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کشف میادین جدید نفت و گاز در کشور
مدیــر اکتشــاف شــرکت ملی نفــت اعالم کــرد: همــکاری با شــرکت های 
بین المللــی بــرای مطالعات اکتشــاف میدان هــای نفتی ادامــه دارد و در 
ســال های 1396 و 1397 میادین جدیدی کشــف شــده است که وزیر نفت 

جزئیات آنها را اعالم می کند.
»سیدصالح هندی« عصر دیروز در نشست خبری افزود: در سه بخش اکتشاف میدان های 
جدید، مخازن جدید و افزایش حجم میادین کشــف شــده در حال فعالیتیم و در هر سه 

بخش دستاوردهای خوبی داشته ایم.
وی ادامه داد: در کشــور حدود 40 مخزن نفتی کشــف شــده و توسعه یافته داریم که نشان 

می دهد بخش اکتشاف از تولید و توسعه جلوتر است.

خبـــر 
آخـــر

مذاکرات منطقه ای؛ مرحله دشوار تثبیت دستاوردها 
همایــش صلــح و ثبات در غرب آســیا در شــرایطی بــه عنوان 
مقدمــه کنفرانــس امنیتی تهران با حضور مقام های سیاســی 
و دیپلماتیــک و کارشناســان حــوزه سیاســت خارجــی برگــزار 
شــد که جمهوری اســالمی ایران و کشورهای تأثیرگذار منطقه 
می کوشــند در تحــوالت جــاری کانون هــای بحرانــی منطقــه 
همچون یمن و ســوریه به ســمت و سوی تثبیت دستاوردهای 
خــود گام بردارنــد. ایــن در حالی اســت که در فضــای نزدیک 
شــدن به پایــان جنگ نظامی در ســوریه و آغــاز گفت و گوهای 
یمنی – یمنی و شــرایط پرآشوب منطقه غرب آسیا نمی توان 
از شکست یا پیروزی مطلق صحبت کرد. بی تردید جمهوری اسالمی در هر دو حوزه 
یمن و ســوریه دســتاوردهایی داشته اســت که این دســتاوردها تثبیت شده نیستند. 
مرحله دشــوار کار از همین جا آغاز می شــود که گام برداشــتن در امتداد یک فرآیند 
سیاســی و دیپلماتیــک جهت تثبیــت دســتاوردهای میدانی با مقوله مشــروعیت، 
مقبولیت و ایجاد اجماع درباره خواسته ها و مطالبات ایران و سایر بازیگران مرتبط، 
تقــارن پیدا می کند. در اینجاســت کــه گفت و گو و تالش برای چانه زنــی و به حداکثر 
رساندن منافع ایران در کنار در نظر گرفتن مالحظات بازیگران دیگر موضوعیت پیدا 
می کند. بی تردید کســب دســتاوردهای میدانی فارغ از هزینه هــای هنگفت مادی و 
معنوی نبوده است؛ اما پیشبرد سیاست جمهوری اسالمی در منطقه بویژه در سوریه 
و یمن بدون تثبیت کردن این دستاوردها که کار بسیار دشوار و خطیری است، امکان 
پذیــر نخواهــد بود.از این منظر نباید پیروزی در یــک عرصه نبرد با پیروزی در جنگ 

اشتباه گرفته شود.
در چنین شــرایطی نفس آغــاز مذاکرات پیرامون موضوع یمن گام خوبی اســت که 
می تواند زمینه هایی را برای آغاز گفت و گو میان ایران با کشــورهایی چون عربســتان 
سعودی که در رابطه ای مبتنی بر خصومت قرار گرفته اند، فراهم سازد. این در حالی 
است که حتی با عربستان هم می توان وجوهی از گفت و گو را قائل شد. بویژه که آنچه 
برای عربســتان موضوعیت دارد، مســأله یمن اســت، درحالی که برای ایران مسأله 
ســوریه مهم تر هســت. البته مذاکرات میان تهران و ریاض در خصوص موضوعات 
یاد شده می تواند به اشکال مختلف جریان یابد و لزوماً نباید انتظار داشت که رسمی 
و علنی برقرار شــود. چه ایــن گفت و گو اگر درباره منافع مشــترک هم صورت نگیرد 
می تواند زمینه فهم واقعی طرفین از تهدیدات مشترک را فراهم کند و یا به توافقی 

پیرامون تعریف قواعد رقابت منتهی شود.
انتظــار برای همگرایی بازیگران مؤثر منطقه ای جهت حل و فصل بحران های 
موجــود در حالی اســت که منطقــه خاورمیانــه و مرزهای امنیتــی آن با حضور 
بازیگران بین المللی تعریف می شــود؛ منطقه نفوذپذیری که نمی توان انتظار 
داشــت بازیگــران فرامنطقــه ای از نقش آفرینــی در آن داوطلبانه کنــار روند. از 
این منظر بایســتی ســازوکاری به شــکل یک کنسرســیوم که کنشــگران خارج از 
منطقه هم در آن نقش داشــته باشند، طراحی شــود و در آن قالب به ترتیباتی 
نویــن و نــه لزوماً یک نظــم جدید، فکر کرد. از این حیث شــاید بتــوان گفت که 
کنفرانس هایی نظیر کنفرانس صلح و ثبات در غرب آسیا می تواند شروع خوبی 
باشد تا دیدگاه های ایران تبیین شود و در ادامه به اشکال مختلف در حوزه های 

دیپلماتیک پیشرفت پیدا کند.
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هــر روز بــا شــما در اینجــا خواهیــم بــود، صدای ســالم 
شــما، حرف شما و پیشــنهاد شــما را می شنویم و 

می خوانیم و بازگو می کنیم.
با ما همراه باشید، بگویید و بنویسید
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■  مشکالت مستمری بگیر بهزیستی / مجید عسکری: 17 سال 
اســت تحت پوشش بهزیســتی شهریار هســتم و مستمری 
ماهیانــه 300 هزار تومان دریافــت می کنم که رقم ناچیزی 
است و کفاف زندگی ام را نمی دهد. از سال 80 برای مسکن مهر اقدام کرده ام 
و بــرای تحقیــق هــم مراجعه کرده و درخواســت کمک مســکن از بهزیســتی 

کرده ام ولی تاکنون به درخواست من پاسخی نداده اند.
■  وضعیت نامناســب اتوبوس های شــبانه تجریش – راه آهن /777...0939: 
آقای سنندجی مدیرعامل اتوبوسرانی تهران تا به حال به اتوبوس های شبانه 
خط تجریش به راه آهن ســری زده اند؟ اکثر اتوبوس ها دارای بوی نامطبوع و 

از لحاظ فاصله زمانی بسیار نامنظم فعالیت می کنند.

نظــــــــر 
مـــــردم

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

روزنامه »ایران عصر«  
گامی تازه  در 

اطالع رسانی مجازی 

ارز پرچمدار افزایش قیمت کاالها نیست 
متأســفانه در ایــران با فقر تحلیل های اقتصــادی عامه فهم 
مواجه هســتیم و بویــژه این فقــر تحلیل در چنیــن روزهایی 
چشمگیر است. فی المثل در شبکه های اجتماعی این پرسش 
و مطالبه مطرح می شود که چرا با کاهش قیمت دالر، بهای 
کاالها یا خدمات پایین نمی آید. مدعای این پرسش و مطالبه 
این است که اگر قیمت ارز کاهش پیدا کرد به موازات کاهش 
قیمــت ارز، بهــای کاالها و خدمــات هم در بــازار کاهش یابد 
در صورتی که افزایش قیمت هــا و تورم دو دلیل عمده دارد. 
اولین ریشــه افزایش قیمت کاالها کشــش تقاضاست. وقتی 
تقاضا برای کاالها باال می رود طبیعتاً قیمت هم افزایش می یابد مگر اینکه تولید کاال 
نیز متناسب با افزایش تقاضا باال برود و جوابگوی تقاضای موجود باشد. در حقیقت 
قدرت خرید مردم با حجم نقدینگی در ارتباط مستقیم قرار دارد. چه این نقدینگی از 
منابع و جیب مردم باشد و چه بواسطه وام بانکی به بازار تزریق شود. این رابطه بسیار 
ساده است: اگر قدرت خرید دست مردم باشد اما کاالیی نباشد موجب تورم می شود.
از ســویی اگر رســانه ها می خواهند به مطالبات و خواســته های مردم جهت درستی 
بدهند باید تحلیل های واقع بینانه ارائه کنند. در حقیقت ربط دادن افزایش قیمت ها 
به افزایش قیمت ارز بی ربط است به خاطر اینکه فقط در دولت آقای روحانی حجم 
نقدینگی بیش از سه برابر شده است. در چنین فضایی وقتی تولید افزایش نمی یابد 
این انتظار را داشته باشید که قیمت ها هم سه برابر شود چون قدرت خرید متناسب 
با افزایش نقدینگی باال نرفته اســت. به سخن دیگر وقتی عرضه و تقاضا در تعادل 
باشــد حجم نقدینگی می تواند قدرت خرید را پوشــش دهد اما وقتی نقدینگی سه 
برابر شود و تولید متناسب با افزایش تقاضا به توازن نرسد الجرم تورم پیش می آید 
و این رخداد، نه تنها ربطی به قیمت دالر ندارد بلکه اتفاقاً دالر یکی از کاالهایی است 
که در چنین فضایی یعنی افزایش میزان نقدینگی با افزایش قیمت مواجه می شود.
سخن این است که عامل مهم تورم و افزایش قیمت ها نه تنها در جامعه ما که در 
همه جوامع، افزایش نقدینگی است. وقتی افزایش نقدینگی از یک سو وجود دارد و 
از آن سو کاال به میزان تقاضا در بازار نیست حتی اگر بانک ها برای خرید کاال وام ارائه 
کنند باز گره گشوده نخواهد شد و همین وام ها افزایش قیمت ها را بیشتر خواهد کرد. 
اگر بانک ها وام مسکن ارائه کنند زمانی این وام ها می تواند کارکرد مثبت داشته باشد 
که مسکن تولید شود اما اگر واحدهای مسکونی تولید نشود و فقط تسهیالت مسکن 

داده شود همین وام ها به افزایش قیمت ها دامن خواهد زد.
اما یک عامل دیگر در افزایش تورم وقتی است که هزینه های تولید در کشور باال می رود 
وقتی مثالً خودروسازی کشور وابسته به واردات قطعات خارجی است و واردات هم 
وابســته به ارز، طبیعی است که هزینه های تولید باال خواهد رفت. این افزایش تورم 
ناشی از افزایش هزینه تولید است اما در افزایش هزینه های تولید هم حجم نقدینگی 
نقش اول را دارد چون وقتی به صنعت خودرو نگاه می کنیم می بینیم وابستگی به 
واردات قطعات کم تر از 30 درصد است بنابراین حتی اگر دالر سه برابر هم شود به 

اندازه همان 30 درصد در افزایش هزینه های تولید نقش خواهد داشت.
اگر رســانه های مــا می خواهند جهت درســت تحلیلی دربــاره افزایش قیمت ها به 
جامعه ارائه کنند بیش از هر چیز باید بر »بحران اقتصادی مبتنی بر سیستم بانکی« 
تمرکز کنند. دو دهه اســت که سیســتم بانکی در این کشــور دچار بحران اســت و در 
حالی که متخصصان و فعاالن برای برون رفت از این بحران، ســال ها زمان ســپری 
کــرده و پیش نویس دو الیحه مهم را نگاشــته اند اما با تأســف لوایح بانک مرکزی و 
بانکداری اسالمی در مرحله تصمیم گیری متوقف شده است با این شرایط سرنوشت 
بانک های ما عین مؤسسات غیر مجاز کنونی خواهد بود چون تحرک چندانی از سوی 

مسئوالن برای مقابله با بحران بانکی دیده نمی شود.
از ســویی توجــه کنیم که نــه احزاب و نــه نامزدهــای انتخابات بــرای تصدی گری 
مناصب کلیدی هیچ کدام برنامه اقتصادی مشخصی ندارند بنابراین فهم درستی 
از اقتصاد را هم به جامعه ارائه نمی کنند در صورتی که اگر ما صاحب احزابی بودیم 
که می توانستند مســائل اقتصادی و اجتماعی را به بحث بگذارند این مباحث در 
نهایت به ارتقای ســواد و بینش فعاالن حزب و بدنه جامعه منجر می شــد در آن 
صورت جامعه در یک فضای شــفاف تر اعداد و ارقام اقتصادی را دنبال می کرد و 

به همدیگر ربط می داد.

سرمایه انسانی خارجی جذب کنیم
قانــون منع به کارگیری بازنشســتگان با تمام نواقصی 
که داشــت به اجرا درآمد و به یکباره نســلی از مدیران 
اجرایی کشــور را از میزهایشــان جدا کرد. اینکه چرا در 
طول دهه هــای اخیر مفهــوم پشتوانه ســازی از طریق 
تربیت نســل های جــوان بــرای مدیریت کالن کشــور، 
نادیــده گرفتــه شــد و حــاال حفــره ای بــزرگ در کادر 
مدیریتی بوجود آمده، موضوعی است که باید با مرور 
رفتار مدیران و سیاســتگذاران مورد بررســی قرار گیرد 
امــا ســؤالی که باید فوراً برای آن پاســخی یافت شــود، 
این اســت که در حال حاضر نسل جدید مدیران روی 
کار آمده چگونه باید اداره امور را به دســت بگیرند؟ آیا باید مانند مدیران 
نسل نخست انقالب، کارها را با سعی و خطا پیش ببرند؟ آیا باید به بهانه 
عدم پشتوانه ســازی و آموزش نامناســب نســل های دوم و سوم مدیران، از 

بهره وری مطلوب و مدیریت کارآمد صرفنظر کرد؟
می دانیــم که دیگــر فرصتی برای خطا کــردن و بیراهه رفتن وجــود ندارد. 
در شــرایط فعلــی، معامله خرید تجربه به بهای خطــا؛ مصداق بارز غبن 
فاحش اســت. دیگر نه مردم، همچون ســال های ابتدایی پــس از انقالب، 
بی تجربگــی را بــه عنوان عذر موجه بروز خطــا از مدیران خواهند پذیرفت 
و با صبوری از کنار ســختی ها و مشــکالت ناشی از اشتباهات مدیریتی عبور 
خواهند کرد و نه شرایط بین المللی، این اجازه را به سیاستمداران می دهد 
که در سیاســت های داخلی دچار لغزش شوند. بنابراین باید روش هایی را 
طراحی کرد که نسل جدید مدیران با بهره گیری از آن بتوانند کمترین خطا 
را در اداره امور داشــته باشــند. بخصوص در حــوزه اقتصادی، که وضعیت 
شــکننده کســب و کارهــای ایرانــی تحمــل آنها در برابر آشــفتگی ناشــی از 
تصمیمات غیرکارشناسی و اشتباه را به حد نهایی خود نزدیک کرده است.
امروز که حضور نســلی نــو از مدیران، فصلی نو در نظام مدیریت کشــور را 
می گشاید؛ بسیار مناسب است که در شیوه های مدیریتی نیز راهی نو گشوده 
شــود. نســل جدید مدیران باید عالوه بر تجربه آموزی از اسالف، به مخزن 
دانــش و تجارب همتایان بین المللی خود نیز به عنوان منبعی ارزشــمند 
برای یافتن راه حل مشــکالت کشور نظر داشــته باشند. رئیس جمهوری در 
دیــداری که بــا مدیــران وزارت راه و شهرســازی و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت داشــت، گفت: وقتی مربی ورزشــی می تواند به تیم ملی ما کمک 
کند چرا از ســرمایه گذار و دانشــمند خارجی برای پیشرفت استفاده نشود. 
وقتی باالترین مقام اجرایی کشــور در جمع مدیران اقتصادی به صراحت 
اســتفاده از دانشــمند خارجی را برای پیشرفت کشور مجاز می شمارد؛ چرا 
باید با تنگ نظری و ســوء ظن های بی مورد خود را از چنین امکانی محروم 
کــرد. مدیــران جدید می توانند دانش روز و شــیوه های نویــن مدیریتی را با 
استفاده از کارشناسان بین المللی، به کار ببندند تا تغییر نسل مدیران فراتر 
از یک تغییر شــکلی، آثار خــود را در محتوای تصمیمات مدیریتی آشــکار 

سازد.
بــا خروج امریــکا از برجام، شــرایط بــرای حضــور ســرمایه گذاران خارجی 
در ایــران دشــوار شــده اســت و بــه ایــن ترتیــب یکــی از دو گزینــه ای کــه 
رئیس جمهــوری اســتفاده از آنهــا را بــرای پیشــرفت کشــور پیشــنهاد داده  
عماًل در دسترس نیست. اما دانشمند خارجی را به عنوان سرمایه انسانی 
می توان به بدنه کارشناســی کشــور اضافه کــرد و اختراع دوبــاره چرخ را در 

بسیاری از امور کنار گذاشت.
امروز بسیاری از موانع کسب و کار، به چارچوب های اداری و مقررات دست 
و پاگیری بازمی گردد که بــرای فعاالن اقتصادی حکم تحریم های داخلی 
را پیــدا کرده انــد. مدیران نســل نو می تواننــد با اســتفاده از دانش و تجارب 
بین المللی در زمینه مدیریت نظام های اقتصادی، کیفیت فضای کســب 
و کار را بیش از پیش بهبود دهند و بند تحریم های داخلی را از دست و پای 
فعاالن اقتصادی بگشایند تا آنها بتوانند با فراغ بال بر جنگ با تحریم های 

بین المللی متمرکز شوند.

یادداشت

احمد حاتمی یزد
کارشناس مالی

یادداشت
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 نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران

 تالش ایرباس 
برای معافیت از تحریم

 حذف یارانه 3 دهک 
برای توسعه حمل و نقل عمومی

 تعطیلی مدارس تأثیری 
در کاهش آلودگی هوا ندارد 
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3رئیس قوه قضائیه:حل مشکالت اقتصادی با برخورد صرفًا قضایی ممکن نیست

حسام الدین آشنا مشاور    رئیس جمهوری خطاب به امریکایی ها:

 کمال خرازی در همایش صلح و ثبات در غرب آسیا  
به کشورهای منطقه پیشنهاد داد

گفت و گوی درون تمدنی

از سال 91 تاحاال 30 روز مدارس به خاطر آلودگی تعطیل شدند وزیر کشور در همایش ملی روز حمل و نقل خبر دادایران و فرانسه به دنبال اجرای کامل قرارداد خرید هواپیما

5721

8243

ناطق نوری:یادداشتی از لیلی گلستان رسول صدرعاملی در گفت وگو با »ایران«:

 فرصت خیال پردازی را 
از بچه ها گرفته ایم

 نهادهای صنفی 
و تعالی هنر

 در  برجام درست 
و عاقالنه عمل کردیم

گــــزارش
گـروه سیاسی

راهبرد جمهوری اســالمی ایــران برای 
منطقــه و حل و فصل اختــالف نظرها 
و  صلــح  »همایــش  در  گذشــته  روز 
ثبات در غرب آســیا« تشریح شــد. »منطقه قوی« به جای 
کشــور قوی تر محور اساســی اســت که بارها از سوی رئیس 
جمهوری و وزیر خارجه بیان شــده که ناظر بر حل و فصل 
مشــکالت منطقه ای در چارچوب گفت و گوهای منطقه ای 
و مبتنــی بــر اشــتراکات و احتــرام به یکدیگر اســت. همین 
محــور هــم دیــروز از ســوی کمــال خــرازی رئیس شــورای 
راهبــردی سیاســت خارجــی و حســام الدین آشــنا رئیــس 
مرکز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری تکرار و 
البتــه پیشــنهادهایی عملی برای تحقق آن هم بیان شــد. 
آنجــا که خرازی آغــاز گفت و گو های بیــن تمدنی را مطرح 
کــرد و حســام الدین آشــنا هــم بــر بیهــوده بــودن »ایــران 
هراســی« تأکیــد کــرد. تاکتیکی که بنــا بر گفته های مشــاور 
رئیس جمهوری اســرائیل مدام بر طبل آن می کوبد. او در 

تشــریح آنچه نیمه تاریک و روشن اتفاقات منطقه خواند، 
توضیــح داد که »در این نیمــه تاریک چطور می توان رژیم 
صهیونیســتی را ندیــد کــه ســرخوش تر از همیشــه، بــر بام 
اختالف هــا و رقابت هــای درون تمــدن اســالمی، جشــن 
گرفته بود. رژیم اشغالگر قدس که در استمرار جنگ های 
منطقــه، خــود را تنهــا برنده نهایــی منازعات می دانســت 
اکنــون نمی توانــد ســوز و گــداز شــیطانی و جنــگ افروزانه 
خــود را پنهــان کنــد و آشــکارتر از هــر زمان دیگــر در رأس 
تجزیه طلبــان تمامیــت ارضــی ســوریه و عــراق ایســتاده 
اســت.« آشــنا در ادامه توضیح داد که چگونــه می توان این 
معادلــه شــوم را وارونه کــرد. اینجا بود کــه در مذمت ایران 
هراسی خطاب به امریکایی ها- که همین چند روز پیش در 
ادبیاتی تحقیر آمیز مدعی شــده بودند که اگر امریکا نبود به 
فاصله یک هفته عربســتانی ها مجبور بودند فارســی سخن 

بگوینــد- گفــت که بــرادران 
عرب ما را تحقیر نکنید.

برادران عرب ما را 
تحقیر نکنید

هنوز درحال کشف موالنا هستیم
گفت وگو با  استادمحمد علی موحد درباره تصحیح جدید مثنوی معنوی 

محقــق  مهــدی    ، ملکیــان  مصطفــی    ، حدادعــادل  غالمعلــی  از:   یادداشــت هایی   بــا     همــراه 
یاحقــی محمدجعفــر  خرمشــاهی،   بهاءالدیــن    ، همایــون  تکمیــل  ناصــر    ، مجتبایــی   فتــح اهلل 

توفیق سبحانی،  حسین معصومی همدانی و ضیاء موحد

 وفات کریمه 
اهل بیت حضرت 
فاطمه معصومه)س( 

تسلیت باد

صفحه 2 را بخوانید
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جهانگیری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی تأکید کرد

حمایت از واحدهای تولیدی 
در برابر تحریم ها

معــاون اول رئیــس جمهــوری بــا بیان اینکــه نباید 
اجــازه دهیــم تولیــد در کارخانه های خودروســازی 
بــا مشــکل روبه رو شــود، گفت: خــودرو ســازان باید 

به دنبال جلب رضایت مردم و اقناع جامعه باشند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی معاون اول رئیس جمهوری، اســحاق 
جهانگیری در جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: صنعت 
خودروســازی کشــور بــا همــه نقدهــا و گله هایــی کــه در جامعــه نســبت 
بــه آن وجــود دارد، صنعتی اســت کــه زنجیــره گســترده ای از واحدهای 
صنعتــی کوچک و بزرگ بویژه واحدهای قطعه ســازی در سراســر کشــور 
بــه آن وابســته هســتند.وی با بیــان اینکه چنــد صد هزار نفــر در صنعت 
خودروســازی و صنایع وابسته به آن اشــتغال دارند، تصریح کرد: یکی از 
اولویت هــای مهــم دولت در شــرایط خطیر کنونی حمایــت از واحدهای 
تولیــدی مقابل تحریم های ظالمانه امریکا اســت چرا کــه این تحریم ها 
با هدف ایجاد نارضایتی از طریق گســترش بیکاری و مانع تراشــی بر سر 

تولید کاالهای مورد نیاز مردم، انجام می شود.
جهانگیــری بــر لــزوم اســتفاده از ظرفیــت و توانمندی داخلــی برای 
ســاخت قطعــات خودرو کــه از خارج وارد می شــوند، تأکید کــرد و گفت: 
خودرو ســازان باید با کمک دانشگاه ها و بخش خصوصی قطعات مورد 
نیــاز ایــن صنعت را در داخل تولید کرده و مصــرف ارز خارجی را کاهش 

دهند. 
رئیــس ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتــی تأکید کرد: خودروســازان 
ضمــن دفاع مســتدل و قاطع از برنامه هــا و عملکرد خود بــه انتقادها و 
درخواســت های مــردم بــرای ارتقــای ســطح کیفیــت خودروهــا و جلب 
رضایت جامعه و اقناع افکار عمومی توجه کنند تا بتوانند از مشــارکت و 

همراهی مردم در پیشبرد برنامه های آینده شان بهره مند شوند.
معــاون اول رئیس جمهوری با اشــاره بــه انتقاداتی که برخی مدیران 
از دخالت هایــی کــه توســط نهادهــای نظارتــی در فراینــد تصمیم گیری 
مســائل اجرایی کشــور صــورت می پذیرد، تأکیــد کرد: با توجه به شــرایط 
ســخت تحریم ضرورت همراهی و همــکاری نهادهای نظارتی و اجرایی 
برای حل مســائل و مشکالت کشــور بیش از پیش احساس می شود، زیرا 
امروز هر اختاللی که در روند مدیریت اجرایی کشــور ایجاد شود در مسیر 

خواست دشمن و به ضرر منافع و مصالح ملی است.
در این جلســه که وزیران راه و شهرســازی، صنعت، معدن و تجارت، 
نیــرو، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، امــور اقتصادی و دارایــی، فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، رئیس ســازمان اداری 
و اســتخدامی کشــور، رئیــس ســازمان میــراث فرهنگی،  صنایع دســتی و 
گردشــگری، معــاون علمــی و فناوری رئیــس جمهوری، معــاون رئیس 
جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده، فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتم 
االنبیــا، رئیس هیأت عامل صندوق توســعه ملی، رئیــس اتاق بازرگانی 
ایــران و مدیــران عامــل گــروه صنعتی ایــران خودرو و ســایپا نیــز حضور 
داشــتند، دبیرخانه ســتاد گزارشی از عملکرد مصوبات ســتاد و اقدامات 
دســتگاه های اجرایــی در اجــرای طرح هــا و برنامه هــای ابالغــی اقتصاد 

مقاومتی ارائه کرد.
براســاس این گزارش، از مجموع 163 طرح تصویب شــده در ســتاد، 
27 مــورد مربــوط بــه ســال 97 و 146 مــورد مربــوط به ســال 96 اســت و 
مصوبــات جلســات 52 تــا 60 ســتاد بــا موضــوع برنامه هــای مقابلــه بــا 
تحریــم 71 مصوبــه بــوده اســت. در ادامه این جلســه موضــوع مدیریت 
اثرات تحریم و چالش های پیش روی صنعت خودرو کشــور مورد بحث 
و تبــادل نظر قرار گرفت و گزارشــی از پیامدهــای تحریم صنعت خودرو 
کشــور که بــا هدف ضربــه زدن بــه زنجیره تأمیــن صنعت خــودرو ایران 
صورت گرفت، ارائه شــد. در ادامه این جلســه پس از بحث و تبادل نظر 
در خصوص برنامه تولید و نحوه تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان اصلی 
کشــور و اقدامات صورت گرفته توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
پیشنهاداتی در جهت رفع موانع پیش روی شرکت های خودرو ساز کشور 

ارائه و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
 

موافقت وزارت کشور با استانی شدن انتخابات مجلس
ایــن وزارتخانــه دربــاره استانی شــدن  ســخنگوی وزارت کشــور نظــر 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی را تشریح کرد. سید ســلمان سامانی 
در گفت وگو با تســنیم، با اشــاره به بررسی طرح اســتانی شدن انتخابات 
در کمیســیون  شــوراها و امــور داخلی مجلس شــورای اســالمی گفت: در 
برخی از مواد طرحی که در مجلس در حال پیگیری اســت وزارت کشــور 
نظراتــی دارد که به کمیســیون مربوطه اعالم کرده  اســت. وی ادامه داد: 
اگر مکانیزم انتخابات به گونه ای باشــد که در حوزه های انتخابیه، شرایط 
مشــارکت گروه هــای سیاســی و جریانــات سیاســی شناســنامه دار تقویت 
شــود، وزارت کشــور نیز از ایــن طرح اســتقبال می کند. ســخنگوی وزارت 
کشــور تصریح کــرد: به طور کلــی به جز نظراتی کــه درباره برخــی از مواد 

طرح ارائه شده داریم، با کّلیت این موضوع موافق هستیم.

تشییع پیکر سردار منصوری در مشهد
پیکر ســردار جانباز »قدرت  اهلل منصوری« فرمانــده قرارگاه منطقه  ای 
انقــالب اســالمی در  نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران  ثامــن االئمــه)ع( 
شمال شــرق کشــور دیــروز با حضور مســئوالن و اقشــار مختلــف مردم در 

مشهد تشییع شد. 
به گزارش ایرنا، مراسم تشییع پیکر سردار منصوری با حضور جانشین 
فرمانــده ســپاه پاســداران انقالب اســالمی، فرمانده نیروی زمینی ســپاه، 
سرپرســت اســتانداری خراســان رضــوی، تولیت آســتان قــدس رضوی و 
جمعی دیگر از مســئوالن از مهدیه مشــهد به ســمت حــرم امام رضا)ع( 
برگــزار شــد و نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی بر پیکــر مرحوم نماز 
گزارد.پیکر مرحوم منصوری پس از تشــییع در مشــهد جهت خاکســپاری 
به شهرســتان ایذه در خوزســتان منتقل می شود. ســردار سالمی جانشین 
فرمانده کل ســپاه در این مراســم گفت: ســردار ســرتیپ منصــوری تمام 
عمــر خــود را در راه مبارزه و جهاد با دشــمنان و دفــاع از کرامت، عزت و 
حیثیت و شــرافت و امنیت ملت سپری کرد. وی ادامه داد: دشمن بداند 
تا زمانی که اســتخوان های افرادی همچون منصوری بار سنگین حقیقت 
و اقتدار کشــور و ملت را حمل می کنند هرگز نخواهند توانست آرمان ها و 

اعتقادات مردم را خدشه دار کرده و بر کشور سلطه پیدا کنند.

 

»ریل گذاری برای یک بــازی برد-برد 
منطقه ای« این گزاره اساســی سخنرانان 
همایــش صلح و ثبــات در غرب آســیا با 

عنوان »یک منطقه، یک سرنوشت« بود 
که روز گذشــته در مرکز مطالعات وزارت 
امــور خارجــه برگزار شــد. ایــن همایش، 
در چارچــوب ســومین کنفرانــس امنیتی 
تهــران تعریــف می شــود کــه قرار اســت 
دی مــاه آینده برگزار شــود، همایشــی که 

به نوبه خود در زمانی برگزار می شــود که 
بــا پایان جنگ ســوریه، شکســت داعش 
در عــراق و آغــاز گفت و گوهــای یمنــی-
یمنــی، منطقــه شــرایط جدیــدی را بــه 
خــود می بیند. از ایــن رو بود که هم کمال 
خــرازی، رئیــس شــورای روابــط خارجی 

و هم حســام الدین آشــنا، مشــاور رئیس 
جمهوری، رویکردهای ایران برای منطقه 
قوی تــر، به جای قوی تریــن در منطقه را 
تشریح کردند. آنان فقدان گفت و گو را نه 
یک پیامد منطقه ای، که ناشی از مداخله 
قدرت هــای جهانی در منطقه دانســتند 

و تأکیــد کردند که کشــورهای منطقه، جز 
گفت و گــو و احترام به منافــع یکدیگر، راه 
دیگری ندارند. آنان اشــاره کردند که این 
گفت و گوهــا، از نوعــی ضــرورت تاریخــی 
نیز برخوردار است که امروز ضرورت های 
ژئوپلیتیک، ژئواقتصــادی و ژئو فرهنگی، 

آن را تقویت می کند. یا به عبارت خالصه، 
منطقه ای که خود مولد تمدن های بزرگ 
تاریــخ بــوده اســت، امــروز هــم می تواند 
برپایــه همین اشــتراکات تمدنی، مســیر 
جدیــدی را بــرای احتــرام و تأمین منافع 

بازیگران منطقه ای فراهم کند.

ریل گذاری برای بازی برد-برد منطقه ای
همایش صلح و ثبات در غرب آسیا  در تهران برگزار شد

در حاشــیه همایش »صلــح و ثبات 
در غــرب آســیا« بــا دیاکــو حســینی 
بررســی های  مرکــز  کارشناســان  از 
جمهــوری  ریاســت  اســتراتژیک 
گفت و گــو کردیــم. حســینی معتقــد 
اســت بــرای تحقــق منطقه قــوی به 
جــای کشــور قــوی کــه راهبــرد ایران 
بــرای منطقــه اســت، در اولیــن گام 
خویشــتندار  بایــد  طرف هــا  همــه 

باشند.
ë  دولــت از سیاســت »منطقــه قوی

تــر، بــه جــای قوی تریــن در منطقــه« 
صحبت می کنــد. آقای آشــنا معتقد 
اســت کــه مخاطب ایــن صحبت ها 
می تواند شورای همکاری خلیج فارس 
باشــد، اما ایــن طور بــه نظر می رســد 
مخاطب واقعی عربســتان باشــد. به 
طور ملمــوس، گفت و گو برای منطقه 

قوی تر چطور باید اتفاق بیفتد؟
منطقــه  بــه  ورود  شــرط  اولیــن 
قوی تر، خویشــتنداری است. به این 
معنی که ابتدا باید خود ما در رابطه 
بایــد صــورت  در منطقــه  آنچــه  بــا 
بدهیــم و دربــاره منطقــه ای که باید 

اجمــاع  داخــل  در  باشــیم،  داشــته 
حاصل کنیــم، در گام بعدی، یعنی 
پــس از شــکل گیری ایــن اجمــاع در 
طــرف ایرانــی، می توانیــم به ســراغ 
آنــان  از  و  برویــم  دیگــر  کشــورهای 
بخواهیم تا براساس این متد فکری 
که حاصل آن ســود و نفع برای همه 
کشورها اســت، وارد گفت و گو شوند. 
یعنــی اینکــه اگــر این خویشــتنداری 
کشــورها  از  کــدام  هــر  طــرف  در 
اتفــاق بیفتــد، همین طــور در طرف 
شــد  خواهــد  مقدمــه ای  ســعودی، 
بــرای اینکه بتوانیــم به یک منفعت 
منطقه ای هم فکر بکنیم، آن هم در 
کنار منافع ملی که کشــورها مستقل 

از هم دنبال می کنند.
ë  ایران بــرای این خویشــتنداری چه

باید بکند؟
اول اینکــه مــا بایــد نــگاه حاصل 
جمــع صفر را کنــار بگذاریــم. یعنی 
اگر مثاًل در یمن یا ســوریه، ما منافع 
بیشــتری را بتوانیم حاصل کنیم، که 
آن منافــع هــم قابل تعریف اســت، 
طــرف مقابــل کاماًل خواهــد باخت، 

یــا اگــر او بتوانــد کاری را انجام دهد، 
مــا به طــور کامــل شکســت خواهیم 
خــورد. این تلقــی باید از بیــن برود. 
معنــی اش این اســت که مــا باید به 
یک نوع از تعامــالت منطقه ای فکر 
کنیم که همه کشورها بتوانند بخشی 
از منافع حیاتی را که برای خودشــان 
درنظر می گیرند، به دســت بیاورند. 
شــناختن ایــن حــق بــرای دیگــران 
می تواند شــروع این کار باشــد. البته 
ما این کار را شروع کرده ایم و به این 
معنا نیســت کــه امــروز در یک بازی 
حاصل جمع صفر هســتیم. چنانکه 
نیــز  و  آســتانه  گفت و گوهــای  در 
حمایتــی کــه ایــران از گفت و گوهای 
اقــدام  می دهــد،  صــورت  یمنــی 
اســت  آمادگــی  اعــالم  نــوع  یــک  و 
مبنــی بــر اینکه مــا آماده ایــم منافع 
کشــورهایی مانند عربســتان و ترکیه 
را در ترتیبــات امنیتی جدید در نظر 
بگیریــم. یــا در گفت و گوهــای دوحه 
که دکتر ظریف در آن شــرکت کردند 
هــم بــر ایــن موضــوع تصریح شــد. 
بنابرایــن اکنون این امــکان را داریم 

کــه بــه تدریج به این ســمت حرکت 
تــا  دهیــم  ســرعت  آن  بــه  و  کنیــم 
بتوانیم از افزایش بی اعتمادی هایی 
که می تواند یک بار دیگر جنگ های 
جلوگیــری  کنــد،  تشــدید  را  نیابتــی 
کنیــم. گام هــای خوبــی آغــاز شــده 
اســت، اما همچنان مســتلزم تداوم 
است، هم در روابط خارجی ما و هم 
درون جامعه ایرانــی که باید در این 
امنیــت  از مفهــوم  درک متمدنانــه 

پیشگام باشد.
ë  اکنون در این شــرایط کــه جنگ در

ســوریه در وضعیــت پایانــی اســت 
یمنی-یمنــی  گفت و گوهــای  و 
می توانیــم  اســت،  شــده  آغــاز  هــم 
کنفرانــس امنیتــی تهــران را کــه یک 
ماه دیگر برگزار می شــود تالشی برای 

ریل گذاری جدید در منطقه بدانیم؟
بتوانــد  کنفرانــس  کــه  امیــدوارم 
آن ســطح از تأثیرگــذاری را داشــته 
ایــن  اتفاقــی  چنیــن  الزمــه  باشــد. 
است که نخبگان کشــورهای منطقه 
را به ایــن اجالس ها دعــوت کنیم تا 
بتواننــد حرف هــای خــود را آزادانــه 

بگوینــد و مــا هم بشــنویم و مــا باید 
از  را  انتقادهایــی  شــنیدن  تحمــل 
کشــور خود داشــته باشــیم. اگــر این 
اتفاق بیفتد، می تواند شروعی برای 
سلسله نشســت هایی این چنینی در 
کشــورهای مختلف منطقه باشد که 
ایــن بــار مــا بایــد در آنجا مشــارکت 
کنیــم و آزادانــه حرف هــای خــود را 
شــروع  می توانــد  امــر  ایــن  بزنیــم. 
خوبــی بــرای گفت و گــوی مــردم بــا 
مــردم یــا درواقــع نخبگان سیاســی 

جوامع مختلف منطقه با هم باشــد 
که ســنگ بنــای خوبی بــرای حرکت 
در بعــد دیپلماتیــک و رســمی ایــن 
گفت و گوهاســت. معتقــدم شــرایط 
فعلــی که شــما به آن اشــاره کردید، 
نشــان می دهد اکنون در آستانه یک 
شــیفت جدیــد در منطقــه هســتیم 
کــه مطابــق آن کشــورهای منطقــه 
آمادگــی بیشــتری پیــدا می کننــد تــا 
بتواننــد رقابت ها را کنار بگذارند و با 

هم همکاری کنند.

دیاکو حسینی در گفت و گو با »ایران«:

خویشتنداری اولین گام منطقه قوی است

اخبــــار

امــام جمعه موقــت تهران بــا تأکید بر 
لــزوم اجمــاع برای حل مســائل کشــور 
گفت: قطعاً اجمــاع در طول عقالنیت 
و علم شــکل خواهد گرفت.بــه گزارش 
والمســلمین  حجت االســالم  ایســنا، 
ابوترابی فــرد در جلســه شــورای اداری 
اســتان تهــران بــا اشــاره بــه نامــه امــام 

علی)ع( خطاب به مالک اشتر به چهار 
وظیفــه دولتمردان اشــاره کــرد و افزود: 
یکی از وظایف دولتمردان درآمدزایی و 
جمع آوری مالیات است که متأسفانه در 
کشــور ما مورد غفلت قرار گرفته است. 
اســتانداران اگر اختیارات الزم را داشــته 
باشند قطعاً در کشور با یک تحول روبه رو 

خواهیــم شــد. بایــد افزایــش عملکرد 
آنهــا در درآمدهــای مالیاتی بــا دیگران 
مــورد ارزیابی قرار گیرد و اگر چنین شــد 
قطعــاً تحــوالت بســیاری در کشــور رخ 
می دهد. امروز جمهوری اسالمی ایران 
در موضــوع امنیت بخوبــی عمل کرده 
و رتبــه اســتثنایی ای دارد. یکــی دیگر از 

وظایــف دولتمردان تربیت انســان ها و 
آبادانــی و عمــران مملکت اســت. وی 
تأکیــد کــرد: قطعــاً در تنفیــذ اختیارات 
اســتانداران کلید در دست دولت است. 
دولــت تصمیم می گیرد بــرای افزایش 
وظایف استانداران و همچنین انتخاب 
اســتانداران متناســب بــا وظایــف که به 

این ترتیــب تحولی بــزرگ روی خواهد 
داد. امام جمعه موقت تهران در بخش 
دیگری از صحبت های خود گفت: برای 
آقای محســنی بندپــی اســتاندار جدید 
تهران که با کوله باری از تجارب مدیریتی 
در این جایگاه قرار گرفته اســت، آرزوی 
موفقیت دارم. بی تردید مســائل کشــور 

با اجمــاع قابل حل اســت و اجماع جز 
در طول عقالنیت و علم شکل نخواهد 
گرفــت.وی تأکید کرد: اگــر دولت نیمی 
از وقتــی کــه بــرای اجمــاع بــا جامعــه 
جهانی را گذاشته برای اجماع در داخل 
می گذاشــت برجام به روانی و سهولت 

بیشتری پیش می رفت.

امام جمعه موقت تهران تأکید کرد

لزوم اجماع برای حل مسائل کشور

مرتضی گل پور
خبرنگار

خرازی به کشورهای منطقه پیشنهاد داد

گفت و گوی درون تمدنی
روابــط  راهبــردی  شــورای  رئیــس   
خارجــی تأکید کــرد که بایــد بعد از 
موفقیت هــای نســبی نشــان دهیم 
که قهرمانان میدان صلح هســتیم. 
ســید کمــال خــرازی بــا اشــاره بــه 
تــالش برخــی گــروه هــا و کشــورها 
بــرای تجزیه عــراق، ســوریه لبنان و 
یمن تأکید کــرد: »در حالی که همه 
مدعــی بودند ظــرف یک ماه اســد 
ســاقط خواهد شــد، اما به رغم این 
تالش ها همچنان دولت بشــار اسد 
حاکم اســت و دولت هایــی که با آن 
مخالف بودند یکی یکی روابط خود 
را با دولت ســوریه برقرار می کنند«. 
خــرازی دســتیابی بــه هــدف ایجاد 
صلح و آرامش در منطقه را نیازمند 
ایجاد یک سازوکار امنیت منطقه ای 
دانســت و پیش شــرط  شــکل گیری 
این سازوکار را داشتن برآورد دقیقی 
از اوضاع و موقعیت فعلی تحوالت 

جاری دانست.
رئیس شــورای راهبــردی روابط 
خارجــی بــا تأکیــد بــر این کــه هیــچ 
کدام از قدرت هــای منطقه ای توان 
هژمون شــدن ندارنــد و نمی توانند 
کننــد،  حــذف  را  خــود  رقیــب 
ایــران  اســالمی  گفت:»جمهــوری 
هیچ وقــت مدعی هژمــون نبوده و 
نخواســته بر منطقه مســلط شود«.
خرازی طرح بحث ایران هراســی را 
کــه می خواهــد امپراتوری پــارس را 
تشــکیل دهد، جنگ روانی دانست 

که پایه و اساسی ندارد.
او بــا تأکیــد بــر لــزوم ارائــه ایده 
جدید دســتیابی به صلح و ثبات در 
منطقه گفــت: »کشــورهای منطقه 
می تواننــد بــه جــای ائتــالف بــرای 
جنگ، گفت و گــوی درون تمدنی را 

در دستور کار قرار دهند«.
او بــا تأکیــد بــر این که بایــد ایده 

نویی در منطقه ایجاد شــود که همه 
دور آن جمع شــوند و آرامش ایجاد 
شــود، راه پیگیری ایــن ایده را انجام 
گفت و گوهای درون تمدنی دانست 
چرا کــه کشــورهای منطقــه همگی 
بعــد از ظهــور اســالم ســهم قابــل 
توجهــی در ظهــور و گســترش ایــن 

تمدن عظیم داشته اند.
خرازی یکی از واقعیات جاری منطقه 
را جاه طلبی برخــی رهبران منطقه ای 
دانســت که هرچنــد جــاه طلبــی آنها 
زمینــه ای نــدارد ولــی آنها بــاز هم 
را  خــورده  شکســت  تجربــه  ایــن 
تکــرار می کننــد.او اضافه کــرد: »ما 
کــه  پیروزی هایــی  از  نتوانســتیم 
در جبهه هــای نبــرد داشــته ایم در 
صحنه سیاســی به خوبی اســتفاده 
کنیــم و در این زمینه نیاز به تحرک 
سیاســی  طرح هــای  و  سیاســی 

جدی تر داریم«.
رئیس شــورای راهبــردی روابط 
خارجــی با بیان این که ما دســتمان 
خالی نیست گفت: »آقای دوویلپن 
در  فرانســه  ســابق  نخســت وزیر 
دیداری که با وی داشــتم گفت شما 
تحــرک کافــی نداریــد در حالــی که 

دستتان پر است«.
در  ثبات ســازی  شــرط  خــرازی 

منطقــه را افزایــش فعالیــت هــای 
کشــور و پیگیــری طرح هایــی بــرای 
تبلیغ آنها دانست تا به بهره برداری 

کشور در میدان نبرد بینجامد.
رئیس شــورای راهبــردی روابط 
خارجــی افزود: »همــه اذعان دارند 
که جمهوری اســالمی با ثبات ترین 
کشور در این منطقه پر تالطم است 
و ایــن امنیــت کــه به برکــت حضور 
رزمنــدگان اســالم در اطــراف ایران 
و نیروهــای امنیتــی در داخل کشــور 
ایجاد شده ســرمایه بسیار با ارزشی 
اســت. امــروز هــر کــس وارد ایــران 
می شــود اذعان می کند کــه امنیتی 
کــه در ایــران هســت در بســیاری از 

کشورها نیست«.
خرازی با بیان این که »حکومت 
مــا برخاســته از اراده مــردم اســت 
و حکومتــی نیســت کــه بــر مــردم 
مــا  مــردم  و  باشــد  شــده  تحمیــل 
جمهــوری  انتخابــات  و  رأی  بــا 
اســالمی را پذیرفتنــد و هر ســال در 
یــک انتخابــات شــرکت می کنــد«، 
تأکیــد کرد:»مــا آماده ایــم بــا همــه 
حکومت ها اعم از این که برخاســته 
از اراده مــردم باشــند و یــا طایفه ای 
و ســنتی در جهــت صلــح و امنیت 

همکاری کنیم.«

 مشــاور رئیــس جمهوری برجــام را 
ســرمایه ای ارزشــمند بــرای صلح و 
امنیــت منطقــه ای دانســت و گفت: 
»برجام توانســت اتهــام تالش برای 
دستیابی به تسلیحات هسته ای را از 
پیشــانی ایران بردارد.« حسام الدین 
آشــنا  بــا بیــان اینکــه امروز بــه رغم 
خــروج امریکا از برجام کســی از این 
کســی  و  نمی کنــد  حمایــت  کشــور 
دیگــر نگران فعالیت های هســته ای 
ایــران نیســت، تأکیــد کــرد کــه هــم 
حامیــان و طرفــداران برجــام و هــم 
مخالــف و منتقــد آن، اکنــون برجام 
را ســرمایه ای ارزشــمند بــرای صلح 
می دانند.آشــنا  منطقــه  آرامــش  و 
بــه  را  ایــران  صلح ســازی  فرآینــد 
برجام محدود ندانســت و همکاری 
روســیه و ایــران بــا حمایــت ارتــش 
ســوریه راعاملی بــرای جلوگیــری از 
فروپاشی و تجزیه این کشور دانست. 
مشاور رئیس جمهوری اشاره داشت 
کــه پاســخ مثبت بــه دعــوت دولت 
ســوریه برای حمایت از آن کشــور در 
برابــر توطئه های خارجــی مبتنی بر 
یکی از اصول اساســی سیاســت های 
منطقه ایران اســت. آشــنا سیاســت 
اعتدالــی جمهــوری اســالمی ایــران 
در منطقــه را ایجاد تعــادل میان دو 
اصــل نه به دخالــت خارجی و نه به 
ســرکوب داخلی دانســت که مانع از 
باز شدن راه مداخله جویی دشمنان 
فرهنگــی  مشــاور  می شــود.  کشــور 
رابطــه  ایــن  در  جمهــوری  رئیــس 
گفــت: »ممکــن اســت بــه اقتضای 
زمان یــا مکان گاهــی این تعــادل را 
بــا برتــری دادن یکــی بــر دیگــری از 
دســت داده باشــیم، امــا ایــن عــدم 
تعادل موقتی سیاســت های اصولی 
ما را در بلندمدت تحت الشعاع قرار 
نخواهــد داد.«بــه گفتــه آشــنا اتحاد 

اســرائیل  میــان  نانوشــته  و  ناگفتــه 
پیرامونــی  از کشــورهای  و تعــدادی 
تهدیدی حیاتی برای امنیت منطقه 
اســت و جمهوری اســالمی به دنبال 
آن اســت که دریابد چگونه می تواند 
بــر  ایــن معادلــه را وارونــه کــرده و 
دشمن شناســی انحرافــی و تکفیری 
کــه می گویــد ایــران دشــمن نزدیک 
اســت و اســرائیل دشــمن دور غلبه 
کرد.مشــاور رئیــس جمهــوری ایــن 
اظهــارات مقام هــای امریکایی را که 
اخیراً گفته اند اگــر امریکا نبود ظرف 
یک هفته در عربســتان ســعودی به 
فارســی ســخن می گفتند، ایــن گونه 
می گوییــد،  کــه:»دروغ  داد  پاســخ 
بــرادران عــرب مــا را تحقیــر نکنید، 
آنــان را از بــرادران مســلمان ایرانی 
خود نترسانید. ما ملت های منطقه 
زبــان تفاهم بــا یکدیگر را بــه خوبی 
بلدیــم.«او بــا تأکید بر اینکــه دولت 
اعتدالــی جمهــوری اســالمی، خــود 
را موظــف بــه برون گرایــی و تعامــل 
بــا اقتصاد جهانــی و اقتصاد منطقه 
می داند، عملیاتی شدن این تعامل 
فرهنگی و اقتصــادی را نیازمند یک 
صلــح  از  آکنــده  عملیاتــی  محیــط 

منطقه ای دانست.
آشــنا با بیــان اینکــه صلح طلبی 

ایران یک شعار معطوف به مصرف 
خارجــی نیســت، گفــت: »ایــن امــر 
بازتــاب روشــن برنامــه داخلــی ما و 
بــه خاطر وجــود انتخابات در کشــور 
ماست.«آشــنا به اســتراتژی منطقه 
گفت:»ایــن  و  کــرد  اشــاره  قوی تــر 
اســتراتژی درســت در همیــن نقطه 
اســت کــه جــواب می دهــد. ســخن 
مــا در ایــن چارچــوب روشــن اســت 
بیایید به جای رقابت های فرساینده 
بــر ســر قــدرت اول منطقــه شــدن و 
حذف دیگران، بــه خود منطقه فکر 
کنیم. بیاییــد به بقای این جغرافیا و 
احیای این منطقــه که روزگاری مهد 

تمدن های بزرگ بوده، فکر کنیم.«
مشــاور رئیــس جمهــوری افزود: 
»فراخوان منطقه قوی تر در حقیقت 
قرآنــی  فراخــوان  ایــن  جــز  چیــزی 
نیســت کــه می فرمایــد در امــر خیر 
مســابقه دهیــد و چــه خیــری باالتــر 
از صلــح ثبــات و امنیت و پیشــرفت 
منطقه.«او توصیه کرد که »بیایید به 
جای مسابقه بر ســر تخریب عرصه 
بازســازی ســوریه و عراق و یمن را به 
میدان مســابقه منطقه تبدیل کنیم 
منطقــه ای  بازیگــران  از  یــک  هــر  و 
ســهم خود را برای التیام جنگ های 

خانگی به نمایش بگذارند.«

مشاور رئیس جمهوری خطاب به امریکایی ها :

برادران عرب ما را تحقیر نکنید
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 رئیــس فراکســیون امیــد در مجلــس 
شورای اســامی گفت: نظام مدیریتی 
و  بــود  پوســت اندازی  نیازمنــد  کشــور 
ایــن مســأله بــا اجــرای قانــون مترقی 
منــع به کارگیری بازنشســتگان حاصل 
محمدرضــا  ایرنــا،  به گــزارش  شــد. 
عــارف در مراســم تکریــم و معارفــه 
اســتاندار تهــران با بیــان اینکــه قانون 
منع به کارگیری مجدد بازنشستگان از 

دستاوردهای ارزشــمند مجلس دهم 
نظــام  پوســت اندازی  ،افــزود:  اســت 
مدیریتی کشــور بــا جابه جایی مدیران 
دولتــی آغاز شــد و ازاین پس شــادابی 
مــورد نیاز این حوزه را شــاهد خواهیم 
بــود. عــارف اظهــار داشــت: بــا تمــام 
مزایایی کــه اجرای این قانون داشــت 
اما موجب کنار گذاشــته شدن افرادی 
مقیمــی  محمدحســین  همچــون 

استاندار سابق تهران شد.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران 
از  یکــی  اســامی  در مجلــس شــورای 
ویژگی های تهران را وجود شاخص های 
توسعه نامتوازن در آن برشمرد و تأکید 
کــرد: اســتان تهــران فقــط شــهر تهران 
نیســت همانگونــه کــه پایتخــت فقــط 

مناطق باالی خیابان انقاب نیست.
 35 هم اکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

درصد مدارس اســتان تهران فرسوده 
از  بســیاری  و  می شــوند  محســوب 
مــدارس دیگر هــم نیازمند بازســازی 
فرســوده،  بافــت  داد:  ادامــه  هســتند 
و  نشــینی  حاشــیه  آب،  بحــران 
و  مســائل  از  اجتماعــی  آســیب های 
ایــن  روی  پیــش  جــدی  چالش هــای 
اســتان هســتند کــه رفــع و حــل آنهــا 

نیازمند پیگیری جدی است.

