیری به علت اعتصــاب غذا در 
زنــدان قــم فوت کــرده اســت. در همین زمینه دادســتان 
عمومــی و انقاب قم ضمن تکذیب فــوت این فرد در زندان گفت: نصیری، 
زندانی زندان لنگرود که به جرم توهین به مقدسات در فضای مجازی در حال 
گذرانــدن محکومیت حبــس خود بوده، لیکن به لحاظ بیمــاری کبدی دچار 
وخامت اوضاع جسمانی شده به بیمارستان اعزام و بعد از هفت روز بستری 
بودن در همان بیمارستان فوت می کند. وی خاطرنشان کرد: تشخیص علت 
تامــه فوت توســط پزشــکی قانونی در حال بررســی اســت. به گزارش ایســنا، 
نصیــری اتهامات متعــدد در تهران و کرج و... در زمینه توهین به مقدســات، 
ائمه اطهار)ع(، اقدام علیه نظام و... داشــته است و با همین عناوین اتهامی 

محکوم به حبس شده بود. 

پرونده کشف امامزاده را یک جایی باید بست
خبــر دیگر اینکه،نایب رئیس فراکســیون مســتقلین وایــی با اشــاره به اینکه 
»دنبال شــجره نامه امامزاده ها نبودن« به معنــای افزایش تولید امامزاده در 
کشور است، می گوید پرونده کشف امامزاده را یک جایی باید بست. به گزارش 
خانه ملت، غامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درخصوص اظهارات مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان مبنی بر اینکه دنبال شجره نامه امامزاده ها 
نباشید، گفت: اگر چنین رویه ای در پیش گرفته شود، من قول می دهم امسال 
چند هزار امامزاده دیگر تولید می شــود. نماینده رشت در مجلس ادامه داد: 
این نگاه که مســئول محترم در مصاحبه خود به آن اشــاره کرده کاماً اشتباه 

است و چنین رویه ای به دین خسارت وارد می کند. 

 نتانیاهو: اگر ازم باشد از اقدام نظامی 
داخل مرزهای ایران هم ابایی نداریم

شنیدیم که،بنیامین نتانیاهو نخست وزیر راستگرای اسرائیل روز چهارشنبه در 
نشست خبری ســاانه خود در برابر رسانه های خارجی در شهر قدس گفت: 
اسرائیل اگر برای امنیت خود ضروری بداند حتی اقدام نظامی داخل مرزهای 
ایران را هم از نظر دور نخواهد داشــت.  بقای ما خط قرمز ماســت. ما هر کار 
ازمــی را انجــام می دهیم تــا اســرائیل را از تهدیدهای ناشــی از ایران مصون 
نگه داریم؛ رژیم ایران آشکارا خواهان محو دولت یهود شده است.به گزارش 
عصر ایران وی افزود: من هیچ گزینه ای را برای دفاع از خودمان کنار نمی زنم. 
بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت خارجه در واکنش به این اظهارات گفت که 

خواب های پریشان سران رژیم صهیونیستی هرگز تعبیر نخواهد شد.

جریانی می خواهد متفکرین را خانه نشین کند
دســت آخر اینکه، حجت ااســام غرویان با اشــاره به تأییــد صاحیت خود  
در انتخابات خبرگان رهبری  ســوم و رد صاحیت در دوره پنجم گفت:  طی 
نامه ای سرگشاده به آقای جنتی بیان کردم که در روز قیامت جلو او را خواهم 
گرفت.  به گزارش ایسنا، وی افزود: جریانی ضدفلسفه در حوزه و دانشگاه کار 
می کند که می خواهد چهره های فلســفی و متفکر کشــور را خانه نشین کند تا 

مقدسین کم خرد و کم دانش بر سر کار بیایند.

 دیـــگه 
چه خبر
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بهار احمدی نژاد در مسیر ناکجاآباد
رئیس دولت های نهم و دهم به جای پاسخگویی طلبکار شد

اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی معاونان رئیس دولت دهم به اتهام فساد مالی در زندان به سر می برند



ë شروط کاهش مصرف سوخت
بهمن آرمان/ اقتصاددان

دولت طبق قانون برنامه 5 ساله پنجم این اجازه را داشت 
که قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی را تا پایان برنامه به 
فوب خلیج فارس برساند. اما این کار را نکرد و خطا از ناحیه 
آن بود. در مسیر اصاحات هم برخاف آنچه از سوی برخی کارشناسان مطرح 
می شــود، نمی توان یارانه را به تمام افراد جامعــه داد؛ چراکه دولت را مجبور 
به پرداخت یارانه های سنگین می کند.در شرایط فعلی دونرخی کردن بنزین 
امری غیر قابل اجتناب اســت.دولت باید این موضوع را بدرســتی با مردم در 
میان بگذارد.به اعتقاد من ارتقای کیفیت خودروهای داخلی مهم اما عماً به 
علت قطع رابطه با دنیا و تحریم، شــدنی نیست. برای کاهش مصرف بنزین، 
دولت می تواند برای اتومبیل های وارداتی کم مصرف و برقی تعرفه های پایین 
قائل شود. چراکه منافع حاصل از این امر بیشتر از وضع تعرفه های باا و کسب 
درآمد دولت از آن بخش است. متأسفانه آنچه در ایران تولید می شود اتومبیل 
نیست و سیستم حمل ونقل عمومی کشورمان هم نیازمند توسعه جدی است. 

ë شرط واردات خودرو
پدرام سلطانی/ نایب رئیس اتاق ایران

واقعی ســازی تدریجی قیمت ها همراه با توســعه حمل 
و نقــل عمومــی، ســهمیه بندی و دو نرخی کــردن قیمت ها 
و بهبــود کیفی ســاخت خودروهای داخلــی و تولید خودرو با 
ســوخت های مختلــف توأمان باید اجرا شــود. بــا آزادســازی واردات خودروها 
بــا تعرفه های نزدیــک به صفر برای ارتقــای کیفی ناوگان حمل و نقل کشــور 
هم به شــرط آزادســازى تدریجی واردات خودرو با تعرفه ٣٠-٢٠ درصد براى 
خودروهــاى بنزینی، تعرفه زیر ١٠ درصد بــراى خودروهاى هیبریدى و تعرفه 

صفر براى خودروهاى برقی موافق هستم.
 

ë خودروهای پرمصرف
رضا پدیدار/ کارشناس ارشد حوزه انرژی

شناســایی مصرف کنندگان واقعی یک پیش نیاز اســت. 
مطابق با استاندارهای اروپا با ١٩ میلیون خودرو باید مصرف 
سوخت ایران کمتر از ٦٠ میلیون لیتر در روز می شد. میانگین مصرف اروپا ٢.١ 
تا ٢.٧ در هر روز برای هر دستگاه خودرو است. باید پیش از هر چیز بررسی کرد 

که چقدر از مصرف واقعی است.
 

 
ë اصاح قیمت ها 

محمود خاقانی/ کارشناس ارشد انرژی
طبیعی است که واقعی سازی تدریجی قیمت ها جزو بهترین 
گزینه ها اســت. باید دررسانه بحث افزایش قیمت ها به سطح 
کشــورهای همســایه برای جلوگیری از قاچــاق و دادن امتیازات 
مالیات و تعرفه و غیره به ازای آن مطرح شود و مردم نسبت به موضوع تفهیم شوند 
که اگر نفت و گاز نداشتند چه می کردند؟ چرا ترکیه علی رغم مشکات مشابه در 
شرایط بهتری است؟ چرا باید اقتصاد ایران با قیمت ارزان سوخت و اجازه دادن به 
قاچاق به اقتصاد کشورهای همسایه یارانه بدهد؟ از همه مهمتر قاچاقچیان سوخت 

فرآورده های نفتی سوخت مورد نیاز ارتش امریکا در افعانستان را تأمین می کنند.

 
ë سهمیه بندی، بهترین گزینه فعلی

منصور معظمی/ رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران
در شرایط فعلی بهترین گزینه می تواند سهمیه بندی در 
کنار منطقی کردن تدریجی قیمت ها باشد. بخش فرآورده ها 
یک سیستم است لذا بایستی کلیه عوامل را در کنار هم دید تا 
بتوان به نتیجه مطلوبی رسید. در غیر این صورت افزایش قیمت و سهمیه بندی 
هم هزینه منفی به دنبال دارد و هم فساد. لذا باید در ساخت خودرو و حمل و 
نقل عمومی توجه ویژه ای از نظر سرمایه گذاری و فرهنگ مصرف صورت گیرد.

ë سیستم بهینه انرژی
غامحسین حسن تاش/ کارشناس انرژی

برنامه ریزی جامع برای سیستم حمل و نقل و برنامه ریزی 
جامع برای سیستم بهینه انرژی کشور باید در ارتباط با هم صورت 
گیرد و موارد ذکر شــده در نظرســنجی جزئی از این برنامه ریزی 

جامع خواهد بود.
 

 
ë 3 گزینه دیگر

منصور ریاحی/ کارشناس انرژی
باید به گزینه های مطرح شــده ٣ گزینه دیگر اضافــه کرد: ١- 
توسعه حمل و نقل عمومی٢- توسعه سوخت های جایگزین 
بخصــوص CNG و برقراری یک رابطه منطقــی و تدوین نظام 
قیمت گذاری مناسب بین بنزین و گاز طبیعی به جهت افزایش انگیزه جهت استفاده 

از گاز طبیعی ٣- تسریع در خروج خودروهای با عمر باا

ë برنامه ای برای اجرا
مهدی عسلی/ کارشناس ارشد انرژی و استاد دانشگاه

آنچــه در گزینه هــا آمــده در واقع اجزای یــک برنامه بلند 
مدت اصاح مصرف سوخت و انرژی در کشور است. ابتدا باید 
قیمت های فرآورده های نفتی و سایر حامل های انرژی در یک برنامه زمان بندی 
شده )مثاً برنامه پنجساله( واقعی شوند. یعنی اعام شود قیمت های سوخت 
و برق و گاز ظرف پنج سال بتدریج به قیمت های بین المللی افزایش می یابند و 
بر اساس آن برنامه هرسال قیمت ها تعدیل شوند تا بعد از 5 سال به قیمت های 
بین المللی برسد و ادامه یابد. )اگر شرایط کشور غیر عادی بود و دولت تشخیص 
داد افزایــش قیمت ها فعاً عملی نیســت با اعام برنامه کلــی می توان برای 
یک تا دو ســال با ســهمیه بندی تقاضا را در حد مورد نظر نگه داشــت اما بعد 
از آن باید واقعی کردن قیمت شــروع شود(. همزمان برنامه های اجرایی برای 
بهبود کیفیت خودرو های ساخت داخل و سیستم انرژی ساختمان ها در کشور و 
آزاد سازی واردات خودروهای با کیفیت اعام شود. این برنامه ها کاماً قابل اجرا 
است و تاکنون هم باید اجرا می شده و دلیل عدم اجرای این اصاحات در واقع 
اقتصاد سیاسی ایران است یعنی منافع گروه های ذی نفوذی که از عدم اجرای 

این اصاحات سود می برند و جلوی اجرای آنها را می گیرند.

 
ë اتومبیل های کهنه پر مصرف

سید مهدی حسینی/ کارشناس ارشد حوزه انرژی
 اگر درست برنامه ریزی شود به طور خودکار اتومبیل های 
کهنه پر مصرف وآاینده از دورخارج می شــوند. هم مصرف 
و آایندگــی پاییــن می آیــد و هــم رقابــت ایجاد می شــود. یا 
مشــارکت خارجی صنعت معیوب و رانتخوار داخلی مجبور به رشــد کیفیت 
خواهد شــد و از جیب مردم خرج نخواهد کرد. آنگاه قیمت های واقعی که به 
مراتب بااتر از قیمت هاى یارانه ای است از مصرف بی رویه فعلی و نیز قاچاق 
فرآورده ها جلوگیری خواهد کرد.سهمیه بندی را بارها امتحان کردیم و شاهد 

عدم موفقیت آن بوده ایم و باز هم می خواهیم تکرار کنیم
 

ë ماتریس انرژی
عباس کاظمی/ مدیرعامل ســابق شــرکت ملی پاایش و 

پخش فرآورده های نفتی
مســأله کاهــش شــدت انــرژی بــا چنــد معادلــه پاســخ 
نمی گیرد بلکه ماتریس موســعی اســت کــه باید تمام عوامــل در آن منظور و 
سپس در نامعادات حاصل از حل این ماتریس بحث شود. گزینه های مطرح 

شده فقط به چند نامعادله پاسخ می دهد.
اعمال یارانه بر فرآورده های نفتی از ســال ۵٢ در ایران آغاز شد و در نتیجه 
اصــرار بــر آن، قیمت هــا تاکنــون فاصله بســیار زیــادی با قیمت هــای واقعی 
گرفته اســت. مصائبی مانند بحران آلودگی هوا کمبود منابع برای توسعه زیر 
ساخت ها به دنبال داشته. اصاح آن در حال حاضر مسأله مهمی است که باید 
به آن پاسخ داده شود. ارزان بودن و در بعضی موارد مجانی بودن انرژی است 
که باعث کاهش منابع وعدم ســرمایه گذاری در حمل ونقل عمومی می شود. 
راه حل بحران انرژی، واقعی شدن قیمت ها جهت کسب منابع برای توسعه 
حمل ونقل عمومی بر اساس ریل برقی درون شهری و برون شهری است. در 
اصاح قیمت صحیح و حساب شده، مصرف کننده به استفاده حداکثر از ریل 

و ماشین های کم مصرف سوق داده می شوند.

ë الزام سرمایه اجتماعی
محســن داویز/ مدیرعامل شرکت بهینه ســازی مصرف 

سوخت
مســیر اصاحــات مصــرف ســوخت نیازمنــد ســرمایه 
اجتماعی و اعتماد مردمی نیز هست. اگر دولت این پشتوانه را نداشته باشد، 

تضمینی وجود ندارد که مصرف حتی با تمام این اقدامات کاهشی شود.
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هزار  شغل 
با اعتبار 210 هزار میلیارد ریال

سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: ٢٧٠ هزار فرصت شغلی جدید 
در بخش صنعت و معدن با اعتباری بالغ بر ٢١٠ هزار 

میلیارد ریال ایجاد می شود.همچنین ٢٠۶۶ واحد 
نیمه تمام صنعتی و معدنی به اتمام می رسد.

270
 طرح عمرانی فرودگاهی 

در دست اجرا است
غامحسین باقریان عضو هیأت مدیره شرکت 

فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت: ٦5 طرح 
عمرانی با بیش از ٦5٠ میلیارد تومان اعتبار در 

دستورکار بخش فرودگاهی کشور قرار دارد که از این 
تعداد ٢5 طرح در دست مطالعه است.

65
هزار واحد مسکونی زلزله زده 

ساخته شده
رضا خواجه ای رئیس ستاد هماهنگی بازسازی 

مناطق زلزله زده کرمانشاه گفت: عملیات ساخت ٢٠ 
هزار و 5٠٠ واحد مسکونی تخریب شده پایان یافت. 
عملیات ساخت ٣٦ هزار واحد مسکونی دیگر شروع 

شده است.

20
تریلیون دار

بدهی عمومی امریکا
آمارهای ارائه شده از سوی خزانه امریکا نشان 

می دهد بدهی عمومی این کشور ماه آینده میادی از 
مرز ٢٢ تریلیون دار عبور خواهد کرد؛ رئیس کل اسبق 
بانک مرکزی امریکا نسبت به این مسأله ابراز نگرانی 

کرده است.

22

پس از رهنمودهای رهبر معظم انقاب 
به دولت انجام می شود

خیز دولت برای اصاح 
ایحه بودجه 98

گــروه اقتصادی/  روز بیســتم آذر مــاه و پنــج روز مانده به 
موعد تقدیم ایحه بودجه ٩8 به مجلس، حسن روحانی 
رئیــس جمهــوری پــس از پایــان جلســه رؤســای ســه قوه 
درشــورای عالی هماهنگی اقتصادی از تغییرات تازه ای در ایحه پیشــنهادی 
بودجه ســال آینده خبر داد که قرار است براســاس رهنمودهای رهبر معظم 

انقاب اعمال شود.
رئیس جمهوری در پایان نشست مشترک سران قوا، با اشاره به چارچوبی که 
در هفته های گذشته در بخش اقتصاد و مسأله بودجه سال آینده تنظیم شده 
اســت، گفت: رهبر معظم انقاب رهنمودی را دادند و بر مبنای این رهنمود 
جدید، جلســه ای داشتیم که این سیاســت را چگونه اجرایی و عملیاتی کنیم. 
البته جلسات دیگری هم خواهیم داشت و تا هفته آینده )هفته جاری( نکاتی 
را کــه مــورد نظر رهبــر معظم انقاب اســت، نهایــی خواهیم کرد. براســاس 
گفته هــای روحانــی »درهمیــن چارچوب ممکن اســت در مــواردی هم برای 
بودجه سال آینده اصاحاتی ازم باشد. همه تاش خواهیم کرد که ان شاء اه 
روند اشــتغال را برای سال آینده حفظ کنیم و مردم در کااهای اساسی دچار 
مضیقه نباشند. اولین اولویت ما در بودجه سال آینده این است که مردم باید 
از لحاظ وفورکااهای اساســی و مواد ضروری در بازار اطمینان داشــته باشند؛ 
ارز ما یک ثباتی در بازار داشته باشد و بتوانیم افرادی را که حقوق ثابت دارند 
در حدی که توان داریم، یاری دهیم. طبق اهدافی که دراین اصاحات دنبال 

می شود، تأثیر بودجه بر رشد نرخ تورم باید به حداقل برسد.«
بــا اینکــه در روز ١5 آذرمــاه یعنی موعــد قانونی تقدیم ایحه بودجه از ســوی 
دولت، مجلــس به دلیل حضورنمایندگان خانه ملت بــه حوزه های انتخابیه 
خــود بــرای مــدت ١٠ روز تعطیل بــود، اما دولــت طبق زمانبنــدی پیش بینی 
شــده، ایحه خود را درهمان روز نهایی و درمحل ســازمان برنامه و بودجه از 

آن رونمایی کرد.
قــرار بود همزمان با پایان تعطیــات ١٠ روزه مجلس یعنی در روز ٢5 آذرماه 
رئیس دولت دوازدهم از ایحه پیشــنهادی خود درصحن مجلس دفاع کند، 
امــا پس از رهنمودهای رهبرمعظم انقــاب، دولت برای اعمال آن و اصاح 
بودجه ١٠ روز مهلت خواســته اســت. بدین ترتیب پیش بینی می شــود ایحه 

بودجه درپایان آذرماه جاری به صحن علنی مجلس برسد.
درهمین راستا، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت که تقدیم ایحه بودجه 
ســال ٩8 به مجلس به بعــد از اعمال اصاحات مدنظر رهبری موکول شــد. 
بهروز نعمتی در گفت وگو با ایســنا اظهار داشــت: پیش از این قرار بود رئیس 
جمهــوری ٢۵ آذر برای تقدیم ایحه بودجه در مجلس حاضر شــود. اما قرار 

شد اصاحات مورد نظر رهبر معظم انقاب درایحه بودجه اعمال شود.
ë ۹۸ اصاحات احتمالی در بودجه

از درآمدهــای نفتــی، افزایــش  بازنگــری در ســهم صنــدوق توســعه ملــی 
درآمدهــای مالیاتــی و کاهــش هزینه هــای جــاری دســتگاه های اجرایــی ســه 
اصاحــی اســت کــه پیش بینی می شــود در ایحه بودجه ســال آینــده اعمال 
شود. براین اساس با اعمال این اصاحات سقف منابع بودجه عمومی تغییر 

ایجاد خواهد کرد.
براساس قوانین بودجه ای، دولت موظف است سال آینده ٣۴ درصد از منابع 
فــروش نفــت را به صنــدوق واریز کنــد. این رقــم در بودجه به دلیــل انقباض 
درآمدی صفر در نظر گرفته شده بود اما ظاهراً حداقل سهم صندوق در سال 
آینــده بایــد ٢٠ درصد باشــد.طبق قانون از محل فروش نفــت باید ١۴ درصد 
سهم شرکت ملی نفت و ٣4 درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه و به 
این دو نهاد پرداخت شود. مابقی هم در قالب واگذاری دارایی های سرمایه ای 
می تواند به عنوان منابع بودجه پیش بینی شود. اما برای سال آینده سهم ٣۴ 
درصدی صندوق به دلیل تعهدات هزینه ای پیش بینی شــده در بودجه صفر 
شــده بود. به عبارتی دولت قصد داشت به دلیل محدودیت های فروش نفت 
و کاهــش منابع از این محل، ســهم صندوق توســعه ملی را بــه جای واریز به 

حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند.
امــا اخبــار حکایت از آن دارد که دولت در ســال ٩8 فقط ١۴ درصد از ســهم 
صنــدوق را می توانــد در بودجه هزینــه کند و ٢٠ درصد باقیمانــده را باید به 
صندوق توسعه ملی واریز کند. برآوردها نشان می دهد در سال آینده سهم 
٣۴ درصدی صندوق حداکثر ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با تصمیم 
جدید برای اصاح ســقف بودجه دولت فقــط می تواند برای حدود ١٧ هزار 
میلیــارد تومــان از منابع صنــدوق هزینــه پیش بینی کند و ٢8 هــزار میلیارد 
تومان باقیمانده باید به صندوق واریز شــود. در این صورت باید یا ٢8 هزار 
میلیــارد تومــان منابع جدید پیش بینی شــود کــه کارشناســان احتمال آن را 
کــم می دانند یا باید در بخــش هزینه ها ٢8 هزار میلیارد تومان صرفه جویی 
اتفــاق افتــد. هــر کدام از این ســناریوها لحاظ شــود به نظر نمی رســد دولت 
بتوانــد ٢۵ آذر و مطابــق بــا برنامــه از پیش تعیین شــده ایحــه بودجه را به 

مجلس ارائه کند.
حــال که قرار بر اصاح ایحه بودجه شــده، گفته می شــود یکی از اصلی ترین 
اصاحات کاهش ســهم صندوق توســعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده 
اســت؛ به گونه ای که دولت قرار اســت با اصاح ردیف پیش بینی شــده برای 
صندوق، ســهم قانونی آن را تغییر دهد که البته این مســأله در نهایت منجر 
بــه تغییــر اعــداد و ارقام دیگــر بودجه نیز خواهد شــد تا جایی کــه به احتمال 
زیــاد وضعیت منابع پیش بینی شــده نیز تغییــر خواهد کرد تــا جبرانی برای 
کسری بودجه احتمالی باشد. همچنین بر اساس شنیده ها، یکی از اصاحات 
احتمالــی ایحه بودجه مربوط به وضعیت درآمدهای مالیاتی اســت.آنگونه 
کــه نوبخت اعــام کرده بــود دولت برای ســال آینده رشــد ١٣ درصدی برای 
درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته اســت اما با توجه به احتمال کســری بودجه 
در ســال آینــده، میــزان درآمــد مالیاتــی پیش بینی شــده )١٢۶ هــزار میلیارد 

تومان( با تغییر مواجه خواهد شد تا جبرانی برای کسری بودجه باشد.
در این میان در صورت شفافیت فهرست مربوط به معافیت های مالیاتی که 
نوبخت نیز بر آن تأکید کرده، می توان به اصاح صف معافیت ها و به تبع آن 
افزایــش درآمدهای مالیاتی امیدوار بود که البته برای ایجاد هرگونه تغییر در 

معافیت ها، نظر مجلس فصل الخطاب خواهد بود.
اخبار واصله از این حکایت دارد که سازمان برنامه و بودجه در اصاحاتی که 
برای ایحه بودجه در نظر گرفته، کاهش هزینه ها همچون هزینه های مربوط 
به دستگاه های اجرایی را مدنظر قرار داده است. درواقع دولت تاش خواهد 
کــرد تــا با کاهــش هزینه هــا و مصارفی کــه در ایحــه بودجه پیش بینــی کرده 
بــود، زمینه را برای جبران کســری بودجه فراهم کند، البتــه یکی از مهم ترین 
هزینه هــای بودجــه مربــوط به حقوق و دســتمزد اســت کــه دولــت در ایحه 

پیش بینی کرده حقوق و دستمزد را ٢٠ درصد افزایش دهد.

بودجه

عطیه لباف
خبرنگار

 ٣٠ کارشــناس انــرژی، فعــال اقتصــادی و اســتاد 
دانشــگاه در نظرسنجی »ایران« پیشنهادهای خود 
را بــرای کاهش مصرف ســوخت اعــام کردند. در 
این نظرســنجی 4 گزینه »١. واقعی ســازی تدریجی 
قیمت هــا همراه بــا توســعه حمل نقــل عمومی، 
٢. ســهمیه بندی و دو نرخــی کــردن قیمت هــا، ٣. 
آزادســازی واردات خودروهــا با تعرفه های نزدیک 
بــه صفــر برای ارتقــای کیفی نــاوگان حمــل و نقل 
کشــور، 4. بهبود کیفی ساخت خودروهای داخلی و 
تولید خودرو با سوخت های مختلف« مورد پرسش 
قرار گرفت.کارشناســان بر ایــن باورند برای اصاح 
این شــرایط باید واردات خودروهای کم مصرف از 
جمله خودروهای هیبریدی و برقی با تعرفه صفر 
و حمایت هــای دولتــی و همین طــور شــکل گیری 
همکاری هــای بین المللــی در ایــن صنعت هرچه 
زودتر در دستور کار قرار گیرد تا با ایجاد یک فضای 

رقابتی از بحران خارج شویم.
ســوخت،  کارت  از  اســتفاده  شــدن  اجبــاری 
ســهمیه بندی و دونرخــی کــردن ســوخت نیــز بــه 
اعتقاد آنها یک راهکار کوتاه مدت برای مرحله گذار 
اان  آن،  اجــرای  مــورد  در  کــه  راهــکاری  اســت. 

گمانه زنی هایی وجود دارد.

امــا راهــکار پیشــنهادی دیگــر، اصــاح قیمت 
حامل های انرژی و پرداختن منابع مالی حاصل از 
این بخش به توسعه حمل نقل عمومی بویژه ریلی 
است. کارشناســان می گویند اگر مسئوان بدرستی 
در این مســیر قــدم بردارند ســرمایه اجتماعی این 
تغییــرات نیــز شــکل خواهد گرفــت و مــردم نیز با 

مسئوان همگام خواهند شد.
بــر اســاس آخریــن آمــار شــرکت ملــی پخش 
در  بنزیــن  مصــرف  میــزان  نفتــی،  فرآورده هــای 
تابســتان امســال به ١٢٠ میلیون لیتر در روز رسید و 
مصرف نفت گاز )گازوئیل( نیز میانگین ٩٠ میلیون 
لیتــر در روز بود. این درحالی اســت که تولید داخل 
بنزین کمتر از ١٠٠ میلیون لیتر و تولید نفت گاز هم 

حدود ١٠8 میلیون لیتر در روز است.
در حــال حاضر برای کاهش مصرف ســوخت، 
دولت طرح اجباری شدن استفاده از کارت سوخت 
شــخصی را دنبال می کنــد تا حداقــل از این طریق 
بتواند قاچاق ســوخت را کاهش دهــد. قاچاقی که 
بــه اعتقاد کارشناســان نتیجه افزایــش قیمت ارز و 
شــکاف میان قیمــت حامل های انــرژی در ایران با 
کشــورهای همســایه اســت. البته بیژن زنگنه، وزیر 
نفــت می گوید »قاچاق ســوخت احتمــااً از 4 تا 5 
میلیــون لیتر در روز بیشــتر نیســت.« لــذا باید یک 
مدیریت جامع تر برای کاهش مصرف ســوخت در 

دستور کار قرار گیرد.

آخرین اظهارات مقامات مســئول مبنی بر این 
بــوده که طرح هایی روی میــز دولت و مجلس قرار 
دارد امــا تاکنــون تصمیمی بــرای ســهمیه بندی و 
تغییر قیمت ســوخت گرفته نشــده اســت. در این 
راســتا روزنامــه ایــران هم به بررســی اینکــه از نگاه 
کارشناســان بهتریــن راه کاهــش مصــرف بنزیــن 
و گازوئیــل در ایــران چیســت؟ پرداخــت. در ایــن 
فعــال  اقتصــاددان،  کارشــناس،   ٣٠ نظرســنجی 
اقتصــادی و نماینــده مجلــس شــرکت کرده انــد. 

برآیند نظرات آنها جالب بود.
کارشناســان معتقدنــد کــه متهــم ردیــف اول 
خودروهــای  ایــران  در  ســوخت  بــاای  مصــرف 
بی کیفیــت داخلی هســتند که باید بســیاری از آنها 
از رده و نــاوگان حمــل و نقــل کشــور خارج شــوند. 
بررســی ها نشــان می دهد که برخــی از خودروهای 
ناوگان حمل و نقل ایران در هر ١٠٠ کیلومتر بیشتراز 
١٢ لیتــر ســوخت مصــرف می کننــد. ایــن در حالی 
است که دنیا به سمت تولید خودرهایی با مصرف 
٢.5 تا ٣ لیتر در هر ١٠٠ کیلومتر حرکت کرده. البته 
خودروســازی های داخلی مدعی هســتند که اکنون 
میانگین مصرف خودروهــای تولیدی به ٧.٣ لیتر 
در ١٠٠ کیلومتر رسیده اما سهم اندک آنها از ناوگان 
١٩ میلیــون خودرویی کشــور و همین طور باا بودن 
میــزان مصرف ایــن خودروها در محدوده شــهری 

نقدی است که به این بخش نیز وارد می شود.

»ایران« در گفت و گو با اقتصاددانان، کارشناسان انرژی و فعال اقتصادی بررسی کرد

30پیشنهاد  برای کاهش مصرف سوخت

نتیجه نظرخواهی
ë  بهترین راه کاهش مصرف بنزین و گازوییل در ایران چیست؟

1. واقعی سازی تدریجی قیمت ها همراه با توسعه حمل نقل عمومی
2. سهمیه بندی و دو نرخی کردن قیمت ها 

3. آزادسازی واردات خودروها با تعرفه های نزدیک به صفر برای ارتقای کیفی ناوگان حمل و نقل کشور 
4. بهبود کیفی ساخت خودروهای داخلی و تولید خودرو با سوخت های مختلف
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 بهترین راه کاهش 
مصرف بنزین و گازوییل 

 در کشور  از نگاه
30 کارشناس

گزینه انتخابی کارشناس
تمام موارد مهدی عسلی/ کارشناس ارشد انرژی و استاد دانشگاه

2 علی شمس اردکانی/ رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران
١و٣و٤ سید مهدی حسینی/ کارشناس ارشد حوزه انرژی

2 محمد حسین عادلی/ استاد دانشگاه و کارشناس ارشد 
انرژی

گزینه ١ و 2 برای کوتاه مدت نرسی قربان/ کارشناس ارشد حوزه انرژی
٣ و ٤  مرتضی بهروزی فر/ عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات

بین المللی انرژی ایران
2 و ٤  منصور معظمی /رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران

سایر موارد محسن داویز/ مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
سایر موارد فرشید سیم  بر/استاد اقتصاد انرژی دانشگاه
سایر موارد غامحسین حسن تاش/ کارشناس انرژی
محمود خاقانی /کارشناس ارشد انرژی ١ و ٣ و٤

١ و2 و٤ توأمان پدرام سلطانی /نایب رئیس اتاق ایران
٤ رضا پدیدار/ کارشناس ارشد حوزه انرژی

تمام موارد  عباس کاظمی/ مدیرعامل سابق شرکت ملی پاایش و پخش
فرآورده های نفتی

تمام موارد منصور ریاحی/ کارشناس انرژی و مدیرعامل سابق شرکت 
پخش فرآورده های نفتی

2 محمود زرین ماه /استاد دانشگاه
 ١، ٣ و ٤ گزینه های خوبی است و به

2 ترجیح دارد حسن مرادی /کارشناس انرژی
2 آلبرت بغزیان/ اقتصاددان

سایر موارد زهرا کریمی /استاد اقتصاد
٤ حسن خسروجردی/ عضواتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز 

و پتروشیمی
2 و٣و٤ بهزاد محقق حضرتی /فعال صنعت نفت و عضو اتاق ایران
١ و ٣ و٤  حسین امیری خامکانی 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی
١ و٣و٤ بهمن آرمان /اقتصاددان

١ سید تقی حجازی/ عضو اتاق ایران
١ و ٤ فرزان گلچین/ عضو اتاق ایران

٤ بهرام شهریاری/ عضو سابق هیأت مدیره انجمن قطعه 
سازان خودرو

١ محسن جال پور/ فعال اقتصادی
٤ ابراهیم امیدی /عضو اتاق ایران

١ و٣و ٤ سید علی کهفی قانع /عضو اتاق ایران
تمام موارد جال میرزایی/ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی
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مردم در دام سفته بازی داان قرار نگیرند
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفــت: آنچه امروز در 
بازار ارز شاهد آن هستیم روند طبیعی تعدیل تدریجی قیمت ارز 
در مسیر واقعی شدن آن است. بانک مرکزی به دور از هیجانات 
غیــر ضــرور و با تدبیــر ازم بــازار را مدیریــت و هدایت می کند. 
اقدامــات بانک مرکزی در تأمین و تســهیل عرضه اســکناس و 
حوالــه توســط فعالین بازار و نیز گشــایش تدریجــی کانال های 
مالی با کشورهای هشتگانه و اتحادیه اروپا ثبات ازم در بازار ارز 
در مسیر هدف تعیین شده را به وجود خواهد آورد. وی به مردم 
هشــدار داده است که با توجه به ریســک بازار مراقبت ازم را داشته باشند و در دام 

نوسان گیری و سفته بازی داان ارز قرار نگیرند./ اینستاگرام همتی

کاهش بخشنامه های ارزی
غامرضــا پناهــی، معــاون ارزی بانک مرکــزی گفــت: حمایت از 
فعــاان عرصــه تولید و تجارت کشــور در دســتور کار حــوزه ارزی 
بانــک مرکزی قرار گرفته اســت. بدین جهت طــی ماه های اخیر 
سعی شده است صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های ارزی را 
به حداقل برســانیم تا وضعیت با ثباتی را برای صادرکنندگان و 

تولید کنندگان در فضای مقرراتی ایجاد کنیم.  /بانک مرکزی

بدمسکنی را حل می کنیم
محمدســعید ایزدی، دبیر شــورای عالــی شهرســازی و معماری 
گفت: اولویت یک تهران رفع بد مسکنی در پهنه سرزمینی 
و نه شــهر است. در حال حاضر در منطقه ۲۲ تهران که قرار 
بود ۳۲۰ هزار نفر ســاکن باشــند بیش از ۴۰۰ هزار نفر ساکن 
شده اند و همین نکته نیز توزیع نامتعادل جمعیت را نشان 
می دهد و مبین این مطلب اســت که ساخت وســازهای اضافی و خاف طرح 

جامع در آن منطقه از پایتخت رخ داده است. / وزارت راه و شهرسازی

خبرخوان

خودروهای شگفت آور داخلی
خودروهــای داخلی روز پنجشــنبه هم از افزایش قیمت دســت 
برنداشتند. در حالی که همواره روزهای پنجشنبه بازار خودرو آرام 
اســت و قیمت ها به نرخ های روز قبل یعنی چهارشــنبه تعیین 
می شود اما این هفته قیمت ها بین 5۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان افزایش یافت. 
فعاان بازارمعتقدند: شــرکت های خودروســازی به تعهدات خود در تحویل خودرو 
پایبند نیستند و همین امر باعث شده سیر تقاضای خرید خودرو به سمت بازار بیاید. 
با افزایش تقاضا قیمت خودرو در بازار بهم می ریزد و هر روز گرانی دامنگیر خریداران 

جدید خودرو می شود. بدین جهت قیمت خودروهای داخلی شگفت آور شده است.

 بـــازار 
خـــودرو

531 میلیوناپتیما83 میلیوندنا

374 میلیونسراتو وارداتی92 میلیون207 دنده ای

EF7 360 میلیونتویوتا  پریوس62 میلیونسمند

یک میلیاردلکسوس 39T میلیونپراید 111

560 میلیوننیسان ایکس تریل42 میلیونتیبا صندوقدار

خودرو های خارجیخودروهای  داخلی تومانتومان

موافقان تفکیک چه می گویند؟
حســن یونس ســینکی، معاون ســابق وزیر صمت: با 
تفکیــک وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موافــق 
هســتم و معتقــدم وزارت بازرگانــی بایــد بــا رویکرد 
جدیــد و از منظــر رفتار اقتصادی تجارت که در ســایر 
کشورهای پیشــرفته وجود دارد، حرکت کند. بدین جهت جداسازی 
وزارت صنعــت از بازرگانی ضروری اســت و حتــی فعالیت هایی که 
بعــد از ادغــام وزارت صنایــع و بازرگانی بــه وزارت جهادکشــاورزی 
ســپرده شــد باید در صــورت تفکیک بــه وزارت بازرگانــی برگردانده 

شود.
 وزارت بازرگانــی بــا رویکردهــای جدید و نــگاه توســعه ای باید احیا 
شــود به گونه ای که هدف آن رشــد صادرات و رســیدن بــه بازارهای 
جدید باشــد. تفکیک نیازمند کار کارشناســی و ســاختاری اســت، اگر 
طبــق اصول و قاعــده حرکت نکند به طور سرنوشــت تفکیک مثبت 
نخواهــد بود. با رویکرد جدید، وزارت بازرگانی باید فضایی را فراهم 
کنــد که رســیدن به بازارهای جدید تســهیل شــود و صــادرات تنها از 
منظر ارزآوری نگاه نشــود بلکه با رویکرد ارتقای کیفیت محصوات 
صادراتــی، کاهــش قیمــت تمام شــده کاا و رفتار تجاری بر اســاس 

قاعده بین المللی باشد.

 
اواسط دولت یازدهم بود که حسن روحانی 
رئیــس جمهــوری بــا اعضــای دولــت بــر 
موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن 
و تجارت به توافق رسیدند. وزارتخانه ای که 
در دولــت احمدی نــژاد و به رغم مخالفت 
کارشناســان ادغــام شــد و در نهایــت هــم 
نتیجه ای برای اقتصاد کشور نداشت و تنها 
کارمندان دو وزارتخانه در کنار هم نشستند، 
یک وزیر مسئول کارها شد و سردر وزارتخانه 
هم از صنایع و معادن و بازرگانی به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت تغییر نام یافت.
فعــاان اقتصــادی قبــل از 1۲ تیر ســال 9۰ 
)روز ادغــام( به دولت وقت هشــدار دادند 
که ادغام بدون سیاســتگذاری و مشخص 
نبودن سازوکارها، خروجی جز تنبل شدن 

یــک وزارتخانه ندارد و روند تصمیم گیری 
به جای آنکه تسریع شود، اکپشتی خواهد 
شد و این امر به ضرر تولید و تجارت است. 
اما زور موافقان چربید و وزارت بازرگانی که 
نخســتین بار در ســال 1۲۸9 قمری توسط 
ناصرالدین شاه تأسیس شده بود با وزارت 
صنایــع ادغام شــد؛ وزارتی که ســال 79 با 
ادغــام وزارت صنایــع و وزارت معــادن و 
فلزات شــکل گرفته بود. با گذشت 7 سال 
ایحــه تفکیــک وزارت صمت به مجلس 
ارســال شــد و 7 مــرداد مجلــس بــا ایحه 
تفکیــک با رأی بــاا مخالفت کــرد. بعد از 
مسکوت ماندن تفکیک، رئیس جمهوری 
در دیدار وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه 
و شهرسازی)19 آذر( دوباره موضوع را احیا 
کرد و گفت: »نمایندگان مجلس با ایحه 
تفکیک همراهی نکردند، اما اکنون با وجود 
تحریــم تفکیــک یک ضــرورت اســت. در 

شرایط کنونی نیاز داریم که بخش بازرگانی 
فعال باشد، منتها امروز صنعت و معدن 
نیــز در داخــل یــک مجموعه قــرار دارند و 
مانند آن اســت کــه روی یــک خودرویی با 
ظرفیت 1۰ تن، باری به وزن ۳۰ تن گذاشته 
شــده باشــد کــه ایــن کار حداقــل می تواند 
ســرعت ایــن خــودرو را کاهــش دهــد.« با 
توجه به صحبت هــای رئیس جمهوری و 
احیای طرح تفکیک با فعاان و کارشناسان 
از  برخــی  کردیــم.  صحبــت  اقتصــادی 
آنها بشــدت با تفکیک مخالف هســتند و 
می گویند این امر در شرایط تحریم به ضرر 
کشور است. محسن جال پور رئیس سابق 
اتــاق بازرگانی ایــران می گوید: »نــه ادغام 
خــوب بود و نــه تفکیک در شــرایط فعلی 
خوب اســت، این امر باعث می شود زمان 
از دســت بــرود.« عبدالوهاب ســهل آبادی 
رئیس خانه صنعت نیز در لیست مخالفان 

تفکیک اســت. وی می گوید: زمانی که قرار 
بود ادغام صورت گیرد ما بشدت مخالفت 
کردیم اما گوش شنوایی نبود. بدین جهت 
در مقطــع فعلــی هــم تفکیک بــه صاح 
نیســت.  یونس ژائله ســعدآباد عضو اتاق 

بازرگانــی ایــران هــم از مخالفــان اســت. 
نگرانی وی این است که فعاان اقتصادی 
با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بــا چالش هــای جدیــدی روبه رو شــوند. با 
توجه به مخالفت هایی که به آن اشاره شد، 

موافقان تفکیک هم ادله خودشان را دارند 
و معتقدند که یک روز هم نباید این امر به 
تعویق بیفتد. حال باید دید که نمایندگان 
مجلس برای تفکیک وزارت صمت دولت 

را همراهی خواهند کرد یا خیر.

مرجان اسامی فر
خبرنگار سیاستگذاری

»ایران« از نظر موافقان و مخالفان تفکیک وزارت صمت گزارش می دهد

جدایی »صاد« و »میم« از »ت«

ســید محمد اتابک، عضو هیأت نماینــدگان اتاق ایران: ادغام 
وزارت صنایــع و بازرگانــی از ابتــدا اشــتباه بــود. وقتی ذات 
یک کشــور بــه دولت وابســته اســت، ادغام اشــتباه اســت. 
امــا وزارت  اســت  برنامه ریــزی  نیازمنــد  وزارت صنعــت، 
بازرگانــی به تصمیمات فوری و برنامه ریزی نیاز دارد. لذا وزارت صنعت 
بــه دلیــل حجم کار و ماهیتی کــه دارد نمی تواند تصممیــات فوری برای 
کااهای اساسی کشور بگیرد. نمونه آن قیمت مرغ و گوشت است. وزارت 
بازرگانــی با معیشــت مردم ســروکار دارد و اگر کوتاهی در ایــن امر اتفاق 
بیفتــد همــه دچــار ضرر و زیان می شــوند لذا یــک روز هــم نباید موضوع 
تفکیــک بــه تأخیــر بیفتــد و امیدواریم هــر چــه ســریعتر وزارت صنعت 
و بازرگانــی جــدا شــود. زمانی می توان از کشــورهای دیگــر در مورد ادغام 
وزارتخانه هــا الگو گرفت که اقتصاد وابســته به دولت نباشــد. تا زمانی که 

اقتصاد آزاد نشود هر گونه ادغام چالش ایجاد می کند.

عاء میرمحمد صادقی، عضــو اتاق بازرگانی ایران: اگر موازین 
و اســتانداردهای ازم رعایت شــود، تفکیــک وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت بهتر اســت و در نهایت فعــاان اقتصادی با 

شرایط مناسب تری می توانند فعالیت کنند.

مسعود گل شیرازی، عضو اتاق بازرگانی ایران: اقتصاد اجزای مختلف 
چــون تجــارت، تولیــد، بانــک و ســرمایه گذاری دارد. بــرای آنکــه یک 
مجموعــه چابک شــود باید تمام اجزا در کنار هم قــرار بگیرند. بدین 
جهــت وقتــی تفکیک اتفاق بیفتــد اما تصمیمات یکپارچــه و اجزای 
هماهنگ نباشند، تفکیک کارساز نیست. تا زمانی که اقتصاد دولتی باشد ادغام باری 
از دوش اقتصاد برنمی دارد. وزارت صمت باید به ســمت سیاســتگذاری حرکت کند 
نــه آنکــه کارهای اجرایی کند. دولــت بنگاه های زیادی دارد کــه در قالب خصولتی در 
حال فعالیت هستند. وقتی وزارتخانه ای بنگاهداری می کند، صنایع بخش خصوصی 

و تجارت فراموش می شوند و همه اتفاق ها به نفع خصولتی ها رخ می دهد.

حمید رضا قلمکاری، عضــو اتاق بازرگانی ایران: بــا تفکیک وزارت 
صمــت موافق هســتم. در حــال حاضر این وزارتخانه شــبیه شــترمرغ 
است. موقع بار می گوید مرغ هستیم و موقع تخم گذاشتن، شتر است. 
ادغام باعث شــد جلوی واردات و صادرات گرفته شود. این وزارتخانه 
به جای آنکه کمک کند، ما را محاصره کرده اســت. ما بشــدت از وزیر صمت به خاطر 
تصمیم هایی که می گیرد، گایه داریم. کارخانجات زیادی بسته شدند و هیچ مسئولی 
پاســخگو نیســت و همه بیننده شــده اند. امیدواریم وزارت بازرگانی احیا شــود، چرا که 

آنها با ادبیات بازرگانی آشنا هستند و می توان با آنها به درک مشترک رسید.
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روز  مذاکــرات  محتــوای  انتشــار 
چهارشــنبه شــورای امنیــت ســازمان 
اینکــه  بــا  دارد  آن  از  حکایــت  ملــل 
امریکا قصد داشــت این نشست را به 
صحنــه ای برای تخطئه اجرای برجام 
و طــرح تحریــم جدید علیه ایــران به 
بهانه نقض قطعنامــه 2231 به دلیل 
فعالیت هــای موشــکی ایــران تبدیــل 
کند، خود در گوشه رینگ انزوا به دلیل 
نقــض قطعنامــه و خــروج از برجــام 
قــرار گرفت. همچنین گــزارش درباره 
فعالیت های موشــکی ایران بر اساس 
اطاعات غیر مستند مورد نقد برخی 

از اعضای اصلی قرار گرفت.
محمــد جــواد ظریــف وزیــر امــور 
خارجــه ایــران در پاســخ بــه همتــای 
امریکایــی اش مایک پمپئو که ترجیح 
داده بــود خــود، نمایندگــی امریکا در 
نشســت چهارشــنبه را بر عهده بگیرد 
بــا یــادآوری اینکــه »پمپئو نشــان داد 
کــه منبــع اســتناد امریکا و شــرکایش، 
اســت«   1929 لغوشــده  قطعنامــه 
جدیدتریــن  »در  نوشــت:  توئیتــی  در 
شــیوه تمســخر شــورای امنیت، پمپئو 
درخصــوص نقــض قطعنامــه 2231 
گزافه گویی کرد و ســپس نقشــه راهی 
برای نقض بیشــتر این قطعنامه ارائه 
داد. او امریکای منزوی را به نخســتین 
عضو دائمی شــورای امنیت بدل کرد 
کــه کشــورها را بــه علــت پایبنــدی به 

قطعنامه ها، مامت می کنند.«
ایــن موضع ظریــف در حالــی بود 
کــه نماینــدگان دســت کــم ســه عضو 
دائــم دیگــر شــورای امنیــت ســازمان 
ملــل در موضــع خود به نحــوی به رد 
دیدگاه های امریــکا و حمایت از ایران 

پرداختند.
ژائوشــو«  »مــا  ایرنــا،  به گــزارش 
در  نشســت  آن  در  چیــن  نماینــده 
واکنشــی به گــزارش دبیر کل ســازمان 
تأثیــر  تحــت  حــدودی  تــا  کــه  ملــل 
دیدگاه هــای واشــنگتن تنظیــم شــده 

مــواردی  ذکــر  از  قدردانــی  بــا  بــود، 
همچــون لــزوم حفــظ روابــط تجاری 
گفــت:  برجــام  اجــرای  و  ایــران  بــا 
»معتقدیــم که گــزارش باید متوازن و 
بی طرفانه و بازتــاب دهنده وضعیت 
و  باشــد   2231 قطعنامــه  اجــرای 
نگرانی هــای ایران را مــورد توجه قرار 
حمایــت  مــورد  را  برجــام  او  دهــد«. 
قطعنامــه شــورای امنیــت، در حکــم 
دســتاوردی  و  بین المللــی  قانونــی 
چندجانبه گرایــی  عرصــه  در  بــزرگ 
دانســت و بــا انتقــاد از خــروج امریــکا 
از برجــام ادامــه داد: »اعضــای باقــی 
مســئولیت پذیری،  حــس  بــا  مانــده 
متمرکــز بر تــداوم اجــرای آن و حفظ 
روابــط تجــاری بــا ایــران هســتند. این 
اقدام مــورد حمایــت جامعه جهانی 

قرار گرفته است«.
»کارن پیــرس« نماینــده انگلیس 
نیز در نشســت روز چهارشــنبه شورای 
امنیــت در ارتباط بــا قطعنامه 2231، 
نداشــتن  ســازگاری  مدعــی  چــه  اگــر 
بــا  ایــران  موشــکی  آزمایش هــای 
قطعنامــه 2231 شــد امــا بــا حمایت 
مجــدد از برجام، بر لــزوم بهره مندی 
ایــران از منافــع اقتصادی ایــن توافق 
تأکید کرد. پیرس با اشاره به ساز و کار 
مالی ویژه اتحادیــه اروپا )SPV( برای 
حفــظ روابــط تجاری بــا ایــران افزود: 
انگلیــس در حــال همــکاری و رایزنی 
حصــول  بــرای  فرانســه  و  آلمــان  بــا 
اطمینــان از تــداوم بهره منــدی ایران 
از مزایــای اقتصــادی لغــو تحریم هــا 
مطابــق با برجام بوده اســت. پیش از 
وی، »فرانسوا داتره« نماینده فرانسه 
در ســازمان ملــل متحــد نیز بــا تأکید 
مجــدد بر اهمیــت برجــام و پایبندی 
بــه آن، درخصوص پیامدهای ناشــی 
از فروپاشــی احتمالی آن هشدار داده 

بود.
 نماینده دائم روســیه در ســازمان 
نیــز در همیــن جلســه ضمــن  ملــل 

دفاع از برجام اعام کرد که کشــورش 
مخالــف ربط دادن برجام به مســائل 
موشــکی  موضــوع  جملــه  از  دیگــر 
اســت. »واســیلی نبنزیــا« گفــت: »بــا 
ارزیابــی و گــزارش دبیــرکل ســازمان 
ملــل موافقیــم کــه می گویــد تصمیم 

امریکا برای خــروج از برجام و احیای 
تحریم هــای یــک جانبــه علیــه ایران 
چالش جدی اســت و به دســتیابی به 
اهداف تعیین شــده و مفــاد قطعنامه 
2231 شورای امنیت کمک نمی کند«. 
وی ادامــه داد: »بــا وضعیــت ضــد و 

نقیضــی مواجــه هســتیم کــه یکــی از 
اعضای شــورای امنیت ســازمان ملل 
نــه فقــط آشــکارا از اجــرای قطعنامه 
2231 خــودداری می کند بلکه ســعی 
را  عضــو  کشــورهای  ســایر  کــه  دارد 
به خاطــر اجــرای تصمیمات شــورای 

امنیــت و کمیســیون مشــترک برجام 
مجازات کند.«

وی به موضع روســیه در خصوص 
کــرد  اشــاره  ایــران  موشــکی  برنامــه 
تحقیقــات  مخالــف  گفت:»مــا  و 
دبیرخانه ســازمان ملــل در خصوص 
برنامــه موشــک های بالســتیک ایران 
بــدون مجوز شــورای امنیت ســازمان 
ملــل هســتیم. همچنیــن در گــزارش 
ســازمان ملل درباره برنامه موشــکی 
ایــران نبایــد از اطاعــات منابــع آزاد 
بــه  آن  در  اینکــه  یــا  شــود  اســتفاده 
اطاعــات غیرموثق و آزمایش نشــده 
ارائــه شــده از ســوی برخــی کشــورها 
چنیــن  اینکــه  بویــژه  کــرد  اســتناد 
اطاعاتــی در اختیــار اعضای شــورای 

امنیت قرار نمی گیرد.«
اســحاق آل حبیب، ســفیر ایران در 
ســازمان ملل نیــز که در این نشســت 
حضــور داشــت در ســخنانی بــا بیــان 
ایــن هشــدار کــه »هرگونــه انفعــال یا 
تســاهل در اتخــاذ اقــدام مناســب در 
مقابل سیاســت های غلط امریکا تنها 
موجب گستاخ تر شدن آن در استمرار 
سیاســت های  و  غیرقانونــی  اعمــال 
غیرمسئوانه اش خواهد شد«، گفت: 
گســتاخی  از  درجــه ای  بــه  »امریــکا 
رســیده که برای تشــدید دشمنی خود 
علیه ایــران، شــورای امنیــت را نیز به 
گــروگان گرفتــه اســت«. آل حبیب به 
اثرات تحریم هــای امریکا بــر واردات 
پزشــکی  تجهیــزات  و  دارویــی  اقــام 
نیــز اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه »آیا 
اســتفاده از غذا و دارو به عنوان ســاح 
علیه غیرنظامیان، چیزی جز جنایت 
علیه بشریت و مصداق بارز تروریسم 
اقتصــادی اســت؟«، افــزود: »جامعه 
بین المللــی بایــد در مقابــل اینگونــه 
امریــکا  قلدرمآبانــه  سیاســت های 
بایستد و مقامات این کشور را به دلیل 
ارتــکاب اینگونــه اقدامــات جنایت بار 

مسئول بشناسد.«

نظر متفاوت زیباکام و قدیری ابیانه

رابطه با امریکا؛ مضر یا مفید به حال ایران
مناظــره صادق زیباکام، اســتاد دانشــگاه و فعال سیاســی 
تحلیلگــر  ابیانــه  قدیــری  محمدحســن  بــا  اصاح طلــب 
اصولگــرا، بــا موضــوع تقابل 40  ســاله ایــران و امریــکا، در 

دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش ایســنا، زیباکام با بیان اینکه در ســال های قبل از پیروزی انقاب، 
خواســِت مردم، خواســت های دموکراتیک همچون آزادی مطبوعات، نبود 
زندانــی سیاســی و... بــود، گفــت: معتقدم دلیــل اینکه در ســال های پس از 
انقــاب گفتمــان آزادیخواهــی به حاشــیه رفت و جــای آن را امریکاســتیزی 
گرفــت، به دلیل رقابت فشــرده بیــن جریان های چپ و جریانات اســام گرا 

بود.
زیبــاکام با طرح این پرســش که »چه شــد که حرکت اشــغال ســفارت امریکا 
تــداوم پیدا کــرد«، اظهار کــرد: معتقدم امریکاســتیزی مواهب بســیاری برای 
حکومــت داشــته و بزرگتریــن فایده آن نیــز این بوده که طی این ســال ها تمام 
مشــکات اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و... کشور به نوعی کمرنگ 
شــده و فقــط استکبارســتیزی برجســته شــده اســت. وی درخصــوص مذاکــره 
بــا امریــکا نیــز گفت: معتقــدم ظرف ۴0 ســال گذشــته ضدیت بــا امریکا هیچ 
دســتاوردی برای منافع ملی ما نداشــته و در مقابل اصرار بر دشمنی با امریکا 

به منافع ملی ما آسیب زده است.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکه یــک جریــان تنــدرو در کشــور نمی خواهد 
امریکاســتیزی را رهــا کنــد و به نوعی به هویت این جریان تبدیل شــده اســت، 
افــزود: ایــن تفکــر در جریــان مذاکــرات هســته ای نیز از هیــچ کارشــکنی علیه 

مذاکرات امتناع نکرد و امروز نیز با FATF مخالفت می کند.

ë قدیری ابیانه: مضرات رابطه با امریکا بیشتر از منافعش است 

قدیــری ابیانــه نیز در این مناظــره درباره چرایی تقابل با امریــکا گفت: ابتدای 
انقاب نگاه دولت بازرگان این بود که می توانیم با امریکا رابطه داشته باشیم 
و در نتیجــه ســفارت امریــکا در ایــران را تعطیــل نکردیــم، اما پس از اشــغال 
ســفارت اسنادی به دست آمد که به وضوح نشان می داد امریکا دنبال توطئه، 
ترور و ضربه به انقاب ما بوده اســت. شــاید اگر امریکا از دشــمنی با ما دســت 

برمی داشت، رابطه ما با امریکا قطع نمی شد اما اینچنین نشد.
وی با بیان اینکه امریکا به دنبال کمک کردن به هیچ کشــوری نیســت و منافع 
خود را دنبال می کند، اظهار کرد: اگر رابطه با امریکا می توانســت برای کشوری 
رونــق بیــاورد، برای مصر مــی آورد. قدیــری ابیانه گفــت: رابطه بــا امریکا هم 
منافعی دارد، اما مضراتش بیشتر است. البته شاید زمانی به این نتیجه برسیم 
که منافع این رابطه بیشتر است و آن زمان با این کشور ارتباط برقرار کنیم. این 
تحلیلگر مســائل سیاســی ادامه داد: رهبر معظم انقاب بارهــا فرموده اند که 
تنها 10 تا 1۵ درصد مشکات به امریکا برمی گردد و مابقی ریشه داخلی دارد. 
باید بدانیم برای رفع مشــکات به کار و تاش بیشــتر نیاز داریم که متأســفانه 
جزو ملت های کم کار هســتیم و بخشی از دلیل عقب ماندگی کشور هم همین 
اســت. وی افزود: ۷0 تا ۸0 درصد مشــکات اقتصادی موجود نتیجه عملکرد 
مــردم اســت و تــا زمانی که فرهنــگ کار در جامعــه باا نرود، این مشــکات را 
خواهیم داشت. قدیری ابیانه در پاسخ به این اظهار نظر که دشمنی با امریکا 
دســتاوردی برای ما نداشــته است نیز گفت: همین که کشــور ما تجزیه نشده و 
اســتقال داریم، از جمله این دستاوردهاست. ما امریکا را کدخدا نمی دانیم و 

با علم به واقعیت، امریکا را دشمن خود می پنداریم.
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بــــرش
ســید حســین موســویان در مقاله ای 
بــر  مؤثــر  مهــم  عامــل  شــش  بــه 
سیاست های موشکی ایران در پاسخ 
بــه اتهامــات و ادعاهــای وزیر خارجــه امریکا در شــورای 
امنیت سازمان ملل پرداخت. به گزارش ایسنا، موسویان 
در المانیتــور در تشــریح این مــوارد با اشــاره به خاطرات 
دهشــتناک تجاوز عراق به ایران، کشته شدن صدها هزار 
نفــر ایرانــی در آن جنــگ و حمایــت قدرت هــای اصلی 
جهان از کشــور متجاوز نوشــت: »اســتفاده سیستماتیک 
عــراق از موشــک های اســکاد بــرای حمله به شــهرهای 
بی دفاع ایران، تهران را وادار به ســرمایه گذاری در برنامه 
موشــک های بالستیک کرد«. موســویان افزود: »استفاده 
بی تفاوتــی  و  شــیمیایی  ســاح های  از  صــدام  گســترده 
جامعــه بین الملل نســبت به چنیــن تجاوزاتی ایــران را 
متقاعد کرده کــه نمی تواند به ســازمان های بین المللی 
بــرای بــاز داشــتن و مجــازات چنین تجــاوزات آشــکاری 
اطمینــان کند.« وی با اشــاره بــه اینکه عدم تــوازن قوای 

نظامی متعارف در منطقه نقش مهمی در سیاست های 
موشــکی ایران بــازی می کنند، محدود کــردن داوطلبانه 
موشــک های ایران بــه برد 2000 کیلومتر در شــرایطی که 
موشک های با برد 2۸00 کیلومتر در اختیار عربستان قرار 
دارد را یاد آور شد و احاطه ایران توسط نیروها و کشورهای 
بعضــاً متخاصــم مجهز بــه کاهک هــای هســته ای را از 

عوامل مؤثر در سیاست های دفاعی ایران دانست.
موســویان در پایان با مقایســه فعالیت موشکی ایران در 
ادوار مختلف که نشــان می دهد این فعالیت با اقدامات 
خصمانــه امریــکا از جملــه تحریــم و خــروج امریــکا از 
برجام رابطه مســتقیم و معنا دار داشــته است، راهکار را 
یک قــرارداد چند جانبه بــرای برقراری منطقــه عاری از 
ساح های کشتار جمعی در خاورمیانه دانست و تصریح 
کرد: »در غیر این صورت، در شــرایط فعلی که کشورهای 
منطقه بســرعت مشــغول مســلح کــردن خود هســتند، 
انتظار اینکه ایران ستون فقرات دکترین دفاعی خود را از 

بین ببرد نا بخردانه به نظر می رسد.«

پاسخ های موسویان به ادعاهای مایک پمپئو علیه توان موشکی و دفاعی ایران



آنتن فروشی صداوسیما درباره کتاب های 
کمک آموزشی و کاس های کنکور تمامی 
نــدارد. این بــار جمعی از اعضــای هیأت 
علمــی پژوهشــگاه مطالعات آمــوزش و 
پــرورش در نامه ای به رئیس رســانه ملی 
تأکید کردند که تبلیغات صداوســیما، به 
توهم یادگیری در خانواده ها دامن می زند. 
در بخشــی از این نامه آمده اســت: بخش 
قابــل توجهــی از برنامه هــای شــبکه های 
مختلــف صداوســیما به تبلیغ مســتقیم 
و غیــر مســتقیم منابــع کمک درســی به 
بهانه موفقیت دانش آمــوزان در آموزش 
مدرســه ای )منتهی به کنکور و روش های 
آمادگــی بــرای آن( اختصاص داده شــده 
اســت. ایــن برنامه هــای تبلیغاتــی که در 
ســاعات  بهتریــن  در  و  وســیعی  حجــم 
پرمخاطــب روی آنتــن مــی رود، از یــک 
ســو موجب تشــویش خاطــر خانواده ها و 
اضطــراب شــدید دانش آموزان شــده و از 
ســوی دیگــر به صــورت پنهــان و ضمنی 
ایــن پیــام را القــا می کند کــه منابع اصلی 
درســی و آموزش های رســمی مدرسه ای 
ناقص و ناکافی اســت. از این رو، به نقش 
و  رســمی  وپــرورش  آمــوزش  جایــگاه  و 
مدرســه ای به عنوان یک نهــاد حاکمیتی 
حســاس و خطیــر در جامعــه، صدمــه 
سختی زده و می زند.« موضوعی که البته 
وزیر آموزش و پرورش هم بارها درباره آن 
توضیح داده اســت. او در حســاب کاربری 
توئیترش نوشــت: »سال گذشته را یادتان 
هســت؟ وقتی با شما از مافیایی صحبت 
کردم کــه با اضطــراب فرزندانمان دالی 
می کننــد و آن روز تمام توان خــود را برای 
مقابله با حذف آزمون های زائد گذاشتند. 
امروز حجم گســترده تبلیغــات آنها را به 
بهانه کنکور می بینید؟« این جمات فقط 
اظهــار نظر وزیر آموزش و پرورش نبود. او 
تبلیغ و ورود کتاب های کمک آموزشــی را 
در مدارس ممنــوع اعام کرد اما با وجود 
این هنوز زورش به صداوسیما نمی رسد. 
موضوعی کــه حاا با واکنش کارشناســان 
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آنتنصداوسیمادراجارهناشرانکتابهایکمکدرسی
گزارش »ایران« از تبلیغات میلیاردی تلویزیونی برای کتاب های آموزشی

هدی هاشمی
تنبیه دانش آموزان با مشق شبخبرنگار

نظــام آموزشــی کشــور بــا تغییــر و تحواتــی همراه 
اســت و این روند نشــان می دهد آمــوزش و پرورش 
در حال گذار اســت بنابراین مسئوان این وزارتخانه 
وتربیــت  ارتقــای تعلیــم  تــاش دارنــد در جهــت 
اجــرا  بــه  را  جدیــدی  برنامه هــای  دانش آمــوزان 
بگذارنــد که یکی از این برنامه ها حذف مشــق شــب 
برای دانش آموزان کاس اول تا سوم دبستان است. 
آن طــور که معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
اعام کرده بود امســال مشق شــب حذف و تکالیف 
مهــارت محور جایگزین آن شــده اســت. مســئوان 
وزارت آمــوزش و پــرورش به تمــام ادارات آموزش و پرورش ابــاغ کرده اند 
کــه معلمان کاس اول تا ســوم اجازه دادن مشــق شــب را بــه دانش آموزان 
ندارنــد. ایــن برنامه در کاس هایی که تراکم 16 تــا 25 دانش آموز دارند اجرا 
خواهــد شــد و معلمان باید دانش آمــوزان را در کاس درس زیر نظر بگیرند 
البته ایــن موضوع در کاس های زیر 16 دانش آموز 
هــم اجرا می شــود و تأکیــد آموزش و پــرورش این 
اســت که دانش آموز تکالیف را در مدرســه بنویسد 
و بــار کاس درس را بــه خانــه نیــاورد. ایــن برنامه 
قابل قبول و قابل دفاع اســت چرا که در کشــورهای 
پیشــرفته کار آموزشــی در مدرســه انجام می شــود. 
دانش آموزان در آن مدارس با کیف سبک به خانه 
می رونــد چرا که اعتقاد بر این اســت که دانش آموز 
در خانه نباید کار آموزشــی خاصــی انجام دهد. در 
مدارس کشورهای پیشرفته آموزش فقط در کاس 
درس انجــام نمی شــود. بچه هــا زمین بــازی دارند 
اگر 6 ســاعت در مدرســه هستند بیشــتر وقت ها در 
فضای خارج از کاس درس آموزش شان را سپری 
می کننــد. تنوع آمــوزش در مدارس دیگر کشــورها 
بااســت. بنــده به عنوان یــک معلم و یــک پدر که 
فرزند مدرســه ای دارم می گویم اگر دانش آموزان در مدرســه کار خودشان را 
بخوبی انجام دهند دیگر نیازی به مشــق شــب در خانه نیست. نوشتن مشق 

در خانه به نوعی تنبیه است.
 امــا ایــن را هم در نظــر بگیریم در مدارس مــا یک کمد بــرای دانش آموزان 
وجــود نــدارد تا آنها وســایل آموزشی شــان را در کمــد بگذارند. بــرای همین 
آنهــا هــر روز بــا کوله های ســنگین به مدرســه و در نهایــت به خانــه می آیند. 
مدرســه های مــا خســته کننده اســت.خیلی از دانش آمــوزان بــدون خــوردن 
صبحانــه بــه مدرســه می آیند و کســی هم فکری بــه حال ایــن دانش آموزان 
نمی کند. می خواهم بگویم آموزش در مدارس ما هنوز بســیار ســنتی اســت. 
مــا می آییم ارزشــیابی توصیفی را در مــدارس اجرایی می کنیــم اما معلم با 
40دانش آموز در ارتباط است نمی تواند هر کدام را ارزشیابی کند. مدارس ما 

هنوز نمی تواند ایده های نو را بپذیرد اما باید تحول را ایجاد کنیم.