از  تهــران  اســتانداری  مســئولیت 
کناره گیــری  بــا  ســال جاری  آبــان   26
براســاس  مقیمــی  محمدحســین 
قانــون منــع به کارگیری بازنشســتگان 
کــه از ســوی مجلس شــورای اســامی 
به تصویب رســید، به شــکراهلل حسن 
امنیتــی  سیاســی،  معــاون  بیگــی 
به صــورت  نهــاد  ایــن  اجتماعــی  و 
سرپرستی واگذار شده بود. انوشیروان 

محسنی بندپی که پیش از آن ریاست 
سازمان بهزیستی را برعهده داشت از 
اواخر آبان امســال به دنبال درگذشت 
سید محمدتقی نوربخش مدیرعامل 
اجتماعــی،  تأمیــن  ســازمان  وقــت 
سرپرستی این ســازمان را نیز برعهده 
گرفتــه بــود و از 21 آذر بــا رأی اعتمــاد 
هیأت دولت به عنوان اســتاندار تهران 

معرفی شد.

تأیید محکومیت های صادره عارف: نظام مدیریت کشور نیازمند پوست اندازی بود
در مورد رحیم مشایی

خبــر اول اینکه، رئیس کل دادگســتری اســتان تهران از 
تأییــد محکومیت های صادره در مورد اســفندیار رحیم 
مشــایی خبر داد. به گزارش میزان، غامحسین اسماعیلی 21 شهریور ماه 
اعام کرد براســاس نتیجه دادرســی در ســه فقره اتهامی اسفندیار رحیم 
مشایی، اتهام اول دایر بر اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت 
کشور به استناد ماده ۶1۰ قانون مجازات اسامی است که بر اساس آن وی 
به تحمل ۵ ســال حبس محکوم شــد. بنابر اعام رئیس کل دادگســتری 
تهران، مشــایی، در ارتباط با عنــوان اتهامی دیگر دایر بر تبلیغ علیه نظام 
مقــدس جمهــوری اســامی ایــران به اســتناد مــاده ۵۰۰ قانــون مجازات 
اســامی به تحمل یک ســال حبــس و در مــورد اتهام ردیف ســوم دایر بر 
توهین به مقامات قضایی به ســبب انجام وظیفه، به تحمل ۶ ماه حبس 
محکوم شــد. اســماعیلی تأکید کرد: در مجموع مجازات مشایی ۶ سال و 
نیم است، اما چنانچه همین رأی مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر قرار بگیرد و 
تغییری در آن حاصل نشود به موجب قانون، مجازات اشد یعنی صرفاً ۵ 
سال از حبس قابلیت اجرا خواهد داشت. جلسه دادگاه تجدیدنظر »رحیم 
مشایی« رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق چهارشنبه 1۴ آذر در شعبه 3۶ 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر و مستشاران شعبه 
برگزار شد. با وجود اعام قبلی و اباغ وقت دادگاه، متهم پرونده از حضور 
در جلسه محکمه خودداری کرد، اما وکای وی در این جلسه حضور یافتند 
و به دفاع از اتهامات مشایی پرداختند. دیروز، رئیس کل دادگستری استان 
تهران اظهار کرد: برابر دادنامه صادره از سوی شعبه 3۶ دادگاه تجدیدنظر 
استان، محکومیت های صادره از ســوی شعبه اول دادگاه انقاب در مورد 

آقای مشایی عینا تأیید شد. رأی صادره قطعی و الزم االجرا شد.

ادعای گزاف نتانیاهو درباره ایران
خبر دیگر اینکه، نخســت وزیر اسرائیل گفت مأموران این رژیم داخل ایران 
هســتند و به صورت دوره ای برای نظارت بر فعالیت های هســته ای ایران، 
به این کشــور می روند. به گــزارش عصرایران به نقل از وب ســایت »تایمز 
اســرائیل«، »بنیامین نتانیاهو« در دیدار با دیپلمات های اسرائیلی سراسر 
جهــان در مقر وزارت امور خارجه اســرائیل در شــهر قــدس این اظهارات 
را بیــان کــرده اســت. او که چند روز پیش نیز مدعی شــده بــود برای حفظ 
موجودیــت و امنیت اســرائیل اقــدام نظامی درون مرزهای ایــران را نیز از 
نظر دور ندارد، در گردهمایی دیپلمات های اســرائیلی نیز با بیان مطالبی 
مشــابه افــزود: »مأموران ما بــه عملیات های اطاعاتی خــود درون خاک 
ایران ادامه می دهند تا بلندپروازی های هسته ای این کشور را خنثی کنند.« 
او افــزود: »مــا در نبــردی جهانــی علیــه برنامه هســته ای ایران هســتیم... 
مأموران ما همچنین برای به روز رســانی اطاعات خود به صورت دوره ای 

به ایران می روند.«

صداو سیما در اشغال مؤسسات کنکور
شنیدیم که، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: آنهایی 
که کتاب به نام مشق شب چاپ می کنند و می گویند در کنار مشق شب اینها 
را نیــز پرکنید بدانند که این کارها برخاف خاقیت و نوآوری اســت و جلوی 
خاقیت بچه ها را می گیرد. میر حمایت میرزاده در گفت و گو با عصر ایران، 
با اشــاره به اقدامات مؤسســات کنکور افزود: اینکه این مؤسسات به هر دری 
می زنند که به حیات شان ادامه دهند به این دلیل است که می دانند راهشان 
غلط است، آنها می دانند به غلط و ناحق صداوسیما را اشغال کرده اند. وی 
ادامه داد: مسئوالن صداوسیما می دانند که این روش اشتباه و برخاف سند 
تحول بنیادین و اهداف تعلیم و تربیت اســت اما بازهم به این روش ادامه 
می دهند چراکه اینها تبدیل به بنگاه اقتصادی شده اند. صداوسیما نباید برای 
کسب درآمد، بسیاری از زمان خود را در اختیار این مؤسسات قرار  دهد، اولین 

خطا در این زمینه از طرف صداوسیما انجام شده است.

بازداشت تعدادی از کارگران گروه ملی فوالد اهواز
دست آخر اینکه، خبرگزاری ایلنا مدعی شده در پی تجمعات سی وشش 
روز گذشــته  کارگران گروه ملی فوالد اهواز، یکشــنبه شب تعدادی از این 
کارگران بازداشــت شــدند. کســری غفوری )مدیرعامل گروه ملی فوالد 
ایران( با تأیید این خبر گفته اســت: به نظر می رســد این کارگران احضار 
شــده اند و بازداشــتی در کار نیســت. به هر روی پیگیر وضعیت کارگران 

بازداشتی هستیم.
 
 

 دیـــگه 
چه خبر

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

 سال بیست وچهارم  شماره 6951
 سه شنبه  27آذر 1397

ان
یز
م

آن  از  یــا خــروج  انتخابــات  در  مانــدن 
از  یکــی  انتخاباتــی  هنــگام  زود  بحــث 
در  شــده  مطــرح  جــدی  دوگانه هــای 
طــی  اســت.  اصاح طلبــی  اردوگاه 
روزهای گذشته چهره های اصاح طلبی 
چــون ســعید حجاریــان و محمدرضــا 
خاتمــی دیدگاه هایــی را دربــاره آینــده 
اصاحــات مطــرح کردند کــه از فحوای 
آن اینگونــه بر می آیــد که اصاح طلبان 
باید استقال خود را از دیگر جریان های 
سیاســی کشــور حفــظ کنند حتــی اگر به 
انتخابــات  در  نیافتــن  حضــور  قیمــت 
در مواجهــه بــا تأیید نشــدن صاحیت 
پــس  باشــد.  اصاح طلــب  نامزدهــای 
از آن بــود کــه بهزاد نبــوی گــزاره اتحاد 
اصولگرایــان  و  اصاح طلبــان  دوبــاره 
میانــه رو در برابر تندروهــا در انتخابات 
مجلــس دوازدهم و ریاســت جمهوری 
14۰۰ را مطرح کرد. دیدگاهی که متوجه 
نگرانــی از غلبــه تندروهــا و آســیب این 
اتفــاق برای کشــور، ملــت و اصل نظام 

است.

در  نیــز  آرمیــن  محســن  گذشــته  روز 
گفت و گو با »ایرنا« از همراهی خود با نظر 
نبــوی در مقابل دیدگاه هــای حجاریان و 
خاتمی ســخن گفت. هرچند ایــن گزاره 
را انکار نکرد که ممکن اســت آن فعاالن 
اصاح طلــب مواضــع خــود را در قالب 
هشــداری در موضــوع رد صاحیت هــا 
مطرح کرده باشــند و گفت که باید تمام 
آوردن  فراهــم  بــه  معطــوف  تاش هــا 
شــرایط الزم بــرای برگــزاری انتخاباتــی 
واقعــی و دارای حداقــل اســتانداردهای 

الزم باشد. 
بــا این حــال با تأکیــد بر ایــن تعریف که 
»راهبرد اصاحی به معنای تاش برای 
اصــاح امــور و تصحیــح انحراف هــا از 
طرق مســالمت آمیز، قانونی و طبعاً به 
نحو تدریجی است« و این راهبرد باید در 
هر دو عرصه سیاســت و قدرت و عرصه 
اجتماع پیگیری شود، گفت: »به گمانم 
در حــال حاضــر بایــد تمــام تاش های 
اصاح طلبان معطوف به فراهم آوردن 
شرایط الزم برای برگزاری یک انتخابات 

واقعــی و دارای حداقــل اســتانداردهای 
الزم باشد و حساسیت جامعه را نسبت 
بــه ضــرورت تــداوم و اســتمرار راهبــرد 
اصاحی و اهمیت انتخابات و نقش آن 
در این مســیر تقویــت کننــد«. آرمین در 
تکمیل این نظر افزود: »در شرایط کنونی 
کــه اصاحات هدف حمــات دو جریان 
افراطــی داخل و خشــونت طلب خارج 
کشــور قرار دارد، تقویــت امید جامعه به 
نتیجــه بخش بودن راهبــرد اصاحی به 
مثابــه تنهــا راهبــرد ممکــن و مفید یک 

وظیفه مبرم است«.
این فعال سیاســی اصاح طلب در ادامه 
به دیگر نقطه اختافی میان گرایش های 
اصاح طلبی نیز پرداخت. وی با بیان این 
که در شرایطی که بخشی از اصاح طلبان 
مدعــی آن هســتند کــه چــون روحانــی از 
شــعارهای خود عــدول کرده اســت پس 
عهــد اصاح طلبــان بــا دولــت اعتــدال 
نیز شکســته است، شــکل بندی نیروهای 
سیاســی کشــور را حوال دو محــور اعتدال 
و افــراط تصویر کرد و با این پیش بینی که 

»در غیاب حضور مؤثــر اصاح طلبان در 
انتخابات احتمال اینکه افراطیون نتیجه 
انتخابات را به نفع خود تمام کنند بسیار 
زیاد اســت«، گفت: »در این حالت دولت 
دوازدهم دو سال خیلی سختی را در پیش 
روخواهــد داشــت. آقــای روحانــی در دور 
دوم ریاســت جمهوری از پیگیری برخی 
از وعده هــای خــود تنازل کــرد و به همین 
سبب مورد انتقاد حامیان خود قرار گرفته 
است. در چنین حالت مفروضی ایشان به 
تنازل های بسیار بیشتری از آن چه تاکنون 
داشته اســت ناگزیر خواهد شد. این روند 
تا انصراف کامل از برنامه ها و حتی تغییر 
ترکیــب همــکاران وی در دولــت پیــش 

خواهد رفت«.
پیش بینی ای که نشــان می داد آرمین تا 
چه حد ایده پا پس کشیدن اصاح طلبان 
از حضــور در انتخابــات آتــی را مضــر و 
مخــرب می دانــد. نظــری کــه نشــان از 
تفاوت دیدگاه بین چهر های برجسته دو 
حزب منحل شــده اصاح طلــب درباره 

آینده پیش روی آنها دارد.

پیشنهادهای متفاوت درباره اصالح طلبان
محسن آرمین: تقویت امید جامعه به نتیجه بخش بودن راهبرد اصالحی یک وظیفه مبرم است

بــر  تأکیــد  بــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
اینکــه حــل مشــکات اقتصــادی بــا 
برخورد هــای صرفــاً قضایــی ممکن 
نیست و به تدبیر هر چه بیشتر دولت 
نیــاز دارد، به دادســتان های سراســر 
کشــور دســتور داد کــه در چارچــوب 
قانون به موضوع گرانی ها ورود کنند.

آملــی  آیــت اهلل  میــزان،  به گــزارش 
الریجانــی در جلســه مســئوالن عالی 
قضایی با اشــاره به برخورد دســتگاه 
اقتصــادی  اخالگــران  بــا  قضایــی 
تصریــح کــرد: بحمــداهلل برخورد هــا 
و رســیدگی های قضایــی با قاطعیت 
ادامه دارد. خوشــبختانه همه شــاهد 
هســتند که قوه قضائیه در این مسیر، 
هیــچ توجهی به فضاســازی ها ندارد 
و کار خــود را در چارچــوب قانــون و 
شــرع دنبال می کند. استجازه ای هم 
کــه از محضــر رهبــر معظــم انقاب 
بــرای تســریع در رســیدگی ها انجــام 
شــد، بسیار مؤثر بوده، اما آنچه نباید 
فراموش کنیم این است که مشکات 
اقتصادی کشور با برخورد های صرفاً 
قضایــی حل نمی شــود بلکه نیازمند 

تدبیر دولتمردان هستیم. 
بــر  تأکیــد  بــا  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
وظایــف  چارچــوب  در  »مــا  اینکــه 
خود بــه رســیدگی ها ادامــه خواهیم 
داد و دســت کســانی را کــه در امــور 
اقتصــادی کشــور اخال ایجــاد کنند، 
قطــع خواهیــم کــرد«، در عیــن حال 
و  کشــور  اداره  ماهیــت  شــد:  یــادآور 
مــردم،  معیشــتی  مشــکات  رفــع 
یــک ماهیــت کامًا اجرایی اســت که 
دولــت محترم با همکاری و حمایت 
قــوای دیگر بایــد این امــر را به پیش 

ببــرد. بحمــداهلل تاش هــای بســیار 
بتدریــج  ارز  مســأله  و  شــده  خوبــی 
در یــک مســیر تعادلــی قــرار گرفته، 
امــا همچنان مشــکل گرانــی ارزاق و 
وســایل مورد نیاز مردم پابرجاست و 
این جای تأسف دارد. برخی به بهانه 
اینکــه قیمــت ارز بــاال رفــت، قیمت 
و  دادنــد  افزایــش  را  خــود  کاال هــای 
امــروز هــم کــه نــرخ ارز ســیر نزولــی 
دارد بــاز هم بــه بهانه آنکــه اجناس 
را بــه قیمت باال خریــداری کرده اند، 

همچنان گرانفروشی می کنند.
آیــت اهلل آملی الریجانی با اشــاره به 
وظیفه ســازمان تعزیــرات حکومتی 
بــه  قیمت هــا،  بــر  نظــارت  بــرای 
در  کــه  داد  نیــز دســتور  دادســتان ها 
چارچوب قانون و با همکاری مراجع 
ذیصــاح به موضــوع گرانی هــا ورود 

کنند.
وی با تأکید مجدد بر توجه مســئوالن 
قضایــی و قضــات بــه مقولــه حبس 
زدایی در چارچــوب ترتیبات قانونی، 

ایــن  در  گاه مطالبــی  کــرد:  تصریــح 
نظــر  بــه  کــه  می شــود  بیــان  زمینــه 
می رسد ناشی از عدم توجه به آمار ها 
و تاش هایی اســت که در این عرصه 
صــورت گرفتــه اســت منتهــا رویکرد 
ما این اســت که مســأله حبس زدایی 
باید به طور قطع توأم با رعایت حال 

مردم و امنیت کشور باشد. 
مــا نمی توانیــم مــدام دم از رأفــت 
خانــواده  بــه  توجــه  و  ماطفــت  و 
زندانیــان بزنیــم و امنیــت مــردم را 
فرامــوش کنیــم؛ لــذا معتقدیــم در 
کیفــری  جمعیــت  کاهــش  زمینــه 
بایــد همه جوانــب را در نظر گرفت 
نشــود. مشــکل  دچــار  جامعــه  تــا 

براســاس این گــزارش، ادامه بحث 
و بررســی پیرامــون »دســتور العمل 
حقــوق  احیــای  پیگیــری  و  نظــارت 
مســئوالن  کار  دســتور  در  عامــه« 
عالــی قضایــی قــرار داشــت و مــواد 
دیگــری از آن به تصویب رئیس قوه 

رسید. قضائیه 

 عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام گفــت: در قصه برجام ما بســیار 
درســت عمل کردیم و تصمیم بســیار 
عاقانــه ای گرفتیــم و رهبر انقاب هم 
هوشــمندانه هشــدار داد کــه برویــد و 
مذاکره بکنید اما بدانید که امریکایی ها 
ایســنا،  گــزارش  هســتند.به  بــاز  حقــه 
حجت االســام علی اکبــر ناطــق نوری 
عصر دیروز طی ســخنانی در پنجمین 
کنگــره ملــی »ســربازان صلــح« کــه از 
ســوی خانه ســرباز صلح ایــران برگزار 
شــد، بــا بیــان این کــه عنوانی کــه برای 
مــن در دعوتنامــه ایــن برنامــه اعــام 
شــده و در آن ما را »آیــت اهلل« خوانده 
ایــد، نمی پســندم، گفت: ایــن کار مثل 
ایــن می مانــد که به یک ســرباز بگویند 
ژنرال، من یک طلبه هســتم. این گونه 
القــاب مــا را مقــداری بهــم می ریــزد؛ 
وقتی کســی به من بگویــد »آیت اهلل«، 
کــم کم بادی به غبغــب من می افتد و 
حال اگر کســی بعد از این به من بگوید 
»حجت االســام« فکر می کنــم که او با 
من چه مشــکلی داشته که چنین گفته 
اســت. پــس از آنجا که ایــن القاب ما را 
بهم می ریزد از شما خواهش می کنیم 

که ما را بهم نریزید!
وی با اشــاره به این که برپایی عدالت از 
طریق صلح انجام می شــود نه جنگ، 
اظهار کرد: من زمانی که قبل از انقاب 
منبر می رفتم وقتی می خواستم آیه ای 
از قــرآن را که در آن به پیامبر ســفارش 
شــده اســت کــه خوشــرو باشــد، بــرای 
مــردم تعبیــر کنــم می گفتم کــه قرآن 
بــه پیامبــر می گویــد مردم حــال قیافه 
گرفتــن ندارنــد پس بــرای آنــان قیافه 
نگیــر کــه از پیرامونــت دور می شــوند.

ناطــق نــوری با تأکیــد بر این که اســام 
دیــن رحمت و صلح و عدالت اســت، 
گفت: فرزندان این کشــور هم در ســال 
هــای دفاع مقــدس، جنــگ کردند که 
صلح را برقرار کنند. این دشمن بود که 
حملــه را آغاز کرد و ملت ایران مردانه 
ایستادند و دفاع کردند و افتخار آفرین 
شدند. افتخار من به عنوان یک ایرانی 
و عاشــق ایران این اســت که این ملت 
بــا دســت های خالی نــه فقــط در برابر 
صدام که در برابر تمام دنیا ایســتادند 
تــا جلــوی ظلــم را بگیرنــد و جنــگ را 

متوقف کنند.
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  عضــو 
نظام با اشــاره به این که ما نتوانســتیم 
تجربــه جنــگ را بــه نســل های بعدی 
منتقــل و برای مــردم تبیین اش کنیم، 
اظهــار کــرد: از ایــن جهت ما بــه دفاع 
مقــدس ظلــم کرده ایــم. حــاال این که 
عده ای امروز شعار صلح و حقوق بشر 
در دنیا می دهنــد، آدم های دروغگوی 
هســتند.  فریــب  عــوام  و  بــاز  حقــه 

همان طور که خود آن کشورها از جمله 
امریــکا، انگلیــس و فرانســه از صدام و 
جنــگ با ایران حمایــت می کردند.وی 
تأکید کرد: من دیدگاهی دارم که شاید 
منحصر به خودم باشــد و کســی قبول 
نداشــته باشــد. ولی معتقدم از فردای 
جــرج  ســال 2۰۰1،  ســپتامبر  یازدهــم 
بوش اعــام کرد که جنــگ صلیبی که 
جنگ اسام با مسیحیت است مجدداً 
شروع شد که من همان زمان گفتم که 
این کار خودشــان اســت که با همکاری 
اســرائیلی ها انجام شــد، کمــا این که با 
وجــود داشــتن دفتــر و اتــاق در آن دو 
بــرج، هیچ کدام از آن صهیونیســت ها 
خبــر  پیــش  از  چــون  نشــدند،  کشــته 

داشتند.
ناطق نــوری ادامه داد: آنــان با این کار 
بــه دنبال خشــن نشــان دادن اســام و 
مسلمانان و اســام هراسی را از همان 
جــا آغــاز کردند؛ چــرا که می ترســیدند 
انقاب اسامی زمینه ساز سایر کشورها 

باشد و با یک تیر چند نشان زدند.

 حل مشکالت اقتصادی 
با برخورد صرفًا قضایی ممکن نیست

رئیس قوه قضائیه:

 در  برجام 
درست و عاقالنه عمل کردیم

ناطق نوری:

در فاصله ســه روز گذشــته خبر یکی از 
انتصاب های وزیر صنعت حاشیه ســاز 
شد؛ انتصاب کامبیز مهدی زاده، داماد 
رئیس جمهوری به عنوان معاون وزیر 
صنعــت، معــدن و تجــارت و رئیــس 
ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات 
در  انتصــاب  ایــن  خبــر  معدنــی. 
شبکه های اجتماعی در حالی دست به 
دست می شــد که کمتر کسی حاضر به 
دفاع از آن شده بود و شاید همین فضا 
هم ســبب شــد تــا حکم وزیــر صنعت 
بــرای مهــدی زاده کمتر از 48 ســاعت 

دوام بیاورد، چرا که مهــدی زاده دیروز 
خود از این سمت استعفا داد.

در متن اســتعفای وی خطــاب به وزیر 
صنعت آمده است: »از اینکه اینجانب 
را قابل دانستید و در این مقطع از بنده 
دعــوت نمودیــد کــه در ایــن وزارتخانه 
همراه تان باشم کمال تشکر و قدردانی 

را دارم. 
خدمت تــان  از  می خواهــم  اجــازه 
مرخص شوم و به فعالیت های علمی 
و پژوهشی خود در سنگر قبلی ام ادامه 

دهم. 

اعتمــاد  و  ظــن  حســن  از  باردیگــر 
در  ایــن  سپاســگزارم«.  حضرتعالــی 
رضــا  آن  از  پیــش  کــه  اســت  حالــی 
انصــاری، عضــو کمیســیون صنایــع و 
معــادن مجلــس از فراخوانــدن رضــا 
بابــت  کمیســیون  ایــن  بــه  رحمانــی 
پاســخگویی دربــاره ایــن انتصاب خبر 
داده بود. اما روز یکشنبه وزیر صنعت 
از  ملــت  خانــه  بــا  گفت و گویــی  در 
انتصاب خود دفاع کــرده و با تأکید بر 
اینکه نســبت داشتن با یک شخصیت 
مهم جرم نیســت، گفته بود که داماد 

رئیس جمهوری را بر اســاس شایسته 
ساالری به عنوان معاون خود انتخاب 

کرده است.
رضــا رحمانــی افــزوده بــود: همیشــه 
ایراد گرفته می شــود که چــرا از جوانان 
اســتفاده نمی شــود؛ امــا دامــاد رئیس 
جمهــوری یــک نیــروی جــوان و نخبه 
اســت. هــر کــس ســوابق دامــاد رئیس 
ایــن  بــرای  مــا  بــه  دیــد  را  جمهــوری 

انتصاب تبریک گفت.
وی دیروز پس از اســتعفای مهدی زاده 
در گفت و گــو با خبرگزاری صداوســیما 

هم گفــت: »موضــوع انتصاب ایشــان 
منتفــی شــده و خودشــان هــم اظهــار 
تمایل کردند که با این اوضاعی که شد 

تشریف نداشته باشند. 
البتــه در حق ایشــان در برخی مطالب 
اجحــاف شــد. چــون نیرویی کــه نخبه 
داشــته  مرتبطــی  تحصیــات  و  بــوده 
صرفاً به دلیل انتســاب به یک مســئول 
مــورد هجمــه قــرار گرفت و بــه همین 
دلیــل ترجیــح دادنــد که به همــان کار 
علمی و پژوهشی خود ادامه دهند، لذا 

این موضوع کامًا منتفی است.«

داماد رئیس جمهوری استعفا داد
وزیر صنعت، معدن و تجارت:موضوع انتصاب مهدی زاده  منتفی شد

رشد 10 درصدی مراسم روز دانشجو

1104 برنامه روز دانشجو برگزار شد
مدیر کل سیاســی وزارت کشــور با بیان اینکه »مخالفان 
نظام برنامه های امســال روز دانشجو را نمی پسندند«، 
گفــت: آنهــا انتظار داشــتند برنامه ها به تلخی کشــیده 
شــود، اما بحمداهلل برنامه ها بخوبی برگزار شد، اینکه این برنامه ها به تشنج و 

درگیری نینجامید یک دستاورد است.
به گزارش ایســنا، بهرام سرمســت روز گذشــته در نشســت خبری با بیان اینکه 
بیش از هزار و صد و چهار برنامه در سراسر دانشگاه ها به اجرا گذاشتیم، افزود: 
حدود ۵۰۰ سخنرانی، 3۴ مناظره، ۹1 پرسش و پاسخ، ۴1 تریبون آزاد، ۷1 مورد 
همایش و3۶۶ مورد سایر برنامه ها اعم از کرسی های آزاد اندیشی، مسابقات و 

نشست ها از جمله برنامه ها بوده است.
سرمســت گفت: امسال نسبت به ســال های گذشته برنامه های روز دانشجو 1۰ 

درصد رشد داشته است که به نظر رشد معقولی می رسد.
وی در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگاری درباره عــدم حضــور منتجب نیــا، یکی از 
فعالیــن سیاســی اصاح طلــب و حســن عباســی یکــی از فعالیــن اصولگرا در 
دانشگاه گفت: این برنامه لغو نشده است؛ هیأت عالی نظارت برای دانشگاه ها 

به آن برنامه ها رأی ندادند.
سرمســت گفــت: مجوز ســخنرانی صــادق زیبــاکام در یکــی از دانشــگاه های 
کرمانشــاه صــادر شــده بــود؛ امــا آن تشــکل دانشــجویی پوسترشــان را اصاح 
نکرده بودند که منجر به لغو مجوزشان شد. ایشان در دانشگاه رازی کرمانشاه 
ســخنرانی خود را انجام دادند.مدیر کل سیاســی وزارت کشــور با اشــاره به لغو 
ســخنرانی پزشــکیان در تبریــز نیــز تصریح کــرد: به دلیــل مشــاجره ای که بین 
پزشــکیان و دانشــجویان صورت گرفت، ایشان تشــخیص دادند سالن را ترک 
کنند و ادامه ندادند، اما در همان برنامه مازنی نماینده تهران ســخنرانی خود 

را انجام داد.

زمان تشییع و نکوداشت همسر مهندس بازرگان
خانواده مرحوم مهدی بازرگان 
اعام کرد: مراسم تشییع پیکر 
بانــو ملــک طباطبایی همســر 
بــازرگان  مهــدی  مهنــدس 
نخســت وزیر دولت موقت روز 
سه شــنبه 2۷ آذر ماه ساعت 1۰ 
صبــح در لواســان و بــه آدرس 
بلوار امام خمینی، سه راه کند، 
خیابان شــهید اســدیان، نبش 

چناران، شماره 1۰۷ انجام می شود. به گزارش عصر ایران، آیین نکوداشت نیز 
در روز جمعه 3۰ آذر 13۹۷ از ساعت 15 در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در 
شــهرک غرب )فاز2، هرمزان، پیروزان( برگزار می شود. خانم ملک طباطبایی 

روز یکشنبه 25 آذر 13۹۷ به دلیل کهولت سن درگذشت.
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از  رســانه ها  برخــی  اخیــر  روزهــای  در 
خروج CNPC چین از طرح توســعه فاز 
11 پــارس جنوبی بعــد از توتال فرانســه 
خبــر دادنــد، کــه البته بــه نقــل از منابع 
رســمی چینــی نبــود. روز گذشــته بهرام 
قاســمی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
بــه خبــر انصــراف شــرکت چینــی برای 
ســرمایه گذاری در صنعــت نفــت ایران 
واکنش نشــان داد و گفت: »فشار امریکا 
روی شــرکت های بزرگ بــرای همکاری 
با ایران وجــود دارد، اما تا زمانی که نامه 
انصراف شــرکت  چینی  را به طور رسمی 
دریافــت نکنیم  آن را نوعی جنگ روانی 
علیه ایران می دانیــم.« او وزارت نفت را 
مسئول اعالم آخرین اخبار در مورد این 
موضــوع معرفــی کرده؛ بــا پیگیری های 
خبرنگار ما از این وزارتخانه مشخص شد 
که هنوز هیچ مکاتبه و تماســی از ســوی 
چینی ها مبنی بــر خروج CNPCI یعنی 
شــاخه بین المللــی شــرکت ملــی نفت 
چین از صنعت نفت ایران انجام نشده 
است. امیرحسین زمانی نیا، معاون امور 
بین الملل وزیر نفت هم اخیراً گفته بود 
که این شــرکت هنوز کار خود را در پارس 
جنوبــی آغاز نکرده اســت. امــا چینی ها 
چرا سکوت کرده اند و تاکنون فعالیتی در 

پارس جنوبی انجام نداده اند؟
ë فرض ادامه همکاری با شرکت چینی

محمد مشکین فام٬ مدیرعامل شرکت 
نفت و گاز پارس که مجری طرح توسعه 
پــارس جنوبــی اســت، در گفت و گــو بــا 
»ایــران« اظهــار کــرد: »تاکنــون موضــع 
اینکــه  بــر  دال  چیــن   CNPC رســمی 
نمی توانــد در طرح توســعه فاز 11 پارس 
جنوبی فعالیت کند، به ما ابالغ نشــده و 
فرض ما این اســت که طــرف قرارداد ما 
این شرکت خواهد ماند و همکاری ادامه 
دارد.« او ادامه داد: »شرکت چینی مانند 
توتال نیســت و نیازی به مجــوز از دولت 
خود نــدارد. در قرارداد نیــز این موضوع 

دیده شده است.«
البتــه بررســی ها نشــان می دهــد کــه اگر 

شــرکت چینی اعــالم کند کــه مجلس و 
دولت چیــن آنها را از فعالیــت در ایران 
منــع کرده اند، شــرایط متفــاوت خواهد 
بود. بر اساس قرارداد فاز 11 شرکت های 
بایــد  فرانســه  توتــال  و  چیــن   CNPC
بــا یکدیگــر توافقنامــه ای امضــا کننــد و 
اختیارات شــرکت فرانســوی به چینی ها 
واگــذار شــود. بــرای ایــن موضــوع 6 ماه 
فرصــت از زمــان خــروج توتــال در نظر 
گرفته شده بود که ظاهراً اکنون به اتمام 

رسیده است.
ë 11 و قرارداد فاز CNPC

دوازدهــم تیرمــاه 1396 بود که شــرکت 
قــرارداد  اولیــن  ایــران  نفــت  ملــی 
کنسرســیومی  بــا  را  خــود  پســابرجامی 
بــه رهبــری توتــال فرانســه و بــا حضــور 
شــرکت های CNPC چیــن و پتروپارس 
ایران برای توســعه فــاز 11 پارس جنوبی 
امضا کــرد. آن روز توتال فرانســه خود را 
پیشــگام توســعه و همــکاری با صنعت 
نفت ایــران معرفی کــرد و چینی ها هم 
از ایــن قرارداد خرســند بودنــد. اما امروز 
با خــروج امریــکا از برجام شــرایط فرق 
کــرده؛ توتــال رســماً از طرح توســعه فاز 
11 خارج شــده و از شــرکت CNPC چین 
هم که اکنون ســهم توتــال را هم به غیر 
از ســهم اولیه خود دارد، خبری نیســت. 
توتــال، CNPCI و پتروپــارس به ترتیب 
50.1، 30 و 19.9 درصــد از ایــن قــرارداد 

سهم داشتند. 
طــرح  ایــن  از  توتــال  خــروج  از  بعــد 
توســعه ســهم شــرکت چینــی بیــش از 
80 درصد شــد که به همین نسبت باید 
تأمیــن مالــی و تجهیــزات را انجام دهد 
و بازگشــت ســرمایه هــم به ایــن میزان 
اســت. مهم تریــن وجه تمایــز این طرح 
سکوی فشارافزای برداشت گاز از مخزن 
رو بــه افول پارس جنوبی اســت که فقط 
غول هــای نفتی دنیــا از جملــه توتال به 
ایــن تکنولــوژی دسترســی دارنــد و االن 
روی میــزان توانمنــدی شــرکت چینــی 
در ســاخت آن بحث وجــود دارد. میزان 
ســهم شــرکت چینــی از ایــن قــرارداد و 
توانمنــدی آن در اجــرای طرح توســعه 
محــل بحث کارشناســان اســت و برخی 

موضــوع  همیــن  کــه  هســتند  مدعــی 
چینی ها را در این طرح توســعه محتاط 
کرده اســت. اما مقامات ایران می گویند 

که بــا بررســی های انجام شــده شــرکت 
چینــی هم تکنولوژی ســاخت این ســکو 
را دارد. امــا موضــوع دیگــری که ممکن 

اســت موجــب ســکوت شــریک چینــی 
ایران در فاز 11 شــده باشد، شرایط بسیار 
حســاس مذاکــرات تجــاری میــان چین 

و امریکاســت. در جریان اجالس ســران 
جــی-۲0 چیــن و امریکا بــرای توقف 90 
روزه در جنــگ تجــاری موافقــت کردند. 
اکنون از نظر سیاسی چین دوره حساسی 
را ســپری می کند. البتــه ناگفته نماند که 
اکثر سهام شــرکت های چینی در دست 
دولت است اما کنترل آنها چندان دولتی 

نیست.
ë چینی ها در صنعت نفت ایران

درگذشــته  اگرچــه  بادامی هــا  چشــم 
همکاری های موفقی با ایران داشته اند 
امــا در ســال هــای اخیــر ســابقه چندان 
درخشــانی در صنعــت نفــت کشــور از 
خــود بــه یــادگار نگذاشــته انــد. شــرکت 
CNPCI چیــن توســعه میــدان آزادگان 
جنوبــی را در ســال های پیش در دســت 
داشــت و در تمام این سال ها بخصوص 
دوره تحریم هــای قبلــی کارنامه موفقی 
نداشــت و مــدام وقــت کشــی می کــرد. 
طرح توســعه میدان آزادگان جنوبی در 
قالب قرارداد بیع متقابل میان شــرکت 
CNPCI چین و شرکت ملی نفت ایران 
با مسئولیت اجرایی شرکت چینی بسته 
شده بود. عملیات اجرایی طرح توسعه 
ایــن میدان بــا تاخیرهای زیــادی همراه 
بــود. باالخــره پــس از اولتیماتــوم جدی 
وزارت نفــت بــه شــرکت CNPCI چین 
به دلیل تأخیر در طرح توسعه بزرگترین 
میدان مشــترک نفتی ایران با عراق، در 
نهایــت پیمانکار چینی اخراج شــد. این 
موضوع یک هشــدار برای فــاز 11 میدان 
مشــترک با قطر یعنی پارس جنوبی نیز 
هســت. که البته بیژن زنگنــه، وزیر نفت 
پیش تــر در مــورد آن گفتــه بــود: "بعد از 
آنکه توتال از این قرارداد خارج شــد قرار 
 )CNPC( بود شــرکت ملــی نفت چیــن
طبــق قــرارداد فاز 11 را توســعه بدهد که 
اگر این کار را نکند تخلف کرده اســت. با 
ایــن حال ما به این فکــر کرده ایم که چه 

باید بکنیم."
میــدان   11 فــاز  توســعه  طــرح  هــدف 
مشــترک پارس جنوبی تولید حداکثری 
و پایــدار روزانــه ۲ میلیــارد فوت مکعب 
)برابــر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب( 

گاز غنی ترش است.
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سکوِت چین
»ایران« سرنوشت فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی را در نبود توتال بررسی کرد

 ماه تا قیمت گذاری
 استقالل و پرسپولیس

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به 
مصوبه هیأت وزیران درباره دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس گفت: تا دو ماه دیگر و نهایتاً تا پایان 
سال قیمت گذاری این دو باشگاه انجام می شود.

2
 تومان 

قیمت یک کیلو مرغ
بنابر اعالم اتحادیه پرنده و ماهی، قیمت مرغ در 

ادامه روند افزایشی خود، در مراکز خرده فروشی به 
13 هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. پیش 
از این نرخ مرغ در محدوده 8000تومان قیمت 

گذاری شده بود

13000
  میلیون ثبت نام 

برای کارت سوخت المثنی
وزارت نفت اعالم کرد: تاکنون بیش از ۲ میلیون و 

۲00 هزار نفر برای دریافت کارت هوشمند سوخت 
المثنی از طریق مراجعه حضوری و غیرحضوری 

ثبت نام کرده اند.

2/2
میلیارد دالر حجم تجارت ساالنه 

بین کشورهای عضو اکو
دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی اکو، حجم 

تجارت کنونی بین اعضای این سازمان را حدود 60 
میلیارد دالر در سال اعالم کرد و گفت: پیش بینی 
می شود تا سال ۲0۲5 این میزان به بیش از 1۲0 

میلیارد دالر درسال برسد.
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 کمک به تولید خدمت به کشور 
در جنگ نابرابر اقتصادی است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حضور و تالش 
مؤثر در صنعت برای تولید و تأمین کاالهای مورد نیاز داخلی 
خدمت به کشــور در جنگ نابرابر اقتصادی اســت. جمشید 
تقی زاده در آیین بازدید از روند پیشرفت تعمیرات اساسی شرکت پتروشیمی جم 
افزود: تدارک و اجرای عملیات اورهال این شــرکت نشــان از نظم و اراده بزرگ در 
جبهــه جهاد اقتصــادی دارد. وی یادآورشــد:همت همه دســت اندرکاران شــرکت 
پتروشــیمی جــم بــرای افزایش تولیــد و کمک بــه اقتصاد کشــور در جنــگ نابرابر 
اقتصادی تداوم راه مجاهدان و ایثارگران دفاع مقدس اســت. مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کشــوری اظهارداشت: سرمایه اصلی کشور در جبهه اقتصادی همین 
تفکرات ناب و اراده پوالدین افســران اقتصادی در مجموعه صنعت اســت   باعث 
ناکامی سیاســت های تقابلی دشمن علیه ایران اسالمی می شــود. تقی زاده گفت: 
بــه نمایندگــی بیش از 1.5 میلیون بازنشســته که صاحبــان اصلی این شــرکت و از 
شــریف ترین اقشــار جامعه هســتند، اینجا هســتم تا به شــما خداقوت بگویم. وی 
ادامه داد: بازنشستگان باید بدانند که ما و مجموعه های متعلق به آنها نسبت به 
سرمایه آنان حساس و دقیق هستیم و از هیچ کوششی برای حفظ آن دریغ نداریم. 
سیدحســین میرافضلی مدیرعامل شرکت پتروشــیمی جم نیز گفت: همزمان با 
عملیات بزرگ ترین اورهال تاریخ پتروشــیمی جم، ۲36پــروژه بهبود فرآیندی با 
هدف افزایش راندمان تولید و رفع موانع و مشکالت، جانی دوباره به این مجتمع 
عظیم خواهد بخشید. وی افزود: بزرگ ترین تعمیرات اساسی مجتمع پتروشیمی 
جم با هدف رفع گلوگاه های تولید و دستیابی به تولید پایدار درمحصوالت مختلف، 
کاهش ریسک عملیاتی در دوره بهره برداری واحدها، افزایش ظرفیت تولید برخی  
محصوالت و از همه مهم تر کاهش آالیندگی در تولید و مدیریت مصرف سوخت و 

انرژی از اوایل آذرماه آغاز و تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

 نفت آماده سومین عرضه به بورس؛ 
این بار ریالی

در حالــی که دو بار نفت خام ســبک در بــورس به صورت 
ارزی - ریالــی عرضه شــده اســت، رئیس ســازمان بورس 
اوراق بهــادار گفــت در حــال انجام مذاکراتی هســتیم که 
نفت به صورت کاماًل ریالی در بورس عرضه شــود. طی ماه های گذشــته دو بار 
نفت خام سبک در بورس انرژی ایران عرضه شده است. اوایل آبان ماه امسال 
برای اولین بار یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی روی میز معامالت 
قرار گرفت که قیمت پایه هر بشکه نفت در آن زمان حدود ۷9 دالر بود./ایسنا

ورود دادستانی به مشکل کامیونداران
معــان وزیــر راه و شهرســازی بــا اعــالم ورود دادســتانی بــه موضــوع مشــکل 
کامیونــداران به ادعــای نایب رئیس کانــون عالی انجمن های صنفــی کارگران 

کشور واکنش نشان داد.
عبدالهاشم حسن نیا در نشست خبری نمایشگاه حمل ونقل و صنایع وابسته 
اظهار کرد: طی چند ماه اخیر یعنی از تیرماه به این ســو، حمل ونقل جاده ای 
کشور با خواسته بحق رانندگان مواجه شد، در این زمینه کارگروهی تشکیل شد 
تا به موارد مربوطه رسیدگی شود.  وی تصریح کرد: سازمان راهداری تنظیم گر 
روابط بین رانندگان، شرکت ها و صاحبان بار است؛ در این زمینه توزیع عدالت 
بار، اخذ کمیســیون اضافه و... مورد توجه قرار داده است. در رابطه با توزیع بار 
سیســتمی را در سازمان احیا کردیم تا رانندگان بتوانند مشکالت خود را اعالم 
کنند. حدود ۲۲هزار شــکایت به ســازمان راهداری ارجاع شــده که خروجی آن 

تعطیلی 11۲4 شرکت بوده است.

کاهش نرخ ارز سناریوی مقابله با تحریم ها بود
محمود جام ساز اقتصاددان با اشاره به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، آن را نتیجه 
ســناریو دولت برای مقابله با تحریم ها ارزیابی کرد و گفت: ثبات نرخ ارز برای 
برنامه ریزی فعاالن اقتصادی مسأله ای ضروری است. وی در گفت و گو با ایسنا، 
بــا بیان اینکــه افزایش یا کاهش دالر تا به حال در اختیار مدیریت شــناور ارزها 
توسط دولت بوده است، گفت: قبل از اینکه تحریم های امریکایی شروع شوند 
یــک جهش قیمتی دالر را تجربه کردیم که دولت در برابر آن واکنشــی نشــان 
نداد و به جای تزریق دالر اقدامات امنیتی انجام داد که این مســأله معامالت 
را زیرزمینی کرد و همین باعث افزایش قیمت ها شــد. این اقتصاددان با بیان 
اینکه دولت در جریان جهش ارزی ســعی داشت تا منابع خود را تقویت کند، 
علــت این مســأله را آمادگی دولت بــرای تحریم های بعدی امریــکا ارزیابی و 
اظهار کرد: دولت بعد از تحریم ها سعی کرد تا با تزریق دالر قیمت ها را پایین 
بیاورد تا به لحاظ سیاسی این پیام را منتقل کند که تحریم های امریکایی اثری 

نداشته و قیمت دالر پایین هم آمده است.

همکاری های نفتی ایــران و چین فراز 
اســت.  داشــته  بســیاری  فرودهــای  و 
برخــی  در  روس هــا  ماننــد  چینی هــا 
مقاطــع همــراه مــا و در مواقعــی بــا 
بــرگ ایــران بــازی سیاســی کرده انــد. 
نمی تــوان آنهــا را متحد ایــران خواند 
اما به همــکاری اقتصادی بــا آنها هم 
نباید کامالً بی اعتمــاد بود. هر چند که 
در شــرایط کنونی و به خاطر تحریم ها 
ممکن اســت که این کشــور هم همکاری و دوستی با امریکا 
را بــه ایــران ترجیــح دهــد. باالخره نســبت همــکاری میان 
چیــن بــا ایران و امریکا نســبت ۲0 بــه 600 اســت و چینی ها 
نمی خواهنــد و نمی تواننــد کــه امریکا را بــه خاطر همکاری 
اقتصادی با ایران کنار بگذارند. البته به عقیده من در شرایط 
خــاص تحریــم هیچ کــدام از شــرکت ها و کشــورهای طرف 
مذاکره و قرارداد با ایران چندان قابل اعتماد نیستند. چراکه 
شــرکت ها از جریمه شــدن توسط امریکا یا کشــورها از قطع 
روابط تجاری با این کشــور می ترســند. مانند شــرکت توتال 
فرانسه که از ترس امریکا از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
خارج شــد. هرچند که معتقدم این شــرکت می توانســت از 
امریکا معافیت هایــی دریافت و به فعالیت خود در این فاز 
ادامه دهد. اکنون به خاطر خروج توتال از این طرح، شرکت 
CNPCI چین پیمانکار اصلی طرح شــده و گمانه زنی هایی 
در مورد خروج این شــرکت هم به گوش می رســد. مقامات 
کشــور اعالم کرده اند که این اخبار رســمی نیســت و شرکت 

چینی هنوز اعالم نظر رسمی نداشته است. اما با وجود این 
اگر چینی ها اعالم کنند که دیگر در این طرح نخواهند ماند، 
نباید چنــدان متعجب شــد. چراکه در مورد شــرایط فعلی 
قــرارداد پســابرجامی آنها بــا ایران در توســعه فــاز 11 پارس 
جنوبی عالوه بر مســائل سیاســی، موضوعــات تخصصی و 
فنی نیز مطرح اســت. شــاید چینی ها در حــال حاضر فقط 
به دنبــال دریافــت مجــوز از امریکا بــرای فعالیت در فــاز 11 
باشــند مانند تجربه ژاپنی ها در دور قبلــی تحریم ها و زمان 
قراردادهای بیع متقابل. اما به نظر می رسد که چینی ها هم 
خــود می دانند کــه به تنهایی روزهای ســختی در این میدان 
خواهند داشت. چراکه اساساً به لحاظ تکنیکال شرکت های 
چینی تــوان ســتودنی و قابل اطمینانی ندارنــد. نصب یک 
سکوی دارای تجهیزات فشار افزا که بالغ بر ۲0 هزار تن است، 
کار چندان آسانی نیست. بحث تولید معمولی و رایج گاز از 
بســتر دریا نیســت و کارشناســان هم تردید دارند که شرکت 
CNPCI چین از عهده آن برآید. از این رو شــاید علت اینکه 
انگیزه شــرکت چینی در این طرح توسعه کم شده و تاکنون 
هــم فعالیتی انجام نداده اســت، این موضوع باشــد. اصواًل 
شرکت های چینی در صنعت نفت و انرژی تازه وارد محسوب 
 می شوند و ارتباط گسترده و حضور آنها به سرمایه زیادشان 
برمی گردد که خودشان هم می دانند این سرمایه گذاری در 
کنار ابرقدرت ها پاسخگو خواهد بود. از این رو منطق نیز حکم 
می کنــد، چینی ها در فــاز 11 پارس جنوبی هم محتاط تر گام 
بردارند. حال باید منتظر ماند و دید که چینی ها چه پاسخی 

به ایران در مورد همکاری در پارس جنوبی خواهند داد.

 چینی ها »نمی خواهند« یا »نمی توانند«؟

یادداشت

سید مهدی حسینی
کارشناس ارشد انرژی

 عطیه لباف
خبرنگار

 ترافیک کاهش قیمت ها پشت چراغ سبز نزول دالر

»دالر« فامیل دور »کاال«

بنگاه ها

خبرخوان

از زمســتان سال گذشته که نوسانات معمول 
پایان سال رفته رفته به التهاب دامنه داری در 
بازار ارز تبدیل شد و قیمت ها دراین بازار اوج 
گرفت به همراه خود قیمت بخش عمده ای 
از کاالهایی را که درتولید آنها ارز نقش داشت  
بــاال بــرد. پس از مدتی که قیمت ایــن گروه از 
کاالهــا باال رفت، ســایر کاالهــا هم به تبعیت 
از جــوی که در بازار ایجاد شــده بود با افزایش 
قیمت همراه شد و حتی نرخ خدمات نیز رشد 
کرد. درایــن میان برای جلوگیــری از افزایش 
قیمت کاالهای اساســی و مایحتــاج ضروری 
مــردم، دولت با اختصــاص پایین ترین نرخ 
یعنی 4۲00 تومــان ارز مورد نیاز برای واردات 
ایــن نوع کاالهــا را تخصیــص داد، روندی که 
به دلیــل سوء اســتفاده گســترده، تأثیر مثبت 
چندانی در بازار نداشت و در برخی  موارد هم 
با احتکار کاالهایی که با تقاضای زیادی روبه رو 
بود، قیمت ها با رشد بیشتری مواجه شد. اما 
از مهر ماه امسال که سیاست های ارزی بانک 
مرکزی با تکیه بر اختیارات ویژه ای که از سران 
ســه قوه دریافت کرده است، تغییر کرد، روند 
قیمت هــا در بازار ارز نیز تغییر کــرد. تا جایی 
که طی هفته های اخیر بازار پس از ماه ها دالر 
زیر 10 هزار تومان را تجربه کرد. هرچند دوباره 
قیمت هــا به کانــال 1۲ هزار تومان بازگشــت، 
ولــی از ۲4 آذر دالر 9 هــزار تومانــی بــه بــازار 
بازگشت، دالری که این بار در این کانال قیمتی 
باقــی مانده اســت و تــا روز دوشــنبه )دیروز( 
سومین روزی است که بازار میزبان دالر 9 هزار 

تومانی است. حال پرسش بجا و بحقی که این 
روزها از سوی مردم و رسانه ها مطرح می شود 
این است که چرا با جهش نرخ ارز قیمت کاال 
و خدمات به صورت دسته جمعی باال رفت، 
ولــی اکنون کــه قیمت به زیــر 10 هــزار تومان 
رســیده قیمت ها به روال سابق باقی مانده و 
کاهش نمی یابد؟ برای پاسخ به این سؤال در 
ابتدا باید رابطه نرخ ارز با نرخ تورم را بررســی 
کــرد. اینکــه آیا بــاال رفتــن نــرخ ارز به صورت 
مستقیم به رشد تورم می انجامد. دراین باره 
برخی کارشناسان معتقدند گرچه ارز و تورم 
در فرمول های اقتصادی رابطه مستقیمی با 
هــم ندارند، اما درعمل و بخصوص شــرایط 
اقتصاد ایران روی یکدیگر تأثیر دارند. دراین 
باره آلبرت بغزیــان اقتصاددان با بیان اینکه 
دکترین افزایش تورم در نرخ ارز مدت هاست 
که منسوخ شده، می گوید: تورم خود ناشی از 
نرخ ارز است. با این حال برخی اقتصاددانان 
معتقد به اصــول بازار آزاد ارتباط تورم با نرخ 
دالر را رد می کننــد و حتی افزایش نرخ دالر را 
باعث شــکوفایی در تولیــدات داخلی و رونق 
صــادرات می داننــد. اما جــدای این نظریات 
تأثیر نــرخ ارز بر تورم و قیمت عمومی کاالها 
به یکباره اتفاق نمی افتد و بتدریج تأثیر خود 
را می گــذارد. البتــه در اقتصاد ایــران به دلیل 
بــاال بــودن وزن انتظارات تورمــی و هیجانات 
بازار گاه فاصله تأثیرات نرخ ارز بشــدت کوتاه 
می شود. بخشی از کاالها به صورت مستقیم 
بــا نــرخ ارز رابطــه دارند. برای مثــال کاالهای 
وارداتــی یــا محصوالتی که مــواد اولیــه آن از 
خــارج وارد می شــود با ســرعت بیشــتری به 
تغییــر نــرخ ارز واکنش نشــان می دهند ولی 
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برخی دیگر از کاالها رابطه مستقیمی با نرخ 
ارز ندارند که تحت شرایط روانی جامعه نرخ 
آنهــا نیز بــاال می رود.برهمین اســاس زمانی 
که نرخ ارز باال رفت حتی قیمت کاالهایی که 

ارتباطی با ارز نداشتند هم باال رفت. 
ë چسبندگی قیمت 

یکــی از مهم ترین دالیلــی که کاهش قیمت 
کاالها را پس از افت نرخ ارز به تعویق انداخته 
اســت پدیــده ای اســت کــه از آن بــا عنــوان 
چسبندگی قیمت یاد می شــود. در باور افکار 
عمومــی در ایران مدت هاســت کــه این گونه 
تصور می شود زمانی که قیمت کاال یا خدمات 
افزایش می یابد، دیگر کاهش نخواهد یافت. 

ایــن مســأله تعریــف علمــی هــم دارد و در 
اقتصــاد به آن چســبندگی قیمت می گویند. 
به عنــوان  همچنیــن  اســمی،  چســبندگی 
چســبندگی قیمت یا چســبندگی دســتمزد 
شناخته می شــود، وضعیتی را شرح می دهد 
که قیمت نرمال در آن به تغییر مقاوم است. 
در این باره حمید دیهیم، عضو هیأت علمی 
دانشــگاه تهران در گفت وگو با ایســنا، با اشاره 
به اصطالح چسبندگی قیمت ها اظهار کرد: 
زمانی که قیمت هــا در اثر تورم باال می رود به 
همان ســرعت پایین نمی آید. این قاعده در 
همه جای دنیا صدق می کنــد اما در ایران به 

خاطر وجود برخی مسائل متفاوت است.

ë کاهش تدریجی  تورم
درهمین رابطه بررســی نرخ تورم بخصوص 
تــورم ماهانه درماه های اخیر حکایت از تأثیر 
تدریجــی کاهش التهابات ارزی بــر نرخ تورم 
دارد. براســاس آمــار بانــک مرکــزی درحالی 
کــه نرخ تــورم ماهانه در شــش ماهــه ابتدای 
ســال جاری رونــد افزایشــی داشــته اســت از 
مهر ماه و با کاهش نوســان نــرخ ارز این روند 
معکوس شــده است. نرخ تورم ماهانه که در 
شــهریورماه 6.1 درصد بود با افت نوســانات 
ارزی در مهــر ماه این نرخ بــه 4.6 درصد و در 
آبان ماه به 3.5 درصد رســیده است. تحولی 
که به اعتقاد کارشناسان می تواند در ماه های 

بعدی نیز تکرار شود. درنرخ تورم تولیدکننده 
نیز اتفاق مشابهی دیده می شود. بنابراین نرخ 
تورم ماهانه شهریورماه تولید 9.4 درصد بود 
که در مهر مــاه به 11.5 درصــد افزایش یافته 
اســت اما در آبان این نرخ به یکباره و در سایه 
کاهش هزینه های تولید به 3.5 درصد کاهش 

یافته است.
ë قیمت چه کاالهایی افت می کند

واقعیت این اســت که بــه هرحال نــرخ ارز از 
انتهای فروردیــن ماه ســال جاری حتی برای 
کاالهــای اساســی از 3800 بــه 4۲00 تومــان 
افزایــش یافته اســت. بــا درنظــر گرفتن نرخ 
ســامانه نیما کــه واردکننــدگان آن را دریافت 
می کنند نیز نرخ ارز رشــد بیــش از دو برابری 
داشته اســت. بنابراین بخشی از رشد قیمت 
کاالها طبیعی اســت. ولی از آنجا کــه نرخ ارز 
از حــدود 18 تــا 19 هــزار تومان به زیــر 10 هزار 
تومان رسیده، قیمت کاالها باید کاهش یابد. 
همان گونه که اشــاره شــد کاالهای اساســی و 
مــواد غذایــی ماه هاســت از ارز 4۲00 تومانــی 
برای واردات اســتفاده می کنــد و با نظارت بر 
نحوه توزیع آن می توان نرخ مؤثر آن را حفظ 
کــرد. اما درخصوص ســایر کاالهــا باید گفت 
که بســیاری از کاالهای مصرفی بادوام مانند 
خودرو و لوازم خانگی در لیســت ممنوعیت 
واردات قرار دارند و افت نرخ ارز برآنها بی تأثیر 
خواهد بود. دراین زمینه تولیدکنندگان داخلی 
که وظیفه تأمین این دسته از کاالها را برعهده 
گرفته انــد باید با کاهــش هزینه هــای خود با 
توجــه به افت نــرخ ارز زمینــه کاهش قیمت 
تمام شده و فروش محصوالت خود را فراهم 

کنند.
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 کاهش نرخ تورم ماهانه درماه های 
مهر و آبان

 کاهش نرخ تورم ماهانه تولید در آبان

 تثبیت نسبی قیمت کاالها
 ایجاد آرامش در بازار ارز

 نقدینگی 1693 هزار میلیارد تومانی
 بدهی دولت به شبکه بانکی، بانک 

مرکزی و پیمانکاران

 انتظارات تورمی

 با تداوم کاهش نرخ ارز تورم ماهانه افت 
کرده و روی تورم ساالنه تأثیر می گذارد

 ایجاد جو روانی مثبت درصورت 
ادامه دار بودن آرامش بازار ارز

 پس از اعمال تحریم ها اقتصاد ایران 
انتظار شوک جدیدی ندارد

 چسبندگی قیمت، بار روانی اینکه هر 
قیمتی باال رفت دیگر کاهش نمی یابد

 تأمین کاالهای اساسی با دالر 4200 
تومانی

 کاالهای بادوام نظیر خودرو و لوازم خانگی 
به دلیل ممنوعیت واردات اثر نمی پذیرند

 خدمات از قیمت کاالها تأثیر می پذیرد 

سیاوش رضایی
خبرنگار
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ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران شد
علــی عوض پور، دبیــرکل اتاق اصناف 
ایــران گفــت: ترکیــب اعضــای هیأت 
رئیســه اتاق اصناف ایران، مشخص و 
سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران شد. روز گذشته در 
جلســه ای با حضور اعضای کمیسیون نظارت بر اصناف و 

دعوت از منتخبان انتخابات اخیر اتاق اصناف ایران در محل دبیرخانه هیأت 
عالی نظارت بر سازمان های صنفی، تکلیف مسئولیت ها در هیأت رئیسه اتاق 
اصناف ایران معین شد. جالل الدین محمدشکریه به عنوان نایب رئیس اول 
و مجتبی صفایی به عنوان نایب رئیس دوم اتاق اصناف ایران انتخاب شدند. 

این ترکیب هیأت رئیسه برای مدت چهار سال انتخاب شده اند.

چهــره ها

 کاهش 4 میلیون تومانی 
در کنار افزایش قیمت کارخانه

روز گذشته پیش فروش 5 خودرو ایران خودرو شامل انواع 
دنــا، خانــواده  هایمــا و اچ 30 کــراس، پژو پــارس، پژو207 
دســتی و وانت آریســا با قیمت های جدید آغاز شــد. هایما 
کارخانه 194 میلیون تومان، پژو پارس اتومات 79 میلیون تومان و وانت آریسان 
34 میلیون تومان دیده شده است. سایر خودروهایی که در لیست پیش فروش 
آمــده تنهــا میزان پیــش پرداخت قید شــده و قیمت نهایی مشــخص نیســت. 
آنگونــه کــه ســازمان حمایــت موافقت کــرده اســت خودروها 5 درصد حاشــیه 
بازار فروخته خواهد شــد اما خودروســازان ترجیح دادند با شــرایط ســال آینده 
قیمــت خــود را نهایی کنند تا شــاید بــر قیمت ها افزوده شــود. اکثــر خودروها از 
خرداد ســال آینده به بعد تحویل داده خواهند شــد. این پیش فروش توانســت 
بــازار خودروهــای داخلی را تحت تأثیر قرار دهد بــه گونه ای که قیمت خودروها 
در بازار بین 1 تا 4 میلیون تومان ارزان شــد. ســمند و پژو 2008 جزو خودروهایی 
بودند که در بازار آزاد یک میلیون تومان ارزان شــدند و قیمت آنها به ترتیب به 
62 میلیون و 500 هزار تومان و 237 میلیون تومان رســید. مزدا 3 رکورد کاهش 
قیمــت را داشــت این خــودرو با 4 میلیون تومان کاهش بــه 278 میلیون تومان 
رسیده است و پیش بینی می شود در خودروهای گرانقیمت ایران خودرو و سایپا 

کاهش قیمت ادامه داشته باشد. 
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325 میلیون

نه به »قانون بد«

یلدای قرمز

تالش ایرباس برای معافیت از تحریم
قائم  مقام بانک مرکزی از قانونگذاری های مشکل ساز انتقاد کرد

گزارشی از وضعیت قیمت انواع میوه و تنقالت در آستانه شب چله

ایران و فرانسه به دنبال اجرای کامل قرارداد خرید هواپیما

گروه اقتصادی - به اعتقاد کارشناسان 
و براســاس تجربــه چهــار دهــه اخیر، 
ریشــه بســیاری از مشــکالت اقتصــاد 
ایــران در قوانیــن بــد، نادرســت و گاه 
متناقضــی اســت کــه شــرایط را نــه به 
از آن ســود  بلکــه دالالن  تولیــد  نفــع 
می برنــد. درهمین راســتا روز گذشــته 
قائم مقام بانک مرکزی در هشــتمین 
بــا  پژوهشــگران  از  تجلیــل  جشــنواره 
انتقــاد از برخی تصمیم ها در مجلس 
شــورای اســالمی، اظهار کرد: مجلس 
منطــق  بــا  کــه  قوانینــی  تصویــب  از 
اقتصــادی ســازگاری نــدارد و فقــط به 
تشــویق متخلفان و تنبیــه منضبطین 
منجــر می شــود، بپرهیــزد. تبصــره 16 
قانون بودجه امســال یا تبصره اصالح 
قانون بودجه سال 1395 از جمله این 

تصمیم ها است.
قائــم مقــام بانــک مرکــزی افزود: 
ایــن  بــه  بودجــه  قانــون  »تبصــره 16 
موضــوع می پرداخــت کــه بدهــکاران 
بانکــی در صــورت تســویه بــا بانــک از 
پرداخــت خســارت و دیرکــرد معــاف 
شــوند و در تبصــره 35 قانــون بودجه 
95 نیــز بخشــی از درآمدهای تســعیر 
ارز به بدهکاران بانکی با مبالغ کمتر از 
100 میلیون تومان اختصاص یافت«.

کمیحانی ایــن نوع قانونگــذاری را 
بــه منزله گذاشــتن بــار ســنگین مالی 
بــه دوش نظــام بانکی دانســت. قائم 
مقام بانک مرکزی یکی از چالش های 
امــروز نظــام بانکــی را نرخ ســود های 
ایــن  گفــت:  و  دانســت  غیرمتعــارف 
کار بــار ســنگینی را بــه دوش بانک هــا 
می گــذارد و نیــز متناســب بــا آن نــرخ 

تسهیالت گیرندگان افزایش می یابد.
به گــزارش »ایران« اکبر کمیجانی، 
پژوهش هــای  زمینــه   در  دوم  محــور 
مورد نیاز نظام بانکی را بهبود سازوکار 
ارزی  نظــام  عملیــات  و  مدیریــت 
دانست و گفت: با آغاز مدیریت جدید 
بانک مرکــزی و اخذ مجوزهای الزم از 

ســران قــوا، همــکاران مــا توانســته اند 
بــا  کوتاهــی  زمــان  مــدت  ظــرف 
مجموعه ای از اقدامات و سیاست های 
مؤثر، اســب ســرکش دالر را رام کنند و 
آن را طی یک مســیر کارشناســی شده 
بــه کانال هــای پایین تــر هدایــت کنند 
امــا با وجود گام هــای بزرگی که در این 
راســتا برداشــته شده اســت، همچنان 
نظــام ارزی کشــور نیازمنــد اصالحات 
و اقدامــات تکمیلــی به منظــور حفــظ 
ثبــات بلندمدت بازار و اجتناب از بروز 
تالطم های ارزی در آینده اســت که به 
این منظور، چگونگی ایجاد و گسترش 
ابزارهــای کافی برای پوشــش ریســک 
ارزی فعــاالن بخش حقیقــی اقتصاد 
و ارتقای ســازوکاری الزم برای تسهیل 
نقــل و انتقــال منابع ارزی از ســؤاالتی 
اســت کــه بایــد پژوهش های مــا برای 
تصمیم ســازی صحیح در حوزه ارزی 
بــه آن پاســخ دهــد. وی همچنیــن بــا 
تأکیــد بر اهمیت اصــالح نظام بانکی 
در پژوهش هــای انجام شــده در حوزه 
پولی و بانکی تصریح کرد: محور سوم 
پژوهش هــای موردنیــاز نظــام بانکی، 
بحــث اصــالح نظــام بانکــی اســت و 

همان گونــه کــه بارهــا نیــز تأکید شــده 
است، اصالح نظام بانکی در این دوره 

با جدیت پیگیری می شود.
ë دالر رام شد

کمیجانــی در ادامه درباره تحوالت 
بازار ارز گفت: بــا آغاز مدیریت جدید 
بانــک مرکــزی و اخذ مجوزهــای الزم 
از ســران قــوا، توانســتیم ظــرف مدت 
رام  را  دالر  ســرکش  اســب  کوتاهــی 
ایــن، همچنــان  بــا وجــود  امــا  کنیــم 
نظــام ارزی کشــور نیازمنــد اصالحات 
و اقدامــات تکمیلــی بــرای اجتناب از 
بروز تالطم های ارزی در آینده اســت. 
کمیجانی با بیان اینکه نخستین محور 
موردنیــاز پژوهش هــای حــوزه پولی و 
بانکــی، مهــار نقدینگی و تورم اســت، 
گفــت: بــه ســبب مجموعــه اقدامات 
انجــام شــده، روند شــتابان نــرخ تورم 
ماهانــه متوقف شــده و در حــال نزول 
ایــن کاهــش  کــه  اســت و امیدواریــم 
با وجــود  افــزود:  وی  باشــد.  ادامــه دار 
ایــن، وجود انباره نقدینگی که در حال 
میلیــارد  هــزار   17۵0 حــدود  حاضــر 
تومان است، پتانیســل بروز فشارهای 

تورمی را دارد.

 تا شــب یلدا فقط دو شــب دیگر باقی 
مانده است؛ یلدایی که امسال بواسطه 
همــه  در  بی ســابقه  تــورم  و  گرانی هــا 
بازارها، متفاوت از هر ســال دیگری و با 
اما و اگرهای بســیار بــرای خانواده های 

ایرانی از راه می رسد.
به رسمی باستانی، ایرانیان هرسال 
آخرین شــب پاییز را که درازترین شب 
سال است، بیدار می مانند وخانواده ها 
در کنار یکدیگر خود را با حافظ خوانی، 
بــه  قصه خوانــی،  و  شــاهنامه خوانی 
همراه تناول میوه و خشــکبار و آجیل و 
دیگر تنقالت ســرگرم می دارند تا شب 
چله به ســر آید و ســپیده دم، بشــارت 

روشنایی دهد.
خشــکبار،  مخصــوص،  آجیــل   
شیرینی، هندوانه، انار و سایر میوه های 
ایرانی پای ثابت آیین شب یلدا هستند 
کــه هرکــدام در فرهنگ ایران باســتان 
نمــادی از برکت، تندرســتی، فراوانی، 

شادکامی و روشنایی هستند.
امســال امــا قیمــت هــر کیلو پســته 
به عنوان اصلی ترین رکن آجیل ایرانی 
افزایــش قیمتــی 250 هزارتومــان  بــا 
رســیده اســت و بقیــه اجــزای آجیــل و 
خشــکبار و شــیرینی ها و میوه هــا نیــز 
گران شــده اند.  ایــن افزایش قیمت ها 
درحالی اســت کــه درآمــد خانوارها در 
مقایســه با شــب یلدای ســال گذشــته 

تغییر چندانی نداشته است.
ë آجیل

پــر  و  مهم تریــن  از  یکــی  آجیــل 
طرفدارترین اقالم شــب یلــدا به خاطر 
کاهش تولید و افزایش نرخ دالر نسبت 
به ســال گذشته حدود 80 تا 150 درصد 
افزایــش قیمت داشــته اســت که عماًل 
بــرای بســیاری از خانواده هــا خرید این 
کاال ممکن نیســت. از آنجایی که آجیل 
صادراتــی  محصــول  یــک  خشــکبار  و 
است تغییرات قیمتی آن نیز به میزان 
تولید، نوســانات نرخ ارز و میزان عرضه 
و تقاضا وابســته اســت. رئیس اتحادیه 
خشــکبار بــرای امســال دونــوع قیمت 
آجیل شــب یلدا برای انتخــاب راحتتر 
مــردم اعــالم کــرده و گفته اســت که در 
عمده فروشــی ها، آجیــل شــب یلــدا با 

پوســت بیــن 60 تــا 80 هزارتومــان و بــا 
مغز بیــن 80 تــا 100 هزارتومان عرضه 
می شــود امــا آجیــل در ســطح شــهر با 

قیمت های متفاوتی عرضه می شود.
به گــزارش »ایــران« هر کیلو پســته 
اکبــری با قیمتی بین 210 تــا 22۵ هزار 
تومان، پســته فندقی بــا قیمت 13۶ تا 
1۵۵ هــزار تومــان و پســته احمدآقایی 
بــه فــروش  تــا 190 هــزار تومــان   170
می رســد. همچنیــن قیمــت هــر کیلــو 
بادام هندی نیز 160 تا 200 هزار تومان 
اســت. هــر کیلو گــردو و انجیر خشــک 
بــه ترتیــب بــا قیمتی بیــن 110 تــا 1۶8 
هزار تومان و 80 تــا 1۵0 هزار تومان به 

فروش می رسد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، هــر کیلــو 
آجیــل مخصوص شــب یلــدا، قیمتی 
در حــدود 90 تــا 130 هزار تومــان دارد. 
در کنــار این نوع آجیــل، قیمت آجیل 
چهــار مغزهم کیلویی 180 تا 200 هزار 

تومان است.
همچنیــن قیمــت هــر کیلــو بــادام 
هندی 160 هزار تومان، بادام مغز 120 
تا 180 هزار تومان مغز پسته 320 هزار 

تومــان و خالل پســته 380 هزار تومان 
تعیین بوده است.

ë میوه
قیمــت  آجیــل،  قیمــت  کنــار  در 
میوه هایی مانند خرمالو و انار و هندوانه 
هم نســبت به سال گذشــته با افزایش 
همراه بوده است. سرمازدگی و کاهش 
تولید میوه هم یکی از مهم ترین دالیل 
افزایــش قیمــت ایــن کاال اعالم شــده 
اســت با این حال به گفته متولیان بازار 
ذخیره ســازی کافــی بــرای شــب چلــه 
انجام شــده و توزیع میوه با قیمت های 
ایــن  براســاس  شــد.  انجــام  مناســب 
گزارش قیمت سیب در میادین 5700 
تومان و در ســطح شهر8500 تا 9500، 
قیمــت خرمالو نیــز در میادیــن میوه و 
تره بــار6500 و در ســطح شــهر 11 هــزار 
تومــان اســت. هندوانــه شــب یلــدا هر 
می شــود.  عرضــه  تومــان  کیلــو3500 
قیمت هر کیلو نارنگی درمیادین 4600 
تومان و در ســطح شــهر ۵000 تا 7۵00 
تومان، انار هــم در میدان 4300 تومان 
و در ســطح شهر7000 تا 10 هزار تومان 

است.

قیمــت مــوز نیــز در میادیــن 9900 
و در ســطح شــهر 12هزار تومــان، لیمو 
شــیرین 4000 تومــان، پرتقــال نیــز در 
میادیــن3500 تــا 4800 تومــان اما در 

سطح شهر 9۵00 تومان است.
ë شیرینی

قیمت شــیرینی هــم به عنوان یکی 
دیگر از اقالم ســفره شــب چله از سوی 
اتحادیــه قنــادان مصوب می شــود و تا 

حدودی قیمت های مشخص دارند.
بــرای  اتحادیــه  مصــوب  قیمــت 
واحدهــای  در  شــیرینی تر  عرضــه 
درجه یــک، 2۶ هــزار تومان، شــیرینی 
دانمارکی 21 هزار تومان، شیرینی زبان 
و پاپیــون 25 هزار تومــان و کیک یزدی 

16 هزار تومان اعالم شده است.
ë گوشت و مرغ

ثابــت  پــای  کــه  هــم  گوشــت 
شب نشــینی های چله به شمار می رود 
هم اکنــون در بازار بــه کیلویی 70 تا 72 

هزار تومان رسیده است.
بر اســاس گزارش میدانی »ایران«، 
هرکیلوگــرم شــقه بــدون دنبــه بــرای 
مصرف کننده به حدود 72 هزار تومان 

در سطح شهر عرضه می شود.
این در حالی اســت که گوشــت های 
تنظیــم بــازاری نیــز کیلویــی 37 هزار 
تــا 39 هــزار در بــازار موجــود بــوده و از 
کیفیــت خوبی هــم برخــوردار اســت. 
قیمت مــرغ هم در بــازار، بــه 13 هزار 
تومان در مراکز خرده فروشــی رســیده 

است.
ë  آب چقــدر  کاالیــی  ســبد  ارزانتریــن 

می خورد؟
بر اساس این گزارش، اگر یک سبد 
یلدایــی را بــر اســاس قیمــت میادین 
بررســی کنیم که شامل دوکیلوگرم انار 
کیلوگــرم هندوانــه  تومانــی، 3   4300
پرتقــال  کیلوگــرم  دو  تومانــی،   3500
4800 تومانی، دو کیلوگرم سیب 5700 
 6500 خرمالــو  کیلوگــرم  دو  تومانــی، 
تومانــی، دو کیلوگرم موز 9900 تومانی 
و یــک کیلوگــرم شــیرینی دانمارکی 21 
هــزار تومــان، در نظر بگیریــم، قیمت 
ایــن ســبد کاالیی شــب یلدا حــدود 81 
هــزار تومــان تومــان خواهد شــد. که با 
اضافه شدن قیمت یه کیلو آجیل یک 
ســفره یلدایی حدود 281 هــزار تومان 

تمام می شود.

مدیرعامــل هما از پیگیری ایــران برای 
خریــد بقیــه هواپیماهــای ایرباس خبر 
داده و در ایــن باره اظهار کرده »با توجه 
بــه انعقــاد قــرارداد خریــد 100 فرونــد 
هواپیمــا از شــرکت ایربــاس، همچنان 
پیگیــر تحویل ایــن هواپیماهــا از طریق 
اتحادیــه اروپــا اســت.« رئیــس انجمن 
شرکت های هوایی نیز در این خصوص 
گفت که تنها ایران پیگیر ادامه خریدها 
هــم  ایربــاس  شــرکت  بلکــه  نیســت 
به عنــوان یکــی از طرفین قــرارداد اخذ 
مجــوز بــرای فــروش هواپیمــا را دنبال 
می کنــد. فــروش 100 هواپیمــا از طرف 
شــرکت ایرباس بــه ایران در قــراردادی 
کــه بعــد از برجــام بیــن ایــران و ایــن 
شرکت امضا شده به ثبت رسیده است. 
ایربــاس تاکنــون 3 هواپیمــا بــه ایــران 
تحویــل داده اما واگــذاری هواپیماهای 
باقیمانــده بــا بازگشــت تحریم ها، منع 
مجوز امریــکا را دارد. تحلیل های مراکز 
بازگشــت  از  بعــد  جهــان  اقتصــادی 
تحریم ها این بود که قراردادهای خرید 
هواپیمــا دیگــر جنبــه اجرایــی نــدارد و 
با بنــدی که در تحریم ها قرار داده شــده 
این قرارداد خود به خود لغو می شــود. 
مدیرعامــل  شــرفبافی  فرزانــه  امــا 
روز  اســالمی  جمهــوری  هواپیمایــی 
گذشــته در نشست خبری در نمایشگاه 
حمل و نقل اظهار کرد که این شرکت با 
توجه به انعقاد قرارداد خرید 100 فروند 
هواپیمــا از شــرکت ایربــاس، همچنان 
پیگیــر تحویل ایــن هواپیماهــا از طریق 

اتحادیه اروپا است.
ë ایرباس مجوز اوفک را بگیرد

شــرفبافی در خصوص ادامه اجرای 
قرارداد هم گفت: تاکنون سه هواپیمای 
امــا  شــده  تحویــل  ایــران  بــه  ایربــاس 
می خواهیم طبق این قــرارداد، ایرباس 
هواپیماهای سفارشی ما را تحویل دهد. 

ë  تمــام تحویــل  بــه  متعهــد  ایربــاس 
هواپیماها است

مقصــود اســعدی ســامانی رئیــس 
انجمن شــرکت های هوایی در گفت و گو 
بــا »ایــران« در ایــن بــاره که آیــا ایرباس 
می توانــد مجــوز اوفــک را بــرای فروش 
هواپیماهای باقیمانده کسب کند گفت: 
ایربــاس طبق قراردادی که با ایران دارد 
به دنبال کسب مجوز از اوفک است این 
شــرکت متعهد به اجرای کامل قرارداد 
اســت.نه ایــران و نــه ایرباس قــرارداد را 
فسخ نکرده اند و شرکت اروپایی در حال 
پیگیــری برای فــروش بقیــه هواپیماها 
به ایران اســت. اسعدی ســامانی افزود: 
ایــران نیز به خاطر منافع شــهروندان از 
تمام ابزارها استفاده می کند تا به حق و 

حقوق خود دست یابد.
ë  پروازهــای توقــف  قصــد  امریــکا 

بین المللی ایران را دارد
ســازمان  رئیــس  عابــدزاده،  علــی 
نشســت  در  نیــز  کشــوری  هواپیمایــی 
خبری نمایشــگاه حمل و نقل با اشــاره 
بــه کارشــکنی های آمریــکا بــرای ضربه 
زدن بــه صنعــت هوایی ایــران گفت: با 
وجود تمام محدودیت ها و مشکالتی که 

امریکا تالش کرده اســت علیه صنعت 
هوایــی ایــران بــه وجــود آورد، مــا تمام 
تــالش خــود را خواهیم کرد که شــرایط 
فعلی صنعت حفظ شده و حرکت های 
جدید به ســمت توســعه انجام شــود و 
محدودیت هایــی که امریکا قصــد دارد 
علیه پروازهای بین المللی ما ایجاد کند، 

بی اثر شود.
ë  ایتالیا و برخی کشورهای اروپای شرقی

سوخت می دهند
هوایــی  شــرکت های  انجمــن  دبیــر 
درباره مشــکالت شــرکت ها برای تأمین 
ســوخت گفــت: علــوه بــر ترکیــه و لبنان 
بسیاری از کشورهای اروپایی به ما سوخت 
نمی دهنــد و در میــان اروپایی هــا ایتالیا و 
برقی کشورهای شرق اروپا سرخت رسانی 
را قطــع نکرده انــد. بــه گفته ســامانی اما 
شــرکت های ایرانی بــا توجه به تعهداتی 
که به مشــتریان دارنــد و فروش بلیتی که 
انجام داده اند پروازهای خود را سر موقع 
انجــام می دهنــد و تأمیــن ســوخت را از 
راه های مختلف انجام می دهند. او افزود: 
مــا شــیوه کار را می دانیــم چــون قبالً هم 
تحریــم بوده ایم اما ضرورتی نمی بینیم 

شیوه های کار را علنی کنیم.

سارا محقق
خبرنگار

سهیال یادگاری
خبرنگار
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■ مجلس از تصویب قوانینی که با منطق اقتصاد همخوانی ندارد 
بپرهیزد

■ با آغــاز مدیریت جدید بانــک مرکزی، همکاران ما توانســته اند 
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قیمت )تومان(کاال )کیلو(

۱۸۰ تا 200 هزارآجیل چهار مغز )پسته،بادام،بادام هندی و فندق(

3 هزار و 500هندوانه

11 هزارخرمالو

8 هزار و 900پرتقال

9هزار و 500سیب

7 هزارانار

13 هزارمرغ

72 هزارگوشت شقه بدون دنبه

قیمت خوراکی های پرمصرف در آستانه یلدا

قیمت کارخانه ای: 79 میلیون تومان
قیمت بازار: 90 میلیون تومان

قیمت کارخانه ای: 194 میلیون تومان
قیمت بازار: 198 میلیون تومان
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مجلــس  رئیســه  هیــأت  ســخنگوی 
در  بیانیــه ای  در  رهبــری  خبــرگان 
واکنــش به برخی انتقادهــا از انتصاب 
)دامــاد  میرخلیلــی«  »سیدحســین 
وی( به عنــوان رئیــس حــوزه ریاســت 
ســازمان برنامــه و بودجــه تأکیــد کرد: 
هیچ گاه برای هیچ یــک از دامادهایم 
سفارشــی برای کاری نداشته و ندارم، 

چــون رانت خــواری را منکــر می دانم.  
آیــت اهلل  بیانیــه  در  ایرنــا،  به گــزارش 
»ســید احمــد خاتمــی« آمده اســت: 
چنــد روزی اســت در فضــای مجــازی 
حســین  ســید  دامــادم  مســئولیت 
نوبخــت  دکتــر  دفتــر  در  میرخلیلــی 
منتشــر شــده اســت که در ایــن رابطه 
آیــت اهلل  اســت.  گفتنــی  نکتــه  چنــد 

خاتمــی در ایــن بیانیــه تصریــح کرد: 
دخترانــم  مشــترک  زندگــی  آغــاز  در 
بــا دامادهــا، گفتــه ام همه مســئولیت 
ایــن  اســت،  خودتــان  بــا  کارهایتــان 
انتصــاب را دخالت ندهید.ســخنگوی 
خبــرگان  مجلــس  رئیســه  هیــأت 
شــد:  یــادآور  بیانیــه  ایــن  در  رهبــری 
هیچ گاه برای هیچ یــک از دامادهایم 

سفارشــی برای کاری نداشــته و ندارم 
چــون رانت خــواری را منکــر می دانم. 
امــام جمعــه موقــت تهــران در ایــن 
بیانیــه خاطرنشــان کــرد: در رابطــه با 
مســئولیت آقای میرخلیلی نه در این 
مسئولیت و نه در مسئولیت قبلی هم 
بنده نــه تلفنی، نــه پیامکــی، نه کتبی 
هیچ سفارشی نداشــته ام می توانید از 

آقای محمدی )رئیس ســابق سازمان 
اوقــاف و امــور خیریــه( و دکتر نوبخت 
بپرسید.آیت اهلل خاتمی در این بیانیه 
افزود: از حساسیت جامعه اسالمی بر 
این امور سپاســگزارم و امیــدوارم این 
روش ادامــه یابــد.وی در ایــن بیانیــه 
توصیــه کــرد کــه در ایــن عرصــه هــم 
بایــد تقــوا، محور باشــد، از تجســس و 

عیب جویی پرهیز شــود، باید درصدد 
اصالح عیب موجود بود.

ســید حسین میرخلیلی مشاور محمد 
باقــر نوبخــت و رئیــس حوزه  ریاســت 
در ســازمان برنامــه و بودجــه اســت.
وی پیــش از ایــن در ســمت معاونــت 
توســعه مدیریت و پشــتیبانی سازمان 

اوقاف فعالیت می کرد.

آیت اهلل خاتمی با اشاره به انتصاب یکی از بستگان نزدیکش در سازمان برنامه و بودجه:

برایهیچیکازدامادهایمسفارشینکردهام

کانال مالی اروپا صرفًا برای دارو و غذا طراحی نشده است
سخنگوی وزارت خارجه:

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه تأکید 
کرد که ســازوکار مالی اروپا برای حفظ 
کاالهــای خاصــی  تبــادل  بــه  برجــام 
از  و مجموعــه ای  نمی شــود  محــدود 
مبــادالت و همکاری هــای اقتصادی، 
را  ســرمایه  گذاری  حتــی  و  صنعتــی 
بــر می گیــرد. به گــزارش »ایــران«  در 
بهرام قاســمی که در نشســت هفتگی 
داخلــی  رســانه های  نماینــدگان  بــا 
راهــکار  می گفــت  ســخن  خارجــی  و 
اروپایــی بــرای حفظ برجام را روشــی 
بــرای مبادلــه طیــف زیــادی از اقــالم 
دانســت کــه در آن تبادل ســبد کاالیی 
دارو و ســایر نیازمندی هــای وارداتــی 
ایران از مجموعه این کشــورها حالت 
اجرایــی پیــدا می کنــد. مکانیزمــی که 
خصــوص  در  می توانــد  او  گفتــه  بــه 
مبادالت با ســایر کشــورها یاری  رسان 
باشــد و صرفاً برای دارو و غذا طراحی 

نشده است.
سخنگوی وزارت خارجه ضمن اشاره 
بــه نقــش دالر و سیاســت های امریکا 
در مانــع تراشــی در بازارهــای مالــی 
بــا  ایــران  مبــادالت  پیگیــری  ارزی،  و 
ارزهــای ملی را خواســته طیف زیادی 
از کشورهای جهان و منطقه دانست و 
گفت که کشورهایی مانند ترکیه، چین 
و روســیه و حتــی اروپــا در ایــن زمینــه 
بررســی های  زیــادی انجــام داده انــد. 
کشــورها  ایــن  جــدی  مذاکــرات  از  او 
بــرای اجرایــی کــردن چنیــن ایــده ای 
خبــر داد با ایــن حال به دلیل شــرایط 
جــاری و تشــدید کارشــکنی امریــکا از 
بیــان جزئیات نشســت های مشــترک 
برای پیگیری ایــن موضوع خودداری 
کــرد. قاســمی همچنین انتشــار اخبار 
کناره  گیــری شــرکت های دولتی چین 
و روســیه از طرح های نفتی ایران را در 
چارچــوب جنگ روانــی ارزیابی کرد و 
مالک ارزیابی پیرامون چنین اخباری 
رســمی  تماس هــای  و  گفت و گــو  را 

مقام های دو طرف دانست.
ë  در فضای دیگری با مقام های

گرجستان حرف می زنیم
میــان  اخیــر  دیپلماتیــک  تنش هــای 

ایران و گرجســتان که بــه دوبار احضار 
وزارت  بــه  کشــور  ایــن  ســفیر  شــدن 
خارجه کشــورمان منجر شــد، از دیگر 
موضوعاتی بــود که قاســمی پیرامون 
وزارت  ســخنگوی  داد.  توضیــح  آن 
خارجــه بــا اشــاره بــه روابــط حســنه 
غیرقابــل  و  تفلیــس  و  تهــران  میــان 
انتظــار بــودن برخوردهای نامناســب 
ایرانــی،  شــهروندان  بــا  گرجســتان 
رایزنــی مقام هــای دو کشــور پیرامون 
توصیــف  گســترده  را  موضــوع  ایــن 
کــرد و بــا این حــال تأکید کــرد که این 
اســت.  مفتــوح  همچنــان  موضــوع 
قاســمی اعالم کرد کــه وزارت خارجه 
در همین چارچوب طی یکی دو هفته  
آینــده اقداماتــی را انجــام خواهد داد 
و در فضــای دیگــری بــا دولتمــردان 
گرجســتان در این خصــوص صحبت 
کــرده و اجــازه نخواهــد داد که حقوق 
ایرانــی مخــدوش شــود.  شــهروندان 
او در کنــار ایــن بــه ســودجویی برخــی 
گروه ها و شــرکت ها برای سوءاستفاده 
از فرصــت لغــو روادید بین دو کشــور 
اشــاره کرد و گفت این گروه ها با دروغ 
و دغــل و دادن وعده هــای نادرســت 
از  برخــی  کــردن  گمــراه  بــه  نســبت 
یکســری  گرفتــن  بــرای  هموطنــان 
امتیــازات در داخل گرجســتان، اقدام 
درحــال  کشــور  مقامــات  و  کرده انــد 
بررســی ایــن موضــوع هســتند و آن را 
نیــز پیگیــری خواهند کرد. ســخنگوی 
ایــن  با وجــود  دیپلماســی  دســتگاه 
تالشــها باز تأکیــد کرد که اگــر ایرانیان 
اجبــاری در حــال  حاضــر بــرای رفتن 
بــه گرجســتان را ندارند برای ســفر به 
این کشــور تأمــل کنند تا ایــن موضوع 

فیصله پیدا کند.
ë هوک« بی ربط حرف می زند«

خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
همچنیــن ادعــای برایان هــوک، یکی 
از مقامات ارشــد وزارت امــور خارجه 
امریــکا را کــه مدعی شــده بــود دولت 
ایــن کشــور بحــث اخــراج فرزنــدان و 
وابستگان مقامات جمهوری اسالمی 
و  بررســی  مــورد  را  امریــکا  از  ایــران 

مطالعه قرار می دهد، این گونه پاسخ 
بی ربــط  حرف هــای  »هــوک  کــه  داد 
می زنــد و خیلی نباید جدی بگیریم«. 
قاســمی اظهارات این مقام امریکایی 
را ایجاد جنگ روانی و تشویش اذهان 
عمومــی در مقابــل اراده ملــت ایران 

دانست که نباید به آن توجه داشت.
ë  »FATF« بــه  اســرائیل  پیوســتن 

بی اهمیت است
خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
همچنیــن مســأله عضویت اســرائیل 
را در   »FATF« در نهــاد بین المللــی
شــرایطی که موضــوع پیوســتن ایران 
بــه آن همچنــان در هالــه ای از ابهــام 
قــرار دارد را بی اهمیت خواند و گفت 
کــه ایــران راه خــود را امیدوارانــه و بــا 

جدیــت دنبــال می کنــد. قاســمی در 
عیــن حــال ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
در  داخلــی  نهادهــای  تصمیم گیــری 
 FATF کشــور در خصوص پیوستن به
هــر چــه ســریعتر بــه نتیجــه برســد و 

منافع ایران تأمین شود.
ë  اعتراضات فرانسه 

یک موضوع داخلی است
جریــان  بــه  ایــران  رســمی  واکنــش 
اعتراضات در فرانسه و برخورد دولت 
با معترضان از دیگــر موضوعاتی بود 
که در پرســش خبرنگاران از سخنگوی 
وزارت خارجــه مطــرح شــد. قاســمی 
ایــن موضوع را مســأله داخلی کشــور 
فرانســه دانســت کــه از پرداختــن بــه 
آن پرهیــز کرد بــا این حــال تأکید کرد 

که رفتــار نیروهای نظامــی و انتظامی 
فرانســه در قبال آنهایی که در خیابان  
بودنــد نســنجیده، خشــن و غیرقابــل 
قبــول اســت. او ضمــن اعــالم اینکــه 
بــه  را  فرانســه  دولــت  ایــران  پیشــتر 
خویشــتنداری در رفتــار بــا معترضان 
دعــوت کــرده اســت، به وجــود برخی 
گروه هــای آنارشیســت در میان مردم 
معتــرض فرانســوی هــم اشــاره کــرد 
میــان  در  حضــور  بــا  می کوشــند  کــه 
صدمــه  و   تخریــب  بــه  معترضــان 
زدن بــه دیگران و تأسیســات شــهری 

بپردازند.
ë همکاری های ایران و عراق 

ادامه خواهد یافت
در  دیپلماســی  دســتگاه  ســخنگوی 

همکاری هــای  چشــم انداز  ادامــه 
اقتصــادی ایران و عراق بعــد از پایان 
دولــت  روزه   45 معافیــت  یافتــن 
عــراق را ناظــر بــه پیشــینه تاریخی دو 
کشــور امیدوار کننــده توصیــف کــرد و 
گفــت کــه همکاری هــای دو کشــور بر 
مذهبــی  و  فرهنگــی  اشــتراکات  پایــه 
زیــادی با همان شــدت ادامــه  خواهد 
یافت. او ضمن اشــاره به ادامه یافتن 
تالش های امریکا برای تخریب روابط 
از عزم تهــران و بغداد بــرای افزایش 
همکاری هــا در حوزه هــای جدید خبر 

داد.
ë روند آستانه مثبت بوده است

وزارت خارجــه همچنیــن  ســخنگوی 
در ارتباط با ســفر اخیر حسین جابری 
امــور  وزیــر  ارشــد  دســتیار  انصــاری 
خارجه در امور ویژه سیاسی به سوریه 
بــا بیــان اینکــه فرســتاده ویــژه ایــران 
در دمشــق بــا آقای بشــار اســد رئیس 
جمهوری این کشــور دیدار و گفت وگو 
کرد، ادامه داد: »این سفر و رایزنی در 

آستانه نشست ژنو برگزار شد.
اســت  قــرار  آن  در  کــه  نشســتی   
نماینــدگان رونــد آســتانه بــا نماینده 
ســازمان ملــل در امور ســوریه دیدار و 
رایزنــی کننــد و باید منتظــر نتایج این 

نشست بود.
 این نشســت در برهه کنونی نشســت 
نتایــج  اســاس  بــر  و  اســت  مهمــی 
این نشســت مــا خط ســیر خــود را در 
رونــد آســتانه و نگاهــی که بــرای حل 
بحران سیاســی ســوریه داریــم دنبال 

می کنیم«.
قاســمی روند آستانه را با وجود برخی 
از کارشــکنی هایی کــه صــورت گرفتــه 
مثبت دانست و گفت:»عده ای تالش 
کردنــد کــه این رونــد را به عنــوان یک 
رونــد ناکارآمــد مطــرح کننــد ولــی در 
ایــن زمینه موفــق نشــدند. امیدواریم 
که در نشســت ژنو نیز گام های دیگری 
برای حل این بحران برداشــته شــود و 
جمهوری اســالمی ایران بتواند نقش 
تاریخی خود را در حل و فصل بحران 

سیاسی سوریه ایفا کند«.

رئیس مجلس:
بودجه98بایدبراساسقطعوابستگی

بهنفتباشد
 رئیــس مجلس شــورای اســالمی گفــت: در الیحــه بودجه 
98 براســاس تأکیدات رهبر معظــم انقالب باید در کاهش 
هزینه ها، قطع وابستگی به نفت و توجه به اقتصاد مقاومتی 

گام برداریم و اگر بر این اساس بودجه را تدوین نکنیم، موفق نمی شویم.
به گزارش ایرنا، »علی الریجانی« در هفتمین همایش نقش پژوهش در فرآیند 
قانونگذاری درمورد وضعیت بودجه سال آینده کشور افزود: بودجه در شرایط 
تحریمــی بایــد با دیگر شــرایط کشــور متفاوت باشــد. در این شــرایط ضروری 
است که برخی موضوعات مورد توجه ویژه قرار گیرد.وی به رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب اســالمی درمورد بودجه ســال آتی اشــاره کرد و اظهار داشــت: 
ایشان بیان کردند که باید چند نکته در موضوع بودجه مورد لحاظ باشد مبنی 
بر اینکه در شرایط تحریم باید با مالحظات تدوین شود، یعنی ما باید نیازهای 

اساسی و ضرورت ها را در دستور کار خود قرار دهیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: براساس بیانات رهبر معظم انقالب 
و تأکیــدات ایشــان ما باید در کاهش هزینه ها، قطع وابســتگی به نفت و توجه 
بــه اقتصــاد مقاومتی گام برداریم، اگر در این شــرایط بر این اســاس بودجه را 
تدویــن نکنیــم، موفق نخواهیم بــود.وی تصریح کرد: اصالح ســاختار بودجه 
 باید براســاس قانون برنامه ششــم توسعه، سیاســت های کلی نظام و بیانات 
رهبــر معظــم انقالب انجام شــود. رئیس مجلس شــورای اســالمی در بخش 
دیگری از ســخنان خود با تأکید بر کوچک ســازی و چابک ســازی دولت گفت: 
هنــوز ایــن اتفاق نیفتاده اســت و فقط افرادی بازنشســته می شــوند ولی هنوز 
کوچک ســازی را در دولت ندیده ایم.به گفتــه الریجانی، اگر دولت الکترونیک 
نیــز اجرایــی شــود بــر اســاس آن حجــم کارمنــدان نیز کــم می شــود، البته ما 
نمی خواهیم کارمندان اخراج شــوند بلکه خواســتار فعال شــدن تولید کشــور 

هستیم از این رو باید برای چابک سازی دولت طرح هایی ارائه شود.

ë بزرگ ترین دغدغه ما کارآمدی نظام باشد
 رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی هم در این همایش با تأکید 
بر اینکه بزرگ ترین دغدغه ما باید کارآمدی نظام باشد، گفت: قوای سه گانه 
و ســایر بخش ها هم بایســتی برای کارآمدی نظام آسیب شناسی کنند. کاظم 
جاللی افزود: پارلمان به عنوان نهادی که در رأس هرم سیاستگذاری کشور قرار 
دارد، نمی تواند از پژوهش و تحقیقات علمی بی نیاز باشد، حیات یک پارلمان 

کارآمد به اطالعات و پژوهش وابسته است.
وی ادامه داد: کارآمدی قوه مقننه به مفهوم ارتقای کارایی وظایف نمایندگی 
است. به همین دلیل در آستانه ورود به دهه پنجم انقالب و شکل گیری جنگ 
اقتصادی تمام عیار امریکا علیه جمهوری اسالمی ایران، استراتژی مطالعاتی 
مرکز پژوهش ها به سمت دو محور ارتقای کارآمدی قوه مقننه از دریچه کارایی 
وظایــف نمایندگی و مقاوم ســازی اقتصــاد و امنیت کشــور در برابر تهدیدات 
مختلف هدفگذاری شــده اســت. وی با تأکیــد بر اینکه تراکــم قوانین موجب 
ســردرگمی نهادهای نظارتی می شــود، گفت: اهمیت ایــن موضوع هنگامی 
برجســته می شــود که بیشــتر قوانین ادوار قبل از نوع اصالحیه قوانین قبلی یا 
استفســاریه بوده اســت که در این خصــوص قوانین کار، پولــی، بانکی، تأمین 

اجتماعی، سرمایه گذاری خارجی و قانون تجارت بیشتر مشهود بوده است.

خبــــر

آیــت اهلل فاضــل لنکرانــی در پاســخ بــه 
ســخنان حســن رحیم پور ازغدی در نماز 
جمعه تهــران از عملکــرد حــوزه دفاع و 
تأکیــد کرد مراکزی کــه به دنبال تضعیف 

حوزه هستند کور خوانده اند.
رحیم پــور ازغــدی عضــو شــورای عالــی 
ایــن  از  پیــش  کــه  فرهنگــی  انقــالب 
ســخنرانی اش در تجمــع بحــث برانگیز 
تعــدادی از طــالب در مدرســه فیضیــه، 
واکنش های بسیاری را به دنبال داشت، در 
سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
هفته گذشته تهران سخنانی به زبان راند 
کــه شــائبه تخریــب حــوزه داشــت. او در 
بخشــی از ســخنان خود گفته بود: »رصد 
مستمر تحوالت در زمینه علمی، فرهنگی 
نظریه پــردازی  از  حمایــت  و  فنــاوری  و 
و مناظــره در حــوزه و دانشــگاه برعهــده 
شورای عالی انقالب فرهنگی است، شما 
باید از مدیریــت حوزه ها جواب بخواهید 
که با کرســی های مناظره و نظریه پردازی 
چــه کردید؟ با مواردی که تصویب شــد و 
اجرایی نشد چه کردید؟ اکنون ده ها هزار 
طلبه شــفاف و خالص در اختیار مدیران 
حــوزه علمیه اســت، نباید مــا حرف های 
مــردم  تحویــل  را  پیــش  ســال  چهــل 

بدهیم....«
آیــت اهلل محمــد جــواد فاضــل لنکرانی 
یکشــنبه شــب در مراســم رونمایــی ۷۵ 
عنــوان کتــاب جدیــد مرکــز فقهــی ائمه 
اطهار)ع( در سخنانی که به نظر می رسد 
واکنشــی بــه اظهــارات رحیم پــور ازغدی 
باشــد گفــت: امــروز مــا اگــر بخواهیــم با 

نگاه منصفانــه دربــاره حوزه های علمیه 
صحبت کنیم، حوزه خدمــات فراوانی را 
در مســائل علمی و پژوهشــی به بشریت 
ارائه کرده اســت. به گزارش »شــفقنا«، او 
افــزود: امــروز حــوزه علمیه قــم مطالب 
و  دارد  ارائــه  بــرای  زیــادی  تحقیقــات  و 
دســت مــا خالــی نیســت و در مســائل 
پزشــکی، رســانه ای، فقه هــای مضــاف و 
بســیاری مســائل پژوهش داشــته است. 
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم 
گفت: با این همه خدمات چرا بعضی ها 
چشــم خود را می بندنــد و ناجوانمردانه 
به حوزه های علمیه حملــه می کنند، آیا 
این دلسوزی برای انقالب و اسالم است؟ 
آیا نگاه منصفانه اســت که بــدون اطالع 
از تحقیقــات و پژوهش هایی کــه در حوزه 

انجام شده قضاوت کنند؟
بــه  ایــن خدمــت  آیــا  کــرد:  او تصریــح 
انقــالب اســت که چشــم خــود را ببندیم 
و بگوییــم حــوزه در ایــن ۴۰ ســال چه کار 

مفیــدی کــرده؟ و آیا ایــن تدیــن، عقل و 
انصاف اســت؟ بایــد به حوزه هــا بیایید و 
فعالیت های آنها را ببینید بعد داد و فریاد 
کنید آن هم از تریبون هایی که امانت نزد 

شما هست.
آیت اهلل فاضل لنکرانی با بیان اینکه علما 
طبق دستور اسالم و ائمه در هر زمانی به 
وظایف خود عمل کردند منتها هر گروهی 
به اندازه وســع خــودش، افــزود: در مورد 
حوزه هــا منصفانــه قضــاوت کنیــم البته 
مشــکل حوزه این اســت تا حاال نتوانسته 
این زحمات و تحقیقــات و فعالیت های 
خود را به جامعه ارائه دهند به گونه ای که 
از حوزه علمیه قم حوزه علمیه نجف هم 
خبر ندارد تا چه برسد به حوزه های داخل 
اهل سنت و دانشگاه های غربی و لذا باید 

مسئوالن نظام به حوزه ها بیایند.
رئیــس مرکــز فقهی ائمــه اطهار بــا بیان 
اینکه حوزه میراث ائمه معصومین است 
و نبایــد حوزه هــا را تضعیف کــرد، گفت: 

تخریــب حوزه هــا تخریــب ایــن انقــالب 
و نظــام اســت، آیــا تخریــب و تضعیــف 
حوزه ها در تریبون هــای عمومی، آن هم 
به ادعاهای دروغ تقویت نظام است؟ این 
حرف ها ضربه به شــیعه و اسالم است.او 
افــزود: ایــن صدای ما برســد به بیــرون از 
قــم و به مراکــزی که دنبــال تضعیف اند 
و بداننــد کــور خوانده انــد چرا که حــوزه را 
نمی توانند خاموش کنند، حوزه متقوم به 
اموری است که به برکت علم و معنویت، 
درایــت، بصیرت و سیاســت دارد حرکت 
می کنــد و ایــن گونــه نیســت بــه خاطــر 

حرف های عده ای کارخود را متوقف کند.
گفتنی اســت پیش از این صادق زیبا کالم 
اســتاد دانشــگاه تهــران هــم در واکنش به 
سخنان رحیم پور ازغدی گفته بود: جریان 
فکــری جنــاب رحیم پــور ازغــدی چهــل 
ســال اســت کــه انحصــار کلیــه نهادهــای 
شــورای عالی  صداوســیما،  از  فرهنگــی 
انقــالب  فرهنگی، شــورای  عالــی آموزش 
 و پــرورش، وزارتخانه هــای ارشــاد، علــوم 
و آموزش وپــرورش گرفتــه تــا حوزه هــای 
علمیه، تریبون هــای نمازجمعه، بیش از 
چهل مؤسســه، نهاد، بنیاد و سازمان های 
 8۰۰۰ از  بیــش  )بــا  فرهنگی-تبلیغاتــی 
میلیارد تومان بودجه های ســاالنه(، ده ها 
ســایت، روزنامه، هفته نامه و... را در اختیار 
داشــته اند. اما امروز که به زعم آنان وضع 
درآمــده،  کشــوربه این صورت  فرهنگــی 
کوچک ترین مسئولیتی در قبال سیاست ها، 
تصمیمات وعملکردشــان نپذیرفتــه و از 

دیگران پاسخگویی می طلبند.

واکنش آیت اهلل فاضل لنکرانی به سخنان رحیم پور ازغدی

مراکزیکهبهدنبالتضعیفحوزههستندکورخواندهاند

برش

قاســمی دربــاره اینکــه آیــا ایــران قصد 
ندارد در مورد مسائل موشکی رایزنی ها 
اروپــا  اتحادیــه  بــا  گفت وگوهایــی  و 
داشــته باشــد، گفت: در ارتباط با مســائل موشکی اختالف 
نظرهایی بین ما و برخی از کشــورهای اروپایــی وجود دارد 
که این اختالف نظرها با برخی از کشورها از شدت بیشتری 
برخوردار اســت و با برخی از کشــورها میزانش کمتر است. 
این دیپلمات ارشــد کشــورمان بــا تأکید بر اینکــه اقدامات 

ایــران در عرصه دفاعی و موشــکی بازدارنده اســت و علیه 
هیچ کشــوری نیســت ادامه داد: ایران سیاست های خود را 
در ایــن زمینه با حفظ قوانین و مقــررات بین المللی ادامه 
می دهــد و از طرف دیگر ما اجازه نمی دهیم که دیگران در 
ایــن حوزه ما را محدود کنند. ما در مورد این سیاســت های 
خود با کشورهای مختلف گفت وگو کرده ایم و شفاف سازی 
انجــام داده ایــم ولــی در مــورد ایــن سیاســت ها مذاکره ای 

نمی کنیم.

دربارهموشکهاشفافسازیکردهایمامامذاکرهنمیکنیم

از درج پاســخ اینجانــب بــه مقالــه ای کــه دربــاره مؤتلفه 
اســالمی و مجمــع عمومــی دوازدهــم آن نوشــته بودیــد 

متشکرم.
شما در آن مقاله در روزنامه ایران پیشنهاد آسیب شناسی 
دربــاره خــود را بــه مؤتلفــه اســالمی داده بودیــد از ایــن 
پیشنهاد متشکرم. حاال من هم پیشنهاد دارم که روزنامه 
ایــران در مشــی خــود آسیب شناســی نمایــد و تحولی در 

مشی و خط روزنامه ایجاد کند.
روزنامــه ایــران، روزنامــه یــک جنــاح یــا گــروه یــا حزب 
نیســت، روزنامــه ارگان دولــت جمهوری اســالمی ایران 
اســت، دولــت گرچه با رأی اکثریــت روی کار می آید ولی پــس از انتخابات، 
دولــت همگان حتی مخالفان دولت اســت و باید کشــور را با نگاه کالن نگر 
مردمــی اداره نمایــد. روزنامه ایران در دوران این دولــت تقریباً همواره در 
حال تقابل و تهاجم به مخالفان دولت و حتی منتقدان دولت بوده است. 
ایــن روش از نظــر بنده و بســیاری که مثل بنــده فکر می کنند بــرای دولت 

آسیب آور است.
این سیاست، روزنامه دولت را در حد یک گروه سیاسی تنزل داده است.

در همین شماره که متن نوشته اینجانب را چاپ کرده اید، مالحظه کنید که 
تیتر بزرگ و اول روزنامه حمله شــدید به آقای احمدی نژاد درباره ســخن او 

در مورد یارانه است که آن را فریب یارانه ای نامیده  است.
بدیهی است که سخن آقای احمدی نژاد، سخن صحیحی نیست اما روزنامه 
ارگان دولت می توانســت با یک نوشــته اســتداللی با آمارهای دقیق، بطالن 
ســخن ایشــان را اثبات نماید. و این مخاطب شــما را بیشــتر اقناع می کند تا 
این نوع تهاجم و حمالت جناحی، یا نســبت به نظراتی که برخی در مشــهد 
دارند تیتر باالی روزنامه، »پیامک های حلقه مشهد علیه اینستاگرم« است.
روزنامه می تواند طی مقاله ای با حفظ احترام به نظرات مخالفان، با نهایت 

ادب و احترام مطالب آنها را نقد کرده و پاسخ دهد.
شــما، پاســخ بنده را به مقاله خودتان مالحظه کرده اید که با نهایت احترام 
پاســخ به مقاله شــما را تقدیم خوانندگان محترم شما کرده ام. این صحیح 
اســت یا اینکه اینجانب هم با لحن تهاجمی پاســخ را می دادم؟ به هر حال 
روزنامه در اختیار شماســت. پیشــنهاد این اســت که روزنامه ایــران، روزنامه 
همــه باشــد نــه اینکه به شــکل ارگان یک گــروه متعصب و افراطــی و جناح 

خاص جلوه نماید.
اختیار با خودتان است و قضاوت ملت ها کمتر به خطا می رود.