مهدی بهلولی
فعال صنفی معلمان

یادداشـــت

آموزشی روبه رو شده است؛ آنها می گویند 
صداوســیما نبایــد بــرای جبــران کســری 
بودجه خود به کــودکان و نوجوانان ضربه 
آموزشــی وارد کند. بر اساس آمارهایی که 
کارشناسان آموزشی داده اند یک مؤسسه 
آموزشــی در طول یک ســال بــرای پخش 
آگهی هــای بازرگانــی رقــم 300 میلیــارد 
تومــان پرداخــت کرده اســت یــا برخی از 
کارشناســان هــم از گــردش مالــی 8 هزار 
میلیارد تومانی مؤسسات کنکور می گویند 
که بخش اعظم این گردش مالی مدیون 
بــرای  تبلیغاتــی اســت کــه صداوســیما 
این مؤسســات انجــام می دهد. در ســوی 
دیگر بر اســاس آماری که یکــی از مدیران 
آمــوزش و پرورش اعام کرده اســت؛ یک 
مؤسســه آموزشــی فقط در روزهــای جام 
جهانی با پرداخت رقم 42 میلیارد تومان 

این مطلب اظهار داشت: ماده 7 مصوبه 
فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای   483
می گوید، صداو سیما، مطبوعات و جراید 
کثیراانتشــار کشــور فقط در صورت تأیید 
رسـمی و معرفـی هـر یـک از وزارتخانه های 
ذی ربط برای فرم های ویژه مجاز به تبلیغ 
و انتشارآگهی تبلیغاتی هستند و مؤسـس 
یـــا مؤسســـان ملزم بــه اخذ مجــوز ازم از 
وزارتخانــه مربوطــه هســتند. در دو نامــه 
وزیــر آموزش و پــرورش خطاب به رئیس 
صدا و سیما این موضوع را مطرح کرد و از 
رئیس صدا وسیما خواست تا به وضعیت 
آگهی هــای آموزشــی ورود کنــد. وی تأکید 
کــرد: مطابق بــا مصوبه بیســت و یکمین 
جلسه شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی 
و نظــارت مرکــزی ســازمان مــدارس غیر 
دولتی و توســعه مشــارکت مردمی، ورود 

هــر گونــه محتــوای آموزشــی و کتاب های 
کمک درســی توســط مؤسســات حقوقی 
و اشــخاص حقیقــی بــرای دوره ابتدایــی 
ممنوع اســت. ما چنین قانونــی داریم اما 
رســماً صداوســیما این موضــوع را نادیده 
می گیرد. ما از بخش بازرگانی صدا وسیما 
توقــع داریم به این قانــون احترام بگذارد. 
باید بدانند که این شیوه تبلیغات آموزشی 
مسمومیت تربیتی ایجاد می کند. دوستان 
در صداوســیما اعام می کنند که آموزش 
و پرورش ســند تحول را اجــرا نمی کند اما 
خــود مســئوان صداوســیما خاف ســند 
تحول برنامه های تبلیغاتی به خورد مردم 
می دهنــد ایــن تبلیغات فقط بــه حافظه 

انحصار آنتــن صدا و ســیما را برای تبلیغ 
کتاب های کمک آموزشــی خــود خرید. با 
ایــن حال آن طــور که مســئوان آموزش و 
پــرورش می گویند تبلیغات صداوســیما 
درباره کتاب های کمک درســی به گونه ای 
اســت کــه خانواده هــا بــه مــدارس اجبــار 
می کننــد کــه از کتاب هــای کمــک درســی 
اســتفاده کننــد. تــب و تابــی کــه تلویزیون 
برای این مؤسســات بــه راه انداخته آنقدر 
قوی اســت که حتی برای دوره ابتدایی نیز 
آزمــون طراحی می کننــد. مرتضی نظری 
رئیــس روابط عمومــی وزارت آمــوزش و 
پــرورش دربــاره تبلیغات صداوســیما در 
زمینــه کتاب هــای کمک آموزشــی با بیان 

محوری توجــه می کند و حس جنگجویی 
و رقابت گرایــی را در بین دانش آموزان باا 

می برد.
نظــری با اشــاره به اینکه در جلســه ای 
مشــترک با مدیران صداوســیما تصمیم 
بر این شــد که آگهی ها کمتر شــود، اظهار 
داشت: در جلسه مشترکی که با مسئوان 
صداوســیما داشــتیم تصمیم بر این شد 
که کارشناسان آموزش و پرورش محتوای 
تیزرهــای آموزشــی را مــورد بررســی قــرار 
دهند، البته صداوسیما هم در یک ساعت 
خــاص ایــن تبلیغــات را پخش کنــد این 
پیشنهاد دوستان صداوســیما هم بود اما 

هنوز به وعده خود عمل نکرده اند.
وی تأکید کرد: دوستان صداوسیما وقتی 
می خواهنــد وســیله های ورزشــی، قرص، 
کفش طبی یا دارویی را تبلیغ کنند از وزارت 

بهداشــت تأییدش را می گیرند امــا درباره 
کتاب های کمک درســی هر مؤسسه ای که 
می خواهد تبلیغ کند بدون بررسی با گرفتن 

هزینه اش تبلیغ را انجام می دهند. 
روی  بســیاری  تأثیــر  تبلیغــات  ایــن 
خانواده ها دارد بر اســاس گزارش هایی که 
ما دریافت کرده ایم مدیران مدارس اعام 
کردنــد کــه وزارتخانــه آیین نامــه می دهد 
که هیچگونه کتاب های کمک آموزشــی را 
در مــدارس تدریس نکنیم امــا خانواده ها 
می خواهنــد کــه ایــن کتاب هــا در مدارس 
آموزش داده شود. این هم به خاطر فضای 
ذهنی است که تبلیغات صداوسیما برای 

خانواده ها به وجود آورده است.

پــرورش  آمــوزش  عمومــی  روابــط  مدیــر 
ایــن  مســئوان  جــدی  به عــزم  اشــاره  بــا 
کتاب هــای  بــا  مقابلــه  بــرای  وزارت خانــه  
کمــک آموزشــی در مــدارس گفــت: وزیــر آمــوزش و پرورش 
ایــن موضوع را به طور جدی پیگیری می کند چرا که ســابق بر 
این مؤسســات آموزشــی یک پورســانتی به مدیر یا کارشناس 
آمــوزش و پــرورش می دادند تــا کتاب هایشــان را در مدارس 
تبلیــغ کنند اما هم اکنون این موضوع در مدارس وجود ندارد 
و اگر گزارشــی به دســت مســئوان بازرســی برســد با مدیران 

مدرسه برخورد می کنند.

 میزان افزایش حقوق فرهنگیان 
پس از اجرای طرح  رتبه بندی معلمان   

وزیر آموزش و پرورش گفت: در طرح رتبه بندی معلمان، 
چهــار رتبــه و بــرای احراز هــر رتبــه معیارهایــی را تعریف 
می کنیم که بر اساس آن سطح شایستگی معلمان تعیین 
و متناســب با آن رتبه، افزایش فوق العاده شغلی منظور خواهد شد. پس آثار 
اجــرای رتبه بنــدی در گام اول بهبود کیفیت نظام آمــوزش و پرورش و نیروی 

انسانی و در گام دوم بهبود نظام پرداخت ها برای معلمان خواهد بود.
ســیدمحمد بطحایــی بــا بیــان ایــن مطلب بــه ایســنا اظهار داشــت: یکــی از 
مســائلی کــه از دیربــاز در آمــوزش و پــرورش مــورد توجــه بــوده رتبه بنــدی 
معلمــان اســت. به عنــوان عضــوی از دولــت در فــراز و فرودهــای بودجــه ای 
دولــت قرار داشــته ام و به محدودیت های مالی دولــت و تهدیداتی که بودجه 
ما در ســال آینده با آن مواجه اســت اشــراف پیدا کرده ام. با این حال دولت و 
شــخص رئیــس جمهــوری و رئیس ســازمان برنامــه و بودجه اهتمــام زیادی 
دارنــد تــا اعتباری را برای رتبه بندی معلمان در بودجه ســال آینده بگنجانند. 
 از رئیــس جمهوری و ســازمان برنامه و بودجه که چنین مســیری را گشــودند، 

قدردانی می کنم.
وزیــر آموزش و پرورش بــا اعام این خبر که برای رتبه بنــدی در ایحه بودجه 
پیشنهادی دولت به مجلس دقیقاً دو هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، 
اظهار کرد: چندی پیش ایحه پیشــنهادی ما برای اجرای رتبه بندی معلمان 
به دولت ارســال شد، حســب رویه ها در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار 
گرفت و در نهایت در شــش ماده به تصویب رسید و اکنون در نوبت کار هیأت 
دولــت قــراردارد و امید اســت در جلســات آتی بررســی و قبل از نهایی شــدن 
بودجه، مصوب و به مجلس ارســال شــود. در واقع دولت ایحه را به مجلس 
می فرســتد و پس از تصویب در مجلس، آیین نامه ای را تهیه می کند و اجرای 
طرح رتبه بندی معلمان آغاز می شود. وی با اشاره به اینکه در یکی از جداول 
بودجه، اعتبار رتبه بندی در ردیفی مستقل پیش بینی شده است، درباره میزان 
افزایــش حقوق فرهنگیــان پس از اجرای رتبه بندی گفــت: هدف اصلی طرح 
رتبه بندی معلمان افزایش حقوق نیست بلکه ارتقای شایستگی هاست، منتها 

یکی از آثار اجرای رتبه بندی اصاح نظام پرداخت هاست.

 ۳۰  بهمن آخرین مهلت انصراف 
بازنشستگان تأمین اجتماعی از بیمه تکمیلی

رئیــس کانون عالی مســتمری بگیران ســازمان تأمین اجتماعــی گفت: بیمه 
شــدگانی کــه تمایل به اســتفاده از خدمات بیمــه تکمیلی درمــان را ندارند تا 

30بهمن ماه مهلت دارند با مراجعه به کانون ها انصراف دهند.
بــه گزارش مهر علی اصغر بیات به بیمه تکمیلی جدید بازنشســتگان تأمین 
اجتماعی اشــاره کرد و گفت: قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین 
اجتماعی از یکم آذرماه تا آخر آبان ماه سال آینده اعتبار دارد. وی با اشاره به 
اینکه حق بیمه ای که بیمه شــده در ازای هر فرد باید پرداخت کند 38 هزار و 
۵00 تومان اســت، گفت: همچنین بازنشستگان تأمین اجتماعی بایدماهیانه 

۵۵00 تومان نیز برای بیمه عمر پرداخت کنند.
بــه گفته رئیس کانون عالی بازنشســتگان و مســتمری بگیران ســازمان تأمین 
اجتماعی، مســتمری بگیران بازنشســته، ازکارافتاده کلی و مســتمری بگیران 
بازمانــده، به همــراه همســر و در صورت تمایل ســایر افراد تحــت تکفل واجد 

شرایط می توانند از بیمه تکمیلی درمان بهره مند شوند.

اخبــــار
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نویسنده منتقد ترامپ در فهرست  
پردرآمدترین نویسندگان ۲۰۱۸

ســال  نویســندگان  پردرآمدتریــن  فهرســت  حالــی  در 
۲۰۱۸ اعــام شــد کــه برای نخســتین بــار نویســنده یک 
کتاب سیاســی که علیه ترامپ نوشــته شــده بود، به این 
فهرست راه یافت. به گزارش مهر به نقل از فوربس، بهار پیش مایکل وولف 
گفــت: روزی چشــمانم را می بنــدم و می گویــم: »ممنــون دونالــد ترامپ«. 
بــه نظر می رســد ایــن زمان اکنون فرا رســیده باشــد چرا که این نویســنده به 
لطــف نوشــتن کتابی علیــه ترامپ با عنوان »آتش و خشــم« وارد فهرســت 

پرفروش ترین نویسندگان سال ۲۰۱۸ شد.

آن سوی 
مرز

آرزویی که تحقق یافت
ایران درودی را همه می شناســند؛ بویژه 
درایــن چند ســال اخیر کــه گاه خبرهای 
خــوش و گاه هــم ناخوشــایند در مــورد 
فعالیت هایــش از گوشــه و کنار پایتخت 
می رســید. قرار بــود این بانــوی هنرمند 
آثار خود را که حاصل دســترنج ســال ها 
تــاش او درعرصــه هنرنقاشــی بــوده، 
به نمایش بگــذارد؛ آن هــم در موزه ای 
که به نــام »ایران درودی«اســت و راهی 
نداشــت جــز آنکه هفــت خوان رســتم 

را برای رســیدن به آرزویــش طی کند! و 
حــاا خبر می رســد که روز پنجشــنبه ۲۲ 
آذر مــاه حســن خلیــل آبــادی )رئیــس 
کمیتــه میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
و  ری  تهــران،  شــهر  اســامی  شــورای 
حق شــناس  محمدجــواد  تجریــش(، 
)رئیس کمیســیون اجتماعی و فرهنگی 
شــورای شــهر(، دهداری پــور )شــهردار 
منطقــه ۶( و محمدرضــا درودی )دبیر 
کمیتــه میــراث فرهنگــی و گردشــگری 

شــورای شــهر( به منظور تحویــل مجوز 
از قطعــه  بهره بــرداری  واگــذاری حــق 
زمیــن در منطقــه ۶ برای احــداث موزه 
آثار نقاشــی ایران دخت درودی )نقاش 
پیشکســوت(، در منــزل او حضور یافتند 
تا ثمره تاش و ۱۰ ســال دوندگی اش به 
بار بنشــیند. ایراندخت درودی ۱۰ ســال 
پیــش خانــه و زندگی  خود را در فرانســه 
فروخــت تــا دارایــی اش را بــرای تأمین 
هزینــه  ایــن مــوزه صــرف کنــد. البتــه او 

آثارش را نفروخت، چرا که آن را متعلق 
بــه مملکتــش می دانســت و براین نظر 
بــود که » من به ایــن آب و خاک و مردم 
مدیونــم، چراکه امروز هرچه دارم از این 
آب و خاک است. در سال هایی که خارج 
از ایــران زندگــی می کــردم قلــب مــن با 
ایران بــود و باید به خاکی که از آن آمدم 
برمــی گشــتم. در تمــام طــول زندگی ام 
اســمم  لیاقــت  حــد  در  کــردم  تــاش 
درودی  ایراندخــت  باشــم.«  »ایــران« 

پیــش از این عنوان کرده بود: »فقط یک 
آرزو دارم و آن، زنده بودنم تا روز افتتاح 
این موزه اســت؛ نه برای اینکه یک مرکز 
فرهنگــی خواهد بود، بلکه بــرای تبادل 
فرهنگی که هنرمندان کشــور بتوانند به 
کشــورهای دیگر بروند و هنرمندان سایر 
کشــورها به ایــران بیایند. بانوی نقاشــی 

ایران در حال حاضر تعداد ۱۹۵ عدد 
از بهترین آثار خود را به ملت ایران 

در این موزه اهدا کرده است.

توقیف فیلم انتوری توسط دولت چین
نمایش فیلم ســینمایی »انتورى« که براى اکران به یک 
کمپانــی چینی واگذار شــده بود به دســتور اداره سانســور 
چیــن متوقف شــد. این درحالی اســت که ایــن فیلم قبًا 
در چندین جشــنواره چین از جمله شــانگهاى به نمایــش درآمده بود.اداره 
سانســور چین علت عدم اجــازه به نمایش »انتــورى« را »ایه هاى پررنگ 
دینی فیلم« دانســته و صراحتاً اعام کرده اســت از آنجا که انتورى فیلمی 
دینــی اســت اجــازه نمایــش نخواهــد داد! در اکران ایــران انتورى در ســال 
۱٣۹٥ این فیلم مورد تحریم حوزه هنرى قرار گرفت و مسئوان حوزه هنرى 
ســازمان تبلیغات اســامی اجازه نمایش عمومی این فیلم در ســینماهاى 
تحــت پوشــش خــود را ندادنــد ولــی بــا وجــود ایــن، فیلــم با فــروش هفت 
میلیاردى به رتبه هشــتمین فیلم پرفروش ســال رســید. انتورى در بیش از 
هفتــاد جشــنواره جهانی بــه نمایش درآمده هــا و برنده ده ها جایــزه معتبر 

بین المللی است.

تجلیل از »ایرج« در کنسرت ساار عقیلی
ســاار عقیلی با همراهی ارکســتر »آوای ایران« و گروه موســیقی »راز و نیاز« 
در شیراز به روی صحنه می رود. در این اجرا که »کنسرت جاودانه های ساار 
عقیلی« نام دارد قرار اســت با حضور حســین خواجه امیری )ایرج( از مقام 
هنری این هنرمند تجلیل شــود. این کنســرت روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
)۲۸ و ۲۹ آذرماه( ســاعت ۱۷:٣۰ و ۲۰:٣۰ در تاار حافظ شهر شیراز به روی 

صحنه می رود.

»اتاق تاریک« بهترین فیلم جشنواره »کراا« هند
بیســت و سومین دوره جشــنواره فیلم »کراا« با اهدای جایزه بهترین فیلم 
بــه »اتــاق تاریک« ســاخته روح اه حجازی بــه کار خود خاتمــه داد. در این 
دوره جایــزه بهتریــن کارگردانی جشــنواره به لیخو خوزه پالیســری کارگردان 
هنــدی بــرای فیلــم »Ee.Ma.Yau« رســید. ریاســت هیــأت داوران بخــش 
بین الملــل ایــن دوره جشــنواره فیلــم »کــراا« را مجیــد مجیــدی کارگردان 

ایرانی بر عهده داشت.

نشست نقد و بررسی »زن و چالش های جامعه«
مجموعــه ســخنرانی ها، مقاات و مصاحبه های امام موســی صدر که محور 
آنهــا حول موضوعات مرتبط با زن، خانواده و جامعه اســت در قالب کتاب 
»زن و چالش هــای جامعــه، جســتارهایی دربــاره  مســائل زن و خانــواده و 
جــوان« دراختیار عاقه مندان قرار گرفت.این ســه موضوع از این جهت در 
کتــاب مذکــور کنارهم جای گرفته اند که میان آنهــا پیوندی موضوعی برقرار 
اســت و از ســویی قادر به اثرگــذاری بریکدیگــر هم هســتند. درهمین رابطه 
نشســت ویژه ای به میزبانی شهرکتاب مرکزی برای نقد و بررسی کتاب »زن 
و چالش هــای جامعه«، دوشــنبه ۲6 آذرماه از ســاعت ۱6:٣۰ برپا می شــود.

حضور عموم عاقه مندان در این نشست آزاد است.

روی خـط 
خـــــــبر

تزریق امید به کالبد نحیف فرهنگ
هنرمندان چه دغدغه ای درباره بودجه فرهنگی سال 98 دارند

نکتــه تکــراری اســت؛ انتظــار جامعــه 
هنــری برای افزایــش بودجــه در حوزه 
فرهنــگ و هنــر و زیرشــاخه های آن. با 
این حال تکرار مکرر این انتظار از سوی 
صاحبنظــران و اهالــی فرهنــگ و هنــر 
سبب نشده است تا این خواسته محقق 
شــود. از اظهار نظرهای تازه هنرمندان 
در همیــن زمینه اســتنباط می شــود که 
بودجه سال آینده و سهم فرهنگ و هنر 
برای آنها ضروری تر از همیشــه است و 
نمایندگان در بررســی آن باید الزامات 
این حــوزه را بیش از پیش مد نظر قرار 
دهنــد، علی الخصــوص طــی ماه هــای 
گذشــته کــه شــرایط خــاص اقتصــادی 
کشــور، تنگناهای مالــی متعددی برای 
اهــل هنر پدید آورده اســت. آنها تأکید 
دارنــد اگر قرار اســت گشایشــی حاصل 
شــود اکنون وقتش اســت. صــدای این 
هــم  تصمیم ســازان  بــه  هنرمنــدان 
رســیده و وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
در ســفری که به کاشان داشت با اشاره 

بــه همین مســأله گفت: »ســهم حوزه 
فرهنــگ و هنر از بودجه کشــور همواره 
کمتــر از دو و نیم درصد و بســیار اندک 
اســت. ایــن بودجــه تناســب کافــی بــا 
ظرفیت ها، نوآوری ها و کارکردهای این 
بخش ندارد.« پیش تر هم سیدمجتبی 
حســینی معاون هنری وزارت فرهنگ 
ارز  تخصیــص  عــدم  از  نوشــتاری  در 
دولتــی بــه هنــر و رویدادهــای هنــری 
گایه کرده بود که »این مهم در آستانه 
جشــنواره های فجــر یــک زنــگ خطــر 
جــدی محســوب می شــود«؛ حســینی 
تأکیــد می کنــد »در ایــن روزهــا بیــش 
از هــر روز دیگــری بــه حضــور پررنــگ 
بین المللــی هنــر ایــران نیــاز داریــم و 
عدم توجه به تأمین بودجه این بخش 

سهل انگاری محض است.«
ë  چالــش و  هنــر  و  فرهنــگ  بودجــه 

مجلس
اعتــراض مقام هــای دولتــی عرصه 
فرهنــگ در حالــی اســت کــه خبرهای 
متفاوتی از مجلس شــورای اســامی به 
گوش می رسد که برخی شان امیدبخش 
اســت. همان طــور که در ســطرهای باا 

مطرح شد در این پروسه مجلس نقش 
تعیین کننده ای در ساختار بودجه دارد 
و کمیسیون تلفیق یا کمیسیون فرهنگی 
مجلــس هــم می توانــد ارقــام بودجــه 
معنــا داری  تغییــر  را  هنــر  و  فرهنــگ 
بدهند. ســیده فاطمــه ذوالقــدر، نایب 
مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســامی به ایران خبــر داده که 
»کمیتــه بودجــه ۹۸ از مهرمــاه فعــال 

شد و جلسات متعددی با دستگاه های 
مختلــف و از جملــه ســازمان برنامــه و 
بودجه برگزار کردیم. بر همین اســاس 
سعی خواهیم کرد با اختصاص بودجه 
مناســب به بخش فرهنگ از مشکات 

هنرمندان بکاهیم.«
او در ایــن گفت و گو همچنین به این 
موضوع اشــاره کرد که »هر سال ردیف 
بودجــه خاصی برای هنــر و فرهنگ در 

نظر گرفته می شــود و ما شاهد افزایش 
ایــن  در  ســنواتی  به صــورت  بودجــه 
بخش هســتیم، اما به دلیل گســتردگی 
کمبــود  بــا  همــواره  فرهنگــی  حــوزه 
مواجهیــم.«  بخــش  ایــن  در  بودجــه 
علیرضا ابراهیمی، عضو هیأت رئیســه 
کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای 
اســامی، نیز در این باره می گوید:»٣۲ 
دســتگاه متولــی امــر فرهنگ در کشــور 

داریــم و بودجه خالص حــوزه فرهنگ 
در سال ۹۷ حدود ۹ هزار میلیارد تومان 
بــوده که به نظــرم این رقــم ناچیزی از 
کل بودجــه اســت.« او اضافــه می کند: 
»بــا توجــه بــه دغدغه هــا و مشــکات 
اقتصــادی در کشــور، همــه توجه هــا به 
ســمت حــوزه اقتصــاد متمرکز شــده و 
متأســفانه شــاهدیم کــه در تخصیــص 
ســهم بودجــه توجه به حــوزه فرهنگی 
آن گونــه کــه بایــد نیســت و این ســهم 
بســیار ناچیــز اســت.« ابراهیمــی البته 
خبر می دهــد که »کمیســیون فرهنگی 
امسال کاری متفاوت انجام داده است. 
تمام دســتگاه های متولــی فرهنگ زیر 
نظر کمیســیون فرهنگی، بــا حضور در 
ســازمان برنامــه و بودجه جلســه ای را 
برگزار کردند و دغدغه های فرهنگی در 
این جلســه عنوان شــد و با این اوصاف 
امیدواریــم بودجــه فرهنگی رشــد پیدا 
کند. با وجود مشکات فعلی نمی توان 
انتظــار تغییــر چندانی داشــت؛ ولی ما 
در تصویب بودجه ۹۸ ســعی می کنیم 
نگاه ویــژه ای به مقوله فرهنگ داشــته 

باشیم.«

»ایران«: دومین گذر فرهنگ و هنر کشــور به منظور اســتقرار 
هنرمنــدان صنایع دســتی و رونق کســب و کار فرهنگی، روز 
پنجشــنبه، با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی در بافت 
تاریخی شــهر کاشــان به بهره برداری رسید. سید عباس صالحی با اشــاره به ایده 
راه اندازی میدان ها و گذرهای فرهنگ و هنر در کشــور افــزود: این طرح از یزد آغاز 
شد و با همین رویکرد شکل گرفت تا روح شهرها را به کالبد آنها پیوند دهد و بر این 
اساس ۱۰ شهر دیگر در سال های پیش رو میزبان اجرای طرح خواهند بود. ایجاد 
میدان ها و گذرهای فرهنگ و هنر بر پایه مردم اســتوار است زیرا فرهنگ را مردم 
می سازند و راه اندازی این نقاط، فرصتی برای نمایش نوآوری های هنری شهرها 
و تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر می باشــد. صالحی روز پنجشنبه در آیین گشایش 
نخستین جشنواره بین المللی کتاب کودک و نوجوان کاشان نیز افزود: شهرهایی 
کهن مانند کاشان با چند هزار سال پیشینه، اتصالی تاریخی دارند که هیچگاه این 

اتصال قطع نشده و پیوسته در فرهنگ و تمدن ایرانی نیز تأثیرگذار بوده است.
او با اشــاره به برگزاری نخستین جشــنواره بین المللی کتاب کودک و نوجوان 
کاشان گفت: این رویداد می تواند پیوند خاصی بین کتاب به عنوان قدیمی ترین، 
نافذتریــن، ماناترین و مؤثرترین رســانه بشــری و کــودکان و نوجوانــان به عنوان 
آینده ســازان، مؤثرتریــن و اصلی ترین عضــو خانواده ها برقرار کنــد. رئیس اداره 
فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرستان کاشــان نیز در گفت و گو با ایرنا در خصوص 
»طرح گذر فرهنگ و هنر« آب انبارخان بیان داشت این طرح با اعتبار ٣۱ میلیارد 
ریالی به اجرا درآمده است. محور مسجد آقا بزرگ، کوچه آشتی کنان، گذرهای 
آب انبارخــان و درب بــاغ، بابا ولی و گذر پانخــل تا میدان کمال الملک از جمله 
مســیرهای مشــخص شــده در گــذر فرهنــگ و هنــر کاشــان اســت.« نخســتین 
جشــنواره بین المللی کتاب کودک و نوجوان کاشــان که در میدان فرهنگ و هنر 
کمال الملک آغاز شــده، با حضور افزون بر 6۰ نویسنده و تصویرگر تا ۲٥ آذرماه 

در ۱۰۰ نقطه این شهر به عنوان چهارمین پایتخت کتاب ایران ادامه می یابد.

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی

 گذر فرهنگ و هنر در کاشان 

به بهره برداری رسید

گـزارش

»تخــت  باســتانی  منطقــه  »ایــران«: 
ســلیمان« و افســانه های نقــل شــده در 
بــه دریاچــه  فرهنــگ شــفاهی مربــوط 
اســرار آمیز آن، از دفن گنج های حضرت 
ســلیمان و گنجینه هــای حکومت هــای 
هخامنشی و ساسانی گرفته تا گرم شدن 
چشــمه های آب گرمــش بــا دم آتشــین 
دیوهایــی کــه اجیر شــده بودند تــا آب را 
برای همسر حضرت ســلیمان گرم نگه 
دارند و... اگر چه آنقدر کنجکاوی برانگیز 
است که موتور محرکه  ساخت مستندی 
دربــاره ایــن منطقــه باشــد. امــا آنچــه 
اشــتیاق ســازندگان »اســرار دریاچــه« را 
برای ساخت این مستند بر می انگیزد نه 
پاسخگویی به این افسانه ها با زبان علم، 
بلکه دست نیافتنی بودن عمق دریاچه 
با وجود پیشترفت های تکنولوژیک است.
و  کارگــردان  ایثاریــان  آرمیــن 
تهیه کننده این مستند می گوید: »اینکه 
بــا وجــود پیشــرفت های علمــی جایی 
پــا  آن  روی  نتوانســته  بشــر  کــه  باشــد 
بگــذارد کنجکاوی برانگیــز اســت. ایده 
اصلی این بود که بســتری فراهم کنیم 
تــا بــا عملیــات اکتشــافی اعمــاق ایــن 
دریاچه را کشــف کنیم که به لطف خدا 
موفق شــدیم به کف دریاچه برســیم و 
تصاویــری را ضبط کنیم. در این مســیر 
تخریب نشــدن اســطوره ها و افسانه ها 

با شمشــیر برنده دانش، چالش اصلی 
سازندگان در تصویر اعماق این دریاچه 
بوده است. عمًا وقتی با دوربین سراغ 
جایی می روید که تاکنون هیچ تصویری 
از آن وجود نداشته و حول آن داستان ها 
ساخته شده، ممکن است با جنبه  های 
رازآلــود و مــه گرفته اســطوره و افســانه 
تقابــل پیــدا کنــد و آنهــا را تخریب کند 
بــه همین خاطــر تاش کردیــم در این 
مســیر افســانه های رازآلود و اسرارآمیز 

همچنان اعتبار خود را حفظ کنند.«
مســتند »اســرار دریاچــه« البته تنها 
تخــت  دربــاره  شــده  ســاخته  مســتند 
سلیمان نیست. ایثاریان وجه تمایز این 
مســتند با مســتندهای خــوب منوچهر 
ارد  و  کانتــری  پیــروز  عسگری نســب، 
عطارپــور... که با محوریــت این منطقه 
باســتانی ساخته شــده را ســه دستاورد 
علمــی عنــوان می کند؛ دســتاوردهایی 
کــه بــه گفتــه او بارهــا تیــم تولیــد ایــن 
مســتند را تــا پای مــرگ برده اســت. او 
به »ایــران« می گوید: عاوه بر رســیدن 
بــه کف دریاچه و گرفتــن تصاویر از آن، 
ما موفق شــدیم بــرای اولین بار نقشــه 
ســه بعدی از دیــواره و بســتر دریاچه را 
به دســت بیاوریم. همچنیــن در عمق 
بــه کشــف  ۴۲ متــری دریاچــه موفــق 
گونــه جدیــد جانوری شــدیم کــه با آب 

مســموم به آرســنیک دریاچه، ســازگار 
اســت. این مستندســاز در پاسخ به این 
ســؤال که این یافته های پژوهشی تا چه 
میزان با استقبال مجامع علمی مواجه 
شــده می گوید: ناگفته پیداســت که من 
باســتان  نــه متخصــص  و  فیلمســازم 
شناسی یا جانواران آبزی و البته که برای 
ایضــاح یافته هــای ما بایــد تحقیقات و 
پژوهش هــای تکمیلــی اتفــاق بیفتد.از 
ابتدای پــروژه حمایت معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و آقای دکتر 
ستاری همراه ما بوده و هست. اما دیگر 
مجموعه ها تاکنون استقبالی نکرده اند. 
احتمااً با ادامه اکتشــافات این مستند 
حداقــل چندیــن صفحه به دانشــنامه 

جانورهای زیر آبی اضافه خواهد شد.«
را  دریاچــه«  »اســرار  ایــن  وجــود  بــا 

مســتند های  رده  در  صرفــاً  نمی شــود 
ضبــط  داد.  قــرار  پژوهشــی  و  علمــی 
تصاویــر زیبای تایم لپــس چهارفصل از 
تغییرات تقویمی جغرافیا و زیبایی های 
بصری منطقه باســتانی تخت سلیمان 
تولیــدات  دوش  هــم  را  مســتند  ایــن 
بی بی ســی یــا نشــنال جئوگرافیــک قرار 
داده تــا جایــی کــه از نــگاه تماشــاگران 
به عنــوان بهترین مســتند دومیــن روز از 
دوازدهمیــن جشــنواره ســینماحقیقت 
انتخاب شــده اســت. ایثاریــان می گوید: 
»ساختن فیلم علمی و پژوهشی صرف 
طبیعتاً مخاطــب محــدودی دارد. یکی 
از چالش هــای اصلــی مــا ایــن بــود کــه 
تحقیقــات علمی و پژوهشــی را در فیلم 
بــه گونه ای ارائه بدهیم که مخاطب عام 
و غیرمتخصص را هم بتواند جلب کند.« 

در گفت وگو با سازنده »اسرار دریاچه«؛ مستندی پژوهشی درباره تخت سلیمان مطرح شد:

پژوهشی در تخت سلیمان با روایتی شاعرانه
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آزاده جعفریان
خبرنگار

نگاه هنرمندان به سهم بودجه
با وجود انتشار چنین پیام های امیدوارانه ای برای ترمیم ارقام فرهنگی بودجه، نگاه اهالی هنر به بودجه همراه با نگرانی هایی است و برخی از این کمبود بودجه در ردیف بودجه کشوری گایه مندند و امیدوار به 
افزایش آن. شاهین فرهت، قطب الدین صادقی، نصراه افجه ای در گفت و گو با »ایران« از دغدغه های اهالی هنر درباره بودجه سال آینده حرف می زنند که گزیده ای از نقطه نظرات آنها را در ادامه می خوانید:

آسیب سرشاخه های نازک اجتماع
جوان ها و هنرمندان بی نام و نشــان هســتند کــه از کمبود 
بودجــه هنــر رنــج می برنــد. در ســال های اخیــر در حوزه 
تجســمی شــاهد بودیــم کــه وزارت ارشــاد خرید اثــری از 
هنرمندان این عرصه نداشته ولی در عین حال هنرمندان 
تجسمی در بیشتر زمینه ها تابع تصمیمات این وزارتخانه 
بودنــد. آنچه هنرمنــد را ســرآمد می کند درواقــع تکیه بر 
توانایی های شــخصی خودش است. هنرمند را نمی توان 
با بخشــنامه ادرای ســاخت؛ اما در عین حال نمی توان از 
ارزش گــذاری اجتماع نیز غافل شــد. کما اینکه در جوامع 
پیشــرفته نقــش و جایــگاه هنرمنــدان مشــخص و واضح 
اســت. به نظــرم بی توجهی به مســائل مالی هنــر و هنرمندان از نادانســتگی 
اســت، نباید چنین تلقی شــود که فرهنگ برای تصمیم گیران کشور در درجه 
دوم و ســوم اهمیــت قــرار دارد زیــرا چنــان نگاه و بــاوری به زیرســاخت های 
اندیشگی و فرهنگی جامعه آسیب جدی  می زند. نباید تصور شود مسئوان با 
هنر بیگانه اند و به همین دلیل بودجه آن ناچیز است، زیرا کارکرد هنر ساخت 

اخاق و فرهنگ تک تک مردم جامعه است.

بودجه فرهنگ وهنر باید دوبرابر شود
ایــن دوران مســئوان نبایــد بگذارنــد بخــش فرهنــگ وهنــر 
ضربــه بخــورد. بودجه بخش فرهنگ وهنر نــه تنها نباید کم 
شــود بلکه باید بیشــتر هم شــود؛ چرا همیشه بخش فرهنگ 
وهنــر خاکریــز می شــود؟ چرا بحــران بــه هنرمنــدان منتقل 
می شــود؟ در حالــی که در شــرایط بحرانی بخــش فرهنگ و 
هنــر نیازمند حمایت و توســعه اســت. وقتی تولیــد فرهنگ 
وهنــر به خطر بیفتد خأ ایجاد می شــود. ایــن خأ، ناامیدی، 
ســردرگمی، خســتگی و یأس با خــود به همــراه دارد از همه 
بدتر فضایی ایجاد می شــود برای ورود کاای فرهنگی بیگانه 
کــه لزومــاً بــا فرهنگ اصیــل ما هماهنگ نیســتند. از ســویی 
دیگــر با کم شــدن بودجه، هنرمندان بیکار می شــوند و این بحــران خانوادگی و 
اقتصــادی، به آنها لطمه می زند. بیکاری، یأس و ناامیدی باعث می شــود، این 
تلخی به تفکر، عواطف و آثار هنرمندان وارد  شود و آنها دوباره آن را به جامعه 
برمی گرداننــد کــه بســیار اتفاق بدی اســت. بودجــه فرهنگ و هنر بایــد دوبرابر 
شــود. یــک رایحه و اندکــی خوش بینی وجود دارد که به جامعه تزریق می شــود 

حداقل این خوش بینی در آثار هنرمندان فروکش نکند.

هنر نباید از اقتصاد ضربه بخورد
فرهنگ وهنر ارکان مهم یک جامعه هســتند و 
اگر بودجه کمی بــه این حوزه تعلق گیرد دیگر 
چیزی از هنر باقی نمی ماند. همه ما می دانیم 
که کشورمان در شــرایط بد اقتصادی قرار دارد 
ولی این مشــکل نباید به فرهنــگ و هنر ضربه 
بزنــد پس مســئوان باید بودجــه خوبی به این 

بخش در سال آینده اختصاص دهند. 
در شــرایط نامناســب اقتصــادی فرهنگ و هنر 
می توانــد شــادی را بــه جامعه تزریــق کند و به 
همیــن دلیــل اســت که ایــن بخــش مهم ترین 
حوزه اســت زیــرا می توانــد امیــد را در دل مردم زنــده کند. همه 
هنرمندان از مســئوان می خواهند تا در سال آینده بودجه خوبی 

برای بخش فرهنگ و هنر در نظر بگیرند. 
از مهم تریــن آســیب ها ایــن اســت که نبــود فعالیت هــای هنری 
ســبب می شود جامعه بی روح شود و افسردگی سر تا سر جامعه 

را فرا گیرد.

یادداشت

شاهین فرهت
آهنگساز 
پیشکسوت

یادداشت

قطب الدین صادقی
 کارگردان تئاتر 
و استاد دانشگاه

یادداشت

نصراه افجه ای
چهره ماندگار 
خوشنویسی

 »نوای خرم« 

در تاار وحدت پنج ساله شد

»ایــران«: مراســم اختتامیــه پنجمیــن جشــنواره و جایــزه 
موســیقی همایــون خرم )نــوای خــرم( با حضــور مدیرکل 
دفتــر موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی شــامگاه 
پنجشــنبه ۲۲ آذر مــاه در تــاار وحــدت تهــران برگــزار شــد و برگزیــدگان ایــن 
دوره در بخش هــای مختلــف تک نــوازی، دو نوازی، تک خوانــی و گروه نوازی 
معرفی شــدند. ســید محمــد مجتبی حســینی معــاون هنری وزیــر فرهنگ و 
ارشــاد اســامی نیز از جمله میهمانان ویژه مراســم اختتامیه بــود که به دلیل 
درگذشت یکی ازاقوام نزدیک خود در این برنامه حضور نیافت. این در حالی 
اســت که سید عباس سجادی مجری مراسم پیامی را به نمایندگی از حسینی 
برای مخاطبان قرائت کرد. بخش های بعدی این مراســم به اجرای گروه های 
مختلــف ســنی شــرکت کننده در جشــنواره و همچنیــن قدردانــی از مدیــران 
آموزشگاه ها و شــرکت کنندگان دوره های قبل جشنواره موسیقی »نوای خرم« 
کــه در رشــته موســیقی دانشــگاه ها پذیرفته شــده و در حال تحصیل هســتند، 
اختصــاص داشــت. لوریــس چکناواریــان، فریــدون شــهبازیان، میــاد کیایی، 
فضــل اه تــوکل، وارطان ســاهاکیان، پری ملکــی، مظفر شــفیعی، رضا خرم، 
بهناز ذاکری، افلیا پرتو، بهرام جمالی، فاطمه بســطامی، علی مغازه ای و... از 
میهمانان ویژه مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره موسیقی نوای خرم بودند.
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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 - همه دارند- سپاسگزار- کفش

2-  یک بیماری ژنتیکی بســیار نادر با شیوع یک مورد در هر 
یک میلیون تولد

3-  فاقد روشنایی- شماره خودرو- دره
4-  نام رونی گلزن دی سی یونایتد- کدبانوی خانه- لشکرگاه- پایه دیوار

5-  ویتامین نور خورشید- جعبه حمل جنازه- پیوند
6-  پول قدیمی- درود- شهری در فرانسه

7-  ندا دهنده- قله ای در ارسباران- مجازات
8-  بانگ اسب- مدفن فردوسی- صفتی برای هوا

9-  درخت عشاق- شکسته شدن نور- خودرو ایرانی
10-  دو یار هم قد- الهه عشق- آدم آهنی
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فرار بزرگ از چخانسور
زن ايرانی چگونه دخترش را به دندان کشید و از افغانستان گريخت

حمیدحاجیپور
گزارشنویس

دادن  شــوهر  کابــوس  هنــوز  نازپــری 
دختــر 10 ســاله اش را می بینــد. چیــزی 
بــا  را  مرضیــه  شــوهرش  بــود  نمانــده 
چنــد بــز و گوســفند بــه عقــد پیرمردی 
70 ســاله درآورد. حــاا هــر غریبه ای که 
مقابــل خانــه دخترخالــه اش می آیــد، 
می ترسد، وحشــت می کند که مبادا پدر 
از افغانســتان کسی را اجیر کرده باشد تا 

دختر را برگرداند به چخانسور.
نازپــری و دختــرش روزهــای بدی را 
پشت سر گذاشــته اند. مادر برای این که 
نگذارد پدر، دخترش را به پیرمرد بدهد 
آنقدر مقابــل بچه هایش کتــک خورده 
که هنوز هم استخوان هایش پس از این 
همه مدت درد می کند. پدر می خواست 
بــا هر زوری که شــده دخترک را به خانه 
پیرمرد بفرســتد ولــی مادر تــا پای جان 
ایستاد. می خواست بینی مادر را ببرد اما 
روســتاییان پول جمع کردند و نازپری و 

مرضیه را به ایران فراری دادند.
تــو  نازپــری را در خانــه ای محقــر و 
سری خورده در یک گاوداری در حاشیه 
ورامین ماقات می کنم. ســخت اســت 
بــاور کنی جایی کــه آنها زندگی می کنند 
خانــه باشــد؛ دیوارهــای فروریختــه و در 
بــزرگ زنگ زده ای که به زور ســرجایش 

ایستاده.
و  مــو  بــا  نیم قــد  و  قــد  بچه هــای 
چشــمانی ســیاه و براق با لباس محلی 
بلوچــی مقابــل خانه از ســر و کــول هم 
بــاا می روند. وقتــی چشم شــان به من 
می افتد، می دونــد توی خانه و حضورم 
را اعــام می کنند. چند لحظه بعد پری 
جلوی در می آید. وقتی خودم را معرفی 

می کنم دعوتم می کند به داخل.
اتــاق جلویــی دفتــر  تــوی  دخترهــا 
پهــن  روفرشــی  روی  را  نقاشی شــان 
رنگ آمیزی انــد.  مشــغول  و  کرده انــد 
یکی شان عروس خانمی را نقاشی کرده 

و حــاا دارد موهایــش را رنــگ می کنــد. 
پســرها کنجکاونــد که مــن بــرای چه به 
خانه شــان آمــده ام. گوشــه اتــاق دختــر 
10 روزه ای تــوی گهــواره به خــواب رفته. 
مادر چادر مشــکی به سر دارد و خودش 
را کنــار تیغــه دیــوار جلــو آمــده، پنهــان 
کرده. دختر 10 ســاله ای هم پشت او پناه 
گرفته. صاحبخانــه می گوید: »ناز پری و 
دخترش مرضیه اینها هستن. این نوزاد 
هــم دختر کوچک نازپری اســت که تازه 

به دنیا آمده.«
نازپری – زنی 35 ســاله- می ترســد 
گل هــای  بــه  نگاهــش  بدهــد.  ســام 
روفرشــی اســت. پری خانم دخترخاله 
نازپری است. او 4 بچه دارد و چند سال 
پیش شــوهر معتــادش در زاهدان آنها 
را بــه حال خود رها کــرده و رفته پی کار 
خودش. پــری خانم هم وقتی می بیند 
از پس مخارج زندگــی برنمی آید برای 
کار به ورامین می آید. او به زبان بلوچی 
مرا به دخترخالــه اش معرفی می کند. 
نخســتین  جــوان  زن  بعــد  لحظــه ای 
جمله  را به زبان می آورد و من غرق در 
غصه می شــوم: »تو را به خدا پســرهای 
من را اینجا بیاورید. دلم برایشان تنگ 

شده.«
پیــش از این کــه اینجــا بیایم، قاســم 
یاریگــران  انجمــن  عضــو  دریابــاری 
خورشــید کــه کارشــان کمــک بــه افراد 
بی بضاعت در حاشــیه شهر است قصه 
نازپری را برایم تعریف کرده. داســتانی 
خــود  در  را  آدمــی  هــر  شــنیدنش  کــه 

فرومی ریزد.
تــوی اتــاق کوچکــی کــه بــا نــور اتاق 
بزرگتر روشن شده، می نشینم پای حرف 
زن زجردیــده تــا داســتان زندگــی اش را 
برایم تعریف کند. او نمی تواند فارســی 
را روان حــرف بزنــد. نزدیک 11 ســال در 
یکــی از روســتاهای افغانســتان کــه بــه 
زبــان پشــتو صحبــت می کننــد، زندگی 
کرده. دخترخاله اش بعضی از جمات 
نازپــری  از  می کنــد.  معنــی  برایــم  را 
می خواهم داستان زندگی اش را تعریف 

کند:
»پــدر و مــادرم زمانــی که مــن 8- 7 
ســاله بــودم در تصــادف از دنیــا رفتنــد. 
مــن تنها فرزنــد خانواده بــودم. خاله ام 
من را برد خانه شــان و فکــر کنم 14- 13 
ســاله بودم که مــرا به مرد افغانســتانی 
به نام بســم اه دادند. دو ســال زاهدان 
زندگی کردیم ولی بخاطر این که شوهرم 
افغان بود و مجوز اقامت نداشت او را از 
ایران بیرون کردند. من هم مجبور شدم 
همراهش به روستای آبا و اجدادی شان 

بروم.
خــدا به من و بســم اه 2 پســر و یک 
دختر داد که حاا پسرها یکی 12 و یکی11 
ســاله اســت و دختــرم 10 ســاله. زندگی 
آنجا فرقی با اسیری نداشت. زن و دختر 
حق حرف زدن و نظر دادن ندارند. کتک 
می خورنــد و نبایــد جیک شــان دربیاید. 
من هم مثل بقیه زن های روســتا باید از 
حرف شــوهرم تبعیت می کردم. روستا 
هیچ امکاناتی نداشــت حتی برق. چند 
ماه پیش، شــوهرم آمد خانه و گفت که 
وسایل مرضیه را جمع و جور کنم چون 
قرار است چند روز دیگر به عقد مرد 70 
ســاله ای دربیایــد. گریــه و زاری کردم که 
ایــن کار را نکنــد ولی من را بــه باد کتک 
گرفت که به تو ربطی ندارد. می خواست 
مرضیه را در مقابل چند بز و گوسفند به 
عقــد پیرمرد درآورد و بز و گوســفندها را 
به شوهرخاله اش بدهد و دخترخاله اش 

را عقد کند.«
نازپــری گردنش را با پارچه ســفیدی 
بسته اســت. از او می پرسم آرتروز گردن 
دارد؟ او سری به نشانه نه، تکان می دهد 
و چشــمانش پر از اشک می شود: »هنوز 
تــن و بدنم درد می کنــد. وقتی هوا کمی 
درد  از  اســتخوان هایم  می شــود  ســرد 
گزگز می کند. آنقدر در طول این سال  ها 
مخصوصــاً چند روز مانده به فرار، کتک 
خــورده ام که خرد و خمیر شــده ام. یک 
روز پیش از این که دست دخترم را بگیرم 
و به زاهدان بیایم شوهرم جلوی بچه ها 
چاقــو بدســت گرفته بود و می خواســت 

از  منطقــه  آن  در  ببــرد.  را  بینــی ام 
افغانســتان رایج است برای تنبیه زنان، 
بینی آنهــا را ببرند. همســایه ها به دادم 
رسیدند. بچه ها از ترس داد می کشیدند. 
صحنه ای که مرضیه خودش را به دیوار 
چســبانده بود و از وحشت چشم هایش 

را بسته بود هیچ وقت از یادم نمی رود.
من آنقــدر کتک خوردم تا توانســتم 
مانع ازدواج دخترم شــوم. آخر ســرهم 
اهالی روســتا پول جمع کردنــد و به من 
دادنــد تــا جانــم را نجات دهم. دســت 
دخترم را گرفتم و به سوی مرز پاکستان 
آمدیم. راننده ای که مســافرها را می برد 
دلش برای مرضیه ســوخت و از او کرایه 
نگرفت. وقتی با هزار بدبختی به زاهدان 
رســیدیم متوجه شــدم بچــه دیگری در 
بــه  و فامیل هایــم  فــک  شــکمم دارم. 
شــوهرم زنگ زدند و گفتنــد زنت باردار 
اســت و کمی بــا او مهربان بــاش ولی او 
گفت که دیگر مرا نمی خواهد و چند روز 

دیگر با دخترخاله اش ازدواج می کند.
چند ماهی در خانه اقوامم سرگردان 
بودم تا این که بــه ورامین آمدم تا موقع 
زایمــان، دخترخالــه ام از مــن نگهداری 
کند. من چنــد روزی از نداری به دخترم 
اســت  روزی  چنــد  مــی دادم.  قنــد  آب 
خیریه برای بچه ام لباس و شیرخشــک 

می آورد.«
مرضیه مثــل دخترخالــه  اش لباس 
بلوچــی  شــده  دوزی  ســوزن  محلــی 
پوشــیده. دخترک حــرف نمی زند حتی 
با دختر و پســرخاله  هایش. او نتوانســته 
بــرای خواهــر کوچکــش اســم انتخــاب 
کند. شــب ها کابوس می بینــد و با فریاد 
می گویــد  نازپــری  می پــرد.  خــواب  از 
دخترش از مردم می ترسد. فکر می کند 
پــدرش پیدایشــان می کنــد و بــه روســتا 

برمی گرداند.
نازپــری دربــاره شــرایط ســختی کــه 
برایــم  داشــته  چخانســور  روســتای  در 
تعریف می کند: »روستایی که ما زندگی 
می کردیم هیچ چیزی نداشت حتی آب 
و بــرق. زمینی هم برای کشــاورزی نبود. 
جایــی بــود مثل بیابــان برهــوت با چند 
خانه گلی. پسرهایم مجبور بودند روزها 
بروند نزدیکترین شهر زباله گردی کنند و 
پولش را برای پدرشان بیاورند. ما در روز 
فقط یکبار غــذا می خوردیم آن هم نان 
خالی. جــرأت اعتــراض هم نداشــتیم. 
ســال به ســال حتی رنگ گوشــت را هم 
ندیدیم. بچه هایم سوءتغذیه گرفته اند. 
چند روز پیش پســرم زنگ زد و التماس 
کــرد هر طور شــده او و بــرادرش را پیش 
خودم بیاورم. دلم برایشان کباب است. 
پدرشــان آنهــا را از خانــه بیرون کــرده و 
گاهــی بــرای خوابیــدن می رونــد خانــه 
برایشــان  دلــم  پدربزرگ شــان. خیلــی 
تنــگ شــده. بایــد 2 میلیــون جــور کنیم 
کــه بتوانــم آنهــا را بیاورم پیــش خودم. 
اینجا هم زمســتان کاری نیست که پولی 
بگیریــم. تابســتان بادنجــان و گوجــه و 
خیــار می چینیــم و روزی 15 هزار تومان 
دســتمزد می گیریــم، گاهــی هــم فرش 
می شــوییم ولــی حــاا خبــری از درآمد 
نیســت و مــن امســال هــم نمی توانــم 

پسرهایم را ببینم.«
چشم های نازپری پر از اشک می شود 
و اشــک ها بــه پهنــای صورتــش جــاری 
می شــوند. گوشه چادر ســیاهش را روی 
صــورت می گیــرد تــا کســی گریــه اش را 
نبینــد. مرضیــه زل می زند بــه مادرش. 
بعــد مــادر را در آغــوش می کشــد. آنها 
زجر زیــادی کشــیده اند. روزهــای تلخ و 
آزاردهنده ای را ســپری کرده اند و چشم 
بــه راهند تا پســرها هم برســند اگر پولی 

باشد.
ناخواســته لحظــه ای خــودم را جای 
نازپــری می گذارم. شــوهرش در روســتا 
احساس قدرت می کند و برای سیر کردن 
شکم بچه هایش هیچ تاشی نمی کند. 
بــه درگیــری و  یــک اعتــراض کوچــک 
کتــک ختم می شــود و پســرها مجبورند 
ساعت   ها در راه روستا به شهر پیاده روی 
کننــد تــا شــندرغازی بدســت بیاورنــد و 
دو دســتی تقدیــم پــدر کننــد. دختر هم 
که ســنش از 10 گذشــت چه بخواهد چه 
نخواهــد بایــد بــرود خانــه بخــت؛ خانه 
پیرمــرد طماعــی کــه دختربچــه  ای را با 
چنــد بز و گوســفند عــوض می کنــد. اما 
مادر، هر روز مقابل چشمان وحشت زده 

و گریان بچه ها کتــک می  خورد و تهدید 
به بریده شدن بینی و قیمه قیمه شدن، 
می شــود. این صحنه ها چقدر زجرآور و 
ترسناک است. چطور می شود در چنین 

شرایطی زندگی کرد؟
نازپــری هــم مثــل خیلی هــای دیگر 

هیچ اوراق شناســایی نــدارد و به همین 
دلیل ساده حتی یارانه ای هم نمی گیرد. 
از  آزارهــای برخــی  و  اذیــت  از  نازپــری 
مــردم هم گایــه دارد: »بعضی ها به ما 
می گویند افغــان و اذیت مــان می کنند. 
حتــی بچه هایمان را توی مدرســه کتک 

می زننــد. مرضیــه چنــد روزی مدرســه 
رفــت و دیگــر حاضــر نشــد بــرود چون 
نمی توانست فارسی خوب صحبت کند 
و بچه ها اذیتش می کردند. اصًا اگر هم 
افغان باشــیم باید کسی ما را مسخره یا 
اذیــت کند؟ ما بــه اینجا پنــاه آورده ایم. 

من آنقدر کتک خوردم تا توانستم مانع ازدواج دخترم شوم. آخر سرهم اهالی 
روستا پول جمع کردند و به من دادند تا جانم را نجات دهم. دست دخترم را 

گرفتم و به سوی مرز پاکستان آمدیم. راننده ای که مسافرها را می برد دلش برای 
مرضیه سوخت و از او کرایه نگرفت. وقتی با هزار بدبختی به زاهدان رسیدیم 
متوجه شدم بچه دیگری در شکمم دارم. فک و فامیل هایم به شوهرم زنگ 

زدند و گفتند زنت باردار است و کمی با او مهربان باش ولی او گفت که دیگر مرا 
نمی خواهد و چند روز دیگر با دخترخاله اش ازدواج می کند

من و بچه هایم از جهنــم فرار کرده ایم. 
هیچ خوشی در زندگی ندیده ایم. آنقدر 
زخــم خورده ایــم کــه تــا آخــر عمرمان 
هم کافی اســت. هرچنــد آدم هایی هم 
هستند که کمک  می کنند و برای بچه  ها 
لبــاس و غــذا می آورند. ما گدا نیســتیم 
ولی نیاز به کمک بقیه داریم. حاضریم 
برای ســیر کردن شــکم بچه هــا کارگری 
کنیم؛ هرچقدر هم که سخت باشد مهم 
نیست. سوزن دوزی هم بلد هستیم ولی 

امکاناتی نداریم برای این کار.«
قرار اســت بخشی از پول بازگرداندن 
پســران نازپــری از شــکنجه گاه پــدری را 
چند جــوان انجمن یاریگران خورشــید 
بپردازنــد. نازپــری خوشــحال اســت که 
بزودی پســرانش را خواهد دید. آنها راه 
درازی را بــرای رســیدن به مادر در پیش 
دارند. حتماً این دو پســر مثل مادرشان 
حکایت های تلخی از زندگی در روستای 

چخانسور برای گفتن خواهند داشت.
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وقتیکه»روح«چشمبازمیکند
چرا باید پا به قلمرو ناموجود »رؤیا« گذاشت؟

کدام گفتمان  »ناسیونالیسم ایرانی« راهگشای مسائل امروز ما است؟

جامعه ای که »رؤیا« ندارد فاقد اخاق جمعی است

»رؤیا« در فرهنـــگ قدیم ایران همچون 1  
عمـــوم فرهنگ هـــای گذشـــته اهمیـــت 
و جایگاهـــی ویژه داشـــته اســـت. مکتوبات 
مربوط به رؤیـــا از کتاب های تعبیر خواب تا 
مباحث علمی و فلسفی درباره رؤیا وسیع و 
گسترده اند. معبران و خوابگزاران در جامعه 
و حکومت جایگاهی ویژه داشـــتند. بسیاری 
از روایت هـــای رایج درباره شـــخصیت های 
واقعی و اســـاطیری، رؤیـــا را به عنوان جزئی 
اساســـی از وقایع داســـتانی یا تاریخی در دل 
خود می گنجاندند؛ چنانکه مثًا در شاهنامه 
ضحاک، فریـــدون را در خـــواب می بیند که 

پایان کار او را رقم می زند:
در ایــوان شــاهی شــبی دیــر باز

 بـه خـواب انـدرون بـود بـا ارنـواز
 چنــان دیــد کــز کــاخ شاهنشــهان

 ســه جنگــی پدیــد آمــدی ناگهــان
 دو مهتــر یکــی کهتــر انــدر میــان
بــه بــاای ســرو و بــچهـر کیــان...