توصیهبادامچیانبه»ایران«

بازتاب

اسداهلل بادامچیان
نایب رئیس 
شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه



هر شهروند تهرانی، حدوداً 22 میلیون 
ساعت از عمر خود را در ترافیک سپری 
می کنــد. ایــن آماری اســت کــه محمد 
درویش، یک کارشــناس محیط زیست 
نقــل  و  حمــل  ملــی  روز  همایــش  در 
اعالم می کند. میلیون ها ساعتی که اگر 
براســاس نــرخ تعیین شــده وزارت کار 
محاسبه شــود، حدود 30 هزار میلیارد 
تومــان هــدر رفــت ســرمایه های ملــی 
کشــور را نشــان می دهــد. ایــن درحالی 
است که هم اکنون 70 درصد از آلودگی 
هــوای تهران را به غلظــت آالینده های 
مربــوط  خودروهــا  تــردد  از  ناشــی 
براســاس  حاضــر  درحــال  می داننــد. 
آمارهــا، تعداد خودروهای پالک شــده 
کل کشــور بیش از 20 میلیون اســت که 
یک پنجم آن معادل 4 میلیون خودرو، 
در تهــران تــردد می کنــد. جالــب اینکه 
در بهتریــن شــرایط روزانــه حــدود 85 
میلیون لیتر ســوخت در کشور مصرف 
می شــود که در مقایسه با شاخص های 
بین المللی بسیار باالست.همچنان نیز 
بهتریــن راهکار، توســعه حمــل و نقل 
عمومــی اعالم می شــود. اما آن طور که 
کارشناســان می گویند تا 3 ســال آینده، 
تنها قطارشــهری های ۹ کالنشــهر به 2 
هــزار واگن نیــاز دارنــد. از طرفی خرید 
هر یک دســتگاه اتوبوس نــو، ۱ میلیارد 
و 400 میلیون تومان هزینه روی دست 
شهرداری ها می گذارد که براین اساس، 
خریــد اتوبوس های دســت دوم به میز 
اتوبوســرانی رســیده  بررســی ســازمان 
اســت! این درحالی اســت کــه فقط در 
کالنشــهر تهــران، 6 برابــر معابــرش، 
خودرو در حال تردد است و جای خالی 
نیــم میلیــون پارکینــگ بــرای همیــن 

خودروها نیز به چشم می خورد.
 وزیــر کشــور دیــروز از حــذف یارانه 
و  حمــل  توســعه  بــرای  دهــک  ســه 

عبدالرضــا  داد.  خبــر  عمومــی  نقــل 
رحمانــی فضلــی در همایش روز ملی 
حمــل و نقــل با بیــان اینکــه در الیحه 
بودجــه ســال ۹8 پیش بینــی کردیــم، 
اســتانداری ها، یارانه 3 دهک را حذف 
و از محل آن برای توسعه حمل و نقل 
تولیــد و معیشــت افــراد بی بضاعــت 
استفاده کنند، گفت: میزان هزینه های 
برطرف شــدن آلودگی هــوا و تأثیرات 
آن بر ســالمت مردم بســیار باالســت. 
ترافیک بخشی از جریان زندگی است 
و نقش مهمی در جریان زندگی مردم 
دارد اما بایــد بتوانیم هزینه های آن را 

کاهش دهیم.
وزیر کشــور با اشاره به اینکه قرار بود 
از محــل هدفمنــدی یارانه هــا در حوزه 
تولیــد و حمــل و نقــل اســتفاده شــود، 
گفــت: در بحــث هدفمنــدی یارانه هــا 
مقرر شــده بود از محل درآمد یارانه ها 
برای حمل و نقل و تولید استفاده شود 
اما متأسفانه در مسیر کار به دلیل اینکه 
مجبور شــدیم یارانه هــا را به همه افراد 
پرداخــت کنیــم، این رقم کم شــد و در 
ادامــه مســیر از محــل درآمــد یارانه ها 
کــه بــرای تولیــد و حمل و نقــل در نظر 
گرفته شده بود، برای پرداخت یارانه ها 
برداشــت شــد، متأســفانه دولت تدبیر 
و امیــد نیز درگیر همین موضوع شــده 
و امــکان کاهــش یارانه هــا اصــاًل وجود 
نداشــت البتــه دو ســه بــار تالش هایی 

انجام شد اما این امر محقق نشد.
اســتان ها  از  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
و  مــردم  همــکاری  بــا  خواســتیم 
شــهرداری ها این منابع را صرف تولید 
معیشــت  و  نقــل  و  حمــل  گســترش 
افــراد محــروم کننــد، گفــت: در الیحه 
بودجــه ســال ۹8 پیش بینــی کردیــم، 
را  دهــک   3 یارانــه  اســتانداری ها، 
حــذف و از محل آن در جهت توســعه 
حمــل و نقــل تولیــد و معیشــت افراد 

بی بضاعت استفاده کنند.
کشــور  وزارت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

بیــن  خوبــی  هماهنگــی  توانســته 
دستگاه های مختلف ایجاد کند، گفت: 
تاکنون ســفارش خریــد 2000 واگن در 
یــک نوبت و در نوبت دیگر 3۵0 واگن 
داده شــده است، خوشــبختانه در این 
دولت کمیســیون کالنشــهرها تشکیل 
شــده و بــه موضوعــات حمــل و نقــل 
ریلــی و معاینــه فنی بخوبــی پرداخته 
شده است، اما معتقدم این روند باید 

شتاب بیشتری بگیرد.
ë  تدبیــر بــا  ترافیــک  و  هــوا  آلودگــی 

برطرف خواهد شد
شــهردار تهران نیز در این همایش 
بــا بیــان اینکه معضــل آلودگــی هوا و 

ترافیــک بــا تدبیــر و مدیریت اساســی 
برطرف خواهد شد، گفت: طرح زوج و 
فرد جدید در شورای عالی ترافیک در 
حال بررسی اســت. همچنین افزایش 
سختگیری در محدوده LEZ می تواند 
در کنترل تردد خودروهای شــخصی و 

کاهش ترافیک مؤثر باشد.
پیــروز حناچــی بــا بیــان اینکــه در 
حــوزه توســعه حمــل و نقــل عمومی 
و  شــده  انجــام  خوبــی  فعالیت هــای 
۵ خــط متــرو مــورد بهره بــرداری قرار 
گرفته اســت، گفت: اما در حوزه ایجاد 
محدودیــت بــرای خودروی شــخصی 

موفق نبوده ایم.

وی ادامــه داد: اجــرای شــبکه های 
گســترده حمل و نقل یکــی از راه هایی 
اســت که می توانــد تأثیر بســیار زیادی 
باشــد.  داشــته  ترافیــک  کاهــش  در 
خوشبختانه در کشــور ما این اقدامات 
شــروع شــده اگرچه کمی دیر است اما 
بــه هر صــورت هم در تهــران و هم در 
دیگر کالنشــهرهای کشور این موضوع 
آغــاز شــده اســت. البتــه نمی توانیــم 
بگوییم به طور گســترده سهم بسزایی 
در حمــل و نقــل عمومــی داریــم چرا 
که هنــوز خطوط مترو هــم در تهران و 
هم در کالنشــهرهای دیگــر به گونه ای 
نیست که تمام نقاط شهری را به طور 

پیوسته تحت پوشش قرار دهد.
حناچــی بــا اشــاره بــه شــعار شــهر 
پاریس »شــهری که طــی 500 قدم به 
ادامــه داد:  ایســتگاه متــرو می رســد« 
و  نقــل  و  حمــل  مدهــای  پیوســتگی 
پوشــش مدهای حمل و نقل می تواند 
ترافیــک  مشــکل  کــردن  برطــرف  در 

اثرگذار باشد.
دیگــری  سیاســت های  بــه  وی 
دربــاره  دنیــا  شــهرهای  ســایر  در  کــه 
عمومــی  نقــل  و  حمــل  از  اســتفاده 
اعمال می شــود اشــاره کرد و گفت: در 
شــهری مانند پاریس بــرای حضور در 
پاریــس مرکــزی، خودروهــا بــا اعمال 
و  می شــوند  نقــره داغ  سیاســت هایی 
تــردد با وســیله حمل و نقــل عمومی 
آسان تر است اما این موضوع در کشور 

ما فرهنگ نشده است.
بــا بیــان اینکــه حمــل و نقــل  وی 
حقیقــت  در  شــهرها  در  ترافیــک  و 
محرک اقتصادی شــهرها نیز هســت، 
از  یکــی  آلودگــی  و  ترافیــک  گفــت: 
پیامدهای زندگی شــهری اســت بویژه 
در  متأســفانه  البتــه  کالنشــهرها  در 
کشــور مــا در شــهرهای میانــی نیــز ما 
شاهد آلودگی هوا هستیم در آمارهای 
سازمان برنامه و بودجه آمده است که 
بیش از ۹5 درصد صنایع در محدوده 
5 درصــد مراکــز اســتان ها واقع شــده 
اســت و ایــن وضعیــت را می تــوان در 

تهران ضرب در سه کرد.
انــرژی  و  وقــت  داد:  ادامــه  وی 
بسیاری از شهروندان در ترافیک تلف 
می شــود اما آیــا این موضــوع الینحل 
است و در دیگر کشورها برطرف نشده 
باقی مانده است. در کالنشهری مانند 
لندن در نهم دسامبر ۱۹52 چهار هزار 
نفر بر اثر آلودگی جان خود را از دست 
دادند و این روز نقطه عطفی شد برای 
تصمیمــات بزرگــی در این کالنشــهر؛ 
کاهــش  بــه  منجــر  کــه  تصمیماتــی 

آلودگی هوا در این شهر شد. 
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حذف یارانه 3 دهک برای توسعه حمل و نقل عمومی

 سال بیست وچهارم  شماره 6951
 سه شنبه  27 آذر 1397
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حمیده امینی فرد
خبرنگار

وزیر کشور در همایش ملی روز حمل و نقل خبر داد

فرسودگی 50 درصد ناوگان اتوبوسرانی درون شهری
معــاون عمرانــی وزارت کشــور نیــز در 
ایــن همایــش بــا بیــان اینکــه بیــش از 
اتوبوســرانی درون  نــاوگان  50 درصــد 
شهری فرسوده اســت و باید یک حرکت جدی در این 
عرصه انجام شود، گفت: سیاست کالن وزارت کشور و 
سازمان شهرداری ها انسان محور کردن شهرها و پیاده 
راه کردن هســته های مرکزی شــهر اســت خوشبختانه 

اقدامات بســیار خوبی در این عرصه آغاز شــده است.
مهــدی جمالی نــژاد ادامه داد: ســازمان شــهرداری ها 
اخیراً در زمینه نوســازی این ناوگان اقدامات مناســبی 
را انجام داده است و تالش شده اتوبوس های فرسوده 
فعلــی را به ناوگان برگردانــده و اتوبوس های جدید را 
وارد ناوگان کنیم و انشاهلل پیگیری می کنیم تا از طریق 

تبصره ۱7 این اتوبوس های جدید را خریداری کنیم.

برش

اعالم علل بازماندگی ازتحصیل 
۹۶ هزار کودک ایرانی  

مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه از اعالم 
نتایج برنامه وزارت رفاه برای شناســایی علل بازماندگی از 

تحصیل کودکان شش تا ۱۱ ساله تا ۱۵ روز آینده خبر داد.
به گزارش ایســنا، احمدرضا پرنده با اشــاره به برنامه وزارت رفاه برای شناسایی 
کودکان بازمانده از تحصیل و شناسایی علل بازماندگی آنها اظهار کرد: فهرست 
۹۶ هــزار و 273 کــودک بازمانــده از تحصیل در مقطع ابتدایی و در گروه ســنی 
شــش تا ۱۱ ســاله تهیه شــده و از ســوی وزارت رفاه برای تمام خانواده ها پیامک 
فرستادیم و از آنها خواستیم علت نرفتن فرزندشان به مدرسه را در قالب همان 

پیامک اعالم کنند.
وی افزود: همه جامعه هدف به پیامک های ما پاسخ ندادند. به همین علت ۱00 
اپراتور را از یک مرکز تماس تلفنی به کار گرفتیم تا با تک تک خانواده ها تماس 
بگیرند و اطالعات دریافتی را تطبیق دهند. در این تماس ها دالیل خوداظهاری 

خانواده ها برای نرفتن فرزندشان را مجدد سؤال می کنیم.
مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه با بیان اینکه طی هفته های 
آتــی و احتمــاالً تــا ۱۵ روز آینــده نتیجه تمــاس و علــل بازماندگی ایــن ۹۶ هزار 
کودک را اســتخراج می کنیم گفت: بر حســب نوع مشکل و علل استخراج شده 
از ظرفیت های کشور استفاده می کنیم تا با هماهنگی آموزش و پرورش بتوانیم 

کودکان را به مدرسه برگردانیم.
پرنده ادامه داد: اکنون اقدام ویژه ای برای شناسایی علل بازماندگی از تحصیل 
در دست انجام است. در ادامه راه از کمک خیرین و سایر نهادهای مربوط برای 

بازگشت به مدرسه استفاده خواهیم کرد.
به گفتــه وی از ۹۶هــزار کــودک بازمانــده ســال ۹7-۹6، اســتان های سیســتان 
بلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، فارس و آذربایجان غربی 

بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل را داشته اند.

معاون سابق وزیر بهداشت عنوان کرد

 »روتاویروس« عامل مرگ 500 تا 700 هزار 
کودک زیر 5 سال در جهان

معــاون ســابق وزیــر بهداشــت، از اهمیــت واکســن »روتاویــروس«، بــرای 
ایمن سازی کودکان زیر پنج سال، در مقابله با عفونت های تنفسی و اسهال، 
خبر داد و گفت: از حدود 200 ویروســی که باعث عفونت تنفســی در کودکان 
می شــود تنهــا چند مــورد از جمله آنفلوانــزا و روتا ویروس بســیار خطرناک 

هستند و می توانند جان بیمار را تهدید کنند.
به گزارش »ایران« دکتر علی اکبر سیاری با تأکید بر اینکه ساالنه 500 تا 700 
هــزار کــودک زیر 5 ســال به علت این بیمــاری در دنیا جان خود را از دســت 
می دهند، افزود: روتاویروس، از جمله ویروس هایی اســت که در فصل پاییز 
شــیوع بیشــتری یافته وکــودکان را گرفتار می کنــد. ابتال به ایــن ویروس با دو 

عالمت تنفسی و اسهال و استفراغ همراه است.
وی بــا بیان اینکــه در ایران آمار دقیقی از فوت کــودکان مبتال به روتاویروس 
نداریم، گفت: در حال حاضر بیشتر کشورهای دنیا برای پیشگیری از ابتالی 
کــودکان به این بیماری از واکســن اســتفاده می کنند اما در کشــور ما با وجود 

ضرورت هنوز این واکسن به سیستم واکسیناسیون اضافه نشده است.
دکتــر ســیاری تأکید کــرد: این واکســن در حال حاضــر تولید داخل نیســت و 

کشورهایی همچون هلند و فرانسه آن را تولید می کنند. 

 حمایت کمیته امداد از ۶۲0 هزار خانوار جدید 
در سال جاری 

رئیس کمیته امداد با اشــاره به افزایش 
تحــت  خانوارهــای  نفــری  هــزار   ۶20
از  ســال جاری،  در  نهــاد  ایــن  پوشــش 
کمک هــای  درصــدی   3۵ افزایــش 

مردمی به نیازمندان خبر داد.
فتــاح  ســیدپرویز  فــارس،  به گــزارش 
در نخســتین نشســت مجمــع خیــران 
کارآفرین و اشتغال استان البرز با تقدیر 
از اقدامــات خیران کارآفریــن در ایجاد 
اشتغال در کشور بویژه برای مددجویان 
افــزود: بــدون شــک ارزش کار خیــران 

کارآفرین با خیران مسکن و مدرسه ساز برابری می کند.
رئیــس کمیتــه امــداد بــا بیان اینکه ســال گذشــته بــا اجــرای طرح های اشــتغال و 
خودکفایی ۱۵ درصد از جمعیت مددجویان از حمایت کمیته امداد خارج شدند، 
اضافــه کرد: امســال به دلیل شــرایط ویژه و تورم افسارگســیخته، ۶20 هــزار خانوار 

جدید را تحت پوشش آوردیم.
فتاح با تأکید بر اینکه افزایش خانوارهای تحت پوشش افتخار نیست، بیان داشت: 
برای کمیته امداد خودکفایی و خروج مددجویان از پوشش خدمات مایه مباهات 
اســت و در تالشــیم با اجــرای طرح های توانمندســازی و کارآفرینــی، زمینه خروج 

جامعه هدف را از چرخه حمایتی فراهم کنیم.
وی ارائه وام اشــتغال را یکی از راه های رســیدن به خودکفایی مددجویان دانســت 
و گفــت: ســال گذشــته ۱3۵ هزار فقره وام ارائه شــد که امســال پرداخــت 200 هزار 
فقره وام را در دستور کار داریم، زیرا اگر کار امداد موجب توانمندسازی مددجویان 

نشود، ناقص است.
رئیس کمیته امداد با بیان اینکه ۶2 درصد وام گیرندگان در حوزه کارآفرینی، زنان 
سرپرســت خانوار هســتند، اظهار کــرد: باید برنامه ریــزی دقیقی در ارائــه وام های 
خودکفایی انجام شــود تا بتوانیم تناســب را بین نیازمندان به اشتغال و وضعیت 
موجــود برقــرار کنیم؛ وام هــای کمیته امداد حمایتی اســت و خوش حســاب ترین 

وام گیرندگان بانکی مددجویان این نهاد هستند.
فتاح اضافه کرد: کمیته امداد کشور ۱72 هزار یتیم تحت پوشش دارد که هر یتیم از 

سوی پنج حامی حمایت می شود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت خیران و کمیته امداد از تحصیل دانش آموزان، گفت: 
در حال حاضر 330 هزار دانش آموز تحت پوشــش داریم که اگر حمایت نشــوند از 
تحصیل باز می مانند. همچنین تعداد قابل توجهی دانشجوی نیازمند زیر پوشش 

کمیته امداد هستند که بسیاری از آنان با رتبه های زیر هزار وارد دانشگاه شده اند.

ایجاد مرکز منطقه ای گرد و غبار در کشور
معاون وزیر راه و شهرســازی و رئیس ســازمان هواشناسی از موافقت تبدیل شدن 
مرکز گرد و غبار این ســازمان به یک مرکز منطقه ای از ســوی ســازمان هواشناســی 

جهانی خبر داد.
به گزارش ایرنا، داود پرهیزکار دیروز در حاشــیه ســومین نمایشــگاه حمل و  نقل و 
صنایع وابسته افزود: سابقه گرد و خاک در کشور به 50 تا 60 سال قبل برمی گردد و 

یک سری اطالعات در این زمینه وجود دارد اما کافی نیست.
وی اظهــار داشــت: امروز از مــا انتظار می رود که اطالعاتی فراتر از گذشــته داشــته 

باشیم که همان پیش بینی میزان گرد و خاک به شکل کمی است.
پرهیــزکار گفــت: بــر ایــن اســاس بعــد از پیشــنهاد مــا، نمایندگانــی از ســازمان 
هواشناســی جهانــی از مرکز ملی گرد و خاک ســازمان هواشناســی کشــور بازدید 
کردند و تأیید کردند که توانایی تبدیل شدن به مرکز منطقه ای برای جنوب غرب 

آسیا وجود دارد.
او با اشاره به اینکه مرکز ملی گرد و خاک توانایی تبدیل شدن به مرکز منطقه ای دارد 
گفت: نامه نگاری ها انجام شــده و کارها در حال پیشرفت است که امیدواریم هرچه 

زودتر به عنوان مرکز منطقه ای از سوی سازمان هواشناسی جهانی اعالم شود. 



کتــاب بهترین حامــل انتقــال فرهنگ و 
هنــر ایرانــی بــه دنیا اســت. هر چقــدر در 
حوزه ترجمه آثار و مفاخر فرهنگی بیشتر 
بکوشــیم، چهره ایــران را بهتر از گذشــته 
می توانیم به دنیا عرضه کنیم. در همین 
راســتا بــود کــه دیــروز آیین گرامیداشــت 
هفتــه پژوهــش در ســازمان فرهنــگ و 
ارتباطات اســامی برگــزار و از کتاب های 
پژوهشــگران و مترجمــان برتــر رونمایی 
شد. از جمله کتاب های متعدد رونمایی 
شــده در این مراســم، می توان به ترجمه 
»مجموعــه مقاالت شــمس تبریزی« به 
زبان فرانسه، ترجمه »پله پله تا ماقات 
خــدا« اثــر عبدالحســین زریــن کــوب بــه 
زبان ترکی استانبولی، ترجمه »شاهنامه 
فردوســی« به زبان آلمانــی، »قصه های 
خــوب بــرای بچه هــای خــوب« بــه زبان 

بنگالی و... اشاره کرد.
در این مراســم، ابوذر ابراهیمی ترکمان، 
ارتباطــات  و  فرهنــگ  ســازمان  رئیــس 
اســامی بــا اشــاره بــه رونمایــی از بیــش 
از 100عنــوان کتــاب و پژوهــش برتــر این 
سازمان که از طریق رایزنی های فرهنگی 
دراقصــی نقــاط جهــان به چاپ رســیده 
اســت، گفت:»این پژوهش ها را به تازگی 

تهیــه کرده ایــم چــرا کــه اطاعــات مــا از 
ذائقــه فرهنگــی و وضعیــت اجتماعــی 
ســایر کشورها در چند سال گذشته خیلی 
ضعیف بــود، اما تکنولوژی به کمک مان 
آمد و توانستیم اطاعات خوبی به دست 
آوریــم و وارد تبــادل فرهنگــی و علمی با 

دنیا شویم.«
وی با اشاره به اینکه پژوهش مادر توسعه 
اســت، افــزود: »کشــورهایی موفقنــد که 
را  خــود  فرهنگــی  داشــته های  بتواننــد 
بخوبی عرضه کنند. ما شــاید در مواردی 
فکــر کنیــم کــه همــگان ایــن اطاعــات 
را دارنــد و نیــازی نیســت کــه ما بــه آنها 
بپردازیم اما می بینیم که دانشگاهیان تا 
چه انــدازه از ارائه این آثار بهره می برند. 
در  اخیــر  هــای  ســال  در  خوشــبختانه 

گام هــای  توانســته ایم  ترجمــه  عرصــه 
بســیار خوبی برداشــته و بخــش ترجمه 
را بخوبــی ســاماندهی کنیــم و در بخش 
گفت و گوهای دینی کشــورمان یک نماد 
و برنــد شــده اســت.ارتباطی که امــروز با 
واتیکان، کره، هند، روسیه، چین و... برقرار 
شده را نباید دست کم گرفت.در برخی از 
کشورها معارف شیعی را در مدخل های 
دایرةالمعارف دینی خود جای داده اند. 
ایــن اعتمــاد امــروز فوق العــاده اســت. 
اعتمادی که قبًا وجود نداشت. ما هیچ 
وقــت با کشــور هنــد گفت و گو نداشــتیم 
اکنون وقتی هیأتی از هندوستان به ایران 
می آید، تقاضای گفت و گو با ما می شود.«

کرد:»عمــده  خاطرنشــان  ادامــه  در  او 
داشته های فرهنگی، تکیه بر مسائل مالی 

ندارد، بلکه بر گفت و گو متکی است. ما اگر 
نتوانیم خودمان را به دیگران بشناسانیم، 
دیگــران آن طــور کــه می خواهنــد مــا را 
می شناسند و در چنین صورتی آنها هیچ 
گاه فضایل ما را چنان که هست، نخواهند 
دید.اگــر با این همــه امکاناتی کــه داریم 
نتوانیم داشــته هایمان را به دنیا معرفی 

کنیم، به این کشور جفا کرده ایم.«
ë کل ایران باید به اتاق فکر تبدیل شود

آیــت اهلل محمدعلی تســخیری، مشــاور 
رهبر معظم انقاب در امور جهان اسام 
نیــز با بیــان اینکــه هرفردی بــا تخصص 
خــود بایــد بــه مشــکات کشــور توجــه و 
راهکارهــای مناســب ارائه کنــد، گفت: با 
مجمــوع فعالیت هــای همــگان و انجام 
پژوهش های نویــن و برتر ایران را به اتاق 
فکر تبدیل کنیم. باید با برنامه ریزی های 
زیــر  و  زمینه هــا  ســازنده  و  مناســب 
ســاخت های پیشــرفت و افق های روشن 

پیش رو را ترسیم کنیم.
 به گفتــه وی پژوهش ها را بایــد با حضور 
اندیشمندان و سفیران فرهنگی فعال در 
این حوزه در سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسامی نهادینه کرد.
او تأکیــد کــرد: باید کل ایران بــه اتاق فکر 
تبدیل شــود و هر فرد در زمینه تخصص 
خود درباره راه حل مشکات فکر کند تا از 

مجموع این ها کشور به پیش برود.
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اغلب ما با صدای گرم و دلنشین مریم 
نشــیبا به لطــف برنامه رادیویی »شــب 
گوینــده ای  آشــناییم،  کوچولــو«  بخیــر 
کــه توصیــه اش بــه عاقه منــدان حرفه 
گویندگی و مخاطبان رادیو این است که 
حتماً نســبت به افزایش تــوان و قدرت 
فن بیان خود توجهی ویژه داشته باشند.

آن طور که نشیبا تأکید دارد عاقه مندان 
لــزوم  متوجــه  بایــد  گویندگــی  بــه 

برخورداری از دانش و مطالعه کافی در 
حوزه هــای مختلف هم باشــند، البته او 
صداقــت را هم یکی دیگــر از ملزومات 
فعالیت در این بخش از رادیو می داند، 
توصیه هــای ایــن گوینده قدیمــی رادیو 
شــامل حال برنامه سازان هم می شود و 
آنان را هم ملزم به ساخت برنامه هایی 
متناسب با خواسته های منطقی و بحق 
شــنوندگان می دانــد. او معتقــد اســت 

در صــورت رعایــت ایــن نــکات ارتبــاط 
دوســویه خوبی میان مــردم و گویندگان 

و برنامه سازان رادیویی شکل می گیرد.
از آنجایی که شــاهد برگزاری جشــنواره 
بین المللی رادیو هستیم، نشیبا ضمن 
بیان توصیه هایی بــرای برگزار کنندگان 
ایــن رویــداد رســانه ای نیــز گفت:»این 
جشــنواره بایــد به گونه ای مطرح شــود 
کــه در طــول ســال، همــه بخش هــای 

رادیــو را مــورد بررســی قــرار دهــد و به 
هیچ وجه خــود را به مدت زمان یا آثار 
مشــخصی محدود نکند.« نشیبا که در 
دهه هفتــم زندگی اش به ســرمی برد، 
سال ها به عنوان دبیرآموزش و پرورش 
هم مشــغول فعالیت بــوده و ورودش 
بــه کار گویندگی و مجری گری بواســطه 
توجه و تمجید معلمان دوران مدرسه 
از صدای گرم و دلنشــین او بوده است.

او در نهایــت بعــد از ســال ها تدریــس 
در چهــل و چهــار ســالگی برای تســت 
گویندگی ثبت نام کرده و از میان تعداد 
باالیــی از متقاضیان انتخاب می شــود. 
اجــرای  بــرای  نشــیبا  شــهرت  عمــده 
برنامه رادیویی»شــب بخیــر کوچولو« 

اســت کــه از بیســت و هشــت 
ســال قبل تا به امــروز در حال 

برگزاری است.

توصیهگویندهقدیمیرادیوبهعالقهمندان

نما
سی

ی 
آ

حلقهمنتقدانکانزاسوفینیکس
بهترینهایسالرامعرفیکردند

حلقه منتقدان فیلم کانزاس ســیتی یکشنبه 1۶ دسامبر )۲۵ 
آذر( فهرست برندگان جوایز سال ۲01۸ خود را اعام کرد.در 
این دوره برای اولین بار پس از ســال 1۹۹۲ و چهارمین بار در 
طول تاریخ ۵۳ ساله جوایز حلقه منتقدان، باالترین جایزه به دو فیلم به صورت 
مشــترک رســید.»ُرما« و »ســوگلی« دو فیلم محبوب این روزهــای فصل جوایز 
به طور مشــترک جایزه بهتریــن فیلم را از آن خود کردنــد. حلقه منتقدان فیلم 
کانزاس سیتی که از سال 1۹۶۶ ایجاد شده از لحاظ قدمت دومین حلقه منتقدان 
در ایاالت متحده امریکا است. از فیلم های اخیر برنده جایزه بهترین فیلم حلقه 
منتقــدان فیلم کانزاس ســیتی می توان به »برو بیرون«، »منچســتر بای دســی« 

»مکس دیوانه: جاده خشم«، »ِبردمن«، »1۲ سال بردگی« اشاره کرد.

آن سوی 
مــــــــرز

در اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت عنوان شد

ایندورهیکگامبزرگوروبهجلوبود
 آییــن پایانــی دوازدهمیــن جشــنواره ســینما حقیقت بــا معرفی 
برگزیــدگان بازنشســتگان عصر یکشــنبه ۲5 آذر ماه برگزار شــد.به 
گزارش ایســنا، عصر یکشنبه ۲۵ آذرماه مراسم  اختتامیه جشنواره 
فرهنگی هنری ســینما حقیقت با اجــرای رامین حیدری فاروقی در حــوزه هنری و با 

حضور جمعی از مدیران سینما برپا شد.
زینب تبریزی و مهدی نورمحمدی جوایز ویژه دوازدهمین جشنواره سینماحقیقت را 
دریافت کردند. همچنین »خانه ای برای تو« به کارگردانی مهدی بخشی مقدم و تهیه 
کنندگی مهدی شامحمدی به عنوان بهترین فیلم دوازدهمین جشنواره سینماحقیقت 

معرفی شد. حسین ترابی نیز جایزه نکوداشت این دوره را ازآن خود کرد.
در این مراسم رخشان بنی اعتماد، حسین انتظامی سرپرست سازمان سینمایی، علیرضا 
رضــاداد، منوچهــر شاهســواری مدیرعامل خانه ســینما، ســیف اهلل صمدیــان، حبیب 
ایل بیگی، سید صادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، علیرضا قاسم 
خان، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، محمد اطبایی و جهانگیر کوثری 
از جمله میهمانان و دست اندرکاران حاضر بودند. حسین انتظامی در قدردانی از مهدی 
کرباسیان، رئیس سابق هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
)ایمیدرو( گفت: قدردانی از ایشــان خیلی جــا دارد چون یک مدیر فرهنگی می تواند در 
بخش صنعتی کاری کند که توجه اهالی فرهنگ و هنر به آن حوزه جذب شود.او افزود: ما 
در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان مهربانانه رفتار نکردیم و یکی از این چهره ها 
آقای کرباسیان بود که از شخصیت های کم نظیر در مدیریت کشور هستند. حسین ترابی 
هم در ســخنانی گفــت: در بزنگاه انقاب که خیلی ها فکر ترک دیــار بودند جانم را کف 
دستم گذاشتم و انقاب ایران را به صورت رنگی مستند کردم آن هم بدون قضاوت، ولی 
بارها آن را مثله و تکه شــده از تلویزیون پخش کردند در صورتی که یک اثر کلیتش باید 
قضاوت شــود. سرانجام به همت آقای جعفری جلوه از پستوی توقیف درآمد و امسال 
هم با تاش آقای طباطبایی نژاد در جشنواره نمایش داده شد؛ جشنواره ای که الحق یک 
گام رو به جلو بود. بنده امسال داور جشن خانه سینما بودم و شهادت می دهم فیلم هایی 

بودند که یک سر و گردن از فیلم های بدنه باالتر بودند.

نمـــا

جاینگرانینیستحالاستادخوباست
همایــون شــجریان در بازدیــد از مؤسســه خیریه همــدم درباره 
وضعیت جســمانی محمدرضا شــجریان گفت: شــرایط شــان 
مشــابه قبل اســت و تغییری نکــرده اســت، در خانه تحت نظر 
هستند و مانند گذشته، به خداوند امید داریم تا ببینیم وضعیت سامتی شان چه 
می شود، فعاً بد نیستند و الحمدهلل وضعیت شان پایدار است، شرایط درمانی هم 
به خوبی در حال پیگیری است. خوشبختانه قدرت تکلم دارند و وقتی که بخواهند 
می توانند صحبت کنند. به گزارش خبر آناین، او درباره عاقه پدرش به تماشای 
بازی های فوتبال و حال و هوای این روزهای  او بیان کرد: این روزها کمتر از گذشــته 

فوتبال می بینند، اما اگر حوصله داشته باشند گاهی هم تلویزیون تماشا می کنند.

اجرایحسنیدردوازدهمینجشنمنتقدان
فــرزاد حســنی اجــرای مراســم دوازدهمین جشــن بزرگ منتقــدان و نویســندگان 
سینمایی ایران را برعهده دارد. اهدای جوایز برگزیدگان بخش های مختلف جشن 
در 1۴ رشته، اهدای جوایز برگزیدگان ۴0 سال سینمای کودک و نوجوان و نیز برپایی 
بزرگداشــت اصغر رفیعی جم فیلمبردار، اسحاق خانزادی صداگذار و صدابردار و 
سعید عقیقی فیلمنامه نویس، منتقد و مدرس سینما بخش های اصلی این مراسم 
را تشکیل می دهد. دوازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمای ایران از 

ساعت 1۸ سه شنبه ۲۷ آذر ماه به دبیری جعفر گودرزی برگزار می شود.

اکرانفیلمتحریمشدهجشنوارهکندرتهران
فیلــم ســینمایی »مریــم« به عنــوان تحریــم شــده جشــنواره کــن در دومیــن 
برنامه ســینماتک تهــران، روی پرده مــی رود. در دومین برنامــه از دور جدید 
ســینماتک فیلــم ســینمایی »مریم« اثــر کارگردان مطرح و با ســابقه ســوری 
»باســل الخطیب« روی پرده می رود.این فیلم که نخســتین فیلم از ســه گانه 
باســل الخطیب از جنگ ســوریه است در سال ۲01۲ ســاخته شد اما در همان 
سال ها مورد تحریم جشنواره های منطقه چون جشنواره دوبی و جشنواره های 

بین المللی چون جشنواره کن قرار گرفت.

راهیابی۲۲نمایشخیابانیبهتئاترفجر
۲۲ نمایش خیابانی به ســی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافتند. 
۸ اثر از جشــنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، ۵ اثر از بین آثار برگزیده سایر 
جشــنواره ها و ۹ اثر نیز از تولیدات جدید به بخش تئاتر خیابانی جشــنواره ســی و 
هفتم راه پیدا کرده اند.هیأت انتخاب این بخش شامل مهرداد رایانی مخصوص، 
مرتضی وکیلیان و علی ظفر قهرمانی هستند.سی وهفتمین جشنواره بین المللی 

تئاتر فجر با دبیری نادر برهانی مرند از۲۲ بهمن تا ۴اسفندماه برگزار خواهد شد.

معرفیهیأتداوران»چهلسالچهلفیلم«
از سوی دبیر مسابقه »چهل سال چهل فیلم«، هیأت داوران بخش فیلم کوتاه 
این مسابقه سینمایی معرفی شدند. مهدی جعفری، محمدرضا وطن دوست، 
ابراهیــم ایــرج زاد، آرش رصافــی، عبــاس عمرانــی، محمد حمــزه ای و الهام 
عادلی، داوران بخش فیلم کوتاه مسابقه »چهل سال چهل فیلم« خواهند بود.

روی خـط 
خـــــــبر

رنا
ای

آیین گرامیداشت هفته پژوهش در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار شد

مأموریتانتقالفرهنگایرانبهجهان
ابراهیمی ترکمان: کشورهایی موفقند که بتوانند داشته های فرهنگی خود را بخوبی عرضه کنند

علــی ترابــی مدیــرکل دفتــر موســیقی در خصــوص لغو 
اجراهــای گروه های موســیقی راک که قرار بــود در قالب 
فســتیوال »موسیقی و آزادی« در برج آزادی برگزار شود، 
می گوید: آنچه نامش را فســتیوال می گذارید از کجا مجوز گرفته اســت؟ ما 
هیــچ مجوزی برای برگزاری چنین فســتیوالی در بــرج آزادی صادر نکرده 
بودیــم و از طریــق فضــای مجــازی و تبلیغــات آن متوجه شــدیم که برای 
این رویداد موســیقایی بلیت فروشی می شــود بنابراین عبارت »لغو شدن 
فســتیوال موســیقی و آزادی« را اصاح می کنم، چون اساساً مجوزی برای 
این فســتیوال اخذ نشــده بود که بخواهد لغو شــود و تنها برای چند اجرای 

صحنه ای مجوز گرفته شده بود که دچار مشکاتی شد. 
او در گفت و گــو بــا ایلنــا گفــت: کلیــت قضیه مربوط بــه فضایی بــود که در 
اجراهــای موســیقی راک در بــرج آزادی رخ مــی داد و مســتند هــم شــده 
بــود و بیــم آن می رفــت کــه حــوزه ای گســترده تر از موســیقی راک را هــم 

تحت الشعاع قرار بدهد.
بنــای ما بر این نیســت کــه به موســیقی راک مجوز داده نشــود اما در عین 
حــال بــا توجه به فضایی که به وجود آمده اســت و اینکــه در حین اجرا، نه 
روی صحنه و نه در میان مخاطبان یکســری از موارد رعایت نشــده  اســت 
قاعدتاً درخواســت های اجرای موســیقی راک در برج آزادی با حساســیت 
بیشــتری بررســی خواهد شــد و تا زمانی که فضای به وجود آمده مقداری 

آرام شود ناچاریم با دقت بیشتری برخورد کنیم.

مدیرکل دفتر موسیقی: 

فستیوال»موسیقیوآزادی«
اصاًلمجوزنداشت

نــــوا

»ایــران«: اوایــل شــهریورماه امســال بــود 
که بیست و یکمین جشــنواره بین المللی 
قصه گویی کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان در فراخوانی از مردم خواست تا 
در قالب فیلم ۹0 ثانیه ای غم ها، شادی ها 
و لحظــات پندآمــوز زندگی شــان را روایت 
کننــد و بــه دبیرخانــه جشــنواره در بخش 
تــازه تأســیس »۹0 ثانیــه ای« بفرســتند. از 
بیــن آثار ارســال شــده در این بخــش قرار 
اســت عاوه بــر انتخاب ســه اثــر منتخب 
بــا رأی مردمــی، ۳ اثــر نیز از ســوی هیأت 
داورانی که ترکیب ســینمایی دارد معرفی 
شــود. رســول صدرعاملی در کنــار مهتاب 
کرامتــی، بهــرام شــاه محمدلو، منوچهــر 
شاهسواری و شرمین نادری )مدرس دوره 
قصه نویسی( داوری این بخش را بر عهده 
دارنــد. برگزیــدگان ایــن بخــش در حالــی 
همزمان با شــب یلدا معرفی خواهند شد 
که روز گذشته )۲6 آذرماه( بیست ویکمین 
دوره جشنواره بین المللی با برگزاری آیین 
نکوداشت مصطفی رحماندوست افتتاح 
شــد. در حاشــیه برگــزاری ایــن جشــنواره 
صدرعاملــی  رســول  بــا  گفت وگویــی  در 
فیلمساز و خالق فیلم هایی چون »گل های 
داوودی«، »دختری با کفش های کتانی« و 
»مــن ترانه 15 ســال دارم« کــم و کیف آثار 
ارائه شــده در این بخش را جویا شدیم و او 
برایمان از روزهایی که آرزوی روزنامه نگاری 
در سر داشت و اولین قصه ای که در دوران 
کودکی نقل کــرده، تا امروز کــه به تعبیر او 
»با ظهور نسل روبات ها مواجه شده ایم«، 
گفت. جان کام صدرعاملی در دقایقی که 
با او صحبت کردیم این بود که در شــرایط 
کنونــی بــا ظهــور تکنولوژی هــای جدیــد، 
قصه شــنیدن نســبت به گذشــته ها بسیار 
کمرنگ تر شده؛ از این روی، به بچه هایمان 
فرصــت خلــوت کــردن بدهیم و یادشــان 
بدهیم کــه خیال پردازی  کننــد و تحت هر 
از  را  رویاهای شــان  و  خیال هــا  شــرایطی، 

دست ندهند.
ë  اولیــن قصــه ای کــه بــه خاطــر می آورید

چیست و چه کســی آن را برای شما تعریف 
کرد؟

اولین قصه ای که خاطرم است، مربوط به 
دوران کودکی ام می شــود که بین بچه های 

محــل در خیابان شــکوفه تعریــف کردم. 
مــن از همه بچه های محــل کوچکتر بودم 
و اولیــن قصــه را از خــودم درآوردم و برای 
آنها تعریف کردم. آن زمان دورهمی های 
کــودکان و نوجوانــان در کوچه هــا معنــای 
خاصی داشت و بســته به دغدغه هایشان 
ایــن گروه ها متفاوت بودند. بیشــتر بچه ها 
دغدغــه فوتبــال و ورزش داشــتند و تقریباً 
هیچ کــدام آنهــا بــه نوشــتن و مطبوعــات 
عاقه ای نداشتند، اما من از همان زمان در 
حسرت روزی بودم که سواد داشته باشم و 
بتوانم کتاب بخوانم، مطلب بنویسم و به 
رویایــم که نامــم در یک روزنامــه یا مجله 
چاپ شود، می اندیشــیدم. اولین کسی که 
برای من قصه گفت، آقای هاشمی معلم 
کاس اول مــن بــود، هیچ وقــت آن روز را 
فرامــوش نمی کنــم. آقــای هاشــمی جزو 
مســن ترین معلم هــای دبســتان جامعه 
اسامی حسینی بود، بعد از تعریف کردن 
قصــه از بچه هــای کاس خواســت به این 
قصه فکر کنند و هر کدام از بچه ها در هفته 
بعــد، زنگ انشــاء قصــه ای در مــورد مادر 

تعریف کنند.
ë  فکــر می کنیــد چــرا قصه گویی نســبت

به گذشــته از رونــق افتاده یا بــه نوعی میان 
خانواده ها کمرنگ تر شده است؟

بــه نظر من، شــکل و شــمایل رویاپردازی 
متفــاوت شــده اســت؛ مــا قبــًا به دنبــال 
رویاهایمــان در قصه هــا بودیــم و فضــا و 
جهانــی که دوســت داشــتیم، بــا خواندن 
قصه هــا پیــدا می کردیــم. وقتــی قصه ای 
می خواندیــم خودمــان را جــای قهرمــان 
آن می گذاشــتیم و خیال پردازی ها شــکل 
می گرفت، اما االن اینقدر همه چیز بصری 
و بسرعت تأثیرگذار شده است که قصه ها 
بیشــتر در تنهایــی آدم ها شــکل می گیرد. 
االن آدم ها به هر دلیلی که تنها می شوند، 
ذهــن قصه پردازشــان معمــوالً جایگزین 
قهرمان می شــود اما نکته تأسف آوری که 
باید در اینجا ذکر کنم، این است که معمواًل 
این قهرمان، خسته، بی حوصله و افسرده 
اســت و به همین دلیل شــروع بــه واگویه 
کردن می کند. این نوع نقل قصه یک نفر 
برای دیگران، منسوخ شده است؛ البته به 
نظــر من این موضوع اشــکالی نــدارد، اما 
مــا باید یاد بگیریــم و بــه بچه هایمان یاد 
بدهیم خیال پردازی هایشــان را از دســت 

ندهند.
ë  به نظر شــما چه کارهایی می توان انجام

داد تــا قصه گویــی در همــه ارکان جامعه از 
جمله خانواده و مدارس پررونق شود؟

بایــد فرصــت فکــر کردن بــه بچه هــا داده 

شود، یعنی شرایطی فراهم کنیم تا بتوانند 
خلــوت داشــته باشــند و متمرکــز شــوند، 
چــون بــه همــان نســبت کــه قصه گویی و 
قصــه شــنیدن کمرنــگ یــا منهدم شــده، 
تخیــل بچه هــا به دلیل دریافــت داده های 
مختلف، گرفته شــده اســت. اگر بیاموزیم 
هر کسی استراحت فکری داشته باشد و در 
این اســتراحت فکری بتواند خیال پردازی 
داشــته و به جهانــی که دوســت دارد، فکر 
کند شــاید بتــوان امیــدوار بــود قصه گویی 
پررونق شــود. در حال حاضــر، قصه گویی 
در جهــان به این گونه اســت کــه مثًا یک 
فــرد می نشــیند و از خاطــرات و قصه های 
خــودش می گویــد، در واقــع قصه هــا بــه 
رئالیتی زندگی و واقع گرایی زندگی نزدیک 
شده است تا به خیال پردازی. این موضوع 
داده هــای  کــه  می گیــرد  نشــأت  آنجــا  از 
مختلفــی از طریق شــبکه های مجــازی به 
بچه ها داده می شود. در این زمانه روزنامه 
و کتاب خواندن کمرنگ شده است، چون 
ظاهراً این طور بیشــتر خــوش می گذرد اما 
متأســفانه ایــن موضــوع تــا اطــاع ثانوی 
برقرار است چراکه ذهن آدمی، زمانی قفل 

می کند و دیگر نمی تواند ادامه دهد.
ë  با وجود این شرایط چه چشم اندازی برای

آینده می شود تصور کرد؟

به نظرم در حال رسیدن به نسل روبات ها 
هســتیم، نســلی که در ســنین پایین برای 
آرام شــدنش، گوشــی یا تبلت به دســتش 
می دهنــد! ایــن موضــوع انســان ها را بــه 
ســمتی می برد کــه انــگار از قبل برایشــان 
تعیین شــده اســت و چاره ای هم نیســت. 
بــا چنیــن شــرایطی جهــان آینــده جهان 

خوفناکی برای همه خواهد بود.
ë  اهمیــت قصه گویــی برای بچه هــا آنقدر

هســت کــه بشــود رد تأثیرگــذاری آن را در 
سینمای سال های آینده هم دید.

ایــن موضــوع خیلی مهم اســت. بخشــی 
گفتــن  و  بــازی  خاطــره  قصه گویــی،  از 
خاطره هــای گذشــته و جــذاب اســت. من 
تردیــد نــدارم در 10 ســال آینده ســینمای 
مســتند حتــی بــرای گیشــه، وجــه غالــب 
خواهــد بود، چــون اینقــدر قصه پردازی ها 
حول یک دایره بســته تکرار شده که جهان 

مستند، تخیل برانگیزتر است.
ë  چــه کارهایــی می توانــد کمــک کنــد تــا

قصه هــای متنوع تــری بــرای بچه هایمــان 
تعریف کنیم؟

باید جشــنواره قصه گویی آدم ها را تشویق 
به بهتر نگاه کردن کند. جشنواره قصه گویی 
درصدد اســت حواس نســل جدید اعم از 
دهه هــای ۷0، ۸0 و ۹0 را به بزرگترهایی که 
فراموش شــده اند، معطوف کنــد. به نظر 
من بزرگترها و تجربه های آنها دســت کم 
گرفته می شــوند و در واقــع از دل واقعیت 
قصه های این آدم ها، قصه هایی جذاب، با 

طراوت و شنیدنی تری در می آید.
ë  یلــدا شــب  در  قصه گویــی  از  خودتــان 

خاطره ای دارید؟ از پیشنهاد ثبت شب یلدا 
به عنوان شب قصه گویی در تقویم استقبال 

می کنید؟
شــب یلــدا حتــی از شــب های تعطیــات 
نوروزی، خانواده ها را بیشتر دور هم جمع 
می کنــد و دورهمــی خانوادگــی پررنگ تــر 
اســت. به اعتقاد من، نمایشی از شب یلدا 
مانده و ذاتش به فراموشــی ســپرده شــده 
اســت و آن هــم، ذات حــرف زدن، بــا هم 
بودن و همدلی اســت. شــب یلدا شــب با 
هم بودن اســت، باهم بــودن یعنی حرف 
زدن، حرف زدن یعنی خاطره های جذاب 
تعریف کردن و در نهایت خاطرات جذاب 

به معنــی قصه اســت. امیدوارم که شــب 
یلــدا را بتوان به عنوان شــب قصه گویی در 
تقویم رســمی کشــور ثبت کــرد و اگــر قرار 
است این اتفاق بیفتد، بهترین متولی آن، 
کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 

است.
ë  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

که بــه آن اشــاره کردیــد چقــدر می تواند در 
رونق قصه گویی تأثیرگذار باشد؟

کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
همیشــه بهترین فیلم ها را داشته و در 50 
ســال اخیر الگوی فیلمســازان ایرانی بوده 
اســت. به نظرم بهترین متولی قصه گویی 
کانون اســت. برگزاری جشنواره قصه گویی 
گامــی مؤثــر در رونــق قصــه و قصه گویــی 
در کشــور اســت. متأسفم که بیســت دوره 
گذشته این جشــنواره پررنگ نبوده و دیده 
نشــده اســت و امیــدوارم بــا تمهیداتی که 
وجــود دارد، خوب دیده شــود و روند دیده 

شدن جشنواره قصه گویی ادامه پیدا کند.
ë  اساســاً برگــزاری ایــن جشــنواره چقــدر

می تواند بر قصه گویی مؤثر باشد؟
طبیعی است که بسیار تأثیرگذار است. باید 
بفهمیم مخاطبان ما چه کســانی هستند، 
آن زمان می توانیم دنبال اشاعه آن باشیم. 
قصه گویی وقتی جذاب اســت که ریشه در 
خاطرات آدم هایی داشــته باشــد که ما آن 
دوران را زندگی نکردیم و ندیدیم؛ افرادی 
که این خاقیت را دارند که خاطرات دوران 
خودشــان را چنان جذاب تعریف کنند که 

تاریخ گذشته نباشد.
ë  ارزیابی شما از قصه هایی که در جشنواره

روایت شد، چیست. کیفیت آثار را چطور 
ارزیابی کردید؟

درصــد قابــل توجهــی از آثاری کــه روایت 
شــد خیلــی جــذاب بــود و اصًا بــرای من 
قابــل پیش بینی نبــود. ایــن آثــار در نحوه 
بیان و انتخاب قصه شــان خاقیت از خود 
نشــان داده بودنــد. اولویت و معیــاری که 
در داوری آثــار برای من مهم بــود، اجرای 
جــذاب و تأثیرگذار قصه هایی بود که حتی 
ممکن بود قبًا آنها را شــنیده باشــیم ولی 
فراموش مان نمی شد. نوع روایت، شکل و 
شمایل روایت و استفاده مناسب از دوربین 

بسیار جذاب و تأثیرگذار بود.