یا رؤیاهای ذکرشـــده در قرآن و پرداخت 

آنها در قصص اانبیاء و تفاسیر چون رؤیای 
یوسف:

»یوســـف به پـــدرش گفـــت: ای پـــدر در 
خـــواب یـــازده ســـتاره را بـــا خورشـــید و ماه 
دیدم. دیدم آنها برای من ســـجده می کنند. 
یعقوب گفت: ای پسرک من خوابت را برای 

برادرانت حکایت مکن« )یوسف 5-4(
و  تعلیمـــی  گفتارهـــای  از  بســـیاری  در 
تبلیغـــی و حتی سیاســـی هم، ذکـــر رؤیا به 
کار ارشـــاد و انذار و بشـــارت می آمده است و 
می آید. می توان درباره نقش و جایگاه های 
متعـــدد »رؤیـــا« در تمـــدن قدیـــم ایرانـــی 

روایت های بسیار بازگفت.

بـــه تعـــداد آدمیـــان و زندگی هـــا، 2 
رؤیاهای گوناگون وجود دارد. برخی 
از »رؤیاهـــای فـــردی« در ضمـــن حکایـــت 
شـــخصیت های نامدار یا داستان ها و وقایع 
مهم نقل می شـــده اند و باقـــی رؤیاها طبعاً 
گســـترش و دوامـــی نمی یافته انـــد. اما نزد 
متفکران ایرانی قلمـــرو رؤیا و رؤیابینی تنها 
رؤیاهای شـــبانه افراد نبـــود و رؤیاها تنها در 
محدوده های فردی، مهم و اثرگذار نبودند. 
رؤیا و رؤیابینی جایگاهی گسترده تر داشت. 
ایـــن جایـــگاه گســـترده تر از رهگـــذر تبیینی 

فراهـــم می آمد که در آثار علمی و فلســـفی 
برای رؤیا آمده بود و جنس و طبیعت آن را 

مشخص می کرد.
در آثار فلسفی و علمی چون آثار فارابی 
و ابن سینا که پذیرشی گسترده نزد متفکران 
حوزه هـــای گوناگـــون علمـــی داشـــتند قوه 
ســـازنده رؤیا »قوه متخیله« بـــود و جنس و 
طبیعت رؤیاهـــای ما را امر خیالین شـــکل 
می داد. )بنگرید به آرای اهل مدینه فاضله 
فارابـــی باب حقیقت رؤیا کـــه مبنای اصلی 
تبیین علمی و فلسفی رؤیا در تمدن اسامی 

بوده و تا متفکران متأخر ادامه یافته است(.
بدین ترتیب نه تنهـــا پدیدآمدن رؤیاها، 
تبیینی درخور می یافت بلکه رؤیا به قلمرو 
بســـیار گســـترده تر امور خیالین ارتباط پیدا 
می کـــرد؛ یعنی هم ســـنخ و هم نـــوع همه 
آفریده هـــای ادبی و هنری قـــرار می گرفت. 
در نظـــر فارابی رؤیا و شـــعر هر دو سرشـــتی 
واحد دارند و حاصل محاکات )میمسیس، 
بازنمایی( متخیله اند. بـــه تعبیری، نه تنها 
رؤیاها خیالین اند بلکه آفریده های خیالین 

نیز رؤیایی اند.
و  ادبـــی  آثـــار  نویســـندگان  و  شـــاعران 
خالقان نقـــوش و اصوات هنری رؤیاســـاز و 

رؤیاآفرین انـــد. ما تـــا به امروز هـــم، نقوش 
و اصـــوات دلربا و خطـــوط ظریـــف و زیبا را 
رؤیایـــی می خوانیم. این نســـبت میان رؤیا 
و آفریده هـــای ادبی و هنری نـــزد روانکاوان 
و روان شناســـان معاصـــر نیز تا حـــد زیادی 
پذیرفته اســـت. درســـت اســـت که در زمان 
رؤیابینی هوشـــیار نیســـتیم و آگاهانه دست 
به خلق رؤیاهای خیالین نمی زنیم اما مگر 
غیر از این اســـت که شاعران و هنرمندان نیز 
آفریده های ناب و واای خود را »وارد آمده« 
بر خود می دانستند و نه فعل و مصنوعی که 
به اختیار و تأمل آگاهانه حاصل آمده باشد؟
اگـــر رؤیاهـــا خیـــاات فـــردی و گـــذرای 
آدمیان انـــد، آثـــار ادبی و هنـــری »رؤیاهای 
آنهـــا  می ســـازند.  مانـــدگار«  و  جمعـــی 
روایت هایی می سازند که همگان می توانند 
بخواننـــد، ببیننـــد و بشـــنوند. رؤیاهایی انـــد 
که امـــکان تجربه جمعی آنـــان وجود دارد. 
اما بـــه ایـــن روایت هـــا و رؤیاهـــای جمعی 
چه نیازی اســـت؟ چرا نبایـــد به »واقعیت« 
بســـنده کرد و پا به قلمرو ناموجـــود »رؤیا« 
گذاشـــت؟ آیـــا در رؤیاپردازی هـــای ادبی و 
هنری صرفاً لذت و ســـرگرمی و تفنن در کار 
اســـت؟ در تاریخ ادبیات ما نـــه تنها در کنار 

عالم واقع ســـرزمین های رنگارنگ خیالین 
و رؤیایـــی ساخته شـــده بلکـــه حتـــی تاریخ 
واقعی نیز روایت های خیالین یافته و اتفاقاً 
در آینـــه روایت هـــای رؤیایی خود تـــداول و 
تداوم بیشـــتری داشته است. نمونه بارز این 
امر شـــاهنامه اســـت که »گزارش« آنچه بر 
سرزمین ایران گذشته نیست؛ بلکه »روایت« 
داستانی آن است، روایتی که خود نزد راویان 
متعددش گسترش های خیالین بیشتر پیدا 
کرده و به شـــکل های گوناگون تصویر و نقل 
و بازخوانی و پرده خوانی شـــده است. قطعاً 
روایـــت خیالین تاریخ پرماجرای ســـرزمین 
ایـــران صرفاً بـــه قصد تفریح و ســـرگرمی و 
لذت جویـــی نبوده اســـت. شـــاهنامه کتابی 
نبـــوده که ایرانیـــان برای تفنـــن آن را بزرگ 

دارند.
می دانیـــم کـــه روایت های شـــاهنامه در 
زندگی و آیین هـــای جمعی ایرانیان حضور 
و بازتاب جدی داشـــته است. امر آیینی، امر 
تفننی نیست. شاهنامه یعنی روایت خیالین 
گذشـــته ایران یـــا رؤیـــای جمعـــی ایرانیان 
ضامن بقا و استمرار هویت جمعی ما بوده 
اســـت؛ روایتی بوده که از خال داســـتان ها و 
در چهـــره قهرمانانش فضیلـــت و رذیلت، 

خردمندی و سرکشـــی، راســـتی و ناراستی را 
آنگونه که در فرهنگ ایرانی به فهم در آمده 

بود مجسم و برپا می کرد.
شـــاهنامه در ظاهر روایت گذشته ما بود 
اما در حقیقت برپا داشـــتن و جان بخشیدن 
ایـــن فرهنـــگ و  بـــه ارزش هـــای برگزیـــده 
استمراربخشـــی به آن در اینجا و اکنون بوده 
اســـت. همین امر بـــود که میـــل و رغبت به 
آمـــوزش و گســـترش آن را برمی انگیخـــت. 
این نقش و کارکرد اساســـی شـــاهنامه دقیقاً 
به جهت سرشت »خیالین« و »رؤیایی« آن 

بوده است.
»تاریخ« راوی ســـرد و عبوس و بی طرف 
ماجراها اســـت. در تاریخ حق و باطل به یک 
شـــکل اتفاق می افتنـــد. در تاریـــخ فضیلت 
و رذیلـــت بهـــم آمیخته انـــد و نـــور و تاریکی 
در کار نیســـت یا مشـــهود و مجســـم نیست. 
نـــور همان نور روز اســـت و تاریکـــی، تاریکی 
شـــب. اما در خیـــال و در رؤیا اســـت که نور و 
ظلمت تشـــخص و تجسد پیدا می کنند و در 
چهره قوای اهریمنی یا اهورایی پا به عرصه 
واقعیـــت می گذارند و داســـتانی می ســـازند 
کـــه ما را درگیر جدال دائمـــی و بی وقفه آنها 
می کند و در نهایت »تقدیر« بازیگران را پیش 

چشم می آورد.
در خیال اســـت کـــه سرشـــت آدمیان به 
چشـــم می آید. در رؤیا اســـت که می توان بر 
محدودیت های امر واقع غلبه کرد و مرزهای 
ســـخت و صلـــب واقعیـــت را درنوردیـــد و 

صحنه ای گرم و جاندار و گزیده ســـاخت که 
در آن همه دانسته های آشـــکار و پنهان ما و 
نه فقط دانســـته ها بلکه عواطـــف و ارزش ها 
و احساســـات ما نیز بر صحنه حاضر باشند. 
بدیـــن ترتیب خیال و رؤیا کـــه گویی خارج از 
واقعیت اتفاق می افتنـــد و»فاقد« واقعیت 
تلقی می شـــوند »واجد« واقعیتـــی افزون بر 
تاریـــخ خواهند بود چرا کـــه در رؤیا واقعیت 

بیرونی با واقعیت درونی در آمیخته اســـت. 
در رؤیا و روایت فراتر از چشـــم ســـر، »روح« 

چشم باز می کند و می بیند.

رؤیا در مقام ساخت و ساز خیالین 3 
ذهن جنبه هایی از واقعیت ما را در 
خواب بر ما آشـــکار می کند کـــه در بیداری بر 
ما آشکار نیســـت. زبان خیالین رؤیا با امکان 
ایجـــاد داســـتان ها و ماجراهـــای تـــازه که در 
واقعیـــت رخ نداده اند و تشخص بخشـــی به 
عواطف و احساســـات و دانسته های آشکار و 
پنهان ما که ظهور و بروزی حســـی و مشهود 
ندارنـــد توان نشـــان دادن چیـــزی را دارد که 

خارج از این زبان ممکن نیست.
»روایت های خیالین« رؤیاهایی  هســـتند 
کـــه حیـــث جمعـــی پیـــدا کرده انـــد. حیث 
نامحســـوس و ناپیدای زندگـــی جمعی ما، 
فضیلت ها، ارزش ها، عواطف و شناخت های 
بنیادین جمعی و تاریخی ما که بیان معمول 
خود را در تاریخ و گزارش واقع پیدا نمی کنند 
در روایت هـــای ادبـــی و هنری بـــزرگ یعنی 
رؤیاهای پذیرفته شده و انتقال یافته جمعی 
ما ظاهر می شـــوند. رؤیاهای جمعی بزرگ 
ما جهان زندگی ما، جایـــگاه حقایق و آداب 
و اخاقیات در آن و عواطف ما را مشـــخص 
و مجســـم می کنند. ما در این روایت ها »ما« 
می شـــویم. افرادی با آرمان هـــا و تصویرها و 
جهت یابی های همســـو. ما با درگیر شدن در 
ایـــن روایت ها به انتخاب میـــان »رذیلت« و 
»فضیلت« کشیده می شویم و شوق و هیجان 

آن را می یابیـــم که در ماجرایی و سرنوشـــتی 
مشـــارکت کنیـــم. در روایت و رؤیا اســـت که 
راه هایـــی، نورانیـــت و روشـــنایی و تقـــدس 
می یابنـــد و ظلمـــات و زشـــتی و نامقدســـی 
راه های دیگر، عیان می شوند. جامعه ای که 
رؤیا و روایت ندارد فاقد اخاق جمعی است 
و تصویـــری از جهان زندگـــی، هویت و آینده 

خود پیش چشم نخواهد داشت.

روشـــنفکران کوشـــیدند تا این دســـتاوردها را 
تجهیز فرهنگی کنند اما آن قرائِت بوروکراتیک 
اقتدارگرایانه مانع از این کار شـــد و در نهایت 
محتـــوای فرهنگی و مدنی در ناسیونالیســـم 
ایرانی مغفول مانـــد و روایتی از متن جامعه 

ساخته نشد.
 به بـــاور او، همان طور کـــه ایدئولوژی های 
دولتی قبـــل از انقـــاب، نتوانســـت در ایجاد 
ناسیونالیســـم موفـــق عمـــل کنـــد، بعـــد از 
انقاب، این روایت، پیچیده تر شـــد و از ایران 
و ملیت روایتی مخدوش ارائه شـــد که چیزی 
جز ســـوءتفاهم داخلـــی و خارجـــی به دنبال 
نداشت.فراســـتخواه معتقـــد اســـت کـــه آن 
روایتی از ناسیونالیســـم می توانـــد برای امروز 
ما راهگشـــا باشـــد که هویت ایرانـــی را هم در 
فضای بین الملل و هم در متن جامعه مدنی 
نمایندگی کند و الگویی برای حیات فرهنگی 
جامعه باشـــد نه یـــک روایـــت اثبات گرایانه 
ایدئولوژیـــک کـــه تنـــوع داخل و همجوشـــی 

جهانی ایرانی را نادیده می گیرد.
ë  از فرانســـوی  و  آلمانـــی  قرائت هـــای 

ناسیونالیسم
دکتر صدری نیا، دیگر سخنران این نشست 
برای ناسیونالیسم ایرانی دو قرائت قائل شد؛ 
نخست، »قرائت آلمانی« که میرزا فتحعلی 
آخونـــدزاده آن را نمایندگـــی می کند و در این 
قرائـــت، ایـــران پیش از اســـام شـــکوهمند و 
پس از اســـام ضعیف شده قلمداد می شود. 
این جریان، نســـبت به اســـتعمار حساسیت 
چندانی نداشـــت. صدری نیا دلیل این امر را 
رفت و آمدهای آخوندزاده به دربار عثمانی و 

از همه مهمتر دلبستگی اش به دستاوردهای 
تمدن غرب دانست تا آنجا که از خال آثارش 
می تـــوان دریافت که او رســـیدن بـــه مدنیت 
غربی را به بهای از دست رفتن استقال کشور 
ترجیح می داد. حکومت مطلوب این جریان 
پیش از مشروطه، استقرار حکومت مشروطه 
بـــود اما بعـــد از مشـــروطه و به دنبـــال جنگ 
جهانی اول، خواهان دیکتاتوری مســـلح شد 
که طی آن رضاخـــان روی کار آمد. صدری نیا 
معتقد اســـت قرائت دوم از ناسیونالیســـم  را 
که »قرائتی فرانسوی« است افرادی همچون 
طالبـــوف آن را نمایندگـــی می کردنـــد. اینها 
برخاف جریان آلمانی، نســـبت به استعمار 
حســـاس بودند و مطالبه اصلی آنان قانون و 

حل و فصل مسائل از رهگذر آن بود.
به زعم او، با فعالیت های جریان دوم بود 
که مشروطه محقق شد و بتدریج ناسیونالیسم 
نـــوع اول در ناسیونالیســـم نـــوع دوم ادغـــام 
شـــد اما از 1298 تا 1304 که رضاخان روی کار 
آمد، تاریخ ایران عرصه کشـــاکش دو جریان 
ناسیونالیسم اقتدارگرای باستان گرا )نوع اول( 
و ناسیونالیســـم دموکراتیک )نوع دوم( شد و 
سرانجام این ناسیونالیسم دموکراتیک بود که 
مغلوب ناسیونالیسم اقتدارگرا شد و همچنان 

نیز این سیطره تداوم دارد.
بـــه بـــاور او، آنچـــه می توانـــد بـــرای ایران 
امروز ما راهگشـــا باشـــد، نســـخه دموکراتیک 
از ناسیونالیســـم اســـت و این قرائت است که 
می تواند بخوبـــی با »قرائت رحمانی از دین« 
به عنوان کانون کلیت بخش دیگری از هویت 

ایرانی در پیوند قرار گیرد.

ناسیونالیسم دموکراتیک یا تبارگرا
مهسا رمضانی

خبرنگار

دکتر امیر مازیار
عضو هیأت علمی دانشگاه هنر

 سال بیست وچهارم  شماره 6948
 شنبه   24 آذر 1397

آثار ادبی و هنری »رؤیاهای جمعی و ماندگار« می سازند. آنها 
روایت هایی می سازند که همگان می توانند بخوانند، ببینند و 

بشنوند. رؤیاهایی اند که امکان تجربه جمعی آنان وجود دارد. 
نمونه بارز این امر شاهنامه است که »گزارش« آنچه بر سرزمین 
ایران گذشته نیست بلکه »روایت« داستانی آن است. روایتی که 

از خال داستان ها و در چهره قهرمانانش فضیلت و رذیلت، 
خردمندی و سرکشی، راستی و ناراستی را آنگونه که در فرهنگ 

ایرانی به فهم درآمده بود مجسم و برپا می کرد. این نقش و کارکرد 
اساسی شاهنامه دقیقاً به جهت سرشت »رؤیایی« آن بوده است

ë  نســـبت
ناسیونالیسم با طبقات فرودست

دکتر کاشی درباره همبســـتگی اجتماعی به 
این نکته اشاره کرد که با توجه به تجربه های 
تلخ چند دهه گذشـــته، آنچه که می تواند ما 
را بـــه هم پیوند بزند، عســـرت ها و رنج هایی 
اســـت که در یک جامعه اتمیزه شده تجربه 
کرده ایـــم. به باور کاشـــی، این دردهـــا صرفاً 
بواسطه اشـــتراکی که در آنها داریم، می تواند 

ما را دور هم جمع کند؛ اما تحت چه نامی؟
 او از کانون هـــای کلیت بخشـــی همچون 
»ایرانیت« و »اسامیت« یاد کرد و بر این باور 
است که امروزه »ملیت خواهی« در مقایسه با 
»هویت دینی« اعتباری بیش از گذشته یافته 
اســـت و می توانـــد کانونی برای شـــکل گیری 
»ما جمعی« شـــود اما کارآمـــدی آن در گرو 
برخوردی نقادانه و بازاندیشانه است. به این 

معنا که اگر قرار اســـت در باب »ملیت« فکر 
کنیم، باید خود را در برابر چهار پرسش اصلی 

قرار دهیم؛
1. نسبت ســـنجی ناسیونالیســـم ایرانی با 
»دین«؛ ناسیونالیسم در بدو ظهور، پرچمش 
را در برابر هویت دینی افراشـــت و همین امر 
باعث شد تا دین در مقابل آن بایستد و پس 
از مدتـــی دین خـــود را در کانون قـــرار داده و 

ناسیونالیسم را به حاشیه برد.
2. نسبت سنجی ناسیونالیسم با »جهان 
روایی«؛ اینکه در دنیای گسترده و در هم تنیده 
امروز، ناسیونالیســـم چگونه مرزهای هویتی 

خود را مشخص می کند.
3. نسبت ناسیونالیسم با »حقوق فردی«

4. نســـبت ناسیونالیســـم بـــا »طبقـــات 
فرودست«

وی برای پاســـخ بـــه این چهار پرســـش، 
از شـــریعتی وام گرفت اما معتقد اســـت که 
شـــریعتی تنها توانسته اســـت به دو پرسش 
نخســـت پاســـخ دهد. وی با اســـتناد به آرای 
شـــریعتی عنوان کرد که دین باید فربه کننده 
و تقویت کننده شـــخصیت تاریخی ما یعنی 
ایرانیت ما باشد و در مورد پاسخ شریعتی به 
نسبت ناسیونالیسم با جهان روایی به نقل از 
او گفت: »حیات جهانی مثل درخت اســـت 
که هر قومی به مثابه شـــاخه ای از آن درخت 
عمل می کند. شادابی این درخت بستگی به 

همه شاخه ها دارد، بنابراین ما خاص هستیم 
در عیـــن حال کـــه باید در خدمـــت یک عام 
باشیم.«از نقطه نظر دکتر کاشی نسخه ای از 
ناسیونالیسم می تواند برای امروز ما راهگشا 

باشد که به این 4 پرسش فوق پاسخ دهد.
ë  را جامعـــه  متـــن  ایرانـــی،  ناسیونالیســـم 

نمایندگی نمی کند
دکتر فراستخواه ناسیونالیسم را تجربه ای 
مـــدرن دانســـت کـــه بعـــد از جنگ ایـــران و 
روس و همزمـــان با مواجهه ما با رویدادهای 
تازه، نخســـت خود را در میان روشـــنفکرانی 

همچون آخوندزاده و مستشـــارالدوله و بعد 
در قالب نهضت مشـــروطه و سپس نهضت 
ملی نمایـــان کرد.به بـــاور او، این حس ملی 
با وجـــود اینکه یک منبع هیجانی عظیم بود 
امـــا نتوانســـت تجهیز مدنی شـــود در نتیجه 
»سیاسی« و »دولتی« شد آن هم به صورتی 
اقتدارگرایانه که به شکلی تمام و کمال خود را 

در دوره پهلوی اول نمایان کرد.
آنچه فراستخواه می کوشید تبیین کند این 
بود که دســـتاورد مشـــروطه »چارچوب های 
حقوقی و مدنی« بود اما در دوره پسامشروطه 
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نشســـت »ناسیونالیســـم ایرانی؛ تبارگرا یـــا دموکراتیک« بـــه همت فصلنامه 
»پویـــه« با حضور مقصود فراســـتخواه، عضو هیأت علمی مؤسســـه پژوهش و 
برنامه ریزی آموزش عالی، محمدجواد غامرضا کاشـــی، اســـتاد علوم سیاسی 
دانشگاه عامه طباطبایی، باقر صدری نیا، استاد زبان و ادبیات فارسی و مسعود 

پدرام سردبیر فصلنامه »پویه« برگزار شد.
پدرام که ریاست جلسه را نیز برعهده داشت »همبستگی اجتماعی« را اولویت 
امروز کشور دانســـت و توجه به »ملیت« و »هویت« را از عواملی معرفی کرد 
که می تواند همبســـتگی اجتماعی در جامعـــه را تقویت کنـــد. از این رو، هدف 
از برگزاری این نشســـت را »بررســـی گفتمان های حاکم بر ناسیونالیسم ایرانی 
از دوره مشـــروطه تا به امروز« معرفـــی کرد و اینکه کدام یـــک از این گفتمان ها 

می تواند برای امروز ما راهگشا باشد.
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فرصت سوزی
CFT ابهام در نقطه پایان منازعات  سال بیست وچهارم  شماره 6948 شنبه  24 آذر 1397

کارشناس حقوقی مرکز مبارزه با پولشویی در گفت وگو با »ایران« تشریح کرد

بررسی کنوانسیون »CFT« در گفت و گوی »ایران« با بهزاد صابری، پژوهشگر حقوق بین الملل

یگر
ت د

فحا
ر ص

د FATF؛ شکاف عمیق واقعیت تا ادعای منتقدان

»CFT« پیامدهای نپیوستن به

CFT ابهامات الحاق به کنوانسیون
صیانت از سیاست های کلی نظام یا ورود به حوزه دادرس اساسی 

روز 14آذر وقتی برای بار دوم CFT در دستورکار صحن علنی قرار گرفت 
باز هم با رأی مثبت نمایندگان مواجه شد. مجلسی ها یک بار دیگر به 

مصوبه کمیسیون امنیت ملی رأی دادند تا در نهایت در 7 مورد اختاف 
باقی مانده مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد موضوع شود. اتفاقی 

که یک سؤال را برای روزهای پیش رو جدی می کند؛ مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با چه رأیی در نهایت گره کار CFT را باز خواهد کرد؟

مهر
س:  

عک

آن طــرف اما اصرار از ســوی طیفی از اعضای 
مجمــع همچنــان ادامــه دارد. اختافی که به 
نظر می رســد همچنان حل نشده باقی مانده 
و کمیســیون امنیــت ملــی در میانــه آن وارد 
گود بررســی ایرادات ایحه CFT شــده اســت 
تا این ســؤال همچنان باقی باشــد کــه آیا رفع 
ایراد بدون در نظر گرفتن نظرات هیأت عالی 
نظارت مجمع به جایی خواهد رسید یا خیر؟

ë در انتظار اجماع
چهار هفته قبل وقتی کمیســیون امنیت ملی 

روز 12 آذر علیرضــا رحیمــی، عضــو کمیســیون 
امنیــت ملی مجلــس رکوردهای ایحــه CFT را 
این گونــه فهرســت کــرد؛ »اولیــن آبستراکســیون 
در کمیســیون امنیت، اولین اســتیضاح وزیر امور 
خارجه، اولین اعتراض رسمی به رئیس مجلس، 
اولین طومار پراکنی در صحن و بیشــترین جلسه 
غیرعلنــی در یک موضــوع« واقعیت هم همین 
اســت، شــاید تــا حــاا هیــچ ایحــه  و طرحــی در 
مجلس با سرنوشــت عجیب ایحه CFT مواجه 
نشــده باشــد. سرنوشــتی که البته هنــوز پایان آن 
مشــخص نیســت و تمام این رکوردها مربوط به 
نیمی از مســیر آن هستند. رکوردهایی که معلوم 
نیســت بر تعداد آنها در نیمه دوم مسیر بررسی 

ایحه افزوده شود یا خیر؟
جنجال هــا بر ســر ایحــه CFT ابتدا همپوشــانی 
کاملــی بــا کل موضــوع FATF داشــت، درســت 
هــم اندازه 3 ایحه دیگــر مرتبط با این موضوع. 
اما روز بیســتم خرداد حمله های مستقل به این 
ایحــه شــروع شــد. در آن روز قــرار بــود مجلس 
کلیــات CFT را بررســی کنــد. موافقــان FATF از 
قبل هم می دانســتند کــه باید منتظر فشــارهای 
سخت مخالفان باشند. مخالفانی که در روزهای 
قبــل از آن از هــر موقعیتــی، از راهپیمایــی روز 
قدس گرفته تا نماز جمعــه و تجمعات پراکنده 
دیگر برای بیان مخالفت با لوایح چهارگانه بهره 
بــرده بودنــد. طبیعی بــود که فشــار آنهــا در روز 
بررســی کلیات هم جدی باشــد. اما آنها کاری را 
کردند که موافقان ایحه نه حدســش را می زدند 
و نــه برایش آمادگی داشــتند. آن روز برای اولین 
بــار ده ها متر طومار در میــان نگاه های متعجب 
نماینــدگان در صحن علنی پهن شــد و اعتراض 
هیــچ کس، حتی رئیس مجلــس هم مانع ادامه 
در  قریب الوقــوع  تشــنجی  بــوی  نبــود.  کار  ایــن 
بهارستان به مشام می رسید و همین هم شد که 
طیف های موافق ایحه ظرف 20 دقیقه تصمیم 
را گرفتنــد کــه اصًا تــا قبل از آن حتــی ذره ای به 
فکرشان خطور نکرده بود؛ مسکوت ماندن ایحه 
تــا 2 مــاه. صبح آن روز فراکســیون های ســه گانه 
جلسه گذاشــته بودند و دو فراکســیون مستقلین 
و امیــد رأی به حمایــت از ایحه داده بودند. این 
یعنــی موافقت بــا کلیــات CFT. امــا آن طور که 
تاجگــردون، نماینــده پیشــنهاددهنده مســکوت 
مانــدن ایحه بعدها روایت کــرد، هراس از تأثیر 
اقدامــات مخالفان بر جو مجلــس و مخالفت با 
کلیــات ایحــه کار را به جایی رســاند کــه نه فقط 
این فراکسیون ها که حتی خود نمایندگان دولت 
هــم راضی به مســکوت گذاشــتن دو ماهه ایحه 

شدند.
ë سکوت 2 ماهه در قدم های آغازین

مهلت دو ماهه مجلسی ها برای مسکوت ماندن 

CFT روز 20 مردادمــاه بــه پایــان رســید. اما این 
ایحــه عمًا تا هفتــه اول مهرماه هم در دســتور 
کار کمیسیون امنیت ملی قرار نگرفت. آن زمان 
گذر هر روز بدون بررســی ایحه یعنی هدر دادن 
 FATF آخرین روزهــای مهلت چهار ماهه ای که
به ایران داده بود. مهلتی که 27 مهرماه به پایان 
می رســید. درســت در همیــن موعــد مخالفــان 
CFT تهدیــد کردنــد که در صورت نمایان شــدن 
نشــانه های تصویب ایحه در کمیســیون امنیت 
ملی دســت به آبستراکســیون می زننــد. کاری که 
قبــًا در جلســه روز 6 خردادماه هــم انجام داده 
بودنــد و البته تجربه موفقی برای آنها محســوب 
می شــد. امــا بــرای بــار دوم ایــن اتفــاق نیفتــاد؛ 
کمیســیون امنیــت ملــی روز هشــتم مهرماه این 
ایحــه را تصویــب کــرد. البتــه این مصوبــه چیز 
جدیــدی نبــود، در واقــع کمیســیون امنیت ملی 
همــان مصوبه خردادمــاه خود را بــه انضمام 7 
شــرطی کــه در همــان زمــان تصویب شــده بود، 
بــدون هیــچ تغییــری یــک بــار دیگــر بــه صحن 
مجلــس ارســال کرد. مجلســی ها هــم درنهایت 
روز 15 مهرمــاه در جلســه ای داغ و پــر حاشــیه با 
143 رأی مثبــت در مقابــل 120 رأی منفــی و 5 
رأی ممتنع این طــرح را تصویب کردند. مصوبه 
مجلس اما تازه آغاز دور جدیدی از حاشــیه های 

تازه بود.
ë 13 آبان خبرساز

دور جدیــد خبرهــا روز 13 آبــان آغاز شــد، جایی 
کــه شــورای نگهبــان اعــام کــرد ذیــل 22 ایراد، 
ایحــه CFT را رد کــرده اســت. ایــن را کدخدایی 
توئیتــر خــود نوشــت.  ایــن شــورا در  ســخنگوی 
اولیــن اختاف نظرهــا بر ســر این شــروع شــد که 
چــرا شــورای نگهبان درســت روز 13 آبان که هم 
ســالگرد تســخیر ســفارت امریــکا بــود و هــم روز 
آغــاز دور دوم تحریم های این کشــور علیه ایران 
چنیــن چیــزی را اعام کــرده؟ تنها یک ســاعت 
از اعــام خبــر توســط ســخنگوی شــورای  پــس 
نگهبان شــاخص بورس ســقوط کــرد و خیلی ها 
از خودتحریمی توســط این شــورا گفتند. هر چند 
اعضای این شــورا گفته بودند که این رویداد یک 
اتفاق بوده اما در نهایت علی مطهری فاش کرد 
که شــورای نگهبان از قبل به مجلس اعام کرده 
بوده که این ایرادات را اعام نکند تا خود آنها در 
موعد مقتضی این کار را انجام دهند. اما یک روز 
بعد هم وقتی فهرســت ایرادات شورای نگهبان 
منتشــر شــد، خیلــی از نماینــدگان و حتی رئیس 
کمیســیون امنیــت ملــی مجلس مــورد 22 آن را 
کــه می گفت کل این ایحه مغایر با شــرع اســت 
را نشــان ایــن دانســتند که ایــراد شــورای نگهبان 
توســط مجلس قابل رفع نیســت. درنهایت هم 
کدخدایی در یک نشســت خبری همین موضوع 
را به شــکل دیگری اعام کرد. اما مســأله مهم تر 
و در واقع اختاف اصلی بر ســر ایرادات شــورای 
نگهبــان بــه موضــوع ورود هیــأت عالــی نظارت 

برمی گشــت.  ایحــه  ایــن  بررســی  بــه  مجمــع 
اختافــی کــه تا حــاا هم هنــوز حل نشــده باقی 

مانده.
ë ورود مجمع؛ محل اختاف

پیشــتر در جریــان بررســی لوایح پالرمــو و مبارزه 
بــا پولشــویی هیــأت عالــی نظــارت مجمــع وارد 
موضوع شده بود و اعام نظر کرده بود. چیزی که 
قاطبه مجلس و خصوصاً رئیس قوه مقننه آن را 
قبول نــدارد و خارج از چارچــوب قانون می داند. 
در مــورد CFT هــم همیــن موضوع تکرار شــد با 
این تفســیر که این هیأت نظــرات خود را خارج از 
چارچــوب زمانی 20 روزه بــه مجلس اعام کرده 
بــود. همین هم بهانه ای شــد تا رئیس مجلس و 
رئیس کمیســیون امنیت ملی رســماً اعام کنند 
کــه ایــن ایــرادات را بررســی نمی کننــد و تنهــا به 
ایرادات شورای نگهبان رسیدگی خواهند کرد. در 

مجلس ســراغ بررســی ایرادات شــورای نگهبان 
رفــت هیچ چــاره ای باقــی نبود جز تشــکیل یک 
کمیته مشترک با حضور نمایندگان دستگاه های 
مختلــف؛ از وزارت خارجه، بانک مرکزی، وزارت 
شــورای  تــا  گرفتــه  اقتصــاد  وزارت  و  اطاعــات 

نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. 
کارویــژه کمیته بررســی ایــرادات به شــکلی بود 
کــه مورد اجمــاع حداکثــری نهادهــای مختلف 
باشــد. در نهایت اما 7 مورد از ایرادات شــورای 
نگهبــان بــا اصــرار نماینــدگان باقی مانــد تا در 
مجمــع راجــع بــه آن تصمیم گیری شــود و این 
نمی توانــد نشــانه خوبــی بــرای اجمــاع باشــد. 
خصوصــًا اینکــه نــه در داخــل مجلــس و نــه در 
فضــای بیــرون آن به هیــچ عنوان نشــانه جدی 
دال بــر تغییــر مواضــع طرفیــن و نزدیکــی این 
نظرات به هم دیده نمی شــود. روز 14آذر وقتی 

صحــن  دســتورکار  در   CFT دوم  بــار  بــرای 
علنــی قــرار گرفــت بــاز هــم بــا رأی مثبــت 
نماینــدگان مواجه شــد. مجلســی ها یک بار 
دیگــر به مصوبه کمیســیون امنیت ملی رأی 
دادند تــا در نهایت در 7 مورد اختاف باقی 
مانــده مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
وارد موضــوع شــود. اتفاقی که یک ســؤال را 
برای روزهای پیش رو جدی می کند؛ مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام بــا چــه رأیی در 

نهایــت گره کار CFT را باز خواهد کرد؟

 احسان بداغی
خبرنگار

رقابت جناحی را به سیاست خارجی نکشانیم
در نظــام بین الملــل کمتــر 
کشــوری یافت می شــود  که 
در زمینــه سیاســت خارجی 
مســائل  بــه  نــگاه  نــوع  و 
بین المللــی وحدت داخلی 
معمــوًا  باشــد.  نداشــته 
سعی  پیشــرفته  کشــورهای 
می کننند خواسته های خود 
بین المللــی،  جامعــه  از  را 
سایر کشــورها، سازمان های 
نهادهــای  و  بین المللــی 
چندجانبــه مشــخص کننــد و سیاســت خارجی 
خــود را بــر پایــه آن تنظیــم کننــد. بنابرایــن، در 
مســأله سیاســت خارجــی در داخــل کشــور یک 
تقســیم بندی بــه ایــن شــرح صــورت می گیــرد؛ 
همســایه،  کشــورهای  بــا  دوجانبــه  1- روابــط 
کشورهای منطقه و جامعه بین الملل 2- روابط 
چندجانبــه کــه شــامل رابطــه بــا ســازمان های 
حکومتــی بین المللــی ، ســازمان های حکومتــی 
منطقه ای و سازمان های مردم نهاد بین المللی 

می شود.
سیاســت خارجی نظام و یک کشــور بــر این مبنا 
شــکل گرفتــه و عرصه عمــل و فعالیــت خود را 
پیــدا می کند. جمهوری اســامی بر این اســاس 
باید ابتدا نوع رابطه با همسایگانش را مشخص 
کند، بداند از کشــورهای منطقه و بین الملل چه 
انتظــاری دارد و روابط دوجانبه اش را برپایه این 
خواســته ها تنظیم کند. همچنین باید در روابط 
چندجانبــه کــه دردرجه نخســت نــوع ارتباط با 
جملــه  از  حکومتــی  بین المللــی  ســازمان های 
ســازمان ملل متحد مــورد توجه قــرار می گیرد، 
انتظاراتــش را از این نهاد بین المللی مشــخص 
کــرده و موضع خود را بر مبنــای آن تنظیم کند. 
تعییــن اصول و خواســته های سیاســت خارجی 
مواضعــش  شفاف ســازی  بــه  می توانــد  کشــور 
در قبــال ارکانــی چــون شــورای امنیــت، مجمع 
عمومی سازمان ملل و همچنین نهادهای مالی 

بین المللی از جمله »اف ای تی اف« بینجامد.
بنابرایــن سیاســت خارجــی جمهوری اســامی 
دربــاره ایــن مــوارد بایســتی از اول تعریف شــده 
و ایــن وحدت رویه وجود داشــته باشــد تــا بداند 
در جهــان خــارج چه می کنــد. این وحــدت رویه 
در داخل مبتنی بر دو ســتون اســت که به اصول 
سیاست خارجی مشــروعیت می دهند: نخست 
قانون اساســی و دوم ارزش های بنیادی پنجگانه 
نظام شامل: امنیت، آزادی، نظم، عدالت و رفاه. 
امــا در حالی کــه انتظار می رود مبنای کنشــگری 
کشــورمان در عرصه بین الملــل و تصویری که از 
خود نشــان می دهد بر اساس گزاره های یادشده 
و مبتنــی بــر وحــدت رویــه باشــد، متأســفانه در 
داخــل کشــور، عرصه سیاســت خارجــی به یکی 
از بســترهای مــورد اختــاف و نــزاع جریان هــای 

سیاسی تبدیل شده است.
از زمانی که آقای ظریف سمت وزارت خارجه را 
عهده دار شده، برخی از گروه های مخالف دولت 
کوشیده اند این تلقی را به وجود بیاورند که آقای 
ظریف سیاســت و نگاه بخــش خاصی از جامعه 
را دنبــال می کند در حالی کــه در هیچ جای دنیا 
اصــول سیاســت خارجــی کشــور و خــط  مشــی 
اجــرای ایــن اصول بر پایــه منافــع و دیدگاه های 
یــک جنــاح و یــک فــرد تنظیــم نمی شــود بلکه 
کل سیســتم آن را تعریف می کند. ممکن اســت 
ســلیقه تــا انــدازه ای متفاوت باشــد ولــی اصول 
سیاســت خارجی بــر پایه قانون اساســی و مدلی 

که اشاره شد، شکل می گیرد و اجرایی می شود.
از  کشــور  در  داده  رخ  رویدادهــای  بــر  مــروری 
جملــه حملــه بــه ســفارت یــک کشــور خارجــی 
و پیــرو آن القــای یــک فضــای ناامنــی از  داخل 
ایــران کــه پیامی نادرســت به فعــاان اقتصادی 
خارج از کشــور، مخابــره کرد، نشــان می دهد که 
رقابت هــای سیاســی و جناحی داخلی در کشــور 
چه زیان هایی را به کشــور و مــردم تحمیل کرده 
اســت. اقداماتی که درســت بعــد از حل و فصل 
یک موضوع اختافی با کشــورهای بزرگ جهان 
صــورت گرفــت و در نتیجــه دســتیابی بــه توافق 
هســته ای، نــگاه جهان نســبت به ایــران در حال 
تغییر بود. با اقدامات این گروه ها عمًا خواســته 
ملی کشــور بــرای ارائه تصویــری مبتنی بر صلح 
و دوســتی و ثبات به جهــان بین الملل مخدوش 
شــد و تبعــات آن دامــن کل کشــور و مــردم را 
گرفــت. رویدادهایی که با هــدف تخریب دولت 
آقــای روحانــی و با ایــن تصور صــورت گرفت که 
اگر او موفق شــود، امکان قدرت یابی مجدد آنها  

در صحنه سیاست از میان می رود.
به هر روی نکته ای که جریان ها و رقبای سیاســی 
نباید فراموش کنند آن است که مرزهای رقابت 
جناحی در داخل کشــور اســت و آنچــه در خارج 
از مرزها حائز اهمیت اســت، همبســتگی ملی و 
منافــع ملی اســت. ســرایت رقابت هــای داخلی 
بــه خــارج از مرزهــا نه تنها ســبب می شــود یک 
کشــور در نظــام بین الملــل ضعیــف شــود بلکه 
ملــت آن کشــور هــم هــدف اصلی آســیب های 
وارده قرار می گیرند. تفرقه در سیاســت خارجی 
سبب آسیب به قانون اساسی و خدشه به امنیت 
مــردم، آزادی مــردم، نظــم جامعــه، عدالت و 
رفــاه ملتــی می شــود شایســته بهتریــن جایــگاه 
در نظــام جهانی هســتند. مــردم هم بــا تکیه بر 
قانــون اساســی و پنــج ارزش پایــه ای یاد شــده، 
بارها و بارها به واسطه صندوق های رأی ریاست 
جمهــوری، مجلس و خبــرگان »نه«محکمی به 
خودسری ها و تکروی ها داده و خواستار سیاست 
خارجــی واحــد به منظور همزیســتی مســالمت 
جویانــه همــراه بــا اقتــدار در نظــام بین الملــل 

شدند.

یادداشت

مهدی ذاکریان
استاد دانشگاه و 
صاحبنظر مسائل 
بین الملل
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چک  هـــای الکترونیکی را هم شـــامل شـــود. یا این که 
درخواست شـــده که قوانینی برای ضبط اموال، قبل 
از صدور حکم نهایی داشـــته باشـــید، به این صورت 
که اگر کســـی مشـــکوک شـــد و FIU )مرکز مبـــارزه با 
پولشـــویی( تشـــخیص داد که این پول ناشـــی از یک 
تجارت غیرقانونی اســـت، ســـاز و کاری برای توقیف 
این پـــول، قبل از صـــدور حکم نهایی وجود داشـــته 
باشـــد تـــا مجرمـــان فرصت نکننـــد پول هـــا را خارج 
کنند. یکی از درخواست ها در زمینه شناسایی ذینفع 
اســـت که می گوید شـــما در قوانین خود، باید ذینفع 
را شناســـایی کنید. شناســـایی ذینفع بـــه معنای این 
نیســـت که هر ذینفعی را شـــناختیم اطاعات آن را 
به بیگانگان بدهیم، بلکه کشور با ابزار های شناسایی 
ذینفع، در راســـتای منافع خود بهره برداری می کند. 
در بسیاری از پرونده ها نظیر پرونده بابک زنجانی اگر 
ذینفع آن حساب را شناســـایی نمی  کردیم، به امثال 
بابک زنجانی نمی  رسیدیم. آیا این مسائل می تواند 
مشـــکاتی برای کشور داشـــته باشـــد؟ این قطعاً در 
راستای منافع کشـــور و در راســـتای فرمایشات مقام 
معظم رهبری است که اگر چیزی احساس می کنید 
خـــوب اســـت، در قوانیـــن داخلی هم اعمـــال کنید. 
FATF نیز تاکنون چیزی بیشـــتر از این از ما نخواسته 
است، اما ما اساساً به درخواست های FATF صرفاً به 
دید درخواست نگاه می کنیم، اگر این درخواست ها از 
نظر ما خوب بـــود در قوانین داخلی اعمال می کنیم 
اگر بد بود اعمال نمی کنیم، کاری هم نداریم که این 
نهاد از ما رضایت داشـــته باشد یا نداشته باشد. اگر با 
رعایت این ماحظات رضایت این نهاد جلب شد که 
چه بهتر اگر هم جلب نشـــد ما چون بر اثر تشخیص 
خـــود اصاحاتـــی را در نظـــام مالی خودمـــان ایجاد 
کرده ایـــم، نه تنهـــا چیزی را از دســـت نداده ایم بلکه 
اصاحاتـــی را نیز ایجاد کرده ایم. متأســـفانه عده ای 
بر اثر ناآگاهـــی و عده ای نیز به واســـطه غرض ورزی 

درخواست های FATF را نوعی تحکم تلقی کرده اند 
و طوری مســـأله را به مـــردم جلوه داده انـــد که ما بر 
اثـــر ضعف زیر بار دســـتورات یک نهـــاد بین المللی 

رفته ایم.
ë  ســـؤال هم همیـــن اســـت کشـــوری که زیـــر بار

چطور  نرفته  ملل  ســـازمان  ظالمانه  قطعنامه های 
ممکن اســـت در مقابل یک نهـــاد کوچک از خود 

ضعف نشان دهد. 
حقیقت امر آن اســـت که از همان ســـال 86 ما از 
موضـــع قدرت و اقتدار به آنچه FATF گفته صرفاً به 
دید درخواست نگاه کرده و با بررسی کامًا کارشناسی 
تنها مـــواردی را پذیرفته ایم که در جهت منافع ملی 
بوده است. تاکنون نیز این درخواست ها خاف منافع 
ملی نبوده اســـت و اگر هم در ادامه احســـاس شـــود 
درخواست هایی صورت می گیرد که برخاف اهداف 
نظام است، نظام این قدرت را دارد که هر تصمیمی 

صاح می داند اتخاذ نماید.
ë  را بـــا برجام مقایســـه FATF برخـــی توصیه هـــای

می کنند. آیا جنس توصیه های FATF از جنس مواد و 
مفاد برجام است؟

در برجـــام ما یـــک بده بســـتان داشـــتیم، یعنی 
چیزهایـــی را دادیم و چیزهایـــی را گرفتیم. اما آنچه 
در FATF اتفـــاق می  ا فتـــد، از جنس کاری اســـت که 
در ورزشـــگاه آزادی انجـــام دادیم. پیـــش از برگزاری 
فینال جام باشگاه های آسیا در تهران، فیفا گفت اگر 
اصاحات مشـــخصی را در ورزشـــگاه انجام ندهید، 
بـــازی در تهـــران برگزار نمی  شـــود. آیا خواســـته  های 
فیفا، به این معنا بود که مـــا امتیاز دادیم؟ آیا انجام 
تعمیـــرات و اصـــاح ورزشـــگاه آزادی، امتیـــاز بود؟ 
یـــا اینکه مـــا باید بـــه فیفـــا می  گفتیم حال کـــه ما به 
توصیه  های شـــما عمل می  کنیم، ورزشگاه را درست 
می  کنیم و این امتیازها را می  دهیم، بازی سه هیچ به 
نفع ما شروع شود؟ یا می  توانستیم بگوییم چه کسی 

تضمین می  کند که بعد از انجام این تعمیرات و رفع 
نواقص، بازی در تهران برگزار شـــود؟! اصًا فرض را 
بر این بگذاریم که بازی در تهران برگزار نمی  شد، آیا 
در ایـــن صورت چیزی را از دســـت می  دادیم یا اینکه 
به عکس ما منافعی به دست می آوردیم و ورزشگاه 
خود را درســـت می  کردیم؟ اصاح ورزشـــگاه، مانند 
توصیه  ها و درخواســـت  هایی اســـت کـــه FATF از ما 

دارد، کارهایی است که باید انجام می  دادیم.
ë  از مـــورد   40 اســـت  گفتـــه  نماینده  هـــا  از  یکـــی 

توصیه  های اکشـــن پلن را اجرا کرده  ایم و تنها یک 
مورد آن مانده اســـت، با همان 40 مورد می توان از 

FATF امتیاز گرفت.
از  بســـیاری  زیـــرا  نـــدارد؛  صحـــت  ادعـــا  ایـــن 
بـــا  مبـــارزه  قانـــون  در   FATF درخواســـت های 
پولشـــویی باید پوشش داده می شـــد اما متأسفانه با 
فضاســـازی هایی که صورت گرفته، بسیاری از همان 
40 موردی که به عقیده این نماینده محترم مشکلی 
نداشته و اعمال شـــده است، در پیچ و خم نهادهای 

تصمیم گیرنده کشور دست به دست می شود.
ایرادات هیأت عالی نظارت بر سیاست های کلی 
نظـــام درخصوص ایحه اصاح مبارزه با پولشـــویی 
اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی 
اســـت. جالب این که برخی از ایرادات، اساساً توصیه 
FATF نبود، بلکه نیاز داخلی ما بود. به این معنی که 
متخصصان خود ما به این نتیجه رسیده بودند که در 
قانون مبارزه با پولشـــویی، باید جرم منشأ را گسترده 
کـــرد. در هیأت عالـــی نظارت ایراد گرفته شـــد که در 
تعریف جرم منشـــأ عرضه خارج از شبکه سوخت و 
فرآورده های دارویی را به عنوان جرم منشأ شناسایی 
شـــده و این مســـأله به امنیت اقتصادی کشور ضربه 

می زند.
ë  چرا چنین اصاحی از ســـوی کارشناسان ما توصیه

شد؟
پولشویی به طور خاصه یعنی پنهان کردن عواید 
حاصل از جرم. بنابراین، حتماً جرمی باید واقع شده 
باشـــد تا عواید آن، عواید حاصل از جرم تلقی شود. 
تـــا پیش از این، تخلفات مالی و اقتصادی، مشـــمول 
پولشـــویی نبود. بـــه درســـتی گفته می  شـــد جرم آن 
چیزی  اســـت کـــه در مرجع قضایی به آن رســـیدگی 
می  شـــود و اگـــر مثـــًا کســـی در ســـازمان تعزیـــرات 
حکومتی محکوم شـــد، مشـــمول پولشـــویی نیست، 
زیرا جرم نیســـت، بلکه تخلف تعزیراتی اســـت. این 
درحالی اســـت که ما طیـــف وســـیعی از قاچاق  ها را 
داریم که عامان آن در ســـازمان تعزیرات حکومتی 
محکوم می شـــوند، همچنین عرضه خارج از شـــبکه 
سوخت یا عرضه خارج از شبکه دارو نیز تخلف است 
و در ســـازمان تعزیرات حکومتی رســـیدگی می شود، 
بنابراین نمی شـــد به عنوان پولشـــویی بـــا عواید آنها 
برخورد شـــود. محاکم قضایی به درســـتی می  گفتند 
باید ایـــن عواید حاصل از جرم باشـــد، اما این عواید 

ë  FATF ابتدا بفرمایید کـــه چه زمانی و چـــرا توجه به
جلب شد و ما دریافتیم که برای داشتن مراودات عادی 
بانکی با کشورهای جهان حتی کشورهای دوست، باید 

توصیه های این نهاد را اجرا کنیم؟
ســـابقه و زمان تصویب قانون مبارزه با پولشـــویی 
بـــه تنهایی نشـــان می دهد کـــه از چه زمانـــی توجه ما 
بـــه FATF و الزامات آن جلب شـــد و  بـــه هیچ دلیل 
دیگـــری نیاز ندارد. بنابراین در پاســـخ به این ســـؤال، 
باید از منتقدان بپرسیم چرا قانون مبارزه با پولشویی 
در سال 86 تصویب شـــد؟ علت تصویب این قانون، 
یـــک ضرورت و نیـــاز داخلی بود یا اینکـــه FATF از ما 
خواســـته بود با تصویب یک قانون خاص، پولشـــویی 
را جرم انگاری کنیـــم؟ FATF در تاریخ 19 مهر 1386 
بیانیه  ای صـــادر می کند و مطابق این بیانیه FATF به 
اعضای خـــود توصیه می کند کـــه در روابط مالی خود 
با ایران دقـــت کنند، چرا که ایران فاقـــد رژیم و قانون 
مبارزه با پولشـــویی و تأمین مالی تروریسم است. پس 
از ایـــن بیانیـــه در حدود کمتر از 4 مـــاه یعنی 2 بهمن 
1386 قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب 
رســـید. البته قانون مبارزه با پولشویی منافع زیادی را 
عاید ایـــران کرد. از همین جا می  شـــود فهمید هر چه 
FATF از ما بخواهد، ضرورتاً به معنای زیر سؤال رفتن 
منافع ملی ما نیست. کما اینکه همین امروز هم قانون 
مبـــارزه با پولشـــویی ابزارهای خوبـــی را در اختیار قوه 
قضائیه و دولت قرارداده تـــا مجرمان اقتصادی را در 

بخش های مختلف شناسایی و با آنان برخورد کنند.
ë  ،پـــس از اظهارات آقای ظریف که بحث برانگیز شـــد

هم مســـئوان قضایی و هم منتقدان او به وجود قانون 
مبارزه با پولشـــویی اســـتناد کردند و گفتند مطابق این 
قانون درحال برخورد با جرم پولشویی هستیم، درحالی 
که مطابق گفته شما، این قانون به توصیه FATF تدوین 

و تصویب شده است.
بعـــد از تصویب این قانون، مبارزه با پولشـــویی در 
قوه قضائیه و دولت شـــروع شـــد، اما در این مدت به 
خاطر نواقص زیادی که در قانون وجود داشته است از 
حد مطلوب مورد انتظار ما فاصله زیادی دارد. اتفاقاً 
موارد بســـیاری از پیشـــنهادات FATF همان مواردی 
اســـت که متخصصـــان داخلی به این نتیجه رســـیده 

بودند که باید در قانون اعمال شود.
ë  توجه FATF اصًا چرا باید بـــه توصیه  ها و الزامـــات

می  کردیم؟ به فرض، اگر این توصیه  ها اجرا نشوند، باید 
منتظر چه شرایطی باشیم؟

ــورای امنیت،  ــ دوره  ای که به دلیل قطعنامه های ش
ــتیم، ارتباط  ــ ــازمان ملل قرار داش ــ ــــل تحریم  های س ذی
ــود. در این  ــ ــده ب ــ ــیار کم ش ــ ــــی دنیا بس ــا نظام مال ــ ــا ب ــ م
شرایط، اگر ما از سوی نهاد بین المللی دیگری تحریم 
ــــدیم، این تحریم  ها ظهور و بروز بیرونی برای ما  می  ش
ــــمول تحریم بزرگ تری بودیم که  نداشت، زیرا ما مش
ــــت. این  حتی تحریم های FATF هم ذیل آن قرار داش
 FATF شرایط باعث شد که پیامدهای عدم همکاری با
ــد. پس از خروج از تحریم  های  ــ برای ما قابل اعتنا نباش
سازمان ملل، درصدد برآمدیم تا روابط خود را با سایر 
نهاد های بین المللی نیز در صورت امکان عادی کنیم. 
ــا در این خصوص حفظ منافع  ــ البته همواره موضع م
ــای بین المللی  ــ ــوده و از موضع اقتدار با نهاده ــ ملی ب
ــوع به گونه ای جلوه  ــ ــته ایم. این که موض ــ همکاری داش
ــرار گرفته و  ــ ــــع ضعف ق ــور در موض ــ ــده که کش ــ داده ش
مجبور شده است الزامات یک نهاد بین المللی را اجرا 
ــور هیچ زمان زیر بار زور نرفته  ــ کند درست نیست. کش
و نخواهد رفت. مسئوان نظام اگر قانع نمی شدند که 
ــتای منافع ملی و اهداف  ــ ــکاری با این نهاد در راس ــ هم
ــکاری را از ابتدا یعنی  ــ ــــت، به هیچ عنوان هم نظام اس
ــد به این که  ــ ــال 86 آغاز نمی کردند چه رس ــ از همان س

بخواهند این کار را ادامه دهند.
ë اینکه ایران کشوری با ریسک باا باشد، چه معنایی دارد؟

این مســـأله باعث خواهد شد کشـــورهای دیگر در 

ارتباط مالی خود با ایران دقت بیشـــتری داشته باشند 
و یـــا اصـــًا وارد مبادله مالی بـــا ایران نشـــوند. زمانی 
کـــه FATF اعام می کند کشـــوری دارای ریســـک باا 
اســـت، اعضای این نهاد این گونه برداشـــت می کنند 
که آن کشور سیســـتم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 
تروریســـم قوی ندارد و ممکن است وجوهات موجود 
در سیســـتم مالی کشـــور ناشـــی از جرم باشد. حال که 
چنین برداشـــتی صـــورت می گیرد منطقاً هر انســـان 
عاقلـــی باید در معاماتـــی که با اشـــخاص حقیقی و 
حقوقی مربوط به آن کشـــور دارد احتیاط کند، اگر این 
انســـان عاقل، خیلی محتاط باشد اساساً قید معامله 
با افراد دارای ریســـک پولشویی را می  زند؛ زیرا ممکن 
اســـت ســـرمایه گذاری او با مشـــکل مواجه شـــده و در 
خطر مصادره قرار گیرد و اگر کمتر محتاط باشد برای 
انجام معامله ای که دارای این ریسک باا است هزینه 
اضافه مطالبـــه می  کند. مثالی می  زنم. فرض کنید به 
شـــما گفته شـــود فردی که در مرجع قضایـــی پرونده 
دارد و متهم به قاچاق کاا اســـت، می  خواهد خانه  ای 
را بفروشد یا یک خودرو معامله کند. آیا شما با وجود 
این که این فرد هنوز متهم است و جرمش ثابت نشده 
با این فرد معامله می  کنید؟ قطعاً معامله نمی  کنید؛ 
زیـــرا این افراد پر خطر هســـتند و معامله با این افراد، 
ممکن است برای شما پیامدهای قضایی داشته باشد 
یـــا خانه در معرض مصادره قرار گیرد و شـــما متضرر 
شـــوید. بر این اســـاس حتی در مراودات مالی خود با 
کشـــورهایی مانند چین نیز که همکاری گسترده ای با 
ایران دارند به مشـــکل برخورده ایم. دانشجویان ما به 
سختی می توانند یک حساب بانکی ساده در چین باز 

کنند.
ë  باشیم، چه پیامد FATF اینکه ما در فهرســـت ســـیاه

ملموسی برای ما خواهد داشت؟
اثـــرات  ملـــل،  ســـازمان  تحریم  هـــای  دوره  در 
قرارداشتن در فهرست سیاه FATF برای ما ملموس 
نبود. امـــا پـــس از آن، معامات اشـــخاص حقیقی و 
حقوقـــی کشـــور ما با این مشـــکل مواجه شـــد و طرف 
خارجی معامله یادآور می  شـــد که شـــما در فهرست 
اقدامات مقابله ای FATF هستید و این یعنی ریسک 
معاملـــه با شـــما خیلی باا اســـت و ممکن اســـت در 
آینده مشخص شـــود که پول  ها ناشی از فعالیت  های 
مجرمانه بوده اســـت و سیستم مالی شما آن را کشف 
نکرده است، به این ترتیب ممکن است سرمایه گذاری 
مـــا از بین برود. لذا پیامد ملموس این بوده اســـت که 
یا اساســـاً امکان تجارت و ســـرمایه گذاری تا زمانی که 
در لیســـت اقدامات مقابله ای باشـــیم وجود نخواهد 
داشـــت یا این که در خوش بینانه  تریـــن حالت هزینه 
این ســـرمایه گذاری ها در شـــرایط فعلی بســـیار بااتر 
اســـت از وضعیتی که در این فهرست نباشیم و از این 
هزینه ها به دایلی که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد 

بی جهت تحمیل کشور می شود.
ë از ما چه می خواهد؟  FATF ،برای کاهش این ریسک

FATF چهل مورد توصیـــه کلی دارد که وضعیت 
کشورها با این توصیه ها سنجیده می شود. درخصوص 
کشور ما نیز بر اساس همان توصیه های کلی، 41 مورد 
به عنوان درخواست جهت تطبیق با توصیه های کلی 
دریافت کرده ایـــم. جز یکی دو مـــورد که درخصوص 
آنها اختاف نظر وجود دارد، سایر موارد به نظر تمام 
صاحب نظران اعم از گروه مخالف و موافق، ضرورت 
کشور است و باید این اصاحات صرفنظر درخواست 
FATF اعمال می شـــد. برای مثال یک مورد، ضعیف 
بودن مجازات پولشـــویی بود. پیش از این، تنها شامل 
جریمه نقـــدی می شـــد اما خواســـته مجـــازات جرم 
پولشـــویی افزایـــش یابد کـــه در اصاح قانـــون لحاظ 
شـــده اســـت و در ایحه حبس هم به آن افزوده شـــد 
تا بازدارندگی بیشـــتری داشته باشـــد. همچنین گفته 
شد که در قانون شـــما، تعریف »وجوه« گسترده شود 
و تنهـــا منحصر به پـــول نقد نباشـــد و چک  ها و حتی 

 FATF 

شکاف عمیق واقعیت تا ادعای منتقدان

کارشناس حقوقی مرکز مبارزه با پولشویی در گفت وگو با »ایران« تشریح کرد

مشـــکل اصلی موضوع پیوســـتن ایران به FATF فقط یک چیز اســـت؛ سیاســـی شده است. 
درســـت مانند برجام، برخورد سیاسی با FATF، باعث شده اســـت درباره این موضوعی که 
فقط فنی است، همان دودستگی هایی را شاهد باشـــیم که در سایر موضوعات سیاسی. چراکه  
برای یک جریـــان خاص، ابد هرچـــه دولت می گوید بد و به معنای تســـلیم به غرب اســـت. 
درحالی که FATF و ضوابط مانند آن، درست مانند FIFA  است، نهادی که وابسته به سازمان 
ملل نیست، اما شاید به مراتب بیش از این ســـازمان، می تواند برای ما الزام آفرین باشد. این 
نکته ای است که علی مؤیدی، کارشناس حقوقی وابسته به گروه مذاکره کننده با FATF هم به 
آن اشـــاره دارد. او آنچه FATF از ما می خواهد را توصیه هایی کاربردی برای روزآمدشدن ساز و 
کارهای مالی و قوانین داخلی برای مبارزه با پولشـــویی عنوان می کند، مانند بازسازی ورزشگاه 
آزادی قبل از بازی پرسپولیس. او می پرسد آیا برای بازسازی ورزشگاه، می توانیم بگوییم تسلیم 
FIFA شـــدیم؟ FATF هم به همین ترتیب است. او در این زمینه، به قانون مبارزه با پولشویی 
اشاره می کند و می گوید قانونی که امروز این همه به آن استناد و افتخار می شود، پس از توصیه 
FATF تدوین و تصویب شـــد. اما امروز به دلیل سیاسی شدن موضوع و برخی شاید تنها برای 
مخالفت با دولت، در مسیر اجرای ســـایر توصیه های این نهاد مالی بین المللی سنگ اندازی 
می کنند. علی مؤیدی، ضمن تشـــریح این ســـاز و کارها، تأکید می کند که درصورت طی نکردن 
این مراحل، چه بســـا کشـــورهای نزدیک چون روســـیه و چین نیز از معامله با بانک های ایران 

خودداری کنند. این گفت وگو را بخوانید.

مرتضی گلپور
خبرنگار

مطابق قانون حاصل از تخلف است، به همین دلیل 
در زمینه پولشـــویی بـــرای فرد برائت صادر می  شـــد. 
کارشناسان ما به این نتیجه رسیدند که اگر تخلفات به 
معنای گسترده آن در نظر گرفته شود، شامل تخلفات 
جزئی هم می شـــود که ضرورت ندارد داخل تعریف 
جرم منشـــأ شـــوند، بنابرایـــن تخلفات قاچـــاق و نیز 
عرضه خارج از شـــبکه دارو و قاچاق سوخت را به این 
علت که تخلفات مهمی هســـتند و در شـــرایط فعلی 
به اقتصاد کشـــور ضربه می زنند احصـــا کردند و آن را 
در اصاحیه قانون پولشـــویی گنجاندنـــد تا اگر در این 
دو زمینه تخلف صورت گرفت، در حکم جرم منشـــأ 
حســـاب شده و عواید حاصل از جرم، از نظر پولشویی 
جرم محسوب شود. اما هیأت عالی نظارت بدون اخذ 
نظر کارشناســـان این حوزه و پرسیدن از اینکه چرا این 
دو به عنوان جرم منشـــأ در نظر گرفته شـــد، به ایحه 

ایراد گرفت.
ë  برخی از منتقدان می گویند ما چه نیازی به اکشن پلن

یا توصیه های FATF داریـــم و خودمان می توانیم این 
موارد را اجرا کنیم و چه بسا که تاکنون هم  اجرا کردیم.

بحث ما با منتقدان در این نکته مشـــترک اســـت 
زیرا اساســـاً FATF چیزی بیشـــتر از این از ما نخواسته 
است. درخواست FATF این است که ما قانون داخلی 
داشته باشیم. اما درخصوص الحاق به کنوانسیون ها 
باید ماننـــد همه معاهداتـــی که جمهوری اســـامی 
تاکنون به آن ها ملحق شـــده است این سؤال را پرسید 
کـــه الحاق به آنها چـــه مخاطراتی برای کشـــور دارد و 
چه منافعی جلب می کند. بررســـی ها نشان می دهد 
این کنوانسیون ها به عرف بین المللی تبدیل شده اند 
و عرف بین المللـــی الزام حقوقی دارد. حتی پذیرش 
عرف  های بین المللی در قالب معاهده با توجه به این 
که معاهده نســـبت به عرف چارچوب مشخص تری 
دارد و می تـــوان با حق شـــرط آن را تعدیل کرد، کاری 

عاقانه تر محسوب می شود.
ë  که بحث برانگیز شـــده FATF یکـــی از توصیه  هـــای

 )FIU( است، ضرورت اســـتقال واحد اطاعات مالی
و تبدیل آن بـــه مرکز اطاعات مالی اســـت. منتقدان 
می  گویند این اســـتقال یعنـــی این نهـــاد می  تواند با 
اطاعاتی که دراختیار دارد، هـــر کاری انجام دهد. این 

طوری است؟
بند 24 توصیه هـــای FATF درباره واحد اطاعات 
مالـــی اســـت کـــه در آن می خواهـــد مســـتقل بـــودن 
واحد اطاعـــات مالی، آن هم به صـــورت عملیاتی، 
تضمین شود. »به این معنا که این مرکز واحدی ملی 
برای دریافـــت، تجزیه، تحلیل و ارســـال گزارش های 

معامات مشکوک باشد.«
سازمان ملل یک قانون معیار برای پولشویی دارد. 
در آن قانون، ابعاد اســـتقال مشخص است که اتفاقاً 
مطابق ایـــن قانون، ما هـــم معتقدیم کـــه FIU باید 
مســـتقل باشد. یک بعد اســـتقال این است که واحد 
اطاعات مالی یا FIU باید مســـتظهر به قانون باشد، 

امریکا بشدت تاش می کند که ما با FATF همکاری نداشته باشیم، 
تیم  های چندین نفره تعیین کرده  اند که با یافتن نقطه ضعف های 

قانونی و ایرادات فنی مانع عضویت شوند و این گونه تلقی کنند که ایران 
اساساً انگیزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ندارد. طبیعی هم 
هست اگر قرار باشد FATF که بیش از 190 کشور و نهاد بین المللی در آن 

حضور دارند به اعضای خود و کشورهای جهان توصیه کند که با ما مراوده 
مالی نداشته باشند امریکا به مراتب در قانع کردن دنیا برای تحریم ایران 

کار ساده تر دارد و نیاز ندارد که با زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی کشورها، 
آنها را مجبور نماید که ایران را تحریم کنند چرا که در فرض دوم ممکن 

است با مقاومت کشورها روبه رو شود
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یعنی شکل  گیری آن ناشی از قانون باشد. یعنی نهاد 
مالی که می  خواهد به این صورت فعالیت کند، نباید 
در سطح یک آیین نامه ایجاد شده باشد. حتی همین 
حاا نیز واحـــد اطاعات مالی قانون مســـتقل ندارد، 
بلکه بر اســـاس آیین نامه تشکیل شده است. با وجود 
این کارشناســـان ما در مذاکرات خود توانســـتند طرف 
مقابل را مجـــاب کنند که در کشـــور آیین نامه جایگاه 
بســـیار مهمـــی دارد. عاوه بـــر قانون مســـتقل، یکی 
دیگر از ابعاد اســـتقال نهادها این است که این نهاد 
بودجه مســـتقل داشته باشـــد و این درحالی است که 
FIU بودجه مســـتقل ندارد. بعد دیگر این که شورایی 
 آن را اداره کنـــد تـــا تعارض منافع ایجاد شـــود، یعنی 
چهار راهی از همه نهادهای نظارتی باشد تا یک نهاد 
نتواند خودســـرانه اعضا و رؤســـا و کارشناســـان آن را 
جابه جـــا کند. اکنون هیچ کدام از این 3 نشـــانه و نماد 
اســـتقال برای واحد اطاعات مالی ما اتفاق نیفتاده 
است. متأســـفانه این طور قلمداد شـــده که استقال 
یعنی این نهاد از نظام مستقل باشد و هرکار بخواهد 
انجام دهد. امروز ما نهادهای دیگری در کشور داریم 
که مستقل محســـوب می شوند، آیا این نهادها هم به 
این صورت عمل می  کنند که هر کشوری هر اطاعاتی 
در زمینه  کاری آنان خواســـت، به ســـهولت در اختیار 
آنان قرار دهند؟ امروز بانک مرکزی یک نهاد مستقل 
اســـت و اتفاقاً این اســـتقال نیز تازه درک شده است، 
آیا استقال بانک مرکزی به معنای استقال از نظام 
اســـت کـــه هـــر کاری می  تواند بکنـــد و به هیچ کســـی 
پاسخگو نباشد؟ وقتی در قانون می  آید، یعنی مجلس 
می  توانـــد بر آن نظـــارت کنـــد و همین کـــه در قانون 
می  آیـــد، یعنی نســـبت به نمایندگان مردم مســـتقل 
نیســـت. همین که رئیـــس آن را شـــورای عالی مبارزه 
با پولشـــویی تعیین می کند یعنی نســـبت به آن شورا 
مستقل نیســـت. FATF نیز همان سه نشـــانه و نماد 

استقال که گفتیم را از ما خواسته است.
ë  یـــا واحد اطاعات مالـــی به چه صورت FIU کارکرد

است؟
وقتـــی یک نهاد مالـــی مثل بانک، یـــک عملیات 
مشـــکوک بـــه پولشـــویی را بـــه FIU ارســـال می  کند، 
FIU طی فرآیند خاص، مشـــخص می  کنـــد که آیا در 
این حســـاب، پولشـــویی اتفاق می  ا فتد یا خیر. اساســـاً 
کارکـــرد اصلی FIU همین اســـت، یعنـــی تأیید اینکه 
گزارش بانک  ها درباره حســـاب  های مشکوک درست 
اســـت یـــا نـــه و این کـــه در صـــورت صحت، چـــه نوع 
پولشـــویی در آن اتفاق می  افتد. یکـــی دیگر از کارهای 
FIU تبادل اطاعات، آن هم در داخل کشـــور اســـت. 
تبادل اطاعات با کشـــورهای دیگر، تحت سازوکارها 
و قوانینی اســـت که از گذشـــته وجود داشـــته و ربطی 
بـــه امـــروز و FATF ندارد. اساســـاً تبـــادل اطاعات با 
کشـــورهای بیگانـــه خصوصـــاً اطاعـــات طبقه  بندی 
شـــده و محرمانه باید بـــه تأیید شـــورای عالی امنیت 
ملی برســـد و این ســـازوکار به پولشـــویی ربطی ندارد. 
آنچه واحد اطاعات مالی انجام می  دهد، این تبادل 

اطاعات مربوط به داخل کشور است.
ë  چگونه پولشویی را شناسایی و مشخص می کند FIU

که یک حساب، سالم است یا برای پولشویی است؟
FIU از طریق شناسایی رفتارهای مالی افراد، باید 
حدس بزند که چه جرمی اتفاق افتاده است. پرونده 
بابـــک زنجانی هم از طریق FIU کشـــف شـــد، به این 
معنی که از گزارش یک بانک آغاز شد. این گزارش که 
به FIU ارســـال شده بود، حاوی این مسأله بود که این 
حســـاب با وضعیت شـــغلی صاحب حساب تطبیق 
نمی  کند. به عنوان مثال، این حساب برای یک کارمند 
ســـاده اســـت که می  تواند ماهانه حداکثـــر 5 میلیون 
تومان ورودی داشته باشد، اما در این حساب چندین 
 FIU ،هزار میلیارد تومان پول هســـت. در این مرحله
به تنهایی نمی  تواند به اطاعات تکمیلی دسترســـی 
داشته باشـــد، بلکه با ارســـال گزارش بانک به مرجع 

قضایی، برای مثال دادسرای رسیدگی به جرایم پولی 
و بانکی، از او می  خواهد دســـتور دهد تا سایر نهادهای 
مالـــی اعم از بانک یا بـــورس اطاعات ازم دیگر این 
فـــرد یا حســـاب را در اختیـــار او قرار دهنـــد. FIU این 
اطاعـــات را بـــا الگوهای رفتار هـــای مجرمانه تطبیق 
داده مشـــخص می کند که آیا پول ناشی از مواد مخدر 
است یا قاچاق اســـت یا مالیاتی است یا کًا مشکوک 
به جرم است ولی نوع جرم مشخص نیست. از اینجا 
به بعد، تحلیل این اطاعات در اختیار مرجع قضایی 
قـــرار می  گیـــرد و مرجع قضایـــی نیـــز آن را در اختیار 
ضابطان، اعـــم از وزارت اطاعات، نیـــروی انتظامی 
یا ســـپاه پاســـداران قرار می  دهد تا آنان بر مبنای این 
نظر کارشناســـی FIU کار  روی ســـوژه  ها را دنبال کنند. 
بنابراین مشـــخص می شـــود کـــه FIU بدون دســـتور 
مرجع قضایی عمًا هیچ کاری نمی تواند انجام دهد 

و هیچ اطاعاتی نمی تواند به دست آورد.
ë  ،اطاعات تبادل  یعنـــی  دوم  کارکرد  درخصوص 

نه تنها گفته می  شـــود FIU به همه اطاعات مالی و 
می  گویند  بلکه  دارد،  دسترســـی  کشور  تراکنش  های 
اطاعـــات مالـــی در آن تجمیـــع می  شـــود و ایـــن 
اطاعات، هر وقت که هر کشـــوری کـــه بخواهد، در 
اختیار آن گذاشـــته می  شـــود. می گوینـــد اطاعات 
400 صرافـــی از طریق FIU )واحـــد اطاعات مالی( 
در اختیـــار امریکا قرار داده شـــده و آنان در شـــرایط 

تحریم، شریان های مالی را ردیابی کردند.
این ادعاها کذب محض اســـت؛ تبـــادل اطاعات 
با کشـــور های خارجی ســـاختار قانونی خـــاص خود را 
دارد، اواً بایـــد بـــر اســـاس موافقت نامه  هایی انجام 
شـــود که مجلس تصویب کرده اســـت و در چارچوب 
همان موافقتنامه باید صورت گیرد. ثانیاً صرفاً تبادل 
اطاعات و هر گونه همکاری دیگری نظیر اســـترداد و 
معاضـــدت قضایـــی در مواردی صـــورت می گیرد که 
مطابق قانون داخلی ایران مجرمانه باشـــد. بنابراین 
ایـــن ادعاهایی کـــه درخصـــوص افشـــای اطاعات و 
اســـترداد فرماندهـــان نظامی مطرح می شـــود کذب 
محض اســـت و حتی افـــراد عادی کـــه مطابق قانون 
ایران مجرم نیســـتند نیز اطاعات آنها افشـــا نخواهد 
شـــد. بااتـــر از ایـــن، حتـــی اشـــخاص دارای تابعیت 
ایران اگر مجرم باشـــند مشمول استرداد نمی شوند و 
جمهوری اسامی صاحیت رسیدگی به جرایم آن ها 
را خواهد داشـــت. این موضوع در قوانین بســـیاری از 
جمله ماده 12 قانون مبارزه با پولشویی نیز مورد اشاره 
قرار گرفته است. تخطی از این مقررات جرم محسوب 
می شـــود. با توجه به شرایط کنونی کشـــور طبیعتاً اگر 
چنین می شـــد وزارت اطاعات، اطاعات ســـپاه، قوه 
قضائیـــه، نماینـــدگان مجلـــس و کلیه دســـتگاه های 
نظارتـــی با حساســـیت و اهتمام ویژه بـــا این موضوع 

برخورد می کردند.
وقتی چنین ادعایی مطرح می شود، باید از مدعی 
خواســـت نخســـت ابعاد ادعا را تبیین کند. سؤال این 
اســـت که چه اطاعاتی از صرافی  ها رفته اســـت؟ اگر 
می  گویند اســـامی صرافی  های داخلی افشا شده، باید 
گفت چندین سال اســـت که اسامی این صرافی  ها در 
سایت بانک مرکزی منتشر شده است. انتشار اسامی 
صرافی  های مجاز تکلیف قانونی بانک مرکزی است 
تا مردم آنها را بشناسند و با غیر آنها عملیات صرافی 
انجام ندهند تا مشـــمول مقررات جزایـــی قاچاق ارز 

نشوند.
برخی به اشتباه می گویند که یک نرم افزار در بانک 
مرکزی قرار داده شده و تمام تراکنش های کشور را در 
یکجا جمع می کند، چنیـــن چیزی نیز مطلقاً صحت 
ندارد و هر بانکی تنها به تراکنش های مشـــتریان خود 
دسترســـی دارد و جـــز در موارد مشـــکوک که برخی از 
اطاعات را حســـب قانون برای FIU ارســـال می کند 
حق افشای اطاعات مشتریان خود را ندارد و افشای 
این اطاعات نیز توسط هر کسی صورت گیرد مطابق 

مـــاده 8 قانـــون مبارزه با پولشـــویی جرم محســـوب 
می شود.

ë  موضع کشـــورهای دوســـت مانند چین و روســـیه
چیست؟

 FATF روســـیه و چین هم در حاشـــیه جلســـات
و هـــم در مواضع رســـمی خود از مـــا می خواهند که 
روابـــط خودمان بـــا FATF را عادی کنیـــم. آن ها نیز 
بـــر این نکتـــه تأکید دارنـــد که توصیه هـــای این نهاد 
جنبه سیاســـی نداشـــته و اعمال آن ها اولین فایده را 
نصیب کشـــور خودتان خواهد کرد. خود این کشور ها 
نیز مدت هاست نهادهای مالی خود را به تمهیدات 
توصیه شـــده توسط این گروه مســـلح ساخته  اند. اگر 
خواســـته های FATF غیـــر معقول بود یـــک اجماع 
جهانـــی در رعایـــت قوانین و توصیه های آن شـــکل 
نمی گرفت و اکثریت کشـــور ها خصوصاً کشـــورهایی 

مانند چین و روسیه با آن مقابله می کردند.
ë  همان طور که اشـــاره فرمودید یکی از موارد بســـیار

بحث برانگیز  FATF، مسأله پیوستن به کنوانسیون  ها 
اســـت. پیوستن به چند کنوانســـیون اجباری است و 

وضعیت ما چگونه است؟
توصیه ســـی و ششـــم FATF این است که باید به 
کنوانسیون  های 1988 وین، پالرمو، کنوانسیون فساد 
2003، و کنوانســـیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
یـــا CFT بپیوندیـــد. نکتـــه اینجا اســـت کـــه از این 4 
کنوانســـیون، پیش از مطرح شـــدن بحث پیوستن به 
FATF جمهـــوری اســـامی ایران به دو کنوانســـیون 
پیوسته بود. به عبارت دیگر، مدت  ها پیش جمهوری 
اســـامی بـــه کنوانســـیون ویـــن و از ســـال 84 هم به 
کنوانســـیون مبارزه با فساد پیوســـته است. این را هم 
اضافـــه کنم که امروز افتخار می  کنیم به کنوانســـیون 
فســـاد پیوســـتیم و روی آن مانـــور تبلیغاتـــی هـــم 
می  دهیم، درحالی که الزامات کنوانســـیون مبارزه با 
فساد به مراتب شدیدتر از کنوانسیون مبارزه با تأمین 
مالی تروریســـم اســـت. تا ایـــن حد کـــه در آن، حتی 
از پرونده مشـــترک هم صحبت می شـــود. بنابراین 
بســـیاری از مواردی کـــه در خصـــوص CFT و پالرمو 
مطرح می شود قبًا در کنوانسیون فساد پذیرفته شده 
اســـت. برای مثال در کنوانسیون فساد آمده است که 

باید FIU به طور مستقل تشکیل شود.
ë  را CFT  حق شـــرط ما در FATF منتقدان می  گویند

نپذیرفت.
کنوانســـیون تأمین مالی تروریسم هنوز تصویب 
نشـــده و FATF اساساً نســـبت به آنچه قابلیت اجرا 
نـــدارد اظهـــار نظر نمی  کنـــد بنابرایـــن این صحبت 
منتقدان به هیچ وجه نمی تواند صحیح باشد. اما اگر 
بحث این است که این نهاد بیان کرده است معافیت 
گروه هـــای جهـــادی و نهضت هـــای آزادیبخـــش را 
حـــذف کنیم بایـــد گفت ایـــن ایراد به قانـــون تأمین 
مالی تروریسم گرفته شـــد و اصاح مربوط به آن به 
تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده است 

و FATF هنوز نسبت به آن اعام نظر نکرده است.
درخصـــوص ایـــن که چرا آنهـــا از ما خواســـته اند 

این معافیت حذف شـــود نیز موضوع روشن است، 
یک ســـوء برداشـــتی از متن قانون ســـابق می شد به 
ایـــن صورت که ما در قوانین دیگـــر مثًا جرم قتل یا 
سرقت یا توهین و غیره این معافیت را نداریم، برای 
مثال نگفتیم کشـــتن یک کودک جرم است مگر این 
که یک شخص عضو گروه جهادی مرتکب آن شود. 
ســـؤال مطرح شده بود که چرا در خصوص این جرم 
چنین معافیتی برقرار شـــده اســـت. جهت رفع این 
سوء برداشـــت تصمیم بر این شـــد که اساساً تعیین 
مصادیق تروریســـم از صاحیت دستگاه قضا گرفته 
شـــده و به شـــورای عالـــی امنیت ملی محول شـــود. 
بنابراین تا زمانی که شورای مذکور گروهی را به عنوان 
گروه تروریســـتی معرفی نکند، هیچ نهـــادی اعم از 
دولت و قـــوه قضائیه حق نـــدارد ضمانت اجرا های 

این قانون را علیه آن فرد اعمال نماید.
ë  من جمله  ای را از آقای کاظم انبارلویی، ســـردبیر

روزنامه رســـالت نقل می  کنم که عینـــاً در روزنامه 
کیهان بازنشر شده است. ایشـــان نوشته است که 
»FATF در آخریـــن بیانیه خود شـــروط نه گانه  ای 
را برای ایران تعیین کرده اســـت و در اولین شـــرط 
آن تأکید می کند که جمهوری اســـامی ایران باید 
تعریف FATF از تروریسم و مصادیق آن را بپذیرد 

و در این مورد حق تحفظ ندارد.«
 FATF این ناشـــی از خلط مباحث اســـت. اواً که
نـــه تعریفـــی از تروریســـم دارد و نه مصادیـــق آن را 
مشـــخص می کند. آنچـــه برای FATF ماک اســـت 
لیست شـــورای امنیت ســـازمان ملل است که اکنون 
تنها 4 گروه در آن قـــرار دارند که عبارتند از: القاعده، 
طالبان، داعش و النصـــره و زیرمجموعه آن ها نظیر 
بوکوحـــرام. مطالبی نظیر آنچه گفته می شـــود غالباً 
ناشـــی از عدم آگاهی و تســـلط کافی بر مباحث بوده 
و اا در این که واقعاً دوستان ما حسن نیت دارند و از 
باب دلسوزی این مباحث را مطرح می کنند تردیدی 
نیســـت؛ لکن بایـــد در این زمینـــه عمیق تر مطالعه 
کننـــد تا با طرح ایـــن مطالب خدای ناکـــرده به طور 
ناخواسته، خواسته دشمن را عملی نسازند و با اتاف 
وقت و ســـوزاندن فرصت ها، کشـــور را از این موضع 
اقتداری که وجود دارد در موضع ضعف قرار ندهند.

ë  منتقدان می گویند از کجـــا معلوم که فردا گروه های
مقاومت جزو فهرست تحریم سازمان ملل نباشند؟

 اواً بـــا توجه بـــه متحدین ما در شـــورای امنیت 
ســـازمان ملـــل بســـیار بعید اســـت که چنیـــن امری 
صورت گیـــرد. حتی اگر فـــرض کنیـــم در برهه  ای از 
زمان شـــورای امنیت به این نتیجه برســـد که یکی از 
ایـــن گروه ها را در لیســـت گروه های تروریســـتی قرار 
دهـــد و تأمین مالـــی آن را ممنوع اعـــام کند، آنگاه 
تفاوتی نمی  کند که ما عضوCFT  باشـــیم یا نباشیم. 
در واقع با پذیرفتن منشـــور سازمان ملل توسط یک 
کشور و ورود به سازمان ملل، آن کشور پذیرفته است 
که قطعنامه  های شـــورای امنیت را رعایت کند و این 
قطعنامه  ها برای تمام کشورهای عضو الزام حقوقی 
ایجاد می  کند. پس در این رابطه هیچ فرقی نمی  کند 

که ما CFT را پذیرفته باشیم یا نه. البته این نیز به این 
معنا نیســـت که در این شـــرایط فرضی دست نظام 
بسته خواهد شـــد و نظام در آن زمان با حفظ اقتدار 

هر تصمیمی صاح بداند اتخاذ می کند.
ë  تفاوت فهرست اس.دی.ان و تفاوت آن با فهرست

سازمان ملل چیست؟
فهرست SDN فهرســـت سازمان  های تروریستی 
از نظر امریکا است، درست مانند کاری که در شورای 
عالـــی امنیت ملی ما در حال انجام اســـت و طی آن 
اسامی گروه های تروریستی را مطرح می  کند. مشابه 
همین لیســـت را امریکا و همه کشورها هم دارند، اما 
آن ها خیلی زودتر وارد این عرصه شدند، ما تازه وارد 
این عرصه شـــدیم. ما قبًا فهرســـت ملـــی گروه  ها و 
افراد تروریست نداشتیم و حاا داریم تهیه می  کنیم. 
اما فهرســـت سازمان ملل همان است که گفته شد و 
همه اعضای سازمان ملل باید به آن احترام بگذارند 
و اشـــخاصی که در این لیســـت قـــرار دارند کســـانی 

هستند که ما در صف اول مبارزه با آن ها هستیم.
ë کارآیی لیست ملی تحریمی امریکا چیست؟

کارکـــرد اصلی لیســـت ملی در همه کشـــورها از 
جمله امریـــکا این اســـت که تکلیف دســـتگاه  های 
داخلی این کشور مشخص می  شـــود. البته کشورها 
می خواهنـــد تـــا حـــد ممکن به لیســـت ملـــی خود 
اعتبار بخشـــند و کشـــورهای دیگر را مجاب نمایند 
که از آن لیســـت تبعیت کنند. امریـــکا نیز از قدرت 
دار اســـتفاده کرده و از کشورها و شرکت  های طرف 
معاملـــه می  خواهد که فهرســـت تحریم  هـــای او را 
رعایـــت کنند و از معامله با این افراد یا ســـازمان  ها 
پرهیز کنند. اما این فهرست هیچ الزام بین المللی 
برای هیچ کشور و نهاد دیگری ایجاد نمی  کند. تنها 
کشورهایی که از اقتدار ملی برخوردار نباشد، زیر بار 
این اقدامات یک جانبه امریکا می روند. متأســـفانه 
برخی از دوســـتان مـــا ناخواســـته با مطـــرح کردن 
این لیســـت که از نظر ما و حتی کشـــورهای اروپایی 
هیـــچ اعتبـــار و وجاهتی نـــدارد، عمًا به فهرســـت 

تحریم  های امریکا اعتبار می  دهند.
ë  کســـی که شـــما از ایشـــان یاد می کنید در جمله

باید  ایـــران   CFT پذیـــرش  »با  می  گوینـــد  دیگری 
بودجه ســـپاه، نیـــروی قـــدس، وزارت اطاعات و 
وزارت دفاع را قطع کند و حساب  های بانکی شان را 
مســـدود کند و با پذیرش این خودتحریمی، تحت 

نظارت بازرسان FATF قرار بگیرد.«
ــد که عربستان و اسرائیل  ــ در جلسه  ای گفته ش
بازرس FATF هستند. این ادعا واقعاً عجیب بود. 
ــتباه  ــ ــتان، عضو ناظر را با بازرس اش ــ گویا این دوس
گرفتند. درست مانند اینکه بگوییم ایران که عضو 
ــــت، بازرس سازمان  ــانگهای هس ــ ناظر اجاس ش
ــــت؟!  ــانگهای هم هس ــ همکاری  های اقتصادی ش
درحالی که عضو ناظر یعنی کسی که در جلسه  ای 
ــدارد و فقط  ــ ــــق صحبت ن ــــرکت می  کند، اما ح ش
می  تواند در جلسه شرکت کند و پایین تر از اعضای 
اصلی است. اکنون عربستان و اسرائیل عضو ناظر 
ــرائیل اخیراً و  ــ ــتند و حق رأی ندارند. البته اس ــ هس
بعد از طرح چنین ادعاهایی از سوی منتقدین به 

عضویت آن درآمده و حق رأی پیدا کرده است.
بـــا اطمینـــان می گویم حتی اطاعات اشـــخاص 
عادی و مردم عزیز ما نیز قرار نیست در اختیار هیچ 
بیگانـــه ای قرار گیـــرد. طرح این مطالـــب همان طور 
کـــه گفتم ناشـــی از عـــدم آگاهی اســـت و ایـــن افراد 
هیچ مســـتندی برای حرف های خود ندارند که مثًا 
درخواســـت شـــماره فان این مطلب را بیـــان کرده 
است یا ماده شـــماره فان کنوانســـیون تأمین مالی 

تروریسم چنین مطلبی را بیان کرده است.
ë  جمله دیگر ایشـــان این اســـت که »خزانه داری

امریکا اصرار دارد ایران به FATF و CFT بپیوندد.«
اتفاقاً عکـــس این قضیـــه صحیح اســـت. امریکا 

بشدت تاش می کند که ما با FATF همکاری نداشته 
باشـــیم، تیم  های چندین نفره تعییـــن کرده  اند که با 
یافتن نقطه ضعف های قانونـــی و ایرادات فنی مانع 
عضویت شـــوند و این گونه تلقی کنند که ایران اساساً 
انگیزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ندارد. 
طبیعی هم هست اگر قرار باشد FATF که بیش از 190 
کشور و نهاد بین المللی در آن حضور دارند به اعضای 
خـــود و کشـــورهای جهان توصیه کند که بـــا ما مراوده 
مالی نداشـــته باشـــند امریکا به مراتب در قانع کردن 
دنیا برای تحریم ایران کار ساده تر دارد و نیاز ندارد که 
با زیر پا گذاشتن حاکمیت ملی کشورها، آن ها را مجبور 
نماید کـــه ایران را تحریم کنند چرا کـــه در فرض دوم 

ممکن است با مقاومت کشورها روبه رو شود.
ë  160 اما این نویسنده منتقد می گوید »چرخ اقتصاد

کشـــور جهان بدون الحاق به FATF می چرخد، چرا 
خاف واقع می  گویند که همه پیوســـته اند و ما هم باید 

بپیوندیم.«
فقط با یک مراجعه ساده به سایت FATF تعداد 
کشـــورهایی که بـــا FATF همکاری دارند مشـــخص 
می  شـــود. آری FATF حدود 38 عضـــو اصلی دارد 
شامل 36 کشـــور و 2 نهاد بین المللی و بقیه کشورها 
عضو ســـازمان  های منطقه  ای آن هستند. به همین 
دلیل شما می  بینید که عربســـتان با این همه هزینه 
 FATF هنوز نتوانســـته عضو کشـــورهای اصلی عضو
شـــوند. امـــا یک پلـــه از کشـــورهای عضـــو گروه  های 
منطقـــه  ای بااتر اســـت. نکته مهم این اســـت همه 
کشـــورهایی که با FATF به هر شکل همکاری دارند 
یعنـــی بیـــش از 190 کشـــور و نهـــاد بین المللـــی به 
درخواســـت ها و توصیه هـــای FATF توجه می کنند. 
همان طور که گفتم دوســـتان بایـــد قبل از اظهار نظر 

بیشتر در این زمینه مطالعه کنند.
ë  بپیوندیم، نمی  توانیم FATF آخرین سؤال، اگر ما به

به گروه  های مقاومت کمک کنیم؟
گروه هـــای  فهرســـت  در  مقاومـــت  گروه هـــای 
تروریســـتی نهادهای بین المللی از جمله ســـازمان 

ملل نیستند و کمک کردن به آن هیچ منعی ندارد.
ë  در پایـــان اگر نکته ای خاصی مد نظر شـــما هســـت

بفرمایید؟
بایـــد به این نکته توجه داشـــت کـــه لزوماً هر چه 
FATF می  گویـــد به ضرر کشـــور ما نیســـت و از ابتدا 
نیـــز همکاری بـــا FATF منافع زیادی را برای کشـــور 
به همراه داشـــته اســـت. نباید فریب فضاسازی  های 
کنونی را خورد و عقل و منطق را کنار گذاشـــت؛ بلکه 
بایـــد با درایت نکات مثبت و مواردی که در راســـتای 
منافع ملی اســـت را از توصیه های FATF اســـتخراج 
کرده و به آن عمل کنیم و اگر در جایی این توصیه  ها 
مخالف منافع ملی ما بود آنها را کنار بگذاریم. با این 
روش هر تصمیمی که FATF در مورد کشور ما اتخاذ 
نماید اهمیتـــی ندارد؛ زیرا ما بـــه خاطر آن تصمیم 
به توصیه ها عمل نکردیم بلکـــه مواردی که به نظر 

خودمان مفید بوده اعمال کرده ایم.
همچنیـــن باید توجه داشـــت که همـــکاری ما با 
FATF ادامه دارد و این مســـأله برای همه کشـــور ها 
است نه فقط ایران. پس نباید انتظار داشته باشیم که 
اگر این درخواست ها را اعمال کنیم درخواست های 
دیگـــری صـــورت نمی گیـــرد. البتـــه این بـــه معنای 
بهانه گیری توســـط FATF نیســـت بلکه بـــا توجه به 
مقتضیات پولشویی و روش های پیچیده آن و ابزارها 
و روش هـــای نوظهور پولشـــویی ممکن اســـت ازم 
باشـــد همه اعضای FATF اصاحاتی را متناسب با 
اقتضائات روز اعمال نمایند. بنابراین همه کشورهای 
دنیا باید این اصاحات را انجام دهند و ما نیز از این 
مقوله مستثنی نیستیم. منتها در ادامه همکاری که با 
FATF خواهیم داشـــت نیز تنها مسائلی را به عنوان 
اصـــاح در قانون اعمال خواهیم کرد که در راســـتای 

منافع ملی کشور باشد. 

 
شکاف عمیق واقعیت تا ادعای منتقدان

 

CFT ابهامات الحاق به کنوانسیون
همزمان با بررسی ایرادات شورای نگهبان بر ایحه 
»الحــاق ایران به کنوانســیون مبارزه بــا تأمین مالی 
تروریســم« موســوم بــه CFT در کمیســیون امنیت 
ملــی مجلــس، جلســات ســه جانبــه ای بــا حضور 
وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاســت جمهوری 
و نماینده شــورای نگهبان نیز برگزار شــده است. در 
بررســی مجدد نمایندگان و با اصــرار آنها بر برخی 
مواد بخشی از ایحه به مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام ارســال شــده و برخــی مــوارد ایرادی شــورای 
نگهبان هم  به این نهاد ارجاع شده است. نکته قابل 
تأمل آن است که تمام لوایح مرتبط با FATF که در 
این دولت به مجلس ارائه شده، جنجالی شده اند اما حواشی این ایحه 
از لوایح دیگر بیشــتر بوده اســت. این درحالی اســت کــه لوایح مربوطه، 
در دولت قبل در ســکوت خبری تصویب، تأیید و اجرا شــده اند اما سؤال 
این اســت که چرا این ایحه آنقدر جنجالی شــده و ایرادات وارد شده به 
آن، چیســت؟ در این یادداشــت قصد داریم به این ســؤال پاسخ دهیم. 
براســاس توصیه شــماره 36 نهاد FATF، کشورها باید چهار کنوانسیون 
بین المللی را تصویب و اجرا کنند که از این میان دو کنوانسیون مبارزه با 
مواد مخدر موسوم به کنوانسیون وین )مصوب سال 1371( و کنوانسیون 
مبارزه با فســاد )مصوب 1385( پیش از این تصویب و اجرایی شده اند. 
کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی)پالرمو( نیز که از سال 1379 به صورت 
موقت در ایران اجرا می شود، نهایتاً امسال به تصویب مجلس رسید لکن 
به دلیل ایرادات شــورای نگهبان، در مجمع تشــخیص مصلحت نظام 

تعیین تکلیف خواهد شد.
از جمله ایرادات اساســی منتقدان الحاق به کنوانسیون CFT، این است 
کــه با الحاق به این کنوانســیون، کمک های ایران بــه گروه های مقاومت 
محدود شــده و ممکن اســت برای نهادهای داخلی نیز مشکاتی ایجاد 
شود. متأســفانه به دلیل نبود اطاع کافی از محتوای کنوانسیون و ایحه 
پیشنهادی دولت، این ایرادات مطرح می شود. در متن ایحه دولت، اوًا 

هرگونه تعارض این کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، 
ازم الرعایه نیست و ثانیاً ایران، مبارزات مشروع علیه سلطه استعماری 
و اشغال خارجی را جزو اعمال تروریستی قلمداد نمی کند. لذا دو ابهام 
و مشــکل اساسی در خصوص این کنوانسیون به عنوان حق تحفظ ایران 
به تصویب مجلس رســیده اســت. حال سؤال این اســت که نمایندگان 

مخالف این ایحه با این موارد موافق بوده اند یا مخالف؟!
موضوع مهمتر این اســت که در خود کنوانســیون مبــارزه با تأمین مالی 
تروریســم نیــز در موارد متعدد )ماننــد مــواد 4، 5، 6، 8 و...( بر مبنا قرار 
گرفتــن قوانین داخلی کشــورها تأکید شــده اســت. براســاس ایــن مواد، 
کشــورها براســاس قوانین داخلی خود می بایســت مکانیســم مبارزه با 
تأمیــن مالــی تروریســم را طراحی و اجــرا کنند و این کنوانســیون )مانند 
بســیاری از کنوانســیون ها( دخالتــی در فرآینــد اجرایــی نــدارد و صرفــاً 
حداقل ها و الزامات اساســی را تعیین می کند. همچنین براســاس مفاد 
این کنوانسیون، کشورها می بایست اقدامات و همکاری های بین المللی 
درخصــوص مبــارزه با تأمین مالی تروریســم را بــه اجرا گذارنــد؛ در این 
خصــوص نیــز در ایحه دولت تصریح شــده که ایــران صرفاً صاحیت 
محل وقوع جرم به منظور اســترداد مجرمین را محرز، تلقی می کند. از 
این رو یکی از دغدغه های منتقدان نیز بدین وســیله پوشــش داده شده 
اســت. لذا دغدغه های اساســی در مورد این کنوانسیون به صورت »حق 
تحفظ« مستثنی شده اند لکن یکی از مواردی که هم در ایرادات شورای 
نگهبــان و هم در انتقادات دلواپســان اشــاره شــده همیــن اعتبار »حق 
تحفــظ« اســت. براســاس نظــر منتقــدان نهــاد FATF، هیچگونه حق 
شرطی بر این کنوانسیون را به رسمیت نمی شناسد. نکته مهم آن است 
کــه نهــاد FATF صرفاً تصویب کنوانســیون ها را ازم می داند و شــرایط 
تصویب هر کنوانسیون صرفاً به خود کنوانسیون یا »معاهده وین، حقوق 
معاهــدات« که در خصوص معاهدات بین المللی اســت ارتباط دارد. 
بر این اســاس کشــورهای مختلفی مانند ایران شــروط مختلفی بر این 
کنوانسیون ذکر کرده اند که به عنوان سند رسمی و پیوست این کنوانسیون 
در درگاه اینترنتی این کنوانســیون قابل مشــاهده اســت. به عنوان مثال 

کشــور مصــر نیــز ماننــد ایــران، مبــارزات ضــد اســتعماری را مصــداق 
تروریسم قلمداد نکرده و برخاف نقد دلواپسان، این حق تحفظ توسط 
کنوانسیون پذیرفته شده و به عنوان یکی از پیوست های آن، منتشر شده 
اســت. آنچه باعث ســوء برداشــت منتقدان در خصوص رد حق تحفظ 
بر کنوانســیون CFT توسط FATF شده است،  بندی از »اکشن پلن« این 
نهاد اســت که خواســتار حذف یا تغییر بندی از »قانون مبــارزه با تأمین 
مالی تروریسم« در مورد مبارزات ضد استعماری شده است. ازم به ذکر 
اســت بر اســاس الزامات FATF، دو قانون باید تصویب و اجرایی شــود؛ 
یکی »قانون الحاق به کنوانســیون تأمین مالی تروریسم« و یکی »قانون 
مبارزه با تأمین مالی تروریسم« که اولی یک معاهده بین المللی و دومی 
یک قانون داخلی است که اولین بار در سال 1389 توسط دولت تهیه و به 
مجلس ارائه شده و در سال 1390 در سکوت خبری به تصویب مجلس 
و تأیید شورای نگهبان رسید. نهاد FATF، در خصوص این قانون داخلی 
خواســتار حذف اســتثنائات شده و نه کنوانســیون مربوطه. از آنجا که هر 
دو ایــن قوانیــن با عنوان CFT شــناخته می شــوند این سوءبرداشــت به 
وجود آمده که این نهاد حق تحفظ ما بر کنوانسیون CFT را به رسمیت 
نمی شناســد. ازم به ذکر است اکشــن پلن مربوطه، در خرداد 1395 به 
ایران ارائه شــده درحالی که قانون الحاق به کنوانسیون CFT در سال 96 
تازه به مجلس شــورای اســامی ارائه شــده و قاعدتاً FATF نمی تواند با 
پیش بینی و خواندن دست ایران، بر قانونی که بعد از اکشن پلن آنها به 
مجلس ارائه شــده ایرادی وارد کند! در پایان بد نیســت بدانیم براساس 
گــزارش مرکــز پژوهش های مجلس شــورای اســامی، ایــران تاکنون به 
11 کنوانســیون مبارزه با تروریســم پیوسته که کمابیش شرایط یکسانی با 
کنوانسیون CFT دارند، لکن هیچ وقت ایرادات و ابهامات این چنین در 
خصوص هیچ کدام از آنها مطرح نشده است. این نشان می دهد عمده 
انتقادات، جنبه سیاســی داشــته و همانگونه که رئیس مجلس شــورای 
اســامی نیز متذکر شدند مباحث حقوقی و پیچیده ای چون کنوانسیون 
CFT به جای بررسی های کارشناسی دچار بحث های جناحی و سیاسی 

شده و بر پیچیدگی شرایط افزوده است. 

یادداشت
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یکی از نماینده  ها گفته است 40 مورد از توصیه  های اکشن پلن را 
اجرا کرده  ایم و تنها یک مورد آن مانده است، با همان 40 مورد 

می توان از FATF امتیاز گرفت. این ادعا صحت ندارد؛ زیرا بسیاری 
از درخواست های FATF در قانون مبارزه با پولشویی باید پوشش 

داده می شد اما متأسفانه با فضاسازی هایی که صورت گرفته، 
بسیاری از همان 40 موردی که به عقیده این نماینده محترم 
مشکلی نداشته و اعمال شده است، در پیچ و خم نهادهای 

تصمیم گیرنده کشور دست به دست می شود.



جه
خار

ت 
زار

 و

»CFT« پیامدهای نپیوستن به
 »CFT« بررسی کنوانسیون 

در گفت و گوی »ایران« با بهزاد صابری، پژوهشگر حقوق بین الملل

 صیانت از سیاست های کلی نظام 

یا ورود به حوزه دادرس اساسی
 یکـــی از مباحثی که اخیراً در محافـــل حقوقی و نیز 
سیاســـی مورد بحـــث و مناقشـــه قرار گرفته اســـت، 
جایـــگاه حقوقـــی هیـــأت عالـــی نظـــارت مجمـــع 
تشـــخیص مصلحت نظام و نقش نظارتی این نهاد 

بر مصوبات مجلس شورای اسامی است.
هیـــأت عالی نظـــارت مجمع تشـــخیص مصلحت 
نظام، بـــرای اجرا و تحقـــق مبانی اصـــل 110 قانون 
بویژه درباره سه بند آن یعنی »تعیین سیاست های 
کلـــی نظـــام  »اباغی مقـــام معظم رهبـــری« پس 
از مشـــورت با مجمع تشـــخیص مصلحـــت نظام، 
نظارت بر حســـن اجرای سیاســـت های کلی نظام و 
حـــل معضات نظام که از طرق عادی قابل حل نیســـت، از طریق مجمع 
تشـــخیص مصلحت نظـــام« فعالیت می کنـــد. نظریات هیـــأت مزبور در 
راســـتای انطباق قوانین با سیاست های کلی ارائه می شود و جنبه مشورتی 

برای مجلس و شورای نگهبان دارد.
بر اســـاس شرح وظایف و جایگاه این نهاد در نظام حقوقی حقوق عمومی 
می تـــوان از ســـه منظر به موضوع نـــگاه کرد: اول- »اصـــل عدم صاحیت 
در حقـــوق عمومی« دوم-  »تفویض اختیار مقام معظم رهبری« ســـوم- 

»ورود به حیطه عمل دادرس اساسی.«
از منظر حقوق عمومی اصل بر عدم صاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی 
است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صاحیت 
باشد. هم اکنون نیز مطابق با اصل صاحیت هر شخص حقوقی صرفاً در 
محـــدوده خاصی اختیار انجام اقدامات و اخذ تصمیمات را دارد. بنابراین 
صاحیت های اشخاص حقوقی نیز ضمن اصل حاکمیت قانون مشخص 
می شـــود که مطابق با آن هیـــچ مقامی نمی تواند از حـــدود صاحیتی که 
قانون برای او مشـــخص کرده است تجاوز کند یا از انجام آن خودداری کند 

یا به صاحیت سایر اشخاص ورود کند.
از همین رو اصل در حقوق عمومی بر عدم صاحیت است؛ چراکه قدرت 
عمومـــی به صورت محدود و مضیق تفســـیر می شـــود و در موارد شـــک و 
تردیـــد، فرض و اصل بر این اســـت که مقامات صاحیتـــی ندارند مگر در 
مواردی که قانون تصریح کرده باشـــد. در واقع صاحیت قانونی یک ارگان 
یا نهاد اداری از خال فرآیند قانونگذاری ایجاد می شـــود که می توان آن را 
گســـتره یا حوزه اختیارات یک نهاد یا ارگان در بررســـی و تصمیم گیری در 
مـــورد یک موضوع معین یا حوزه سیاســـی و در جهت ایجاد اعمال اداری 
تعریف کرد. این در حالی است که در قانون اساسی و در بند 2 اصل 110، به 
صورت صریح نظارت بر حســـن اجرای سیاســـت های کلی نظام در حیطه 
صاحیت و اختیارات مقام معظم رهبری می باشـــد و از طرف دیگر عاوه 
بـــر مبنای شـــکل گیری و تأســـیس مجمع تشـــخیص مصلحـــت نظام )که 
به فرمـــان امام خمینی)ره( و جهـــت رفع حل اختاف شـــورای نگهبان و 
مجلس شـــورای اسامی ایجاد شده بود( در اصل 112 قانون اساسی نیز دو 
وظیفه و صاحیت برای آن تبیین شـــده است که یکی تشخیص مصلحت 
در مواردی که مصوبه مجلس شـــورای اســـامی را شـــورای نگهبان خاف 
موازین شـــرع یا قانون اساسی بداند و دیگری »مشاوره« در اموری که مقام 
رهبـــری به آنان ارجاع می دهد؛ لـــذا با عنایت به دو اصـــل مزبور می توان 
گفـــت صاحیت نظارت در حیطه اختیارات مقام رهبری اســـت و اصل بر 

عدم صاحیت مجمع یا هیأت عالی نظارت است.
 امـــا منظـــر دوم و بحـــث تفویض اختیار مقـــام رهبری )مطابـــق با بخش 
انتهایـــی اصـــل 110 »رهبر می توانـــد بعضی از وظایف و اختیـــارات خود را 
به شـــخص دیگری تفویض کند«( مقام معظـــم رهبری در حکم انتصاب 
اعضای دوره هشـــتم مجمع درصـــدد برطرف نمودن ضعـــف نظارت بر 
سیاســـت های کلـــی نظام برآمدنـــد و اعضـــای دوره جدیـــد، را موظف به 
»سامان بخشـــیدن به مسأله  نظارت بر اجرای سیاست ها«  و »ایجاد ساز و 
کار ازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشـــی سیاست ها« نمودند. همچنین 
ایشـــان  در پیوست حکم دوره هشـــتم اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تصریح فرموده اند: »وظایـــف صحن مجمع در امر نظارت به  جمع 
برگزیـــده ای از اعضـــای مجمع انتقال یابـــد و انتخاب ایـــن جمع برعهده 
اعضای مجمع اســـت.« پس، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های 
کلـــی نظام  کـــه انطباق و عدم مغایـــرت مصوبات مجلس بـــا آنها یکی از 
راه های وصول به هدف فوق می باشـــد، به اســـتناد بنـــد 2 و ذیل اصل 110 
قانون اساســـی توســـط مقام رهبـــری به عنـــوان رئیس حکومـــت و وایت 
مطلقه فقیه )مســـتند به اصل 57 قانون اساسی( به »هیأت عالی نظارت 
مجمع تشـــخیص مصلحـــت نظام« تفویض شـــده و ترتیـــب اعمال نظر 
هیأت عالی نظارت نیز بر اســـاس حکم مقام معظـــم رهبری و »مقررات 

نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام« تعیین شده است.
اما بحـــث اصلی و مهم در این جا بحث تداخـــل وظایف و صاحیت های 
ایـــن نهاد یعنی هیـــأت عالی نظارت مجمع تشـــخیص مصلحت نظام با 
شـــورای نگهبان یا همان دادرس اساسی است که وظیفه و صاحیت ذاتی 
آن مطابـــق با اصـــل 91 و 94 قانون اساســـی نظارت در قالب پاســـداری از 
احکام اســـام و قانون اساسی می باشـــد. بنابراین کار ویژه دادرسی اساسی 
برتری بخشـــیدن به قانون اساســـی در مقابل قوانین موضوعه دیگر است. 
نظـــارت و پاســـداری از مقـــررات عالی در مقابـــل مقررات تالـــی به عنوان 
اصل و عنصر بنیادین این تأســـیس حقوقی اســـت. لذا برای این پاسداری 
و برتری این قانون اساســـی می بایست عناصر نظارتی یا هنجارهای مرجع 
پیش بینی شـــود تا از طریق آنها امـــر انطباق تصمیمات حکومتی و اعمال 
حقوقی با اصول قانون اساسی انجام گیرد. در واقع می توان گفت »نسبت 
دادرســـی اساسی با قانون اساسی باید این باشد که دادرس اساسی بکوشد 
هســـته مرکزی قانون اساســـی را پاس بدارد و همت دادرس اساســـی باید 
معطوف به پاســـداری از ارزش های بنیادین نظام سیاسی باشد.« از سوی 
دیگر هدف اصلی از حمایت از اصول قانون اساسی در برابر قوانین عادی، 
صیانـــت از حقوق و آزادی های اساســـی افراد از طریق نظـــارت بر قوانینی 

است که بر روابط اجتماعی آنها حاکم هستند.
بنابرایـــن نظـــارت دادرس اساســـی )کـــه در ایـــران همان شـــورای نگهبان 
عهـــده دار ایـــن اختیار اســـت(  شــــامل تمام اعمال تــــقنینی مــــی شود که 
عالی ترین اسناد حــــقوقی نـظام حقوقی و سیاسی خاص  می باشند و البته 
جایـــگاه نهاد واقعـــی دارای اختیار و قـــدرت انجام نظارت قانون اساســـی 
تــــنها بــــاید در  دست نهادی باشد که در نظام خـاص تـفکیک قوا از رابـطه 
مــــحدودکننده ای نـسبت به قوه مقننه  )پارلمــــان( برخوردار باشد و بتواند 
قوانین مصوب دســـتگاه تقنینـــی را ملغی یا مخالف قانون اساســـی اعام 
نمایـــد بویژه که بر اســـاس نظر لویی فــــاورو، یکی از وظایـــف و کارکردهای 
اصلـــی دادرس اساســـی، نظـــارت بر انطبـــاق مصوبات پارلمـــان با قانون 
اساسی« است پس با عنایت به صاحیت تبیین شده برای شورای نگهبان 
به عنوان دادرس اساسی و نیز محصور نمودن صاحیت مجمع تشخیص 
صاحیت، به دو وظیفه تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس 
شورای اسامی را شورای نگهبان خاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند 
و دیگـــری »مشـــاوره« در اموری که مقـــام رهبری به آنـــان ارجاع می دهد  
می توان صاحیت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت را محل 

تردید دانست.
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محمد باران زهی
دانش آموخته حقوق 
عمومی و عضو هیأت علمی

 کنوانسیون »CFT« برپایه چه ضروریاتی 
اصولی  چـــه  بـــر  مبتنـــی  و  گرفتـــه  شـــکل 
اســـت؟ و چـــرا این ایحـــه بیش از ســـایر 
و  اختافی  موضوعی  بـــه   »FATF« لوایح 

جنجالی در کشور تبدیل شده است؟
تروریســـم یـــک موضوعـــی اســـت که 
ااقـــل در کام، هیـــچ دولتـــی آن را تایید 
نکـــرده و نمی کنـــد. یعنی فـــارغ از این که 
در عمـــل، از نظـــر هر دولت، چـــه چیزی 
مصداق تروریســـم باشـــد و فارغ از این که 
برخـــی دولت هـــا به شـــکل های آشـــکار و 
پنهـــان اتفاقـــاً از گروه های تروریســـتی در 
جهت منافع سیاســـی خود حمایت کرده 
و می کننـــد، امـــا هیـــچ دولتی نیســـت که 
بگویـــد »تروریســـم« چیز خوبی اســـت یا 
نباید با آن مبارزه کـــرد. بنابراین، معموًا 
بـــه هنگام صـــدور قطعنامه های مختلف 
دولت هـــا  بین المللـــی،  نشســـت های  در 
در محکوم کردن تروریســـم و درخواست 
برای مبارزه بی امان با تروریســـم همصدا 
هســـتند. بر همین مبنا، چندین قطعنامه 
مختلف در مجمع عمومی ســـازمان ملل 
متحـــد داریم که در آنها کشـــورهای عضو 
این ســـازمان »نســـبت به افزایش اعمال 
تروریســـتی در تمامی اشکال و مظاهر آن 
در سراســـر جهان« ابـــراز نگرانـــی عمیق 
کـــرده و خواســـتار اقدامـــات جـــدی برای 
مقابله با تروریســـم شـــده اند. بـــر همین 
مبنـــا، دولت ها بـــه تدریج به ایـــن نتیجه 
رسیدند که برای مقابله با تروریسم، بسیار 
ضرورت دارد که مجاری تغذیه مالی این 
گروه ها بسته شـــود و به اصطاح با تأمین 
مالی تروریســـم مقابله شـــود. و از آنجایی 
که تا پیـــش از انعقاد این کنوانســـیون، در 
ســـایر اســـناد حقوقی چندجانبـــه صریحاً 
به مســـأله مقابله با تأمین مالی پرداخته 
نشـــده بود، از اوایل ســـال 1999 در کمیته  
ویژه ای که مجمع عمومی ســـازمان ملل 
ایجاد کرده بـــود کار مذاکره بـــر روی متن 
پیش نویـــس این کنوانســـیون آغاز شـــد و 
نهایتـــاً در دســـامبر همان ســـال به نتیجه 

رسید.
  این کنوانســـیون از چه طریقـــی با لوایح 
چندگانه FATF که تصویب آنها از ســـوی 
کشورهای عضو این نهاد ضرورت پیدا کرد، 

مرتبط شد؟
در اینجا ازم اســـت ابتدا برخی نکات 
کلـــی در خصوص ایـــن کنوانســـیون را به 
عرض برســـانم. یکی مســـأله ارتباط بین 
این کنوانســـیون با فاتف است. باید توجه 
داشـــت هرچند FATF ضرورت عضویت 
در چنـــد کنوانســـیون )از جملـــه CFT( را 
در توصیه هـــای چهـــل گانه خـــود خطاب 

به پیش نویس سند داده اند بررسی کنیم، 
مشـــاهده خواهیم کرد که چـــه مطالبی و 
چه پیشـــنهادهایی مطرح شده است که با 
مخالفت ایران و امثال ایران از راهیابی به 
متن نهایی ســـند بازمانده اند و در مقابل، 
بسیاری از عبارات و مفاد با پیشنهاد ایران 
یا با کشـــورهای همفکر و حمایت ایران در 

متن گنجانده شده اند.
بـــر همین منوال، در زمان مذاکره روی 
متن این اســـناد در نشست های مذاکراتی 
مبتنـــی بر اجماع، در بســـیاری از موارد، با 
درخواســـت کشـــورها )از جمله جمهوری 
اســـامی ایران( هـــر زمان کـــه کوچکترین 
تردیـــدی باشـــد، عباراتی با این ســـبک و 
ســـیاق در متن مـــواد کنوانســـیون اضافه 
می شـــود که )منطبق با قوانین و مقررات 
ملی(. بـــه عنـــوان مثـــال، در همین متن 
متعـــدد  مـــوارد  در   ،CFT کنوانســـیون 
هرکجا تکلیفی بـــرای دولت های عضو در 
نظر گرفته می شـــود، ایـــن تکلیف و تعهد 
بـــا قیدهایی از قبیـــل »منطبق بـــا اصول 
حقوقـــی آن کشـــور«، »به نحـــوی منطبق 
بـــا قوانین داخلـــی«، و امثـــال آن مقید و 
محدود شـــده است و دســـت دولت ها در 
لحـــاظ اصـــول و رعایـــت قوانیـــن داخلی 
خود باز گذاشته شده است. یقیناً پیشنهاد 
اضافـــه کـــردن همیـــن جمـــات کوچک 
ولـــی تعییـــن کننده، بـــا مخالفت شـــدید 
اروپایـــی در زمـــان  و  دولت هـــای غربـــی 
مذاکرات روبه رو بوده اســـت اما در نهایت 
در متن ســـند گنجانده شـــده اند. منظور از 
همـــه ایـــن توضیحات این اســـت که متن 
ایـــن کنوانســـیون در واقع یکبـــار به هنگام 
تدویـــن و مذاکـــره به طـــور جامـــع و کامل 
توســـط نمایندگان کشـــورمان مرور شـــده 
و هرجـــا مغایـــرت جدی بـــا ماحظات و 
ایران  سیاســـت های جمهـــوری اســـامی 
داشـــته اســـت، این ماحظه مطرح شده 
اســـت. تا جایی که در زمان نهایی شـــدن 
متـــن، جمهـــوری اســـامی ایـــران نیز به 

اجماع پیوسته است.
ایـــن  متـــن  در  کشـــورها  ماحظـــات    
کنوانســـیون بر پایـــه چه ســـازوکاری مورد 

توجه قرار گرفته است؟
ایـــن کنوانســـیون  مســـأله اساســـی در 
آن بـــود که بـــرای پرداختن بـــه این که چه 
اعمالی مصداق »تأمین مالی تروریسم« 
هســـتند، بایـــد بـــه مصادیـــق تروریســـم 
پرداخته می شـــد. این جایـــی بود که میان 
کشـــورها اختاف نظر وجود داشت و باید 
بـــا مذاکره حـــل می شـــد. برای حـــل این 
مسأله و رســـیدن به اجماع هم در نهایت 
باز مســـأله اصلی یعنی ارائه یک تعریف 
جامع و مانع از تروریســـم کنار نهاده شـــد 
و به جای آن، فهرســـتی از اعمال ذکر شد 
که روی آنها توافق وجود داشت. مثًا یک 
فهرســـتی از سایر کنوانســـیون های مرتبط 
با اقدامات تروریســـتی کـــه قبل تر منعقد 
شـــده بودند )مثًا کنوانســـیون جلوگیری 
از تصرف غیرقانونـــی هواپیما( در انتهای 
این کنوانســـیون ذکـــر شـــد و آن اقدامات 
مشـــخص که در آن کنوانسیون های قبلی 
بودنـــد به عنـــوان مصادیق تروریســـم در 
این کنوانســـیون مورد اشـــاره قرار گرفتند. 
بافاصلـــه هـــم ذکر شـــد که اگر کشـــوری 
عضو یکی یا برخی از آن ســـندها نیســـت، 
می توانـــد آنها را از شـــمول ارتباط با مفاد 

ایـــن کنوانســـیون جدیـــد خـــارج بدانـــد. 
بـــه اضافـــه یک بنـــد دیگر که »هـــر اقدام 
دیگری که به قصد کشـــتن یـــا وارد آوردن 
افـــراد  بـــه  جســـمانی  شـــدید  جراحـــات 
غیرنظامـــی صـــورت پذیرد یا بـــه هر فرد 
دیگری که ســـهم فعالـــی در خصومت ها 
طی منازعات مســـلحانه نداشـــته باشد و 
در زمانی کـــه قصـــد انجام چنیـــن عملی 
از لحـــاظ ماهیتـــی یـــا محتوایی بـــه قصد 
ارعـــاب مـــردم یـــا وارد ســـاختن دولت یا 
یک ســـازمان بین المللـــی جهت انجام یا 
ممانعت از انجام هر گونه عملی باشد.« 
تا اینجا را همه کشـــورها موافق بودند. در 
واقـــع، مســـأله اصلی اختـــاف نظر میان 
دولت ها در خصوص تروریســـم، بیش از 
این که حول این سؤال باشد که چه چیزی 
مصداق تروریسم هست، حول این است 
که چه چیزی مصداق تروریســـم نیســـت. 
و در ایـــن حـــوزه دو مســـأله اینحل باقی 
بـــود و هنوز هم باقی اســـت. یکی مســـأله 
اســـتثنا شـــدن جنبش هـــای آزادیبخـــش 
ضـــد اســـتعماری و ضد اشـــغال خارجی 
)که خواســـته کشورهای اســـامی از جمله 
ایران و نیز برخی کشورهای همفکر است 
و غربی هـــا در برابر آن مقاومت می کنند( 
و دیگری مســـأله اســـتثنا شـــدن اقدامات 
دولت هـــا و نیروهای مســـلح آنها )که این 
مستثنی شـــدن خواســـته غربی ها است و 
در مقابـــل، کشـــورهای اســـامی و برخی 
کشـــورها مثل کوبا معتقد هســـتند اعمال 
مورد اشاره، حتی اگر مستقیماً توسط یک 
دولـــت و مثًا نیروهای مســـلح آن دولت 
انجام شـــود نیـــز باید مصداق تروریســـم 
محســـوب شـــود.( در این ارتباط، به روال 