فرصتخیالپردازیراازبچههاگرفتهایم
رسول صدرعاملی ، داور فراخوان فیلم های 90 ثانیه ای در گفت وگو با »ایران«:

بیست و یکمین جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از دیروز کار خود را آغاز کرد

مریم سادات گوشه
خبرنگار
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   افقي:
 1 - اثـــر پرفـــروش »فرانـــک مـــک کـــورت« نویســـنده امریکایـــی/ 

ایرلندی- دلیل
2-  هافبک رئال مادرید- مایه- ریاضیدان اتریشی

3-  پایین لباس- اختصار وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران- شهر ایتالیا
4-  از اعداد زوج دو رقمی- دیدگاه های او بیش ازهزار سال دیدگاه چیره در پزشکی اروپا بود

5-  برادر موسی)ع(- گلر فرانسه در جام جهانی 1998- آتش مازنی
6-  دستیار هیتلر- درد و مرض- بارکش شهری

7-  چهارمین حرف یونانی- ناگوار- نصف صورت
8-  نصف- کشور براتیسالوا- روستایی در منطقه الموت استان قزوین

9-  مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی- سستی- جای روشنایی
10-  نافرمان- جانشینی- صدای اردک

11-  یار غم- واحد پول ترکمنستان- درختی گرمسیری با چوب گران قیمت
12-  مضطرب- از مصالح

13-  مسافر- محبوب سلطان محمود- معتمدان
14-  بازی هندوان- بسته شده- زن شوهر مرده

15-  تبار- پدر روانشناسی انسان گرا

 عمودي:
1-  تصدیق عامیانه- اثری از محمود 

شبستری- اجزا
2-  از نام هـــای دختـــران- رهیده از 

آفات- مدرسه ها
3-  نانـــی کـــه در کردســـتان پختـــه 

می شود- به کلی- شعله
4-  فزونی هـــا - از نکویـــان جاودان 

ماند
5-  ناحیه ســـرد بی درخت- تخت 

پادشاهی- خم پارچه
6-  از اســـاطیر مصر باستان- غذای 

عربی، یونانی- عروسک کنار سارا
7-  بازگشت صدا- فرزند بدرفتار و 

نا اهل- زمان سنج
8-  بافنده- کاشـــف قانون جاذبه- 
بزرگ ترین سازمان فضایی سراسر 

جهان
9-  هیاهو- نام ریلکه شاعر آلمانی- 

پارچه ساییده
10-  زبانه آتش - نوشـــتن - تعجب  

خانم ها
11-  نشـــانه اســـم مصـــدر- نوعـــی 

یاقوت - اعضای یکدیگرند
12-  ملیت سقراط - ورم کرده

نـــوروز  از  قبـــل  پختنـــی  آش    -13
 - تکامـــل یافتگـــی و پیشـــرفت - 

نام دخترانه
14-  کالم ضرورت- پســـر گودرز در 

شاهنامه- ترسناک
15-  مخترع اتومبیل بنزین ســـوز- 
بـــه  کارگردانـــی محســـن  فیلمـــی 
محســـنی نســـب- تـــرک خفیـــف 

استخوان
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   افقي:
1 - شـــیرینی اصیل و ســـنتی ایرانی و یکی از ســـوغاتی های معروف 

تبریز- از مکافات عمل غافل...
2-  بخش بارگیر تریلر- دوست نا اهل- ساحل وکنار

3-  داخل شدن- جنگ افزار- از بیماری های فصل سرما
4-  جزوه دان- سلطان محمد خدابنده

5-  عید باستانی- سخت فرنگی- عریان
6-  پایتخت فراری- چینی در جامه زنانه- قد کشیده و دراز

7-  واحد شمارش چاقو- گوناگونی- نسبت دادن گناه
8-  محل ورود و خروج- باغ انگور- جایزه اسکار تلویزیونی

9-  مهربانی و عطوفت- رعایت کردنی در صف- گوشه و پهلو
10-  گروه تحقیقاتی- مرد تازه زن گرفته- اثری از کثیفی بر روی پارچه یا جامه

11-  داخل- افسار و لگام اسب- درنگ، دیرکرد
12-  لوازم مورد نیاز نوزاد- پی درپی

13-  دیوار قلعه- شهر »آالله سرخ« در استان خوزستان- آواز قلم به وقت نوشتن
14-  نرمی و نازکی- همزیستی و تحمل- شیرینی تولد

 15-  بســـتن، دوختـــن- بازیگـــر مـــرد فیلم کلمبـــوس )روی پـــرده ســـینما( به کارگردانی 
هاتف علیمردانی

 عمودي:
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پای درد دل ملوانان بندر گناوه

لنجهادرساحلمیپوسند
محمد معصوميان

گزارش نويس

دنبـــال  بـــروم  کنـــم  ول  را  کار  »ایـــن 
چـــه کاری؟« ایـــن جملـــه را انـــگار که 
ضرب المثلـــی قدیمـــی باشـــد، بارها و 
بارهـــا از دهـــان ملوانـــان و ناخداهـــای 
بیـــکار گنـــاوه می شـــنوم. چنـــد وقتـــی 
اســـت که دیگـــر دریـــا رفتن برایشـــان 
ســـودی ندارد؛ قیمت باالی ســـوخت، 
گمـــرک، نوســـان ارز و درهـــم، اذیت و 
آزار مأمـــوران اماراتی... و لیســـت بلند 
باالیی که اجـــازه تکان خـــوردن لنج ها 
را از ســـاحل نمی دهد. آن طور که سید 
مهدی موسوی رئیس اتحادیه حمل و 
نقل دریایی و لنج داران اســـتان بوشهر 
می گوید: »95 درصـــد لنج های گناوه و 
اســـتان بوشـــهر، دیگر به دریا نمی روند 
و بیـــش از30 درصدشـــان بـــه خاطـــر 
بی رونقـــی ایـــن شـــغل به کشـــورهای 
حاشیه خلیج فارس فروخته شده اند.« 
اما صف بلنـــد لنج ها در ســـاحل، تنها 
بیـــکاری ناخداهـــا و ملوانـــان را در پی  
نـــدارد و برای شـــهری مانند گنـــاوه که 
معیشـــت 90 درصد مردمـــش به دریا 

گره خورده، اتفاقی ترسناک است.
در خـــور گنـــاوه جایـــی بـــرای لنگـــر 
انداختـــن یـــک لنـــج دیگـــر هـــم پیدا 
نمی شود. آنها چســـبیده به هم در آب 
کژ و مژ می شـــوند. چند ناخدا غرق در 
ســـکوت صف لنج ها را تماشا می کنند 
که با هر موج تاب می خورند. آن سمت 
خور، چنـــد لنج  چوبـــی زهـــوار دررفته 
مثل نهنگی که در ســـاحل مرده باشد، 

روی ماســـه ها درحال متالشـــی شـــدن 
هســـتند؛ آینه دقی روبه روی ناخداها و 
لنـــج داران و ملوانان. ناصـــر خدری که 
30 ســـال کارش دریانـــوردی و جنـــس 
آوردن از دبـــی بوده، بـــه لنج های زهوار 
دررفته اشـــاره می کند و می گوید: »این 
سرنوشـــت همه لنج های چوبی اســـت 
که کار نمی کننـــد. خاصیت لنج چوبی 
این اســـت که اگر به دریا نزند، بدنه اش 

می پوسد و در ساحل غرق می شود.«
مـــوج صـــدای خـــدری هـــر لحظه 
بلندتر می شـــود: »آقا ما همه چیزمان 
بـــه هـــم گـــره خـــورده؛ از گازوئیلی که 
یارانـــه ای حســـاب می کردنـــد لیتـــری 
3هزار تومان و حاال شـــده لیتری 9 هزار 
تا فالن و فالن. چکار می توانیم بکنیم؟ 
زورمان به کســـی نمی رسد. االن 150 تا 
لنج 15 روز اســـت توی این هوا در دبی 
گرفتـــار شـــده اند و نمی گذارنـــد بروند 
اســـکله. این وضعیت ادامـــه پیدا کند 
همه در جنوب کشـــور بیکار می شـــوند. 
بازار گناوه به این لنج ها وابســـته است، 
مردم دارند نابود می شوند. یک زمانی 

اینجا غلغله بود.«
او دائـــم از قیمت ســـوخت می گوید 
و از مســـئوالن می خواهد قیمـــت را به 
روال سابق برگردانند: »ما همه سختی 
و تحریـــم را می پذیریـــم، فقـــط دولت 
دست ما را باز بگذارد برویم یک چیزی 
بیاوریم. این طـــوری تا چند وقت دیگر 

زن و بچه همه ما گرسنه می مانند.«
مجتبی همراه چند پیرمرد مشغول 
گره زدن طناب لنج به ستونی در ساحل 
اســـت. او ســـه لنـــج دارد و آن طـــور که 

می گویـــد، آمده تا کمی جابه جایشـــان 
کند. مثل بیماری که از ترس زخم بستر 
جابه جایـــش می کنند: »دیگر لنج داری 
سودی ندارد. چهار پنج ماه است همه 
کارها خوابیده. از طرفی قیمت گازوئیل 
باال رفتـــه و آن طرف هم بـــه ما جنس 
نمی دهد. گناوه فقط لنج و بازار اســـت؛ 
نه کارخانه دارد، نه کشـــاورزی دارد، نه 
هیچی؛ اینجا لنج همه چیز است که آن 
هم وضعیتش به این صورت درآمده. 
شـــغل مردم اینجا فقط دریاســـت. هر 
لنج الاقل زندگـــی 20 خانواده را تأمین 
می کنـــد. ملوانی که پنج شـــش تا بچه 

دارد، با این وضع چه بکند؟«
اتحادیه  سید علی موســـوی، رئیس 
حمل و نقل دریایی و لنج داران استان 
بوشـــهر معتقد است با وضعیت پیش 
آمده شـــغل آبـــا و اجـــدادی آنها مثل 
بیمـــاری در حـــال احتضار رو بـــه پایان 
است. او مشـــکل اول را قیمت سوخت 
مـــا درآب هـــای  می دانـــد: »لنج هـــای 
در  و  کشـــور  پرچـــم  زیـــر  و  ســـرزمینی 
آب های خلیج فـــارس کار می کنند اما 
قیمت سوختشـــان را مثل کشـــتی های 
بیگانـــه حســـاب می کننـــد. مـــا فقـــط 
5درصـــد در آب خارجـــی هســـتیم اما 
می گویند 30 درصد هستید؛ این قضیه 
بـــا تمامیـــت ارضـــی جـــور درنمی آید. 
فرمولـــی که بایـــد 95 درصـــد آب های 
ســـرزمینی و 5 درصد آب هـــای بیگانه 
باشد تبدیل به فرمول هفتاد سی شده. 
مسأله دوم گمرکی های باالیی است که 
از ما می گیرند و گاهی از 20 میلیون هم 
فراتر مـــی رود درحالی که پیـــش از این 

بعضی از لنج ها 20 روز در آب می مانند تا اجازه ورود پیدا کنند. 
کسانی که سفر دریایی نرفته اند نمی دانند 20 روز یکجا ماندن یعنی 
چه. فکر کنید در یک محوطه چند متری روزها تاب تان بدهند آنهم 

در گرمای دریا. من عکس هایی دیده ام از ملوانانی که خود را به تیرک 
چوبی می بندند تا کمتر دل و روده شان بهم بریزد

رنا
 اي

س:
عک

می دهیم که در این موقعیت تحریم ها، 
همـــه مایحتاج کشـــور را تأمیـــن کنیم. 
همان طـــور که در دفـــاع مقدس وقتی 
هیـــچ راه مواصالتی نبود، مـــا از طریق 
دریا به کمک کشـــور آمدیـــم و مهمات 
جابه جا کردیم و شهید و جانباز دادیم. 
حاال هم نمی خواهیم با این مشـــکالت 
آب به آســـیاب دشـــمن بریزیـــم و پای 

کشور هستیم.«
در گنـــاوه بـــه هـــر گوشـــه کـــه نـــگاه 
کنیـــد، مغازه می بینید و لبـــاس و انواع 
خوراکـــی که از در و دیوار آویزان اســـت. 
در خیابان های منتهی بـــه میدان امام 
خمینـــی قـــدم بـــه قـــدم دســـتفروش 
می بینید امـــا خبری از شـــلوغی بازار و 
سر و صدای فروشنده ها نیست. بازاری 
کـــه مشـــتری هایش را از تمام اســـتان و 
حتی اســـتان های مجاور به خود جذب 
می کـــرد و به خاطر تنـــوع زیاد و قیمت 
پایینش شـــهره بـــود، حاال دیگـــر رونق 
گذشـــته را ندارد. یکی از سرمایه گذاران 
پاســـاژی معـــروف در گناوه پشـــت میز 
بزرگـــش نشســـته و از وضعیـــت پیش 

گمرکی نهایتاً 2 میلیون بود.« او مسأله 
دیگر را حســـاب کردن ارز بـــه نرخ آزاد 
برای ملوانانـــی می داند که می خواهند 
از آن سمت خرید کنند و منفعت بخور 

نمیری گیرشان بیاید.
مشـــکالت  از  بخشـــی  موســـوی 
حاشـــیه  کشـــورهای  برخـــورد  هـــم  را 
ایرانـــی  لنج هـــای  بـــا  خلیج فـــارس 
می دانـــد. بی حرمتی هایـــی کـــه بارهـــا 
از زبـــان ناخداهـــا می شـــنوم. موســـوی 
معتقـــد اســـت کســـی از آنهـــا حمایت 
نمی کند و این وضعیت هر روز از طرف 

کشـــورهای حاشـــیه خلیج فارس بدتر 
و دلبخواهانه تـــر می شـــود: »بعضی از 
لنج هـــا 20 روز در آب می مانند تا اجازه 
ورود پیدا کنند. کســـانی که سفر دریایی 
نرفته اند، نمی دانند 20 روز یکجا ماندن 
یعنـــی چه. فکـــر کنید در یـــک محوطه 
چند متـــری روزها تاب تـــان بدهند آن 
هـــم در گرمـــای دریا. مـــن عکس هایی 
دیـــده ام از ملوانانی که خود را به تیرک 
چوبی می بندند تا کمتر دل وروده شان 
به هـــم بریزد.« او از برخـــورد دریابانان 
ایـــران هم می گویـــد. اینکه وســـط دریا 

وارد لنج می شوند و به بهانه اینکه مبادا 
کســـی ته لنجی بیاورد، از همه اجناس 
صورت بـــرداری می کننـــد. تـــه لنجـــی 
ارفاقی اســـت کـــه گمرک بابـــت مقدار 
مشخصی جنس به هر ملوان می دهد 
و از پرداخـــت گمرکی معـــاف می کند. 
موســـوی از نبود بیمه بـــرای لنج داران 
می گوید و اینکه شغل آنها جزو مشاغل 
ســـخت حســـاب نمی شـــود و معتقـــد 
اســـت مجموعه این مشـــکالت باعث 
مرگ تدریجی این شغل می شود: »اگر 
دولت مشـــکالت ما را حل کند، ما قول 

آمـــده ناراحـــت اســـت: »االن چکـــی و 
قســـطی هـــم مغـــازه می دهیم کســـی 
قبـــول نمی کند قباًل مـــردم اینجا صف 
می ایســـتادند و حاضـــر بودنـــد بیشـــتر 
بدهند تا ما مغازه ای به آنها بدهیم اما 
حاال 6 ماه اســـت مغازه اجاره نداده ام. 
مـــردم خیلی در فشـــارند اگـــر این طور 
پیش برود، همه مـــا زمین می خوریم. 
اقتصاد اینجا به دریا وصل است. مردم 
مغازه اینجا را اگر دریا نباشد، مفتی هم 

نمی خواهند.«
در بازارهای تو در تو و پاساژهای خالی 
از مشـــتری قدم می زنم. مشـــتری های 
پراکنده ای قیمت می گیرند و می روند. 
اینجا بـــا هرکس حـــرف می زنـــم، ورد 
زبانش مقایســـه قیمت ها بعـــد و قبل 
از گران شـــدن دالر اســـت: »پیراهن بود 
40تومان شـــده 400 هزار تومان، چایی 
بود 10 هزار تومان شده 70 هزار تومان.« 
یکـــی از عمده فروش هـــای لبـــاس که 
جوانی خوشـــرو است، پشت میز کارش 
نشسته و انگار در این خلوتی بازار بدش 
نمی آید با کسی همکالم شود: »پارسال 
این موقع بـــازار خیلی خوب بود و اصاًل 
قابل مقایســـه با االن نبود. پارسال بازار 
ما با این که لنگ بود، باز می توانســـتیم 
ماهـــی 200 تا 300 میلیـــون دربیاوریم 
االن دیگر از این خبرها نیســـت. خیلی 
از مغازه هـــا خالی هســـتند. ســـال های 
گذشـــته مغازه ای نبود که یک هفته 10 
روز خالـــی بماند. کاش الاقـــل چهارتا 
شـــغل بـــرای جوانـــان اینجـــا درســـت 
می کردند که مردم بروند آنجا سر کار.«

در راه برگشت از گناوه یاد حرف های 
علـــی می افتـــم کـــه روبـــه روی لنجش 
ایســـتاده بود و اشـــک هایش را از پشت 
عینک خلبانی اش پـــاک می کرد: »من 
تـــوی دریـــا بـــزرگ شـــده ام 35 ســـال 
اســـت که ملوان هســـتم. هربـــار وقتی 
از ســـفر دبی برمی گشـــتم، برای نوه ها 
ســـوغات مـــی آوردم اما آخریـــن بار که 
برگشـــتم، انگار غم همه دریا توی دلم 
نشســـت؛ دســـت خالی به خانـــه رفتم 
و نمی دانســـتم جواب نوه هایـــم را چه 
بدهـــم. چهارتایـــی منتظـــر جلـــوی در 
ایســـتاده بودند و وقتی دســـتم را خالی 

دیدند، قیافه شان توی هم رفت.«
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فیلم »مسافر« ساخته عباس کیارستمی با بازی حسن دارابی در سال 1353 است. داستان این 
فیلم سرگذشــت کودکی مالیری است که می خواهد یک مسابقه فوتبال را در ورزشگاه تهران 
ببیند. او با ترفندهایی و به کمک دوستانش شروع به جمع آوری پول کرده و به تهران می آید. 
چند ساعت قبل از بازی در محل حضور پیدا می کند اما به دلیل خستگی زیاد به خواب می رود 
و پس از بیدار شــدن به ورزشگاه می رود و می بیند که بازی به اتمام رسیده است. این فیلم 
برنده جایزه ویژه هیأت داوران نهمین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان تهران در 

سال 1974 می شود.

این کالسکه عبور خواهد کرد!
از من خواســته شــده اســت که درباره این عکس چیزی بنویســم و من در 
تنگنــای زمان و بی حوصلگی به عکس نگاه می کنم. با خود می اندیشــم؛ 

اگر این تصویری از یک فیلم بود، می توانستیم بگوییم:
چطــور کارگــردان، فضــای مه آلــود پس زمینــه را بــه پالتــوی مشــکی زن، 
دوقلوهایی که ســفیدپوش در کالســکه لمیده اند و بی خیال صدای جنگ 
در خوابــی عمیــق ســیر می کننــد، گــره زده اســت. بــه زن تأکید می شــود، 
چهــره ای مصمــم و مادرانــه بگیــرد و به گریمور گفته شــده، طــوری روی 
صورت زن کار کند که در این چهره مصمم، سایه جنگ و ترس هم باشد!
اما ســرباز؛ با جلیقه ای تیره، کالهی ســیاه، در وضعیــت نیم خیز و نیم رخ 
مقابل دوربین، زمینه دیوار هم کمی خاکستری شود، اسلحه را طوری بگیر 
که نیمی از فضای حرکت کالسکه را بپوشاند، سر اسلحه را کمی باالتر بیار 

که با ســر دوقلوها، در یک خط قرار بگیرد. چهره ات بهتر اســت، نمایشــی از تردید و تفکر باشد. 
عکاس در کنار گروه فیلمبرداری کمی جابه جا می شود تا تصویر هنری تری از درخت ثبت شود و 
 البته می داند که باید در سمت راست عکس، برشی از نمای دیوار را نشان دهد تا روایت تصویر 

کامل شود.
همه این افه ها برای چه بود؟ کارگردان می خواهد برشی از زندگی در جنگ را به ما نشان  دهد. 
اســتیصال، درماندگــی، غــم- عشــق، امید، مقاومــت و تداوم جریــان زندگی با همــه  قصه های 
 بی پایانــش! کــه آن کالســکه، اســلحه را کنار می زند و قدم هــای مصمم مــادر، از آن دروازه عبور 

خواهد کرد.
این تصویری از یک فیلم نیســت، قصه مردم ایرلند شــمالی در زمانه  جنگ اســت و البته قصه 

همه  ما   است؛ در همه  ادوار؛ در همه جا:
کودکی درچاه؛ یوسف. کودکی در سبدی روی آب؛ موسی. جوانی در آتش؛ ابراهیم.

مادری، فرزند گرسنه خود را در اردوگاهی در روستای کوچک »کائو«، در منطقه »تائوا« در مرکز 
نیجر، نوازش می کند. از سال 1968 تا سال 1974، خشکسالی شدید باعث از بین رفتن دام ها 
و محصوالت کشــاورزی این کشور شد. خشکســالی باعث مرگ 350هزار نفر بر اثر گرسنگی 
در ســال 1974 شد و خسارات زیادی وارد کرد. این مسأله مشکالت زیادی را برای تولید غذا 
به وجود آورد و از زمان جنگ جهانی دوم، بدترین بالی طبیعی در جهان به شمار می رفت. از آنجا 
که در روســتای »کائو«، ذخیره غذایی وجود نداشت، 2هزار و 500 نفر ساکن این روستا برای 

تأمین غذایی، وابسته به کمک های امدادی بودند.
Ovie Carter :عکس

 »ریچارد نیکسون« )سمت راست( رئیس جمهوری امریکا در جریان سفر ماه ژوئن سال 1974 
خود به منطقه خاورمیانه و مذاکره با »انور سادات« )سمت چپ(، رئیس جمهوری مصر، به گرمی 
مورد اســتقبال قرار گرفت. این تور رئیس جمهوری امریکا به منطقه، نماد تغییر در سیاست 
این کشور در خاورمیانه و بهبود روابط ایاالت متحده با جهان عرب تلقی شد. در همین حال، در 
شــرایطی که مردم مصر در جریان استقبال از »نیکسون« بشدت گریه می کردند، در آن طرف 

دنیا در امریکا، مردم خواستار استعفای وی به خاطر رسوایی »واترگیت« بودند.
Rene Burri / Magnum Photos :منبع

کودکان چینی با سر دادن شــعارهایی دیکته شده در حمایت ایدئولوژیک از حزب کمونیست 
چین، خواســتار پایان بخشیدن به تعالیم کنفوسیوس شــدند که بیش از 2هزار سال در این 
کشور قدمت داشت. مبارزه ایدئولوژیک، مرحله نهایی انقالب فرهنگی در چین بود که در سال 
1974 توسط رادیکال ها به منظور احیای به اصطالح منافع مردم در انقالب فرهنگی به وجود آمد. 
»لین پیائو«، وزیر دفاع فقید که از نظام قدیمی علیه نظام جدید حمایت کرده بود، مورد حمله 
قرار گرفت. حرکت حزب کمونیست چین که ماه ها به طول انجامید و موجب انتقادات گسترده 
در مدارس و کسب و کار شــد، سرانجام با سخنرانی »مائو« که خواستار آرامش و اتحاد شد، 
پایان یافت. بیشتر وقت دانش آموزان صرف یادگیری شعارهای مائو و آموزش تعالیم او شد. 

این مسأله آسیب جدی به یک نسل از دانش آموزان چینی وارد کرد. 
Corbis UK Ltd :منبع
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عکس و نوشتار

احمد توکلی
 روزنامه نگار
 و استاد دانشگاه

تا سال 1970، اقلیت ترک در جزیره قبرس در محدودیت بود، تا اینکه مشروعیت دولت آن به رسمیت 
شــناخته شد و پایتخت این کشور نیز به مانند کشور قبرس میان ترک ها و یونانی ها تقسیم و شمال 
شهر نیکوزیا به نام نیکوزیای شمالی )مرکز جمهوری ترک قبرس شمالی( عنوان شد. در 15جوالی سال 
1974، رئیس جمهوری »ماکاریوس«، رهبر دولت نیکوزیا پس از کودتای افسران گارد ملی قبرس که 
به دنبال اتحاد با یونان صورت گرفت، مجبور به تبعید و قبرس دچارهرج و مرج شد. ترکیه از فرصت 
به دست آمده در قبرس سوء استفاده کرده و به بخش شمالی این جزیره در 20جوالی سال 1974حمله 

کرد. در تصویر عکس پرسنلی زندانیان دربند ترکیه توسط قبرسی ها نشان داده می شود.
 Anne Marie Grobet :عکس

 تصویر یک عضو پلیس مخفی در دوران کودتای »اســپینوال« که علیه رژیم »ســاالزار« در پرتغال 
صورت گرفت را نشان می هد که توسط نیروهای نظامی آن کشور دستگیر می شود. این عکس موفق 
به دریافت جایزه در بخش اخبار لحظه ای از ســوی داوران مســابقه عکس مطبوعاتی جهان در سال 

1975 شد.
Henri Bureau :عکس

»آلکساندر سولژنیتســین«، برنده جایزه نوبل، در فوریه سال 1974 در دانمارک بود. این نویسنده 
روســی به خاطر افشــای ریاکاری های نظام های سوسیالیســتی در رمان های خود چــون »یک روز از 
زندگی ایوان دنیســویچ« )1962( و »مجمع الجزایر گوالگ« )1973-75(، در غرب شــناخته شــد. 
»سولژنیتســین«، قبل از اخراج از اتحاد جماهیر شوروی و اعالم اینکه مسیر سوسیالیسم با فساد در 
آمیخته شده، چند دوره طوالنی در زندان و تبعید در سیبری را سپری کرد. وی در طول چند هفته اول 
اقامتش در غرب، مورد توجه فیلمسازان و خبرنگاران بود. اوایل زندگی در غرب برای او که به زندگی با 
سبک کنترل شوروی عادت کرده بود، سخت بود. تصویر: »آلکساندر سولژنیتسین«،  پس از پناهندگی 

در آلمان غربی، در »کپنهاگ« مرکز دانمارک عکس گرفت.
Rex Features Ltd, London :منبع

در عکس یک ســرباز موزامبیک به همراه کودک یک استعمارگر پرتغالی در قطار مشاهده می شود. 
هنگامی که »انقالب میخک« در پرتغال به 50 ســال حکومت دیکتاتوری »مارسلو کائتانو« پایان داد، 
هزاران شــهروند پرتغالی موزامبیک را ترک کردند. ژنرال »آنتونیو اسپینوال«، رئیس جدید دولت 
پرتغال، خواستار آتش بس در استقالل موزامبیک شد که از سال 1964 در این کشور جریان داشت. 
با تغییر دولت در »لیسبون«، بسیاری از سربازان حاضر به ادامه جنگ نشدند. مذاکرات بین دولت 
پرتغال منجر به توافقنامه »لوزاکا« شــد که در 7 سپتامبر 1974 امضا شد و استقالل رسمی برای 

25 ژوئن 1975 تعیین شد.
James Soullier :عکس



 زائر فروتن
معبد فرهنگ

ارج نامه ای در پاسداشت مرتبت علمی و اخالقی  استاد دکتر محمد علی موحد

با یادداشت هایی  از:

- غالمعلی حدادعادل
- مصطفی ملکیان

- مهدی محقق
- فتح اهلل مجتبایی
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 گفت وگو با
 استادمحمد علی موحد درباره 

تصحیح جدید مثنوی معنوی
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حق جويي در دو عرصه ی  واقعيت و ارزش
و طبعــاً  اجمالــي  كلــي،  بســيار  تقســيم بندي  يــك  در 
ســهل گيرانه و تســامح آميز، متفكــران را ميتــوان بــه دو 
گروه تقســيم كــرد: متفكران فردگرا، كه بيــش از هر چيز 
دغدغه ی نجــات افراد را دارند، و متفكــران جامعه گرا، 
كه اهتمام شان عمدتاً معطوف به صالح جامعه است. 
فردگرايان اصالح جامعه را يا هدفي بلند پروازانه و غير 
واقع بينانه ميدانند يا هدفي مي انگارند كه جز به وسيله 
و به واســطه ی نجــات يافتگــي يكان يكان افــراد جامعه 
امكان حصول ندارد و، به هر تقدير، برآن اند كه عقالنيت 
عملي حكم ميكند كه به فرهنگ دروني افراد، يعني به 
باورها، احساسات و عواطف و خواسته ها، ارزش ها و آرمان هاي آنان بپردازيم 
و در جهت تصحيح و بهبود بخشــي آن بكوشيم. جامعه گرايان اين تصحيح 
و بهبودبخشــي فرهنــگ دروني افراد را يا هدفي غيــر ضرور ميدانند يا هدفي 
مي انگارند كه جز به مدد به صالح آمدن نهادهاي اجتماعي، بويژه نهادهاي 
سياســت، اقتصــاد و حقــوق، امكان پذير نيســت و، در هر حــال معتقد اند كه 
اقتضــاي عقالنيت عملي اين اســت كه به اصالح نهادهــاي اجتماعي همت 
بگماريــم و زمينه ی جمعــي زندگيی خوب و خوش و ارزشــمند را براي همه 

فراهم آوريم.
اســتاد دكتــر محمدعلــي مّوحــد- كه عمــراش بــه درازاي آرزوي شــاگردان و 
دوســت داران اش باد!- به شــهادت كارنامــه ی فكري و قلمــي اش، در هر دو 
گــروه مذكــور جاي گرفته اســت: هــم دغدغه ی نجــات افــراد را دارد و هم به 
صالح جامعه اهتمام ميورزد. و، باز، به شهادت همان كارنامه، در باب هر يك 
از اين دو امر خطير موضعي دارد. صالح جامعه را، بيش  و پيش از هرچيز، در 
گرو تحقق عدالت ميداند، كه چيزی جز پاس داشــت حقوق نيست؛و نجات 
فرد را در گرو التزام نظری و عملی  به آموزه هاي عرفاني ميداند، كه چيزي جز 
دويدن در پي آواز حق نيست. موضع اش در امور اجتماعي در برابر مواضعي 
قــرار ميگيــرد كه يكــي از آرمان هاي ديگر اجتماعــي، ماننــد آزادي، برادري و 
برابري، را برتر از عدالت مينشانند؛ و موضع اش در امور فردي در تقابل است 
با مواضعي كه مكاتب يكســره عقل گرا يا يكســره نقل گــرا را بر تجربه گرايي و 

شهود گرايي عرفاني ترجيح ميدهند.
در ميــان بيش از 30 اثر نشــر يافته از اســتاد دكتر مّوحــد، 12 اثر، كمابيش و با 
واســطه يا بيواســطه، با فكــرت عدالت و حق ســروكار دارنــد: مختصر حقوق 
مدنــي، ديباچــه اي بــر حقوق مدني، در خانــه اگر كس اســت، در هواي حق و 
عدالــت، نفِت ما و مســائل حقوقــي آن، درس هايــي از داوريهاي نفتي )دفتر 
اول: قانــون حاكــم، دفتر دوم: ملي كــردن و غرامت(، خواب آشــفته ی نفت، 
ياد گذشــته و انديشــه ی آينده در تاريخ ايران و صنعت نفت ايران، مبالغه ی 
مســتعار )يا: هياهو بر ســر هيچ(، ترجمه ی عدالت و انرژي )از ايوان ايليچ( و 
ترجمــه ی خــزران )از آرتور كســتلر( و 12 اثر با فكرت عرفــان و حق: ترجمه ی 
بهگــود گيتا، تصحيــح و تعليــق مقاالت شــمس تبريزي، تصحيــح و تعليق 
مثنــوي معنوي موالنا، تصحيح و تعليق ابتداء نامه ی ســلطان ولد، تصحيح 
و تعليــق رســاله در مناقب خداوندگار سپهســاالر، قصه ی قصه ها، باغ ســبز، 
ٌخمي از شــراب رباني، اسطرالب حق، شمس تبريزي، شرح فصوص الحكم 

محي الدين ابن عربي،  تصحيح و تعليق حديقة الحقيقه احمدجام.
بديــن قرار، ميتوان گفت كه اســتاد موحد ره رو اقليم عدالت و عرفان اســت. 
در پهنه ی عدالت، پاس حق ارزش شناختي )axiological( را دارد، كه ارزش 
برين و ارزش ارزشــها اســت؛ و در پهنــه ی عرفان، پرواي حق وجودشــناختي 

)ontological( را دارد، كه حقيقت عليا و حقيقة الحقائق است.
آن چــه گفتم اندكي اســت از بســا بســيار ها كه درباره ی اســتاد بــزرگ، موحد 
عزيزمــا، ميتوان گفــت. اما جلوه هاي اين حق جويي در شــخصيت و منش او 
از شــمار اموري اند كه، به تعبير ويتگنشــتاين، نمي توان شان گفت و بايد شان 

نشان داد. و اين يعني تا نبيني نداني.

مقرب بارگاه حقيقت
آقــای   جنــاب  فرهيختــه،  اســتاد  فرهنگــی  افــادات 

محمدعلی موحد برای ملت شــريف ايــران، همانند 
برخــورداری زادگان خــاک از ســايه درخــت تنومندی 
اســت كه ريشــه در خطه آزادمــردان دالور آذربايجان 
قهرمــان دارد. همــه جــای ايــران زميــن را دالرامی و 

حيات می بخشد. 
ســايه اين درخت مينويی نه تنها زمين اهورا آفرينش 
را درنورديده، بلكه زمان تاريخ ســاز و صيرورت تاريخ 
ســاخته را نيز در برگرفته و به گونه ای عصاره فرهنگ 
و تمــدن ملــت پايــدار، برازندگــی جاودانه پيــدا كرده 
است و شگفتی در اين است كه آن »آيت خجسته« پس از نود و چند سال 
بالندگی هنوز جوانی و سرزندگی و نويابی و نوبخشی خود را از دست نداده 
است و هرگاه به سخنگويی و سخن نگاری می پردازد بی اختيار ارادتمندان 
خود را برآن می دارد كه بگويند »غزل گفتی و در سفتی بيا و خوش بخوان 

حافظ«. 
محمدعلــی موحــد اديب اســت، حقوقدان اســت، اهــل عرفان اســت، با 
مولوی دمساز است، هنرشناس است. سياستگر نيست اما سياست شناس 
است، وطن دوست است، آزادی خواه است و نفت و مسائل علمی، فنی و 

حقوقی آن را بدرستی می شناسد. 
در اين روزگار وانفسا »خواب آشفته نفت« را كه بالی جان ايرانيان و طالی 
حيات غارتگران ســلطه طلب اســت را بخوبی»تعبير می كند.« و بدرستی 
»شــاهنامه آزادی« را می شناســد و الهامات ملی و راهگشای آن را با دقت 
تمــام بــه نــگارش درمــی آورد. او مصــدق را می شناســد و می شناســاند و 
نوشته هايش برای نسل امروز ما و نسل های آينده از معتبرترين سندهای 

دفاع از استقالل ايران است.
نگارنــده كــه خــود را يكــی از كوچک تريــن شــاگردان نهضــت ملــی ايــران 
می دانــد و بــا آثــار گوناگون محمــد علی موحــد در رشــته های مختلف به 
انــدازه وســع و درک خــود بهره بــرداری كرده اســت بــا قدردانی فــراوان از 
ايشان و در سپاس از آفريدگار پاک و بی همتا كه توفيق برخورداری الزم را 
بــه او عنايت كــرده، آن مرد بزرگ متعهد و مبارز، دانشــمند و دانش پرور 
را چونــان بســياری از بــزرگان » الســابقون الســابقون« در زمره»مقربــون« 
بــارگاه حقيقــت و حقيقــت گويــی دانســته و بــا همــه وجــودم او را حكيم 
 محمدعلی موحد می شناســم و ســعادت و به روزی معظــم له را همواره 

آرزومندم.

یادداشت

مصطفی ملکیان
 فیلسوف
و فرهنگ شناس

یادداشت

ناصر تکمیل همایون
 جامعه شناس
 و تاریخ نگار
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اســتاد موحــد از جمله بزرگانی اســت 
كه دايره فعاليت هايشــان تنها به يک 
و بی شــک  حــوزه محــدود نمی شــود 
يكی از مردان بزرگ روزگار ما هستند. 
در  بلكــه  نفــت،  حقــوق  در  تنهــا  نــه 
عرصه هــای تاريــخ، ســفرنامه وعلــم 
سياســت نيــز تبحــر دارد، البتــه نه در 
خود سياســت، چراكه ايشــان هيچگاه 
طــی ســال های فعاليت شــان خود را 
درگير فعاليت های سياسی نكرده اند، 

بلكه از دانش بسياری در اين زمينه برخوردار هستند.
فعاليت در زمينه عرفان و پژوهش های ارزشمندی كه در 
اين زمينه انجام داده اند هم از آن جمله هســتند كه برای 
مــن بواســطه عالقه مندی هايــم جذابيت بيشــتری دارد. 
به گمانم اســتاد موحد با سه كتاب بســيار برجسته دراين 
زمينه شناخته می شوند، نخستين كتاب »مقاالت شمس 
تبريزی« است كه بيش از سه دهه پيش از سوی انتشارات 
خوارزمــی در اختيار عالقــه مندان قرار گرفــت. بی اغراق 
چــه در آن زمــان و چــه امــروز بهتريــن تصحيــح از ايــن 
مقاالت به همت ايشــان انجام شــده اســت. برمبنای اين 
تصحيح ارزشــمند ويليام چيتيک زندگينامه خودنوشت 
شــمس تبريــزی را نوشــت كــه البتــه همــه آن برگرفته از 
كتاب فارسی است چرا كه او بخوبی بر زبان فارسی تسلط 
داشــت و از سويی سال های بسياری نيز ايران زندگی كرده 
اســت. دومين اثری كه به گمانم اســتاد موحد را در زمينه 
عرفــان و ادب به چهره ای مطــرح تبديل كرده »فصوص 
الحكم« ابن عربی اســت كه آن را ترجمه كرده اند. اســتاد 
موحــد اين كار را به كمک برادرشــان اســتاد صمد موحد 
انجــام داده اند كه بعد از انتشــار اســتقبال بســياری از آن 

شد.
 سومين كاری كه به كوشش ايشان نوشته شده و نمی توان 
از آن چشــم پوشــی كــرد تصحيحــی اســت كه بــر مثنوی 
انجام داده اند كه بی اغراق اين تصحيح را می توان حسن 
ختامی بر تصحيح اين كتاب ســترگ دانســت. ايشان اين 

تصحيح را براساس شانزده - هفده نسخه انجام داده اند 
كه در رأس آنها نســخه قونيه قرار دارد. اســتاد موحد اين 
كتاب ارزشمند را طی سال ها اخير و با همكاری گروه زبده 
و مجربــی انجام داده اند. اتفاقاً طــی همين روزهای اخير 
به قلم دكتر ســبحانی مطالبــی در خصوص اين تصحيح 
باارزش منتشــر شــده بود كــه مطالعه اش خالــی از لطف 

نيست.
بــه گمانــم بــا كاری كه اســتاد موحــد درتصحيــح مثنوی 
انجــام داده انــد از ايــن پــس تصحيــح مثنــوی بی معنــی 
اســت و هيــچ ضرورتی در انجام آن احســاس نمی شــود. 
حــدود چنــد ســال قبل هــم شــاهد انتشــار دفتر شــعری 
از اســتاد موحــد بوديــم كــه اغلــب اشــعار آن بــه چندين 
دهــه قبل مرتبــط می شــدند. اما اگر قرار باشــد اشــاره ای 
هم به دوســتی ام با اســتاد داشــته باشــيم بايــد بگويم كه 
عمــر اين دوســتی چنــدان طوالنی نيســت و در نهايت به 
چهارده - پانزده سال می رسد. از زمانی كه اعضای جديد 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی انتخاب شــدند و ايشــان 
هــم در زمره آنان قرار گرفتند من از نزديک اســتاد موحد 
را شــناختم، هرچند كه ايشان بايد خيلی زودتر از اينها به 

عضويت اين مركز درمی آمدند.
 از همــان دوران هم طی جلســات دوهفتگی شــورا با يک 
صندلی اختالف، كه اتفاقاً آن هم فاصله شــيرينی است و 
مرتبط با اســتاد ادبيات كودكان و نوجوان، آقای هوشنگ 
مــرادی كرمانــی می شــود، می نشــينم. فروتنــی و تواضع 
ايشــان به حدی اســت كــه گاه تعجب اطرافيــان را در پی 

دارد. 
 در پايــان شــايد بد نباشــد به شــعری اشــاره كنــم كه چند 
ســال قبل برای ايشان سروده ام، حاال كه مراسم تقديری 
بــرای اســتاد موحد برپا شــده اين رباعــی را دوباره تقديم 

ايشان خواهم كرد.
در دیر مغان هزار شاهد باشد

 درمسجد صد هزار زاهد باشد
رندی ست که در دیر مغان است عزیز

 تردید نکن که او موحد باشد

اســتاد دكتــر محمدعلــی موحــد شــخصيت 
يگانه ای ســت همچــون نامش. ايــن يگانگی 
هم دو جهت و وجهه دارد، يكی جنبه علمی 
و ديگری جنبه انســانی. از جنبه علمی باز هم 
می توان دوچهره مشــخص برای ايشان قائل 
شــد، چهره فنی استاد كه مرتبط با مطالعات 
حقــوق نفــت و حقــوق بين الملــل اســت كه 
در حــوزه كاری من نيســت و قــادر به صحبت 
دربــاره آن نيســتم، هرچنــد كــه می دانــم در 
اين حوزه هم ايشــان بحق موحد هســتند. اما 
دومين چهره ای كه از ايشان در ارتباط با فعاليت های علمی شان 
می بينيــم در ارتبــاط با عرفان پژوهی اســت.مثنوی اثر ســترگ و 
يگانه ای ســت كه تنها افراد ويژه و يگانه ای قادر به انجام كاری در 
ارتباط با آن هستند؛ افرادی نظير فروزانفر، محمد تقی جعفری و 
در حال حاضر هم استاد محمدعلی موحد. رفتن به سوی مثنوی 
نيازمند دورخيزی ســت همچــون مطالعات جانبــی و اطالعات 
وســيعی هم نيــاز دارد كه نمونه اش در اســتاد موحد جمع شــده 
اســت.افرادی كه به مثنوی نزديک می شوند بايد عرفان را خوب 
بشناســند و از همه مهم تر اينكه به زمينه های فكری اش نزديک 
شوند و از سويی اسالم را هم خوب بشناسند. كالم و فقه و فلسفه 
بداننــد و به شــخصيت های اطــراف موالنــا هم اشــراف و آگاهی 
خوبی داشــته باشند و اســتاد موحد در شــرايطی به سراغ مثنوی 
رفته انــد كــه از همــه اين شــاخص های مهــم برخــوردار بوده اند. 
ايشان حتی از شخصيت های جانبی موالنا، همچون سلطان ولد 
پســر موالنا و همين طور شــمس تبريزی كه الهام بخش انديشــه 
موالناســت هم شــناخت خوبی دارند. اســتاد موحــد پيش تر آثار 
ارزشــمندی همچــون مقاالت شــمس را به شــكل بســيار وزين و 
نفيســی مــورد توجه قرار داده اند و منتشــر كرده اند. عــالوه بر اين 
كارهای ديگری هم برای شــناخت شــمس انجام داده اند كه آنها 
را می توان تالشــی جدی برای معرفی فردی دانســت كه نقشــی 
جدی در شــكل دهی به انديشــه موالنا داشته است. استاد در اين 
اواخــر هم به مثنوی پرداخته اند، اثــری كه دريای علم، معرفت، 
اســالم، فلسفه و انديشه و كالم اســت.كاری را كه ايشان بر اساس 
نســخه گرانبهايی كــه از مثنوی در اختيار داشــت انجــام داده اند، 

می توان نقطه تازه ای در مطالعات مولوی پژوهی دانست، استاد 
موحد از اين جهت بسيار نامدار هستند بويژه در ارتباط با مثنوی 
مولوی كه با همكاری نشر هرمس منتشر شده و در همين فرصت 
كوتاه چندين مرتبه ای هم تجديد چاپ شده است. من سال ها در 
فرهنگستان شاهد بودم كه ايشان با چه دقت و مراقبتی كار به روی 
تصحيح اين اثر ارزشمند را انجام دادند و چگونه عده ای را در اين 
مســير تعليم دادند، شــاگردان و يارانی كه به زوايای كار مثنوی و 
موالنا نزديک شدند. از اين دو جهت علمی، بخش عالمانه استاد 
موحد قابل تأمل اســت. ضلع ديگر شخصيت ايشان، شخصيت 
انســانی و اخالقــی اســتاد اســت كــه به نظــر مــن آن را می تــوان 
فشــرده ای از تعاليــم اســالمی و همچنين عرفانی مان دانســت. 
بســياری از انديشــمندان با دانش های متعددی آشنا هستند اما 
از آنهــا تأثيــر نمی پذيرنــد و آن را در خودشــان محقق نمی كنند. 
اســتاد موحد از معارف اسالمی و انديشه های بلند دينی بويژه در 
راستای كسب روحيه مسالمت جويی، انسان خواهی و خيرطلبی، 
عرفــان الهــام بســياری گرفته اند، از همين رو اســت كه ايشــان را 
برخوردار از روحيه دلپذيری می يابيم. شــخصيتی كه صرف نظر 
از جنبه های عالمانه بســيار احترام انگيز اســت، از همين رو ما به 
شــخص اســتاد محمدعلی موحد دو احترام بدهكاريم، نخست 
احترامی برای علم ايشان و دوم احترامی برای شخصيت ايشان. 
با كارهای ارشــمند ايشــان از سال ها قبل آشنا هســتم اما آشنايی 
حضوری ام با استاد موحد به بيش از يک دهه قبل بازمی گردد، از 
زمانی كه با فرهنگســتان و حوزه های علمی اين مركز ارتباط پيدا 
كردم با ايشــان هم از نزديک آشــنا شــدم. بی هيچ اغراقی اســتاد 
موحــد آنقــدر نزد همــگان محبوب هســتند كه می توانــم بگويم 
همه روزها و ســاعت های كار با ايشــان خاطره اســت. در خاطرم 
هســت همان روزهايی كه مثنوی بتازگی منتشــر شده بود به اتاق 
ايشــان رفتم، درخواســت كردم برای حضور در مراســم رونمايی 
مثنوی در مشهد شركت كنند و استاد موحد با اينكه سفر برايشان 
بسيار دشوار است با گشاده دلی پذيرفتند، آمدند و در آن مراسم 
هنگامه ای از حضور عالقه مندان برپا شد كه بواسطه تماشای آن 
اشــک در چشــمان هر عالقه مندی حلقه مــی زد. از خداوند برای 
اســتاد موحد عمری طوالنی طلب می كنم و اميدوارم ســال های 

سال از حضور ايشان بهره مند باشيم.

دو احترام به او بدهکاريمترديد نکن که او موحد باشد

یادداشت

بهاءالدین خرمشاهی
  فرهنگ نویس 
و قرآن پژوه
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مردی از تبار راستین مردان
تقدیم به استاد دکتر محمدعلی موحد 

»خدمت موالنا شــمس الدین فرمود کــه پیش از این به 
حضــرت حــق تعالی تضرع می کــردم که مرا بــه اولیای 
خــود اختالط ده و هــم صحبت کن؛ به خــواب دیدم که 
مــرا گفتند که تو را با یک ولیی هم صحبت کنیم، گفتم: 
نیــک اســت، کجاســت آن ولــی؟ شــبی دیگر دیــدم، باز 
شــبی دیگر دیدم که گفتند در روم اســت؛ بعد از چندین 
 مدت طلب، نیافتم و ندیدم، گفتند که وقت نیاید هنوز، 
ال مور مرهونه باوقاتها: کارها در گرو وقت های خودند.« 
در دوره دبیرســتان و دانشــکده ادبیــات بارهــا از دبیران 
و اســتادان خــود نام جنــاب دکتــر محمدعلــی موحد را 
می شــنیدم، می دانســتم کــه ایشــان اهــل تبریزنــد و بــه 
زادگاه خود عنایتی خاص دارند و چنانکه می گفتند به تبریز زیاد سفر می کنند 
و در محافل علمی و دانشــگاهی حضور می یابند. اما به موجب و فحوای مثل 
اال مــور مرهونه باوقاتها، زیارت ایشــان نصیب من نمی شــد. قریب یک ســال 
درتهران می گذراندم، در اکثر همایش ها و ســخنرانی ها شــرکت می کردم، باز 

دیدار میسر نشد.
در ســال 1363 و چندماهی از ســال 1362 کتاب موالنا جالل الدین، زندگانی، 
فلســفه، آثــار و گزیــده ای از آنهــا، از مرحوم عبدالباقــی گولپنیارلــی را ترجمه 
می کردم. بر آن بودم آن بخش هایی را که اســتاد از متون فارســی و عربی نقل 
کرده اند، از روی متون بردارم و نقل کنم. از این رو به متن های اصلی مراجعه 
می کــردم. در اکثــر مــوارد در این باب موفق شــدم و کتــاب را از روی چاپ اول 
آن که به ســال 1951 در استانبول چاپ شــده بود، به فارسی بر گرداندم. کتاب 
ایشــان در ســال 1959 به چاپ ســوم رســیده بود و نایاب بود. از این رو ترجمه 
را ادامــه ندادم. در ســال 1358 به خود اســتاد مراجعه کردم. خالصه ایشــان 
کــه فقــط روزهــای سه شــنبه در کتابخانــه ســلیمانیه حضــور پیــدا می کردنــد، 
کتــاب را آوردنــد. آن روز مســئول فتوکپــی کتابخانــه نبود، تا آمدن ایشــان من 
به »بیاض ســرای« که در آن تاریخ پاســاژ بزرگی بود که اکثر کتابفروش بودند، 
ســرزدم و تصادفــاً چاپ ســوم از کتاب را در »مزاد« )مزایــده( دیدم و خریدم. 
بی درنگ به استاد زنگ زدم که زحمت کپی کردن کتاب را نکشند، که کتاب را 

یافته ام: االمور مرهونه با وقاتها.
ترجمــه را دوبــاره آغاز کردم و کار مقابله متن ترکی و اســاس متون فارســی را 

از آغاز شروع کردم.
در مقابلــه متن ترکی و متن اســاس در مثنــوی، دیوان کبیر و... اشــکالی پیش 
نمی آمــد. اما آنچه در متن ترکی از مقاالت می دیدم، با متن مقاالت شــمس 
تبریزی، گفتار عارف بزرگ، موالنا شــمس الدین محمدبن ملک داد تبریزی، 
به تصحیح و تعلقات احمد خوشنویس )عماد( دقیقاً انطباق نداشت. کتاب 
در ســال 1349 شمســی بــه وســیله مطبوعاتی عطایی چاپ شــده بــود، نمایه 

نداشت. برآن کتاب نمایه ای در 22 صفحه تهیه کردم، باز جوابگو نبود.
در ســال 1356 شمســی تقریبــاً نصف مقــاالت، تحت عنوان مقاالت شــمس 
تبریــزی، تصحیــح و تعلیــق محمدعلــی موحد را مؤسســه انتشــارات علمی 
دانشــگاه صنعتی شــریف به چاپ رســاند. نیمه دوم – یا بهتر اســت بنویســم 
که باقی کتاب در ســال 1369 در شــرکت سهامی انتشــارات خوارزمی به چاپ 
رسید. عبارات مبهم که از چاپ 1349 برداشته  بودم، از روی این کتاب اصالح 

کردم.
مــن کــه پاپــی بــودم اســتاد موحــد را ببینــم و نمی دیــدم، نوشته هایشــان را 
می خوانــدم، او را ســالکی می یافتــم کــه خــود از خود می پرســد و خود پاســخ 

می گوید:
کیستم؟ جوینده ای فرسوده پای

زاد راهم شوق و امید و نیاز
آشنایی من و مقصد بی نشان

فرصتی کوتاه و راهی بس دراز
می گدازد جانم از درد طلب

آتشی دارم درون استخوان
در سکوت شام و در غوغای روز
در میان جمع و دور از دوستان

منظور من از نوشــتن این ســطر ها آن اســت که عرض کنم آن امری که من در 
انتظار تحقق آن بودم فرا رسید. واقعاً اال مور مرهونه با وقاتها.

من به خدمت اســتاد موحد رسیدم، با ایشان همســفر شدم، در قونیه، تبریز و 
جاهای دیگر درخدمتشان بودم.

مــن ســفرنامه ابن بطوطــه، مخصوصاً بخش 8 و 12 آن را که بــه تبریز، قونیه، 
قیصریــه و ارزروم بــود، خوانــده بــودم. خــود می پنداشــتم کــه اســتاد موحــد 
متخصــص حقــوق بین الملل بویژه در زمینه نفت انــد. چنان که در آن باب به 
درجــه معاونــت اجرایی اپک در ژنو هم رســیده اند. کتابی تحت عنوان خواب 

آشفته نفت تألیف و منتشر کرده اند.
مقاالت شــمس تبریزی را که دیدم، متوجه شدم که ایشان تخصصی دیگر در 
شناختن و شناساندن شمس و بالنتیجه موالنا هم در سطح بسیار عالی دارند.

مقدمــه کتــاب بهگود گتیا با مقدمه 60 صفحه ای نشــانگر آن اســت که اســتاد 
موحد هند شناس ماهری هم هستند.

ســال 1369 که متن کامل مقاالت شــمس تبریزی با تصحیح و تعلیق اســتاد 
موحد منتشــر شــد، تولدی دیگر بود برای شــمس تبریــزی و خدمت عظیمی 
بود به دوستداران موالنا و مولویه و پاسخی به کسانی که می پنداشتند، شمس 

عامی است و با این کتاب مولویه جانی تازه یافت.
در نــوروز ســال 1995 مرحــوم محمدزهرایــی کتابی شــکیل با نام شــاهد عهد 
شــباب حاوی اشــعاری از اســتاد موحد عرضه کرد با تقدیم نامه ای به عبارت 

زیر به استاد شفیعی تقدیم کرده اند.
به شفیعی کدکنی

توکه کیمیا فروشی نظری به قلب ماکن
بگذارید چند سطری از همین کتاب شعر به نثر استاد موحد نقل کنم که چون 

نثر همشهری او »شمس تبریزی« با شعر پهلو می زند:
آن روزهــا کــه در آبــادان بودم روزگار ســختی بود کــه از بام تا شــام در میان دو 
قطب امید و نومیدی، از شوق و هیجان تا دلهره و اضطراب، در نوسان بودیم. 
صنعــت نفت ایران متوقف گشــته بــود و بزرگ ترین پاالیشــگاه آن روز جهان 
در آبادان عاطل افتاده بود. شــباهنگام که غوغای خالیق فرو می نشست، من 
ســاعت ها در کنار شــط راه می رفتم و آن زمان که خســته می شدم روی سنگی 
می نشســتم و در نــور چراغ هایی که از آن ســوی ســاحل سوســو می زدند خیره 
می مانــدم و گاهی آواز غریبانه مردی عرب از دور دســت ها ســنگینی ســکوت 
فروپیچیــده در ســایه نخل هــا را می شــکافت و بــر دل مــن می کوفــت. و شــط 
همچنــان بی اعتنــا بــه ماجراهای روزگار، بــا طمأنینه و وقار در جریــان بود. به 
یاد ســعدی می افتادم که پس از قتل عامی که مغوالن در تســخیر بغداد به راه 
انداختند، در همین آبادان و کنار همین رودخانه ایستاده بود و زمزمه می کرد:

وقفت بعبادان أرقب وجله / کمثلی دم قان یسیل ابی البحر
یعنی: در آبادان ایستادم و جلد را می نگرم، چون سیلی از خون سرخ به سوی 

دریا جاری است.
و باز می سرود:

وقفت بعبادان بعد سرانها / رأیت خضیباً کالمنی بد النحر
یعنــی: پــس از جوانمــردان در آبادان ایســتادم، آنجــا را چون قربانــگاه یعنی 
آغشــته به خون قربانیان دیدم. بیشــتر شــعرهایی که در آبادان سروده ام رقم 
خورده آن لحظاتند و به همین مناسبت آنها را »شطحیات« می نامم- و برای 

برخی از آنها درآمدی نوشته ام تا روایتگرشان نزول آنها باشد. 

یادداشت

توفیق سبحانی 
محقق و مولوی پژوه

پله پله تا مالقات موالنا
گفت و گو با استاد محمد علی موحد، نویسنده، مترجم و مصحح
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چیزی نمانده »اســیرخدا«روی زمین شــود؛ حدیثی که بارها ذکرش کــرده، آنچنان که در 
زادروز نود سالگی اش گفت: »وقتی سن آدمی به ۷۰ برسد، زان پس، تنها کارهای خوبش 
را به حســاب می آورند و از خطا هایش درمی گذرند. اگر ۸۰ ســاله شــد از گناهان پیشین او 
نیز خواهند گذشــت و چون به ۹۰ ســالگی رسید، می تواند برای دوســتان و نزدیکانش نیز 
شفاعت بطلبد اما کسی که ۱۰۰ساله می شود به لقب اسیر خدا روی زمین خوانده خواهد 
شد!« زاده تبریز است و دلی لبریز از سِرجادوی شمس تبریزی دارد. مورخی که خود تاریخ 
حاضر اســت در این آشــفته حالی ایام.  چشم بیدار»خواب آشــفته نفت«، همسفر»ابن 
بطوطــه«، نگارگر»بــاغ ســبز«، راوی »قصــه قصــه هــا«، شاعر»شــاهد عهــد شــباب«، 
مفسر»مبالغه مستعار« استاد محمد علی موحد. حقوق خوانده ای عارف مسلک است. 
موحد اســت، نه تنها در شناسنامه و شهرت خانوادگی اش، که در عالم واقع و حوزه هایی 
که سال هاســت عاشقانه در آنها خوانده، نوشته و روشــنگر راه عالقه مندانی شده که قدم 
در ایــن ره گذاشــته اند. او کــه حضوری مؤثــر در عرصه حقوقی ملی شــدن صنعت نفت 
داشته، به دفاع از حق ایرانیان در دادگاه الهه پرداخته و از همان روزهای ابتدایی تأسیس 
شــرکت ملی نفــت ایــران در کادر حقوقی آن حضور داشــته و حتی بــه باالترین درجات 
عالی این شــرکت دســت می یابد، آنچنان که در ابتدای تأسیس اوپک به مدت شش ماه 
معاونت اجرایی شــرکت نفت در ژنو را عهده دار می شود. اســتاد موحد با وجود سال ها 
تدریس حقوق مدنی و حقوق نفت در دانشــکده حقوق دانشگاه تهران و دانشکده علوم 
مالی و حســابداری در عرصه ادبیات هــم حضوری فعال دارد. او طــی بیش از هفت دهه 
فعالیت در عرصه های حقوق و ادبیات دســت به انتشار آثار ارزشمندی زده که راهگشای 

عالقه مندان در این حوزه هاست.
 چند هفته قبل به همراهی اعضای شورای سردبیری روزنامه به دیدار این مصحح و تاریخ 
نگار رفتیم و البته آن روز کاماًل بی خبر از مراسم بزرگداشتی که قرار بوده )امروز( ۲۷ آذر از 
سوی یونسکو در تهران برگزار شود. اما بعدتر فرصت را غنیمت شمردیم تا این گفت و گو 
همزمان با این مراســم منتشــر شود، هرچند با اکراه و امتناع اســتاد مواجه شدیم؛ آن را از 
ســر تواضع یافتیم و اصــرار بر انجام این گفت و گــو کردیم تا همــراه مطالبی که در وصف 
اســتاد رفته، به طبع برسد. بگذریم... استاد پا به ۹۶ سالگی گذاشته با این آرزو: »امیدوارم 
در این چند روزه مهلت آخر عمر، خداوند موفقم ســازد که برای دفتر اول مثنوی شــرحی 
بنویســم؛ امیدوارم شــرح دفتر اول را که می نویســم الگویی باشــد برای دفترهای بعدی و 
نظیــر همین کار را دربــاره فصوص الحکم ابن عربــی انجام دادم و شــرح و تحلیلی بر ده 
فّص نخســت آن نوشــتم که توضیحات آن فهم بقیه کتــاب را برای خواننــده عالقه مند 

آسان می گرداند.«

مریم شهبازی
خبرنگار
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ë  نیکلســون قبــل،  ســال  یکصــد  حــدود    
تصحیحــی از مثنــوی انجــام داد کــه برخــی 
گفتند با این کار، پروندۀ تصحیح مثنوی بسته 
شده است.  با این حال حدود چهل سال بعد 
زنده  یــاد مجتبی مینوی در همایشــی از آرزوی 
خود برای تصحیح تازۀ این اثر ســترگ گفت. 
آیا توصیۀ ایشان بود که شما را به انجام این کار 

واداشت یا ضرورت دیگری در میان بود؟
 این که فکر کنیم تصحیح نیکلســون حّجت 
را بــر همۀ محققــان و عالقه منــدان ادبیات 
تمــام کــرده و ضــرورت کار جدیــد را منتفــی 
کــرده صحیــح نیســت. خــود نیکلســون هم 
چنیــن  ادعایی دربــارۀ کار مهمی کــه انجام 
از  مینــوی  اســتاد  خواســتۀ  نداشــت.  داده 
اهالــی ادبیات هم بر همین مبنــا بود چراکه 
می دانســت بــه کار دوبــاره ای در ایــن حــوزه 
نیاز اســت و همــان طور کــه اشــاره کردید در 
همایشــی، ایــن آرزو را بــر زبــان آورد و گفت 
 ای کاش کوشــش دیگری در این باره صورت 
بگیــرد.  البته مطلقــاً قصد نــدارم بگویم کار 
نیکلســون ناقــص یــا بــی ارزش بوده اســت؛ 
برعکــس معتقــدم کــه او کار بســیار مهمــی 

انجــام داده، منتهــی تصحیــح و تنقیــح آثار 
کهــن ادبــی و بازنگری در آن امــری مختومه 
نیســت. با تکیه بر همین نــکات و اینکه بعد 
از تصحیحی که نیکلســون انجام داده اتفاق 
تازه ای در باب تصحیح مثنوی رخ نداده بود 
به ســراغ آن رفتم. به گمانم وقت آن رسیده 
بود کــه تصحیح دوباره ای از ایــن اثر ماندگار 
ادبیات فارســی انجام شــود، کوششی که من 
انجام دادم در راســتای همان راهی است که 

نیکلسون رفته بود.
ë  یکــی از نقدهایی کــه برخــی صاحب نظران   

متوجه تصحیح نیکلسون می کنند این است 
که او به نسخۀ قونیه از اواسط کارش دسترسی 
پیدا کرد. این مســأله چقدر در شما برای انجام 

تصحیح جدید نقش داشت؟ 
این نکته بی شــک دخیــل بوده اســت. حتی 
اگــر هم نکتــه ای کــه بــه آن اشــاره کردید در 
میان نبود گذشت یکصد سال از آن تصحیح 
زمان کمی نیســت و همین زمــان را می توان 
توجیهــی کافی بــرای انجام تصحیــح دوباره 
دانست. ما در تصحیح مثنوی به نسخه هایی 
دسترسی داشتیم که نیکلسون آنها را ندیده 

اختالف هایــی را خواهیــد دیــد مثــال تعــداد 
ابیــات حافــظ در تصحیــح قزوینــی بــا آنچه 
در تصحیــح خانلری یا ســایه داریم متفاوت 
اســت. نســخه های مثنوی که در پانزده سال 
نخست پس از موالنا نوشته شده اند اهمیت 
بســیاری دارنــد. در آن ســال ها حســام الدین 
چلبــی و اصحــاب کبــار موالنــا زنــده بودند و 
مثنــوی دوبــار در هفتــه بــه دنبــال قــرآن در 
خانقاه موالنــا خوانده می شــد. مثنوی کتاب 
غریب فراموش شده ای نبود و متن مقدسی 
شمرده می شــد و دستبردهای خودسرانه در 
آن بعیــد بــود. البتــه حکــم روزگاران بعدی 
جدا است. حســام الدین چلبی در واقع مبدأ 
مثنــوی و صاحــب اصلــی آن بعــد از موالنــا 
به شــمار می آید. وقتــی حســام الدین وفات 
کــرد و یــاراِن ُگزیــن موالنا هــم روی در نقاب 
خاک کشیدند. میدان برای کسانی که هوس 
ابیاتــی در همــان وزن و آهنــگ  می کردنــد 
مثنــوی به هم ببافنــد و آن ها را با کالم موالنا 
درآمیزند خالی شد و از این رو هرچه از دوران 
موالنا بیشــتر دور می شــویم بر تعــداد ابیات 
الحاقــی در مثنــوی افزوده می شــود. البته ما 

عالوه بر آن پانزده سال نخست، پانزده سال 
بعدی را هم در نظر گرفته ایم، سطر به سطر 
نســخه های پانزده ســال دوم را هم مطالعه 
کرده ایم و موارد اختالف را یادداشــت کرده و 

در اختیار خواننده گذاشته ایم. 
ë  شیوۀ تصحیحی که شما در مثنوی در پیش  

گرفته اید، همان شــیوه ای اســت کــه مرحوم 
متــون  تصحیــح  عرصــۀ  در  قزوینــی  عالمــه 
پایه گذاری کرد. شــما با عنایــت به آن مکتب 

تصحیح متون، سراغ مثنوی رفتید؟ 
انتقــادی،  علمــی  تصحیــح  اصــول  آری، 
شــیوه ای تازه اســت که در زمان های گذشــته 
نبــوده و تا پیش از مرحوم قزوینی که پیشــرو 
و پیشــقدم اســتفاده از این نحوه تصحیح در 
کشــورمان شــد کســی را نداشــتیم که بــه این 
شــیوه به ســراغ متون قدیمی ادبــی برود. ما 
ریــزه خواران خوان مکتــب مرحوم قزوینی و 

محققان بعد از ایشان هستیم. 
ë  زمان بسیاری صرف تصحیح و مطالعه آثار  

موالنــا اعم از مثنــوی، غزلیات و آثــار منثور او 
کرده اید. شــاید برای برخــی از جوانان و حتی 
محققان این سؤال مطرح باشد که ظاهر الفاظ 

بوده اســت. امیدوار بودم نتیجۀ این کوشِش 
دوباره برای محققان قابل استفاده باشد و اثر 
مقبولی از آب درآید. خوشــبختانه اســتقبال 
بی مانندی که از سوی صاحبان نظر، استادان 
و بــزرگان عرصــۀ پژوهــش و اهالــی ادبیــات 
و قلــم به ظهور رســید، خســتگی چند ســالۀ 
مــن و همکارانم را تالفی کــرد. همایش های 
متعــددی در تهران به عنــوان رونمایی کتاب 
نیــز در  برگــزار شــد. همایش هــای دیگــری 
تبریز و مشــهد و آنکارا و استانبول داشتیم که 
دوســتان و ســروران به مزایــای این تصحیح 
اشــاره کردند و اســتقبال خود را از آن، چه در 
طی ســخنرانی ها و چــه در مقاله هایی که در 
روزنامه ها و نشریات مختلف به چاپ رسید، 
اعــالم داشــتند. مــن از همــۀ آن بزرگــواران 
ســپاس می گزارم. این نکتــه را هم بگویم که 
نه در حوزۀ تصحیح متون و نه در هیچ حوزۀ 
دیگر از ادبیات و معارف بشری مدعی کمال 
و مصونیت از خطا و اشتباه و نقص نمی توان 
بود. من و همکارانم در این امر آنچه را که در 
توان داشــتیم دریغ نکرده ایــم و معتقدم که 
هرکسی کاری در زمینۀ ادبیات انجام دهد به 
واقع گامی رو به جلو برداشــته، این تالش ها 
اگــر مداوم و پی گیر باشــد مؤثــر می افتد و در 

نهایت به ارتقای سطح ادبیات می انجامد. 
ë  یکــی از نــکات قابل توجه در تصحیح شــما  

تعداد ابیات اســت، مثاًل تصحیح شما حدود 
پنجاه بیت بیشــتر از مثنوی به تصحیح دکتر 
سروش است. علت این تفاوت ها چیست؟ 

کاری کــه محقــق ارجمنــد و صاحبنظر دکتر 
ســروش در تصحیــح مثنــوی انجــام داده بر 
اســاس نســخۀ قونیه اســت، این نســخه یک 
متــن دارد و برخی حواشــی که آن هــا هم به 
خط کاتب متن است. البته برخی اختالفات 
در خوانــدن متــن پیــش می آید ولــی عمده 
اشکال بر سر حواشی است که برخی از آن ها 
ابیاتی اســت که در حین کتابت از قلم کاتب 
ساقط گردیده و آن ها را در کنار صفحه آورده 
اســت. اما بســیاری دیگر از حواشــی در حکم 
نســخه بدل هســتند و حال آنکــه کاتب متن 
نســخۀ خــود را از روی اصــل واحد استنســاخ 
کرده و نسخه های دیگری در کار نبوده است. 
بنابرایــن احتمــال قریــب به یقین آن اســت 
کــه دگرســانی های موجود در کنــار صفحه ها 
تجدیدنظرهایی است که در جریان بازخوانی 
و ویراســتاری مثنــوی از ســوی خــود موالنا یا 
دوســتان نزدیک وی مطرح شده و آنها را در 
حاشیۀ متن یادداشت می کرده اند. اما اینکه 
فرمودیــد مثنــوی چاپ مــا در حــدود پنجاه 
بیت از مثنوی چاپ ســروش بیشــتر دارد اوال 
پنجاه بیت در شــش دفتر مثنوی خیلی رقم 
مهمی نیســت. اختالف از اینجاست که دکتر 
سروش برخی از ابیات را که در کنار صفحه ها 
نوشــته شــده به متن خــود ملحق کــرده و ما 
هــم این کار را کرده ایم و هر دو به حکم ذوق 
و دریافــت خــود، اما بر اســاس ضوابطی این 
کار را کرده ایــم. دکتر ســروش خــود را تنها به 
یک نســخۀ قونیه محدود کرده بــود و ما این 

محدودیت را نداشته ایم. 
ë  یکی از ویژگی های تصحیح  شــما این است  

کــه کار را بــر مبنــای نســخه های پانــزده ســال 
نخســت پس از پایان ســرایش مثنوی انجام 

داده اید. 
بلــه، مــا به ســراغ نســخه هایی رفتیــم که در 
پانــزده ســال نخســت رحلــت موالنــا کتابت 
شــده اند. آن طور کــه  فرانکلین لوئیس گفته 
تعــداد ابیات مثنوی در برخی از نســخه های 
جدیدتــر حتــی به 42 هــزار بیت می رســد در 
حالــی کــه مثنــوی مــا 25 هــزار و 600 بیــت 
است. من در مقدمۀ کتاب، تفاوت های میان 
نســخۀ تصحیــح خــود با نســخۀ نیکلســون، 
گولپینارلــی، دکتــر ســروش و دکتــر عدنــان 
را بــا جــدول نشــان داده ام. شــما بــه ســراغ 
هریک از شــاهکارهای ادب فارسی، همچون 
شــاهنامه یا دیوان حافظ هم که بروید چنین 

نه در حوزۀ تصحیح متون و نه در هیچ حوزۀ 
دیگر از ادبیات و معارف بشری مدعی کمال و 

مصونیت از خطا و اشتباه و نقص نمی توان بود. من 
و همکارانم در این امر آنچه را که در توان داشتیم 

دریغ نکرده ایم و معتقدم که هرکسی کاری در زمینۀ 
ادبیات انجام دهد به واقع گامی رو به جلو برداشته، 
این تالش ها اگر مداوم و پی گیر باشد مؤثر می افتد و 

در نهایت به ارتقای سطح ادبیات می انجامد 

توصیه می کنم به جای اینکه از من بپرسید موالنا 
برای  انسان  امروزی چه دارد خودتان به عنوان انسانی 

امروزی مثنوی را بخوانید و این سوال را از مثنوی 
بکنید که برای شما چه دارد. ببینید این کتاب دریچه 

تازه ای به روی زندگی تان باز می کند؟ می تواند مونس 
خیراندیشی برای شما باشد؟

روزشمار مختصر زندگی و برخی آثار استاد
۱3۰۲/3/۲-  تولد در تبریز )جمعه هشتم 
شوال 1341 قمری( در خاندان دیلمقانی

۱3۲۰- شــروع به کسب و کار در بازار تبریز 
)همزمان با وقایع ســوم شهریور و اشغال 

ایران(
۱3۲۱- ترجمــه کتابی درباره قرآن از عمر 

رضا نویسنده ترک
۱3۲3- مســافرت بــه تهران و داد و ســتد 

در بازار
لیســانس  دوره  در  ثبت نــام   -۱3۲۹
سیاســی  علــوم  و  حقــوق  دانشــکده 

دانشــگاه تهــران )بدون حضــور در کالس 
درس(/ ســفر بــه آبــادان و اســتخدام در 
اداره انتشــارات شــرکت نفــت خرمشــهر 

)همزمان با ملی شدن صنعت نفت(
۱33۰-  سردبیری روزنامه شرکت نفت

۱334- شروع به تحصیل در دوره دکتری 
حقوق خصوصی دانشگاه تهران

۱336- انتشــار ترجمه رحله ابن بطوطه 
در بنگاه ترجمه و نشر کتاب

از  حقــوق  دکتــری  درجــه  اخــذ   -۱33۸
دانشگاه تهران

الهی نامــه  انتشــار متــن مصحــح   -۱33۹
زوار  انتشــارات  از ســوی  نیشــابوری  عطــار 
/  )خواجــه مــالی اصفهانــی( در موضــوع 

اصول حکومت اسالمی
اســالم  در  جزیــه  کتــاب  ترجمــه   -۱34۰
)مالیــات ســرانه و تأثیــر آن در گرایــش بــه 

اسالم( از دانیل دنت 
۱343-  تصحیــح، تعلیــق و انتشــار کتــاب 
بــن  محمــد  ابوالفتــح  از  حدیقه الحقیقــه 

شیخ االسالم احمد جام )ژنده پیل( 
)در  بهگودگیتــا  کتــاب  ترجمــه   -۱344

موضوع فلسفه و مذاهب هند( 
۱34۹- تألیــف کتــاب نفــت مــا و مســائل 
حقوقــی آن )در موضــوع تاریخچــه نفت و 

تحوالت قراردادهای نفتی( 
۱356- انتشــار مقــاالت شــمس تبریزی از 
ســوی انتشارات دانشــگاه صنعتی آریامهر 
)دانشــگاه شــریف( /  انتشــار ترجمه رساله 
عدالــت و انرژی از ایوان ایلیچ در دانشــگاه 

صنعتی آریا مهر )دانشگاه شریف(
۱36۱- ترجمــه کتــاب خــزران )اثــر آرتــور 

کوستلر در تاریخ قوم یهود(

الملــوک  ســلوک  کتــاب  چــاپ   -۱36۲
انتشــارات  ســوی  از  خنجــی  روزبهــان 

خوارزمی
۱36۸- ترجمــه چهار مقالــه درباره آزادی 

)از آیزایا برلین( 
ســال  کتــاب  جایــزه  دریافــت   -۱36۹
جمهــوری اســالمی ایــران بــرای تصحیــح 
مقاالت شمس تبریزی )چاپ خوارزمی( / 
تألیف رســاله ابن بطوطه )در شــرح احوال 
و روزگار جهانگرد معروف دنیای اســالم( و 

انتشار در طرح نو
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این نیمه روشن ماه و اهالی فرهنگ
من به شــخصه بیش از ســی ســال اســت که دکتر موحد را 
می شناســم. بــا وجــود آنکه اســتاد موحد عمــری را صرف 
فرهنگ و شاخه های مختلف آن کرده، اما تا پیش از انقالب، 
عمده شــهرت ایشــان در میان فعاالن حوزه حقوق و نفت 
بوده است؛ از همین رو می توان گفت که شهرت استاد موحد 
میان اهالی فرهنگ و ادب دست باال به چهار دهه اخیر ختم 
می شــود و اغلب آثار ادبی ایشــان نیز در همین دوره زمانی 
منتشر شــده اند، البته نکته ای که نباید از آن غافل شد، این 
است که کتاب های مذکور در این دوره زمانی منتشر نشده اند 
و بواقــع ثمره بیش از هفتاد ســال تحقیق و مطالعه جدی 
هســتند که شاید بتوان رد پای بخشــی از آن را حتی در دوره 

نوجوانی ایشان جست.
عالقه مندی استاد موحد به حوزه هایی که در آنها صاحبنام هستند، به حدی ست 
که حتی طی ســفرهای متعددی که بواســطه شغل شــان به نقاط مختلف جهان 
داشته اند، بیشتر وقت شان را در کتابخانه ها و مراکز تحقیقی سپری کرده اند. ساده 
انگاری اســت که تصور کنیم، آثاری که در سی-چهل سال اخیر از ایشان دیده ایم، 
بویژه کتاب»خواب آشفته نفت« -که از نظر تاریخی نیز اثر بسیار مهمی است- در 
همین سال ها آماده شده؛ طبعاً پیش زمینه های چنین کتابی خیلی قبل تر از این ها 

فراهم شده است.
تا قبل از انقالب با اینکه ایشان سال ها در محیط دانشگاهی حضور داشته و تدریس 
کــرده بودنــد امــا از آنجایی کــه حرفه اصلی شــان چیز دیگــری بوده، جــز در میان 
حقوقدانان کســی چندان با اســتاد موحد آشــنا نبوده اســت. اهالی فرهنگ و هنر 
از وقتی با ایشــان به عنوان چهره ای مطرح و اثر گذار آشــنا شدند که ما شاهد انتشار 
کتاب های مهمی همچون »ســفرنامه ابن بطوطه« یا »جزیه دراسالم«که بعدها 
به اســم »مالیات ســرانه و تأثیر آن در گرایش به اســالم« منتشــر شــد و همچنین 
ترجمه کتاب »سلوک الملوک« که درباره تئوری حکومت اسالمی است )و تألیف 
دانشمندی اهل سنت است( از سوی ایشان بودیم. البته این کتاب ها پیش از انقالب 
منتشر شده بودند، حتی برخی از ترجمه های ایشان هم منتشر شده بود و از سویی 
شــاهد تألیف مقاله هایی از سوی دکتر موحد برای مجله هایی چون مجله کتاب و 
مجله کانون وکال بودیم. با این حال باز عموم مردم و کتابخوان ها و اهالی فرهنگ، 
چنان که امروز با وجوه شــخصیتی ایشــان آشنا هستند، آشنایی نداشته اند. در این 
سال های اخیر بود که اوالً متن کامل تری از مقاالت شمس در مقایسه با چاپ قبل 
از انقالب آن منتشر شد و همچنین تصحیحی از مثنوی نیز در اختیار اهالی ادبیات 
قرار گرفت و همین طور کتاب»خواب آشفته نفت« نیز در چند جلد وارد بازار نشر 
شــد. البته کتاب های دیگری درباره مســائلی چون مالکیت ایران بر جزایر سه گانه 
خلیج فارس نیز منتشر کرده اند. مخلص کالم، انتشار این کتاب ها منجر به آن شد 
که ایشان از چهره ای شناخته شده برای خواص به فرهیخته ای مطرح برای عموم 
مردم و اهل فرهنگ تبدیل شود. نکته ای که به نظرم درباره دکتر موحد خیلی قابل 
توجه اســت و کمتر نظیری برای آن می توان یافت، یکی جامعیت عجیب ایشان 
اســت؛ به طوری که احاطه خوبی به زبان های فارســی، فرانسه، انگلیسی، عربی و 
ترکی- که زبان مادری شــان است- دارند و قادرند از منابع ترکی استانبولی بخوبی 
بهره بگیرند. از سوی دیگر، نکته ای که درباره دکتر نمی توان از آن صرف نظر کرد، 
جست و جوگری ایشان است. استاد موحد دائم در حال مطالعه و نوشتن هستند. با 
اینکه در شرکت نفت، در فضایی بوده اند که معاشران ایشان کارهای فنی شرکت 
نفت را انجام می داده اند، اســتاد به سمت فعالیت های جدی ادبی می رود. نکته 
جالب توجه دیگر درباره ایشان توانایی ذهنی باال در این سن و سال است. حافظه 
اســتاد موحد هنوز دســت نخورده باقی مانده و ما شــاهدیم که همچنان از قدرت 

تحلیل بسیار باالیی برخوردار هستند. 
از مباحث مرتبط با فعالیت های حرفه ای اســتاد که بگذریم، ایشان با وجود همه 
مراتب فضلی که از آن برخوردارند، مردی بســیار متواضع هستند. با اینکه زندگی 
به ظاهر کم حادثه ای داشته اند اما حوادث تاریخی بسیاری را دیده اند و با آدم های 
مهمی از تاریخ کشورمان برخورد و با بسیاری از شخصیت های فکری، فرهنگی  و 
سیاســی 60-70 سال اخیر ایران معاشرت داشته اند و خاطرات جالبی هم از آنان 
دارند. امیدوارم بخشی از آن را نوشته باشند یا حتماً بنویسند. استاد موحد از نسلی 
هســتند که باید دنبال نظیر آنها با چراغ بگردیم چرا که نظیرشــان به سختی پیدا 
می شود. درنسل جوان به ندرت شاهد افرادی با چنین قدرت های تحلیلی هستیم. 
استاد موحد را می توان پل ارتباطی میان فرهنگ امروز و گذشته مان دانست، ایشان 
به همان اندازه که از حقوق نفت که ســال ها در آن خصوص کار کرده اند می دانند 
به همان اندازه با فقه آشــنایی دارند. اغلب اندیشــمندانی که امروز از حضور آنها 
بهره مندیم یا فقیه هستند و به متون قدیم احاطه دارند یا حقوق جدید می دانند. 
دکتر موحد همان قدر با افکار موالنا و شمس آشنا هستند و در آن رابطه می دانند 
که به نوشــته های متفکران اروپایی عالقه و آشــنایی دارند.  اســتاد موحد از جمله 
نخستین افرادی هستند که  در سال های قبل از انقالب آثاری از آیزایا برلین ترجمه 
کردند، این را گفتم که بدانید ایشــان چقدر به مباحث مرتبط با روزگار فعلی هم 
عالقه مند هســتند. همین کتاب خواب آشفته نفت، هم تا اندازه ای نتیجه زندگی 
شــخصی ایشان اســت و هم تعمق زیاد در مدارک و یادداشت های برخی افرادی 
ست که در وقایع آن دوران نقش داشته اند. از سویی تسلط بر چند زبان باعث شده 
به منابع خارجی هم دسترســی داشته باشند که این هم نکته قابل توجهی است. 
صفایی در رفتار ایشان با همه اطرافیان و آنهایی که به طریقی با ایشان معاشرت 
دارند، دیده می شــود که من در کمتر کســی دیده ام. ایشان در هر شرایطی پذیرای 

جوانان هستند و آنان را راهنمایی می کنند که این ویژگی قابل چشم پوشی نیست.

 عالم اما بی ادعا
بــه زندگی حرفــه ای دکتر موحــد از جنبه هــای مختلفی 
می توان نگاه کرد، ایشــان عضو فرهنگســتان زبان و ادب 
فارســی هســتند که من هم همان جا عضویت دارم و هر 
از چنــدی زیارتشــان می کنم؛ هــر چند که از ســال ها قبل 
خدمت ایشان ارادت داشتم. استاد موحد قبل از فعالیت 
جــدی در عرصه ادبیات حقوقدان بوده اند و در دادگاهی 
کــه برای مســأله نفت ایران برپا شــده بود بــه حمایت از 
کشورمان شرکت کرده اند. گذشته از این، یکی از مهم ترین 
عالقه مندی های شان مطالعه و تحقیق در زمینه ادبیات 
اســت که در همین راســتا شاهد آثار بســیار ارزشمندی از 
سوی دکتر موحد هستیم. آثار بسیار ارزشمندی در ارتباط 
با موالنا و شــمس تبریزی به همت ایشــان منتشــر شده، 
تصحیحی که از مثنوی انجام داده اند و همچنین دیگر کتاب هایی که به همت 

ایشان منتشر شده اند جایگاهی جدی در ادبیات فارسی دارند. 
بــا وجــود آن که معتقدم قادر بــه اندازه گیری امور معنوی نیســتیم، اما به طور 
قطع ایشــان یکی از بهترین مولوی و شمس شناســان این مرز و بوم به حساب 
می آیند و هر آنچه در حوزه های مختلف نوشته اند مستند است. به گمانم زمان 
آشــنایی مان به جایزه ای بازمی گردد که از ســوی رهبر معظــم انقالب به اثری 
ازمن و ایشــان تعلق گرفت، کتاب هر دو ما به عنوان بهترین آثار انتخاب شــده 
بــود و مــا اینچنین یکدیگر را مالقــات کردیم. هرچند که پیــش از این هم دکتر 
موحد را می شناختم اما نه در حد دیدار و صحبت کردن. دکتر موحد بی اغراق 
مردی عالم و با اخالقی عالمانه هستند که بی هیچ ادعایی همواره برای ارتقای 
فرهنگ و ادب سرزمینمان تالش کرده اند و همه آنچه که یک عالم باید از نظر 
فضایل اخالقی از آن بهره مند باشــد در ایشــان جمع شده است. جوانان امروز 
بایــد زندگی بزرگانی همچون دکتر موحد را ســرلوحه و الگوی زندگی خود قرار 
بدهند تا باز هم شــاهد درخشش افرادی شاخص در میان شاخه های مختلف 

علوم باشیم.
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شــناخته نمی شــود. از مثنــوی کــه بگذریــم 
نزدیک بــه چهل هــزار بیت هــم غزلیات از 
او باقــی مانده که اغلب اینها محصول نیمۀ 

دوم زندگی او است. 
ë  یعنی محصــول مالقاتی که میــان موالنا و  

شمس رخ داد. موالنای قبل از دیدار با شمس 
چقــدر متفــاوت از موالنایی اســت کــه امروز 

می شناسیم؟
  موالنــا تــا قبــل از دیــدار بــا شــمس تبریزی 
چندان اهل شــعر و شــاعری نبوده و تفاوت 
بســیاری با موالنای بعــد از این دیــدار دارد. 
موالنا زمانی به دیدار با شــمس نائل می آید 
که در آستانۀ چهل سالگی بوده است، موالنا 
متولــد ســال 604 اســت، دیدار او با شــمس 
ســال 642 اتفــاق می افتــد و او تا ســال 672 
هم زنده اســت. بنابرایــن می بینیم که نیمۀ 
کمتــر زندگــی اش بعــد از این دیدار ســپری 
شــده، خیلی عجیب اســت، شمس با موالنا 
چــه کرده کــه او دســت به خلق آثــار مهمی 
همچــون مثنــوی، دیوان کبیــر و فیــه ما فیه 
می زنــد. موالنــا آنقدر شــاعر و عــارف بزرگ 
و پیچیــده ای اســت کــه هرچقــدر بــه ســراغ 
او و آثــارش برویــم بــاز هم به نــکات تازه ای 

برمی خوریم.
ë  چرا اهتمامی که برای مثنوی همواره وجود   

داشــته در خصــوص غزلیــات نبوده اســت؟ 
البتــه چنــدی اســت به نظــر می رســد برخی 
اهالــی موســیقی غزلیات او را کشــف کــرده و 

حتی از آن بهره هایی هم گرفته اند.
 بلــه اســتفاده از غزلیات موالنا در موســیقی 
ظاهرا امر تازه ای اســت البتــه اینجا تا حدی 
که من می دانم فضل تقدم با آقای شــهرام 
ناظری اســت؛ گویا نخســتین مرتبــه مولوی 
خوانــی بــه همــت او وارد موســیقی معاصر 
ایران شــده اســت. غزل های موالنــا در اوزان 
مختلفــی اســت، زنــده یــاد مســعود فــرزاد 
اوزان غزلیــات موالنــا و  تحقیقاتــی دربــاره 
نوآوری های او انجام داده اســت. مثنوی هم 
از جهــت صنایــع و اوزان ادبــی ویژگی هــای 
خود را دارد، ابیاتــی که گاهی اوج می گیرند، 
گاهــی بــه غزلــی نــاب می ماننــد و خواننده 
را غــرق خــود می کننــد. نثــر شــمس هم در 
مقــاالت اینچنین اســت، آنچنان کــه به واقع 
شــعری نــاب اســت کــه در آن جوهره شــعر 
مــوج می زنــد. آثــار موالنــا همچــون خــوان 
گســترده ای اســت کــه هــر کســی بــه میــزان 
خواســت و درکش از آن بهره می گیرد. شــما 
با هر سلیقه و نگاهی که به سراغ آن بروید با 

عالم تازه ای روبه رو خواهید شد. 
ë  رجــوع به آثار موالنا چــه یافته و منفعت و  

نتیجه ای برای انســان امروز دارد؟ در سه دهۀ 
اخیــر در قالــب پایــان نامه مقاطــع مختلف 
دانشــگاهی چــه در داخــل و چــه در خــارج از 
کشــور، توجه بســیاری بــه مثنوی و دیگــر آثار 
موالنا شــده اســت. تصور می فرمایید علت 

این رجوع در چیست؟
ایــن  در  »بــاغ ســبز«  کتــاب  از  گفتــاری   در 
خصوص بحث کرده ام که موالنا برای انسان 
امروز چه دارد. توصیه می کنم به جای اینکه 
از مــن بپرســید موالنــا برای  انســان  امروزی 
چــه دارد خودتان به عنوان انســانی امروزی 
مثنــوی را بخوانیــد و ایــن ســوال را از مثنوی 
بکنیــد کــه برای شــما چــه دارد. ببینیــد این 
کتــاب دریچه تــازه ای بــه روی زندگی تان باز 
می کند؟ می تواند مونس خیراندیشــی برای 
شما باشد؟ اما این که در دهه های اخیر بازار 
موالنــا در امریــکا و اروپا گرم شــده و مردم از 
اقشــار مختلف به او روی آور شــده اند بحث 
دیگری است که در آن باره می توان به کتاب 
فرانکلیــن لوئیــس، دانشــیار زبــان و ادبیات 
فارســی در گــروه زبان هــا و تمدن هــای خاور 
نزدیک در دانشــگاه شــیکاگو مراجعــه کرد. 
کتــاب او بــه عنوان »موالنــا : دیروز تــا امروز، 
شــرق تــا غــرب« اســت و اتفاقــاً دو ترجمــه 
خوب هــم از آن به همت مرحــوم الهوتی و 
فرهــاد فرهمندفر در دســترس داریــم. این 
کتاب که در ابتدای ســده بیست ویکم نوشته 
شــده تمام آنچه که تا سال 2000 میالدی در 
امریکا و اروپا به اسم موالنا انجام شده در آن 
می یابیــد. در ایــن چند دهۀ اخیــر آثار موالنا 
جزء پرفروش ترین های بازار کتاب در امریکا 

بوده است.
ë  در تمام این سال هایی که با مثنوی سر و کار   

داشــته اید کدام دفتر یا کدام داســتان مثنوی 
بیش از همه جذبتان کرده است؟

 همۀ آن.

بگذارید خبری بدهم، در تالشــم و امیدوارم 
در ایــن چند روزه مهلــت آخر عمر، خداوند 
موفقــم ســازد کــه بــرای دفتــر اول مثنــوی 
شــرحی بنویســم؛ امیدوارم  شــرح دفتر اول 
راکه می نویســم الگویی باشد برای دفترهای 
بعــدی و نظیر همیــن کار را درباره فصوص 
الحکــم ابــن عربــی انجــام دادم و شــرح و 
تحلیلــی بــر ده فــّص نخســت آن نوشــتم 
کــه توضیحــات آن فهــم بقیۀ کتــاب را برای 

خوانندۀ عالقه مند آسان می گرداند.
ë  درایــن مســیر جوانانی هســتند که با شــما   

همــکاری کنند تــا راه و رســم کار را از شــما یاد 
بگیرند و راه را ادامه بدهند؟ 

مدعی یاد دادن به جوانان نیستم، برعکس 
من هستم که از آنان می آموزم؛ سال هاست 
چنــد نفر از دوســتان با من همــکاری دارند. 
بزرگانــی هم هســتند که به مــن لطف دارند 
و من به دوستی شان مفتخرم. مثنوی مانند 
قــرآن مجیــد محکمــات دارد و متشــابهات 
دارد. مــن آن متشــابهات را بــا دوســتان در 
گــره  و  از نکتــه بینی هــا  و  میــان می گــذارم 

گشایی هایشان استفاده می کنم.
ë  طبق شــنیده ها هر سی سال یک بار ترجمه   

یا شرحی از مثنوی در ترکیه منتشر می شود. با 
این تفاصیــل نگاهتان بــه کار مولوی پژوهان 
ترک چیســت؟ از آنجایی که به نظر می رســد 
آنــان قــدری غــرق ظواهــر موالنــا و شــمس 
همچون ســماع و مراســم هایی از این دست 
شــده اند، کار ایرانیــان را در ایــن زمینــه بهتــر 

می دانید یا ترک ها را؟
 آری مــن در یکــی از ســخنرانی هایم گفته ام 
کــه از دورۀ »ســروری« بــه بعــد مــا هر ســی 
سال یک بار شــاهد انتشار حداقل یک شرح 
جدیــد از مثنــوی در کشــور ترکیــه هســتیم. 
به تازگــی ترجمــه ای منظــوم از مثنــوی بــه 
ترکیــه  در  حجابــی  دکتــر  پروفســور  تــالش 
منتشــر شــده اســت. اما در خصوص بخش 
دیگــر ســؤالتان، بــه توجهــی کــه ترک هــا به 
موالنــا از جهت جذب توریســت و گســترش 
ایــن صنعــت دارند نــگاه منفی نــدارم و آن 
را اصــاًل بد نمی دانــم .برعکس معتقدم که 
آنــان متوجــه فرصت هایی کــه از این طریق 
برایشان فراهم می شود هستند اینکه ترک ها 
درباره مثنوی کار می کنند اتفاق خوب و قابل 
تقدیــری اســت، مثنــوی شــاخصه ای مهــم 
از فرهنــگ و ادبیــات ایــران زمیــن به شــمار 
می آید. نخستین شرح کامل مثنوی در ترکیه 
نوشــته شده اســت. در کشورهای شــبه قاره، 
هنــد و پاکســتان هــم کارهــای خوبــی انجام 
شده اســت. بهتر اســت قدردان و سپاسگزار 
زحمــت تمام افرادی باشــیم که بــه گونه ای 
برای مانــدگاری و بقای فرهنگ ایران تالش 
می کننــد. بگذاریــد بــه نقــل قولــی از یکی از 
استادانم اشاره کنم که می گفت: کار خوب را 
بکنید چه برای خدا چــه برای ریا! به عقیدۀ 
مــن این قبیل کارها به هر نیتی انجام بگیرد 
به نفع فرهنگ ایران تمام می شود. درآمدی 
هم که از توریســت عایدشــان می شود نوش 

جانشان باشد.
ë  فرهنــگ بــزرگان  و  مواریــث  بــاب  در     

و  پاسداشــت  خصوصــاً  ایران زمیــن 
بزرگداشــت شــمس و موالنا چه پیشــنهادی 
بــرای محققان جوان و سیاســتگزاران کشــور 

دارید؟
 مــن در مقامی نیســتم کــه ارائه پیشــنهاد و 
راهکار برای دیگران بکنم. خودم هر خدمتی 
از عهده ام ســاخته باشــد دریــغ نمی گویم و 
معتقــدم به جــای طــرح راهــکار و پیشــنهاد 
برای دیگران از خودمان شروع کنیم، ببینیم 
چه کاری در توانمان هست و همان را با جان 
و دل انجام بدهیم. اگر چنین نگاهی داشــته 
باشــیم و چنین کنیم بی شک جامعه مان رو 
به تعالی خواهد رفت. در خاطرم هســت که 
وقتی کتاب خواب آشــفتۀ نفت منتشــر شــد 
یکی از بزرگواران در مقام ارزیابی آن گفت از 
سطر ســطر این کتاب »بوی صداقت ساطع 
اســت«. این بــرای مــن شــیرین ترین تعبیر 
در قدردانــی از آن کتــاب بــود کــه فرامــوش 
نمی کنم .ســعی من همواره این بوده است 
کــه حتی المقدور این صداقت را حفظ کنم.
اگــر هــر یــک از مــا صادقانه بــه ســراغ کاری 
برویــم کــه در آن تخصص داریم دســت به 
بزرگ تریــن تحــول ممکــن برای کشــورمان 
زده ایم. مشکل اینجاست که ما می نشینیم و 
برای دیگران تکلیف معین می کنیم و حتی 

دست به مالمت دیگران می زنیم.

شاعر معناگرایی همچون موالنا چرا تا این حد 
باید مهم باشــد؟ موالنا خــود تصریح کرده که 
اهل صــوت و حرف و لفظ نیســت. اگر جوانی 
ســؤال کند فایــده این همــه دقــت ورزی های 
مصححان روی الفاظ مثنوی چیست شما چه 

پاسخی می دهید؟ 
بــا یکــی-دو جملــه نمی تــوان به این ســؤال 
پاســخ داد چراکــه بحــث گســترده ای اســت، 
محققــی کــه خواهــان تصحیح متنی اســت 
می خواهــد حتی االمــکان به متنی برســد که 
نزدیکتر به اصل باشد و غرض از اصل چیزی 
اســت کــه از قلــم مؤلــف صادر شــده اســت. 
راه رســیدن بــه معانی باطنی مثنــوی هم در 
وهلــۀ اول دسترســی بــه متن معتبــر و قابل 
اعتماد و موثق است. شاید برای برخی مهم 
نباشد حافظ یا فردوســی دقیقاً چه گفته اند، 
امــا بــرای اهــل ادبیــات این مســائل اهمیت 
بســیاری دارد. تصحیح فعلی مثنوی، متنی 
تثبیت شــده اســت که به گمانم بــا اعتماد و 
اطمینان بیشــتری بتــوان آن را خواند .شــاید 
برای بســیاری فــرق میان کلمــات و حرف ها 
اصاًل مهم نباشــد، این افراد مســلم است که 

هیچگاه هم به ســراغ پاورقی های درج شــده 
در کتاب  نخواهند رفت اما برای اهل آن مهم 

است. 
ë  مصححان بزرگ زمانی دســت به تصحیح

متون کهن می زنند کــه در انجام آن ضرورتی 
حس کنند، برخی با توجه به شــرایط سیاســی 
و اجتماعــی کشــور و برخی دیگر هــم با توجه 
به ســیر و ســلوک درونی خودشــان. تصحیح 
مثنوی از سوی شما را می توان محصول کدام 

یک از اینها دانست؟ 
ایــن کــه مــن  بــه چــه انگیــزه ای دســت بــه 
تصحیــح مثنــوی زدم چنــدان مهم نیســت 
.عــرض کردم مســئله اختصاص بــه مثنوی 
نــدارد .اهــل فن به ســراغ هر متــن کهنی که 
می روند تالش می کنند تــا به نزدیک ترین و 
دقیق ترین متن از آن دســت پیدا کنند. مثاًل 
دربــاره شــاهنامه تمــام هــم و غمشــان این 
اســت به سراغ نســخه ای بروند که بر اساس 
معیارهــای علمی به متن اصلــی نزدیک تر 
باشد. اما چرا شــاهنامه مهم است؟ عده ای 
از ُبعــد ایرانیت و ملیت به ســراغ شــاهنامه 
می رونــد و برخــی بــه لحــاظ عالقه بــه زبان 

فارســی و جنبه هــای ادبــی، برخــی دیگــر از 
منظر حماســه ســرایی و قدرت فردوســی در 
ســخنوری بــه شــاهنامه می نگرنــد. دربــاب 
مثنــوی هــم همین گونــه اســت، هــر کســی 
از دریچــۀ عالئــق خــاص خــود به ســراغش 
می رود. شما شاید از منظر عرفان به بررسی 
مثنوی بپردازید و فردی دیگر از منظر صنایع 
ادبــی آن را بخوانــد. اگــر در جمــع شــاعران 
فارسی زبان چند قلۀ شاخص داشته باشیم 
بی شــک یکی از آنها موالناست، سروده های 
او نــه تنهــا از منظر شــاعرانگی بلکــه از بعد 
عرفانی هم بی نظیر اســت. بیراه نیست اگر 
بگوییــم اوج عرفان ایرانی در مثنوی اســت. 
هرچند که به شاعرانگی  موالنا توجه کمتری 
شــده و مــا تــازه در حال کشــف آن هســتیم، 
شگرد قصه گویی اش هم جای بحث بسیاری 
دارد .همین که می بینیم طی سال های اخیر 
پایان نامه های متعددی در مقاطع مختلف 
دانشگاهی در خصوص موالنا و آثار او نوشته 
شده گویای نکات تازه ای است که جوانان در 
موالنا و آفرینش های ادبی  او یافته اند .موالنا، 
بــا تنهــا 25 هــزار و 600 بیــت در مثنوی اش 

ë  برای راه یافتن به جهان موالنا و آثارش ناگزیر   
از شناخت شــمس هســتیم، آنچنان که حتی 
خــود موالنا هم جایی درباره شــمس می گوید: 
»زاهد بودم ترانه گویم کردی« با تکیه براین مســأله نیاز بیشــتری به 

مطالعه دربارۀ شمس احساس نمی کنید؟ 
درست است، ما شمس را تازه کشف کرده ایم و درباره اش به مطالعه 
بیشــتری نیاز داریم در گذشته اطالعات چندانی درباره او نداشتیم. 
دنیای غرب هنوز هم او را چنانکه باید نمی شناسد. پس از انتشار متن 
فارسی مقاالت شمس نخست ویلیام چیتیک محقق امریکایی که 
متخصص ابن عربی است بخشی از آن را زیر عنوان »من و موالنا« به 
انگلیسی ترجمه کرد. این بخش در واقع می توان گفت اتوبیوگرافی 
یا شــرح حال خودنوشــت شــمس تبریز اســت. محقق ایرانشناس 
معروف فرانســوی پروفســور فوشــه کور هــم اخیرا بیــش از نیمی از 
مقاالت شمس را به فرانسه ترجمه کرده و مقدمه و تعلیقات نفیسی 
بر آن افزوده اســت و مــن امیدوارم بقیه مقاالت هم به یمن همت 
ایشــان ترجمه شــود و محققان غربی با آن آشــنا گردند. فوشــه کور 
پیشــتر هم ترجمه ای از دیوان حافظ را انتشار داد که به خاطر آن در 
ایران مورد تقدیر قرار گرفت. او در ترجمه مقاالت شمس پنج سال 

مداوم کار کرده و آقای دکتر فیض پژوهشگر عرفان از ایرانیان مقیم 
فرانســه هــم او را در فهم و حل مشــکالت کتاب کمک کرده اســت. 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی اخیرا فوشه کور را به پاس خدماتی که 
به فرهنگ ایران کرده است به عضویت افتخاری خود درآورده است.
وقتی به ســراغ موالنا و شمس بروید بی تردید از خودتان می پرسید 
شــمس که بوده که چنین آتشــی در درون موالنا روشن کرده و منجر 
به خلق شــاهکارهایی ماندگار شــده اســت. به گمانم اگر قرار باشد 
برای این دو نظیری پیدا کنیم می توان آنان را به ســقراط و افالطون 
مانند کرد. ما ســقراط را با افالطون می شناسیم و افالطون برکشیده 
و تربیت شــده سقراط بود یعنی اگر افالطون نبود هیچگاه موفق به 
شــناخت سقراط نمی شــدیم و اگر ســقراط نبود افالطونی به وجود 
نمی آمد. دربارۀ موالنا و شمس هم اینگونه است، شناخت هر یک از 
این دو بسته به شناخت دیگری است. جالب اینجاست که سقراط و 
شمس تبریزی در زمینه های دیگری نیز با هم شباهت دارند. سقراط 
هم مانند شمس اهل نوشتن نبوده، شمس می گوید: سخن را چون 
نمی نویسم در من می ماند و هر لحظه مرا روی دگر می دهد. همین 
یک ســخن یک دنیــا حرف برای گفتــن دارد، شــمس می گوید من 

می توانم با کسی سخن بگویم که خودم را در او ببینم. 

بـــــرش

دکتر صمد موحد( و انتشار در نشر کارنامه
و  علمــی  خدمــات  از  تجلیــل   -1386
در  موحــد  محمدعلــی  دکتــر  فرهنگــی 
انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی / انتشــار 
جشــن نامــه دکتــر محمدعلــی موحد در 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی )زیر نظر 
مرحــوم دکتــر حســن حبیبــی( /  تألیــف 
کتاب قصــه قصه ها)کهن تریــن روایت از 

ماجرای شمس و موالنا( 
1387- نــگارش مقدمه بر کتاب شــمس 
از  گزیــده ای  انگلیســی  )ترجمــه  پرنــده 

مؤسســه  در  تبریــزی(  شــمس  غزلیــات 
انتشاراتی چاپ و نشــر نظر/  انتشار کتاب 
بــاغ ســبز )گفتارهایــی دربــاره شــمس و 

موالنا( 
1389- تصحیح و انتشار مثنوی ابتدانامه 
ســلطان ولد )با همکاری مرحوم علیرضا 

حیدری( در انتشارات خوارزمی
1391- برگــزاری جشــن نودمیــن ســالروز 
فرهنگــی  مرکــز  در  موحــد  اســتاد  تولــد 
شــهر کتاب )بــه اهتمام دکتــر علی اصغر 

محمدخانی( 

ربانــی  شــراب  از  خمــی  انتشــار   -1373
تبریــزی(  شــمس  مقــاالت  از  )گزیــده ای 
توســط نشــر ســخن /  تألیف کتــاب مبالغه 
اســتناد  مســتعار )بررســی مــدارک مــورد 
شــیوخ در ادعــا بــر جزایــر تنــب کوچــک ، 
تنــب بزرگ و ابوموســی در خلیــج فارس( 
و انتشــار از ســوی دفتــر خدمــات حقوقــی 

بین المللی جمهوری اسالمی ایران
1374- تألیــف جلــد اول کتاب درس هایی 
از داوری های نفتی یا قانون حاکم 1375- 
از  )گزیــده ای  حــق  اصطــرالب  انتشــار 

فیه مافیه(/  تألیف شمس تبریزی
1378- تألیــف کتــاب خواب آشــفته نفت 
)حلقه اول)ج1و2(: دکتر مصدق و نهضت 
ملی ایران/حلقه دوم )ج3( از کودتای 28 
مــرداد تا ســقوط زاهــدی( / دریافت جایزه 
کتاب ســال جمهوری اســالمی ایــران برای 

خواب آشفته نفت
1379- انتشــار کتــاب گفته هــا و ناگفته هــا 
)تعلیقــی بر خواب آشــفته نفت و تحلیلی 
از گزارش عملیات پنهانی ســیا در کودتای 

28 مرداد 32( 

1381- تألیف کتاب در هوای حق و عدالت 
)از حقوق طبیعی تا حقوق بشــر(/  انتشــار 
رســاله در خانــه اگــر کــس اســت )ترجمــه 
اعالمیــه جهانــی حقوق بشــر و میثاق های 
آن با مقدمه ای درباره مبانی حقوق بشر (

1382- عضویــت پیوســته در فرهنگســتان 
زبان و ادب فارسی

از  درس هایــی  دوم  جلــد  تألیــف   -1384
داوری های نفتی یا ملی کردن و غرامت؛ 

1385- ترجمــه و تحلیــل فصوص الحکم 
ابن عربــی )با همکاری برادر دانشــمندش 



محمدعلــی  دکتــر 
جملــه  از  موحــد 
شــاخص  چهره هــای 
فرهنــگ  عرصــه 
به شــمار  معاصرمــان 
می آیند؛ در زمینه های 
مختلفــی کار کرده انــد 
عمــده  قســمت  کــه 
تحقیقاتی ســت  آنهــا 
کــه در حــوزه تاریخچه 
و جریان هــای مرتبــط 
بــا نفــت ایــران انجام 
داده انــد. در ارتباط با این بحث، تحقیقات 
کــه  داده انــد  انجــام  ارزشــمندی  بســیار 
را  معاصرمــان  تاریــخ  از  مهمــی  بخــش 
روشــن می کنــد. از آنجایی کــه نفت یکی از 
مهم تریــن منابــع اقتصــادی کشــورمان به 

شــمار می آیــد کاری که دکتــر موحد در این 
عرصــه انجــام داده اند از اهمیت بســیاری 

برخوردار است.
تــا قبــل از کارهــای مهمــی کــه ایشــان در 
ارتباط با نفت انجام داده اند ما با تاریخچه 
نبودیــم.  روبــه رو  آن  از  روشــنی  چنــدان 
از آنجایــی کــه خــود دکتــر موحــد در ایــن 
جریانــات حضور مســتقیمی داشــته اند به 
اولــی  دســت  یادداشــت های  و  اطالعــات 
دسترســی داشــته اند که منجر بــه ارائه آثار 
جامعــی از ســوی ایشــان شــده اســت. در 
همیــن راســتا »خــواب آشــفته نفــت« اثــر 
بســیار مهمی ســت که نقــاط مبهــم تاریخ 
نفت را روشن کرده و در برابر محققان قرار 
می دهد و اثر ارزشــمند در تاریخ اجتماعی 

و اقتصادی مان به شمارمی آید.
البتــه فعالیت هــای دکتــر موحــد تنهــا بــه 

نفــت محــدود نمی شــود چراکــه در حــوزه 
عرفــان هــم شــاهد انتشــار آثار ســترگی به 
قلــم و کوشــش ایشــان هســتیم. آنچنــان 
کــه در ارتبــاط بــا شــمس تبریزی تــا پیش 
از تصحیحــی کــه دکتــر موحــد از مقــاالت 
شــمس انجام داده اند و همیــن طور دیگر 
آثار تحقیقی-تألیفی دیگری که درباره این 
صوفی مطــرح قرن هفتم منتشــر کرده اند 
او و زندگــی اش  از  مــا اطالعــات چندانــی 

نداشتیم.
بــه تازگی هم شــاهد تصحیح ارزشــمندی 
از ســوی ایشــان بر مثنوی موالنــا بودیم که 
اواخــر ســال قبل بــا همکاری نشــر هرمس 
منتشــر شــد. دکتر موحد این تصحیح را بر 
اســاس مطالعــه معتبرتریــن نســخه های 
موجــود از مثنوی در ترکیــه انجام داده اند، 
از آنهــا  از بســیاری  نســخه هایی کــه هنــوز 

تصحیــح  ایشــان  اســت.  نشــده  اســتفاده 
انتقــادی بســیار دقیقــی از مثنــوی انجــام 
داده اند، کاری که بی اغراق حاصل ســال ها 
مطالعه و تحقیق اســت و فهرســت بســیار 

دقیقی هم دارد.
نوشــتن  شــرح  مشــغول  هــم  هم اکنــون 
بــر دفتــر نخســت مثنــوی هســتند. دربــاره 
شــرح  و  ترجمــه  هــم  »فصوص الحکــم« 
بســیاردقیقی انجــام داده انــد کــه مدخــل 
کــه  افرادی ســت  بــرای  مفیــدی  بســیار 
خواهان قدم نهادن به این عرصه هســتند. 
دکتــر موحــد در کنــار همــه فعالیت هــای 
ارزشــمندی کــه از ایشــان ســراغ داریــم در 
هــم  فارســی  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان 
مشــغول فعالیت هســتند و ما سال هاست 
که از وجود ایشــان در جلسات فرهنگستان 
بهــره می بریم.عــالوه بــر ایــن از اعضــای 
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موّحد، اگر چه اهل تحقیق و تتبع است، یک متفکر 
است. ترجمه ها و تصحیح های او را هم باید در 

منظومه فکری او ارزیابی کرد. موّحد در تاریخ 
ملی شدن صنعت نفت و مسائل حقوقی آن نیز 

تألیفات ارزنده ای دارد. او شاهد عینی ماجرا بوده و 
پس از انقالب دست به قلم برده و آنچه را که دیده 

 و دانسته در کتاب مفصل سه جلدی 
»خواب آشفته نفت« به قلم آورده است

 سال بیست وچهارم  شماره 6951
 سه شنبه  27 آذر 1397

و باقی  آنچه در این دفتر گردآمده »شــطحیات« است 
که هر یک ســنگ قبر خاطره ای یا صندوق امانت حال 
و هوایی از ایام جوانی اســت و درود بر روان سعدی که 

فرمود: اگر نه زبان قصه برداشتی/ کس از سردل کی خبر داشتی.
آثار استاد موحد از ترجمه، تصحیح، تألیف و مقاله بسیار است. درباره هر 

بخشی از کارهای ایشان باید جداگانه سخن گفت.
آنچــه بــه زمینــه کار من مرجع به حســاب می آیــد، در وهلــه اول تصحیح و 
تعلیقات مقاالت شمس است. کمی به آن کتاب بسیار ارجمند اشاره کردم.
قصه قصه ها، شمس تبریزی، رساله سپهساالر ، خمی از شراب ربانی همه 
آثاری هستند که هر عالقه مندی به موالنا و آثار او آنها را باید بارها مطالعه 

کند.
کار دیگری که اســتاد در ســه ماهه آخر سال 1396 منتشر کردند، هنوز سال 
96 به پایان نرسیده بود که چاپ دوم آن کتاب دو جلدی نایاب بود. مثنوی 
معنوی در دو جلد نفیس فعاًل آخرین اثر ارجمندی است که استاد موحد 

پس از سال ها تحقیق و بررسی به دوستداران موالنا هدیه داده اند.
من دوباره در مراسم رونمایی آن کتاب اظهار شادمانی کرده ام و نوشته ای 
مفصل هم در مزایای آن اثر نوشــته ام که تنها یک قســمت آن در روزنامه 
اطالعات، شــماره 27167، دوشــنبه 19 آذر 1397، تحت عنوان »تصحیح 
مثنوی، نورهانی از اســتاد موحد« نوشــته ام که ادامه خواهد داشت. لذا در 

این مورد دیگر اطاله کالم نمی کنم.
اما چند ســطر زیــر را که در کتاب با قافله شــوق، ارج نامه دکتر محمدعلی 

موحد که انتشارات ستوده تبریز در 1393 چاپ کرده، نوشته ام:
»دربــاره اســتاد موحد، حرف تمامی نــدارد. این ســطرها را فقط جهت 
عــرض ارادت قلبــی و اخــالص بــه این انســان دوســت داشــتنی و برتر 
می نویســم. یک بار از من پرســیدند که: شــما تاکنون موالنا را در رؤیای 
نــه! ولــی شــمس تبریزی را  خــود دیده ایــد؟ پاســخ دادم: متأســفانه، 
بارهــا دیــده ام و خدا را ســپاس که اکثــر او را زیارت می کنــم. بی مجامله 
مــن اســتاد موحد را شــمس حــی و حاضر می دانــم. هر وقت ایشــان را 
می بینم یا نامی از ایشــان به گوشــم می رســد، بی اختیار شمس تبریزی 
در نظرم مجســم می شود. استاد موحد مردی به صالبت کوهساران، به 
درخشــندگی نــور، به زاللی آب و بــه لطافت پر، با حافظــه ای قدرتمند، 

ذهنی وقاد، بذله گو و شیرین سخن اند.
از خدای بزرگ برای ایشان طول عمر با عزت بیشتر و سالمت آرزو می کنم 
و می خواهم ســایه گرامی ایشــان همیشــه بر ســر خانــواده گرانقدرشــان و 
 همــه دوســتداران فرهنــگ ایــن مــرز و بــوم و دوســتداران موالنا و شــمس 

مستدام باشد.