معمول در جلسات بین المللی، دولت ها 
بـــرای این کـــه مانـــع شکســـت مذاکـــرات 
شـــوند، به نوعی از کنار این دو مسأله عبور 
کردنـــد و حـــل آن را به آینـــده و زمانی که 
یک کنوانســـیون جامع در زمینه تروریسم 
تدوین شـــود واگذاشـــتند. در عین حال، با 
اصرار کشورهای همفکر ایران، در مقدمه 
کنوانســـیون اشـــاره صریحی به قطعنامه 
ملـــل  ســـازمان  عمومـــی  مجمـــع   50/6
درج شـــد که آن قطعنامه، بر مشروعیت 
جنبش هـــای آزادیبخـــش و مبـــارزه ضـــد 
اســـتعمار و اشغال بیگانه تأکید کرده بود. 
حتی بعدتر، با پافشـــاری برخی دولت ها 
نظیـــر ســـوریه، در متـــن قطعنامـــه ای که 
مجمـــع عمومی به پیوســـت آن متن این 
کنوانســـیون را مـــورد تأیید قـــرار می داد و 
بـــرای امضـــا و تصویب دولت هـــا مفتوح 
می نمود، باز ارجاع صریحی به قطعنامه 
46/51 )ســـال 1991( مجمـــع عمومی در 
خصوص تروریســـم داده شـــد کـــه حاوی 
عباراتی بسیار صریح و قاطع در خصوص 
مشـــروعیت مبـــارزات ضداســـتعماری و 
بـــوده و اشـــغال بیگانه،  ضداشـــغالگری 
را  اســـتعمار  و  نژادپرســـتی  ســـلطه گری، 
بـــه عنوان عوامـــل تروریســـم بین المللی 

قلمداد کرده است.
بنابرایـــن بـــا قاطعیت می تـــوان گفت 
متـــن ایـــن کنوانســـیون، بـــه هیـــچ عنوان 
مانع از حمایـــت کشـــورها از جنبش های 
بویـــژه  نمی شـــود.  و  نشـــده  آزادیبخـــش 
که ایـــران نیـــز می تواند همان طـــور که در 
متن مـــاده واحـــده الحاق به کنوانســـیون 
پیش بینـــی شـــده، هماننـــد برخـــی دیگر 
از کشـــورهای اســـامی، به هنـــگام الحاق 
ایـــن را تصریح کند کـــه از منظر ما اعمال 
ضداشغالگری  و  آزادیبخش  جنبش های 

مصداق تروریسم محسوب نمی شود.
  »FATF«برای پیوســـتن کشورها به این 
نهـــاد و مشـــخصاً در رابطه با کنوانســـیون 
اســـت؟  قائل  تحفظی  حـــق  چه   »CFT«
موافقـــان می گوینـــد بـــا اعمـــال این حق 
شـــرط ها، همـــکاری ایـــران بـــا گروه هـــای 
مقاومـــت مختـــل نخواهد شـــد امـــا این 
را  آن  بشدت  مخالفان  که  است  موضوعی 
رد می کنند چراکه بـــه ادعای آنها در همین 
کنوانســـیون مفـــادی وجـــود دارد که حق 
شرط های ایران را بااثر می کند. اشارات مد 

نظر این منتقدان چیست؟
فاتف ورودی به مســـأله حق تحفظ بر 
کنوانســـیون ندارد. حق شـــرط و دامنه آن 
یک مســـأله در حـــوزه حقـــوق معاهدات 
بین المللی اســـت و قاعده اصلی مطابق 
با کنوانســـیون ویـــن 1969 راجع به حقوق 
معاهدات این است که اگر در معاهده ای، 
حق شرط و رزرو ممنوع نشده باشد، اصل 

بـــه دولت هـــا ذکر کـــرده اســـت، امـــا این 
کنوانســـیون محصول فاتف نیست و از آن 
سرچشمه نگرفته اســـت. این کنوانسیون 
یک ســـند مســـتقل بین المللی اســـت که 
جداگانه بین کشـــورها مـــورد مذاکره قرار 
گرفته اســـت. آثار حقوقی عضویت در آن 
هم مثـــل هر معاهـــده دیگری، بـــا توجه 
به معاهده ویـــن 1969 حقوق معاهدات 
و بـــا توجـــه بـــه عـــرف بین المللـــی قابل 
سنجش و ارزیابی است. کنوانسیون تأمین 
مالی تروریســـم اتفاقاً از آن دســـته اسناد 
بین المللی است که متن پیش نویس آنها 
در قالـــب مجمـــع عمومی ســـازمان ملل 
متحد مذاکره و نهایی شـــده است. به این 
معنا کـــه تمام دولت های عضو ســـازمان 
ملـــل متحـــد )و نه فقط یک گـــروه خاص 
از دولت ها( در فرآیند مذاکراتی این ســـند 
مشـــارکت داشـــته اند و متـــن پیش نویس 
این کنوانســـیون با »اجمـــاع« به تصویب 
نشست مربوطه در مجمع عمومی رسیده 
اســـت. لذا این طور نیست که سند توسط 
»دیگران« و دور از چشمان ما تدوین شده 
باشـــد. در ســـازمان ملل متحد در جریان 
تدوین پیش نویس اســـناد بین المللی، از 
جملـــه پیش نویس معاهـــدات، از مدتها 
پیـــش جلســـات متعـــدد کارشناســـی در 
ســـطوح مختلف برگزار می شـــود و کلمه 
بـــه کلمه متـــن پیش نویس با نظـــر تمام 
اعضا تدوین می شـــود. معموًا در جریان 
مذاکـــرات بین المللی، بســـته به موضوع 
هـــر ســـند گروهـــی از دولت هـــای همفکر 
درخصـــوص آن موضوع خاص با یکدیگر 
متحد و همداستان می شوند و در مراحل 
تدوین ســـند به صورت یکســـان به اتخاذ 
موضـــع می پردازنـــد و جایـــگاه یکدیگر را 
تقویـــت می کنند. مثًا کشـــورهای اروپایی 
و غربی معموًا با یکدیگر همســـو هستند 
و کشـــورهای همفکر با جمهوری اسامی 
ایـــران بـــه اقتضـــای موضـــوع هـــر ســـند 
می تواند عبارت باشـــد از ســـایر کشورهای 
مختلـــف اســـامی، کشـــورهای در حـــال 
توسعه، روسیه، یا واتیکان و غیره. مروری 
بر صورتجلسات مذاکراتی این کنوانسیون 
نشـــان می دهد از قضا یکـــی از فعالترین 
دولت هـــا در زمان مذاکـــرات بر روی متن 
این ســـند، جمهوری اســـامی ایران بوده 
اســـت و اگر حضور مؤثر و خســـتگی ناپذیر 
و  ایرانـــی  کارشناســـان  و  دیپلمات هـــا 
همفکران آنها از ســـایر کشـــورها نباشـــد، 
این قبیل پیش نویس ها همواره به شکلی 
کامـــًا غربی تنظیم می شـــدند. در همین 
مورد و موارد مشـــابه، اگر پیشنهادهایی را 
که دولت های مختلف برای اضافه شـــدن 

بر ممکن بودن آن است. این هم به هیچ 
عنوان نیاز به موافقت ســـایر اعضا ندارد. 
بلکـــه بر اســـاس حقـــوق بین الملـــل، اگر 
دولتی به حق شرط دولت دیگر اعتراض 
کـــرد، مناســـبات معاهداتی میان کشـــور 
تحفظ گذارنده در خصـــوص آن مقرره با 
آن دولت معتـــرض اصوًا برقرار نخواهد 
شـــد. گویی در خصـــوص آن مـــاده یا بند 
مورد نظر، معاهـــده ای بین آن دو دولت 
وجـــود ندارد. در CFT هیچ بندی نیســـت 
که ورود حق شرط را ممنوع کند. بعد هم، 
اصوًا با توجه به این که در این کنوانسیون 
صراحتاً دولت ها مجاز شـــمرده شـــده اند 
که با ارجاع اختافات خود به دیوان اهه 
موافقت نکنند، هیچ مرجع قضایی برای 
رســـیدگی به ادعـــای یک دولـــت دیگر در 
خصوص حق شـــرط ایران وجود نخواهد 

داشت. 
ë  سوای ایران کشـــورهای دیگر هم در این

کنوانســـیون برای خود حـــق تحفظ قائل 
شده اند؟

ایـــران تنهـــا دولتی نیســـت کـــه بر این 
بســـیاری  می زنـــد.  تحفـــظ  کنوانســـیون 
از دولت هـــا، اعـــم از غربـــی یـــا اســـامی 
صراحتـــاً در قالب حق تحفظ و یا با ظاهر 
»اعامیـــه تفســـیری« شـــروط مختلفی را 
بر ایـــن کنوانســـیون وارد کرده انـــد. اتفاق 
خاصـــی هـــم نیفتاده اســـت. اصـــوًا من 
نگـــران این هســـتم که مانـــور دادن بیش 
از اندازه مـــا روی این موضـــوع در داخل، 
خود به تضعیف موضع حقوقی و اصولی 
همیشـــگی مـــا نســـبت بـــه مســـأله »حق 
تحفـــظ« در حقـــوق بین الملـــل بینجامد 
و در نتیجـــه، حـــق تحفظ هـــای فـــراوان و 

متعـــددی که ما در گذشـــته بر معاهدات 
دیگـــر زده ایم را هـــم تحت الشـــعاع قرار 
دهد. یعنی این که ما در سطح ملی این را 
بگوییم که اگر در یک معاهده ای، ذکر شد 
که بر فان ماده می شـــود حق تحفظ زد، 
این یعنی پس تحفظ بر سایر مواد ممکن 
نیست، یک مسأله بسیار بزرگ حقوقی و 
یک تغییر موضع جدی بین المللی برای 
ما محســـوب می شـــود که حق شرط های 
گذشته خود ما را زیر سؤال می برد. موضع 
ما عیناً منطبق نص کنوانسیون وین 1969 
بوده و هســـت و آن هم این که اگر صراحتاً 
حق شـــرط ممنوع نشده است، پس مجاز 
است. نباید از این موضع چرخش کنیم. از 
این بحث حقوقی بین المللی که بگذریم، 
از باب عملی، ممکن است کسی فکر کند 
که شـــاید در آینده، مثًا فاتـــف بیاید و به 
دلیل فان حق شرط ما بر این معاهده، از 
ایران ایرادی بگیـــرد. اوًا اگر این بود، باید 
قبًا این اتفاق در خصوص سایر دولت ها 
می افتاد که دقیقاً حق شرط های مشابهی 
)در خصـــوص نهضت هـــای آزادیبخـــش 
و...( بر این کنوانسیون وارد کرده اند. ثانیًا، 
آیا منطقی اســـت کـــه به ســـبب احتمال 
ایراد گرفتن جزئی فاتف در آینده، اآن با 
عدم تصویب این کنوانسیون در فهرست 
ســـیاه باقی بمانیم؟ واقعیت این اســـت 
کـــه اگر به فکـــر تهدیدات آینـــده از جانب 
فاتف باشـــیم، باید بدانیـــم در صورتی که 
کار به ســـرانجام نرســـد و اقدامات تقابلی 
فاتف کـــه اآن معلق هســـتند، بـــار دیگر 
علیه ایـــران برقـــرار شـــوند، همین وضع 
فعلی ســـیاه ترین وضعیت ممکن است. 
کدام مشکل احتمالی ممکن است در اثر 
عضویت ما در کنوانسیون رقیق و اجماعی 
CFT برای ما حادث شود که بدتر از باقی 
ماندن در فهرســـت سیاه فاتف و بازگشت 

اقدامات تقابلی آن باشد؟
بـــودن  تروریســـتی  تشـــخیص  مرجـــع    
فعالیـــت یک گروه در عرصـــه بین المللی 
کجاســـت؟ راهکار ایران بـــرای حمایت از 
جامعه  اعضای  سایر  منظر  از  که  گروه هایی 
می شوند  محسوب  تروریســـت  بین الملل 
امـــا از نظـــر ایـــران تروریســـت نیســـتند، 

چیست؟
شـــورای  جـــز  بین المللـــی  ســـطح  در 
امنیت ســـازمان ملل متحد، هیچ مرجع 
دیگـــری برای این امـــر وجود نـــدارد. این 
شـــورا هم صرفاً گروه هایی را واجد وصف 
تروریســـتی دانسته که از منظر خود ما هم 
تروریست هستند. مثل داعش و القاعده. 
این کـــه ســـایر دولت ها هریک بـــرای خود 
فهرســـتی از گروه های تروریســـتی داشـــته 
باشند، تعهدی برای دیگر دولت ها ایجاد 

نمی کند.

»FATF« در حالی بار دیگر به تهران فرصت داد تا مطابق خواســـته های این گروه، 
ســـاختار مالی خود را بـــرای مقابله با پولشـــویی و حمایت از گروه های تروریســـتی 
اصاح کند که لوایح چهارگانه این نهاد بین المللی همچنان در پیچ و خم تصویب 
 »CFT« در نهادهای داخلی ایران قرار دارد. در این میان موضوع پیوســـتن ایران به
یا همان کنوانســـیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در انبوه هجمه های 
منتقدان معنای دیگری یافته اســـت. مخالفان در انتقـــاد از »CFT« که به تصویب 
مجلس شورای اسامی رسیده و برای اجرایی شدن باید از شورای نگهبان رأی مثبت 
بگیرد، می گویند با پیوستن ایران به این کنوانســـیون هم نیروهای نظامی کشور زیر 
فشار قدرت های غربی می روند، هم امکان حمایت از جنبش های آزادیبخش چون 
حماس و حزب اه از بین خواهد رفت و هم نظامیان ایران نظیر ســـردار سلیمانی 
مصداق تروریســـت در عرصه بین المللی محســـوب خواهند شـــد. این انتقادات را 
همراه با پرســـش هایی پیرامون ابعـــاد پیدا و پنهان این کنوانســـیون در گفت و گو با 

بهزاد صابری، پژوهشگر حقوق بین الملل در میان گذاشتیم و پاسخ گرفتیم... 

مریم سااری
خبرنگار دیپلماسی

 با قاطعیت می توان گفت متن این کنوانسیون، به 
هیچ عنوان مانع از حمایت کشورها از جنبش های 

آزادیبخش نشده و نمی شود. بویژه که ایران نیز 
می تواند همان طور که در متن ماده واحده الحاق 

به کنوانسیون پیش بینی شده، همانند برخی دیگر 
از کشورهای اسامی، به هنگام الحاق این را تصریح 

کند که از منظر ما اعمال جنبش های آزادیبخش و 
ضداشغالگری مصداق تروریسم محسوب نمی شود
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ë  چرا اقتباس از آثـــار ادبی ایرانی در ســـینما و
تلویزیون ما چندان رونـــق ندارد. این بی رونقی 
بیشتر حاصل سیاســـت های اجرایی نهادهای 
متولی است یا به حوزه های تخصصی سینما و 

ادبیات داستانی در ایران برمی گردد؟
به نظرم مراکز متولی اقتباس ادبی در کشور ما، 
مصمم به تحقق این امر هســـتند. نمونه  اش 
بنیاد فارابـــی و حتی صدا و ســـیما. بعضی ها 
دولتی بودن فرهنگ وهنر را مهم ترین مانع بر 
سر راه ترویج اقتباس ادبی در سینما می دانند 
که من با این نظر موافق نیستم. در کشوری مثل 
ایـــران که به خاطر اتکا به اقتصاد نفتی، دولت 
بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده همه چیز، 
از جمله کااهای فرهنگی اســـت، اگر مانعی از 
ســـوی دولت برای شکل گرفتن جریانی وجود 
داشته باشد، دیگر باید خواب آن جریان را دید.

ë  یعنی از نظر شما مشکل را نه در سطح نهادها
و سیاست های دولتی بلکه در خود این حوزه ها 

یعنی سینما و ادبیات باید جست وجو کرد؟
البته یک دسته از عوامل بازدارنده، بیرونی اند. 

منظورم همان مباحـــث عام و خارج از جریان 
تولیـــد هنری اســـت؛ دســـته دوم هـــم عوامل 
درونی هســـتند که بـــه اهالی ادبیات و ســـینما 
مربوط می  شود. یکی از مسائل ذیربط، تفاوت 
فاحشـــی اســـت که ممیزی ادبیات با ســـینما 
دارد. مضامینـــی که ادبیات داســـتانی ایران به 
آن می پردازد در بیشـــتر موارد امکان به تصویر 

کشیده شدن در سینما و تلویزیون ندارند.
ë  این نکته آیـــا به ذات ادبیـــات برنمی گردد که

فی نفسه انتقادی تر و به عبور از ُنرم های اجتماعی 
متمایل تر است؟

بلـــه، ادبیـــات همـــواره در حال فروکاســـتن از 
ســـاختارهای تثبیـــت شـــده اجتماع اســـت و 
هنرمندانی را می طلبد که هر چه بیشتر حالت 
انتقـــادی به خود می گیرنـــد و به خطوط قرمز 
اجتمـــاع نزدیک ترند. وقتی به یک نویســـنده 
گفته شود که داستان یا رمانت شبیه سریال های 
تلویزیونی شـــده در حکم یک انتقاد ســـخت 
و جدی اســـت کـــه می گوید بـــه مضمون های 
بی خطر و خنثی پرداختـــه ای! ادبیات با توجه 

رمان نویس ایرانی
از جذابیت عام می گریزد

اقتباس ادبی در سینمای ایران در گفت وگو با محمدحسن شهسواری، نویسنده

ــنده قصه کوتاه و رمان و البته روزنامه نگار  ــ ــتر به عنوان نویس ــ ــواری بیش ــ محمدحسن شهس
ــود اما جدای از اینها در این سال ها دست به کار نوشتن فیلمنامه و همکاری با  ــ شناخته می ش
پروژه های سینمایی هم بوده. از این نویسنده 47 ساله بیرجندی، تاکنون شش کتاب در حوزه 
ــده که رمان های »پاگرد« و »شهربانو« و مجموعه قصه »تقدیم به  ــ ادبیات قصوی منتشر ش
چند داستان کوتاه« از آن جمله اند. آثاری از شهسواری در جوایز ادبی یلدا، هوشنگ گلشیری، 
روزی روزگاری، جال آل احمد و... نامزد دریافت جایزه بوده اند و رمان »شب ممکن« عنوان 
ــان  ــ ــال در جایزه وباگ نویس ــ ــال در جایزه »واو« و رمان برگزیده  س ــ بهترین رمان متفاوت س
ایرانی را از آن خود کرده  است. وی همچنین در پروژه های سینمایی و تلویزیونی مختلفی به 
عنوان نویسنده یا مشاور حضور داشته که از آنها می توان به فیلم های سینمایی »تنها دو بار 
زندگی می کنیم« و »قاعده تصادف« به کارگردانی بهنام بهزادی، فیلم های تلویزیونی »دفتر 
خاطرات« به کارگردانی سعید ابراهیمی فر، »اسکن« ساخته کامران قدکچیان، »گذرگاه« 
ــین یوسفی اشاره کرد.  ــ ــریال »تصویر گمشده« به کارگردانی امیرحس ــ اثر مهدی کرم پور و س
شهسواری عاوه بر این ها در کارگاه قصه  نویسی خود به کار تدریس مشغول است. با او درباره 

اقتباس از آثار ادبی در سینمای ایران و چالش های پیش  روی این امر گفت وگو کردیم.

بـــه ذات آوانـــگارد خـــود، چه در فـــرم و چه در 
محتوا، رویکردی همواره انتقادی و گزنده دارد. 
اگر سطح ممیزی ادبیات با سینما و تلویزیون 
یکســـان شـــود، دیگر چیـــزی از ادبیـــات باقی 
نمی ماند که متأســـفانه در چند ســـال گذشته 
چنین شده و حتی گاه ممیزی ادبیات از سینما 
ســـخت ترشـــده اســـت. همین از جهاتی دارد 

مرگ ادبیات ما را تعجیل می کند.
ë  و طبعاً مخاطبـــان این دو عرصـــه هم با هم

تفاوت های کمی و کیفی دارند.
بله، واقعیت این است که آثار ادبیات داستانی 
ایران به طور متوســـط 500 نفر مخاطب دارند 
و هر فیلم چند میلیون و هر سریال تلویزیونی 
چند 10 میلیون. طبیعی است که نوع رفتارهای 
هنرمنـــد و ممیـــزی هـــم بـــه نســـبت میزان 
مخاطبان متفاوت است. داستان و رمان ایرانی 
هر چقدر هم که حرف برای گفتن داشته باشد، 
با این تیراژ که متعلق به مخاطبان فرهیخته و 
قلیل ادبیات است، طبعاً تأثیر اجتماعی اش با 
سینما و تلویزیون قابل مقایسه نیست. بنابراین 
ســـینما و تلویزیون ایران از این جنبه به خاطر 
مضمون های ممنوعه ادبیات داستانی، کمتر 

از رمان و داستان کوتاه ایرانی استفاده می کند.
ë  به عبارتی می خواهید بگویید ادبیات داستانی

در ایران بـــه دلیل توقف روی همان شـــمارگان 
معدود، غیرحرفه ای است.

بله، رمان نویســـی در ایران هیـــچ گاه حرفه ای 
نبوده و در آینده نزدیک هم نخواهد بود. هیچ 
رمان نویـــس جدی در ایـــران از طریق نگارش 
رمـــان ارتزاق نمی کنـــد. وضعیت مطالعه در 
کشـــور ما هم که نیازی به توضیـــح ندارد. تنها 
تولید کتاب های درسی و کمک درسی است که 
در ایـــران توجیه اقتصادی دارد. در حالی که در 
سینما این طور نیست. یک فیلمنامه نویس به 
خاطر مخاطبان میلیونی سینما خود به خود به 

جذابیت های عام فکر می کند؛ اما رمان جدی 
ایرانـــی، در بهترین حالت چنـــد هزار خواننده 

دارد که تقریباً در یک سطح فرهنگی هستند.
ë  مدام گفته می شود که رمان های ایرانی چندان

قابلیت اقتباس در سینما ندارند. دلیل این امر از 
نظر شما چیست؟

دلیلـــش پـــات ضعیـــف رمان هاســـت کـــه 
مســـأله ای تاریخی است. سرنوشـــت درام در 
ایـــران بســـیار با غرب متفاوت اســـت. ســـنت 
داســـتانگویی در ایـــران و یونـــان و تقریباً تمام 
تمدن های باستانی، شروعی کمابیش یکسان 
داشته است. دو گونه داســـتان گویی در اعصار 
باســـتان وجود داشـــته که یکی بـــرای طبقات 
برگزیـــده بوده کـــه در آن مضمون نســـبت به 
جذابیت اهمیت بسیار بیشتری داشته و دیگری 
سنت داستانگویی مورد پسند عوام بوده که در 
آن جذابیت عنصر اصلی بـــوده نه مضمون. 
گونـــه اول همـــواره از ســـاختار نظام مند تـــر و 
مستحکم تر برخوردار بوده و مروجان آن مجبور 
بودند از ساختار عقانی که متناسب با فرهنگ 
الیت بوده پیروی کنند. نمایش برای نخبگان 
بر روی مضامین نیز تأثیر گذاشـــت و این گونه 
داستانگویی را به سمت مضامینی فردگرایانه و 
چالش های فرد با درون خود سوق داد. از سوی 
دیگر حامان داســـتانگویی برای عوام، نقاان 
دوره گرد بودند و مخاطبان آن نیز از عامه مردم 

و عموماً بی ســـواد و در نتیجه ساختارش کمتر 
نظام مند بود. چون نقاان همواره مجبور بودند 
حال مخاطب خود را دریابند و از مضمون های 
بیشتر سرگرم کننده و چالش های فرد با بیرون 
خود، مانند جنگ ها، حماسه های فردی و ملی 
و اسطوره ها سود ببرند. البته بعدها مسیر این 
دو شیوه  داســـتانگویی تغییر کرد. گونه اول که 
ابتدا مخاطب خاص را هدف قـــرار می داد در 
ادامه تاریخی خود به فیلمنامه تبدیل شد که در 
غالب موارد در سینما و تمام موارد در تلویزیون 
برای عوام ساخته می شود. هرچند ساختارش 
کمابیش از همان قواعد کاســـیک ارسطویی 
پیروی می کند. در حالی کـــه گونه دوم خوانده 
می شـــد در ادامه به رمانس و ســـپس به رمان 
رســـید و بعدها تغییرات زیادی بـــه خود دید. 
رمان چون رسانه ای مکتوب بود، مخاطبانش 
هم به ناگزیر از خواص شدند زیرا سواد خواندن 

و نوشتن همچنان در اختیار خواص بود.
ë  پرسشـــی که در اینجا مطرح می شـــود، ناظر

بر نســـبت ژانر رمان و مقوله »جذابیت عام« 
اســـت. اینکه چرا این نســـبت در ایران همواره 

مغفول مانده است؟
متأســـفانه در ایران مطالعات ویژه ای در باب 
داســـتانگویی و علت هـــای جذابیـــت وجـــود 
نداشته تا نویســـندگان از آن سود ببرند. چیزی 
که در غرب ســـابقه ای بس طوانـــی دارد و در 

حـــال حاضر تمام کالج های داستان نویســـی، 
نمایشنامه نویســـی و فیلمنامه نویســـی مملو 
از مطالعاتـــی اســـت کـــه در این بـــاب صورت 
گرفته و بسیار مورد استفاده نویسندگان جوان 
است. از سوی دیگر نویســـنده ایرانی به سبب 
همین نگرش تاریخی، اساساً جذابیت را برای 
یـــک اثر ادبـــی، گاه دون شـــأن خـــود می داند. 
رمان نویسان ایرانی هنوز جذابیت را در اثرشان 
سخیف می شمارند. نتیجه اینکه رمان نویس 
ایرانی توانایی نـــگارش رمان جـــذاب را ندارد 
چون دغدغـــه اش را نـــدارد. در حالی که برای 
ســـینماگر، مهم ترین چیز جذابیت اســـت تا 

بتواند مخاطبان بیشتری را جذب کند.
ë  اما مسأله این هم هســـت که نویسندگان ما

شـــناخت زیادی از سینما ندارند. همان طور که 
سینماگران ما معمواً آثار ادبی را نمی خوانند 
و خواننده حرفه ای داســـتان نیستند. خیلی از 
ظرفیت ها هم به سبب این عدم آشنایی از بین 

می رود.
بله، درست است. رمان نویس ایرانی از آنجایی 
که به هنری ســـخت فردمحور مشغول است، 
توان درک هنری جمعی مانند سینما را ندارد. 
در ســـینما و تلویزیـــون، بنا به ذاتـــش، از زمان 
شکل گرفتن ایده داستان تا پخش اثر، هزاران 
عامـــل وجود دارد که می تواند پیچ داســـتان را 
به سمتی که می خواهد، بکشاند. اهالی سینما 

با این وضعیت آشـــنا هســـتند اما رمان نویس 
ایرانی به ســـبب تعصـــب بیش از حـــد به اثر 
خود، به هیچ عنوان توان تحمل دگرگونی های 
داســـتان خود در مراحل تولید را ندارد و تصور 
اشتباهش این اســـت که فیلمساز وظیفه دارد 
مو به مو اثر او را به تصویر بکشد. به همین دلیل 
بیشتر رمان نویسان ایرانی از محصول اقتباس از 
اثرشان ناراضی هستند. همین مسأله به عامل 
بازدارنده ای برای رواج اقتباس از آثار داستانی 
ایرانی در ســـینما تبدیل شـــده است. در حالی 
کـــه وقتی رمان نویـــس حق اقتبـــاس اثرش را 

فروخت، دیگر باید آن را فراموش کند.
ë  ،عامل بازدارنده دیگری هم وجـــود دارد و آن

اصراری اســـت که بسیاری از فیلمســـازان ما به 
»سینماگر مؤلف« خوانده شدن دارند و استفاده 
از فیلمنامه هـــای دیگـــران را با ایـــن دغدغه در 

تعارض می بینند.
متأسفانه بله. نظریه »سینمای مؤلف« مانند 
بســـیاری از مفاهیم غربی به صورت ابتر وارد 
فضای فرهنگی ایران شد. ریشه نظریه به دهه 
60 و 70 میادی برمی گردد که توسط منتقدان 
و نظریه پـــردازان مجلـــه »کایـــه دو ســـینما«، 
جهانی شد؛ به اینجا که رسید کارگردان ایرانی 
به غلط پنداشـــت ســـینماگر مؤلف کسی که 
از یافتن ایده تا آخریـــن مرحله تولید اثر باید 
از ســـوی خودش آفریـــده شـــود. در حالی که 
نمونه های ارزشمندی از سینمای مؤلف مانند 
جان فورد، هوارد هاوکـــس و آلفرد هیچکاک 
اساساً فیلمنامه نویسان درجه یکی نبودند چه 
رسد به این که داستان نویس باشند و همیشه 
از همکاران فیلمنامه نویس استفاده می کردند. 
کارگـــردان ایرانی از همان پیدایش این هنر در 
ایـــران تا زمان حاضر، به دلیـــل این باور غلط 
و تـــرس از اینکه فیلم تولید شـــده و قوت های 
احتمالـــی اش به اســـم فیلمنامه نویس یا اثر 
ادبی ای که داســـتان فیلم از آن اقتباس شده، 
تمام شود، به خود و سینمای ایران ظلم کرده 
است. کارگردان ایرانی به سبب بنیه ضعیف 
اندیشه اش همواره هراسان اســـت. هراس از 
اینکه اهالی فرهنگ او را هنرمندی تمام عیار 
نشناســـند. در حالی که یکـــی از هنرمند ترین 
کارگردان های ما یعنی داریوش مهرجویی، که 
اتفاقاً فیلمنامه نویس درجه یکی هم هست، 
بیشـــترین اقتباس ادبی را در آثار خود به ثبت 
رســـانده اســـت. امیدوارم روزی شـــاهد آشتی 

میان سینما و ادبیات در ایران باشیم.
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در کنار نبرد ناو عظیم میسوری که از معدود نبرد 
ناوهایــی با توپ های بــزرگ از زمــان جنگ هایی 
نظیر جنگ جهانــی دوم و کره بود در کنار ناوهای 
بالگرد بر، 4 ناوشکن، رزمناو و 4 اژدرافکن همگی 

ترکیب خطرناکی را تشکیل می دادند.
بــا آغــاز ماه مــرداد 66 شــرایط بازهــم پیچیده تر 
شــد. امریکا تعداد کشــتی های خود در منطقه را 
به  30 فروند رســاند و فرانسه ناو مدرن هواپیمابر 
کلمانسو را با سه کشتی اسکورت به خلیج فارس 
فرســتاد. اولین اســکورت امریکایی ها در روز سوم 
مــرداد یک شکســت کامل نظامی بــود. نفتکش 
عظیــم بریجتون در حالــی که 4 ناو و یــک رزمناو 
ســاعت    می کردنــد  مشــایعت  را  آن  امریکایــی 
6:30بــا مین دریایــی بزرگی برخورد کــرد. اگرچه 
جثه این ابرسازه 414 هزارتنی بزرگ تر از آن بود که 
با یک مین از پا درآید اما بخش بزرگی از دیواره آن 

شکاف برداشت.
 در نیمــه تابســتان شــرایط بــرای پایــگاه نهــم 
بندرعباس هم بســیار ســخت شــد.این بــار باید 
فانتوم های پایــگاه از گردان 91 نبرد با هواگردهای 
امریکایــی را تجربــه می کردنــد.از نیمــه مــرداد 
هواپیماهــای پــی تــری اف امریکایــی بــه کمــک 
خلبانان عراقــی آمده و با دادن اطاعات دقیق از 
شناورها یا وضعیت تأسیســات دریایی ایران آنها 
را در حمله یاری می کردند.شکاری های امریکایی 
از این نیز پا را فراتر گذاشته و حتی مزاحم پی تری 

اف های ایران می شدند.
در 17 مــرداد یــک فرونــد از هواپیماهــای پایــگاه 
بندرعبــاس کــه برای اخطــار به پی تــری اف های 
امریکایی برخاســته بود بــا اف 14 هــای امریکایی 
درگیر شد. کار حتی به شلیک موشک های هوا به 
هوا نیز رسید که خلبان ایرانی با مانوری بموقع از 

چنگ دشمن گریخت.
کشــتی  بــه  شــهریور   30 امریکایی هــا  بااخــره 
لجســتیکی ایــران اجــر با ایــن اتهــام کــه در حال 
و  می کننــد  حملــه  اســت  دریــا  در  مین ریــزی 
نیروهــای   )seal(ســیل امریکایــی  کماندوهــای 
بی ســاح ایرانی را به گروگان گرفته و کشتی را نیز 
منهدم کردند.ایران بشــدت به ایــن اقدام امریکا 

اعتراض کرد.
در دریا نیــروی دریایی ارتــش و واحدهای دریایی 
ســپاه، دشــمن و متحدانــش را آرام نگذاشــتند. 
24 فروردیــن ســپاه بــا قایق هــای خود به کشــتی 
صغیرا در نزدیکی آب های امارات حمله کرد اما 
اتفاقی که سرعت تحوات را افزایش داد برخورد 
ناو جنگی ساموئل رابرتز با مین در نزدیکی بحرین 
بود.این برخورد، شــکافی به ابعــاد 7 در 9 متر در 
کشتی ایجاد کرد که طی آن 10 نفر از خدمه صدمه 
دیدند.فرمانــده امریکایــی از غرق شــدن کشــتی 
جلوگیری کــرد اما این اتفاق خشــم واشــنگتن را 
برانگیخت.فرماندهی ارتش امریکا اعام کرد که 
بزودی ســکوهای نفتی سلمان و ســیری را هدف 

قرار می دهد.
در اولین ســاعات 29 فروردین دو ای 6 با موشک و 
بمب به 3 قایق تندروی سپاه حمله کردند و اگرچه 
یکــی از قایق هــا را غــرق کردند امــا دو قایق دیگر 
بــا گردش های پــی در پی از حمــات هوایی جان 
به در بردند. بافاصله کشــتی های جنگی امریکا 
ســکوی نفتی ساسان را به توپ بسته و تفنگداران 
دریایی امریکا روی آن پیاده شدند.15 دقیقه بعد 
در ســاعت حدود 9:30،  ســه کشــتی دیگر امریکا 
در جنــوب ســیری به ســاکنان ســکوی نفتی نصر 
اخطار برای تخلیه داده و چند دقیقه بعد سکو را 

با بمباران منهدم کردند.
نیــروی دریایــی ارتــش و قایق هــای ســپاه بــرای 
ممانعت از تجاوز آشکار دشمن وارد عمل شدند 
که متأســفانه به دلیــل برتری ســنگین واحدهای 
دریایی دشــمن و استفاده گسترده از هواپیماهای 
ضــد رادار، نتیجه ای نگرفتند و 3 کشــتی ارتش و 
چند قایق سپاه غرق شد یا صدمه دید.فرماندهان 
نیروی هوایی اگرچه با نگرانی و ناراحتی تمام این 
نبــرد را دنبال می کردند اما با توجه به وجود انبوه 
هواگردها و سامانه های موشکی ناوهای امریکایی 
هر گونه مداخله را تنها حرکتی در جهت افزایش 
سوانح آن روز نیروهای مسلح ایران می دانستند.

با این وصف پایگاه بندرعباس تصمیم به واکنش 
گرفــت و بهتریــن خلبــان خــود یعنــی داریوش 
خاک نگار و یک خلبان دیگر را برای حمله به ناو 
یــو اس اس وین رایت برگزیــد.از آن طرف معاون 
عملیات پایگاه، سرهنگ جعفر عمادی نیز خود 
شخصاً تصمیم به زدن یک ناو امریکایی یا شناور 
نفتی متحدان عراق را گرفت.متأسفانه ساح های 
این هواگردها اصاً مناســب نبرد با ناوشکن های 
بزرگ دشــمن نبود و اگر رشادت و مهارت این دو 
خلبــان نبود تعداد شــهدای ایــران آن روز باز هم 

افزایش می یافت.
ë سخن آخر

نیروهای مسلح ارتش و سپاه تقریباً در 3 سال آخر 
جنگ تحمیلی ده ها بــار با ارتش متجاوز امریکا و 
متحد ثابتش، عربســتان روبه رو شــدند.برآوردها 
نشــان می دهــد که ایــن نیروهــا حداقــل 4 بالگرد 
امریکایــی را با موشــک های دوش پرتاب یا هوا به 
هوا از بین برده اند. همچنین چندین ناو امریکایی 
توســط میــن یــا ســایر عوامــل صدمــه خوردنــد. 
امــا باید اذعــان کرد که تــوان بــاای الکترونیکی و 
ضد الکترونیکی ناوگان دریایی امریکا و هواپیماهای 
آن جنــگ با این دشــمن فرامنطقه ای را ســخت 
کرده بود.اخبار تأیید نشده حاکی است ایران تاش 
زیادی کرد تا با موشک های کرم ابریشم به ناوهای 
دشــمن صدمه بزنــد اما بســیاری از آنها منحرف 
شدند. همان طور که گفته شد جنگ 8 ساله گنجی 
بزرگ است که باید از تجربیات آن برای نبردهای 
احتمالــی آینده)که امیدواریــم هرگز پیش نیاید(
استفاده شود. در خاتمه باید گفت »آری. ما قباً با 

امریکا جنگیده ایم«

ë دشمن شماره یک
امــروزه کــم نیســتند فرماندهــان یــا جوانانــی که 
دشــمن شــماره یــک کشــور را )البتــه بدرســتی( 
امریکا می دانند. اما ایــن را از یاد می برند که ایران 
یکبار جنگی طوانی با امریکا داشته است.نبرد با 
امریکا نیاز دارد تا ابتدا ماهیت این قدرت بزرگ را 

شناخت و چه تجربه ای بهتر از دفاع مقدس؟
باید اذعان کرد  همان طور که ما امریکا را دشــمن 
شماره یک می دانیم این کشور نیز ایران را دشمن 
شماره یک خود در غرب آسیا و خاورمیانه می داند.

این اتفاق نیز محصول یک روند طوانی و پیچیده 
است که آغاز آن به اوایل سال 58 باز می گردد و با 
وجود نوسان های کم و زیاد تا به امروز ادامه داشته 

است.
دولــت وقت امریکا به ریاســت جیمــی کارتر بعد 
از آنکــه از اواخــر ســال 1358 پــی بــرد حکومــت 
ایــران قصــد ادامه اتحاد بــا غرب را مشــابه دوران 
گذشته )پادشاهی محمدرضا پهلوی( ندارد اولین 
اقــدام خــود را بــر پایه سیاســت راهبــردی کاهش 
تــوان نظامی ایران پایه گذاری کرد.در راســتای این 
سیاســت، مأمــوران دو جانبــه امریکایی با تهییج 
و فریــب جمعــی محــدود تــدارک یــک کودتــای 
عجیب را دید که تقریباً شکست آن از قبل قطعی 
بود.شکســت این طــرح موجــب اعدام، اخــراج و 
برکناری صدها نفر از پرســنل ارتش شد و از طرف 
دیگر شــرکت های امریکایی روند صدور قطعات 
و لــوازم یدکی به ارتش را متوقف کرده و بالعکس 
اطاعات کلیدی در اختیار دشمنان کشور گذاشتند 
امــا این تمام ماجــرا نبود.به دنبال هجوم ناموفق 
ارتش عراق به خاک ایران و شکست های پی در پی 
این کشور در سال های 59 تا 61، سازمان اطاعات 
از  مرکــزی امریــکا عکــس و اطاعــات فراوانــی 
وضعیت نظامــی ایران را در اختیار عراق قرار داد. 
مقامات نظامی امریکا بخوبی می دانستند که ایران 
در بخــش هوایــی و دریایی برتری قابل توجهی بر 
عراق و سایر کشورهای منطقه دارد به همین دلیل 
ضمن برنامه گســترده برای تجهیز نیروی هوایی 
عربســتان ســعودی به ســمت گســیل واحدهای 
بــزرگ دریایی با هــدف حضور طوانــی مدت در 
خلیج فارس رفت.در ابتدا این حضور دریایی کم 
رنگ بود.محقــق تاریخ جنگ های هوایــی ایران، 
سرتیپ خلبان علیرضا نمکی معتقد است، امریکا 
در ابتدا در خلیج فــارس و دریای عمان حضوری 
نداشــت و حضورش به یک ساختمان در بحرین 
محــدود می شــد امــا بتدریــج پایگاه های خــود را 
گسترش داد و حتی ناوگان های بزرگی را به منطقه 

گسیل داشت.
خاطــرات خلبانــان ایرانی که هنــوز بخش بزرگی 
از آنهــا ناگفته مانده نیز حاکی اســت کــه در موارد 
متعددی کشتی های جنگی امریکا در صورت نبود 
ناوهای هواپیمابر، با هشــدار هواپیماهــای ایرانی 
نرسیده به تنگه هرمز، مسیر خود را تغییر داده و به 
دریای عمان باز می گشــتند. اما به مرور با فرسوده 
شــدن نیروهای مســلح ایران در جنگ از یکســو و 
گسترش حضور ناوگان های دشمنان ایران از سوی 

دیگر، این روند به زیان ایران پیش رفت.
از ســوی دیگر آغاز فروش جنگنده های پیشــرفته 
اف 15 و فروش آواکس )که قبل از انقاب قرار بود 

به ایران تحویل داده شود( به عربستان، اقدام بسیار 
خطرناک امریکا علیه ایران بود. فرماندهان هوایی 
ایران همان زمان می دانســتند که این ســاح های 
پبشــرفته قــرار نیســت صرفاً از ســواحل شــمالی 
عربستان مراقبت کنند بلکه پس از این هر حرکت 
هوایــی ایــران توســط بهتریــن رادار پرنــده جهان 
)هواپیمای بوئینگ  ای 3با رادار هنوز هم بهترین 

وسیله هشدار زود هنگام(رصد می شود.
ë کمک به خلبانان عراقی

همانطــور کــه پیش بینــی می شــد نیــروی هوایی 
عربســتان و نیروی هوایی عراق خیلی زود دســت 
همــکاری به یکدیگــر دادنــد.از ســال 62 خلبانان 
عراقی به مدد ســوپر اتاندارد و میراژهای پیشرفته 
فرانســوی و موشــک های اگزوســت و ای اس 30، 
حمات سنگین و پر دامنه ای را علیه بنادر و صنایع 
نفتی ایران در کرانه های خلیج فارس و خارک آغاز 
کردند.مشکل اصلی آنها در این نوع حمات، بعد 
مسافت و رهگیری دقیق خلبانان پایگاه بوشهر و 
اف 14 ها بود. خلبانــان عراقی معمواً در این نوع 
حمــات یا موفق نبودند یا آنکــه پس از موفقیت 
در دام رهگیرهای ایرانی اســیر می شدند.خلبانان 
ایرانــی معمواً راه این جنگنده های متجــاوز را به 
سمت غرب)فرودگاه بصره( می بستند و در چنین 
شــرایطی خلبان عراقی به دلیل کمبود سوخت یا 
باید سقوط در دریا را می پذیرفت یا آنکه به سمت 

فرودگاه های ظهران یا دوبی می رفت.
خلبانان ایرانی در این شــرایط هواپیمای دشــمن 
را تــا آخریــن لحظه تعقیــب کــرده و گاهی موفق 
می شــدند دشــمن را تا قبل از رســیدن به سواحل 
جنوبــی خلیج فارس ســاقط کنند. اما بــا افزایش 
تعــداد ناوهای امریکایــی و قــدرت گرفتن نیروی 
هوایی عربســتان شــرایط فرق کرد. دیگر تعقیب 
هواپیمای دشــمن به معنای یک نبرد بی دردسر 
بــا هواپیمای با ســوخت اندک نبود بلکه ســروکار 
تعقیب کننــده با نــاوگان دریایی ایــاات متحده و 
اف 15 های ســعودی )معمواً خلبانان عقب آن 

امریکایی( بود.
در یکی از این تعقیب و گریزها ســرهنگ علیرضا 
نمکــی از فرماندهــان پایــگاه شــکاری بوشــهر در 
حال انجام پرواز کپ )گشت رزمی( با یک شرایط 
اضطــراری مواجــه شــد. رادار و فاشــا )فرماندهی 
دو  خــروج  ارتش(هــردو  شناســایی  و  اطاعــات 
هواپیما از خور عبداه را گزارش کردند. دو هواپیما 
که گویا از نوع میراژ بودند از هم جداشــده و یکی از 
ســمت البکر و اامیه به سمت بنادر ایران حرکت 
کرد و دیگری به سمت فضای کویت چرخش کرد. 
نمکی با هدایت رادار به سمت البکر گردش کرد تا 

هواپیمای دشمن را از ادامه کار بازدارد.
خلبان عراقی که از روی عائم هشداردهنده خود 
پی برده بود یک موشــک از ســمت هواگرد ایرانی 
روی او قفل شــده با کاســتن ارتفاع خود، مستقیم 
به سمت یک ناوشکن امریکایی رفت.این درحالی 
بــود که گویــا بــا تماس هــای از قبل گرفته شــده و 
اطاعات آواکس های عربستان)بخوانید امریکا(، 
فرمانــده ناو امریکایی می دانســت که هدف میراژ 
عراقی صرفاً رسیدن به یک منطقه امن است اما 

نمکی دست بردار نبود و پرواز را ادامه داد.
صدای فرمانده امریکایی ناو بلند شــد که با اعام 

ســمت و ســرعت و ارتفاع فانتوم ایرانی پی در پی 
هشــدار می داد کــه »شــما در حال نزدیک شــدن 
به نــاو ســرفرماندهی امریکا هســتید«، اما نمکی 
پاســخ نمی داد و به پرواز ادامه داد. در نزدیکی ناو 
امریکایــی این بــار فرمانده امریکایی با خشــونت 
اعام کرد که موشک های ما تا ثانیه هایی دیگر شما 
را هدف قرار می دهند.آن زمان ناوهای امریکایی از 
موشک ضد هوایی»استاندارد« استفاده می کردند 
که بسیار خطرناک و گریز از آنها تقریباً غیر ممکن 

بود.
نمکی نیز با صدای بلند و به زبان انگلیسی واضح 
به ناوی امریکایی گفت، اگر به من شــلیک کنی تو 
را هــدف قــرار می دهــم. روشــن شــدن چراغ های 
هشدار دهنده داخل کابین، نمکی را مطمئن کرد 
که ناو دشمن در صورت ادامه مسیر او را با مشکل 
مواجه می کند. نمکی می گوید، آن زمان به ما اجازه 
درگیری با امریکا داده نشــده بود، مضافاً آنکه من 
ســاح ضد کشــتی نداشــتم.بنابراین او کــه اکنون 
تقریباً به حریم هوایی عربستان رسیده بود ترجیح 

داد تا بازگردد.

پــس از ایــن اتفــاق متأســفانه اتحــاد نامقــدس، 
امریکایی- ســعودی چند بار دیگر نیز مانع شــکار 
هواپیماهــای در حــال گریــز عراقــی شــد.معموًا 
خلبانان ایرانی ســعی می کردند دشمن را تا قبل 
از رســیدن به میانه خلیج فــارس از پــای درآورند 
تــا کار به درگیری با اف 15 هــای امریکایی و ناوگان 
پنجم امریکا نرسد و البته ده ها میراژ و سوخوعراقی 
دفاعــی  فرضــی  خــط  بــه  را  خــود  نتوانســتند 
متحدانشــان برســانند و طعمــه آب هــای عمیق 

خلیج همیشه فارس شدند.
ë ضربه به ناوهای امریکایی

بــه دنبــال افزایش قابــل توجه حمات عــراق به 
تأسیسات نفتی و نفتکش های ایران، فرماندهان 
ایرانی نیز تصمیم به گسترش حمات به متحدان 
صدام گرفتند.به همین دلیل پایگاه های مختلف 
برنامه هــای خود را بــرای ضربات متقابل تنظیم 
کردند.پایگاه هــای بوشــهر و بندرعباس تصمیم 
گرفتند تا انتقام اقدامات دولت عراق را در دریا و از 
کشتی های حامل نفت عراق یا متحدان این کشور 
بگیرند. پایگاه بندرعباس یکی از پایگاه های فعال 
در ایــن عملیات بود. این پایگاه اگرچه نســبت به 
پایگاه هایی چون بوشهر و وحدتی کمتر در معرض 
خطر بود اما به دلیل درگیری دائم با هواپیماهای 
خارجی بویــژه امریکایی چندان موقعیت راحتی 
هم نداشت. سرهنگ خلبان جعفر عمادی درباره 
آن روزهــا می گویــد: هنگامــی کــه مأموریت هــای 
مــا افزایــش یافــت، به طور جــدی بــا امریکایی ها 
درگیــر شــدیم اما چــون طرفین بنایشــان بر عدم 
برخــورد بــود اتفاقــی رخ نمــی داد. وی بیشــترین 
مأموریت های ضد کشتی را در ســال 65 و 66 ذکر 
می کند.اگرچه این حمات از 64 آغاز شد اما امریکا 
در 16 بهمن 65 به کویت اطاع داد که 11 نفتکش 
آن کشــور را تحت حمایــت و پرچم خــود خواهد 
آورد و کویت نیز 3 روز بعد این حمایت را )که خود 

درخواست آن را کرده بود( پذیرفت.
حضور ناوگان امریکا البته چندان هم بدون دردسر 
برای این قدرت دریایی نبود.نیروی دریایی ایران با 
اســتفاده از تجهیزات ایذایی نظیر مین و نیروهای 

ســپاه بــا اســتفاده از قایق هــای تنــدرو صدمــات 
متعددی به این نیرو وارد کردند اما این تمام ماجرا 
نبود. نیروی هوایــی عراق نیز به عمد یا غیر عمد 
دســت به تهدید و آزار ناوهای امریکایی زدند. این 
تهدیدات تا آنجا پیش رفت که در اتفاقی مشکوک 
ناوجنگی و مجهز استارک امریکا در 27 اردیبهشت 
66 با یک موشک اگزوست عراقی بشدت صدمه 
خورد و 37 ناوی امریکایی کشــته و 21 نفر مجروح 

شدند.
داســتان پر ابهام ناو استارک اگرچه به زیان امریکا 
رقم خورد اما به سود ایران هم پیش نرفت و عمًا 
تنها برنده آن عراق بود. آماده باش هوایی و دریایی 
امریکا در خلیج فارس و دریای عمان به درجه ای 
رســید که کار خلبانان ایران و امریکا بارها و بارها از 
مرحله قفل راداری گذشــته و به شــلیک موشــک 
رســید. در یک مــورد، فانتوم هــای ایرانی به تافی 
رهگیری یک هواپیمای شناســایی اوریون )پی 3(

ایرانــی توســط تامکت هــای امریکایــی، اقــدام به 
رهگیری یک اوریون امریکایی کردند که با رسیدن 
تامکت های امریکایی و شلیک موشک به سمت 

فانتوم هــای ایرانی جنگ به مرحله جدی رســید.
البتــه گردش بموقع شــکاری های ایرانی شــلیک 

دشمن را بی اثر کرد.
کمک امریــکا نیز بــه خلبان های عراقی بیشــتر و 
کاماً علنی شد تا آنجا که آنها با خلبانانی که از آب 

می گرفتند عکس می انداختند!
در مــورد دیگــری تامکت به خلبانی ســرگرد والی 
اویســی و کمک خلبانی عزیز نصیر زاده )فرمانده 
کنونی نهاجا(با شرایط حساسی روبه رو شدند.آنها 
اگر چه موفق به ســاقط کردن میراژ دشمن شده و 
اجکــت خلبان و فرود او را بــه دریا دیدند اما چون 
ســوخت نداشــتند با ارســال پیام به پایگاه بوشهر 

خواستار اعزام یک هواپیمای دیگر شدند.
تامکــت دیگــر بــه خلبانــی علیرضــا برخــور )از 
فرماندهان ارشــد پیشــین نهاجا( با گرفتن نقطه 
مــورد نظر از زمین برخاســت اما نیروهــای ایرانی 
بــا رصد تحــرکات منطقــه پــی بردند کــه ناوهای 
امریکایی در حال نجات خلبان عراقی هســتند.با 
نزدیک شدن اف 14 ایران به منطقه، ناو امریکایی 
از هواپیمای ایرانی درخواست نام و نوع مأموریت 
را کرد که با پاســخ تند خلبان ایرانی مواجه شد.در 
ادامــه، مکالمــه »رادارمــن« امریکایــی و خلبــان 
برخــور باا گرفــت و در نهایت برخــور از متصدی 
رادار امریکایی خواســت تا نجات خلبان عراقی را 
تأیید کند. او نیز که می دانســت در شــرایط جنگی 
بین ایران و عراق، نجات خلبان عراقی غیر قانونی 
است از پاسخگویی خودداری کرد.اف 14 نیز که در 
نهایت جنگنده ای رهگیر است و توان پاسخگویی 
بــه تهدیــدات دریایــی را نــدارد و از طرفــی اجــازه 
درگیری را نیز نداشت، مسیر خود را به شمال غربی 

تغییر داد.
ë اوج درگیری ها

امریکا در این زمان بخش بزرگی از ناوگان آسیایی 
خــود را به خلیج فــارس آورده و کاماً خود را برای 
رویارویــی بــا هرگونه تحرکی از ســوی ایــران آماده 
می کرد.نــاو هواپیمابــر کانستلیشــن با حــدود 80 
هواپیمــا و جنگنده هایــی نظیــر اف 14 و اف 18 یــا 
هواپیماهای اختال الکترونیک مانند  ای 6 پراولر 

www.iran-newspaper.com

editorial@iran-newspaper.com

 سال بیست وچهارم  شماره 6948
 شنبه  24 آذر 1397

ش
 ارت

ایی
 هو

روی
ت نی

سای

جنگنده های اف 14 نیروی هوایی ارتش در حال حراست از آسمان جمهوری اسامی ایران در دوران دفاع مقدس

ناو امریکایی یو اس اس وینسنس در حال مانور در آب های خلیج فارس 

عبوراز چراغ های هشدار  درگیری
ارزیابی دامنه درگیری های نظامی ایران و امریکا در دوران دفاع مقدس
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حضور در گردان تخریب

رفتن به گردان تخریب از آن تصمیم های سخت و شیرین زندگی ام بود. راستش 
می ترســیدم و وقتی به اصطاحی که برادر عبدالحســین حیدری به کار برده بود، 
یعنی در تخریب اولین اشــتباه آخرین اشــتباه اســت، فکر می کردم ترســم بیشتر 
هم می شد. شوخی نبود. کافی بود یک اشتباه کنی تا یا جانت را از دست بدهی یا 
قسمتی از بدنت را. از دفتر تخریب بیرون آمدم و همان جلوی ساختمان روی پله ها 
نشستم و با خودم کلنجار می رفتم. یکی از دوستان خوبم به اسم حسن برزگر هم 

آمد و کنارم نشست. او هم جرأت نمی کرد به تخریب برود.
مشــغول گفت و گو با حسن بودم که یک دستگاه تویوتا وانت رسید. پشت وانت پر 
بود از بچه های کم سن و سالی که گرد و خاک همه تن و لباس و جانشان را گرفته 
بــود. باور کنیــد اگر هر کدام از آنها خودشــان را می تکاندند نیم کیلو خاک از ســر و 
رویشان جمع می شد. چهره های بشاش و بانشاط شان از ورای همان گرد و خاک ها 
معلوم بود. اگر آنها را در شهر می دیدم حتماً به نظرم بچه های سر به هوای کوچکی 
می رســیدند که فقط کارشان شــیطنت کردن بود. اما اینجا به نظرم شیربچه های 
داوری آمدنــد کــه پاکی و صفا از چهره هایشــان می بارید. پرســیدم از کدام گردان 
هستید که یکی شان با غرور گفت گردان تخریب. با حسن نگاهی به صورت همدیگر 
انداختیم و گفتم؛ خاک بر سر ما که از رفتن به گردان تخریب می ترسیم. این بچه ها 
را نگاه کن که نه فقط هیچ ترسی ندارند که انگار همه چیز را هم به شوخی گرفته اند.

حرف هایمان را با حســن برزگر به هم زدیم و تصمیم گرفتیم تخریبچی بشــویم. 
دو نفری به دفتر تخریب قرارگاه برگشتیم و به برادر حیدری گفتیم نظرمان عوض 
شده است و می خواهیم وارد گردان تخریب بشویم. با خوشرویی اسم مان را نوشت 

و گفت بعداً به ما خبر می دهد چه باید بکنیم.
وقــت نمــاز بــود و به نمازخانه نســاجی رفتیــم. در بیــن دو نماز یکی از مســئوان 
مهندســی قــرارگاه برایمان صحبت کــرد و گفت که همه مــا برای گذرانــدن دوره 
آموزش عمومی باید به مقری خارج از شهر برویم و هر کس تمایل داشت آموزش 
تخصصی را هم بگذراند می تواند در همانجا بماند. یکی از بچه ها از مقر آموزشی 
پرســید که جــواب داد مقر گردان تخریب! نخیر انگار مســأله جدی بــود و خواهی 

نخواهی ما باید حداقل برای مدتی هم که شده در گردان تخریب بمانیم.
مقر گردان تخریب قرارگاه مهندســی کربا در همان جــاده اهواز-آبادان بود. پنج 
کیلومتری که از نســاجی به طرف آبادان می رفتیم روســتای کوچکی بود در سمت 
چــپ جاده به نام اســام آبــاد. اول جاده خاکی کنار روســتا تابلو »اردوگاه شــهدای 
تخریب« دیده می شــد. یکی دو کیلومتر که در آن جاده خاکی می رفتی به دژبانی 
اردوگاه می رســیدی. محل اردوگاه شهدای تخریب در واقع در میان دو سیل بندی 
بود که برای جلوگیری از سرازیر شدن سیل به روستای اسام آباد ساخته شده بودند. 
دو خاکریز بلند به ارتفاع تقریباً پنج متر و طول پانصد-ششصد متر. فاصله میان دو 
سیل بند هم در حدود پنجاه متر بود. ده پانزده تایی چادر در بین این دو خاکریز برپا 
کرده بودند. یک چادر بزرگ هم برای نمازخانه بود و یکی هم مخصوص تدارکات. 
چند دستگاه توالت صحرایی و دو دستگاه تانکر آب همه آن چیزی بود که اردوگاه 
خوانده می شد. به ظاهر مقر محقر و کوچکی بود اما هر چه بیشتر در آن می ماندی 
به بزرگی و عظمتی که داشت پی می بردی. همه بزرگی اش هم از بچه هایی بود که 
آنجا بودند و مانده بودند و از این آب و خاک و دین و آیین دفاع کرده بودند یا شهید 
و جانباز شده بودند یا بی صبرانه در انتظار نوبت رفتن شان بودند. فضای معنوی 
عجیبی در آن اردوگاه کوچک حاکم بود که تقریباً هر کسی که وارد آنجا می شد آن را 

حس می کرد و مفتون آنجا می شد.
تخریبچی هــا بچه های عجیبی بودند. باصفا و دوســت داشــتنی و مهربان و با 
مروت و در عین حال ســرزنده و شــوخ و شنگ. انگار می دانستند ممکن است 
خیلــی از عمرشــان باقی نمانده باشــد و همان مهلتی را کــه دارند باید به طور 

کامــل زندگــی کننــد و از بــودن با هم لــذت ببرنــد. کار تخریبچی هــا، بر خاف 
بقیه گردان های رزمی، قبل از عملیات شــروع می شــد. شناسایی میادین مین 
و موانع کار گذاشــته شــده و بررســی تمهیــدات ازم برای رفع آنهــا کار قبل از 
عملیات شــان بــود. موقــع عملیــات می بایســت راه عبــور گردان هــای پیاده و 
ســواره را از درون میدان های مین و موانع بــاز کنند و وقتی که نیروهای خودی 
در جایی مســتقر شــدند دســت به ایجاد میدان مین و موانع در جلوی خطوط 
خودی بزنند. بعد از عملیات هم مشــغول پاکســازی میادین مین در مناطق 
آزاد شــده بودند که آنها را برای اســتفاده مردم یا نیروهای نظامی آماده کنند. 
پرکارترین نیروهای جنگ بودند و در عین حال کم توقع ترین شان هم بودند.

نزدیکی های غروب بود که مسئول اردوگاه آمد و هفت تخته چادر با تعدادی پتو و 
فانوس و چراغ والور برایمان آورد و گفت چادرها را برپا کنید و هر 10 نفر به انتخاب 
خودتان در یک چادر مستقر بشوید. به هفت گروه 10 نفره تقسیم شدیم و کار برپا 
کردن چادرها را شروع کردیم. مشغول کار بودیم و سر به سر گذاشتن همدیگر که 
صدای دو سه انفجار بشدت قوی همه مان را میخکوب کرد. چند ثانیه ای بی حرکت 
مانده بودیم و از ترس حتی نمی توانستیم به یکدیگر نگاه کنیم. من خودم از ترس 
تا ساعت ها بعد یک کلمه هم از دهانم خارج نشد. شب را با ترس و لرز در همان 
چادرها سر کردیم تا صدای اذان صبح از بلندگوهای اردوگاه پخش شد و برای اقامه 
نماز جماعت صبح به نمازخانه رفتیم و بچه های قدیمی تر تخریب را که دیدیم 

قدری خیالمان راحت شد.

در اسارت 
رنج

 رضا احمدی
 نویسنده

  تجدیدچاپ کتاب »َبمو« پس از ۱۸ سال
کتــاب »َبمــو« نوشــته اصغر کاظمــی خاطرات شناســایی 
منطقه قصرشیرین و ذهاب با تغییر جلد بعد از 18 سال به 

چاپ دوم رسید.
این کتاب خاطرات شناســایی منطقه قصرشیرین و ذهاب 
حاصــل پژوهش اصغر کاظمی درباره جزئیات مقطعی از 
تاریخ جنگ تحمیلی عراق علیه ایران )اسفند 13۶1 تا آبان 
13۶2(، بــه روایــت 10 نفر از فرماندهــان و رزمندگان  ایرانی 

است.
این کتاب در پنج فصل تدوین شده و دربردارنده تعداد قابل 
توجهی  عکس و کروکی و نقشه  رنگی مختلف از عملیات ها 

و مناطق عملیاتی  است.
احمد استادباقر، حسین اه  کرم، محمد جوانبخت، احمد 
کوچکی، مصطفی موسوى، محرم قاسمی، جعفر جعفرولی  زاد، حسین دمیرچی، 
علی  صیادشــیرازى و مهدى قلی رضایی کسانی هســتند که این خاطرات را روایت 
کرده اند. کتاب »بمو« در ســال 1380 به عنوان کتاب ســال جمهوری اسامی ایران 

برگزیده شد.