 ادامه از
 صفحه 12

مردی از تبار راستین مردان

یادداشت

فتح اهلل مجتبایی
 نویسنده، مترجم 
و عضو پیوسته 
فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی

جهانی است بنشسته در گوشه ای
آشــنایی ام بــا دکتــر محمدعلــی موحــد بــه اوایــل دهــه 
هفتاد و برپایی مراســم تجلیلی بــرای منوچهربزرگمهر 
و غالمحســین ُمصاحب در فرهنگســرای اندیشه بازمی 

گردد، مراسمی که من هم از سخنرانان آن بودم. 
بعــد از پایــان مراســم بــرای نخســتین مرتبــه بــا دکتــر 
موحــد صحبت کردم و ایشــان نســبت به ســخنرانی ام 
ابــراز لطــف کردنــد و آن آشــنایی بهانــه ای شــد بــرای 
دیدارهای بعدی. تا مدت ها هر پنجشــنبه صبح همراه 
بــا آقای صفدر تقــی زاده مترجم مشــهور و دکتر موحد 
بــه درکه می رفتیــم. در این رفت و آمدهــا که اغلب دو 
ســاعتی به طول می انجامید بیشــتر و بیشــتر با یکدیگر 
آشــنا شــدیم. البته آقای دکتر موحــد پیش تر کتاب »ســعدی« من را که با 
همکاری نشــرنو منتشــر شــده بود خوانده بود و نســبت بــه آن نظر مثبتی 
داشــت و همین مســأله هم منجر به عالقه مندی بیشترشان به آشنایی با 
من شــده بود، بویژه که بواســطه تشــابه فامیلی مان، اغلب من را با ایشان 
اشــتباه می گرفتند؛ این در حالی ســت که آقای دکتر تبریزی هســتند و من 
اصفهانی. بنابراین ما نســبت قوم و خویشــی نداریم، هر چند که به نظرم 
دوســتی درجــه ای به مراتب باالتــر از نســبت فامیلی یا حتــی جغرافیایی 
دارد. در خاطرم هســت در یکی از کوه نوردی هایمان، در مســیر بازگشــت، 
برای استراحت بسیار کوتاهی به منزل ایشان رفتیم که آن زمان در محلی 
دیگــر بــود. دکتــر موحد یکــی از شــعرهایی را کــه در جوانی ســروده بودند 
خواند، شعری که درآن به بیان داستانی پرداخته بودند که در این فرصت 

اندک امکان بازگویی اش نیست. 
شــروع داســتان، عنوانی که بر آن گذاشــته بودند و حتی خود شــعر نزدیکی 
بســیاری به ســبک و بیان مولوی داشــت و من متوجه شــدم که ایشان زمان 
بســیاری صرف مولوی، مثنوی و غزلیات او کرده انــد و البته بعدها دریافتم 
که این عالقه همچنان ادامه دارد. به دکتر موحد پیشنهاد دادم شعر مذکور 
را منتشر کنند، شعر منتشر شد اما در کنار مجموعه ای دیگر از اشعار ایشان. 
شــعری که از آن گفتم بخش اصلی دفترشــعر دکتر موحد به شمار می آمد 
اما دیگر اشــعاری که در کنار آن آمده بودند قدری از جلوه اش کاسته بودند 

و  ای کاش آن شعر به شکلی مجزا منتشر می شد.
 این داســتان آشــنایی ام با ایشــان بــود که همچنــان هم ادامه دارد و بســیار 
هــم از آن خوشــحال هســتم، هرچند افســوس می خــورم که چــرا زودتر رخ 
نــداده اســت.اما اگــر قــرار باشــد از خــود دکتر و شــناختی کــه از ایشــان پیدا 
کرده ام بگویم بی اغراق ایشــان مردی جامع االطراف هستند که در بسیاری 
مســائل از جملــه تاریخ، عرفان، حقوق و در مباحــث مربوط به وقایع نفت 
در ایــران اطالعــات بســیار مســتند و دقیقی دارند، اما اســاس آشــنایی مان 
همانگونه که گفتم شــعر و ادبیات بود.بر اســاس همین شــناخت، ایشان را 
 نمونه ای از فردی می دانم که طوری زیســته که توانسته الگویی برای زندگی 

موفق باشد. 
او به گونه ای زندگی کرده که جوانان باید به این فکر کنند که چطور می توان 
در زندگی تا این اندازه ســلوک داشــت، چطور می توان تــا این اندازه نظم و 
ترتیب در بخش های مختلف زندگی داشت و اینکه چگونه می توان در چند 
رشته تا حدی پیش رفت که از جمله سرآمدان آن شد. اتفاقی که بی اغراق 
دربــاره ایشــان رخ داده و مــا شــاهد دستیابی شــان بــه چندیــن تخصص در 
شاخه های مختلف هستیم. بگذارید به خاطره ای اشاره کنم، مدتی در شهر 
»ادینبورو« به ســرمی بردم، روزی تلفن زنگ خورد، پاســخ دادم و دیدم که 
دکتر موحد آن ســوی خط هستند. برایم خیلی جالب بود که چگونه شماره 

تماس من را پیدا کرده اند. 
آن زمان ایشــان هم در انگلســتان بودنــد، برای دیدن دکتــر موحد به لندن 
رفتــم. بعد از دیدارمان قرار شــد به دیدن آقای ابراهیم گلســتان برویم، به 
دکتر گفتم من که با او آشــنایی ندارم، البته من آقای گلســتان را می شناسم 
امــا ایشــان مــن را نمی شناســند! کــه دکترگفتنــد اما آقــای گلســتان همه را 

می شناسند.
این اولین و آخرین دیدار من با ابراهیم گلســتان بود که بواســطه آشــنایی ام با 
دکتر موحد اتفاق افتاد. کمی بعد که هم من و هم ایشــان به ایران بازگشــتیم 
این دیدارها همچنان ادامه پیدا کرد و من همچنان مشتاق دیدن ایشان هستم.

برای ایشــان آرزوی عمری طوالنی از خداوند دارم چراکه وجودشــان، زندگی و 
کارهایشــان بسیار نیرودهنده است، اگر بخواهم در یک جمله از ایشان بگویم، 

بی هیچ اغراقی دکتر موحد »جهانی است بنشسته در گوشه ای«.

یادداشت

ضیاء موحد
 شاعر و استاد 
فلسفه و منطق

کیمیای فضل و فضیلت
غالمعلی حّداد عادل

 رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی

نــام اســتاد محمدعلــی موّحــد را اگرچه از 
آغــاز جوانــی به عنــوان مترجم »ســفرنامه 
ابــن بطوطــه« روی جلــد آن کتــاب دیــده 
بودم، اما نخســتین بار ایشــان را در جلســه 
شــهید  اســتاد  تطبیقــی  فلســفه  درس 
آن  و  کــردم  مالقــات  مطهــری  مرتضــی 
حوالــی ســال 1352 بود که اســتاد مطهری 
بــه خواهــش مرحوم دکتــر حمیــد عنایت 
جلســه ای هفتگــی داشــتند برای مقایســه 
آرای بعضی از فیلســوفان غربی و اسالمی 
در بــاب پــاره ای مفاهیم فلســفی. در آغاز، 
اعضــای آن جلســه عبارت بودند از شــهید 
مطهــری، دکتــر حمیــد عنایــت، منوچهــر 
بزرگمهر، دکتر ســیدجالل الدین مجتبوی، 
دکتــر رضا داوری و من کــه از همه جوان تر 
اولیــه در منــزل مرحــوم  بــودم. جلســات 
بزرگمهــر برگــزار شــد کــه در خیابــان نفت 
بود. بزرگمهر و دکتر موّحد دوست قدیمی 
و همکار یکدیگر در بخش حقوقی شــرکت 
نفــت بودنــد و خانه آنهــا در کنار هــم بود. 
در یکــی از جلســات، دکتــر موّحــد هم، که 
ایــن جلســه  از وجــود  از طریــق بزرگمهــر 
مطلع و به آن دعوت شــده بود، در جلســه 
حضــور یافت. اهل جلســه کــه کمابیش با 
مراتــب علــم و فضــل اســتاد موّحــد آشــنا 
بودند احترام کردند و استاد موّحد تا پایان 
جلسه نشســتند و به بحث ها و پرسش ها و 
پاســخ ها توجه کردند. این نخســتین دیدار 
من با استاد موّحد بود. سه چهار سال بعد 
از آن کتاب »مقاالت شــمس« به تصحیح 
استاد منتشر شد و من از آن بهره بردم  و با 
مالحظه دشواری کار تصحیح آن کتاب، در 
دل بــر همــت مردانه دکتر موّحــد و دانش 

وسیع و عمیق او آفرین ها گفتم.
تأســیس  و  انقــالب  پیــروزی  از  بعــد 
آن  مســئولیت   ،1369 در  فرهنگســتان 
و  گرفتــم  برعهــده   1374 در  را  مؤسســه 

بــر آن شــدم تــا اســتادان جدیــدی را برای 
عضویت پیوســته به شــورا معرفــی کنم. از 
قضا در یک جلســه همراه بــا بعضی دیگر 
از اعضا، پای صحبت دکتر موّحد نشســتم 
و همانــی بــه ذهنــم گذشــت کــه وی از هر 
جهت برای عضویت پیوســته فرهنگستان 
شایســتگی دارد. یکــی دو مــاه بعــد، دکتــر 
موّحد، با رأی مثبت همه اعضای شــورا به 
عضویت پیوســته درآمد و این افتخار هنوز 
و همچنــان برای فرهنگســتان زبــان و ادب 
فارســی حاصل اســت که عضو پیوســته ای 
چونان استاد دکتر محمدعلی موّحد دارد.

موّحد یک دانشــمند بــه تمام معنی کلمه 
است. او با علوم حوزوی و معارف اسالمی 
بخوبــی آشناســت و بــر زبان عربی تســلط 
کامل دارد. گواه این سخن، ترجمه عالمانه 
او از »رحلــه ابــن بطوطه« اســت کــه آن را 
در حــدود ســی ســالگی بــه انجام رســانده 
اســت. خود او می گویــد: »ترجمه »رحله« 
نخســتین کار مهم من بود، یعنی نخستین 
بــار بود کــه نام من بر پیشــانی کتابی به آن 
طول و تفصیل ثبت می شــد«. تخصص او 
علم حقوق اســت، امــا وی با تاریخ ایران و 
زبان و ادبیات فارسی آشنایی کامل دارد. با 
شــعر و نثر فارسی انس فراوان دارد و خود 
نیز شــعر می سراید، یا دقیق تر آن است که 
بگوییم »می ســروده اســت«. نثر فارسی او 
شــیرین و دلنشــین و زنده و جاندار اســت. 
هر کس با طیف وســیع کتاب های تألیفی و 
ترجمه ای وی آشــنا باشد از وسعت دانش 
وی حیــرت می کنــد و از کثــرت آثــار او در 
شــگفت می ماند. در حوزه ادب فارســی، او 
بیــش از همــه به آثار و افــکار مولوی عالقه 
نشــان داده است. تصحیح مقاالت شمس 
کاری کارستان بوده و افق تازه ای در عرصه 
مولوی پژوهی گشــوده اســت. گفتنی اســت 
کــه ایــن کتاب کــه فهــم آن برای اســتادان 
ادب فارســی نیز دشوار اســت، اخیراً توسط 
دکتــر هانری دوفوشــه کور )عضــو افتخاری 
فرهنگســتان( بــه فرانســه برگردانده شــده 
از  عمــده ای  بخــش  نیــز  پیش تــر  اســت.  

مقاالت شــمس را دکتر ویلیــام چیتیک به 
انگلیســی ترجمه کرده بوده است. استاد با 
تألیــف و تصحیح چند کتاب دیگر در حوزه 
مولوی پژوهــی نظیــر »بــاغ ســبز« و »قصه 
قصه ها« و »رســاله سپهساالر« به محققان 
این حــوزه کمــک فــراوان کرده انــد. موّحد 
می گویــد:  شــمس  مقــاالت  دربــاره  خــود 
»بهتریــن و پرثمرتریــن کاری کــه در زمینه 
تصحیح متون انجام داده ام چاپ انتقادی 
مقاالت شــمس تبریزی اســت. شــخصیت 
مقــاالت  نشــر  و  چــاپ  از  پیــش  شــمس 
پیچیــده  فــرو  ابهــام  و  رمــز  از  در هالــه ای 
بــود. برخــی اصــاًل وجــود خارجی بــرای او 
قائــل نبودنــد و او را مولــود خیــال موالنــا 
می پنداشــتند و ایران شناســان بزرگی چون 
ادوارد براون و رینولد نیکلسون که واقعیت 
تاریخی وجود او را قبول داشــتند او را پیری 
می دانســتند«.   بی ســواد  ولــی  صاحبــدل 
تصحیــح مثنوی نیــز که در یک ســال اخیر 
ســه بار به چاپ رســیده، کاری بوده که تنها 

از عهده وی برمی آمده است. 
از حــدود نــود ســال پیــش تــا امــروز همــه 
مولوی پژوهان از تصحیح رینولد نیکلسون 
اکنــون،  کرده انــد.  اســتفاده  انگلیســی 
نخســتین بار یک ایرانی کــه بر زبان مادری 

موالنا تسلط کامل و کافی دارد به تصحیح 
مجدد این اثر همت گماشته است.

بــه جــرأت می تــوان گفت کــه دکتــر موّحد 
امروزه ســرآمد همــه مولوی پژوهان جهان 
اســت. مولوی پژوهــی بــرای موّحــد صرفــاً 
یــک کار علمــی و ادبــی نیســت. او به تفکر 
موالنا دلبســتگی دارد و در پی آن اســت که 
دریابد موالنا برای درمان دردهای بشر چه 
دارویــی تجویــز می کنــد. عرفان در چشــم 
او عزیــز اســت و در جان او اثر کرده اســت. 
ترجمــه عالمانــه وی از »فصوص الحکم« 
ابــن عربی نیز گواه دیگــری از عالقه وی به 

عرفان است.
موّحــد، اگر چــه اهل تحقیق و تتبع اســت، 
یک متفکر است. ترجمه ها و تصحیح های 
او را هــم باید در منظومه فکــری او ارزیابی 
کــرد. موّحــد در تاریخ ملی شــدن صنعت 
نفــت و مســائل حقوقــی آن نیــز تألیفــات 
ارزنــده ای دارد. او شــاهد عینی ماجرا بوده 
و پس از انقالب دســت به قلم برده و آنچه 
را کــه دیده و دانســته در کتاب مفصل ســه 
جلدی »خواب آشفته نفت« به قلم آورده 
اســت. عــالوه بــر ایــن، وی کتــاب »دعــوی 
باطــل یــا مبالغه مســتعار« را نیــز در دفاع 
از حــق حاکمیــت ایران بــر جزایر ســه گانه 

خلیج فارس تألیف کرده است.
فرانســه،  زبان هــای  بــر  موّحــد،  اســتاد 
انگلیســی، عربی، ترکی استانبولی و فارسی 
تســلط کامــل دارد، ترکــی آذری هــم زبان 
مــادری اوســت. او نمونه کامــل یک ایرانی 
آذربایجانــی اســت کــه در عین حــال که به 
آذربایجانی بودن خود می بالد، یک ایرانی 
تمام عیار اســت که همه عمر با همه توش 
و تــوان و دانــش خــود از فرهنــگ ایــران و 
اســتقالل و حاکمیت آن دفاع کرده اســت. 
و  آذربایجــان  فرزنــد  تبریــز،  موّحــد،  زاده 

افتخار همه ملت ایران است.
آنچه مخصوصاً این اســتاد عزیــز را در دل 
ســاخته،  محبــوب  آشــنایانش  و  دوســتان 
او  اوســت.  شــخصیت اخالقــی و معنــوی 
فضــل و فضیلــت را در وجــود خــود یکجــا 
جمع کرده است. موّحد مردی است متین 
و بااخــالق و مقیــد بــه اصــول، کــه در عین 
اســتادی بســیار متواضــع اســت. هیچــگاه 
دیده نشــده است که ســخن بگوید یا کاری 
کنــد که معنی آن این باشــد کــه فالن کار را 
من کــرده ام و یا فالن اثر حاصل تحقیقات 
مــن اســت. او بیــش از آنچــه اهل »ســخن 
گفتــن« باشــد مشــتاق »شــنیدن« اســت. 
در وجــود او، آن »مــن« که شــیطان اســت 
مهار شــده اســت. وی عمیقاً دیندار اســت 
بــا ســیروس علی نــژاد،  و در مصاحبــه ای 
در پاســخ بــه او، آنجا که از عوامــل مؤثر در 
شکل گیری افکار موّحد می پرسد می گوید: 
»مؤثرتریــن آنهــا انس و الفتی بــود که من 
در روزگار جوانــی بــا قــرآن داشــتم. در این 
راه عالوه بر تفاسیر معتبر و کالسیک مانند 
کّشــاف زمخشــری و مجمع البیان طبرسی 
و تفســیر قاضــی بیضــاوی و تفســیر کبیــر 
امام فخــر رازی، با تفاســیر نوگرایانی چون 
ســیداحمدخان  ِســر  و  مصــری  طنطــاوی 
هنــدی نیــز آشــنایی یافتــم و از بــرکات آن 
بســط معلوماتی بود که مرا در میان اماثل 

و اقران ممتاز و سرافراز می ساخت. 
به یــاد مــی آورم مرحوم حســن ذوقی تازه 
بــه ریاســت فرهنــگ آذربایجــان منصوب 
تنهــا  از  بازدیــدی ســرزده  و در  بــود  شــده 
دبیرســتان شش کالســه تبریز بــه کالس ما 
آمــد. ذوقی مــردی فاضل بــود و می گفتند 
بــود.  نیشــابوری  اول  ادیــب  شــاگردان  از 
 » او، از بــاب آزمــون، ســؤال کرد کــه »َتَرینَّ
چــه صیغــه ای اســت؟ این گونــه آزمون ها 
البتــه بیــش از آنکــه میزانــی برای ســواد و 
وســیله  باشــد  دانش آمــوزان  معلومــات 
اظهــار فضــل بــود برای کســی که ســؤال را 
طرح می کرد و شــگفت نبود که در برابر آن 
ســؤال مشــکل و دور از ذهن، دانش آموزان 
همه خاموش می ماندند و من دست بلند 
کردم و گفتم ترین مضارع مخاطب مؤنث 
مفرد مؤکد اســت که در آیه شریفه از سوره 
مریــم آمــده اســت: »َفاّما ترین ِمَن الَبَشــِر 
َاَحــداً َفقولــی اِنّــی َنــَذرُت ِللرَّحمــِن َصوماً 
َفَلن ُاکلَِّم الیوَم إنسیا«. ذوقی از جواب من 
ذوق کــرد و یک جلد حافــظ پژمان که تازه 
چاپ شــده بــود به من جایــزه داد«. موّحد 
از هــر آنچه چهره عقالنی دین را مخدوش 

سازد می گریزد. 
ســال گذشــته، در نقد یکی از سؤاالت دینی 
کنکــور مقالــه ای در روزنامــه اطالعــات بــه 
چاپ رســاند که هم غیرت دینی او را ثابت 
می کرد و هم نوع نگاه و درک وی را از دین 

نشان می داد.
اســتاد موّحــد هرگــز بــه برگــزاری مجالس 
بزرگداشــت خــود و یا هــر کار دیگــری که با 
چنیــن منظوری انجام شــود راضــی نبوده 
اســت. یقیــن دارم وقتــی ایــن مقاله چاپ 
شــود اولین ســخنی کــه از او خواهم شــنید 
گالیــه ای اســت از اینکه چــرا از من تعریف 
و ســتایش کردی و البته پاسخ من به او این 

خواهد بود که:
چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست

کـه خـدمتـی بسـزا بـر نیامـد از دستـم

دایرةالمعــارف  شــورای  مرکــز  برجســته 
مرکــز اســالمی هســتند و حضور ایشــان در 
جلســات شــورا نیــز همــواره راهگشــا بوده 
اســت. ترجمه هایــی که امروز از ایشــان در 
اختیــار داریــم هم آثار بســیار ارزشــمندی 
هستند که از جمله آنها می توان به ترجمه 
سفرنامه دو جلدی ابن بطوطه اشاره کرد، 
کافی ســت بــه ســراغ ترجمه هــای ایشــان 
برویــد تــا با ســبک نــگارش بســیار خاصی 
از ســوی ایشــان روبه رو شــوید. بــا اینکه در 
ایــن مجــال اندک امــکان صحبــت درباره 
بیش از هفت دهه فعالیت ارزشمند دکتر 
موحد نیست اما همین بس که بگویم او از 
چهره های اثرگذار عرصه فرهنگ و ادب و 
همچنین حقوق و نفت کشورمان به شمار 
می آیند، خداوند عمری طوالنی به ایشان 

اعطا بفرماید.

هفتادسال خدمت به فرهنگ
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آیا مردم اخبار رسانه های اجتماعی را باور دارند
میثم لطفی

خبرنگار

بررســـی های دانشـــگاه آکســـفورد نشـــان 
می دهـــد که بـــرای بســـیاری از مـــردم در 
سراســـر جهان، اخبـــار مهم تریـــن منبع 
دریافـــت اطالعـــات پیرامـــون اتفاقـــات 
سیاســـی و اجتماعی محســـوب می شود 
و در اینجا این ســـؤال مطرح می شـــود در 
شرایطی که ابزارهای دیجیتال و رسانه های 
اجتماعی همه ما را احاطه کرده اند، مردم 
تا چه اندازه اخبار منتشر شده از طریق این 
قبیل پلتفرم ها را باور می کنند و چقدر آنها 

را می پذیرند؟
مؤسســـه تحقیقـــات روزنامـــه نگاری 
رویتـــرز برای پاســـخ دادن به این ســـؤال، 

همکاری هایی را با کارشناســـان دانشـــگاه 
آکسفورد انجام داد و در پایان آن مشخص 
شد معتبرترین منابع کنونی انتشار اخبار 
برای ســـاکنان هزاره سوم، دنیای آنالین و 
گیرنده های تلویزیونی هستند و هرکس که 
در نظر دارد در جریان آخرین اتفاقات قرار 
بگیرد، پیش از هر پلتفرم دیگری ســـراغ 

این دو ابزار رسانه ای می رود.
ë رقابت های رسانه ای

پیشـــرفت فناوری در ســـال های اخیر 
باعث شـــده اســـت کـــه برخـــی ابزارهای 
رســـانه ای نظیر تلویزیـــون و رادیو کم کم 
محبوبیت خود را از دســـت بدهند و حتی 
روزنامه هـــا هـــم با مشـــکالت فـــراوان در 
این زمینه مواجه شـــوند تا این پلتفرم ها 
دیگر اولین انتخاب برای دریافت آخرین 

اخبار نباشـــند. گفته می شـــود در کشوری 
مانند انگلســـتان که 92 درصـــد مردم آن 
به اینترنت دسترســـی دارنـــد، در جریان 
انتخابات ریاســـت جمهوری 2016 ایاالت 
متحـــده امریکا، بیشـــتر مـــردم از طریق 
البتـــه ســـایت های خبـــری  و  تلویزیـــون 
آخریـــن اتفاقـــات پیرامون ایـــن ماجرای 
سیاسی را دنبال می کردند و منتظر انتشار 
روزنامه هـــای فردا نبودند تـــا  جدیدترین 
خبرها را دریافت کنند. بررسی کارشناسان 
نشان داد به همان نسبت که در سال های 
اخیر محبوبیت شبکه های اجتماعی برای 
انتشـــار اخبار افزایش یافت، از محبوبیت 
روزنامه های کاغذی هم کاسته شده است.
بـــر پایه آخرین بررســـی ها مشـــخص 
شـــده اســـت 81 درصد ســـاکنان امریکا از 

طریق سایت های اینترنتی، اپلیکیشن های 
موبایلی و شبکه های رسانه ای اخبار مورد 
نیاز خـــود را دریافت می کنند و معتقدند 
دنیـــای آنالین تمام نیاز آنهـــا را در زمینه 
دریافت اخبار و اطالعات برطرف می کند.

برای امریکایی ها، تلویزیون در دومین 
درجـــه اهمیـــت قـــرار دارد و 57 درصـــد 
بزرگساالن این کشور اعالم کرده اند که به 
طور معمول گیرنده تلویزیونی را روشـــن 
می کنند تا باکس های خبری مورد عالقه 
خود را در آن تماشـــا کنند. ایـــن در حالی 
اســـت که کهنســـاالن بیش از دیگر اقشار 
جامعه عالقه دارند اخبار را از گیرنده های 
تلویزیونی مشـــاهده کنند و در مقابل آنها 
جوانـــان، ابزارهای دیجیتالـــی را ترجیح 

می دهند.

آمارهای منتشر شـــده نشان می دهد 
در پایان سال 2018 میالدی 2.34 میلیارد 
نفر از مردم جهان دست کم یک صفحه 
اجتماعـــی  شـــبکه های  در  اختصاصـــی 
داشته اند و پیش بینی می شـــود این رقم 
تا ســـال 2020 میـــالدی به بیـــش از 2.95 

میلیارد نفر برسد.
مؤسســـه تحقیقـــات روزنامه نـــگاری 
رویترز ادعا می کند دست کم نیمی از این 
افراد در طول هفته یکبار وارد صفحه خود 
می شـــوند تا اخبار و اطالعاتی که مد نظر 

دارند ، دریافت کنند.
ë یک منبع موثق

در حالـــی که بنا بـــر تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شـــده اســـت که کاربران 
برای خواندن اخبار شبکه های اجتماعی 
را انتخـــاب کرده اند اما دغدغه بســـیاری 
افزایش اخبار جعلی در این شـــبکه های 
اجتماعی است به همین علت صاحبان 
برتریـــن شـــبکه های اجتماعـــی به دنبال 
راهکاری هستند تا بتوانند به نوعی درصد 
اخبار جعلـــی را در این شـــبکه ها کاهش 
دهنـــد. در همیـــن راســـتا چنـــدی پیش 
مدیرعامـــل شـــرکت فیس بـــوک اعالم 
کرد در حـــال اعمال اصالحات گســـترده 
است تا الگوریتم های انتشار اخبار در این 
شبکه اجتماعی را به سمتی هدایت کند 
تا بتوانند هوشـــمندانه تر عمل کرده و به 
نوعـــی جلوی عرضه خبرهـــای جعلی را 

بگیرند.
گفتنی اســـت الگوریتم های مذکور به 
گونه ای طراحی شـــده اند کـــه به محض 
ورود کاربر به فضای مجازی، 1500 مطلبی 
که احتمـــال دارد او در صفحه دوســـتان، 
اطرافیان، مراکز خبری و... مشـــاهده کند 
را بررســـی و سپس مطالب را از یک فیلتر 
ویژه عبور می دهد تا فقط خبرهای موثق 
به دســـت کاربر برســـد. با وجود این باید 
اعتـــراف کـــرد شـــبکه های اجتماعـــی که 
باالتریـــن محبوبیت را برای انتشـــار اخبار 

نزد کاربران دارند، بزرگترین منبع انتشـــار 
اخبار جعلی هم محسوب می شوند و این 

مسأله همگان را نگران کرده است.
بـــرای آنکـــه میـــزان اثرگـــذاری اخبار 
جعلـــی را روی کاربـــران آنالیـــن متوجه 
شوید، بد نیســـت بدانید بیش از نیمی از 
روز کاربران بزرگســـال به گشـــت وگذار در 
شـــبکه های اجتماعی مختلـــف منتهی 
می شـــود و در کشـــور امریکا کاربران بیش 
از 11 ســـاعت از روز خود را به گوش دادن، 
تماشـــا کردن، خواندن یا هرگونه تعامل 
دیگر در شبکه های اجتماعی اختصاص 
می دهند و بخش اعظـــم درگیری با این 
فضا به اخبـــاری اختصاص مـــی یابد که 
خواســـته یـــا ناخواســـته آنها را مشـــاهده 
می کنند.  البته مدت زمانی که هر یک از ما 
به طور میانگین در طول روز به شبکه های 
اجتماعی اختصاص می دهیم هم قابل 
مالحظه است. کارشناسان با بررسی های 
جدید به این نتیجه رسیده اند که کاربران 
جهانی به طور میانگیـــن 40 دقیقه از روز 
خود را به گشـــت وگذار در سایت ویدئویی 
یوتیوب اختصـــاص می دهند، 35 دقیقه 
در فیس بـــوک حضـــور مـــی یابنـــد، 25 
دقیقه خود را صرف اسنپ چت می کنند، 
15دقیقـــه را در اینســـتاگرام می گذراننـــد 
و 10دقیقـــه هـــم بـــه توئیتـــر اختصـــاص 
می دهند. با این توضیح می توان گفت هر 
فرد به طور میانگین 5 سال و 4 ماه از عمر 
خود را در شبکه های اجتماعی می گذراند 
و بخش اعظم آن هم مخصوص دریافت 

اخبار و اطالعات است.
بـــه هر حـــال باید پذیرفت کـــه اگرچه 
رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماعی 
توانســـته اند به عنـــوان محبوب ترین ابزار 
رســـانه ای توجه مـــردم جهـــان را به خود 
جلب کنند، ولی این مراکز در زمینه جلب 
اعتماد مخاطبان رسانه ای مردود شده اند 
و رسانه های سنتی در این رقابت همچنان 

مورد اعتمادتر هستند.

شـهروند 
خبــرنگار

در یک تعریف ساده و کلی »سواد رسانه ای« 
مهارت هایـــی  بـــر  متکـــی  درک  می تـــوان  را 
دانست که بر اساس آن افراد می توانند انواع 
رسانه ها، تولیدات رسانه ای و پیام مربوطه را 
بشناســـند و آنها را با جزئیـــات تفکیک کنند. 
این درک شـــبیه به یک رژیم غذایی اســـت تا 
مواد اولیه مناســـب در اختیار فرد قرار گیرد و 
هر آنچه برای او مضر است، از دسترس افراد 
دور نگه داشته شـــود و حتی به  عنوان ابزاری 
برای کاهش  آســـیب های اجتماعی مرتبط با 

فضای آنالین به کار رود.
کارشناســـان علـــوم اجتماعـــی با اســـتفاده از 
تکنیک هـــای تعریـــف شـــده در حوزه ســـواد 
رســـانه ای وضعیت حضور جوانان در دنیای 
آنالیـــن و میـــزان دسترســـی بـــه هـــر یـــک از 
محتوای موجـــود در عرصه ســـایبری را مورد 
بررســـی قرار می دهند و از ایـــن طریق جلوی 

بروز هرگونه سوءاستفاده مجازی از جوانان را 
می گیرند. اگرچه هنوز سطح آگاهی جوانان از 
سواد رسانه ای و کارکردهای آن کم است، ولی 
تالش ها بـــه گونه ای پیش مـــی رود تا در دهه 
آینده ارتباط میان سواد رسانه ای، آسیب های 
اجتماعـــی و جوانـــان به حداقل برســـد تا هر 
یک از افراد متعلق به این گروه ســـنی بتوانند 
به صورت مســـتقل هنگام حضـــور در فضای 
مجازی درستی و نادرستی پیامی که دریافت 

می کنند را تشخیص دهند.
از آنجایـــی که مـــا در عصر اینترنـــت زندگی 
می کنیـــم و میـــزان دسترســـی جوانـــان بـــه 
شـــبکه های  جملـــه  از  مجـــازی  ابزارهـــای 
اســـت،  رســـیده  حداکثـــر  بـــه  اجتماعـــی 
کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که میزان 
آســـیب های اجتماعی در حـــوزه اینترنت به 
شـــکل قابل توجه افزایش یافته اســـت و اگر 
در ایـــن زمینـــه فکر اساســـی صـــورت نگیرد، 
خانواده هـــا می تواننـــد بـــا مشـــکالت عدیده 

مواجه شوند.
جامعه شناســـان بر ایـــن باورند کـــه جوانان 
به عنوان بیننده، شنونده یا خواننده پیام هایی 
کـــه در مضمـــون رســـانه ای بـــه آنهـــا انتقال 
می یابـــد، بایـــد بـــه حـــدی از آگاهی برســـند 
کـــه بتوانند با اختیـــار خود پیام مـــورد نظر را 
انتخاب کنند که این اتفاق جز به کمک سواد 

رسانه ای محقق نمی شود.

ایستگاه
آمـوزش

پویشی برای گره گشایی از مشکالت استارتاپ های وطنی

نقش سواد رسانه ای در کاهش آسیب های اجتماعی از سرطان زا بودن پودر بچه تا اعتماد به ترزا می

 #ChrisChristie
 »کریس کریستی« فرماندار اسبق ایالت نیوجرسی 
امریکا اعالم کرد برخالف اصرار رئیس جمهوری، 
ــــس کارمندان  ــدارد به عنوان رئی ــ ــه ای ن ــ هیچ عالق
ــد. این  ــ ــود ادامه ده ــ ــای خ ــ ــه فعالیت ه ــ ــــپ ب ترام
مخالفت او مورد توجه کاربران اجتماعی قرار گرفت 

و نام او بین هشتگ های هفته گذشته ترند شد.
 #TheresaMay

 »ترزا می« رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر 
بریتانیـــا توانســـت از هم حزبی هـــای خـــود رأی 
اعتماد بگیـــرد و همچنان مدیریـــت این حزب 
را برعهـــده داشـــته باشـــد. این اتفـــاق در نتیجه 
رأی گیری هفته گذشـــته انجام شـــد تا خانم می  

همچنـــان به عنـــوان نخســـت وزیر بریتانیا باقی 
بماند و همین مسأله باعث پررنگ شدن نام او 

در شبکه های اجتماعی شد.
 #JohnsonJohnson

 براســـاس یک گزارش جدید گفته شد پودر بچه 
که با برند »جانسون اند جانسون« عرضه می شود 
بر اســـاس ضایعات آزبســـت تولید شـــده است 
و می تواند ســـرطان زا باشد. شـــرکت مذکور که از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان لوازم کودک در جهان 
محسوب می شود از این مسأله باخبر بوده و البته 

به آن توجهی نکرده است.
 #JanetJackson

 »جنت جکسون« هفته گذشته طی یک سخنرانی 
گفت: »من در رؤیای خود سیاره ای را می بینم که 
نفرت به محبت تبدیل شده است، خشم به درک 
متقابل تبدیل شده و صلح پایدار شده است«. این 

صحبت های او مورد توجه همگان قرار گرفت.
 #EdmondSimeoni

 »ادمونـــد ســـیمونی« پدر جنبـــش ملی معاصر 
مشـــهورترین  از  یکـــی  به عنـــوان  کورســـیکا 
شـــخصیت های سیاســـی قرن گذشـــته در ســـن 
84 سالگی درگذشـــت و نام او بین محبوب ترین 

هشتگ ها قرار گرفت.

بـــرترین 
هشتگ ها

اگر بخواهیم »هشـــتگ« را به زبان ساده تعریف کنیم، از آن به عنوان یک نماد پیشوند با عالمت # یاد می شود 
که در شـــبکه های اجتماعی برای عالمت گذاری عبارات مورد اســـتفاده قرار می گیرد و در واقع نوعی برچسب 
مجازی است که روی پست ها و مطالب ارائه می شود تا نظرات درباره موضوعات خاص در سطح جهان و فراتر 
از حلقه دوســـتان و اطرافیان منتشر شود. رســـانه های خبری هم از این عالمتگذاری استفاده می کنند و در اینجا 

پربیننده ترین هشتگ های طی یک هفته گذشته منتشر شده است.
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وقتی امیرنظام حذف شد

»اعلیحضرت پادشـــاها مقرر فرمودند که منصب امیرنظامی در ایران متروک 
شود و کسی این اسم و منصب را نداشته باشد. امور قشون نظامی و غیر نظامی را 
مقرب الخاقان آجودان باشی به استحضار قرارداد جناب جاللت مآب صدراعظم 
رســـیدگی خواهد کرد آنچه الزم باشـــد به عرض حضور اقدس همایون خواهد 
رسید تا حکم آن را از مصدر خالفت عظمی و سلطنت کبری شرف صدور یا بدو 
این خدمت را مقرب الخاقان آجودان باشی به اجازه و قرارداد جناب جاللت مآب 

صدراعظم نظم کامل خواهد داد...«
این حکم ســـاده چند هفته بعد از عزل امیرکبیر توسط ناصرالدین  شاه 20 ساله 
صادر شد. شاهی که با وجود دلخوری که از امیرنظامش داشت هنوز هم به او فکر 
می کرد. همین حکم هم که در شـــماره 44 روزنامه وقایع االتفاقیه مورخ 10 صفر 
1268 برابر با 16 آذر 1230 منتشر شد نشان از آن دارد که انگار شاه نمی خواست 

این لقب را به فردی دیگر اعطا کند.
در این شماره روزنامه، نکته قابل توجه تغییر رویه روزنامه است. نخستین خبر 
روزنامه برخالف شماره هایی که در زمان امیرکبیر منتشر می شد به اخبار مربوط 

به خلعت گرفتن صدراعظم تازه اختصاص دارد.
یکی از اخبار این شـــماره از روزنامه درباره بازار تهران است. در این خبر آمده:»از 
قراری که در روزنامه شـــهر دارالخالفه به مباشرین روزنامه قلمداد شده یک نفر 
تاجر در کاروانسرای میرزا تقی خان امیرنظام سابق مدعی شد که سیصد تومن 
تنخواه نقد و تمسکات در میان صندوقچه کوچکی داشتم. آن صندوقچه و تنخواه 
و تمســـکات را بالتمام سرقت کرده اند. عالیجاه محمودخان کالنتر بعد از چند 
مجلس که به کاروانســـرا رفته به اتفاق میرزا رضای کدخدا و حمیدخان داروغه 
تفحص و تحقیق و گفت و گویی زیاد نموده و معلوم کرد که خارج از کاروانسرای 
مزبور کسی این سرقت را مرتکب نشده و سارق نیز دانست که در تحقیقات آخر 
دزدی او بروز خواهد کرد. شبانه صندوقچه را با تنخواه و تمسکات مخفی آورده 

به حجره همان شخص تاجر به جای خود انداخته بود.«
خبر بعدی خبر حادثه ای اســـت که در تهران رخ داده اســـت: »چهار نفر زن یک 
نفر دختر در خانه کرایه نشـــین بوده اند و یک دســـت مهتابـــی در آن خانه بوده 
است که این زن ها و دختر در آن مهتابی نشسته بوده اند. دیوار متصل به مهتابی 
خراب شـــد و هر پنج  نفر در زیر خرابی مانده اند. بعد از آنکه آنها را از زیر خرابی 

درآورده اند آن دختر فوت شده و زن ها عیب نکرده بودند.«
همچنین در خبر دیگری پســـری 10 ساله سوار اســـب بود که در هنگام دوانیدن 
اسب پسر زیر دست و پای اسب رفته است. اما این پسر با آنکه حال و روز خوبی 
نداشـــته در نهایت حالش خوب شده اســـت. خبری هم از کرمانشاه حاکی از آن 
است که: »شش هزار و پانصد دینار از مال یکی از زوار در بازار افتاده. عمله جات 
نایب داروغه پول را پیدا کرده و در چهار ســـوق شهر آویخته بودند بعد از سه روز 

صاحبش پیدا شده تنخواه خود را بازیافت نمود.«
در بخش اخبار خارجی خبری از خشکســـالی در عثمانی منتشر شده است:»در 
روزنامه های این تابســـتان گذشته مکرر در باب خشکی و کم آبی شهر اسالمبول 
می نوشتند و امنای دولت عثمانیه جد و جهد زیاد کرده بودند که رفع این غائله 
از خلق آنجا بشـــود و عسرت به جهت کم آبی نکشـــند در ایام آبادی اسالمبول 
در عهد قیاصره قدیم که جمعیت داشته است نهرهای آب که بعضی از آنها را 
مانند کاریز از زیرزمین آورده و طاق سنگی به روی آنها زده بوده اند و بعضی را در 
روی زمین آورده بوده اند و بنده و حوض ها و جای ها جمع کردن آب و آوردن به 
شهر اسالمبول فراوان داشته اند بلکه در هیچ شهری در روی زمین آن قدر نهر و 
بند و حوض و غیره به جهت آوردن آب نبوده است. اما به علت ضعیف شدن 
دولت قیاصره به سبب جنگ ها و اسباب دیگر بسیاری از این نهرها و بندها خراب 

و متروک شده  است.«
در ادامـــه این خبر می خوانیم که امنای دولت عثمانی قرار گذاشـــته اند که همه 
نهرها و بندهای قدیم را تفحص کنند و در محله بی اوغلو یک نهر قدیمی را پیدا 

کرده اند که بسیار قدیمی است.
خبر دیگری از ایتالیا بود که نوشـــته اســـت: »در مملکـــت ناپولی به تاریخ پنجم 
ذیقعده نوشته بودند که باز طوفان زیاد و زلزله در آن مملکت شده بود و خرابی 
بسیار رسانده بود و از سایر ممالک ایتالیا نوشته بودند که کشت امپراطور اعظم 
ممالک در آن والیت باعث نظم و امنیت ممالک او در ایتالیا شده بود و در تاریخ 
بیستم ذیقعده در شـــهر میالن بوده اند و اهل آنجا اســـتقبال و الزمه احترام به 

پادشاه خود کرده بودند.«
یکـــی از بخش هـــای دیگـــر این روزنامـــه بخش اعالنات اســـت که فهرســـتی از 
جدیدترین کتاب های چاپی را منتشر کرده است. بعضی از این کتاب ها عبارتند 
از: کتاب حســـینیه چهل هزار دینار، کتاب حلیه یک تومان، کتاب تاریخ معجم 

پنج هزار دینار، کتاب تاریخ نادر پنج هزار دینار، کتاب ابواب الجنان یک تومان.«

پارسی 
نــــگار

فرزانه ابراهیم زاده
خبرنگار

سال 2018 چه حجمی از اطالعات را 
تولید کردیم؟ 

هرکـــدام از ما در زندگی روزمره خود حجمـــی از اطالعات را 
تولید می کنیم که از آن بی خبریم. به عنوان مثال هربار که وارد 
گوشی هوشمند می شویم، با نقشه الکترونیکی ترافیک مسیر 
خانه تا محل کار را بررســـی می کنیم، رمز عبور خود را وارد می کنیم یا... حجمی از 
اطالعات را برجا می گذاریم. محققان بر اســـاس آخرین بررســـی های خود اعالم 
کردند در هر روز از سال 2018 میالدی کاربران جهانی 2.5 کوئینتیلیون بایت داده 
تولید کرده اند و البته با روی کار آمدن مبحثی به  نام اینترنت اشیا این عدد هر لحظه 
در حال بزرگ شـــدن اســـت. کارشناســـان می گویند، 55.1 درصد از مردم جهان 
معادل 4.1 میلیارد نفر به اینترنت دسترسی دارند و این افراد در هر ثانیه 40 هزار 
و در هر روز 3.5 میلیارد جست وجوی اینترنتی را در گوگل انجام می دهند. البته 
توجه داشته باشید که 77 درصد جست وجوهای اینترنتی از طریق گوگل صورت 
می گیرد و بنابراین عدد مذکور دوسوم تمام جست وجوهای روزانه در اینترنت را 
نمایان می کند. طبق آخرین آمار موجـــود در هر دقیقه 527 هزار و 760 عکس 
روی اسنپ چت منتشر می شود، 120 کارشناس و متخصص به شبکه اجتماعی 
لینکدین می پیوندد، 4.1 میلیارد دقیقه تصویر ویدئویی در یوتیوب تماشا می شود، 
456 هزار توئیت ارسال می شود و کاربران اینستاگرام 46740 عکس را به اشتراک 
می گذارند. کارشناسان مرکز فوربز همچنین توضیح دادند طی یک سال گذشته 
بیش از 1.2 تریلیون عکس دیجیتالی توســـط کاربران جهانی گرفته شده است و 
آنها در مجموع 4.7 تریلیـــون عکس را روی حافظه های دیجیتالی خود ذخیره 
کرده اند. با این آمارها گفته شـــده اســـت که ما در هر دقیقه از ســـال 2018 ، 156 
میلیون ایمیل ارسال کردیم که البته بیش از 103 میلیون عدد از آنها هرزنامه یا 
پست الکترونیکی ناخواسته بوده اند. همچنین ما در هر دقیقه از سالی که گذشت 
بیش از 16 میلیون پیامک ارسال کرده ایم و هر دقیقه 5 حساب کاربری جدید در 

فیس بوک ایجاد شده است.

 کـــــوتاه 
با رسانه

آن سوی 
رســـانه

»تایم«؛ پرتیراژترین هفته نامه جهان
»تایـــم« از جملـــه هفته  نامه هـــای خبری 
امریکایـــی محســـوب می شـــود کـــه از آن 
به عنوان یکـــی از مهم ترین و اثرگذارترین 
نشریه های جهان یاد می کنند. این نشریه 
که دفتر مرکزی آن در شهر نیویورک واقع 
شده است در سال 1923 میالدی فعالیت 
خـــود را توســـط شـــخصی به نـــام »هنری 

لوس« آغاز کـــرد و هم اکنون در دفتر ویژه 
آن در اروپـــا با مرکزیـــت لندن نیز به چاپ 
می رســـد که مناطق خاورمیانـــه، آفریقا و 
امریـــکای التین را هم تحت پوشـــش قرار 
می دهد. دفتر نسخه آسیایی این نشریه در 
هنگ کنگ واقع شـــده اســـت و نسخه ویژه 
آن برای منطقه آسیا پاسیفیک کشورهایی 
مانند نیوزیلند، استرالیا و جزایر پاسیفیک 

را تحت پوشش خود گرفته است.
»تایم« پرتیراژترین هفته نامه در سراســـر 
جهـــان محســـوب می شـــود و بـــر اســـاس 

آخرین آمار منتشـــر شـــده در ســـال 2018 
میالدی، نســـخه کاغـــذی این نشـــریه هر 
هفته بیـــش از 26 میلیون فروش داشـــته 
اســـت که 20 میلیون نفـــر از مخاطبان آن 
در کشـــور امریکا سکونت داشـــته اند. بین 
ســـال های 2006 تا 2013 میالدی شخصی 
مدیریـــت  اســـتنگل«  »ریچـــارد  به نـــام 
ایـــن نشـــریه را برعهـــده داشـــت و میزان 
تأثیرگذاری او به قدری بود که پس از پایان 
فعالیت خود در وزارت امور خارجه امریکا 

مشغول به کار شد.
ایـــن هفته نامـــه 95 ســـاله در تمـــام طول 
فعالیت های خود پروژه انتخاب »شخص 
ســـال« را پیـــش برده اســـت و بر اســـاس 
آن تصویـــر فـــردی کـــه برگزیده می شـــود 
روی جلـــد این مجلـــه به چاپ می رســـد. 
با ایـــن توضیح زمانی که »تایم« شـــخص 
و  اثرگذارتریـــن  به عنـــوان  را  گروهـــی  یـــا 
مهم تریـــن فـــرد ســـال برمی گزینـــد، این 
اتفـــاق تقریبـــاً در تمام نشـــریات سراســـر 
جهان بازتاب دارد و همین مســـأله باعث 
شـــده است تا کارشناســـان جهانی »تایم« 
را به عنوان مهم تریـــن منبع برای انتخاب 
مهم ترین فرد ســـال معرفی کننـــد. البته 
این نشریه در چند سال اخیر طرحی با نام 
»تایـــم 100« را هم پیش برده اســـت که بر 
اساس آن فهرست 100 نفر از اثرگذارترین 

افراد دنیا برگزیده می شوند.

از زمـــان راه انـــدازی نخســـتین اســـتارتاپ ها 
در کشـــور بیـــش از پنج ســـال می گـــذرد و بر 
اســـاس آخرین اخبار گفته می شـــود که این 
شـــرکت های نوپا در عرصه فنـــاوری تاکنون 
بیـــش از 100 هـــزار فرصـــت شـــغلی ایجـــاد 
کرده اند. استارتاپ ها که برای راه اندازی خود 
به ســـرمایه کمتر از یک بنـــگاه صنعتی نیاز 

دارند، دولت را قانع کرده اند ظرف دوســـال 
آینـــده کمک مالـــی 500 میلیـــارد تومانی را 
برای پیشـــبرد اهـــداف خود دریافـــت کنند و 
اهمیـــت این اتفاق به قـــدری قابل مالحظه 
بوده اســـت که هم اکنون یـــک پویش بزرگ 
با نـــام #روز_گره_گشـــایی بـــرای حمایت از 

فعالیت این مراکز ترتیب داده شده است.
ایـــن پویـــش اینترنتی کـــه با هشـــتگ مذکور 
در صفحـــات کاربـــران ایرانی در شـــبکه های 
اجتماعی دســـت به دست می شـــود، توجه 
همـــگان را به خود جلب کرده اســـت. با این 

روند قرار شـــده اســـت در بهمن 1397 یک 
همایش با نام #روز_گره_گشایی و با حضور 
فعاالن استارتاپ ها کشور برگزار شود. با این 
توضیح افرادی که تجربـــه و تخصص کافی 
دارند می توانند طی اتفاق مذکور به فعاالن 
حـــوزه اســـتارتاپ به صورت رایگان مشـــاوره 
بدهند و در مجمـــوع تمامی عالقه مندان به 
ایـــن حـــوزه از هم اکنون می تواننـــد موافقت 
خود را برای حضور در این اتفاق اعالم کنند.

مراسم #روز_گره_گشایی به گونه ای ترتیب 
داده شـــده است که هر فرد طی آن می تواند 
بین 15 تـــا 30 دقیقه به صورت خصوصی با 
مشـــاوران صحبت کند تا مشـــکالت جوانان 
اســـتارتاپی بـــرای گســـترش فعالیت ها و به 

عمل رساندن اهداف موجود محقق شود.
بـــه کمـــک هشـــتگ #روز_گره_ هم اکنـــون 

گشـــایی تالش می شود به استارتاپ ها کمک 
کننـــد تا مراحل رشـــد را ســـریع تر طـــی کنند 
و ایـــن طور کـــه گفته می شـــود، تاکنون بیش 
از 50 اســـتارتاپ در ایـــران و 11 اســـتارتاپ در 
اروپـــا از ایـــن خدمـــات بهـــره برده انـــد تا در 
جریـــان همین مشـــاورها، مشـــکالت خود را 
مطرح کنند و برای برطرف کردن آن راه حل 
بیابنـــد. ایـــن اتفـــاق در راســـتای شـــکوفایی 
اســـتارتاپ های ایرانی و جذب ســـرمایه های 
خارجـــی صورت می گیـــرد و به همین خاطر 
پویـــش اینترنتـــی مذکـــور می توانـــد بســـیار 

اهمیت داشته باشد.
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»اخالق سیاسی« چیست؟ »سیاست اخالقی« کدام است؟
اخالقی کردن سیاست، نیازمند شفافیت است

را  »سیاســـت«  و  »اخـــاق«  رابطـــه 
می توان در دو دوره بررسی کرد؛

 1. دورانی که اخاق و سیاســـت درهم 
تنیده است 2. دورانی که این دو جدا از 

یکدیگر درنظر گرفته می شوند.
قبـــل از ماکیاولی که متعلق به قرن 
15 میـــادی اســـت، اخاق و سیاســـت 
درهـــم تنیده بودند و هر دو به وســـیله 
فیلســـوفان مـــورد فهـــم قـــرار گرفته و 
برای جامعه توضیح داده می شـــدند. 
در گذشـــته، اخاق به نوعی »سیاست 

در حوزه فردی« بود؛ چرا که به تربیت 
کردن نفس، »اخاق« گفته می شد. در 
مقابل، سیاســـت هم به نوعی »اجرای 
اخـــاق در جامعـــه« تلقـــی می شـــد. 
بنابراین، امـــر اخاقی درعین حال امر 
سیاســـی و امر سیاسی هم همزمان امر 

اخاقی، به حساب می آمد.
امـــا بتدریـــج کـــه زندگی انســـان ها 
پیچیده تـــر شـــد، نهادهای گســـترده و 
متعـــدد بـــه وجـــود آمـــد و دانش های 
بشـــری خصوصـــاً دانش هـــای تجربی 
گســـترش یافـــت؛ سیاســـت هـــم ذیل 
دانش های تجربـــی قرار گرفت. در این 
فیلســـوفان  بتدریج  تاریخـــی،  مقطـــع 
سیاســـی تاش کردند در فهم جامعه 

به وفـــور از یافته های تجربی اســـتفاده 
نماینـــد. این امـــر از ماکیاولـــی به بعد 

بتدریج کلید خورد.
بعـــد  بـــه  ماکیاولـــی  از  بنابرایـــن، 
اســـت کـــه »اخـــاق« بـــه یـــک معنـــا 
متفاوت از »سیاســـت« فهم می شـــود 
و بـــا بحث هـــای او اســـت کـــه بتدریج 
اخـــاق متعلق بـــه »حوزه فـــردی« و 
سیاســـت متعلق به »حـــوزه جمعی« 
دانســـته می شـــود. از این رو، در درون 
نظام دانایی مدرن، بایســـتی سیاست 
را با یـــک منطق دیگری فهـــم کرد که 
از اخـــاق مســـتقل شـــود. همان طـــور 
که اخـــاق هم بـــا منطق مســـتقلی از 

سیاست جدا می شود.