معرفی کتاب

دفاع مقــدس ایران در جنگ 8 ســاله با عــراق در حقیقــت هزینه هایی 
بســیار گران  برای ملت و کشــور ایران در بر داشــت اما باید پذیرفت که 
تجربه های ارزشــمند آن ســال ها می تواند امنیت کشــور را بــرای دهه ها 
پوشــش دهد.این پوشــش صرفاً به جهت برتری نظامی یا دستاوردهای 
صنایع دفاعی نیســت بلکه مهم ترین درس های جنگ 8 ســاله، تسلط 
بیشــتر و بهتر مســئوان ایران به مســائل اســتراتژیک و ژئواســتراتژیک 
اســت؛ درس هایی که اگر نخواهیم از آنها استفاده کنیم یا عامدانه آنها را از خاطر ببریم گویا 

هزینه های سنگین یک جنگ را پرداخته ایم بدون آنکه از مزایای آن استفاده کنیم.
خوشبختانه برخورد صبورانه مقامات کشــور با دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای ایران  طی 
دو سال اخیر نشاندهنده آن است که مسئوان کشوری و لشکری درس های جنگ تحمیلی را 
از یاد نبرده اند.یکی از پیچیده ترین اتفاقات جنگ، رودررویی ایران با نیروهای متجاوز امریکا 
بود؛ نبردی که متأســفانه عامدانه یا غیرعامدانه به آن کمتر پرداخته می شود اما آیا واقعاً آن 

روزها و آن تجربیات را می توان فراموش کرد؟

علی غفوری
 تاریخ نگار
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گــروه فنــاوری - رئیس ســازمان فناوری 
اطاعــات با بیــان اینکه هنوز بخشــی از 
مسئوان اینترنت را جزو نیازهای اساسی 
مهم تریــن  گفــت:  نمی داننــد،  مــردم 
خودتحریمی کشــور در وضعیت فعلی 
را در حــوزه ارتباطات و فناوری اطاعات 
فیلترینگ می دانم، چراکه این پیام را به 
بازیگــران مختلف می دهیم که رفتن به 

سمت خدمات بزرگ، پرریسک است.
امیــر ناظمــی افــزود: چراکــه وقتــی 
ســایتی فیلتر می شــود، فقط یک سایت 
نیســت کــه فیلتــر شــده و بــا ایــن اقدام 
بــه ســایر جوان هــا و بازیگران ایــن حوزه 
می گوییم کــه به این حیطه وارد نشــوید 
چون پرخطر است و این پیغام را مخابره 
می کنیم که میزبانی سایت را به خارج از 
کشور ببرید تا اگر اتفاقی افتاد، حداقل با 

فیلترشکن در دسترس باشد.
اظهــار  بــا  ارتباطــات  وزیــر  معــاون 
رویکــرد  تغییــر  بــه  نســبت  امیــدواری 
فیلترینــگ گفت: البتــه نشــانه های کم 
ســویی مبنــی بــر بهبــود ایــن حــوزه در 
بازیگران مختلفی که نقش آفرین هستند 
را در ایــن حــوزه  می بینیــم و امیدواریــم 
کــه ایــن نــور کــم ســو، در روزهــای آینده 
پررنگ تر شــود. وی همچنین با اشاره به 
تحریم های تحمیلی بر کشورمان گفت: 
خوشبختانه اپراتورها بخش عمده ای از 
نیازهــای خود را خریداری کرده اند، اما با 

معضلی روبه رو هستیم که هنوز بخشی 
از مسئوان ارتباطات و فناوری اطاعات، 
اینترنت و موضوعات مرتبط با آن را جزو 
نیازهــای اساســی محســوب نمی کننــد، 
درحالــی کــه مرغ، گوشــت، بــرق و گاز را 
جــزو نیازهای اساســی می دانیــم. وی با 
بیان اینکــه امروز در خیلی از کشــورهای 
پیشرفته اگر ساختمان ساخته شده بدون 
فیبــر نوری باشــد بــه آن مجوز پایــان کار 
نمی دهنــد، افزود: به عبارت دیگر در آن 
کشورها، اینترنت همچون برق و آب جزو 

نیاز اساسی به حساب می آید.
ë  قوانیــن خــاص حفاظــت از داده برای 

خدمات پر مخاطب

اطاعــات  فنــاوری  ســازمان  رئیــس 
همچنین با اشاره به تدوین ایحه صیانت 
و حفاظــت از داده هــا گفــت: همــه دنیــا 
قوانینی در مورد صیانــت از داده ها دارند 
که در اتحادیه اروپا این قانون تحت عنوان 
GDPR  نامیــده می شــود کــه ویرایــش 
جدیدی از آن اخیراً معرفی شــده اســت 
که می گوید داده های جمع شــده شــامل 
حریم خصوصی می شــود یا خیر و اینکه 
چه کســانی می توانند از آن استفاده کنند 
و چه کارهایی باید انجام شــود تــا کاربر از 
حفاظت و امانت آن مطمئن شــود و اگر 
بخواهید داده ها را به تحلیلگر بدهید، وی 

باید چه خصوصیتی داشته باشد.
کشــورهای  اغلــب  افــزود:  ناظمــی 

دنیا در موضوعات فنی که خیلی جنس 
و ویژگی هــای بومــی و فرهنگــی در آن 
نقش نــدارد، به جــای نوشــتن قانون از 
ابتــدا، GDPR اتحادیه اروپــا را به قانون 
داخلی خــود تغییــر می دهنــد. هرچند 
چنیــن رویــه ای را به هر دلیلی در کشــور 
نداریــم، بخصــوص در موضوعات فنی 
کــه درصــد بومی ســازی آن خیلــی زیاد 
نیســت، نیــاز بــه بازاندیشــی های جدی 

وجود دارد.
تهیــه  بــه  ارتباطــات  وزیــر  معــاون 
پیش نویــس ایحــه صیانــت از داده ها، 
هــم زمــان بــا ارائــه نســخه جدیــدی از 
GDPR در دنیــا، اشــاره کــرد و گفــت: از 
آنجایــی که عقــل جمعی بشــر کامل تر 
اســت، بنابراین بهتر دیدیم برای بهبود 
پیش نویــس تهیه شــده تغییراتــی روی 
آن صــورت گیــرد کــه با همــکاری خوب 

مرکز پژوهش های مجلس و پژوهشــگاه 
قوه قضائیــه، اوایل امســال پیش نویس 
اولیه مشترک میان دولت، مجلس و قوه 
قضائیه تهیه شــد کــه در قالب ایحه ای 
از ســمت دولت درحال ارائه به مجلس 
اســت. ناظمی با بیــان اینکه ایحه تهیه 
شــده بعضی از وجوه نسخه های مشابه 
بین المللی ندارد، افــزود: تهیه و تدوین 
ایحه صیانت از داده ها البته گام خیلی 
مهمــی در ایــن حوزه اســت کــه مثل هر 
قانون دیگری ضمانت های اجرایی خود 
را دارد اما واقعیت این است که نهادهای 
نظارتی مردمی، بهتر می توانند بر اجرای 
آن نظارت کنند. رئیس ســازمان فناوری 
اطاعــات با بیــان اینکه در فکر هســتیم 
کــه یــک فرآینــدی را بــرای حفاظــت از 
حریم شخصی و حفاظت از داده ها برای 
مراجع پر مخاطب ایجاد کنیم، گفت: اگر 

اپلیکیشن یا ســایتی از مقدار مشخصی، 
بیشــتر کاربر داشته باشد ملزم به اجرای 
بعضــی از قوانین و مقــررات خاص تری 
چون حریم شــخصی و نــوع حفاظت از 

داده ها هستند.
ë  در کاربــران  هویــت   احــراز  امــکان 

اپلیکیشن های بومی

اتصــال  از  ارتباطــات  وزیــر  معــاون 
اپلیکیشــن ها و پیام رســان های بومــی به 
درگاه »شاهکار« برای احراز هویت کاربران 
نیز خبر داد. به گزارش مهر، امیر ناظمی با 
بیان اینکه تــا یک ماه آینده امکان اتصال 
۱۰ اپلیکیشــن برتر و دو پیام رسان بومی را 
 API )  Application Programming بــه
Interface رابط هایــی نرم افزاری هســتند 
که ارتبــاط بیــن نرم افزارهــای مختلف را 
پیاده ســازی می کننــد( ســامانه شــاهکار 
فراهــم می کنیم،  گفت: این امکان باعث 
می شــود کاربرانی که از این اپلیکیشــن ها 

استفاده می کنند، احراز هویت شوند.
اطاعــات  فنــاوری  ســازمان  رئیــس 
ایــران  با اشــاره به اینکه ســامانه شــاهکار 
ایرانــی(  کاربــران  احــراز هویــت  (شــبکه 
ســامانه ای بــرای احــراز هویــت کاربــران 
در فضــای اینترنــت اســت، افــزود: ایــن 
ســامانه از سوی ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویــی راه انــدازی شــده و 
ایــن  پیاده ســازی  و  راه انــدازی  از  هــدف 
ســامانه احراز اصالت سرویس گیرندگان 

در فضــای مجــازی اســت. وی در ادامــه 
گفــت: با ارائــه مجوز ســامانه شــاهکار به 
اپلیکیشن ها و پیام رســان های بومی، این 
ســرویس دهندگان می تواننــد بــرای ارائه 
ســرویس اصالت هویت کاربــران را تأیید 

کنند.
ناظمــی افــزود: بــه ایــن معنــی کــه 
شماره های تلفنی که از این اپلیکیشن ها 
و پیام رسان های بومی استفاده می کنند، 
باید مورد تأیید واقع شود. به عنوان مثال 
کاربری کــه می خواهد پرداخت قبض از 
طریق اپلیکیشــن انجام دهد، باید احراز 
هویت شــود تا کد ملی و شــماره موبایل 

آن مورد تأیید سامانه شاهکار قرار گیرد.
وی گفــت: در ایــن ســامانه شــماره 
کاربــری کــه از اپلیکیشــن های بومــی و 
پیام رسان ها استفاده می کنند با کد ملی 
وی مطابقت داده می شــود و در صورتی 
کــه اطاعــات وی یکســان بــود، امــکان 

استفاده از خدمات را خواهد داشت.
وی اجــرای ایــن طــرح را در جهــت 
کاهبــرداری  و  تخلفــات  از  جلوگیــری 
در فضــای مجــازی عنــوان کــرد و گفت: 
بــه  ایــن سیســتم  در مرحلــه نخســت 
۱۰اپلیکیشــن برتر و دو پیام رســان بومی 
اختصاص داده می شود اما تا سال آینده 
امــکان اتصال به ســامانه شــاهکار برای 
تمامــی اپلیکیشــن ها و پیام رســان های 

بومی ممکن می شود. 

وزیر ارتباطات خبر داد
 اجرایی شدن رومینگ ملی 
بین اپراتورهای تلفن همراه 

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات از اجرایــی شــدن 
رومینگ ملی بین اپراتورهای تلفن همراه خبر داد.

بــه گــزارش »ایــران«، محمــد جــواد آذری جهرمــی وزیــر 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در صفحه کاربری خود در توئیتر بــا اعام این خبر 
نوشــت: رومینــگ ملی بیــن اپراتورهای تلفــن همــراه از روز پنجشــنبه 22 آذرماه 
اجرایی شــد. وزیر ارتباطات در ادامه نوشــت: پیش از این پوشش اپراتور اول تلفن 
همراه در ۷ هزار منطقه فراهم بود که از روز پنجشنبه اپراتور دوم تلفن همراه نیز 
در این مناطق در دســترس قرار گرفت. وی افزود: بر اســاس این گزارش، در ۶۸۰۰ 
منطقــه نیــز که پیش از ایــن خدمات اپراتــور دوم تلفن همراه ارائه می شــد تحت 
پوشش اپراتور اول تلفن همراه قرار گرفت که این موضوع موجب صرفه جویی در 

هزینه های توسعه می شود.

ظرفیت شبکه »آی پی« کشور سه برابر شد
مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت با اعام ســه برابر شــدن ظرفیت شبکه  
(IP  )Internet Protocol address یا آدرس های پروتکل اینترنت به عنوان هسته 
مرکزی شــبکه ملی اطاعات، از اجرای پروژه ای در کمتر از ۱۰ ماه خبر داد و گفت: 
کاهش تأخیر، قطعی و در دسترس نبودن های شبکه از نتایج آن به شمار می رود. 
به گزارش »ایران«، صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت 
با اشاره به توسعه هسته شبکه ملی اطاعات افزود: مطابق سند الزامات مصوب 
شــورای عالی فضای مجازی، شــبکه ملــی اطاعات، زیرســاخت ارتباطی فضای 
مجازی کشــور محســوب می شود همه شــبکه ها باید از طریق هسته مرکزی آن که 
شــبکه ارتباطات زیرســاخت است به هم متصل باشــند و این شبکه از فیبر نوری، 
شــبکه انتقال و شــبکه IP تشکیل شده اســت.  معاون وزیر ارتباطات  توسعه اخیر 
شــبکه ملی اطاعات را مربوط به توسعه شبکه IP کشــور دانست و افزود: در چند 
ســال اخیر حدود ۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری در شــبکه زیرســاخت کشیده شده که 
روی آن شبکه انتقال قرار دارد و حاا شبکه IP که روی شبکه انتقال قرار دارد به سه 
برابر قبل افزایش ظرفیت داشته است. وی گفت: پس از اجرای این پروژه ظرفیت 
شبکه از حدود ۷ ترابیت بر ثانیه به حدود 2۰ ترابیت بر ثانیه می رسد و فعالیت های 
امنیت شبکه نیز آسان تر شده و نقاط اتصال امن شبکه افزایش می یابد که به این 
ترتیب و مقابله با تهدیدات امنیتی جهانی نیز آسان تر خواهد شد. عباسی شاهکوه 
در ادامه افزود: عاوه بر حضور شبکه IP در ۱۰5 نقطه، در حدود 25۰ نقطه از کشور 
نیز شبکه انتقال وجود دارد و فیبر شبکه زیرساخت هم بیش از 35۰ شهر و تعداد 
زیادی روســتا را تحت پوشــش قرار داده اســت که با واگذاری فیبر تاریک در آینده 

نزدیک گشایش قابل توجهی ایجاد خواهیم کرد.
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رئیس سازمان فناوری اطاعات:

یــک تیــم مهندســی زبــان آمــوزی در 
چین، بلندگوی هوشــمندی را طراحی 
و ســاخته اســت کــه زبــان چینــی را بــه 
شــیوه ای آســان و بدون کمک گیــری از 
هیچ ابزار آموزشی، به کاربران آموزش 

می دهد.
به گزارش ایران آناین، زبان چینی یکی 
از سخت ترین زبان ها به لحاظ نوشتاری 
و گفتاری در دنیا بشــمار می رود. علت 
این امر نیز به سیســتم آموزش ســنتی 

در این کشــور باز می گــردد که هم اکنون 
به طــور گســترده ای در جای جــای این 
کشور پهناور مورد استفاده قرار می گیرد. 
در ایــن کشــور پهناور آســیایی بــرای هر 
کلمه یک سمبل و نشــانه وجود دارد و 
این امر یادگیری نوشتن و خواندن چند 
هزار کلمــه  اصلی زبان چینی را بســیار 
دشــوار می کنــد. به دلیــل وجــود چنین 
ســختی هایی بســیاری از افــراد تمایــل 
خــود را بــرای آمــوزش زبــان چینــی از 

دست داده و برای همیشه قید آموزش 
ایــن زبــان را می زننــد. بــرای حــل ایــن 
مشــکل متخصصان در حوزه پردازش 
صوتــی، اولیــن بلندگــوی هوشــمند در 
جهــان (Lily( را طراحــی کرده انــد کــه 
کاربــران بــدون کمــک گرفتــن از هیــچ 
کتــاب یا لیســت واژگان در فلش کارت، 
زبان چینی را آموخته و به گونه ای کامًا 

طبیعی به این زبان صحبت می کنند.
ایــن سیســتم هوشــمند یــک سیســتم 

صوتی کنترل شده از طریق صداست که 
به سهولت واژگان را به کاربر می آموزد. 
این سیستم سخنگو، مکالمات تعاملی 
بــا کاربــر را از طریــق هــوش مصنوعی 
تجزیه و تحلیل کرده و سطوح آموزشی 
(مبتدی تا پیشرفته( را در کمترین زمان 
ممکن آمــوزش می دهد. ایــن فناوری 
قــادر به ترجمــه کلمات و جمــات در 
و  و اصطاحــات  بــوده  واقعــی  زمــان 
تلفــظ کلمــات را بــه ســاده ترین روش 

ممکن به کاربران آموزش می دهد. این 
سیســتم دارای بازی هــای صوتی برای 
تکرار واژگان بوده و همزمان با آموزش 
در دوره هــای زمانی متعــدد از کاربران 
آزمون نیز می گیرد. بلندگوی هوشمند 
Lily در حــال حاضــر در ســایت ایندی 
گوگــو بــا قیمتــی برابــر ۱39 دار پیــش 
فروش می شود. پیش بینی می شود این 
سیستم در ماه مارس 2۰۱9 به بازارهای 

جهانی عرضه شود.

آموزش زبان چینی با بلندگوی هوشمند
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حوادث 
جهان

آرزو کیهان
مترجم

آرزوهای بر باد رفته 
قسمت شصت و دوم/  مهســا گفــت: درسته. سرهنگ 
با مشتری خونه مون قرار گذاشته هرچه زودتر معامله 
را انجــام بدهنــد. اگر چند روزی هــم معامله به تأخیر 

افتاده به خاطر قتل زن اول سرهنگ بوده.
چــی...؟ قتــل هــووی پیــر تــو؟آره پیــرزن بیچــاره را تو 
خونــه اش کشــتند و هرچــی  طــا و جواهــر داشــته بــه 
ســرقت بردند.چنــد روزی هــم کــه رفتن ما بــه امریکا 
بــه تأخیــر افتــاده بــه همین خاطر بــوده. چند بــار هم 
سرهنگ را برای بازجویی به اداره آگاهی بردند و ازش 

سین جیم کردند.
یعنی متهم به قتل؟ نه قاســم جان. به عنوان مطلع احضارش کردند. تا حاا 
هم قاتل شناســایی نشده. بیچاره پیرزن. از این موضوع بگذریم. تو برای سفر 

چکار کرده ای پاسپورت و ویزا آماده است؟
قاســم جواب داد: من آماده ســفر هستم خانم. بلیت هواپیما هم رزرو کردم. 
تا یک هفته دیگه پرواز دارم. خداحافظ تهران! شــما هم هرچه زودتر باید راه 
بیفتید. وگرنه تو این شلوغی ها جا می مونید ها...؟ می ترسم بلیت هواپیماها تا 

یک ماه بعد هم فروش رفته باشه و انقاب از راه برسه.
ایــن روزهــا در آژانس هــای هواپیمایی برای فــروش بلیت غوغایی برپاســت. 
شــنیدم هواپیما هــا بــرای پــرواز به انگلیــس و امریکا هرکــدام دو پــرواز در روز 
گذاشــتند. هــر روز در فــرودگاه مهرآباد غلغله برپاســت عزیزم. شــنیدم همه 

ژنرال های شکم گنده و آدم های پولدار به فکر فرار افتادند....
در چشم های مهسا شراره ای شیطانی درخشید و با نگاهی آزمندانه به قاسم 

زل زد. مهندس قابی به معنی این نگاه پرهوس پی برد و پرسید:
-  چی شده مهسا خانم؟ چی  تو فکرت افتاده؟

مهسا گفت: به روز هایی فکر می کنم که در خیابان های لس آنجلس با هم قدم 
می زنیم و به ریش ســرهنگ پیر می خندیم مهندس جان. فقط نمی دونم از 

شر این پیرمرد چطور می تونیم خاص بشیم.
-  خب طاق عزیزم. آسون ترین کار.

مهسا جواب داد:   تو خیال می  کنی به همین آسونی طاقم خواهد داد؟ گاهی 
با خودم فکر می کنم با ریختن سم تو غذاش بکشمش. پسر کوچکش مهران 
هم  ازش کینه به دل داره. روزی که شــنید مادر پیرش کشته شده، بیشتر کینه 
ســرهنگ را به دل گرفت. آن روز وقتی مســت و پاتیل به خانه برگشت پدرش 
تو اتاق خوابیده بود. کارد آشــپزخونه را برداشــت که بره پیرمرد را بکشــه. اگر 
راننده مون آقا مراد جلوش را نمی گرفت، حتماً خون باباش را تو رختخوابش 
می ریخت، این پســره عاقه عجیبی به مادرش داشــت. هر وقت به دیدنش 
می رفــت، پیــرزن اونقدر تو گوشــش می خوند که پســره را با کینــه پدر به خونه               

برمی گردوند.
قاسم پرسید: این پسره، مهران کارش چیه؟ درس می خونه یا نه؟

مهســا پشــت چشــمی نازک کــرد و در جــواب گفت: درس و کار؟ ســال ســوم 
دبیرســتان بــود کــه درس و مدرســه را ول کرد و شــد ولگــرد کوچــه و خیابون. 
دوســتانش هم از همین ولگردهای محله هستند که کارشون شده ات بازی و 

عرق خوری، تازگی ها هم شنیدم گرفتار اعتیاد به هروئین شده.
قاسم پرسید: این پسره با تو که کاری نداره؟ یعنی به عنوان هووی مادرش...؟

مهســا جــواب داد: چرا. همیشــه می گفت: عامــل بدبختــی و تنهایی مادرش 
من هســتم که با وسوســه های زنانه ام، پدر پیــرش را از راه بدر بردم و مادرش 
را به تنهایی و بدبختی کشاندمش.قاســم پرسید: حاا سرهنگ چه تصمیمی 
درباره اش گرفته؟مهســا جواب داد: پیرمرد تصمیم داره این پســره را با ما به 
امریکا ببره. فکر می کنه در خارج می تونه حسابی کنترلش کنه و به دانشگاهش 

بفرسته. اما من مطمئن هستم این پسره سربه راه شدنی نیست.
حــاا از ایــن موضــوع بگذریــم. موضــوع ســرقت جواهراتــم به کجا رســیده؟ 

تازگی ها با پلیس آگاهی تماس گرفتی؟ ردپایی از دزد ها پیدا کردند؟
-  یکی از دزدها شناســایی شــده، یکی از افســران آگاهی که از دوستانم هست، 
گفته عکس و مشخصاتش را به ادارات آگاهی شهرهای مختلف فرستادند تا 

در سراسر کشور دنبالش بگردند.
مهسا به فکر ماند و گفت: فقط من متعجبم که این دزد چطور رمز گاوصندوق 
من را به دســت آورده اما قاسم مطمئن بود این زن ساده دل هرگز به فکرش 
نخواهد رسید که او این رمز را در اختیار دزد جواهرات، یعنی غام گذاشته و به 

او مأموریت داده که به گاوصندوق اتاق خوابش دستبرد بزند.

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 

داستانک

ادامه روز دوشنبه

ران
ای

ë تسویه حساب شوم
بیســتمین روز اســفند ســال 85، »حمید« 
بــرای پرداخــت طلــب 800 هــزار تومانــی 
در  او  بــا  »هاشــم«،  خواهــرش  شــوهر 
مغازه اش قرار گذاشته بود. خواهرش چند 
روزی بــود که بــه خاطر اختافــی جزئی با 
شوهرش قهر کرده و به خانه برادرش رفته 
بود. اما در آن ماقات هیچ کس تمایلی به 
حل این مشــکل نشــان نداد. نزدیک ظهر 
بــود که خواهــر زاده »هاشــم« بــا او تماس 
گرفت تــا بداند دایی اش کی به خــــــــــــانه 
پیــش  کمــی  گفــت  هاشــم  امــا  رود  مــی 
»حمیــد« می مانــد و دیر به خانــه می آید. 
ساعتی بعد به طرز مشکوکی تلفن همراه 
هاشــم برای همیشــه خاموش شــد. کسی 
نمی دانســت مــرد جــوان کجا اســت و چه 
اتفاقی برایش افتاده است. »حمید« نیز از 
سرنوشت شوهر خواهرش اظهار بی خبری 
می کرد. جســت و جوها برای یافتن او آغاز 

شده بود اما هیچ نتیجه ای نداشت... 

ë تصادف عجیب و کشف جسد
در حالــی که تاش بــرای یافتن »هاشــم« 
ادامــه داشــت، به خانــواده »حمیــد« خبر 
رســید کــه او در شــهریار تصــادف کــرده و 
براســاس  اســت.  بســتری  بیمارســتان  در 
آنچــه در پرونــده اش گزارش شــده بــود، او 
را در صحنــه یک تصادف نیمه هوشــیار به 
بیمارســتان رســانده بودند اما خودش هم 
نمی دانســت چه اتفاقــی برایــش رخ داده 
اســت. دو روزی از ایــن تصــادف عجیــب 
گذشــته بــود که پلیس جســد نیم ســوخته 

»هاشــم« را در 500 متــری محــل تصادف 
برادر همسرش پیدا کرد. جسد طناب پیچ 
شــده بود و آثار زخم و جراحت با شــیء تیز 
روی صــورت و بخش های مختلف بدن به 
خوبی قابل مشاهده بود. با انتقال جسد به 
پزشکی قانونی، علت مرگ ضربه مغزی و 
شکستگی وسیع جمجمه عنوان شد. به این 
ترتیب تیم تحقیق وارد عمل شــد و از آنجا 
که »حمید« آخرین کسی بود که دامادشان 
را زنــده دیده بود و جســد نیز نزدیک محل 
تصــادف او پیدا شــده بود، نــام او به عنوان 
مظنون اصلی پرونده مطرح شد و او 5 روز 

بعد تحت بازجویی قرار گرفت.

ë شواهدی برای اثبات جرم
امــا  داشــت  بیگناهــی  ادعــای  »حمیــد« 
شــواهدی علیــه او وجــود داشــت کــه بــه 
نفعش نبود. پیدا شدن پوشال های تزئینی 
مشــابه  جســد  لبــاس  روی  و  اطــراف  در 
پوشــال هایی بود که در مغازه حمید وجود 
داشــت و البته چند نمونه دیگر. همچنین 
مأمــوران تجســس پــس از بررســی مغازه 
»حمید« در شــهریار، انبــاری اش را محلی 
مناســب برای ایــن جنایت عنــوان کردند. 
این در حالی بود که هیچ یک از همسایه ها 
مغــازه  از  دعوایــی  یــا  درگیــری  صــدای 

»حمید« نشنیده بودند.

ë دفاعیه ای که به نتیجه نرسید
پرونــده  ایــن  تحقیقــات  پــازل  تکه هــای 
ناخواسته طوری کنار هم قرار می گرفت که 
»حمید« راهی برای رهایی نداشــته باشد. 

اما وکیل مدافع او چنین اعتقادی نداشت. 
در حالی که همه شــواهد نشــان از گناهکار 
بــودن »حمیــد« داشــت امــا وکیلــش در 
دفاعیه ای بیست و چند صفحه ای دایلی 
را عنــوان کــرد که قابــل تأمل و بررســی به 
نظر می رســید. براســاس آنچه در تصاویر 
نیــز قابل اثبــات بود مقتــول چهارشــانه و 
قدبلنــد بــود و به گــواه اطرافیانــش قدرت 
بدنی باایی داشــت، در این شــرایط وکیل 
مدافع معتقد بود چگونه ممکن اســت که 
»هاشــم« با »حمید« درگیر شــده اما هیچ 
ســر و صدایــی بیرون نیامده باشــد. ضمن 
اینکــه محل کشــف جســد در محــدوده ای 
میــان دو کانتــری شــهریار بــود و بــدون 
شــک انتقال جســد فردی تنومنــد آن هم 
با موتورســیکلت توجه بســیاری را به خود 
جلب می کرد اما گزارشــی در این مورد نیز 
به پلیس نرسیده بود. وکیل مدافع مدعی 
بــود اگــر قتل و انتقــال جســد کار »حمید« 
- موکلــش- باشــد بایــد مأمــوران گشــتی 
کــه بدن نیمــه جــان او را پیدا کــرده بودند 
در آن حوالــی ردی نیــز از خون یا جســد یا 
حتــی بوی ســوختگی )پــس از آتــش زدن 
جسد( را حس می کردند اما در این باره نیز 

صورتجلسه ای وجود نداشت.
نکتــه دیگــری کــه وکیــل »حمیــد« بــه آن 
اســتناد کرده بود تماس خواهرزاده مقتول 
بــا او در زمان حضورش در مغازه موکلش 
بود که نشــان می دهد همــه خانواده از این 
ماقات اطاع داشته اند و در صورت وقوع 
هــر جرمی، پیــکان اتهامــات به ســمت او 
می چرخید. از سوی دیگر وی به کارشناسی 

نشــدن پوشــال های همراه جســد و نمونه 
مشابه آن در مغازه »حمید« اشاره کرده و 

خواستار بازنگری در پرونده بود.

ë حکم مرگ
با وجود دفاعیه کامل وکیل مدافع، قضات 
و مستشــاران دادگاه بــا اســتناد بــه مدارک 
پرونــده و اظهــارات شــاهدان، »حمید« را 
مجــرم شــناخته و پــس از دو ســال زنــدان 
بنا بــه اصرار خانــواده مقتول، متهــم را به 
اتهام قتل عمدی به یک بار قصاص نفس 
محکــوم کردند. این حکم پــس از تأیید در 
دیوان عالی کشور و استیذان از ریاست قوه 

قضائیه در مرحله اجرا قرار گرفت.

ë تاش برای زنده ماندن
همزمان بــا این اتفاقات همســر »حمید« 
از او جــدا شــد تــا کلکســیون بدبیاری هــای 
ایــن مرد زندانی تکمیل شــود. امــا او هنوز 
به زندگی اش امیدوار بود و بر بیگناهی اش 
بــه  دلــش نمی خواســت  اصــرار داشــت. 
راحتــی پای چوبــه دار برود. او بــا اینکه هر 
روز کابــوس طنــاب دار و مــرگ را می دیــد 
امــا همچنــان از آینــده ناامیــد نشــده بود. 
خانواده اش از همان زمانی که حکم اعدام 
پسرشان آمد، فرصت را از دست ندادند و 
بــرای آزادی »حمیــد« و گرفتن رضایت از 
خانواده دامادشــان تاش زیادی داشــتند. 
»حمیــد« نیــز در زنــدان درســش را ادامه 
داد و دیپلم گرفت. او ســپس در دوره های 
فنی و کامپیوتر شرکت کرد تا پس از آزادی 
بــا مهارت هایــی کــه دارد زندگــی  بتوانــد 

بهتری برای خود رقم بزند.
خانــواده »هاشــم« کــه مصرانــه خواســتار 
مجــازات عامــل قتل پسرشــان بودنــد، در 
برابــر اصــرار خانــواده »حمیــد« و تــاش 
مســئوان اجــرای احــکام بــرای مصالحــه 
و نجــات مرد جوان بــه او مهلــت دادند تا 
در ازای پرداخــت 200 میلیــون تومان دیه 

بتواند فرصتی برای آزادی پیدا کند.
با این تصمیم که پس از ســال ها ســیاهی، 
روزنــه امیــدی بــرای زندگــی »حمیــد« به 
حســاب می آمد، همــه خانواده دســت به 

دست هم دادند تا این پول فراهم شود.
آنهــا از هــر راهــی کــه می دانســتند کمــک 
گرفتند و 100 میلیون از این پول را در مدت 
چند سال فراهم کردند اما همچنان مبلغ 

زیادی تا آزادی »حمید« مانده است.
خانواده »هاشــم« که ســال ها برای اجرای 
حکــم قصــاص صبــوری کرده انــد، دیگــر 
تــوان و تحمــل شــان را از دســت داده انــد 
و بــا مراجعــه به دادســرای اجــرای احکام 
خواستار مجازات سریع تر »حمید« شدند. 
حــاا فقط چنــد روز زمان باقی اســت و اگر 
حمیــد نتوانــد 100 میلیــون تومــان دیگــر 
تهیه کند و به خانواده هاشــم پولی نپردازد 
کابوس 10 ساله اش به حقیقتی شوم مبدل 

خواهد شد.
نیکوکارانی که می توانند خانواده »حمید« 
را برای تأمین این دیه یاری کنند و فرصت 
زندگــی را بــه ایــن جــوان اعدامــی بدهند، 
عاطفــه  جوینــدگان  گــروه  بــا  می تواننــد 
روزنامــه »ایران« بــا  شــماره 88500100-

021 تماس بگیرند.

مـــــــــــرگ  کابــوس  حــوادث/  گــروه 
مدت هاســت که بر زندگــی مرد جوان 
ســایه انداختــه و خــواب هر شــب او را 
آشــفته کرده است. 10 ســال قبل حکم 
قصاصــش تأییــد و وحشــت از چوبــه 
دار بــه همنشــین روز و شــبش تبدیــل 
شد.»حمید« 26 ســاله بود که به اتهام 
قتل شــوهر خواهرش روانه زندان شد. 
اگر چه خــودش اصرار بر بیگناهی دارد 
اما شــواهد و مدارکی کــه در پرونده اش 
به چشم می خورد او را تا یکقدمی مرگ 

کشانده است.

روزهای خاکستری مرد تنها

جویندگان 
عاطفه

 زهره صفاری
خبرنگار

بابانوئل 
شناگر

مسئوان آکواریوم ملی مالت در شهر ساحلی کاورا 
بــا فرســتادن بابانوئل بــه محفظه ماهی هــا برنامه 

ویژه ای برای تماشاگرانشان داشتند.
به گزارش اســکای، این بابانوئل شــناگر که با لباس 
قرمــز و تجهیزات کامل غواصی وارد آب شــده بود، 
پــس از رقص بــا ماهی ها بــرای تماشــاگران برنامه 
اجرا کرد. این برنامه در آستانه سال نو میادی مورد 

استقبال بسیاری قرار گرفت.

تمیز کردن 
شکاتی خیابان 

واژگونــی تانکــر حاوی شــکات در محوطــه کارخانه ای در غــرب آلمان، آتش نشــانان را 
ساعت ها به دردسر انداخت.

محموله یک تنی شــکات این تانکر به دلیل حجم باا عاوه بر محوطه کارخانه ســطح 
خیابان اطراف را نیز گرفته بود و مســیر را به طور کامل بســته بود.آتش نشــان ها که برای 
مهار این شــکات ها عملیات اضطراری اعام کرده بودند، با بســتن خیابان، شکات ها 
را با بیل به یکســو بردند تا شــرکت متخصص پاکســازی جاده را تمیز کند.مســئوان این 
کارخانــه اعام کرده اند با وجود این حادثه بعید به نظر می رســد که کریســمس در ورل 

بدون شکات برگزار شود.

همبازی های خطرناک 
پسر برزیلی

انتشــار تصاویر پســر دوازده ســاله برزیلی که از 
کودکــی به جــای بچه ها بــا حیوانات وحشــی و 
خطرناک همبازی است، در شبکه های مجازی 

سر و صدای زیادی به پا کرده است.
به گزارش دیلی میل، پدر و مادر »تیاگو« زیست 
شناس بوده و بواسطه شغل شان در منطقه ای 
حفاظت شــده که بزرگ ترین گربه ســانان قاره 
را در خــود جــای داده اســت زندگــی می کنند و 
به همین خاطر فرزندشــان نیز از کودکی با این 
حیوانات آشناســت. تصاویر منتشر شده از این 
پســر جســور او را در حال آب تنــی در دریاچه ای 
کنار دو جگوار نشــان می دهد و به نظر می رسد 

جگوارها نیز در کنار او احساس آرامش دارند.
مــادر تیاگــو می گویــد هیــچ وقت بین پســرش 
و جگوارهــا برخــوردی پیــش نیامــده. او البتــه 
روی ایــن موضــوع هــم تأکید دارد کــه آن ها در 
هیــچ شــرایطی تیاگــو را بــا ایــن حیوانــات تنها 
حاضــر  حــال  در  تیاگــو  نگذاشــته اند.خانواده 
از 1۴ جگــوار نگهــداری می  کننــد کــه شــامل ۴ 
تولــه و 8 حیــوان بالغ می شــود.این خانواده در 
طــول دهه  های اخیر در مجمــوع از ۳۵ حیوان 

نگهداری کرده است.

9 کشته در تصادف قطار مسافری ترکیه
برخورد قطار مســافربری ترکیه با یک لکوموتیو در آنکارا دســت کم 9 کشته و 

48 مجروح بر جا گذاشت.
به گزارش رســانه های ترکیه، این قطار ســریع الســیر صبح پنجشــنبه دقایقی 
پس از ترک ایستگاه مارشاندیز واقع در مرکز آنکارا با لکوموتیوی برخورد کرد 
و ســه واگن آن از ریل خارج شــد. براســاس اعام جاهد توران وزیر ارتباطات 
ترکیه در این ســانحه لکوموتیوران و دو نفر از پرســنل راه آهن و شــش مســافر 
کشــته و 48 نفر دیگر نیز زخمی شــدند. این قطار بــه مقصد قونیه در جنوب 
ترکیه در حرکت بود که دچار ســانحه شــد. حال سه نفر از مسافران نیز وخیم 
گزارش شده است.پس از این حادثه سه نفر از پرسنل راه آهن ترکیه بازداشت 

شدند و تحقیقات درباره علت وقوع این سانحه مرگبار ادامه دارد.

شکایت عجیب دختر بچه هندی
دختر 7 ساله هندی به خاطر نداشتن سرویس بهداشتی در خانه، پیش پلیس 
رفت و از پدرش شــکایت کرد.به گزارش دهلی نیوز، »حنیفه زارع« در شــکایت 
خود مدعی شــده پدرش او را فریب داده و وعده ســاختن ســرویس بهداشــتی 
را عملی نکرده اســت.این دختر خردســال می گوید از اینکه در گوشــه خیابان و 
بیرون از خانه مجبور به قضای حاجت است، احساس شرم می کند. به همین 
خاطر پدر او قول داده بود که در خانه ســرویس بهداشــتی بســازد اما این کار را 

انجام نداده است.
بر اســاس اعام یونیســف، بســیاری از مردم در هند 
به توالت دسترســی ندارند و تقریبــاً نیم میلیارد نفر 
گوشــه و کنــار معابر و خیابان ها را به عنوان ســرویس 
بهداشــتی اســتفاده می کنند. این رفتار به قدری زیاد 
اســت کــه بســیاری از مــردم حتــی جایــی کــه توالت 

ساخته شده است، نیز از آن استفاده نمی کنند.

تاجــر روس بــا دادن بالگــرد 570 میلیــون داری بــه 
همســرش، توافقــی از او جدا شــد.به گزارش یورونیوز، 
دادگاهی در لندن در سال 201۶ میادی حکمی صادر 
کــرد کــه براســاس آن فرهاد احمــدوف تاجــر روس را 
موظــف کرد بخش زیادی از اموال خود را در چارچوب 
توافــق طــاق بــه  تاتیانــا آخمدووا، همســر ســابقش 
پرداخــت کند.این تاجر روس کــه در بخش نفت و گاز 
فعــال اســت طبــق حکــم دادگاه باید رقمــی معادل 
572 میلیون دار از اموالش را به همســرش پرداخت 
می کرد. او برای این توافق بخشی از اموالش و همچنین 

بالگرد گرانقیمتش را به  نام همسرش زد و قرار است 
یــک مجموعه آثــار هنری بــه ارزش 11۴ میلیــون دار 
و یک ملک به ارزش ســه میلیون دار را نیز به همســر 

سابقش تحویل دهد.
ســخنگوی همســر ســابق این تاجر مدعی شده است 
ارزش بالگردی که تاجر روس به همسرش تحویل داده 
در مقایســه با هزینه اقدامات حقوقــی و قضایی برای 
توقیف اموال فرهاد احمدوف بسیار ناچیز بوده است.
نشریه فوربس ارزش خالص اموال فرهاد احمدوف را 

یک میلیارد و ۴00 میلیون دار تخمین زده است.

اهدای بالگرد 570 میلیون داری برای طاق
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مرگ مشکوک مادر جوان 
پس از تزریق دارو

گروه حوادث/ علت مرگ مشــکوک زن جوان پس از تزریق 

آنتــی بیوتیک در بیمارســتان در دســتور تحقیق قــرار گرفته 
اســت. دکتر علیرضــا یاوری کیــا، رئیس بیمارســتان بوعلی 
همدان درباره جزئیات این اتفاق به خبرنگار تسنیم گفت: زن جوان که پس 
از عمل ســزارین در بیمارســتان بستری بود، با انتقال به بخش توسط پزشک 

تحت درمان دارویی قرار گرفت اما مشــخص شد به داروها حساسیت دارد.
وی افــزود: پــس از اینکــه پرســنل مــا متوجه می شــوند که داروی تجویزشــده 
جــزو مــوارد حساســیت این بیمار اســت این موضــوع را با پزشــک معالج در 
میان گذاشــتند. حتی پرستاران ما دو بار با این پزشک معالج تماس گرفته و 
موضوع را اعام می کنند اما پزشــک می گوید که این آنتی بیوتیک حساسیت 
مهمــی را در پــی نخواهد داشــت. اما زمانی کــه دارو به مادر تزریق می شــود 
عایــم حساســیت دارویی بروز کرده و در کوتاه تریــن زمان ممکن متخصص 

بیهوشــی باای سر بیمار آمده و با انجام عملیات احیا، بیمار احیا می شود.
پس از احیا این زن به آی ســی یو منتقل شــد اما متأسفانه پس از چند ساعت 

تاش برای درمان، او روی تخت بیمارســتان جان باخت.
یاوری کیا ادامه داد: ممکن اســت آمبولی مایــع آمونیاک موجب مرگ مادر 
شــود، اما همزمانی این اتفاق با تزریق داروی آنتی بیوتیک بســیار نادر است. 
پزشــک معالــج ایــن زن از نیروهــای اســتخدامی بیمارســتان نبوده و ایشــان 
طــرف قــرارداد و همــکار حرفه ای ما بوده انــد. امیدمان این اســت که خطای 
واضح پزشــکی در کار نباشد چون بار وجدانی بزرگی را برای پزشک به همراه 

دارد.

دستگیری قاتل ورزشکار کرمانشاهی 
گروه حوادث/ عامل قتل ورزشــکار کرمانشــاهی پس از ســه روز فرار دســتگیر 

شد.ســردار منوچهــر امان اللهــی، فرمانده انتظامی اســتان کرمانشــاه گفت: 
به دنبــال قتل جــوان ورزشــکار کرمانشــاهی در تاریــخ 19 مرداد، شناســایی و 
دســتگیری قاتــل به صــورت جــدی در دســتور کار پلیــس آگاهــی اســتان قرار 
گرفــت. بــا آغــاز تحقیقــات قاتل در یکی از شــهرهای اســتان البــرز ردگیری و 
شــامگاه 21 آذر دســتگیر شــد. در بازجویی های ابتدایی، متهــم به قتل جوان 
کبدی کار اعتراف و انگیزه خود را نیز مســائل خانوادگی عنوان کرد. متهم به 
قتل، جوانی 34 ساله و سابقه دار است که سرانجام در دام قانون گرفتار شد.

پایان دلخراش زندگی تعمیرکار خودرو
گروه حوادث/ در رفتن جک از زیر خودروی در حال تعمیر، صافکار 35 ســاله 

مشــهدی را به کام مرگ برد.آتشــپاد حســن جعفری گفت: این حادثه شامگاه 
پنجشــنبه در یک واحد خدماتی در بلوار حر مشــهد رخ داد. جوان 35 ساله در 
حالــی کــه چرخ های جلوی ســواری پراید را باز و جک را نیــز جایگزین آن کرده 
بود، در زیر خودرو مشــغول به کار بود که ناگهان جک از زیر خودرو خارج و ســر 
وی بین زمین و خودرو گرفتار شــد. با وجود تاش آتش نشانان و رهاسازی این 
جوان، بر اثر شدت این حادثه، مرد جوان در دم جان باخته بود که پس از تأیید 

مرگ وی توسط تکنیسین های اورژانس، جسد تحویل نیروهای انتظامی شد.

مرد شیشه ای، خودروها را آتش می زد
گروه حــوادث/ مرد معتاد که پــس از مصرف 

شیشــه دچار توهم شــده و خودروهــای پارک 
شــده را آتش می زد، پشــت میله هــای زندان 
افتاد.بــا اعام گــزارش یک فقره آتش ســوزی 
عمــدی خــودرو در عبدل آباد تهران، بررســی 
موضــوع در دســتور کار مأمــوران پایگاه پنجم 
پلیس امنیــت عمومی قرار گرفــت. همزمان 
بــا آغــاز تحقیقات و قبــل از شناســایی متهم، 
دو خــودرو ســوزی دیگر نیز به پلیــس گزارش 
شد.با توجه به حساسیت موضوع، تحقیقات 
تخصصی در این رابطه آغاز و مشخص شد آتش سوزی ها توسط یک نفر صورت 
گرفته و متهم هر بار با تغییر دادن لباس خود، ســعی داشــته شناسایی نشود.در 
ادامه تحقیقات مأموران توانستند تصویری از متهم به دست بیاورند که با استفاده 
از اقدامات پلیســی، مخفیگاه متهم در همان محدوده شناســایی و با هماهنگی 
مقــام قضایی تیمی برای دســتگیری وی اعزام شــد. مأمــوران پلیس، مخفیگاه 
متهم را تحت مراقبت قرار داده و او را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند. متهم 
در بازجویی ها به جرم خود اعتراف کرد و مدعی شد به خاطر توهم شیشه دست 
به این کار زده اســت. ســرهنگ حیدر آســبان؛ رئیس پایگاه پنجم پلیس امنیت 
عمومی تهران بزرگ با اعام این خبر گفت: تحقیقات تکمیلی از متهم درباره 

علت و چگونگی انتخاب خودروها ادامه دارد.

گروه حوادث/ راز جســد سوخته یک زن در دامنه 

یکــی از کوه هــای جنوبــی مشــهد، بــا اعترافــات 
همسرش فاش شد.

قتــل  ویــژه  بازپــرس  احمدی نــژاد،  اکبــر  علــی 
شــامگاه  جســد  ایــن  گفــت:  مشــهد  دادســرای 
چهارشنبه 21 آذر پیدا شد. بررسی های مقدماتی 
نشــان داد جســد متعلق به زنی حدود 35 ساله 
اســت که آثار ســوختگی بر پشــت و لباس هایش 
مشــهود اســت و ژل آتش زا نیز کنار جسد افتاده 
بود. با توجه به اینکه این زن چســب پانســمان و 

گن داشت کارشناسان تشخیص دادند او بتازگی 
عمل ســزارین یــا جراحی رحمی داشــته اســت. 
تحقیقــات آغــاز شــد و کارآگاهــان دریافتنــد 48 
ساعت پیش از کشف جسد گزارش ناپدید شدن 
زنــی با مشــخصات مقتول به پلیس اعام شــده 
اســت.وی افــزود: با شناســایی هویــت این زن و 
تحقیــق از خانواده اش، کارآگاهان به همســر او 
مظنون شدند. این مرد نیز که منکر جنایت بود 
ادعا می کرد همســرش کــه 10 روز قبــل زایمان 
کــرده، پس از جــر و بحث خودرو را ترک کرده و 

دیگــر خبری از او ندارد. بــا ادامه بازجویی ها، او 
ســرانجام لب به اعتراف گشود و با اقرار به قتل 
گفــت در حال بردن فرزندش به آزمایشــگاه، با 
مقتــول جــر و بحث کــرده و با قفل پدال به ســر 
و صــورت او زده و جســدش را در کــوه انداختــه 
اســت. او ســپس بــا خریــدن ژل آتــش زا قصــد 
ســوزاندن جسد را داشــته که تنها پشت و لباس 
مقتــول ســوخته بــود. بــا ایــن اعترافــات متهم 
بامداد پنجشــنبه بازداشــت شــد و برای تکمیل 

تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار دارد.

قتل همسر10روز پس از تولد فرزند

گروه حوادث/ مرد جوان که با اطاع از بیماری 

گرفتــن  بــا  و  داده  فریــب  را  او  ثروتمنــد،  زن 
وکالتنامه ای قصد تصاحب اموال او را داشت، 
پیش از رســیدن به نیت شومش دستگیر شد. 
به گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایــران«، چندی 
قبــل مرد جوانی به شــعبه هشــتم دادســرای 
امور جنایی تهران رفت و مدعی شــد مادرش 
را از بیمارســتان روانی ربوده اند. او به مأموران 
گفــت: وضــع مالی ما خوب اســت اما مادرم-
 6 حــدود  دارد.  روحــی  مشــکات  بلقیــس- 
مــاه قبل او به طــور ناگهانی ناپدید شــد. برای 
یافتــن او بــه هر جایی ســر زدیم و دســت آخر 
پیــش پلیس رفتیــم و آنهــا مــادرم را در خانه 
مــرد جوانی به  نام »بهــروز« پیدا کردند. وقتی 
ســراغ آن مــرد رفتیــم، او مدعــی شــد کــه از 
بیماری مــادرم اطاعی نداشــته و او به عنوان 
پرســتار با پــای خودش به خانه او رفته اســت. 
از آنجایی که آســیبی به مادرم نرسیده بود و از 
طرفی بهروز به ما قراردادشــان را نشــان داد از 
شــکایتمان صرف نظر کردیم. او افزود: مدتی 
گذشــت و مادرمــان دوباره ناپدید شــد. با این 
احتمال که او دوباره پیش بهروز رفته باشــد به 
خانه او رفتیم و مادرم را به بیمارســتان روانی 
بردیم. فکر می کردیم مادرم تحت درمان قرار 
دارد کــه به ما خبر دادند او از بیمارســتان فرار 
کرده اســت. احتمــال می دهیــم او این بار هم 
پیــش بهروز باشــد اما وقتی به خانــه او رفتیم 

کسی پاسخگو نبود.
نقشه فرار

بــا طــرح ایــن شــکایت، تحقیقــات به دســتور 
نخســتین  در  شــد.  آغــاز  رضوانــی  بازپــرس 
گام کارآگاهــان بــا بازبینی دوربین مداربســته 
بیمارستان روانی دریافتند چند روز قبل بهروز 
به همراه زنی با چادر و عینک وارد بیمارستان 
شــده و بعــد از آن بــه همــراه دو زن دیگــر از 
بیمارســتان خــارج شــده اســت. بــا تحقیقات 
بیشتر مشخص شد که زن جوانی که به همراه 
بهــروز بــوده برای ماقــات وارد اتــاق بلقیس 
شــده و با دادن چادر و عینک به زن میانسال، 
او را از بیمارســتان فــراری داده اســت. بــا این 
ســرنخ مأمــوران بــا دســتور بازپرس بــه خانه 
بهروز رفتنــد اما اثری از او نبود. خانه این مرد 
چند روز تحت کنترل نامحســوس قرار گرفت 
و ســرانجام با بازگشــت او به خانه، مرد جوان 

دستگیر شد.

ادعای عجیب
»بهــروز« کــه آخرین فــردی بود کــه با بلقیس 
دیــده شــده بود منکر ربــودن زن میانســال بود 
و بــرای فــرار از این اتهــام ســناریوی عجیبی را 
تعریــف کرد: 5 ســال پیش مرکــز خیریه ای در 
تهــران و کرج راه انداختــم و رئیس آنجا بودم. 
امــا مشــکات مالــی باعث شــد کــه خیریــه را 
تعطیــل کنم. اما در این مــدت عاوه بر کمک 
به افــراد نیازمند، از حیوانات بیمــار و خیابانی 

نیز نگهداری می کردم. وضع مالی خوبی دارم. 
عاوه بر بساز و بفروشی، در کار خرید و فروش 
خودرو نیز هســتم. مدتی قبل با همسرم دچار 
اختــاف شــدم و او اوایــل تابســتان، دختــر 10 
ساله ام را پیش من گذاشت و خانه را ترک کرد. 
از آنجایــی که مادرم ســن باایــی دارد و خودم 
هــم به خاطــر کار مدام در شهرســتان هســتم، 
مجبور بودم برای دخترم پرســتار بگیرم. برای 
این کار به ســایت دیــوار مراجعه کــردم و آنجا 

بــا چنــد مــورد تمــاس گرفتم کــه یکــی از آنها 
بلقیس بود. شــرایط بلقیــس از همه بهتر بود، 
او زنــی مؤقــر و جاافتــاده بــود که می توانســت 
پرستار خوبی برای دخترم باشد. چون نیاز بود 
که از شــنبه تا پنجشــنبه به صورت شبانه روزی 
پرســتار دختــرم باشــد، او شــرایط را پذیرفت و 
قــرارداد کاری هم بین ما نوشــته شــد. مدتی از 
این ماجرا گذشــت تا اینکه خانواده بلقیس به 
سراغم آمدند و با این ادعا که او بیماری دارد او 
را از خانــه ام بردند. اما بعد از چند روز بلقیس 
برگشت و چند روز بعد باز خانواده اش او را پیدا 

کرده و با خود بردند.
مــرد جــوان ادامــه داد: چنــد روزی از رفتن او 
گذشته بود که با من تماس گرفت و گفت او را 
در بیماستان روانی بســتری کرده اند درحالی 
که هیچ مشــکلی نــدارد. در مدتــی هم که در 
خانــه من بــود من رفتــار خاصــی از او ندیده 
بــودم. او از مــن خواســت کمکش کنــم. دلم 
برایش می ســوخت به همیــن دلیل با پریناز، 
یکــی از کارمندان ســابقم در مؤسســه خیریه 
تمــاس گرفتــم و با یک داســتان ســاختگی و 
پرداخت 100 هزار تومان او را همراه خودم به 
بیمارســتان بردم. طبق نقشــه پریناز با چادر 
و عینــک درســاعت ماقات به اتــاق بلقیس 
رفت و چــادر و عینکش را به او داد و درحالی 
که بلقیس تغییر چهره داده بود ســه نفری از 
بیمارستان خارج شدیم. بعد از آن به شمال 
رفتیــم و پــس از مدتی به تهــران آمدیم. من 

به خواست بلقیس این کار را انجام داده ام.
افشای کاهبرداری میلیاردی

با اظهارات مرد جوان، بازپرس شــعبه هشــتم 
دادســرای امور جنایی تهران دســتور بازداشت 
پرینــاز و ادامــه تحقیقــات را صــادر کــرد. امــا 
در ادامــه بررســی ها مشــخص شــد بهــروز بــا 
او  از  ثروتمنــد  زن  بیمــاری  از  سوء اســتفاده 
وکالتنامه ای گرفته و اموال میلیاردی بلقیس را 
به  نام خودش کرده است. همچنین مشخص 
کــه بلقیــس به عنــوان  قــرارداد شــرکتی  شــد 
دفتــر کار اجــاره کرده بود را فســخ کــرده و پول 
اجــاره را نیز برداشــته و ماشــین گرانقیمت زن 
میانســال را به یکی از شــهرهای اطراف تهران 
بــرده و قصــد فروش آن را دارد. با برما شــدن 
راز کاهبرداری های بهروز و دســتگیری پریناز، 
تحقیقات برای روشــن شدن زوایای پنهان این 

پرونده ادامه دارد.

توطئه مرد غریبه برای تصاحب ثروت زن بیمار

گــروه حــوادث - معصومــه مرادپــور/ پســر 

19 ســاله کــه بــا وعده هــای واهــی بــه دختر 
نوجوانــی او را مــورد آزار و اذیت قــرار داده 
بــود، بــه اتهــام تجــاوز پــای میــز محاکمــه 

ایستاد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رسیدگی به این پرونده از تیرماه سال جاری 
و با شــکایت دختر 14ســاله به نام »ســحر« 
در دســتور بررســی قــرار گرفــت. ایــن دختر 
مدعی بود پســر ســربازی به نــام »فرید« او 
را فریــب داده و از آنجا کــه این دختر جایی 
بــرای ماندن نداشــته بــا انتقال او بــه خانه 

دوســتش، بــه زور وی را 
مــورد آزار و اذیــت قرار 

داده است.
»ســحر«  ادعــا  ایــن  بــا 
قانونــی  پزشــکی  بــه 
از  پــس  و  معرفــی شــد 
تأییــد ادعایــش توســط 
پزشــکی  کارشناســان 
قانونی، حکم بازداشت 

فرید صادر شد.
با دستگیری »فرید«، او 
که چاره ای جــز اعتراف 
مأمــوران  بــه  نداشــت 
در  کــه  روز  یــک  گفــت: 
مــی زدم،  قــدم  پــارک 

با دختر نوجوانی آشــنا شــدم. از او خوشــم 
آمــده بود. بــه همیــن دلیل شــماره ام را به 
دختر همســایه مان دادم و از او خواستم به 
»ســحر« بدهد. فــردای همان روز ســحر به 
مــن زنگ زد و رابطه مان شــروع شــد. بعد 
از چنــد وقــت او یــک بار بــه من تلفــن زد و 
در حالــی که مدعی بود پــدرش اورا از خانه 
بیــرون کــرده از من کمــک خواســت. وقتی 
پیــش او رفتم دیدم لباس هایش مناســب 
نیســت و به درخواســت خودش طاهایش 
را فروختــم و لباس خریدیم. شــب تا صبح 
بیــرون بودیــم امــا روز بعــد او را بــه خانــه 

دوستم بردم که آن اتفاق افتاد.
با این اعترافات پرونده به شــعبه دوازدهم 
در  یافــت.  انتقــال  تهــران  کیفــری  دادگاه 
شــروع جلســه متهــم اظهــارات قبلــی اش 
را تکــرار کــرد و ســپس »ســحر« در جایــگاه 
ایســتاد و گفــت: »بعــد از آن اتفــاق مــن از 
خانه دوست فرید فرار کردم و به خانه مان 
رفتم اما نمی دانســتم چه بایی سرم آمده 
اســت. فرید به من گفت مرا دوســت دارد و 
می خواهد با من ازدواج کند. نمی خواســتم 
شکایت کنم تا اینکه فهمیدم او زندگی ام را 

تباه کرده است و پیش پلیس رفتم.«
در ادامه جلســه، قضات دختری که شماره 
فریــد را به ســحر داده بــود را مــورد تحقیق 
قــرار دادند اما او مدعی شــد از قصد و نیت 

پسر جوان خبر نداشته است.
وشــاکی  متهــم  اظهــارات  پایــان  از  پــس 
پرونده، قضات برای صدور حکم وارد شــور 

شدند.

آزار و اذیت 
دختر نوجوان با 
وعده ازدواج

گروه حوادث/ سارقان مسلح که با سرقت سه الماس قیمتی از یک فروشنده 

ســنگ قصد فرار از کشور را داشتند، در مرز به دام افتادند.
به گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایــران«، 5 آذر مرد میانســالی بــه کانتری 113 
بــازار رفت و از ســرقت ســنگ های قیمتی اش خبــر داد. او گفــت: حدود یک 
ماه پیش در یک دفتر حقوقی با جوانی به نام میاد آشنا شدم. میاد مدعی 
بود که یکی از دوســتانش یک قطعه ســنگ الماس به وزن تقریبی 50 قیراط 
دارد کــه می خواهــد آن را بــا چند ســنگ المــاس کوچک تر معاوضــه کند. از 
آنجــا کــه من خودم در زمینــه خرید و فروش ســنگ های گرانقیمت فعالیت 
دارم؛ پس از چندین جلســه صحبت بر ســر قیمت و دیدن تصویر سنگ های 
المــاس از جملــه ســنگ المــاس ۵0 قیراطــی، توافق شــد تا 3 قطعه ســنگ 
المــاس کوچک تــر به همراه مبلغ 100 هزار یورو با ســنگ الماس ۵0 قیراطی 
معاوضه شــود. بــا این توافق پنجم آذر ماه در دفتــر کار من در محدوده بازار 
تهران قرار گذاشــتیم. میاد و ســه نفر از دوســتانش به دفترم آمدند و پس از 
تأیید اصالت ســنگ ها از ســوی کارشناســان مورد اعتماد هــر دوی مان؛ یکی 
از همراهان میاد به بهانه ای به ســرویس بهداشــتی رفــت و پس از دقایقی، 
در حالی که یک قبضه اســلحه کمری در دســت داشت، از سرویس بهداشتی 
خارج شــد. آنها با تهدید دســت و پای ما را بســتند و الماس ها را به ســرقت 
بردند. با شکایت مرد میانسال تحقیقات از سوی کارآگاهان اداره یکم پلیس 
آگاهــی پایتخــت آغــاز شــد و رد متهمــان در مرزهای شــمال غربی کشــور به 
دســت آمد. بدین ترتیب کارآگاهان اداره یکم پلیــس آگاهی پایتخت به مرز 
اعزام شــده و با شناســایی مخفیگاه ســارقان در یک عملیات ضربتی میاد و 

همدســتانش را دستگیر کردند. سه سنگ الماس نیز از آنها کشف شد.
ســردار علیرضــا لطفی، با تأییــد این خبر گفــت: رئیس پلیــس آگاهی تهران 
بــزرگ گفــت: تحقیقــات بــرای کشــف ســنگ المــاس 50 قیراطــی و امــوال 

خریداری شــده با 100 هزار یوروی سرقتی ادامه دارد.

فرار نافرجام سارقان الماس
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گلســتان یکــی از قطب هــای کشــاورزی 
محســوب می شــود که تأمین نهاده های 
ایــن بخــش و حمایــت مســئوان بــرای 
استمرار تولید حائز اهمیت است. این در 
حالی اســت که تأمین کود بــرای زراعت 
و کشــت پاییــزه طی ایــن روزهــا دغدغه  
کشاورزان گلستانی شده است. کشاورزان 
ایــن اســتان در ســال زراعی جــاری برای 
آغــاز کشــت برخــی محصــوات پاییــزه 
بویژه گندم با مشــکل تأمیــن کود مواجه 
هســتند، در حالــی کــه بیشــترین ســطح 
زیرکشــت محصوات پاییزه این اســتان 
مربوط به گندم است و کشاورزان با توجه 
به اقلیم متفاوت و قرار داشتن زمین های 
زراعــی در مناطــق کوهســتانی و دشــت، 
از مهــر تــا اواخــر آذر مــاه بــه کشــت این 
محصول مشغول هستند. به گفته برخی 
از کشاورزان گلستان، از زمانی که )ابتدای 
تیرماه امســال( شــرکت های پتروشیمی 
مبنای قیمت گذاری کود اوره تحویلی به 
بخش کشــاورزی را قیمت ارائه شــده در 
بورس قرار داده اند، کشــاورزان با مشکل 
افزایش قیمت فروش و کمبود این نهاده 

مواجه شده اند.

ë کمبود کود و افزایش قیمت این نهاده
یــک کشــاورز گلســتانی در گفت و گــو بــا 
»ایــران« با اشــاره به مشــکاتی کــه برای 
تأمیــن کــود کشــت پاییــزه خــود تاکنون 
اواخــر ســال  از  داشــته، اظهــار داشــت: 
گذشــته در اســتان شــاهد کمبــود کــود و 
افزایــش قیمت این نهــاده بودیم، وقتی 
ایــن مشــکات را از مســئوان مربوطــه 
پیگیری می کنیم، دایل مختلفی را ارائه 

می کنند.
ë  انتقــاد از کــم  توجهــی مســئوان بــه

مشکات کشاورزان
شــمال  خطــه  ایــن  از  دیگــری  کشــاورز 
کشــور بــا انتقــاد از کم  توجهی مســئوان 
به مشــکات کشــاورزان گلســتان، گفت: 
قیمت نهاده ها چند برابر افزایش داشته، 
اما قیمت محصوات کشاورزی افزایش 
چندانــی پیــدا نکــرده و ایــن بــه معنــای 
متضــرر شــدن کشــاورز و تولیــدات ایــن 
بخش است. متأسفانه هزینه های بخش 
کشــاورزی در چند سال اخیر رشد داشته، 
اما به دنبال آن هیچ تدبیری برای درآمد 

کشاورزان اتخاذ نشده است.
»علــی قلی ایمانی«، نایــب رئیس بنیاد 
ملی گندمکاران کشور و دبیرخانه کشاورز 
گلســتان نیــز در گفت و گــو بــا »ایــران«، 
در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: اواخر 

بهار و اوایل تابســتان که کشــت تابستانه 
داشتیم کشاورزان دغدغه ای برای تأمین 
کود نداشــتند، اما از زمانی که مشــکات 
کامیونداران اتفــاق افتاد و بار کود بموقع 
به دست کشــاورز نرسید، هجمه ای برای 
دریافت کود در اســتان ایجاد شــد که ولع 
کشاورز را برای دریافت کود دوچندان کرد 
زیرا کشــاورز کود مصرفی خــود را بموقع 
دریافــت نمی کرد. گلســتان هم اســتانی 
اســت کــه طــی ســال، کشــاورزی در آن 

جریان دارد و مربوط به فصل مشخصی 
نیست. از این رو کشــاورزان به طور مداوم 
باید نهاده های کشاورزی از جمله کود در 

اختیار داشته باشند.
ایمانــی در عیــن حــال بــه کارخانه هــای 
پتروشیمی اشاره کرد و گفت: کارخانه های 
پتروشــیمی هــم معتقــد بودند کــه کود 
کیســه ای 50 کیلویــی با قیمــت 38هزار 
و 500 تومان برایشــان مقــرون به صرفه 
کــود  کــردن  گــران  بــه  واقــدام  نیســت 

تولیدی خــود کردند. اما بــا پیگیری های 
ریاســت جمهوری و دستور ایشان به این 
کارخانه هــا مبنی براینکه چون ســوخت 
یارانه ای دریافت می کنند باید قیمت کود 
هم به همان قیمتی که سازمان حمایت 
از تولید کننــده و مصرف کننــده تعییــن 
می کنــد، به کشــاورز بدهند، موجب شــد 
ایــن کارخانه ها به صورت قطــره چکانی 
کود را به کشــاورزان برســانند. این مسأله 
همچنین باعث شــد کشــاورزان حریص 

شوند و ســهمیه ای را که مثًا برای 3 ماه 
نیــاز دارند به طور یکجا بگیرنــد و ذخیره 
کننــد، در حالــی که قبل از ایــن قضایا هر 
کشــاورز ماهانه به اندازه نیازش یک تا 3 

کیسه کود می گرفت.
زمیــن  هکتــار  هــر  بــرای  وی  گفتــه  بــه 
کشاورزی معمواً 3 پاکت کود نیاز است.

نایــب رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران 
ایــن  در  دال هــا  گرمــی  بــازار  کشــور، 
مــورد را هــم مزید بــر علت دانســت و 
تصریــح کرد: متأســفانه وجــود دال ها 
و واســطه ها موجب شــده هر کیسه کود 
50 کیلویــی کــه قیمــت آن 38 هــزار و 
500 تومــان اســت بــه قیمــت 60 هزار 
تومان به کشــاورز فروخته شود. مسئول 
بــه وجود آمدن چنیــن وضعیت و بازار 
ســیاهی هم خود کشاورزان هستند زیرا 
اگر طمع نکنند و به مقدار نیازشان کود 
از مراکــز مربوطــه دریافــت کننــد دیگر 
مجبــور بــه خرید کود بــا قیمــت تقریباً 

2برابر نمی شوند.
ایمانــی معتقد اســت، کود در اســتان به 
انــدازه کافی موجــود اســت البته ممکن 
اســت بــا کمــی تأخیر به دســت کشــاورز 
برسد اما کمیاب نیست و می رسد. در هر 
صورت اگر خود کشاورزان همکاری کنند 

این مشکل حاد نخواهد شد.

ë  حسن پسندیده« مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین«    
گفت: ســه نفــر از مأموران یــگان حفاظت محیط زیســت در 
منطقه حفاظت شده طارم سفلی در اثر درگیری با شکارچیان 

غیرمجاز مجروح شدند.

ë  حســن خســروی«رئیس سازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فرآورده های«  
کشاورزی شهرداری بیرجند گفت: چهارشنبه بازار جدید با 260 غرفه بهمن ماه به 

بهره برداری می رسد.

ë  محمــد صمــدی« رئیس اتــاق بازرگانی صنایع، معادن و کشــاورزی خراســان«  
شمالی گفت: با وجود مشکات ناشی از تحریم ها، تا پایان آبان، حدود 70 میلیون 

دار کاا از استان به کشورهای هدف صادر شد.

ë  :کســری غفوری«مدیرعامــل گــروه ملی صنعتی فــواد ایران اظهارداشــت«  
هفــت هزار میلیارد ریال اعتبار برای راه اندازی دوباره خطوط کارخانه مورد نیاز 
است که بزودی وارد مدار خواهند شد و از این بابت کارگران می توانند اطمینان 

خاطر داشته باشند.

ë  حفیظ اه فاضلی«مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری«  
گفت: نرخ بیکاری در استان چهار درصد کاهش یافته ودر حال حاضر تعداد بیکاران 

63 هزار نفر است.

ë  محســن جعفری نــژاد بســطامی« مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان«  
کهگیلویه و بویراحمد گفت: به دنبال کاهش بارندگی 10 هزار قطعه زیستمند گرفتار 

در بند انحرافی رودخانه بشار از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.

ë  روح اه غامی« سرپرست گمرکات استان ایام اظهارداشت: زمینه بازگشایی«  
بازارچه چنگوله فراهم شده است.

بارش برف و باران از روز دوشنبه
 پیش بینی های هواشناسی نشان می دهد تا روز دوشنبه هفته 
جــاری به جز ســواحل غربی دریای خزر که بــا بارش پراکنده 
باران همراه هســتند سایر اســتان های کشورآسمانی صاف یا 
نیمه ابری خواهند داشــت. »امین حسین نقشینه« کارشناس پیش بینی سازمان 
هواشناســی در گفت و گــو با »ایــران« تصریح کــرد: در همین حال طی 24ســاعته 
گذشــته شــاهد کاهش محســوس دما در برخی شــهرهای ســاحلی دریای خزر و 
شمال غربی کشور بودیم به گونه ای که در این مدت شهرهای ساری، انزلی ورشت 
بــا کاهــش 12درجه ای دمــا روبه رو بوده انــد. همچنین در این مــدت تبریز، ارومیه 
و اردبیل 8درجه و بجنورد 7 درجه کاهش دما داشــته اند. نقشــینه از ورود سامانه 
جدید بارشــی ازصبح روز دوشنبه از غرب و شمال غرب به کشور خبر داد و افزود: 
انتظار می رود از این روز شاهد بارش های مناسب برف و باران در استان های واقع 
در شمال غرب و غرب بویژه در مناطق کوهستانی باشیم. از روز سه شنبه با کاهش 

نسبی دما در این مناطق مواجه خواهیم بود.

بهره برداری از 22 کیلومتر بزرگراه اهر - تبریز تا دهه فجر
بهره برداری 22 کیلومتر از بزرگراه اهر- تبریز همزمان با دهه فجرآغاز می شــود 
اما این بزرگراه تا پایان سال ۹8 تکمیل خواهد شد. به گزارش مهر،»محمدرضا 
پورمحمدی«اســتاندار آذربایجان شرقی اظهار داشــت: جاده تبریز- اهر یکی از 
پرترافیک ترین جاده های استان آذربایجان شرقی است و ارتقای آن به بزرگراه در 
راستای تسهیل در کاهش ترافیک و حوادث رانندگی است. وی با اشاره به اینکه 
۵0 درصد بزرگراه اهر- تبریز تاکنون آماده و به زیربار ترافیک رفته است، افزود:  
قول داده ایم تا پایان امسال  31 کیلومتر از بزرگراه اهر- تبریز را به زیربار ترافیکی 
ببریم. پورمحمدی خاطرنشان کرد: 1۴ کیلومتر از بزرگراه اهر- تبریز نیز که قرار 
اســت سال آینده تکمیل شــود در یک بخش 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
وی، مجموع پیشرفت فیزیکی بزرگراه اهر- تبریز را حدود 7۵ درصد اعام کرد.

مسدود کردن 90 چاه غیرمجاز در مراغه
۹0 حلقه چاه غیر مجاز امســال در شهرســتان مراغه آذربایجان شرقی مسدود 
شــده اســت. به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما »عبــداه فرمانی«مدیــر اداره 
امــور آب مراغــه گفــت: در این شهرســتان حــدود 3 هزار و 600 حلقــه چاه غیر 
مجاز شناســایی شــده اســت. وی با اشــاره به کاهــش بارندگی هــا و پایین رفتن 
آب درســفره های زیرزمینی افزود: با مســدود کردن چاه  هــای غیرمجاز بیش از 
402هزار مترمکعب در مصرف آب کشاورزی و باغ ها صرفه جویی شده است. از 
ابتدای سال حدود 100 حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و سه دستگاه حفاری چاه 

نیز توقیف شده است.
فرمانی افزود: با هدف صیانت از آب ســفره های زیر زمینی از ســال ۹3 تاکنون 
820 حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان مسدود شده است. برداشت بی رویه 
آب از چاه ها موجب پایین رفتن سطح آب در سفره های زیرزمینی شده که این 
موضوع در آینده خطرات زیست محیطی جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.
شهرســتان مراغــه بــا حــدود 263 هزار نفــر جمعیــت و 172 روســتا در جنوب 

آذربایجان شرقی واقع است.

لزوم سرعت در اجرای طرح فاضاب بافت تاریخی بوشهر
اجرای طرح فاضاب بافت تاریخی بوشهر به عنوان یکی از طرح های اولویت دار 

استان باید با سرعت انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، »عبدالکریم گراوند«اســتاندار بوشهر گفت: 
در اجــرای طرح فاضاب بافــت تاریخی هیچ گونه محدودیــت اعتباری وجود 
ندارد و در این راســتا اعتبار مورد نیاز بر اساس روند اجرای این طرح تخصیص 

می یابد.
وی افزود: تکمیل طرح فاضاب بافت قدیم عاوه بر ارتقای ســامتی و بهبود 
وضعیــت بهداشــتی محله های قدیم شــهر بوشــهر، زمینه توســعه طرح های 

گردشگری را نیز فراهم می کند.
گراوند خاطرنشــان کرد: در بافت تاریخی بوشهر 33 کیلومتر شبکه فاضاب و 
دو ایستگاه پمپاژ باید اجرا شود که اجرای کامل آن به 750 میلیارد ریال اعتبار 

نیاز دارد.

 سرمایه گذاری 58 میلیارد تومانی در بزرگ ترین 
معدن سنگ آهن هرمزگان

ســاانه 800 هــزار تن هماتیت از معدن ســنگ آهــن تنگ زاغ کــه بزرگ ترین 
معدن هرمزگان است، استخراج می شود.

به گــزارش ایســنا »ابراهیم ســعدینی«، معــاون امورمعــادن و صنایع معدنی 
ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت هرمزگان گفت: 130 نفر در معدن ســنگ 

آهن تنگ زاغ حاجی آباد به صورت مستقیم فعالیت می کنند.
وی میزان سرمایه گذاری این واحد را بیش از ۵8 میلیارد تومان عنوان کرد.

تحقق 30 درصد صادرات ایران به افغانستان از خراسان جنوبی
بیش از 30 درصد صادرات ایران به کشور افغانستان از طریق مرزهای خراسان 

جنوبی انجام می شود.
به گزارش ایرنا، »ایرج موفق« مسئول هماهنگی امور استان های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در آیین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان خراسان جنوبی 
گفت: تجارت شامل صادرات و واردات می شود لذا همچنان که خراسان جنوبی 

به افغانستان صادرات دارد، باید زمینه واردات هم فراهم شود.
وی با بیان اینکه خراســان جنوبی به عنوان قطب معدنی کشــور می درخشــد، 
گفت: داشتن بیش از 70 درصد ذخایر زغال سنگ کشور و سایر ذخایر معدنی 

در این استان امتیاز با ارزشی به شمار می رود.

اخبـــار

نگرانی کشاورزان گلستانی از تأمین کود

ایجــاد شــهرک های صنعتی مشــترک با 
عراق در شهرهای مرزی استان کردستان 
بــا هــدف حــل مشــکل کولبــری و امنیت 

مرزهای استان در دستور کار قرارگرفت.
به گزارش ایسنا، »بهمن مرادنیا« استاندار 
کردســتان با بیان اینکه اســتان ســلیمانیه 
اقلیم کردســتان عراق در زیرساخت های 
اولیــه  نظیر تأمیــن آب، برق و گاز مشــکل 
جدی دارد تصریح کرد: در نشست هایمان 
بــا اســتاندار ســلیمانیه اقلیــم کردســتان 

عــراق موضوع ایجــاد و ســرمایه گذاری در 
شــهرک های صنعتی مشــترک در خاک 
ایران و در شهرســتان های مریوان، ســقز و 
بانه با مشارکت بخش خصوصی دوطرف 
تأکید شــد که می تواند راه حلــی برای حل 
مشــکل کولبری و امنیتی مرزهای اســتان 
باشــد. وی افــزود: همچنیــن در جریــان 
نشســت بــا مقامــات اســتان ســلیمانیه 
برای تشــکیل 6 کمیتــه کاری در خصوص 
توسعه مرزها، حل مشکات مرز باشماق، 

مباحث زیرســاختی کشــاورزی، مشکات 
و  کردســتان  اســتان  در  ســرمایه گذاری 
ارتباطــات تیم هــای ورزشــی و گروه هــای 
فرهنگــی دانشــگاهی اســتان کردســتان و 
اســتان ســلیمانیه اقلیم کردســتان توافق 
شــد. در مــرز باشــماق هزینــه اضافــی از 
تجــار گرفته می شــود کــه مقرر شــد هر دو 
طرف هزینه هــای پرداختی را تاحد امکان 
کاهــش دهنــد. مرادنیا با اشــاره بــه اینکه 
زیرســاخت های مــرز ســیرانبند و ســیف 

از طــرف اقلیــم کردســتان کامــل نشــده 
خاطرنشــان کــرد: شــروع بــه کار بازارچــه 
ســیف ســقز و مرز ســیرانبند بانه از جمله 
مطالبات مهم استان بود که در نشست با 
طرف عراقی مطرح و قول پیگیری و اجرای 

هرچه زودتر کارهای آن گرفته شد. 
اســتاندار کردستان گفت: مسیر سلیمانیه 
به باشماق ۴ بانده تعریف شده که بزودی 
تکمیــل خواهــد شــد و با اتمــام پــروژه راه 
مریوان به ســنندج در آینده نه چندان دور 

طول مسیر سنندج به سلیمانیه به حدود 
دو ساعت و نیم خواهد رسید. 

مرادنیا با تأکید بر ضرورت حل مشکات 
ســرمایه گذاران ســلیمانیه ای خاطرنشان 
کرد: با توجه به گله مندی ســرمایه گذاران 
ســلیمانیه ای از اجــرای مراحــل اداری در 
اســتان کردســتان، معاون هماهنگی امور 
اقتصــادی و توســعه منابــع موظــف شــد 
مشــکات ســرمایه گذاران را هرچــه زودتر 

حل کند.

ساخت شهرک های صنعتی مشترک با عراق راه حل مشکل کولبری است
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نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور: اگر کشاورزان همکاری کنند مشکل کمبود کود رفع خواهد شد
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سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
2994و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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 پایان ساخت  20 هزار واحد مسکونی
 زلزله زده کرمانشاه

 ساانه 250 میلیون مترمکعب خاک 
وارد سدهای کشور می شود

عملیــات ســاخت 20 هــزار و 500 واحــد 
مســکونی تخریــب شــده ناشــی از زلزلــه 
7.3دهم ریشــتری 21 آبان ۹6 در مناطق 

زلزله زده کرمانشاه پایان یافت.
به گزارش ایرنــا »رضا خواجه ای « رئیس 
ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزله زده 
کرمانشاه تصریح کرد: همچنین عملیات 
ساخت 36 هزار واحد مسکونی دیگر برای 
زلزله زدگان هم اکنون از ســوی ستادهای 
معیــن بازســازی در مناطــق زلزلــه زده 
استان کرمانشــاه در حال انجام است. وی 
همچنین اظهار داشت: عملیات تعمیر 
56 هزار واحد مسکونی آسیب دیده زلزله 
کرمانشاه نیز با اعطای تسهیات به مالکان 

آنها پایان یافته است.
خواجه ای اعام کرد: طبق ارزیابی  صورت 
گرفتــه از ســوی بنیــاد مســکن و بــا تأییــد 
اســتانداری در جریان زلزله 6.4 ریشــتری 
چهارم آذر ۹7 روستای »چم امام حسن« 
قصرشــیرین، در مجمــوع چهــار هــزار و 
100 واحــد مســکونی در شهرســتان هــای 
قصرشــیرین، گیانغرب و ســرپل ذهاب 

آســیب دیــد کــه از ایــن تعــداد 600 واحد 
تخریبی و ســه هــزار و 500 واحد تعمیری 
است.  ارائه خدمات به واحدهای تعمیری 
خســارت دیده در زلزله 6.4 ریشتری پس 
از تخصیــص اعتبــار انجــام می شــود کــه 
منتظر اباغ و تخصیص اعتبار پیش بینی 
شــده از سوی دولت هســتیم و به محض 
تخصیص اعتبار، ارائــه خدمات به مردم 

زلزله زده انجام می شود.
در زلزله 6.4 ریشــتری یکشنبه چهارم آذر 
۹7 تلفات جانی نداشــتیم ولــی 771 نفر 

دچار جراحت سطحی شدند.
زمیــن لــرزه 7.3 ریشــتری 21 آبــان ســال 
گذشــته نیز در 11 کیلومتری بخش ازگله و 
32 کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب رخ 
داد که 620 کشته و 12 هزار و 386 مصدوم 

داشت.
ایــن زلزلــه به 10 شهرســتان و یک هــزار و 
۹32روســتای اســتان کرمانشــاه خسارت 
وارد کرد و براســاس ارزیابی بنیاد مســکن 
103 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی 

آسیب کلی و جزئی دید.

بــه دلیــل فرســایش و رعایــت نکــردن 
اصــول حفاظــت از منابع، ســاانه بیش 
از 250میلیــون مترمکعــب خــاک وارد 

سدهای کشور می شود.
جــزی«  »هوشــنگ  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
مدیــرکل دفتــر آبخیــزداری و حفاظــت 
خاک ســازمان جنگل ها و مراتع کشور در 
آییــن آغاز بــه کارعملیــات اجرایی طرح 
حاشــیه  جنگل هــای  قطــره ای  آبیــاری 
ســد مهابــاد افــزود: اســتفاده نکــردن از 
روش هــای مناســب حفاظــت از خــاک 
باعــث می شــود کــه هر ســاله بخشــی از 
خاک بر اثر بارش باران و برف فرســایش 
پیدا کند و وارد ســدهای کشــور شــود. این 
فرســایش عاوه بــر از بین بــردن منابع، 
در بلندمدت نیز از حجم ســدهای کشور 
که با هزینه های باا ســاخته شــده است، 

می کاهد.
وی با اشاره به برنامه ششم توسعه برای 
شــروع طرح های آبخیــزداری در کشــور، 
تصریــح  کــرد: در قالب ایــن برنامه پنج 
ســاله 10 میلیون هکتار طرح آبخیزداری 
در کشــور اجــرا می شــود و اعتبار امســال 
اجــرای آن در حدود هفــت هزار میلیارد 

طرح هــای  اکنــون  هــم  اســت.  ریــال 
آبخیــزداری در 64۹ حوضــه آبریز کشــور 
و در بیــش از 342 شهرســتان در دســت 
اجراســت و اجــرای موفقیــت آمیــز آنها 
می توانــد نقــش مهمــی در حفاظــت از 

منابع آب و خاک داشته باشد.
مدیــرکل دفتــر آبخیــزداری و حفاظــت 
خــاک ســازمان جنگل هــا و مراتع کشــور 
بــا اشــاره بــه هزینه بــر بــودن طرح هــای 
آبخیزداری، افزود: استانداران در مناطق 
مختلف کشور نیز در این زمینه پرداخت 
پنــج هــزار و ۹00 میلیــارد ریــال را بــرای 
اجــرای طرح هــای آبخیــزداری از منابــع 

داخلی خود تعهد داده اند.
مکمــل  آبخیــزداری  عملیــات 
فعالیت هــای حفاظــت از اراضــی ملی 
اســت؛  مرتــع  و  جنــگل  بخش هــای  و 
ایــن فعالیت هــا بــه صــورت عملیــات 
و  بیومکانیکــی  مکانیکــی،  بیولوژیکــی، 
مدیریتی، مهم ترین راه حفاظت خاک 
و کاهــش خســارت ناشــی از فرســایش 
و  بــه شــمار مــی رود  و تخریــب خــاک 
توســعه  در  مهمــی  عامــل  می توانــد 

زیرساخت های بخش کشاورزی باشد.
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شریعتمداری: استعفای مدیران دو شغله 
پذیرفته شد   

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پذیرفته شدن استعفای مدیران 
عامل و اعضای هیأت مدیره دو شغله در صندوق ها و سازمان های 
تابعه این وزارتخانه خبر داد. محمد شریعتمداری، در صفحه توئیتر 
خود نوشت: در انجام وعده ای که به مردم دادم و در اجرای تبصره ۲ از ماده ۲۴۱ قانون 
تجارت، استعفای همه مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره ۲ شغله در صندوق ها و 
ســازمان های وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی اخذ و مورد موافقت قــرار گرفت. وی 
تأکید کرد: ضمن تشکر از همکاری این افراد اسامی شان منتشر می شود. شریعتمداری 
در توئیتی جداگانه خبر داد که در این رسیدگی معلوم شد که متأسفانه کمتر از ۲ درصد 
از اعضای هیأت مدیره شــرکت های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جامعه 
بانوان فرهیخته کشور هستند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در اصاح این 

نقص مهم حتماً اقدام های عملی و اجرایی انجام خواهد شد.

خبـــــر

آیا طرح زوج و فرد سال آینده حذف خواهد 
شــد؟! این ســؤالی اســت که این روزهــا 8 و 
نیم میلیون پایتخت نشین را بر سر دوراهی 
بزرگی قرار داده اســت. از یک سو شهرداری 
تهــران با صراحــت اعــام می کند کــه این 
طرح به صــورت مقطعی و موقــت کارایی 
داشــته و از ســال آینــده حذف می شــود و از 
طرف دیگر پلیس با اعام مخالفت نسبت 
به حذف هیجانی آن، معتقد است که این 
طــرح بدون تأثیرگــذاری هم نبوده اســت و 
برای حذف یا تغییر آن باید کار کارشناســی 
وســیعی انجام شــود. این طرح کــه حاا ۱3 
ســال از زمــان اجــرای آن می گــذرد، در طی 
ســال های اخیر با چالش های زیادی مواجه 
بوده اســت. برخــی کارشناســان معتقدند 
کــه طرح زوج و فــرد، آلودگی هــا را به خارج 
از محــدوده تســری داده و برخــاف آنهــا 
برخی دیگر، با اســتناد به تجربیات جهانی 
ادعــا می کنند که اتفاقاً محــدوده زوج و فرد 
آلوده تــر از محــدوده طــرح ترافیــک شــده 
اســت! در ایــن زمینــه البته آمارهــای ضد و 
نقیضی مطرح می شود، اما آنچه به عنوان 
کار کارشناســی دقیق اعام شده باشد، تنها 
همان مطالعات بانک جهانی است که بنا 
به درخواســت شهرداری تهران انجام شده 
و اتفاقاً همســو با آنها اجرای این طرح را در 
شهرهای مختلف جهان ناکار آمد توصیف 
 کــرده اســت! در ایــن مطالعــه البتــه طرح 
ال ای زد یــا همــان کاهــش آایندگی که فاز 
دوم آن هم از مهر ماه اجرا شــد، مؤثرترین 
معرفــی  آایندگی هــا  کاهــش  در  شــیوه 
می شود. اما نکته ای که در این مطالعه مورد 
غفلت واقع شــده و شــاید هم بــر آن کمتر 
تمرکزشــده، نتیجه ای است که این طرح بر 
ترافیک شــهرها می گذارد. محسن پورسید 
آقایــی، معــاون شــهردار بــه عنوان یکــی از 
موافقان تغییر این محدوده، با تأکید بر اینکه 
این طــرح به صورت مقطعی مفیــد بوده، 
حذف آن را به شــورای عالی ترافیک کشــور 

منوط کرده اســت. شــورایی که بنــا بر آنچه 
ســردار رحیمی، رئیس پلیــس راهورتهران 
به »ایران« می گوید: »تاکنون هیچ جلســه و 
اظهار نظری در این زمینه نداشــته است!« 
او بــا بیــان اینکه تــا این لحظه، کســی، نظر 
پلیــس را در ایــن زمینــه جویا نشــده و فقط 
یک فــرد نظر داده کــه رینــگ زوج و فرد به 
طرح ترافیک اضافه شــود، می گوید: »اینها 
فقــط اظهارات یک فرد اســت و نیــاز به کار 
کارشناســی عمیق، برنامه ریــزی و احصای 
معایب و مزایا دارد.« او با رد اینکه طرح زوج 
و فرد از اساس ناکار آمد بوده، تأکید می کند: 
»خیر اینطور نیست. هر دو طرح، زمانی که 
تصمیــم بــه اجرا گرفته شــد، کارشناســی و 
بررسی شدند و قطعاً تأثیرگذار بوده اند، اما 
تأثیر در عدد و رقم باید در جلسه ای بررسی 
و نتیجه گیری شــود. این کار نیاز به تشــکیل 
کارگروه هــای علمــی و فنی دارد کــه باید در 
رأس آنهــا پلیس باشــد. چراکــه مدیریت، 
کنتــرل و هدایــت ترافیک بر عهــده پلیس 
است.« سردار رحیمی البته معتقد است که 
هــر دوی این طرح ها نواقص و معایبی هم 
داشــته اند و اگر قرار است که تغییر و تحولی 
هم ایجاد شود، باید اهداف آن یعنی اصاح 
معایب در نظر گرفته شود، نه اینکه براساس 
نظرات احساسی و پیش فرض های ذهنی 
باشد.« او با بیان اینکه تاکنون هیچ مطالعه 
و بررســی برای تغییــر این محــدوده انجام 
نشــده می گوید: »شــهرداری تهران هم اگر 
انجام داده، ما در جریان نیســتیم!« جالب 
اینکه یکی از تبعات منفی این طرح به خرید 
خودروهــای ارزانقیمــت و آاینــده ای ربــط 
داده می شــود که مالکان تنها بــرای ورود به 
محدوده طرح خریداری می کنند، درســت 
شبیه ســال ۲008 و المپیک پکن که دولت 
بــا دائمی کردن طرح زوج و فرد، مردم را به 
خرید خودروی دوم تشویق کرد! البته در این 
مورد هم آماری وجود ندارد که نشــان دهد 
چند درصــد مردم توانایی خریــد خودروی 
دوم را داشــته اند و پاک دوم ها تا چه اندازه 
بر این مــوج آلودگی ها دمیده اند! هم اکنون 
روزانه حدود ۱8 میلیون ســفر درون شهری 

بــرای کار، تحصیــل، خدمــات و تفریــح در 
تهران انجام می شــود که ایجاد محدودیت 
بدون ارائه راهکار جدید نمی تواند از حجم 
ســفرهای اضافه بکاهد! علی پیرحسینلو، 
مشــاور معاون حمــل و نقــل ترافیک البته 
بــه جنبــه ناعادانــه بــودن این طــرح برای 
خودروهــای پاک فرد هم اشــاره کرده و به 
»ایــران« می گویــد کــه خودروهــای زوج )با 
احتساب پنجشنبه و جمعه( 5 روز در هفته 
اجازه تردد دارند، درحالیکه پاک فردها تنها 

4 روز و این عادانه نیست! او البته می گوید 
که بسترهای ازم برای تغییر محدوده طرح 
زوج و فرد آماده شــده و شورای ترافیک نیز 
ســال گذشــته اصل طرح حــذف زوج و فرد 
و مدیریت آن براســاس عوارض را پذیرفته 
و مشــکلی برای تصویب نــدارد. وی با بیان 
اینکــه طــرح زوج و فــرد از ســال آینــده و از 
ابتدای سال اجرا خواهد شد، می گوید: تنها 
نرخ عوارض طرح زوج و فرد توسط شورای 
شــهر تهران اعام خواهد شــد و با توجه به 

تعرفه طرح ترافیک در ســال جاری قیمت 
بــرای ورود بــه محــدوده دوم طرح ترافیک 
پیشــنهاد شــده، از ۴ هــزار و ۴80 تــا ۱۲ هزار 
تومان است. البته رقم تعرفه در سال آینده 

بر اساس تورم محاسبه می شود.«
ë  افزایش ســرانه مالکیت خــودرو در میان

ساکنین طرح زوج و فرد
مردان حیدری، کارشناس حوزه شهری در 
این زمینه با اشــاره به برخی سیاســت های 
ترافیکی در شــهرهای توسعه یافته اروپایی 

که برای کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوا 
اعمال شده است، به »ایران« می گوید: مثًا 
در شــهر لندن بــا اســتفاده از قیمت گذاری 
کنتــرل  ترافیکــی  محــدوده  دو  ازدحــام، 
می شود و از طریق دوربین هایی که در باای 
مســیر وجود دارد، شــماره پــاک خودروها 
تشــخیص داده می شــود و هزینه شــارژ به 
صــورت روزانــه و بــرای ســفرهای ورودی، 
خروجــی و درون ناحیــه ای بــه محــدوده 
طــرح بایســتی پرداخــت شــود. روش های 
آنایــن،  پرداخــت  همچــون  مختلفــی 
پرداخــت با پیامک کوتاه یا تماس تلفنی و 
ایســتگاه های پرداخت وجود دارد. در شهر 
اســتکهلم نیز بــا اســتفاده از قیمت گذاری 
ازدحام، محدوده ترافیکی کنترل می شــود 
و در طول روز تنها می توان یک مرتبه هزینه 
مربوط به سفرهای ورودی، خروجی و درون 
ناحیه ای به محدوده طرح را پرداخت کرد و 
روش های پرداخت شامل برداشت آناین 
از حســاب، پرداخت آنایــن و پرداخت در 

بانک ها و دفاتر در مرکز شهر می شود.«
وی ادامه می دهد: »شهر میان شرایطی 
مشــابه شــهر لنــدن دارد و فقــط بــرای 
سفرهای ورودی به محدوده طرح ترافیک 
بایســتی هزینه مورد نظر را پرداخت کرد. 
قیمت گــذاری ازدحــام در این شــهرها در 
زمینــه  کنتــرل ترافیــک، تغییر مد ســفر، 
کاهــش تصادفــات و کاهــش آلودگی هوا 
تأثیــرات چشــمگیری داشــته اســت.« به 
گفته حیدری، اما طــرح تردد نوبتی )زوج 
و فــرد( در تهــران از تحقــق اهــداف خــود 
یعنی کاهش آلودگی هوا و کنترل ترافیک 
ناتوان بوده اســت. به طوری که هم سرانه 
مالکیــت خودرو میــان ســاکنان محدوده 
طــرح افزایش یافتــه )خرید دو خــودرو با 
پاک های زوج و فرد( و هم بر بار ترافیکی 
ایــن محــدوده افــزوده شــده اســت. بــه 
مسائل مورد اشاره باید تخلفات رانندگی 
)مانند مخدوش کردن پــاک( و افزایش 
موتورسیکلت ها را نیز اضافه کرد که همین 
مســأله ضــرورت بازنگــری در سیاســت 

ترافیکی در پایتخت را گوشزد می کند.«

زوج و فرد در بن بست پایتخت
گزارش »ایران« از ضرورت بازنگری در سیاست طرح تردد نوبتی

حمیده امینی فرد
خبرنگار

اعتبار 500 میلیون داری دارو 
وتجهیزات پزشکی در پیچ و خم اداری

معاون اول رئیس جمهوری در بیست و نهم مهرماه امسال 
اعام کــرد که با موافقت رهبر معظم انقــاب 500 میلیون 
یــورو از صندوق توســعه ملی بــرای تأمین دارو برداشــت 
می شود که این مبلغ پس از تبدیل به قیمت های نیمایی در 

اختیار تولیدکنندگان دارو قرار می گیرد.
پیگیری:  اول آبان امســال وزیر بهداشــت در حاشیه همایش روز جهانی غذا در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره برداشت ۵00 میلیون یورو از صندوق 
توســعه ملی برای رفع مشــکات نقدینگی در حوزه  دارو اعام کرد: هنوز درباره 
این ۵00 میلیون یورو خبری از طرف مسئوان دریافت نکرده ام و نه چیزی که بر 
مبنای آن اباغ شده باشد. همچنین ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت 
دوازده آذرماه امســال گفت: تاکنون این مبلغ تبدیل به ریال نشــده و در دســت 
اقدام اســت و امیدواریم به  تدریج طی هفته های آتی پرداخت شود.  همچنین 
از مقــام  معظم رهبری تشــکر می کنیم که این مبلــغ را تصویب فرمودند. متن 
مصوبه و درخواســت وزارت بهداشــت و موافقت رهبری کامًا  مشخص است. 
اینکــه برخــی نظریه پــردازی کنند و بگویند فقــط منحصر به دارو اســت یا فقط 
منحصــر بــه تجهیــزات پزشــکی ، صحیــح  نیســت. ایــن مبلــغ بــرای پرداخت 

بدهی های دارویی و تجهیزات پزشکی به سازمان بیمه سامت داده می شود. 
نتیجه:   یاســر خاتمی مدیرکل امور مالی و ذیحسابی مالی در سازمان بیمه سامت 
در گفت و گو با »ایران« گفت: متأسفانه با گذشت بیش از 50 روز از تصویب سران سه 
قوه مبنی بر کمک 500 میلیون داری به سازمان بیمه سامت که می تواند بخشی از 
مشــکات صنعت دارو را کاهش دهد این مبلغ به دلیل طوانی شدن پرو سه اداری 
هنوز پرداخت نشده و این مسأله باعث شده تا سازمان نتواند در موعد مقرر مطالبات 
شرکت های دارویی را پرداخت کند. از طرفی ادامه تأخیر در پرداخت این اعتبار ارائه 
خدمات به بیمه شدگان را هم دچار مشکل خواهد کرد. وی می افزاید: در حال حاضر 
بخش عمده هزینه های دارو مربوط به بیمارستان هاست که بدهی سنگینی را از طریق 
دانشگاه های علوم پزشکی به شرکت های تولید و پخش دارو ایجاد کرده است. خاتمی 
می گوید: شرکت های دارویی از دانشگاه های علوم پزشکی طلب دارند و دانشگاه های 
علوم پزشکی نیز از بیمه ها طلب دارند، به محض اینکه این اعتبار به سازمان داده شود 
در نخستین فرصت مطالبات شرکت های دارویی و مراکز درمانی پرداخت خواهد شد.
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جایزه حقوق بشر برای اوباما
باراک اوباما در ورودی بنیاد حقوق بشری جان اف کندی. 

تا دیشب انتظار می رفت او برنده این جایزه باشد.  نــــــما

E
P
A

ترزا می  در برزخ ترس و امید
 تعطیــات ژانویه برای ترزا می، برزخی میان 

گروه جهان/

تــرس و نگرانــی و امید اســت. در حالی که آخرین جلســه 
شــورای اروپا در ســال 2018، با حمایت رهبــران اروپایی از 
نخســت وزیر انگلیــس و طرحــش بــرای خــروج از اروپا به 
پایان رسید، همچنان در میان نمایندگان انگلیس بر سر این طرح، تنش وجود 
دارد. به گزارش یورونیوز، رهبران اروپایی از نخست وزیر بریتانیا خواستند تا آنجا 
که در توان دارد برای تصویب توافقنامه فعلی برگزیت تاش کند و موافقت و 

تأیید نمایندگان را کسب کند.
طرح ترزا می  برای اجرایی شدن تنها به تأیید نمایندگان انگلیس نیاز دارد و او 
که با تهدید نمایندگان مبنی بر دادن رأی منفی به آن روبه رو شده بود، تاش 
کرد رأی گیری بر ســر این طرح را به تعویق بیندازد. اما روز پنجشنبه سخنگوی 
تــرزا می  اعام کرد رأی گیری درباره ایحه برگزیت در اولین فرصت ممکن در 

ماه ژانویه و پیش از 21 ژانویه صورت خواهد گرفت.
یکی از مهم ترین نقاط ضعفی که نمایندگان پارلمان بریتانیا که مخالف آخرین 
توافقنامه برگزیت هستند، مطرح می کنند عدم شفافیت درباره رابطه تجاری 
و اقتصادی بریتانیای پس از برگزیت با اروپا است. آنها این انتقاد را به ترزا می  
وارد کرده اند که طرح او نمی تواند در برگیرنده خواسته های مردمی باشد که به 
خروج از اتحادیه اروپا رأی داده اند و همچنان انگلیس عضو غیررسمی اتحادیه 
اروپا باقی می ماند. فشارهای درون حزبی علیه ترزا می  به اندازه ای شدید است 
که دو روز پیش اعضای محافظه کار پارلمان بریتانیا خواســتار برکناری ترزا می  
از رأس حزب شدند اما او توانست با کسب نزدیک به دو سوم آرای نمایندگان 

محافظه کار همچنان رهبر حزب باقی بماند.

پارلمان فرانسه مکرون را استیضاح نکرد
 در حالی که با وجود کشــته شــدن عامل حمله به استراســبورگ، 

گــروه جهان/

جلیقه زردهــا، امانوئــل مکــرون را متهم می کنند، بــا اســتفاده از این عملیات 
تروریســتی قصد آرام کردن شــرایط را برای خود داشته اســت، پارلمان فرانسه 

حاضر به استیضاح رئیس جمهوری این کشور نشد.
به گزارش ســایت شــبکه خبری »بلومبرگ«، پارلمان فرانســه حاضر نشــد به 
درخواست دو حزب مخالف دولت، احزاب چپ افراطی »فرانسه چالش جو« 

و حزب کمونیست برای استیضاح امانوئل مکرون، پاسخ مثبت بدهد.
این درخواست که در پارلمان فرانسه به رأی گذاشته شد و تنها 70 رأی موافق به 
دست آورد، پس از چند هفته اعتراضات جلیقه زردها در این کشور به پارلمان 
ارائه شده بود. مخالفان مکرون وی را متهم می کنند در مدیریت این اعتراض 
ناکارآمد بوده اســت. 309 نفر از اعضای پارلمان 577 نفره فرانســه نیز به این 

درخواست پاسخ منفی داده بودند.
معترضــان موســوم بــه جلیقه زردهــا بــا وجــود وعده هــای هفته قبــل رئیس 
جمهوری فرانســه اعام کرده اند، امروز -شنبه- نیز به خیابان ها خواهند آمد. 
اما وزیر کشور فرانسه از آنها خواسته است، با توجه به شرایط امنیتی بروزکرده 
بر اثر حادثه تروریســتی استراســبورگ، از برپایی این اعتــراض خودداری کرده 
و عقانــی عمــل کنند. اما معترضان دولت را متهم کرده انــد قصد دارد از این 

رویداد به نفع خود و پایان دادن به اعتراضات استفاده کند.
ë عامل حمله استراسبورگ کشته شد

همزمان بــا این رویدادها وزارت کشــور 
حملــه  عامــل  کــرد،  اعــام  فرانســه 
در  استراســبورگ  در  اخیــر  تروریســتی 
تبادل آتش با پلیس کشــته شده است. 
به گــزارش ایســنا بــه نقــل از خبرگزاری 
فرانســه، وزارت کشــور فرانســه اعــام 
کــرد که شــریف شــیخات، عامل حمله 
استراسبورگ در عملیات پلیس از پای 

درآمده است. 
او پیش از اینکه هدف گلوله قرار بگیرد، 

به سوی نیروهای امنیتی فرانسه آتش گشوده بود. خبرگزاری فرانسه نیز اعام 
کرد، داعش مسئولیت حمله استراسبورگ را بر عهده گرفته است.

آخرین پایگاه داعش در شرق سوریه 
سقوط کرد

 شــهرک هجیــن در کرانــه شــرقی رود فرات در ســوریه که 
آخرین پاسگاه داعش در شرق این کشور محسوب می شد، 
در عملیاتی از سوی نیروهای سوریه دموکراتیک، آزاد شد.

به گزارش ایســنا، به نقل از شــبکه اســکای نیوز، دیده بان حقوق بشر سوریه 
روز گذشــته اعــام کــرد، نیروهــای ســوریه دموکراتیــک بــا حمایــت امریکا 
شــهرک هجیــن، آخریــن منطقــه شــهری تحــت کنتــرل داعش در اســتان 
دیرالزور در شــرق ســوریه را آزاد و نیروهای داعش را وادار کردند، به سمت 

مناطق جنوبی تر حاشیه این شهرک عقب نشینی کنند.
ایــن عملیــات در حالی انجام شــد کــه ترکیه نیز بر شــدت عملیات خود در 
شرق فرات افزوده است و دور جدیداین عملیات را با مشارکت 15 هزار نفر 

از مخالفان سوری آغاز کرده است. 
رجــب طیب اردوغــان، رئیس جمهوری ترکیــه روز چهارشــنبه گفته بود که 
ایــن کشــور طــی چنــد روز آینده عملیــات نظامــی را در شــرق رود فرات که 
یگان هــای مدافع خلق کرد کنترل آن را در دســت دارنــد، آغاز خواهد کرد. 
ایــن عملیات در میان مخالفت امریکا انجام می شــود. پیشــتر وزارت دفاع 
امریکا)پنتاگون( عملیات نظامی در شمال شرق سوریه را اقدامی غیرقابل 
قبول دانســته و مدعی شده بود، شرایط نشــان نمی دهد که عملیات ترکیه 

در سوریه به این زودی آغاز شود.
در این راستا، روز پنجشنبه جوزف دانفورد، رئیس ستاد ارتش امریکا با یسار 
جولــر، همتای ترکیه ای خود درباره عملیات ترکیه در شــرق فرات صحبت 
کــرد. دانفورد بر پایبندی امریــکا به هماهنگی تاش ها با ترکیه برای تحقق 

ثبات در شمال شرق سوریه تأکید کرد.
از ســوی دیگــر مظلوم کوبانی، فرمانــده نیروهای ســوریه دموکراتیک تأکید 
کــرد کــه این نیروهــا با جدیــت به حملــه ترکیه پاســخ می دهنــد اما تاش 

دیپلماتیک برای ممانعت از این عملیات ادامه خواهد داشت.
ë  :پســت واشــنگتن   

ســاله   7 دختــر  یــک 
مهاجر در مرز مکزیک 
با امریکا به دلیل تشــنگی و گرسنگی جان 

خود را از دست داد.
ë  مذاکــرات کره شــمالی:  خبرگــزاری 

هســته ای با امریــکا بدلیل سیاســت های 
خصمانه  واشنگتن متوقف شده  است.

ë  هیــل: مجلــس نماینــدگان امریــکا بــا 
تصویــب قطعنامــه ای ارتش میانمــار را 

متهم به »نسل کشی« کرد.
ë  روســیاالیوم: اتحادیه اروپا تحریم های 

اعمال شده علیه روسیه را تمدید کرد.
ë  رویتــرز: صدهــا اردنــی در اعتــراض به 

اقدامات شــدید ریاضتی دولــت بار دیگر 
دست به تظاهرات زدند.

ë  ،بی بی سی: ماریا بوتینا، شهروند روسی 

گروه هــای  در  نفــوذ  و  جاسوســی  اتهــام 
سیاسی در امریکا، را پذیرفت.

دوخط خبر

شقایق امیریدورنـــما
خبرنگار

چاینا دیلی )چین(:
مردم چین یاد قربانیان جنگ نانجینگ 
را گرامی داشــتند. در ایــن جنگ که بین 
چین و ژاپن بود، ارتش ژاپن صدها هزار 
نفر از اهالی شــهر نانجینــگ را قتل عام 

کرد.

یو اس ای تودی )امریکا(:
مایکل کوهن، وکیل سابق دونالد ترامپ، 
ســرانجام به خاطر اپوشــانی فسادهای 
اخاقی رئیس جمهوری امریکا، به ســه 
سال حبس و یک میلیون و 500 هزار دار 

جریمه محکوم شد. 

دیلی میل )بریتانیا(:
آوریــل  مــاه  از  انگلیســی  میلیون هــا 
)اردیبهشــت ماه( مجبور خواهند بود 
حدود 100 پوند بیشتر از امسال مالیات 
پرداخــت کننــد. ایــن کار باعــث تورم 

بیشتر خواهد شد.

سنا علیه بن سلمان 

یورش رژیم صهیونیستی به منازل فلسطینی ها

پیــش از آنکــه بــا آغــاز بهــار پیــش رو، 
وارد  یمــن  جنــگ  ســخت  زمســتان 
چهارمیــن ســال خــود  شــود، اجماعی 
بین المللــی برای متوقف کــردن موتور 
مرگبار این جنگ صورت گرفته اســت. 
بــا  پنجشــنبه  روز  یمنــی  طرف هــای 
وساطت ســازمان ملل، بر توقف فوری 
درگیری هــا در شــهر ســاحلی الحدیده 
از  مســلح  گروه هــای  کــردن  خــارج  و 
و همزمــان  کردنــد  توافــق  ایــن شــهر 
سناتورهای امریکایی، اگرچه پس از سه 
ســال تأخیر، اما ســرانجام قطعنامه ای 
را تأیید کردند که بــه موجب آن ایاات 
متحده امریکا دیگر نباید از عربستان در 

یمن حمایت کند.
به گزارش الجزیره، براساس توافقی که 
در نشست میان طرف های درگیر جنگ 
در یمن در ســوئد صورت گرفت، هر دو 
طــرف متعهد می شــوند کــه هیچ گونه 
تجهیــزات نظامی بــه اســتان الحدیده 
وارد نکننــد و فوراً تمامــی درگیری ها را 
در این شــهر و بنادر الحدیده، الصلیف 
و رأس عیسی متوقف کنند. این توافق از 
روز گذشته اجرایی شد و به موجب آن، 
تمامی نظامیان باید ظرف 14 روز آینده 
از این شــهر و بنــدر بیرون برونــد. برای 
پیشــبرد هر چــه ســریع تر رونــد صلح، 
قرار است کمیته ای برای استقرار مجدد 
نیروهای دو طرف در الحدیده با نظارت 
سازمان ملل تشکیل شود. براساس این 
توافق، تمام درآمدهای بنادر الحدیده و 
الصلیف و رأس عیسی به بانک مرکزی 
یمــن انتقال می یابد تا از طریق شــعبه 
موجــود در الحدیــده حقــوق کارمندان 
پرداخت شــود. به طور کلی قرار اســت 
ســازمان ملل نظــارت خود را در شــهر 
الحدیــده و ســایر بنــادر افزایــش دهد. 
همچنیــن تمامی طرف هــا باید رفت و 
آمــد غیرنظامیــان و ورود کااها به این 
ســه بندر را تســهیل کننــد و مانــع ورود 
کمک های بشردوســتانه نشوند. وزارت 
خارجه امریکا با انتشار بیانیه ای ضمن 
ابراز حمایت از این توافقنامه آن را گام 
مهمی برای حل بحران یمن دانســت. 
همچنیــن وزارت خارجــه این کشــور از 
مارتین گریفیث، فرستاده سازمان ملل 
به یمن به خاطــر رهبری این مذاکرات 
و تاشــش برای موفقیــت آن قدردانی 
کــرد. انــور قرقاش مشــاور وزیــر در امور 
ســوئد  توافــق  از  نیــز  امــارات  خارجــه 
اســتقبال کرد و مدعی شــد »ائتاف به 
رهبری عربستان طی این جنگ همواره 
به اصــول انســانی پایبند بوده اســت«! 
کویت، مصــر و بحرین نیز هر کدام این 
حصول این توافق ابراز خرسندی و و بار 
دیگر بــر ضرورت پایبندی به قطعنامه 
2216 شــورای امنیت تأکیــد کردند. این 
توافق در شــرایطی صورت گرفت که بر 
اســاس تازه ترین گزارش سازمان ملل، 

هــر هفتــه در یمــن، دســت کم 123 تن 
جان خود را از دســت می دهنــد. با این 
حال به گزارش برخی منابع، سخنگوی 
رسمی نیروهای مسلح یمن اعام کرد 
بافاصله پس از پایان این مذاکرات، 18 
بار مناطق مختلف این کشور را بمباران 

کردند.
ë  عزم جزم سناتورها علیه

رئیس جمهوری امریکا

همزمان با تاش سازمان ملل برای به 
پایان رســاندن جنگ یمن، سناتورهای 
امریکایی نیــز عزم خود را بــرای توقف 
وخیم تــر شــدن اوضــاع انســانی یمــن 

جــزم کرده اند. به گزارش ســی ان ان، با 
رأی مثبت مجلس سنای امریکا به این 
طرح و با توجه به مخالفت سرسختانه 
رئیس جمهوری امریکا با این طرح باید 
در ماه هــای آینــده میان دولــت دونالد 
ترامــپ و کنگره شــاهد کشــمکش های 
کنگــره  از  ترامــپ  باشــیم.  متعــددی 
خواســته بــود از ادامــه کمــک بــه ایــن 
ائتاف که از ســال 2015 درگیر جنگ در 
یمن است حمایت کند. اما شمار قابل 
توجهــی از ســناتورهای جمهوریخواه با 
رد این درخواست، از اعضای دموکرات 
سنا حمایت کردند. این طرح با 60 رأی 
موافق در برابر 39 رأی مخالف تصویب 

شد.
با افزایش شمار کشته شدگان در جنگ 
یمــن و تبدیــل شــدن ایــن جنــگ بــه 
وخیم تریــن اوضــاع انســانی در تاریــخ 
معاصر، فشــار سیاستمداران امریکایی 
بــرای متوقــف کــردن همراهــی دولت 
ترامپ با عربســتان به بیشترین میزان 
ســندرز،  برنــی  اســت.  رســیده  خــود 
ســناتور و رقیــب ترامــپ در انتخابــات 
ریاســت جمهوری ســال 2016، چنــدی 
پیش در توئیتر نوشته بود: »خانواده های 
کــه  می بیننــد  را  موشــک هایی  یمنــی 
رویش نوشته شده »ســاخت امریکا« و 
این موشــک ها کودکانشان را می کشد و 

زندگیشــان را نابود می کنــد. بله امریکا 
در این جنگ مشارکت دارد«. عربستان 
ســعودی در مــاه مــارس ســال 2015 با 
همراهی پا به پای امارات متحده عربی 
و چند کشــور عربی و در میانه ســکوت و 
حتی تشویق تلویحی برخی قدرت های 
اروپایی و امریکا باران موشک های خود 
را بر سر مردم یمن آغاز کرد. ترامپ در 
نخستین ماه های ورود به کاخ سفید، در 
اولیــن ســفر خارجی خود به عربســتان 
یــک قــرارداد عظیــم نظامی  با ســران 
آل ســعود امضــا کــرد تــا انبــار ائتــاف 
آتش افــروزان جنــگ یمن پــر و پیمان 

باشد.
ســناتورهای  از  یکــی  لــی  مایــک 
جمهوریخــواه مدافع ایــن قطعنامه به 
خبرنــگار الجزیره گفت: »صــادر کردن 
تســلیحات جنگی در ایــن جنگ نقش 
بســیار مهمــی داشــته اســت و حتــی از 
ردیــف ســربازان نظامی نیــز مخرب تر 
بــوده اســت«. این نخســتین بار اســت 
کــه یکــی از دو مجلــس کنگــره امریــکا 
از قطعنامــه ای بــرای خــروج نیروهای 
امریکایــی از جنگــی که به تأییــد کنگره 
نرســیده اســت، حمایــت می کنــد. بــه 
همین علت است که برخی سناتورهای 
امریکایی، تصویب این قطعنامه را یک 

»پیروزی تاریخی« نامیده اند.
مقام هــای دولــت ترامــپ امــا از کنگره 
در  پنتاگــون  توانایــی  تــا  خواســته اند 
حمایــت از عربســتان در جنــگ یمــن 
را تضعیف نکنــد. براســاس گزارش ها 
مایــک پمپئــو، وزیــر خارجــه و جیمــز 
جلســاتی  در  دفــاع،  وزیــر  ماتیــس، 
خصوصی به نماینــدگان درباره زوایای 
جنگ یمــن و لــزوم حمایــت امریکا از 
عربســتان به تفصیل ســخن گفته اند و 
در تمام سخنانشــان تأکیــد کرده اند اگر 
امریــکا از عربســتان در یمــن حمایــت 
نکنــد، فرصــت بــرای افزایــش قــدرت 

ایران مهیا می شود.

پرونده خاشقجی دو ماه و نیم پس از قتل 
این روزنامه نگار نه تنها گریبان عربستان 
را در یمن گرفته کــه در ابعادی دیگر پای 
محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی را نیز 
در منجابی بزرگ به دام انداخته اســت. 
منجابــی که حتــی نزدیکترین دوســتان 
او را نیــز وادار کــرده تا مقابلش بایســتند. 
روز پنجشــنبه ســنا کمتر از یک روز بعد از 
گــزارش محرمانــه جینا هاســپل، رئیس 
سازمان سیا به آنان، با اکثریت آرا ولیعهد 

عربستان را مسئول مرگ این روزنامه نگار 
معرفــی کرد.  به گــزارش ســایت روزنامه 
ترکیــه ای »ینــی شــفق«، نشســت جینــا 
هاسپل، رئیس سیا با نمایندگان مجلس 
ســنا، هرچند پشــت درهای بســته برگزار 
شــد، اما پــس از آن الیوت انجل، نماینده 
حزب جمهوری خواه که تصور می شود از 
اول ژانویه که سنای جدید کار خود را آغاز 
می کند، یکی از مقامات ارشد کمیته روابط 
خارجی سنای امریکا شود، به خبرنگاران 
گفــت: روابط ما با عربســتان بســیار مهم 
است. اما فکر نمی کنم، با وجود اطاعات 
حاضــر، بتوانیــم مطابق معمــول درباره 
این روابط حرف بزنیم او سپس ادامه داد: 
با توضیحاتی که از رئیس ســیا شــنیدیم، 
ایجــاد تغییــرات در روابــط بــا عربســتان 
ازم بــه نظر می رســد. به گزارش ســایت 
شبکه خبری »بی بی سی« تغییراتی که او 
خواستار آنها شــد، روز پنجشنبه در قالب 
پیش نویس قطعنامه ای که از ســوی باب 
کورکــر، نماینده حــزب جمهوری خــواه و 
رهبــر کنونــی کمیتــه روابط خارجی ســنا 
تهیه شــده بود، به این مجلس ارائه شــد. 
نمایندگان مجلس ســنا نیز با وجود آنکه 
پیشــتر دونالــد ترامــپ و مایــک پمپئــو، 
امریــکا  وزیرخارجــه  و  رئیس جمهــوری 
تأکید کرده بودند، مســئولیت بن سلمان 
در قتل خاشقجی هنوز به اثبات نرسیده، 

ولیعهــد عربســتان را مســئول ایــن قتــل 
معرفی کردند. اگر مجلس نمایندگان نیز 
دو قطعنامه ای که روز پنجشنبه در سنا به 
تصویب رســید را تأیید کند، آنها را تبدیل 
بــه قانــون خواهــد کــرد. در حــال حاضــر 
مجلــس نماینــدگان کنونی امریــکا به دو 
قطعنامه ای که در سنا به تصویب رسیده، 
روی خوش نشــان نداده است اما به گفته 
برنــی ســندرز، نماینده حــزب دموکرات، 
در مجلــس نماینــدگان آتــی بــا اکثریــت 
دموکرات ها به این قطعنامه و قطعنامه 
قطع کمک های امریکا به عربستان برای 
جنگ یمن، رأی داده می شــود. که در این 

صورت ایــن دوقطعنامه تبدیل به قانون 
شــده و رئیس جمهوری امریکا مجبور به 
انجام آنها خواهد شــد. چیزی که ترامپ 
اصــًا مایل به آن نیســت و پیشــتر هم به 
نماینــدگان ســنا هشــدار داده بــود، رأیــی 
ندهند کــه باعث تخریــب روابــط امریکا 
با عربســتان شــود. اما به نظر می رسد، نه 
برای رئیس ســازمان سیا، با وجود پرونده 
مخوفــی کــه خــود در شــکنجه و ســوابق 
نظامــی اش دارد و به گفته خود او ترامپ 
پیــش از حضــور او در جلســه ســنا به وی 
هشدار داده بود، مراقب روابط با عربستان 
باشــد و اطاعاتی به ســنا ندهد و نه برای 
نماینــدگان کنگــره هشــدارهای ترامــپ 
اهمیتی نداشته است. بویژه که نمایندگان 
دموکــرات و جمهوری خواه ســنای امریکا 
که بــه طور معمــول در مســائل مختلف 
آرا  اتفــاق  بــه  اختــاف نظراتــی دارنــد، 
درمورد تجدید نظر در روابط با عربستان و 
مسئول دانستن ولیعهد این کشور در قتل 
یــک روزنامه نگار تصمیــم واحد گرفتند. 
ایــن اتفــاق نظر پــس از گزارش ســازمان 
ســیا به نمایندگان سنا به دســت آمد. به 
گزارش برخی منابع، روز پنجشنبه، شبکه 
خبری  ام بی سی نیوز امریکا، به نقل از سه 
نفر از کســانی که در جلسه محرمانه جینا 
هاسپل با نمایندگان سنای امریکا حضور 
داشتند، بخشــی از جزئیات اطاعاتی که 

رئیس ســیا در اختیار آنان گذاشــته بود را 
منتشر کرد. بر اساس این اطاعات، سیا از 
نقشه های عربستان برای قتل خاشقجی 
اطاع داشته است. در یکی از این نقشه ها 
قرار بوده، خاشــقجی بــا یک کلت کمری 
مجهز به صــدا خفه کن در رســتورانی در 
امریکا کشــته شــود. اما مأموران ســیا وارد 
عمل شده و مانع این عملیات می شوند 
و حتی ســه نفــر را در این ارتباط دســتگیر 

می کنند.
به گفتــه ایــن منابــع، هاســپل در بخشــی 
دیگــر از ســخنان خــود اطاع داده اســت: 
عربســتان بعــد از شکســت خــوردن این 
طرح یک سرمایه دار عربستانی را به سراغ 
خاشقجی می فرستد تا با او طرح دوستی 
بریــزد و او را مجــاب کنــد، می توانــد برای 
انجــام کارهای ازدواج خــود روی کمک او 
حساب کرده و به کنسولگری عربستان در 
اســتانبول برود. آنها نخســت به انگلیس 
می روند. ســیا در شــنود مکالمــات انجام 
شده این فرد در انگلیس متوجه می شود 
او به عربستان خبر می دهد خاشقجی در 
راه استانبول است و وی آمادگی همکاری 
بــا مأموران امنیتی عربســتان را به شــرط 
اینکــه همه چیــز از طریق کانــال ولیعهد 
انجام شود، دارد. مطابق ادعای هاسپل، 
ســیا در ایــن زمــان ماجــرا را بــه اطــاع 
سازمان اطاعات انگلیس می رساند. اما 
نخســت وزیر انگلیس حاضر به همکاری 
با آنان نمی شود و در نهایت خاشقجی به 
استانبول می رود و در کنسولگری عربستان 
بــه قتــل می رســد. ایــن ســه نفــر کــه این 
اطاعات را از نشســت محرمانه هاســپل 
با نمایندگان ســنا فــاش کرده اند، مدعی 
شــده اند، ســنا اکنون جــدا از اطاعاتی که 
هاسپل در اختیار آنها گذاشت، اطاعاتی 
در دســت دارد که بزودی در نشست های 
کنگره افشــا خواهد شــد و می تــواد منجر 
بــه محاکمه جارد کوشــنر، داماد ترامپ و 
معاون سیا و حتی استیضاح ترامپ شود. 
ازم به ذکر است، هفته پیش نیز اطاعاتی 
افشــا شده بود، مبنی بر اینکه جارد کوشنر 
بعد از قتل خاشقجی، در ارتباط تنگاتنگ 
با محمد بن ســلمان بــوده و تاش کرده 
بــه او راهنمایی هایــی در جهــت خــروج 
از بحــران بدهــد.  ایــن در حالی اســت که 
دیروز نیز رئیس جمهوری ترکیه در اولین 
قانــون  دادگاه هــای  قضایــی  کنفرانــس 
اساسی کشورهای عضو سازمان همکاری 
اســامی در اســتانبول تأکید کــرد که قاتل 
جمال خاشــقجی برای وی شناخته شده 
اســت. وی گفت: فایل های صوتی نشــان 
می دهنــد کــه نزدیک ترین افــراد محمد 
بــن ســلمان، ولیعهــد عربســتان در قتل 
جمال خاشــقجی دست داشــتند. عامل 
این جنایت برای من شناخته شده است. 
پس موضوع را علنی کنید. وی با اشاره به 
مصوبــه ســنای امریکا گفت: بــا این حال 
متأســفانه برخی کشورها در جهان اسام 
واقعیت را درچارچوب حق و عدالت بیان 
نکردنــد. وی تأکیــد کرد: هــدف ما تحقق 

عدالت است.

فرحناز دهقی
خبرنگار

اله مهرزاد
خبرنگار

ولیعهد مسئول مرگ خاشقجی تنهایی عربستان در یمن

 بار دیگر کرانه باختری محل 
گروه جهان/

زورگویــی رژیم صهیونیســتی شــد. یکی 
از مقام هــای حمــاس در کرانه باختری 
اشــغالی اعام کرد، نیروهای اســرائیلی 
شــبانه به خانه های فلسطینی ها هجوم 
بــرده و حــدود 40 نفــر را دســتگیر کرده 
اســت. به گــزارش الجزیــره، رســانه های 
فلســطینی نیز این خبر را تأییــد کردند. 
یــورش نیروهــای رژیم اشــغالگر پس از 
آن صــورت گرفت کــه روز پنجشــنبه در 
شــهرک یهودی نشــین جفعات آســاف 
در شــرق رام اه دو ســرباز اســرائیلی بــا 
ضــرب گلوله جوانان فلســطینی کشــته 
شدند و یک تن نیز در وضعیت وخیمی 
به ســر می بــرد. به دنبــال آن، ســربازان 
رژیــم صهیونیســتی طــی عملیات های 
جداگانــه ای چهــار فلســطینی را به کام 

شــهادت کشــاندند.  به گزارش الجزیره، 
اســماعیل هنیــه، رئیــس دفتر سیاســی 
حماس در مجلس ختم شــهید اشرف 
نعالوت و صالــح برغوثی در غزه گفت: 
»ملت ما به خون شــهدای خود متعهد 
اســت و خون هایی که امــروز روی زمین 
ریخته شــد، جز باعث افزایش پافشاری 
مــا بــر اخــراج اشــغالگران از ســرزمین 
فلسطین نخواهد شــد و ملت ما قدرت 
مقابلــه بــا رژیــم صهیونیســتی را دارد و 
در قبــال جنایت هــای این رژیم تســلیم 

نخواهد شد.
به گــزارش رأی الیــوم، حــزب اه لبنــان 
بــا ابــراز حمایــت از اقدام فلســطینی ها 
در بیانیــه ای گفــت: »عملیــات جوانان 
فلســطین در اراضی اشــغالی نشان داد 
کــه مــردم فلســطین مقاومــت را تنهــا 

راه آزادی خــاک خــود می داننــد. مــا به 
مــردم فلســطین و گروه هــای مقاومت 
به خاطر این عملیات و شــهادت اشرف 
نعالوه و صالــح عمر البرغوثی مجریان 
عملیــات  برکان و شــهرک عوفر تبریک 

می گوییم.«
خبرنــگار روســیا الیــوم گــزارش داد کــه 
ارتــش اســرائیل در پــی ایــن عملیــات، 
محاصره امنیتی گسترده ای را بر رام اه 
اعمــال کــرده اســت، امــا این هــم برای 
نخســت وزیر این رژیم راضی کننده نبود 
و ســاعتی بعد فرمان انهــدام منازل دو 
مجری عملیات رام اه را داد و خواست 
تحریم های بیشتری علیه فلسطینی ها 
اعمــال شــود. محاصره شــهر البیــره در 
خانواده هــای  کار  مجــوز  لغــو  و  رام اه 
ســرزمین  در  عملیــات  ایــن  مجریــان 

اشــغالی از جمله تحریم هایی است که 
بــا دســتور بنیامیــن نتانیاهــو در واکنش 
بــه ایــن درگیری هــا قــرار اســت صورت 
بگیرد. نخســت وزیر اســرائیل همچنین 
دستور افزایش بازداشت اداری اعضای 

تشــدید  و  باختــری  کرانــه  در  حمــاس 
ایجــاد  و  مســیرها  در  امنیتــی  تدابیــر 
ایســت های امنیتــی را داد و اعــام کــرد 
شهرک ســازی ها را با ســرعت بیشــتری 

ادامه خواهد داد.
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شماری از فعاان ضد جنگ در ماساچوست همزمان با نشست سنا، با تأکید بر نقش بن سلمان در قتل خاشقجی خواهان توقف ارسال ساح به عربستان شدند
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موندو دپورتیوو )اسپانیا(
درخشــش و صعــود آژاکــس از گروهــی در 
لیــگ فوتبــال قهرمانــان اروپا در نمایشــی 
همپــا بــا بایرن مونیخ ســبب شــده عکس 
دی لیگــت و دی یونــگ، دو ســتاره جــوان 
این تیم صفحه اول موندو را تســخیر کنند 
و این نشــریه خبر از یک کوشــش بزرگ در 
ســطح تازه برای تصاحب ایــن دو بازیکن 
زبده توســط رقبای آژاکــس بدهد که حتی 

بارسلونا را هم دربرمی گیرد.

کوریره دلو اسپورت )ایتالیا( 
ایــن روزنامــه نوشــته اســت پــس از حذف 
بــرای  تــاش  اروپــا«،  »لیــگ  از  میــان 
خانه تکانــی در ایــن تیــم شــدت گرفتــه و 
آنتونیــو کونتــه نامــزد نخســت جایگزینی 
گنارو گتوزو در مقام ســرمربی باشگاه است 
و میانی هــا، لــوکا مودریــچ کــروات را هــم 
به عنوان بازی ســاز تــازه در رادار خــود قرار 
داده انــد. کوریــره خشــم و ناامیــدی ســران 

میان از گتوزو را عظیم نامیده است.

استار اسپورت )انگلیس( 
این نشــریه ضمن درج نتایــج کار تیم های 
انگلیسی در مسابقات پنجشنبه شب »لیگ  
اروپا«، ترس ژوزه مورینیو از عدم دستیابی 
بــه اهدافــش در بــازار نقــل و انتقال هــای 
زمســتانی را به گــزارش و عکــس اول خود 
تبدیــل کــرده و متذکر شــده کــه او وودوارد 
مدیر اجرایی قدرتمند یونایتد می خواهد با 
جلوگیری از خریدهای ژوزه، یک بار دیگر او 

را به سوی ناکامی سوق بدهد.

 قهرمانی بیمه رازی در کشتی آزاد 
جام باشگاه های جهان

دیدار فینال پنجمین دوره رقابت های کشــتی آزاد جام باشــگاه های 
جهان در شهر بابل برگزار شد و تیم بیمه رازی بابل با هدایت محسن 
کاوه برابر نماینده ترکیه به برتری ۱۰ بر صفر رسید و برای سومین بار 
بر سکوی قهرمانی این رقابت ها ایستاد. پیروزی نماینده ایران مقابل نماینده ترکیه در 
حالی به دست آمد که تیم ترکیه ای در ۳ وزن ۵۷، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم نماینده ای نداشت. 
ســطح کیفی این دوره از رقابت ها با توجه به غیبت نماینده امریکا نســبت به دوره های 
قبل پایین تر بود و سطح فنی مسابقات رضایت کارشناسان را جلب نکرد. قهرمانی بیمه 
رازی در حالی به دست آمد که این تیم همانند دوره های قبل بهترین های کشتی ایران را 
حتی بیش از تعداد مورد نیازش به خدمت گرفت. تماشاگران مازندرانی استقبال بسیار 
خوبی از این دیدار داشــتند و سالن مسابقات در دیدار فینال مملو از جمعیت بود. تیم 
پاس ستارگان ساری نیز با پیروزی ۹ بر یک  مقابل نماینده گرجستان در دیدار رده بندی 
به عنوان ســومی دســت یافت. تیم های بیمه رازی بابل، ترکیه، پاس ســتارگان ســاری، 
گرجستان، اوکراین، قرقیزستان، هند و مجارستان در این دوره از رقابت ها حضور یافتند 

که به ترتیب جایگاه های اول تا هشتم را به خود اختصاص دادند.

برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری دانایی فرد
مراســم تشــییع پیکر ایــرج دانایی فرد، 
باشــگاه های  ارزشــمند  پیشکســوت 
استقال و پاس و عقاب و مهاجم اسبق 
تیــم ملی فوتبــال ایران صبح دیــروز از 
ورزشگاه شیرودی آغاز و به خاکسپاری 
او در قطعــه نــام آوران بهشــت زهرا در 
فاصله فقط 2 متر بــا مزار پدرش علی 

دانایی فرد که یک مربی و مدرس فوتبال بود، منتهی شــد. در این مراســم که گرامیداشتی بر 
زندگی و دستاوردهای زننده نخستین گل ایران در تاریخ شرکت مان در ادوار نهایی جام جهانی 
)در ســال ۱۹۷8( بود، بســیاری از چهره های نام آشــنای دیروز و امروز فوتبال و سایر ورزش ها 
شــرکت داشــتند و پروین، مناجاتی، رحمتی، اســتیلی، جبــاری، کوثری، عبداللهــی، فریبا و 
همچنین داورزنی معاون وزارت ورزش و فتحی مدیرعامل استقال از این دست افراد بودند. 
دانایی فرد که از بیماری کبد رنج می برد، چهارشنبه گذشته با ثمر ندادن معالجات پزشکان در 

بیمارستانی در شیراز در 6۷ سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

صعود تکواندوکاران ایران به نیمه نهایی گرنداسلم
دیروز )جمعه( در ادامه دومین مرحله رقابت های گرنداسلم تکواندو که به میزبانی 
شهر ووشی چین در حال پیگیری است، آرمین هادی پور نماینده وزن ۵8- کیلوگرم 
و سجاد مردانی در وزن 8۰+ کیلوگرم پس از پیروزی مقابل رقبا به مرحله نیمه نهایی 

مسابقات راه یافتند. دیدارهای نیمه نهایی امروز )شنبه( برگزار می شود.

نایب قهرمانی خسرونژاد در مسابقات ژیمناستیک روسیه
دومین روز از مسابقات ژیمناستیک هنری جام ورونین روسیه پنجشنبه برگزار  
شــد و محمدرضا خسرونژاد در فینال وسیله پارالل به مدال نقره دست یافت. 

در این بخش نماینده چین در جایگاه اول ایستاد و ژیمناست روس سوم شد.

پیروانی: کی روش پول چند ماهش را گرفت و رفت خوابید!
افشین پیروانی، مدیر سابق تیم ملی فوتبال ایران که از اتهامات مالی وارده به وی تبرئه 
شده است، دیروز گفت: »اظهارات کی روش درباره اینکه از اعتمادش سوءاستفاده کرده ام 
صحت ندارد. من برخاف اظهارات کی روش هرگز وســیله انتقال برخی ملی پوشان از 
جمله ســیدجال حســینی به پرســپولیس را جور نکردم و همین آقای کی روش وقتی 
حســین هدایتی به اردوی ملی آمد و چند ماه حقوق معوقه وی را پرداخت، به اتاقش 
رفت و راحت خوابید. با توجه به شناختی که از آقای کی روش داریم، چطور ممکن است 

از موضوعی اطاع داشته باشد و آن را با تأخیری سه ساله افشا کند؟«

 ریکاوری آبی ها در سالن وزنه هتل المپیک
در تمرین دیروز اســتقال که در ســالن وزنه هتل المپیک برگزار شــد، خبری از 
رحمتی و باقری نبود که اولی به مراســم به خاکسپاری مرحوم دانایی فرد رفته 
بــود و دومــی، قدری مصدومیــت دارد. نفرات حاضر در مســابقه پنجشــنبه با 
پدیــده دیــروز فقط ریکاوری کردند و ســایرین نیز پس از کار با وزنــه و باا بردن 
آمادگی جسمانی شان، راهی استخر و سونا شدند. آبی ها مثل سایر تیم ها وارد 

یک تعطیلی طوانی در نیم فصل لیگ برتر می شوند.

آرسنال برد، میان حذف شد
در دیدارهای پنجشنبه شب فوتبال »لیگ اروپا« که به مرحله گروهی این مسابقات پایان 
بخشــید، آرســنال انگلیس که صعودش را از قبل قطعی کرده بــود، قره باغ از جمهوری 
آذربایجان را با تک گل دقیقه ۱6 الکساندر اکارت با نتیجه ۰-۱ شکست داد اما میان در 
ادامه تلخکامی های چند ســال اخیرش ۱-۳ به المپیاکوس باخت و حذف شــد. در سایر 
دیدارها، بایرلورکوزن در خانه ارناکای قبرس 5 گل زد، سالزبورگ در زمین سلتیک 2-۱ 
برنده شد تا همراه با فرانکفورت تنها تیمی باشد که با فتح هر 6 بازی خود، باا رفته است. 
ویارئال ۰-2 بر اسپارتاک مسکو فائق آمد، سه ویا ۰-۳ بر کراسنودار غلبه کرد تا سرگروهی 
دسته دهم را فراتر از این تیم روسی تصاحب کند و چلسی، فاتح پیشاپیش گروه دوازدهم 
با ویدتون مجارســتان به تساوی 2-2 رســید. در گروه چهارم نیز دیناموزاگرب در حالی با 
اندرلشــت بلژیک بدون گل مســاوی کرد و به عنوان ســرگروه باا رفت که یک بار دیگر به 
صادق محرمی بازی نداد ولی اسپارتاک ترناوای حذف شده طی پیروزی بی اثر ۰-۱ خود 

مقابل فنرباغچه در ۱5 دقیقه پایانی از علی قربانی استفاده کرد.

اخبـــــار

قطبی نیامده برد، دایی دوباره باخت

صدای شکایت استقال، فریاد شادی پرسپولیس
رقابت های لیگ برتر پنجشــنبه بــا برگزاری 
دیداری معوقه از هفته دوازدهم پیگیری شد 
و استقال- پدیده با قضاوت محمدحسین 
زاهدی  فر در ورزشــگاه آزادی به مصاف هم 
رفتند. در این دیدار، فرهاد مجیدی کاپیتان 
ســابق و محبــوب آبی هــا یــک ربع پیــش از 
شــروع بازی وارد استادیوم شد و تماشاگران 
بشــدت او را تشــویق کردنــد. ضمــن اینکــه 
پیشکسوتان دیگر استقال مانند سیدهادی 
طباطبایی و ســیروس دین محمدی هم در 

جایگاه ویژه نظاره گر این بازی بودند.
وینفرد شفر، استقال را با ترکیب سیدمهدی 
زکــی  میــاد  منتظــری،  پژمــان  رحمتــی، 
پــور، محمد دانشــگر، روزبه چشــمی، علی 
کریمی، فرشید باقری، طارق همام، فرشید 
اســماعیلی، وریــا غفــوری و روح اه باقــری 
به میدان فرســتاد و یحیی گل محمدی هم 
یوسف بهزادی، علی نعمتی، محمدحسین 
محمدرضــا  ریگــی،  مســعود  مرادمنــد، 
ناصحــی، اکبر صادقی، امین قاســمی نژاد، 
محمدرضــا خلعتبــری، حســین مهربــان، 
محمد قاســمی نژاد و مرتضــی منصوری را 

برای ترکیب اصلی پدیده انتخاب کرده بود.
دو تیم در دقایق ابتدایی نیمه اول سعی در 
محک زدن یکدیگر داشتند و اولین موقعیت 
جــدی مســابقه در دقیقه ۱۳ به دســت آمد 
و ضربه ایســتگاهی محمدرضا خلعتبری، 
به شــکل خطرناکــی از کنــار دروازه رحمتی 
بــه بیرون رفت. بازی در ادامه ســرد و کســل 
کننده دنبال شــد. در دقیقه ۳۹ مصدومیت 
فرشــید باقری باعث شــد تا شــفر دست به 
یــک تعویــض زودهنــگام و اجبــاری بزند و 
مارکــوس نویمایر را به میدان بفرســتد. این 
تعویض اجباری بــرای پدیده نیز رخ داد و با 
مصدومیت مهربان، محمــد مهدی خانی 
از دقیقه 4۳ جایگزین او شــد. در دقیقه 4۳، 
ســانتر منتظــری با شــوت ســرضرب همام 
همراه شد اما بهزادی به راحتی توپ را مهار 
کــرد. همــام در دقیقه 44 هــم در موقعیتی 
تــک به تک با بهزادی قــرار گرفت ولی توپ 
را بــه دســتان او کوبید تا نیمه اول با تســاوی 
بدون گل به پایان برسد. در نیمه دوم، بازی 
جذاب تر دنبال شد. نویمایر در دقیقه ۴8 با 
پاس داخل عمق روح اه باقری با دروازه بان 
پدیده تک به تک شد اما ضربه اش را درست 
بــه جایی زد کــه بهزادی جاگیری کــرده بود. 
الهیــار صیادمنــش در دقیقــه ۵۹ بــه جــای 
روح اه باقری وارد زمین شد. در دقیقه ۶۵، 
شــوت همام بــا برخــورد به بازیکــن خودی 
برگشــت داده شــد و ســپس علی کریمی با 
ضربه ای فنی قصد باز کردن دروازه را داشت 
اما تــوپ با اختاف اندک از بــاای دروازه به 
بیــرون رفــت. گل محمــدی در دقیقــه ۷۰، 
خلعتبری را بیرون کشید و سعید صادقی را 

به میدان فرستاد. ناراحتی خلعتبری هنگام 
خــروج از زمین کاماً مشــهود بود. در دقیقه 
۷8 روی ارســال نویمایر و در توپ برگشــتی، 
صیادمنش دروازه پدیده را باز کرد اما کمک 
داور پرچم خود را به نشانه آفساید باا برد و 
زاهدی فر هم گل را مردود اعام کرد. تصاویر 
آهســته نشــان می داد که کمک داور اشــتباه 
کرده اســت. نوذر رودنیل، کارشــناس داوری 
فوتبال گفت: »گل اســتقال کاماً درست و 
اعام آفساید اشتباه بود.« حسین عسگری، 
رئیس ســابق کمیتــه داوران هم چنین نظر 
داد: »گل اســتقال با توجه به چیــزی که در 
دوربین دیدم، درســت بوده و کمک داور در 
ارزیابی این صحنه دچار اشتباه شده است.« 
دیــروز رحیم شــاهین، کمک داور مســابقه 
به اشــتباه خود اعتراف کرد و گفــت: »در آن 
صحنه اشتباه کردم اما این اشتباه سهوی بود. 
صحنه سختی بود و در یک لحظه تصمیم 
گرفتم. به خاطر اشتباهی که مرتکب شدم، 
از اهالــی فوتبــال عذرخواهی می کنــم.« در 
ادامه، مرتضی تبریزی در دقیقه 8۱ به جای 
اسماعیلی به زمین آمد تا گره گشای آبی ها 
باشــد امــا اتفاق هــای غیرمنتظــره ای افتاد. 
صیادمنش که دقیقه 84 به خاطر خطا روی 
دروازه بــان پدیــده کارت زرد گرفتــه بــود، در 
دقیقه 88 به خاطر اینکه بعد از ســوت داور 
بــه توپ ضربــه زد، کارت زرد دوم را گرفت و 
اخراج شد تا اعتراض استقالی ها به داوری 
به اوج خود برسد. یحیی که می خواست از ۱۰ 
نفره شدن حریف استفاده کند، در دقیقه 8۹ 
یونس شاکری مهاجم خود را به جای امین 
قاسمی نژاد به میدان فرســتاد اما این بازی 
در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید. 
دیداری که می توان مدعی شــد داوری مانع 

رسیدن آبی ها به ۳ امتیاز شد.
ë  شــفر: شــاید آبــی رنــگ محبــوب داوران 

نیست
شــفر بعــد از تســاوی تیمش مقابــل پدیده 

گفــت: »همه دیدند گل ما آفســاید نبود. در 
دیدار با پیکان، ذوب آهن، سپاهان و فواد و 
این دیدار به دلیل تصمیمات داور ما برنده 
نبودیم. شاید ما شانس نداریم؛ شاید ما باید 
رنــگ لباس مان را عوض کنیــم و آبی رنگ 
محبوب داوران نیســت و ما باید زرد، سبز یا 
سفید بپوشــیم. می دانید که من معمواً در 
مورد داوری حــرف نمی زنم اما اکنون زمان 
آن اســت. مــن به بازیکنانــم در رختکن چه 
بگویــم؟ می خواهــم از تیمــم تعریف کنم 
کــه ۹۰ دقیقه بســیار خــوب تــاش کردند.« 
گل محمدی هم در نشســت خبــری گفت: 
»انتظــار داشــتیم یک بــازی جــذاب و زیبا و 
پر گل داشــته باشــیم اما نبود. دو تیم تمرکز 
دفاعــی بیشــتری داشــتند و گل نخــوردن 
بســیار مهم بود و همین مســأله باعث شد 
تا موقعیت های زیادی ایجاد نشــود. گرفتن 
یک امتیاز از استقال در این ورزشگاه و برابر 
هــواداران ارزشــمند بــود. بازیکنان ما خیلی 
زحمت کشــیدند و تمرکز خوبی داشــتند تا 
موقعیت به حریف ندهیــم. از نتیجه ای که 
گرفتیم، راضی هستم اما از شکل کل بازی که 

جذاب نبود، راضی نیستم.«
ë ماجرای داوری، اعتراض و کنایه 

نتیجه این دیدار با اعتراض و کنایه بازیکنان 
اســتقال همراه بود. روزبه چشــمی مدافع 
آبی هــا گفــت: »از تیمــی نــام نمی بــرم اما 
شواهد نشان می دهد سایر تیم ها باید برای 
نایــب قهرمانی بجنگنــد.« فرشــید باقری، 
هافبک اســتقال گفت: »مــا مدعی اصلی 
قهرمانی هستیم اگر آقایان بگذارند.« سید 
مهدی رحمتی گفت: »امیدوارم آقای تاج به 
عنوان نفر اول فدراسیون به این مسائل ورود 
کند. وقتی تمــام تیم ها اعتــراض می کنند، 
حتماً مشکلی وجود دارد. هفته قبل سپاهان 
گلی از پرســپولیس خورد که دو سال قبل ما 
همان طور از پرســپولیس خــورده بودیم که 
بعد از اعتراض من اخراج شــدم. چه کسی 

آن دربــی را ســوت زد و مــن را اخــراج کــرد؟ 
همه می دانند نیازی نیست من بگویم.« وریا 
غفوری هم گفت: »داور نتیجه را تعیین کرد. 
او به افتضاح ترین شکل ممکن گل سالم ما 

را مردود اعام کرد.«
ë شکست دایی، شروع 3 امتیازی قطبی 

در ادامــه هفته پانزدهم لیگ برتر، صنعت 
نفت آبادان و سایپا از ساعت ۱5 در ورزشگاه 
تختــی آبادان بــه مصاف هم رفتنــد که این 
دیدار 2 بر یک به سود نفت به پایان رسید تا 
برخاف جام حذفی هفته گذشته که سایپا 
۳ بر یک برنده شــده بود، این بار نفتی ها به 
پیروزی برسند. در این دیدار، معین عباسیان 
)25( بــرای ســایپا و میــاد جهانــی )65( و 
محمدرضا غبیشاوی )82( برای نفت گلزنی 
کردند. تراکتورســازی و فواد هم در دیداری 
همزمان در ورزشــگاه یــادگار امام )ره( تبریز 
مقابــل هم قــرار گرفتنــد که این مســابقه با 
برتری 2 بر یک فواد به پایان رسید. پرشورها 
استقبال خوبی از این دیدار داشتند و ورزشگاه 
پر شــده بــود امــا برخاف انتظــار هــواداران 
تبریزی، این افشــین قطبی بــود که در اولین 
حضــورش روی نیمکــت فواد، بــه پیروزی 
دســت یافت. رضا میرزایی )24( و لوســیانو 
پریرا )5۱ - پنالتی( برای فواد و علیرضا نقی 

زاده )۷6( برای تراکتورسازی گلزنی کردند.
ë برد سرخ ها با دبل علیپور

در آخریــن بازی روز گذشــته، پرســپولیس و 
پارس جنوبی از ســاعت ۱6:۱5 در ورزشــگاه 
آزادی بــه مصاف هم رفتند. بشــار رســن به 
دلیــل مصدومیــت در ترکیب قــرار نگرفت 
و برانکــو ،علیرضــا بیرانوند، امید عالیشــاه، 
شجاع خلیل زاده، سید جال حسینی، احمد 
نوراللهی، آدام همتی، ســعید حســین پور، 
شایان مصلح، علی علیپور، سیامک نعمتی 
و گادوین منشا را به میدان فرستاد. در آن سو 
نیز، مهدی تارتار از رحمان احمدی، محمد 
ســتاری، حامد نورمحمدی، محســن بنگر، 

سعید محمدی فر، شهرام گودرزی، محمد 
نوری، حسین پورامینی، نیما انتظاری، مجید 
علیاری و ابراهیم صالحی در ترکیب اصلی 

تیمش بهره برده بود.
بــازی در نیمــه نخســت، متعادل آغاز شــد 
و جنــگ در میانه هــای زمیــن بــرای تــوپ 
جریــان داشــت. دو تیــم، تــوپ را تــا پشــت 
محوطه جریمه حریف، جلــو می بردند اما 
بی دقتی در پاس آخر باعث می شد توپ به 
مهاجمان دو تیم نرسید و موقعیت خاصی 
تا دقیقه ۳۰ روی دروازه ها ایجاد نشــد اما در 
دقیقه ۳۱ حرکت زیبای بازیکنان پرسپولیس 
با ســانتر عالیشاه از سمت چپ همراه شد و 
علیپور با یک کنترل توپ عالی و با یک ضربه 
زیر طاقــی دروازه رحمان احمدی را باز کرد. 
پس از گل، ســرخ ها بازی را در دست گرفتند 
و رحمــان احمدی موقعیت تک بــه تک را 
در دقیقــه ۳4 از ســعید حســین پور گرفت و 
مانع بــه ثمر رســیدن گل دوم پرســپولیس 
شد. پس از این موقعیت، پارس جنوبی هم 
فرصت هــای نصــف و نیمــه ای روی دروازه 
پرسپولیس ایجاد  کرد اما قدر آنها را ندانست 
تا شــاگردان تارتار نیمه اول را با شکســت به 

اتمام برسانند.
پرســپولیس، نیمــه دوم را با یک تغییر آغاز 
کــرد و حمیدرضــا طاهرخانــی، جایگزیــن 
حســین پور شــد. ضمن اینکه در تیم پارس 
جنوبــی هــم روح اه ســیف الهی بــه جــای 
ابراهیــم صالحــی به زمیــن آمــد. در دقیقه 
5۰، پــاس عمقــی پرسپولیســی ها توســط 
بازیکنان پارس جنوبی برگشــت داده شــد و 
توپ در ادامه به منشــا رسید اما او نتوانست 
تــوپ را بــه ســمت دروازه بزنــد و ضربه اش 
پس از برخورد به پارســی ها به علیپور رسید 
و او با یک ضربه گل دوم خود و پرســپولیس 
را به ثمر رســاند. حمات سرخپوشان ادامه 
داشــت و در دقیقــه 56 امیــد عالیشــاه پس 
از یــک و دو با گادوین منشــا، از ســمت چپ 

وارد محوطه جریمه شــد و بــا ضربه نوک پا 
دروازه احمدی را برای سومین بار باز کرد. در 
ادامه پارســی ها دو فرصت به دست آوردند 
کــه ضربــه نــوری در دقیقــه 6۳ را بیرانونــد 
مهار کــرد و ضربه ایســتگاهی ســیف اللهی 
در دقیقــه 66 به بیرون رفــت. در دقیقه 6۷ 
هم بنگر از بازی خارج شــد و امیرشــبانی به 
میــدان آمــد. در دقیقه ۷5 محمد شــادکام 
جــای محمد نــوری را گرفــت و برانکــو که از 
نتیجه راضی به نظر می رسید، در دقیقه ۷۹ 
منشــا را بیرون کشــید و محمد امین اسدی 
را به بازی فرســتاد. تعویض ســوم ســرخ ها 
هم بیــرون آمدن عالیشــاه در دقیقــه 88 و 
به زمین آمدن محمد احسان حسینی بود. 
دقیقه ۹5 خطای نعمتی روی سیف اللهی 
را داور پنالتی اعام کرد. ســیف اللهی پشت 
تــوپ ایســتاد و دروازه بیرانونــد را بــاز کــرد تا 
پرســپولیس شــانس صدرنشــینی در نیــم 
فصل را از دســت بدهد. گفتنی اســت با این 
نتیجه ســرخ ها پایان خوشــی در نیم فصل 
اول داشــتند و حــاا محرومیــت ایــن تیم از 
نقل و انتقاات هم به پایان می رسد و برانکو 
می تواند با خیالی آسوده تر تیمش را مهیای 

نیم فصل دوم کند.
ë سپاهان قهرمان نیم فصل می شود؟

در تنها دیدار باقی مانــده از هفته پانزدهم، 
اســتقال خوزســتان از ســاعت ۱5 امــروز در 
ورزشگاه غدیر اهواز، میزبان سپاهان است و 
اصفهانی امیدوارند با کســب حداقل امتیاز 
در این مسابقه به قهرمانی نیم فصل دست 
یابنــد. در تاریــخ دیدارهای دو تیــم در لیگ 
برتر، استقال خوزســتان و سپاهان ۱۰ بار به 
مصــاف هم رفته اند که برتری با زردپوشــان 
اصفهانــی بــوده اســت. ســپاهانی ها در این 
تقابل ها، در 6 دیدار به پیروزی رسیده اند، ۳ 
دیدار به تســاوی انجامیده و آخرین بازی دو 
تیم هم با برتری آبی های خوزستان به پایان 

رسیده است.
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پیامی متفاوت از کی روش

فهرستی از شجاعت و شخصیت واا

برانکو: حسادت هایی حس می کنم

کارلــوس کی روش کــه در انتقــاد از برخی 
چهره های فوتبال ایران ید طوایی داشته و 
بیانیه هایش معمواً با زبان تندی آمیخته 
بــوده، دیــروز در پیامی تــازه و متفاوت که 
روی ســایت فدراســیون فوتبال حک شد، 
به تمجیــد از مربیان نامــدار فوتبال ایران 
پرداخــت. او شــاید از این طریق کوشــیده 
باشــد کــه در آســتانه جام ملت هــا نوعی 
وفاق ملی را در جامعه فوتبال پایه گذاری 
کند. در پیام جدید سرمربی پرتغالی تیم 
ملــی آمــده اســت: »فوتبــال بــازی نقطه 
نظرهــا اســت و مــا خانــواده فوتبــال یــاد 
می گیریم کــه در این بــازی با مخالفت ها 
موافــق  هماهنگــی  و  احتــرام  کمــال  در 
باشیم. بنده به شخصه همیشه شجاعت 

دوســتان همکار خود را تحســین می کنم. 
زمانی که آنهــا برای اصــول و ارزش هایی 
کــه از منافــع فوتبــال حفاظــت می کنــد، 
برمی خیزند و می جنگند. برای مثال علی 
پروین، علی دایی، امیر قلعه نویی، وینفرد 
شــفر، جواد نکونام، یحیــی گل محمدی، 
حســین کانی، مهدی مهدوی کیا و وحید 

هاشمیان.« کی روش در پایان آورده است: 
»چنانچه اسمی می بایست در این لیست 
از شــجاعت و شخصیت واا می آمد و نام 
نبــردم، عذرخواهــی بنده را پذیرا باشــید. 

کارلوس کی روش.«
ناگفتــه نماند که در فهرســت فــوق طبعاً 
نام برانکو ایوانکوویچ نیست و کی روش در 

حالی از حسین کانی به عنوان یک مربی 
یاد کــرده که این مهاجم اســبق تیم ملی 

هرگز کار مربیگری نکرده است.
ë کاس درس کی روش برای ملی پوشان 

در  ملــی  تیــم  دیــروز  صبــح  تمریــن 
ســاختمان پــک تبدیل بــه کاس درس 
مســتقیم ملی پوشــان زیر نظــر کارلوس 
کی روش شد. البته فقط 6 نفر )ابراهیمی، 
خانزاده، حسین حسینی، کنعانی زادگان، 
رضاییان و طارمی( در این تمرین حاضر 
بودند ولی مراحل مختلــف گرم کردن و 
تمرینات کششی و ســرعتی آنها و تاش 
بــرای تمرکــز، با حضــور فعــال کی روش 
در بین منتخبان و توصیه های ســرمربی 

ایران به آنان سپری شد.

ســرمربی پرسپولیس پس از پیروزی تیمش 
عملکرد شــاگردانش را ستود: »معتقدم به 
بهترین شــکل این بخش از فصل را به پایان 
رســاندیم هرچند در ثانیه هــای آخر، نتیجه 
مطلوب مان خراب شــد. اگر ۴ گل می زدیم، 
قهرمــان می شــدیم. تمــام ایــن افتخــارات 

نصیب بازیکنان اســت اما مدیریت باشگاه 
هــم دخیــل بــود.« برانکو درخصــوص نظر 
بازیکنان اســتقال در مورد داوری و صحبت 
آنها در مورد پرســپولیس، گفــت: »من چند 
بار علنی بیان کــرده ام که آمار بازی های ما را 
دربیاورند تا مشخص شود تیمی که بیشتر از 

همه ضرر کرده، پرسپولیس است. می توانم 
بگویم چرا امروز گل چهارم ما پذیرفته نشد 
اما فقــط تمرکــزم روی پرســپولیس اســت. 
اگــر صحبتــی در مــورد داوری کــرده ام، حق 
داشــته ام.« او در مــورد پســت اخیر کی روش 
هم صحبت کرد: »من حس نکردم که کسی 

به من حمله کرده باشد شاید حسادت هایی 
حــس کــرده باشــم کــه آن هــم بــه خاطــر 
پرســپولیس اســت. من خودم هیچ  وقت به 
کســی حمله نمی کنم. آیا شــنیده اید که من 
به همکار خودم حمله کنم؟ ما همه همکار 

هستیم و من به همکارم احترام می گذارم.«
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ســازد کــم  گفتــار  بســیاری  را  عقــل  شــکوه 
دو لــب را در نظرهــا خامشــی تیغ دودم ســازد 
صائب تبریزی یکی از تعاریف رایج برای برشمردن کنش یا رفتاری به عنوان فرهنگ، حمید صوفینــــگاره

مطالعــه میزان رایج بودن آن کنش در میان مردم یک جامعه اســت.
بــه میزانــی که یک کنش اجتماعــی در گروهی از مــردم و افراد اجتماع 
رایــج باشــد، می توان از کیفیت و کمیت فرهنگ مرتبــط با آن کنش در 
میان مردم یک جامعه سخن گفت. مثاً در حوزه فرهنگ کتابخوانی، 
به میزانی که فرهنگ کتابخوانی یا مطالعه، عمومی باشــد، یعنی هم 
در میان تعداد بیشتری از افراد جامعه رواج داشته و هم برای این افراد 
درونی شــده باشــد، می توان از قوت این فرهنگ، ســخن گفت. نگاهی 
بــه آمارهــای مربوط به ســرانه مطالعه در کشــور، حاکــی از پایین بودن 
چشمگیر این سرانه در میان ایرانیان نسبت به دیگر گونه های مصرف 
فرهنگی اســت. پیمایــش ارزش ها و نگرش های ایرانیان که موج ســوم 
آن در ســال ۱۳۹۴ از ســوی دفتر طرح های ملی وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسامی انجام شده به مطالعه همه مؤلفه های فرهنگی و نگرش های 
ایرانیان از جمله سرانه مطالعه کتاب می پردازد. مطابق یافته های این 
پیمایش سرانه مطالعه در کل جمعیت پانزده سال به باای ایران بیش 
از ۱۲ دقیقه و ســرانه مطالعه روزنامه و مجله )کاغذی و الکترونیک( در 

کل جمعیت باای پانزده سال ایران بیش از ۲۷ دقیقه است.
آمار تازه تر از سرانه مطالعه مربوط است به طرح آمارگیری از فرهنگ 
رفتــاری خانوارهای ایرانی در نقاط شــهری و روســتایی که بــرای افراد 
پانزده ســال به باا توســط مرکز آمار ایران انجام شده است. بر اساس 
یافته هــای ایــن طرح، حــدود ۵۸ درصد افراد باســواد پانزده ســال به 
بــاا مطالعه کتاب غیر درســی داشــته اند و مطالعه کتاب غیردرســی 
افــراد پانزده ســال به بــاا در یک ماه ۴ ســاعت و ۳۱ دقیقــه )روزانه ۹ 
دقیقه( است. مطابق با این آمارها سرانه تماشای برنامه های سیمای 
جمهوری اسامی ایران توسط افراد پانزده سال به باا، ۴ ساعت و ۵۲ 
دقیقه در روز بوده است و ایرانیان پانزده سال به باا روزانه یک ساعت 

و ۴ دقیقه در شبکه های اجتماعی وقت می گذرانند.

صرف نظر از نقدهایی که می توان بر این پیمایش ها داشت )از جمله 
آن کــه آنهــا دربــاره مصــرف فرهنگــی جمعیت کمتــر از پانزده ســال 
حرفــی ندارنــد.( ایــن آمارها گویای آننــد که مطالعه  کتــاب در قیاس 
بــا دیگــر مصارف فرهنگــی ایرانیان بســیار ناچیز اســت. برای ضعف 
فرهنــگ کتابخوانی دایل بســیاری را می توان جســت از جمله این که 
مــا ایرانیــان در گذار از الگوی ارتباط شــفاهی به الگــوی ارتباط دیداری 
کــه در آغاز با ظهور تلویزیون ســربرآورد و بعدتر بــا پیدایش اینترنت 
خود را نشان داد، بدون تجربه بسنده در فرهنگ نوشتاری به فرهنگ 
دیداری پرتاب شــده ایم. به دیگر ســخن تلویزیون و اینترنت به عنوان 
اصلی ترین نظام های تولید، تکثیر و مصرف تصویر، فرصت نهادینه 

شدن و درونی شدن فرهنگ نوشتار را از جامعه ایران گرفتند.
نظــام تربیتــی کنکورمحــور، تســلط شــبکه های اجتماعــی نوپدیــد بر 
زندگی افراد، سبک تازه زندگی همچنین نبود سیاست مشخص برای 
مصــرف فرهنگــی در حوزه کتاب مزید بر علت شــدند و وضع موجود 

را رقم زدند. 

سهم کتابخوانی در سبد مصرف فرهنگی

روستای کلشــتر با قدمتی بیش از هزار سال در سه کیلومتری شهر 
رودبــار قــرار دارد. این روســتا بــا ارتفاعی حدود 550 متر از ســطح 
دریــا آب و هوایــی معتــدل دارد و زیتــون مهم تریــن محصول آن 

اســت.یکی از ویژگی های مهم روســتای کلشــتر وجود تعــداد زیاد 
چشمه های پرآب، با آب بسیار سرد و گوارا می باشد. آب آشامیدنی 
و کشــاورزی روســتا از این چشــمه ها تأمین می شود. چشــمه بار یا 
چیمه وار بزرگترین و پر آب ترین این چشــمه ها محسوب می شود 
که آب بســیار سبک آن در تابستان سرد و گوارا است. آبشار زیبایی 

با ارتفاعی بیش از بیست متر نیز در این روستا واقع شده است. 

کلشتر رودبار؛ روستای مطلوب گردشگران

رضا سلیمان نوریایــران ما
خبرنگار

دیروز کنگره حزب ندای ایرانیان برگزار 
شــد و ســخنرانان مختلفی هم داشــت 
اما بیشــتر از همه ســخنان محمدجواد 
ظریــف وزیــر امــور خارجــه کشــورمان 
در فضــای مجــازی بازخــورد داشــت. 

مخصوصاً سخنانش درباره امریکا.
»جاهایــی که داد ضدیــت با امریکا 
را ســر می دهنــد بــاور ندارنــد امریکا را 
هــم می توان شکســت داد.«، »چــرا نمی گوییــد این مردم 
توانســتند چــه امکاناتــی در برجــام از امریــکا بگیرنــد؟« و 
»بپذیریــم منافــع ملــی جناحی نیســت. ما در یک کشــتی 
نشسته ایم«، جماتی از سخنرانی او بودند که بارها توسط 
کاربــران بازنشــر شــدند و دربــاره اش نوشــتند و البتــه مثل 
همیشــه بعضی هــا موافــق و بعضی هــا مخالــف: »محمد 
جواد ظریف امروز در کنگره حزب ندای ایرانیان بر محوری 
تأکیــد کرد کــه اکثر اصاح طلبــان آن را فراموش کرده اند و 
آن چیــزی نیســت جــز مــردم.«، »متــن ســخنرانی ظریف 
در کنگــره حزب ندای ایرانیان بســیار غــرور آفرین و مبتنی 
بــر واقعیت های ایــران، منطقه و جهان بود. دم شــما گرم 
آقــای دیپلمات«، »ظریف خطاب به روزنامه کیهان: »چرا 
غرور ملی را خدشــه دار می کنید؟!«غرور ملی با پاسپورت 
یک کشــور، بــا ثبــات تأثیرگــذاری اقتصادی یک کشــور و... 
ایجــاد می شــه. مردم خیلــی به تیتــر کیهــان و تجلیل های 
صداوســیما برای حس غــرور ملی کاری ندارنــد، کی بود؟ 
کــی بود؟ من نبــودم! ظریف: آنکه پشــت میــز مذاکره بود 
مــردم بودند، ما نبودیم.«، »ســخنان ظریف را دنبال کنید 
تــا درک کنید یک دیپلمات وطن پرســت و قاطع چگونه با 
زبانــی قابــل درک از منافع ایــران دفاع می کنــد. در مقابل 
ایــن شــکل مواجهــه امثــال پمپئــو، نتانیاهــو و الجبیر یک 
مشــت دلقکند. اگر به اندازه کافی دیده نمی شــود اشــکال 

ماست که انعکاس نمی دهیم.«

جمله های ظریف

واکنش روز

شهروند 
مجــازی
یگانه خدامی

خبر آخر
»نیلوفــر خوش خلــق« نامــزد دریافت 
جشــنواره  زن  بازیگــر  بهتریــن  جایــزه 
»کوئیــن پالــم« امریکا شــد. به گزارش 
»ایــران«؛ طبــق اعام رســمی ایــن جشــنواره خوش خلق 
برای بازی در فیلم کوتاه »مه« به کارگردانی علی شورورزی 
و حســین محروقــی، کاندیــدای دریافــت جایــزه بهتریــن 
بازیگــر زن ایــن جشــنواره شــده اســت. ایــن جشــنواره در 
»پالم اســپرینگز« ایالت کالیفرنیا امریکا برگزار می شــود و 
امــروز با اعام برگزیدگان و اهــدای جوایز به کار خود پایان 
خواهــد داد. ایــن فیلم همچنین طی روزهــای اخیر در ماه 
دســامبر در جشــنواره های »کپیتــال فیلم میکــر« برلیــن، 

فیلم هــای مدیترانــه ای کــن، حقوق بشــر اردن، به نمایش 
درآمــد و نظــر مثبت هیــأت داوران ایــن جشــنواره ها را به 
همراه داشــت. »مه« روایتگر زندگی زن غســالی اســت که 
پس از مرگ کودک خردســالش نتوانســته هیــچ بچه ای را 
شست و شــو دهد، اما اکنــون در موقعیتی ناچار به شســتن 
جنازه کودکی می شود که تازه درگذشته اما تصمیم دیگری 
می گیرد. نیلوفر خوش خلق، سیامک ادیب و قربان نجفی 
مهم ترین چهره هایی هستند که برای ساخت »مه« مقابل 
دوربین مهدی اصانی رفته اند.فیلمنامه این فیلم به قلم 
رضا شــیخانی، حســین محروقی و علی شــورورزی نوشته 
شده و تهیه کنندگی آن به عهده مهدی اصانی بوده است.

درخشش خوش ُخلق در ِمه

دیروز ســالروز تولد ناصــر حجازی 
دروازه بان محبوب تیم ملی و تیم 
اســتقال بــود. هم پرسپولیســی ها 
و هــم اســتقالی ها ناصرخــان را دوســت دارند و به 
همیــن دلیــل بازیکنــان و مــردم دیــروز دربــاره اش 
زیاد نوشــتند. مهدی تــاج رئیس فدراســیون فوتبال 
در اینســتاگرامش عکس جالبــی از ناصر حجازی در 
کنار ایرج دانایی فر که دیروز مراســم خاکسپاری اش 
برگزار شــد در لباس احرام و هنگام اجرای مناســک 
حج گذاشــت و نوشت:»ســالروز تولد یک اســطوره، 
ناصــر حجــازی گرامــی در ســال ۹۷ مصادف شــد با 
ایــام درگذشــت اســطوره ای دیگــر؛ ایــرج دانایــی فر 
نازنین.« بعضی چهره های فوتبالی در کنار بســیاری 
از کاربران اینســتاگرام با پست هایی تولد او را تبریک 
گفتنــد. بــا جمله ای که در بیشــتر این پســت ها دیده 

می شد:»تولدت مبارک اسطوره.«

تولد روز

اسطوره آبی

هفته نوشت های شهروندی عضو شورای شهر

باید نترسید، فهمید و کاری کرد
پنجــره ای کــه اینجا 
گشــوده  امــروز  از 
می شــود بایــد ۱۶ یا 
بــاز  پیــش  مــاه   ۱۸
می شــد. وقتــی کــه 
بــر پایــه رأی مــردم 
شــهر،  شــورای  بــه 
مــن هم یکــی از آن 
بیســت و یــک نــام 
) لیســت ( هه سیا
ای بــودم که با »امید« هم نام شــد. یکی از 
ناشناس های آن ســیاهه و اعضای شورای 
پنجــم در حــوزه انتخابیــه شــهری تهران، 
ری و تجریــش. امــروز گرچه پس از ۱۶ ماه، 
ولی با همراهی دوســتان، هفته نوشته های 
یــک عضو شــورای تهــران را آغــاز می کنم 
برای آنکه پنجره ای باشــد از تجربه زیسته 
اجتماعــی و فرهنگــی کــه در ایــن هفته ها 
همزمــان، هــم از زاویه شــهروندی و هم از 
موضــع یــک سیاســتگذار و نظارت کننــده 
ابرکانشــهر تهــران ارائــه می کنــم. در این 
تجربه زیسته  گاهی مانند کسی هستم که در 
یک فانوس دریایی هنگام طوفان و تاطم 
موج هــا بایــد نترســد، بفهمــد و کاری کند. 
گاهی پیاده پیمایی هســتم کــه می روم نان 
تــازه بخرم و شــاخه به شــاخه درخت های 

کوچــه را ســام می دهــم، پی جــوی بلبــل 
خرمایی هــا، زاغچه ها و کاغ ها و گربه های 
تهرانــم. در ایــن ۱۹ مــاه پــس از انتخابات 
شــورا، این شــادی ها و دلبستگی های ساده 
هرازگاهی شــاید دســتمایه حمله و توهین 
شــد، ولی مــن زندگی را به همین ســادگی 
دوســت دارم و کار شــهر را بــا فهــم همــه 
پیچیدگــی اش ارزنــده و جدی دانســته ام. 
یکــی از گرفتاری ها در تهران و کانشــهرها 
ایــن اســت کــه هنــوز پس از بیســت ســال 
راه و روشــی مؤثــر بــرای گفت و گــو میــان 
منتخب و انتخاب کننده نیست یا احساس 
می شــود که نیســت. اینجا پنجره ای اســت 
کــه بتوانــم جایــی روشــن تر از آن صحــن 
و چلچــراغ کریســتالی گــران قیمتــش و از 
راهی خودمانی تر از مصاحبه های رســمی 
درباره تجربه شــهری ام بگویم و نقد شوم 
و شــاید این پنجره جنبه خیلی از واقعیت 
را نشــان بدهــد. پیش درآمــد را ایــن هفته 
مفصل تــر نوشــتم کــه بگویم؛ عضو شــورا 
بــودن اصًا نبایــد به توهم قهرمــان بودن 
تبدیل شود، نباید از بن بست هایش ترسید 
و نبایــد تبدیــل بــه ابرقــدرت شــهر شــدن 
بشــود که اگر چنین شــود باید هوشــیار بود 
و جنگید؛ نخســت با خود در چنین میدان 
گســترده ای از قــدرت و نعمــت و ســرمایه 

و  ســود. مــن شــهر را دوســت دارم و از این 
پنجره عضو شــورا بودن هر هفته روایتی را 
بــا گردگیری از این ایوان و رســیدگی به گل 
ســرخی کــه دوســتش دارم، خواهم گفت. 
روایتــی از هفتــه ای کــه گذشــت، کــه هفته 
پیش پر از مناسبت های ملی) زادروز بهار، 
تشــکیل شــورای انقــاب فرهنگــی، زادروز 
شــاملو، کار داوطلبانــه( و جهانــی )مبارزه 
بــا فســاد، حقوق بشــر، کوه، ســامت( بود 
و جلســه های کاری بی امان بــرای پیگیری 
ساماندهی دستفروشی تا بیان حق شوراها 
دربرابــر تحقیر و تخریب ها؛ و گاهی نمایی 
از هفته آینده که همه درگیر هفته پژوهش 
و عکــس گرفتــن در مراســم های وقت گیر 
بی خاصیــت می شــوند و شــهری کــه هنوز 
چشــم به  راه نشــانه های تغییــر مشــخص 
اســت. ســخن آخــر، حضــور پیمانــکاران 
مقابــل شــورا در ایــن  روزها مســأله مهمی 
بود، ولی کســی به آن نپرداخــت و با اینکه 
گــزارش اولیــن تحقیــق و تفحص شــوراها 
آمــاده شــد، هنــوز نشــانی از قرارگیــری آن 
کــه مطابــق  ارائــه در صحــن،  در دســتور 
قانون باید حداکثر طــی یک هفته صورت 
می گرفت، نیســت. باز اینجــا خواهم بود و 
از شــهر و نکته هــای شــهروندی یک عضو 

مدیریت شهری می نویسم.

پیش نوشت

الهام فخاری
 عضو شورای
شهر تهران

مینــا اکبــری گامــی به خطــا نهاده 
اما خطای جانانه ای مرتکب شــده 
اســت. ایــن بــار دوربین به دســت 
روزنامــه نــگاری می کنــد و شــگفتا 
کــه دوربینــش کاری تــر از قلمــش 
دراز  ســال های  اســت.  درآمــده 
روزنامه نویــس و ســینمانویس بود 
و ایــن بــار ســینماگر شــده و در این 
رویکرد تازه صرفاً سینماگر نیست، 
همچنــان روزنامه نگار اســت؛ نه با 
قلم که با دوربین و البته دوربینش از قلمش تواناتر است. 
در دنیای هنر هنوز ابزاری نیرومندتر از کلمه آفریده نشده 
اما مینا اکبری نشان داده با دوربین بهتر می تواند گزارش 
کنــد. »میــدان جوانــان ســابق« یــک مســتند بــه معنــای 
رایــج کلمه نیســت. مســتندهایی که تاکنــون دیده ایم اگر 
تبلیغاتی نباشــند همه رویکردی نوســتالژیک به موضوع 
دارند و دریغاگوی وضعیتی یا شــخصیتی هســتند. تاریخ 
می ســازند و به گذشــته نگاه می کنند. مســتند مینا اکبری 
افشــاگرانه اســت، اعتراض آلود اســت، عتاب آمیز اســت. 
بــه جای گذشــته، بــه آینــده گرایــش دارد. فــرق تاریخ با 
روزنامه نگاری آن اســت که تاریخ به گذشته نگاه می کند، 
روزنامه نگاری به روز و آینده. کار خانم اکبری نه فقط به آن 
جهت که اعتراض آمیز اســت بلکه بدان جهت که روی به 
آینده دارد از تاریخ و به همان نسبت از مستند سازی رایج 

فاصله می گیــرد و به روزنامه نگاری 
مســتند  در  اینکــه  می شــود.  بــدل 
مــی آورد  روی  روزنامه نــگاری  بــه 
اســت.  خاقیــت  اســت،  ابــداع 
موضوع مســتند او »آواز کشــتگان« 
اســت. در روزگاری نــه چنــدان دور، 
غیــر  و  اصاح طلــب  مطبوعــات 
اصاح طلــب قتــل عام می شــوند، 
روزنامه هــا مهــر و مــوم می شــوند، 
روزنامه نــگاران تعقیب می شــوند، 
جهــان  ســوی  آن  و  ســو  ایــن  بــه 
می گریزنــد، زندانی می شــوند. ولی 
ســرانجام از زنــدان بیــرون می آیند 
یــا از خارج به داخل ســفر می کنند. 

ســراغ روزنامه های شــان را می گیرند، با خرابــه و مخروبه 
رو بــه رو می شــوند، بــه میدانی می رونــد که زمانــی در آن 
جمــع شــده اند و عکــس گرفته انــد. می خواهنــد ببیننــد 
چند نفرشــان هســتند، چند نفرشــان رفته اند. بیشترشان 
رفته اند، پراکنده شــده اند، نیستند، یکی راه می افتد ببیند 
کجا هســتند، چه شده اند؟ »خردک شرری هست هنوز؟« 
یکی یکــی را پیدا می کند، می نشــینند گــپ می زنند، گریه 
می کننــد، دوبــاره قلــم می زننــد، درخــت را بریده انــد اما 
درخت همین جســم مرده نبوده است. ثمر داشته است. 
ثمرش هسته داشته و هسته زنده است، هسته بیدار است، 
دوباره ســبز می شــود. روزنامه نبود. مستند می سازند. آن 
هــم نبــود کار دیگر می کنند. ســعدی می گفت بــر نیاید ز 
کشــتگان آواز. اما مســتند »میدان جوانان ســابق« نشــان 
می دهد که کشــتگان آواز دارند و آوازشان بس بلند است. 
حتی اگر ۳0-۲0 ســال از زمان کشــتن شــان گذشــته باشد 
ســرانجام صدایشــان به کــوه بر می خــورد و بــر می گردد. 
به کــوه؟ بلــه به کــوه تاریــخ! بازندگان کســانی هســتند که 
دگرگونــی را بر نمی تابند و موضــوع آن را درک نمی کنند 

و به داغ و درفش روی می آورند.
جذابیت فیلم چندان است که من نفهمیدم کی تمام 
شــد. چرا تمام شــد؟ تــا به خــود آمدم دیــدم حضار کف 
می زننــد. بــا خودم گفتم مگر تمام شــد؟ بــرای چه تمام 
شد؟ وقتی از جایم بر می خاستم یک کسی در گوشم گفت 
ســهم بعضی ها زیاد اســت. درســت می گفت. اگر ســهم 
برخی ها کمتر می شــد فیلم جامع تر 
امــا  می آمــد.  در  کار  از  همگانی تــر  و 
مهم نیست. همه کسانی که در سالن 
نشسته بودند به اندازه همان هایی که 
در فیلم سهم شان زیاد بود به میدان 
جوانــان ســابق رفتــه بودنــد. همــه با 
هم و در کنار هــم. مباحث فنی فیلم 
را باید به اهل ســینما واگذاشــت. من 
نباید درباره آن چیزی بنویسم. اما آن 
تکــه از فیلم که یک فیلم کهنه را پیدا 
کرده بودند و به تماشــای آن نشســته 
بودنــد تــکان دهنــده بــود. در را لگــد 
می زدنــد کــه باز شــود و وقتی باز شــد 

چه دیدند؟ دردناک بود.

به بهانه اکران فیلم مستند »میدان جوانان سابق« ساخته مینا اکبری

سینماگر اما همچنان روزنامه نگار

سینــما

سیروس علی نژاد
روزنامه نگار

نیایش سرامیفرهنــگ
مدیرمسئول نشر باد

دومین  و  بیســت  دبیرخانه  »ایــران«: 
ایــران  دانشــگاهی  تئاتــر  جشــنواره 
و  کانون هــا  از  اطاعیــه ای  انتشــار  بــا 
انجمن هــای تئاتــر دانشــگاهی سراســر کشــور خواســت تا 
نیازمندی هــای خود را بــرای برگزاری هرچه بهتر جشــنواره 
تئاتر مناطق اعام کنند. یادداشــت زیر در راســتای اجابت 

آن درخواست نوشته شده است.

نــگارش ایــن یادداشــت مرا می بــرد تا 
روز هــای زیبایی که در تئاتر دانشــگاهی 
تکاپــو را آغاز کردم. از همین روســت که 
برای نوشتن درباره تئاتر چنین اشتیاقی 
دارم. تئاتر دانشگاهی یک فرصت برای 
زایش فرم و محتوای تازه است؛ فرصتی 
تــا جوانــان از شــهرهای دور و نزدیــک، 
بیایند و انگیزه  و اشــتیاق  خود را بروز دهند و نگذارند شــور به 
صحنــه بردن تئاتر به پایتخت خاصه شــود. فرصتی که طی 
آن افراد از شهرهای مختلف می آیند و بینش ها و فرهنگ های 
بومــی خــود را با هم و به اتحــاد در ســالن های تمرین زندگی 
می کنند. اینگونه اســت که از تئاتر ســنت و مدرنیتــه را در هم 
می آمیــزد و پیــش روی همــگان می گــذارد. هنرمنــد تئاتــر 
دانشــگاهی، جــوان، خــّاق و پر از انرژی اســت. از مکاشــفه و 
آفریــدن صحنه ها بدیع و شــگفت انگیــز بیم نــدارد. به توان 
خود تکیه می کند و اندیشه انسان غیر وابسته را بر صحنه های 
پژوهیده اش تمرین و اجرا می نماید. تئاتر دانشگاهی بر تفکر 
تازه متکی است و هنرمند این نوع از تئاتر با تمام وجود تاش 
دارد تا خودش را بیرون بیاورد و موجودیت پاک و انسانی اش 
را با نور و رنگ و آهنگ و حرکت به جهان پیرامون اش نشــان 
دهد.پرسشــی از خود دارم: آیا هنر تئاتر در طول تاریخ هدفی 
غیر از این داشته است؟ - دانشجویان فهیمی که وقت وعمر 
جوانی خود را در پاتو های کوچک با کمترین امکانات زندگی 
می کننــد و بــه تمرین گفتار ها و حرکت های نمایشــی بســنده 
نمی کننــد و حقــوق خــود را بــه جــای گیشــه ها از تاریخ پیش 
رویشان و آینده نزدیک طلب می کنند. برای من که هنوز خود 
را دانشجو می دانم این یعنی خود زندگی... چرا که تئاتر تنها 

یک شغل نیست!
تئاتــر ابــزاری بــرای شــناخت خــود و همین طــور جهــان 
پیرامون اســت. در تاش و پیگیری تا اثری شــنیداری بشــود 
تــا بیاینــد، ببینــد وســکوت را انتخــاب نکننــد.ارزش تئاتــر 
دانشــگاهی بیــش از هر مقولــه دیگر اش – که همــه آنها نیز 
بــا ارزش اند-شــور و اشــتیاق خســتگی ناپذیری هنرمنــدان 
درعرصه آن است. دانشــگاه ها و فعالیت هنری در دانشگاه 
رنگ بنــدی زیبایــی از طیف افــرادی اعم از – بــه اصطاح- 
تئاتری هــا و غیر تئاتری ها را با بر چســب زیبایــی به نام تئاتر 
گــرد هــم جمع می کننــد تا به طــرزی نا محســوس، مکالمه 
اجتماعــی شــکل یافتــه از بینش ها در قالب هنر تئاتر شــکل 
بگیرد.با و جود همه مصائب اقتصادی و مدیریتی اگر چرخ 
تئاتر دانشگاهی با اراده و جنبش خود دانشجویان به حرکت 
درآیــد و وزارتخانه هــا و مراکــز و ادارات بــا نگاهــی پدرانــه از 
اســتقال این جریان حمایت به عمــل بیاورند خواهیم دید 
کــه شــکوفه های پــر از طــراوت دانشــجویان در ســال های نه 
چندان دورنســیم بهار زاینده را به درخــت تئاتر حرفه ای ما 
می دمنــد و مخاطب تئاتــر نفس اش تازه می شــود. تئاتر در 
دانشــگاه ها، دانشــجویان را در پویاتریــن دوران زندگی شــان 
که همان ســن نوجوانی و جوانی باشد گرد هم می آورد و کار 
گروهــی و تشــکیل اجتماع را بــه آنهــا می آموزد.ارتباط های 
فرهنگی را شــکل می دهد، خانه های دانشــجویی، کافه های 
دانشــجویی، پاتوق ها و خوابگاه های دانشــجویی جایی برای 
تبــادل افــکار متعالــی می گــردد. به همیــن خاطــر از دوران 

دانشجویی با خود قرار گذاشتم تا همیشه دانشجو بمانم.

برگزار کنندگان جشنواره تئاتر دانشگاهی و دغدغه های امسال

زیست هنرمند در جوانی 

اره
شنو

ی ج
موم

بط ع
روا

متـن و 
حاشیه

حسین جمالی
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