»سیاســـت  مـــدرن،  معنـــای  در 
اخاقـــی« غیـــر از »اخـــاق سیاســـی« 
اســـت. »اخاق« در ایـــن دو اصطاح، 
تنها مشـــترک لفظی است و دو معنای 
اصطـــاح  در  اخـــاق  دارد.  متفـــاوت 
»اخاق سیاسی« دیگر معنای گذشته 
خود را نـــدارد؛ یعنی دیگـــر به معنای 
تربیت نفـــس، بایـــد و نبایدهایی که از 
عقـــل، فطـــرت، وجدان یا دیـــن گرفته 
شـــده اســـت، نیســـت و بـــه تعبیـــری 
»اخـــاق سیاســـی« بـــه منطـــق حاکم 
بـــر پدیده هـــای سیاســـی اشـــاره دارد و 
اســـت  از قواعد پســـینی  مجموعـــه ای 
که در عرصه تجربه سیاســـی ســـاخته و 
پرداخته شـــده و امروزه، سیاست با آن 
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از ماکیاولی به بعد است که »اخاق« به یک 
معنای متفاوت از »سیاست« فهم می شود 

و با بحث های او است که بتدریج اخاق 
متعلق به »حوزه فردی« و سیاست متعلق 

به »حوزه جمعی« دانسته می شود. از این رو، 
در درون نظام دانایی مدرن، بایستی سیاست 
را با یک منطق دیگری فهم کرد که از اخاق 

مستقل شود. همان طور که اخاق هم با منطق 
مستقلی از سیاست جدا می شود

ویژگی ها شناخته می شود.
»سیاســـت  می گوییـــم  وقتـــی  امـــا 
اخاقـــی« اخـــاق در همـــان معنـــای 
»سیاســـت  اســـت.  مدنظـــر  قدیـــم 
اخاقـــی« به این معنا اســـت کـــه باید 
سیاســـت با منطق مســـتقلی کـــه دارد 
با اســـتفاده از اخـــاق و قواعد حاکم بر 
حوزه اخـــاق که یک دانـــش هنجاری 
اســـت و متصـــدی بیـــان مجموعـــه ای 
از بایدهـــا و نبایدهای برآمـــده از دین، 
عقل، وجدان و... اســـت، اصاح شود و 
تحت کنتـــرل اخاقی درآید. به عبارت 
دیگر، بایـــد و نبایدهای اخاقی باید در 

حوزه سیاست مورد توجه قرار گیرد.
بنابرایـــن، باید ببینیم کـــه »اخاق 
سیاســـی« چـــه ویژگی هایـــی دارد و بر 
اســـاس آن ویژگی ها توضیح دهیم که 
اخـــاق در حوزه سیاســـت چه نقشـــی 

می تواند ایفا نماید؟
ë اخالق چگونه »سیاسی« می شود؟

»اخـــاق  ویژگی هـــای  توضیـــح  در 
سیاســـی« باید بـــه این نکتـــه برگردیم 
که در دنیـــای مدرن، سیاســـت چگونه 
شـــناخته می شـــود؟ به طـــور اجمالـــی 
»سیاست« در معنای مدرن، پدیده ای 
اســـت کـــه در هســـته مرکـــزی آن یک 
سازمانی به نام »حکومت« یا »دولت« 
قـــرار می گیـــرد. حکومـــت، در معنای 
مـــدرن کلمـــه برخـــاف گذشـــته، یک 
پدیده چند وجهی است؛ برخی بر این 
باورند کـــه حکومت حداقـــل دو چهره 

متفاوت دارد.
گفته انـــد  سیاســـت  تعریـــف  در 
همچـــون پدیـــده ای اســـت کـــه بـــرد و 
باخـــت دارد؛ چرا که حاکمان سیاســـی 
کســـانی هســـتند که بیشـــترین قدرت، 
ثروت و شوکت را به سمت خود جذب 
می نماینـــد. از ایـــن جهـــت، می تـــوان 
گفـــت کـــه سیاســـت امـــری متعلق به 
حـــوزه خصوصـــی اســـت و برآورنـــده 
منافع گروه های خاص است. در واقع، 
این همان چهره منفی سیاســـت است 
که با توجه به غلبـــه عملی این چهره، 
بســـیاری از علمای سیاسی در تعریف 
سیاســـت بـــر همیـــن چهـــره متمرکـــز 

می شوند.
سیاســـت،  مثبـــت  چهـــره  امـــا 

نیازهـــا  و  از ضرورت هـــا  مجموعـــه ای 
اســـت که بشـــر را به ســـمت تأســـیس 
آن  اســـت؛  داده  ســـوق  حکومـــت 
مجموعـــه ای  نیازهـــا،  و  ضرورت هـــا 
از خدمـــات مـــادی و معنـــوی اســـت 
کـــه باید به نفـــع عموم صـــورت گیرد. 
بدون تأســـیس حکومت جذب چنین 

منافعی ممکن نخواهد بود.
بنابراین، حکومت از منظر اخاقی 
دارای دو چهـــره مثبت و منفی اســـت. 
حکومـــت منطقـــاً هـــم می توانـــد بـــه 
جامعـــه ضـــرر رســـاننده باشـــد و هم 
می تواند برای جامعه منفعت داشـــته 
باشد. در عین حال که این دو چهره در 
حکومت وجود دارد، با توجه به تجربه 
تاریخی، در عمل، همیشه چهره منفی 
حکومـــت، بر چهـــره مثبـــت آن غلبه 
داشته اســـت. در چنین شرایطی است 
که بحـــث »سیاســـت اخاقـــی« حتی 
در جوامـــع مدرن ضـــرورت جدی پیدا 
می کند. ما به »سیاســـت اخاقی« نیاز 
داریم تا بتوانیم چهره منفی حکومت 

را کنترل کنیم.
ë سیاست چطور »اخالقی« می شود؟

حال، این پرســـش مطرح می شـــود 
که »سیاست اخاقی« چگونه می تواند 
در جوامع مدرن تحقق داشـــته باشد؟ 
ما وقتـــی به منابع دینـــی و دانش های 
بـــا سیاســـت مـــدرن، یعنـــی  مرتبـــط 
جامعه شناسی سیاسی  علوم سیاســـی، 
و فلسفه سیاســـی مراجعـــه می کنیـــم، 

درمی یابیم که سالم ســـازی سیاســـت، 
از خصوصیات  نیازمنـــد مجموعـــه ای 

است از جمله:
سیاســـت  بودن  اخاقی  عدالت؛   .1
در گـــرو گســـترش عدالـــت در جامعه 
اســـت. باید بررســـی کرد که عدالت در 
ضمـــن حکمرانی سیاســـت به معنای 
حوزه هـــای  همـــه  در  و  کلمـــه  کامـــل 

زندگی، برپا شده است یا خیر؟
2. حـــدود الهـــی در جوامـــع دینی؛ 
حکومت باید در خدمت تحقق حدود 
الهی باشـــد و مادامی که در این مسیر 
قـــرار گیـــرد، می تـــوان آن را »اخاقی« 
قلمـــداد کـــرد. برعکس، اگر سیاســـت 
و حکومـــت، احکام و اهـــداف دینی را 
ابزاری برای گســـترش قدرت قرار دهد 
حکومـــت دینی از ماهیـــت خود خارج 

می شود.
اخاقـــی  سیاســـت  عقالنیـــت؛   .3
سیاســـتی مبتنی بر عقانیت اســـت و 
مهم ترین مؤلفـــه عقانیت در جامعه 
ایـــن اســـت کـــه مدیریـــت آن جامعه 
چقدر مبتنی بر تخصص ها، تقسیم کار 
و تفکیک امـــور اســـت؟ و آیـــا نهادهای 
دخالـــت  یکدیگـــر  امـــور  در  مختلـــف 

می کنند؟
از شـــاخص ها  اینهـــا مجموعـــه ای 
اســـت کـــه اگـــر وجـــود داشـــته باشـــد، 
می توانیم بگوییم کـــه یک حکومت با 
وجود داشـــتن چهره خصوصی تحت 

کنترل »سیاست اخاقی« است.

اخاقـــی کـــردن سیاســـت، نیازمند 
»شـــفافیت« است. شـــاخص هایی که 
پیشـــتر ذکر شـــد، خود به خـــود محقق 
نمی شـــود و در یـــک فضـــای خـــاص 
دموکراتیـــک، این مؤلفه هـــا به منصه 
ظهور می رســـد. دموکراســـی برآورنده 
شـــرایطی اســـت کـــه تحـــت تأثیـــر آن 
شـــرایط، تصمیمـــات سیاســـی نـــه در 
پشت پرده بلکه در منظر عموم گرفته 
شود و مردم چشـــم سراسربین و ناظر 
همه جانبه بر سیاســـت باشند. در غیر 
این صورت، سیاست، اخاقی نخواهد 

بود.
 باید اعتراف کنیم که همچنان عیار 
دموکراســـی مـــا ناقص اســـت. حقوق 
سیاسی مردم مبهم است و بسیاری از 
ابزارهای نظارتی که بایســـتی در اختیار 
مردم باشـــد، هنوز وجود نـــدارد. همه 
اینها باعث شـــده ما امروز از »سیاست 
اخاقی« فاصله بگیریم. این در حالی 
است که اگر صاحبان قدرت در جامعه 
بر اســـاس مفـــاد قانون اساســـی عمل 
نمایند و تنها به بخش های مشـــخصی 
از آن، کـــه بـــه نفـــع خودشـــان اســـت 
بـــا اصاحات  و  جامه عمل نپوشـــانند 
مـــورد نیـــاز در قانـــون اساســـی و قـــرار 
گرفتن رســـانه های دیداری و شنیداری 
در اختیـــار جامعـــه مدنـــی و گروه های 
مختلف جامعـــه، شـــفافیت را تحقق 
بخشـــند، به تبـــع آن سیاســـت مان نیز 

اخاقی خواهد شد.



بــاز هم یــک حملــه ســایبری دیگر در 
جهــان در صــدر اخبــار قــرار گرفــت و 
ایــن بار گروه هکری »بچــه گربه دلربا« 
بــرای چندمیــن بار خبرســاز شــد؛ یک 
گروه هکری که طبــق تازه ترین گزارش 
ایمیل هــای  آسوشــیتدپرس  روزنامــه 
بلندپایــه  سیاســتمدار   77 شــخصی 
امریــکا، برخــی دانشــمندان و فعاالن 
محیــط زیســت دیگــر نقــاط جهــان را 
نشــانه گرفتــه و اطالعــات آنهــا را بــه 
ســرقت برده است.این روزنامه مدعی 
شــده اســت که فعالیت تــازه این گروه 
هکری به تنش های میان امریکا و ایران 

بسیار وابسته است.
ë این بچه گربه پرحاشیه

گربــه  هکری»بچــه  گــروه  امــا 
دلربا«چه گروهی اســت و از چه زمانی 
فعالیت خود را آغاز کرده است؟ طبق 
اطالعات فایرآی)fire eye( بزرگ ترین 
کمپانــی امنیت ســایبری امریــکا، گروه 
هکری»بچه گربه دلربا« از ســال 2013 
فعالیت خود را آغاز کرده اســت. البته 
به دنبال افشا شــدن عملکرد این گروه 
توســط کمپانی فایرآی در ســال 2014، 
دیگر تا مدتی شــاهد هیــچ فعالیتی از 
ایــن هکرهــا نبودیــم و می تــوان گفت 
کــه ایــن گــروه هکــری کــه بــا اســامی 
بچــه گربه پرنــده، بچه گربه موشــکی، 
امنیتی آژاکس هم شناخته می شد، به 
خواب رفته بود. تا اینکه درســال 2015 
و همزمــان بــا گفت و گوهــای برجــام، 
دوباره فعالیت»بچه گربــه دلربا« آغاز 
شــد. هرچند این گروه هکری در 4سال 
گذشــته حمله هــای ســایبری جســته و 
گریختــه ای داشــته ولــی در چنــد مــاه 
گذشــته بر شــدت حمالت خود افزوده 
است. گفته می شود که این گروه هکری 
طــی ســال های فعالیت، اهــداف خود 
را در کشــورهای ایران، بریتانیا، امریکا، 
رژیــم صهیونیســتی، ترکیــه، فرانســه، 
آلمان، سوئیس، امارات متحده عربی، 
هندوستان و دانمارک مورد حمله قرار 
داده اند و در این میان برای دستیابی به 

اطالعات کاربران هدف خود به ایمیل 
یــا اکانــت فیس بــوک آنهــا حمله های 
فیشــینگ انجام داده اند. طبق گزارش 
بــرای  هکرهــا  ایــن  آسوشــیتدپرس، 
ورود بدون هشــدار به شبکه ها، عمدتاً 
اســتفاده  کــه   »spear-phishing« از 
همچنیــن  و  اســت  تقلبــی  ایمیــل  از 
»password spray« که اســتفاده از نام 
کاربری و چند رمز ورود است، استفاده 

کرده اند.
ســال  در  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
2014 کمپانی فایر آی عنــوان کرده بود 
حمــالت ایــن هکرهــا پیشــتر اهدافــی 
در شــرکت های انــرژی، بیمــه و دیگــر 
و  ژاپــن  خاورمیانــه،  در  را  حوزه هــا 
امریکای شــمالی هدف قرار می دهند. 
گــروه  ایــن  می شــود  گفتــه  همچنیــن 
هکری درسال گذشته نیز به دنبال هک 
کردن اکانــت محمدجواد ظریف، وزیر 

خارجه ایران هم بوده است.  
همچنیــن  و  فایــرآی  گــزارش  در 
روزنامه آسوشیتدپرس ادعایی مطرح 
شــده اســت مبنی بــر اینکــه ایــن گروه 
هکری از ایران ســازماندهی شده است 
کامپیوترهایــی در  از طریــق  و هکرهــا 
ایــران بــه اهــداف خــود در کشــورهای 
مختلف حمله هکری انجام می دهند. 
در این میان نام بهزاد مصری به عنوان 
یکــی از هکرهــای این گــروه نیــز آورده 
شده است؛ادعایی که البته هرگز توسط 

ایران پذیرفته نشد.
ë دستبرد به اطالعات 77 ایمیل

گــروه  جدیــد  حملــه  ماجــرای 
دلربــا« چیســت؟  گربــه  هکری»بچــه 
روزنامه آسوشــیتدپرس مدعی اســت 
وقتــی دونالد ترامــپ رئیس جمهوری 
امریــکا بــه منظــور ضربــه بــه اقتصــاد 
ایران تحریم های جدیــدی علیه ایران 
اعمــال کرد، هکرهــای ایرانی به تالفی 
ایــن عمــل ایمیــل شــخصی مقامات 
امریکایی را کــه در اعمال این تحرم ها 
نقش داشــته اند هــک کردند کــه البته 
ایــن روزنامــه حملــه ســایبری اخیــر را 
نشــانه ای دیگــر از توان باالی ســایبری 

ایران دانست.
آسوشــیتدپرس در ایــن گــزارش به 

اطالعاتــی اشــاره کــرده که توســط یک 
مؤسســه تحقیقاتــی بریتانیایــی با نام 
Certfa جمــع آوری شــده اســت. ایــن 
مؤسســه کــه مقــر اصلــی آن در لنــدن 
قــرار دارد در تازه ترین گــزارش خود به 
ردیابــی یک گــروه هکری با نــام »بچه 
گربه دلربا« اشــاره کرده است. به گفته 
ایــن مؤسســه تحقیقاتی، گــروه هکری 
گذشــته  مــاه  در  دلربــا«  گربــه  »بچــه 
ایمیل هــای شــخصی برخــی مقامات 
امریکایی را مورد دســتبرد قرار داده که 
در میــان این افــراد نام اعضــای فعال 
در وزارت دارایــی و خزانــه داری امریکا 
بیــش از همــه نمــود دارد. در کل 77 
ایمیل شــخصی در ایــن حمله هکری 
مــورد دســتبرد اطالعــات قــرار گرفتــه 

است.
 طبــق گــزارش مؤسســه Certfa در 
لیســت افــرادی کــه ایمیــل آنهــا مورد 
حمله هکــری قرار گرفته نام مدافعان 
اصلی تحریم در جدال هسته ای تهران 
و واشــنگتن نیز دیده می شــود. از دیگر 
کســانی که ایمیــل آنها از هکرهــا تأثیر 
گرفتــه می تــوان به مقامــات امریکایی 
اشــاره کــرد که بــرای تشــدید تحریم ها 
علیــه ایران تــالش فراوانی داشــته اند. 
دانشمندان عرب حوزه انرژی هسته ای 
و اعضای اتاق فکر واشنگتن در تحریم 
علیه ایــران نیز در لیســت ایــن هکرها 

قرار داشته اند.
طبــق ایــن گــزارش، یک دانشــمند 
کــه بر یک پــروژه هســته ای غیرنظامی 
بــرای وزارت دفــاع پاکســتان فعالیــت 
داشــت، یــک اپراتــور ارشــد در رآکتــور 
تحقیقاتــی و آموزشــی فعــال در شــهر 
محقــق  یــک  همچنیــن  و  اردن  رمتــا 
بلندپایه در کمیســیون انرژی هسته ای 
ایــن حملــه هکــری مــورد  ســوریه در 
هدف قرار گرفته اند. »بچه گربه دلربا« 
همچنین اشــخاصی  که ایران را متهم 
به پولشویی کرده اند نیز در زمره اهداف 

هکری خود قرار داده است.
از دیگــر افراد حاضر در این لیســت 
معــاون  روبرتــز«  »گای  بــه  می تــوان 
وزیــر دفــاع ایــاالت متحــده امریــکا در 
برنامه های دفاعی هسته ای، شیمیایی 

و بیولوژیکی اشــاره کرد.»آندره گروتو« 
کــه انتصابــش در شــورای امنیت ملی 
ایــاالت متحــده هــم در دولــت اوباما و 
هــم در دولــت ترامــپ اعتراض هایــی 
به دنبــال داشــت، یکی دیگــر از اهداف 
»بچــه گربه دلربا« بوده اســت. الزم به 
ذکر است که وی درباره قدرت هسته ای 

ایران یک کتاب نیز نوشته است.
در میــان این اهــداف نام چند تن از 
اصحاب رســانه ایرانی و همچنین یک 
دانشمند حوزه کشاورزی و یک کارمند 
ارشــد بخــش محیــط زیســت امریــکا 
کــه ایرانــی اســت نیــز دیــده می شــود. 
دانشــگاه  پروفســور  فیــر«  »کریســتین 
جــورج تــاون و محقــق مرکــز امنیــت 
ســایبری جنوب آســیا نیز یکــی دیگر از 
قربانیان این حمله ســایبری اســت که 
البتــه از دیــدن نام خود در این لیســت 
بســیار شــوکه شــده اســت. وی بتازگی 
از کنفرانســی کــه بــا حضــور مقامــات 
ایرانی در افغانستان برپا شد به امریکا 

بازگشته است.
»فردریــک کاگان« نیــز یکی دیگر از 
افرادی اســت که نام وی در این لیست 
دیده می شــود. وی از محققان مؤسسه 
 American Enterprise(امریکایــی
مــورد  در  کــه  اســت   )Institute
فعالیت هــای ســایبری ایــران تحقیــق 

کــرده و مدعــی اســت کــه بــه احتمال 
زیــاد برخــی از ایــن تالش هــا در رابطه 
بــا بــه دســت آوردن اطالعاتــی درباره 

تحریم ها انجام شده است.
وقتــی  گفــت:  بــاره  ایــن  در  کاگان 
دیدیم که برخی متخصصان هسته ای 
هدف این حمله سایبری قرار گرفته اند 
شــاخک هایمان فعال شــد و این گروه 
هکــری را یافتیم. البته ما پیشــتر هم از 
وجود این گــروه مطلع بودیم ولی باید 
اعتــراف کنــم که عملکــرد آنها بســیار 
فراتــر از حــد انتظــار مــا بود و مــا هرگز 
نمی توانستیم حتی تصورش را بکنیم 

که تا این حد توان باال داشته باشند.
ë شناسایی گربه های بازیگوش

اما حمله ســایبری این گروه چگونه 
لو رفت؟ گفته می شــود در ماه گذشــته 
یکــی از ســرورهای »بچه گربــه دلربــا« 
در اینترنــت به اشــتباه باز مانــده بود و 
محققــان مؤسســه Certfa با اســتفاده 
از ایــن غفلــت هکرهــا موفــق شــدند 
ســرور را پیــدا کــرده و لیســت 77نفــره 
را کــه آدرس هــای ایمیــل و جــی میــل 
آنهــا مــورد حملــه هکــری قــرار گرفته  

استخراج کنند.
ایــن گــروه مدعــی هســتند پــس از 
آنالیز و اســتخراج اطالعات می توانند 
بــا قطعیت اعالم کنند کــه این حمله 

دلربــا«  گربــه  »بچــه  کار  ســایبری، 
یــک گــروه هکــری ایرانی اســت. البته 
بــه اعتقــاد آنــان، ایــن تنها کســری از 
نشــان  را  هکرهــا  ایــن  فعالیت هــای 
می دهد. سخنگوی این کمپانی گفت: 
بــه هیچ عنوان نمی توان به طور دقیق 
مشخص کرد که به چند اکانت ایمیل 
یاهــو و جــی میــل حملــه شــده و چــه 
میــزان از ایــن حمله هــا موفقیت آمیز 
بــوده اســت. امــا یــک نکته را مســلم 
می دانیم و آن اینکه این هکرها ایرانی 
هســتند.Cerfta در ایــن گــزارش گفته 
اســت کــه هکرهــا از کامپیوترهایی در 
داخل ایران این حمالت را ساماندهی 

می کنند.
البتــه ایــن نخســتین بار نیســت که 
ایــران در حمله هــای ســایبری مــورد 
اتهــام قــرار می گیــرد ولــی هر بــار نیز 
هرگونه دســت داشتن در این حمالت 
قابل اثبات نبوده اســت. گفتنی اســت 
کــه پیــش از ایــن نیــز به دنبــال حمله 
اســتاکس نت به تأسیســات هســته ای 
ایران، یکســری حمــالت به بانک های 
امریکایــی و سیســتم های رایانه ای در 
عربســتان ســعودی صورت گرفت که 
این حمالت به ایران نسبت داده شده 
اســت هرچند هرگز ایران این اتهام را 

نپذیرفت. 

رشد 300 درصدی ترافیک داخلی کشور 
عضو هیأت مدیره شــرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به 
ســه برابر شدن ظرفیت هسته شــبکه ملی اطالعات گفت: 
با توســعه شبکه ملی اطالعات طی ســال های اخیر با رشد 
فزاینده کســب وکارها و فراهم کنندگان محتوا و خدمات داخلــی روبه رو بودیم به 
گونه ای که فقط در یک ســال گذشته ظرفیت ترافیک داخلی 300درصد افزایش 

پیدا کرده است.
به گــزارش »ایــران« بهــزاد اکبری در تشــریح ظرفیت ســازی های صــورت گرفته، 
گفت: تاکنون نزدیک 70 هزار کیلومتر فیبرنوری توسط شرکت زیرساخت احداث 
شده است که توسعه آن همچنان ادامه دارد. ضمن اینکه در بخش انتقال نوری 
نیز ظرفیت شــبکه زیرســاخت به بیش از 22 ترابیت بر ثانیه رســیده اســت که با 
افتتــاح طــرح جدید، ظرفیت شــبکه IP از حدود 6 به 20 ترابیت بر ثانیه می رســد 
تــا در وضعیــت فعلی و در بخش هســته، هم بــه لحاظ ظرفیتی و هــم به لحاظ 
دسترس پذیری، هیچ مشکلی برای توسعه شبکه ملی اطالعات و در نتیجه توسعه 

انواع محتوا، خدمات و کسب و کارهای فضای مجازی داخلی نداشته باشیم.
عضو هیأت علمی دانشــگاه تربیت مدرس با اظهار امیدواری نســبت به توســعه 
کافــی زیرســاخت ها در آینده، افــزود: در مجموع باید توجه داشــت کــه اپراتورها، 
شرکت های خصوصی هستند و فاکتورهای اقتصادی برای آنها خیلی مهم است. 
اپراتورها برای توســعه شــبکه نیاز به افزایش درآمد دارند کــه این موضوع یکی از 
چالش های وضعیت فعلی آنهاست، البته این چالش همه اپراتورها در دنیاست 
ولی برای اپراتورهای ما در ایران چالش بزرگتری است. باید توجه داشت متوسط 
درآمد اپراتورهای ثابت در اروپا 50 یورو به ازای هر کاربر است اما در ایران متوسط 
درآمــد اپراتورهــای ثابــت زیر 40هــزار تومان در ماه به ازای هر مشــترک اســت که 
کمتر از چهار یورو می شود. توسعه شبکه و حرکت به سمت فناوری های پیشرفته 
دسترســی پهن باند ثابت با دریافت چهار یا پنج یورو از هر مشــترک در ماه واقعاً 

چالش بزرگی است.
عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: اگر اقتصاد اپراتورها 
مدل درستی نداشته باشد، موضوع توسعه چالش برانگیز خواهد شد. بنابراین در 
بخش هایی باید دولت به کمک آید و در بخش هایی نیز اپراتورها باید بهینه سازی 

کرده و بهره وری خود را افزایش دهند.

تهدید وزیر ارتباطات با استخر فرح
این روزها در فضای توئیتر شــاهد 
اکانت هایی هســتیم که آشکارا به 
تهدید مسئوالن دولتی می پردازند 
و البتــه وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعات نیز از این قاعده مستثنی 

نبوده است.
به گزارش »ایــران«، یــک کاربر در 
توئیتر برای وزیر ارتباطات نوشت: 
»آقــای جهرمــی وزیر بــودن انگار 
زیر دندانتان خیلی مزه کرده شما 
قول هایــی داده بودیــد امــا مثــل 
پرزیدنت روحانی فقط وعده بوده 

تا االن. به خود آیید تا قبل از اینکه اســتخر فرح شــما را در بر گیرد.« البته محمد 
جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز در پاســخ به این کاربر توئیت کرد: »خسته 
نباشــی، خدا قوت. لطفاً موقع اتمام مراســم به خاطر داشــته باشید پالکاردها را 

تحویل دهید.«

به کمک هوش مصنوعی

30 هزار سیم کارت ارسال کننده تبلیغات قطع شد
شــمار قطع و مسدود شدن سیم کارت های شخصی ارسال کننده پیامک تبلیغاتی از 

طریق فرآیند هوش مصنوعی، از مرز 30 هزار سیم کارت گذشت.
به گزارش مهر، آخرین آمار ارائه شده از وضعیت برخورد با سیم کارت های شخصی 
ارســال کننده پیامک تبلیغاتی، نشــان می دهد که 30 هزار و ۹0۵ سیم کارت تا روز 2۵ 

آذرماه امسال به دلیل ارسال پیامک تبلیغاتی مزاحم قطع سرویس شده اند.
ســازمان رگوالتوری برای شناســایی سیم کارت هایی که نســبت به ارسال پیامک انبوه 
تبلیغاتــی اقدام می کننــد، از فرآیندهای هــوش مصنوعی و تحلیل رفتار مشــترکان 
اســتفاده کرده است. در این زمینه طبق دستورالعملی که به اپراتورهای موبایل داده 
شده ســیم کارت های شخصی ارســال کننده پیامک های تبلیغاتی شناسایی و با آنها 

برخورد می شود.
بررسی رگوالتوری حاکی از آن است که از این سیم کارت ها تنها برای ارسال پیامک انبوه 
اســتفاده شــده و سرویس دیگری از آن فعال نیست. از این رو برمبنای حجم زیادی از 
پیامک که فعال می شود این تخلف قابل شناسایی بوده و اپراتورها این شماره ها را به 

رگوالتوری گزارش می کنند.
از آنجایی که ارســال پیامک تبلیغاتی ناخواســته، نوعی تخلف محســوب می شــود، 
رگوالتوری در صورت دریافت شکایت و درخواست از مردم نیز نسبت به قطع سرویس 

پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده اقدام می کند.

بزودی ماهواره اشیا جایگزین اینترنت اشیا می شود
مســئول توســعه کســب و کار ســازمان فضایی ایران گفــت: اپراتورهــا و منظومه های 
ماهواره ای نقش مهمی در ارتقای اینترنت اشیا ایفا می کنند و در آینده، ماهواره اشیا 
جایگزین اینترنت اشیا می شــود. به گزارش »ایران«، زهرا رســول زاده با بیان این خبر 
گفت: اینترنت اشیا مفهومی است که در سال 1۹۹۹ به این معنا شکل گرفت که کاربرها 
می توانند اشیای مختلف را از طریق بستر اینترنت با یکدیگر مرتبط کنند و با استفاده از 

این ارتباط، بهره وری خود را داشته باشند.
رســول زاده ادامه داد: تعداد اشــیای متصل به اینترنت با رشد روزافزونی همراه شده 
تــا جایی که در ســال 2003 تعداد اشــیای متصل به اینترنت که مردم از آن اســتفاده 
می کردند از تعداد جمعیت زمین کمتر بود. اما این آمار در سال 200۸ با روند تصاعدی 
مواجه شد و تعداد اشیای متصل به اینترنت بسیار بیشتر از جمعیت کره زمین شد و 
طبق پیش بینی ها تا ســال 2020، 50میلیارد اشــیای متصل به اینترنت در دنیا وجود 
خواهد داشــت. مسئول توسعه کســب وکار حوزه اینترنت اشیا سازمان فضایی ایران 
افزود: اشــیای متصل به اینترنت براســاس مأموریتی که برای آن ها تعریف می شود، 
اطالعات را به فضایی می فرســتند که روی آن یارانش ابری صورت می گیرد، داده ها 
مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و به یک دستور یا اپلیکیشنی تبدیل می شوند که 

کاربر می تواند از آنها استفاده کند.
رســول زاده با اشــاره به اینکــه اینترنت اشــیا در حوزه هــای گوناگونی مانند کشــاورزی 
هوشــمند، کاربرد گســترده ای دارد، خاطرنشان کرد: کشــاورزان با استفاده از اینترنت 
اشیا می توانند ماشین آالت خود را هدایت کرده، دام های خود را ردیابی کنند و میزان 

حاصلخیزی زمین را با سنسور هایی که داخل خاک قرار می دهند بسنجند.
مســئول توســعه کســب و کار حوزه اینترنت اشــیا ســازمان فضایی ایران عنــوان کرد: 
اینترنت اشیا در زمینه های دیگری مثل بیمه نیز می تواند نقش مهمی ایفا کند که فرد 
به جای اعالم خســارت به شرکت بیمه از طریق اپلیکیشنی که روی تلفن همراهش 
نصب شده، موقعیت مکانی خود را گزارش داده و بدون رجوع به اداره بیمه اطالعات 
منتقل می شود. رسول زاده ادامه داد: در کشور ما طرحی شکل گرفت که طی آن 10 هزار 
کنتور هوشمند گاز به صورت آزمایشی نصب شد که قرائت کنتورها به شکل هوشمند 

است و در مصرف انرژی نیز بهینه سازی شد.
مســئول کســب و کار حــوزه اینترنت اشــیا ســازمان فضایــی ایــران افــزود: اپراتورهای 
ماهواره ای و منظومه ها که در چند سال اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند، 
نقش مهمی در صنعت اینترنت اشیا ایفا می کنند تا جایی که در چند سال آینده به 
جای اینترنت اشــیا از ماهواره اشــیا اســتفاده خواهد شــد که در مکان هایی که خطوط 

مخابراتی یا شبکه اینترنت فعال نیست، ماهواره اشیا می تواند نقش مهمی ایفا کند. 

اخـــــبار
بی ســیم  کلیــد  صفحــه  باریک تریــن 
ضخامــت  بــا   Vinpok جهــان  در 
16 میلیمتــری، به طــور همزمان به ســه 
دستگاه متصل شده و تجربه تایپ کردن 
را بــا روشــنایی 1۹ رنــگ مختلــف، لذت 
بخش تــر از همیشــه می کنــد. به گزارش 
ایــران آنالیــن، صفحــه کلیــد مکانیکی 
 RGB با نور پس زمینه Vinpok بی سیم
و آبی کمرنگ طراحی شــده اســت. این 
سیســتم را می تــوان از طریــق ســیم نیز 

راه انــدازی کــرد؛ امــا طراحــی اصلی این 
فناوری به شکل بی سیم است.

این سیستم با تمام دستگاه ها با سیستم 
عامل های Android، iOS، Windows و 
Mac سازگار است. این عملکرد منحصر 
بــه فرد، دســتگاه شــما را قادر می ســازد 
روی  مختلــف  عامل هــای  سیســتم 
دستگاه های متفاوت را تنها با یک فشار و 
تغییر یک دکمه جابه جا کرده و مدیریت 
کنید. این سیستم برای بهره وری بیشتر و 

احساس راحتی در هنگام تماس لمسی 
با انگشتان کاربر، در ضخامتی بسیار کم 
)16 میلــی متــر( و وزنــی در حــدود 520 
گرم طراحی شــده اســت. این سیستم با 
داشــتن نور پــس زمینه در چهار ســطح 
قابــل تنظیم بــوده و 10 رنــگ مختلف و 
ایده آل را از خود منتشر می کند. کاربران 
می تواننــد با این ویژگــی منحصر به فرد 
صفحه کلید خود را کامالً شخصی کرده 
و بنا به سلیقه خود نور و سطح قرارگیری 

آن را تغییر دهند. از این فناوری می توان 
در بازی هــای رایانه ای اســتفاده کرده و با 
قابلیت بی سیم آن تجربه ای متفاوت از 
بازی هــای رایانه ای را کســب کرد. گفتنی 
 Vinpok است این صفحه کلید بی سیم
در حــال حاضــر در ســایت اینــدی گوگو 
بــا قیمتــی برابــر ۸۹ دالر پیــش فــروش 
می شــود. پیش بینــی شــده اســت ایــن 
سیســتم هوشــمند در ژوئــن ســال 201۹ 
میالدی به بازارهای جهانی عرضه شود.

باریک ترین صفحه کلید بی سیم در راه بازار

عوامل سایبری روس عامل پیروزی ترامپ
نتایج جدید یک گزارش مفصل منتشر شده از سوی مجلس سنا 
نشــان می دهد که میزان تداخل روســیه در انتخابات سال 2016 

در ایاالت متحده بیش از آن است که تاکنون حدس زده می شد.
به گزارش انتخاب، این گزارش نشــان داد که عملیات مذکور با استفاده از هر نوع 
پلت فرم شبکه های اجتماعی، از جمله فیس بوک، توئیتر و یوتیوب، برای سعی 
در بروز اختالفات سیاســی میان امریکایی هــا در ماه های پیش از انتخابات انجام 

شده است.
غرق شدن مخاطب در بخشی از اطالعات گلچین شده به مدت طوالنی بخشی 
از اســتراتژی و سیاســت خارجی روســیه اســت و چه فضایی بهتر از شبکه های 
اجتماعــی، چــرا که شــبکه های اجتماعــی اجــازه می دهند تــالش  روس ها در 
مقیاسی بزرگ و به شکل ویروسی گسترش یابد. سازمان های اطالعاتی ایاالت 
متحده به کنگره هشــدار داده اند که این کمپین ها در انتخابات آینده نیز ادامه 

خواهد یافت.
این گزارش نشان داد که کمپین روس، امریکایی ها را به گروه های کلیدی تقسیم 
و هدف گــذاری کرده اند و ســپس در طول زمان بر اســاس لحظات سیاســی مهم 
نظیر جلسات ریاست جمهوری و کنوانسیون های حزبی، تالش های خود را تغییر 

می دادند و مخاطبان را تحت تأثیر خود می گذاشتند.
در بخشــی از این گزارش می خوانیم: »به وضوح مشــخص است که تمام پیام ها 
بــه نفع حــزب جمهوریخواه و بویــژه دونالــد ترامپ بود. ترامپ بیشــتر حمایت 
مجازی خود را در طول مبارزات انتخاباتی از سمت روس ها دریافت کرد. روس ها 
پیام هایــی را ارائــه می دادند که به کاربران اشــتیاق رأی دادن بــه دونالد ترامپ را 

تلقین می کردند و عمالً در راستای حمایت از جمهوریخواهان بود.«
این گزارش بر اساس تجزیه و تحلیل میلیون ها پست ارائه شده توسط شبکه های 
اجتماعی طراحی شــده اســت. نویســندگان این گزارش از شرکت ها خواستند در 

آینده داده ها را به شیوه های »معنی دار و سازنده تری« ارائه دهند.
بر اســاس این گزارش، اینســتاگرام به عنوان محبوب ترین شــبکه اجتماعی بین 
جوانان بیشــترین خطر را در حوزه انتخابات به دوش می کشــد. عوامل روسی در 
اینســتاگرام، تمرکز اصلی خود را بر  نژاد، قومیت و دیگر اشــکال هویت شــخصی 
گذاشــته بودند. فعالیت اینســتاگرامی کمپین های حامی ترامپ از 2600 پســت 
در ماه در ســال 2016 به حدود 6000 در ســال 2017 رســید. در گزارشــی ســه ساله، 
تعداد اکانت های روس تبار حامی ترامپ بیش از 1۸5 میلیون نفر دنبال کننده و 4 

میلیون نظر را کسب کرده اند.
پیش از این نیز فیس بوک، توئیتر و گوگل بیش از یک سال است توسط کنگره مورد 
بررســی قرار گرفته اند و تحت فشــارند. در گزارش جدید تأکید شده که روس ها از 
هویت هــای دزدیده شــده اســتفاده می کنند و به عنــوان شــهروندان امریکایی در 

فیس بوک و اینستاگرام فعالیت می کنند. 

میترا جلیلی
خبرنگار
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چگونه اطالعات پاک شده را بازیابی کنیم 
حتماً برای شــما هم پیش آمده است که به طور ناخواسته 
بخشی از فایل هایتان از روی کامپیوتر حذف شده یا اینکه به 
دالیل فنی مجبور به بوت کردن سیســتم خود شده اید و در 
این میان بسیار نگران از بین رفتن اطالعات تان بوده اید. اگر شما هم تاکنون با چنین 
مشــکلی مواجه شده اید بهتر اســت بدانید نرم افزار Active File Recovery می تواند 

به شما کمک کند.
Active File Recovery یک نرم افزار ساده، ایمن و قدرتمند برای بازیابی اطالعات 
پاک شده است که حتی در مواقعی که ویندوز شما قابلیت بوت شدن را ندارد نیز 
کارآیــی دارد. ایــن نرم افزار حرفه ای که برای ویندوز طراحی شــده اســت می تواند 
تمامی فایل های شما را که به اشتباه  حذف یا فرمت شده اند، بازیابی کند. می توان 
گفت این نرم افزار تنها راه بازیابی اطالعات شما در مواقعی است که سیستم شما 
باال نیامده و نمی توانید به هارددیسک سیستم خودتان دسترسی داشته باشید.این 

نرم افزار از تمامی نسخه های 
کامــل  پشــتیبانی  وینــدوز 
اطالعــات  می توانــد  و  دارد 
را روی سیســتم هایی کــه بــه 
ماننــد  مختلفــی  علت هــای 
کرش، آلودگی های ویروسی، 
یــا  افــزاری  نــرم  مشــکالت 
مشــکالت Power کامپیوتــر، 

بوت نمی شوند بازیابی کند. از این ابزار می توان برای مدیریت و تغییر نام فایل ها 
بعد از گم شــدن اطالعات نیز اســتفاده کرد. اگر شما هم عالقه مند به داشتن این 
نــرم افــزار هســتید می توانیــد آن را از ســایت P30world.com به صــورت رایگان 

بارگذاری کنید. 

نرم افزار آنالین 

امروزه بسیاری از مردم برای ردیابی و رصد سالمت خود، از ساعت ها و دستبندهای هوشمند استفاده می کنند ولی این وسایل 
دیجیتال و همچنین چسب هایی که به این منظور استفاده می شوند چندان دقیق نیستند.

به عنوان مثال گاهی این وسایل را از خود دور می کنیم که خود می تواند در نتیجه ای که نشان می دهد تأثیرگذار باشد. این وسایل 
همچنین برای عملکرد مناسب نیاز به اینترنت دارند و گاه تمام شدن شارژ باتری هم دردسرساز می شود. محققان برای حل 
این مشکل تتوهای هوشمند را ارائه داده اند. تتوهایی که 
جوهر هوشــمند آنها به مواد شــیمیایی موجود در مایع 
بینابینی بدن واکنش نشــان می دهند و ســطح سالمت 
خــون را اندازه گیری می کنند. به عنوان مثال جوهر ســبز 
این تتوها به ورزشــکار اجازه می دهد که از کم آب شــدن 
بدنش مطلع شود و یک جوهر دیگر در صورت باال رفتن 
ســطح قنــد خون بــه بیمــاران دیابتی هشــدار می دهد. 
همچنین اگر شــما اطالع چندانــی از دالیل تغییر رنگ 
ایــن تتوها نداشــته باشــید می توانیــد آن را با کمک یک 
اپلیکیشن ویژه تلفن هوشمندتان آنالیز کنید. البته باید 
گفت که این تتوهای هوشمند به دلخواه کاربر می توانند 
کامالً غیرمرئی باشند و پس از مدتی هم می توان  آن را از 
پوست پاک کرد پس اگر عالقه ای به تتو ندارید هم می توانید تنها در مواقع لزوم از آن استفاده کنید. اکنون بر میزان توانمندی 
این تتوها که سال گذشته طراحی شدند و به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفتند افزوده شده و حتی میزان اکسیژن خون 

را نیز می توانند اندازه گیری کنند. 

یک راهکار هوشمند برای ردیابی سالمت
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امــروزه، حــوزه فعالیت پلیســی بــه مرحلــه ای از بلوغ 
رســیده اســت که اداره های پلیس برای تصمیم گیری، 
چند گزینه اساســی پیش روی خــود دارند تا به بهترین 
نحو اهداف خود را عملیاتی کنند و کارایی شان را بهبود 
بخشند. این امر نشــان دهنده مؤلفه هایی برای ارتقای 

مسئولیت رؤسای پلیس است.
تاریخ تکامل پلیس را می توان بر اساس تحول راهبردی 
از دوره پلیس سیاسی به دوره  پلیس حرفه ای و در ادامه 
پلیس جامعه محور ترســیم کرد. البته این نگاه باعث 
شده تا بیش از 150 سال فعالیت های پلیس مورد انتقاد 
قرار گیرد. چراکه انتخاب هرکدام از این سه دوره و مزایا و 

معایب آن، همواره مورد بحث بوده است.
رویکرد »مبارزه حرفه ای با جرایم« بشدت بر عملکرد 
کنترل جرایم، استانداردهای حرفه ای و قانونی به عنوان 
منبعی برای مشــروعیت پلیس و تاکتیک های ســنتی 
گشت خودرو، واکنش سریع و تحقیق های تکمیلی تأکید 
دارد. در این مدل، پلیس به دنبال مســئولیت اساســی 
کنترل جرایم است. افســران پلیس افرادی حرفه ای با 
تکیه بر فناوری و آموزش دانسته می شوند و فرماندهان 
پلیــس در اداره  دپارتمان  هــای خود به دنبال اســتقالل 
حداکثری هســتند. رویکرد »مبارزه راهبردی با جرایم« 
تا حدودی بســان مدل حرفه ای اســت که به آن اشــاره 
شــد و تنها دو تفــاوت دارد؛ در این رویکــرد تأثیرگذاری 
تاکتیک هــای ســنتی پلیــس زیــر ســؤال رفتــه و تمرکز 
بیشــتری  روی انــواع جرایــم به غیــر از جرایم معمول 
خیابانــی اســت. این مــدل راهبــردی، بــر تکنیک های 
هــدف داری همچــون گشــت جهــت دار، نظــارت بــر 
افــراد، واکنش هــای ناهمســان و برنامه های متخلفان 
ســابقه دار تأکید دارد. همچنین نســبت به مدل مبارزه 
حرفه ای، توجه بیشتری به جرایم سازمان یافته، جرایم 
یقه ســفیدها، قاچاق مواد مخدر و ســایر فعالیت های 
مجرمانه خاص دارد. رویکرد »مســأله محور« به لحاظ 
مختلف با دو مدل راهبردی و حرفه ای تفاوت دارد. این 
رویکرد، اهمیت مبحث کنترل جرم را تصدیق می کند 
و بر سایر عملکردهای پلیس، مثل کاهش ترس، حل 
منازعــات و کنتــرل بی نظمــی نیــز تأکیــد دارد. رویکرد 
مسأله محور، پلیس را وادار می کند تا در مورد فعالیت 
خود مفهوم سازی مجددی انجام دهد و از رسیدگی به 
حوادث و اجرای قانون دور شود و به سمت حل مسأله 
و پیشگیری حرکت کند. این مدل، بیشترین اهمیت را 

بــه جمع آوری و آنالیز اطالعات به عنــوان پایه ای برای 
شناسایی و حل مشکالت می دهد.

رویکرد »پلیس جامعه محور« بیش از هر چیز به افزایش 
نقش شهروندان در فعالیت های پلیسی اشــاره دارد و 
این ایده که پلیس می تواند به شکل مؤثری مسئولیت 
اصلی برای کنترل جرم را بر عهده بگیرد، رد شده است. 
در عوض، پلیس باید همکاری نزدیکی با شهروندان و 
انجمن ها داشــته باشد تا مشکالت را پس از شناسایی، 
اولویت بندی کند و در جهت حل آن گام بردارد. ضمن 
این که در فعالیت پلیسی جامعه محور، همیشه حق با 
مشــتری اســت. این مدل از ادارات پلیس می خواهد تا 
افسران و فرماندهان را برای مدت طوالنی تر به نواحی 
جغرافیایــی محل مأموریت خود بفرســتد تا جوامع را 
بهتر بشناســند. در نهایت، تحت مدیریت مدل پلیس 
جامعه محــور، هنجارهــا و ارزش ها به عنــوان منابعی 
از مشــروعیت پلیــس بــه قانــون می پیوندند. ســاخت 
روابــط مثبت بین جامعه و پلیس به عنوان یک هدف 
مهم و معتبر از فعالیت پلیســی شــناخته می شود. ما 
اکنــون می توانیم بــه این چهــار راهبــرد اصلی پلیس، 
گزینــه پنجمی را بیفزاییم: رویکرد »پلیســی بر اســاس 
اطالعات«. پایه رویکرد اطالعاتی بر این اساس است که 
منابع و تاکتیک های پلیس باید بر اساس آنالیز پیوسته 
و سیســتماتیک اطالعاتی و امنیتی به کار گرفته شــود. 
این راهبــرد با هدف صرف مبارزه با تروریســم، جرایم 
سازمان یافته، باندها و مواد مخدر به کار گرفته می شود، 
ولی درحقیقت، گستره فعالیت آن فراتر از اینها است. 
درعمل، تمامی منابع فعالیت پلیســی شامل گشت، 
ترافیک و تحقیقات می تواند بر اساس اطالعات به روز 
در مــورد جــرم، بی نظمی، آســیب پذیری، تهدیدهای 
پیش روی جامعه مورد هدف قرار گرفته و به کار گرفته 
شــوند.  در شــرایط مالی ســخت، برخــی ادارات پلیس 
نمی تواننــد همه چیز را برای همه مــردم فراهم کنند. 
درحقیقــت، ادارات پلیــس به یک یا دو راهبــرد از بین 
اینها بیشــتر مراجعه خواهند کــرد. کار فرمانده پلیس 
این اســت که راهبرد سازمان را به طور آگاهانه و با دقت 
انتخــاب کنــد. اما کــدام راهبرد بهتر اســت؟ پاســخ به 
این پرسش به عوامل مختلفی بســتگی دارد. فرمانده 
پلیس باید یــک راهبرد یا مجموعه ای از چند راهبرد را 
به کارگیرد تا به بهترین شکل نیازهای جامعه و سازمان 
پلیســی خود را برطرف کند. فرماندهان پلیس باید به 
طور مداوم پیشــرفت ها در زمینه فعالیت شان را مورد 
ارزیابی قرار دهند تا درصورت لزوم، تغییرات راهبردی 

را به کار گیرند. 

سرهنگ کارآگاه دکتر 
غالمحسین بیابانی

 استادیار گروه کشف جرایم 
دانشگاه علوم انتظامی امین  یادداشت

حوادث جهان
آرزو کیهان

مترجم

زایمان در ارتفاع ۱۳ هزار متری 

   

   

پسر نوجوان اوکراینی که قصد داشت از ساختمان 14 طبقه سقوط آزاد 
انجام دهد به دلیل باز نشدن چتر نجاتش جان خود را از دست داد.

به گزارش دیلی میل، این پسر با تشویق مادرش این کار را انجام داد 
و می خواست از شیرین کاری خود فیلم گرفته و هنر خود را در فضای 

مجازی منتشرکند اما به دلیل نقص فنی چترش باز نشد.
فیلــم هولناک مــرگ »بوگدان 
»ماکیــوکا«  فیرسوف«درشــهر 
هــزاران بــار در فضــای مجازی 

دیده شده است.
در زمان حادثه مــادر و اعضای 
در  بچــه  پســر  ایــن  خانــواده 
محــل حاضــر بــوده و از اینکــه 
نتوانسته اند مانع مرگش شوند 

شوکه هستند. 

آدمخواران برزیلی که با همدستی یکدیگر 3 زن را کشته 
و گوشتشــان را پخته و به همســایگان خود فروخته بودند 

به 115 سال زندان محکوم شدند.
به گزارش دیلی میل، پلیس برزیل اعالم کرد که یک مرد 
برزیلی با همدســتی همسر و معشــوقه اش جنایت های 
و  پیــره  »ایزابــل  بودنــد.  داده  انجــام  را  خــود  هولنــاک 
کریستینا برونا« گوشــت قربانیان را تقسیم کرده و غذاها 

را تهیه می کردند.
متهــم اصلــی پرونــده »جــورج بلترائــو نگرومنتــو« بــه 
آوریــل ســال 2012 میــالدی  همــراه دو همدســتش در 
دســتگیر شــدند و روز گذشــته متهم اصلی بــه جرم قتل 
دو زن و ســرقت وسایلشــان به 71 ســال و 10 ماه زندان و 

همدستانش به 20 و 23 سال زندان محکوم شد.
گزارش های پلیس نشان می دهد که قربانیان با ضربات 

چکش بیهوش و با چاقو به قتل رسیدند.
متهمــان پــس از دســتگیری ادعــا کرده انــد که هــر 3 زن 
دارای انــرژی منفــی بــوده و در آینــده تبدیل بــه راهزنان 

حرفه ای می شدند و به همین دلیل آنها را کشته اند.
آنهــا ادعــا کرده اند که اعضای فرقه ای خاص هســتند که 
ســعی می کنند کاهــش جمعیت جهــان را ترویج داده و 

انسان های خالص را برگزینند.
و  مــدارس  همســایگان،  بــه  شــده  پختــه  غذاهــای 
بیمارســتان ها به عنــوان گوشــت مــرغ و ماهــی فروختــه 

می شد. 

۱۱5 سال زندان برای ۳ آدم خوار برزیلی 

گــروه حــوادث/  زن جــوان در ســناریویی کودکانه 
نقشه قتل همســرش را با همدستی یک مرد غریبه 

اجرا کرد اما خیلی زود به دام پلیس افتاد. 
این زن 18 ساله روز 24 آذر در حالی که بشدت گریه 
می کرد با پلیس تماس گرفت و از قتل همســرش 
به دســت دو موتورسوار مســلح خبر داد. سرهنگ 
ابراهیم کوچک زایی- فرمانده انتظامی شهرستان 
خاش- در تشریح این پرونده جنایی گفت: بیست و 
چهارم آذر زن جوانی از یک سرقت مسلحانه و قتل 
همسرش در بیابان های منطقه »پشتکوه« به مرکز 
فوریت های پلیســی 110 خبر داد و بالفاصله تیمی 
از کارآگاهــان دایــره مبارزه بــا جرایم جنایی پلیس 

آگاهی برای بررسی موضوع به محل اعزام شد.
با حضور عوامل انتظامی در محل زن جوان که 
در کنار پیکر بی جان و خونین شوهرش ایستاده بود 
گفت با خودروی پراید همســرش در حاشــیه شهر 
خاش در حرکت بودیم که دو ســارق موتورســوار با 
تهدید ســالح گــرم ما را به این منطقه کشــانده و با 
مقاومت شوهرم او را با شلیک گلوله به قتل رسانده 

و پس از سرقت طالهایم از محل متواری شدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان خــاش تصریح 
کرد: مأموران انتظامی با توجه به تناقض گویی های 
زن جوان و ســرنخ های موجــود در محل جنایت با 
هماهنگی مقام قضایی او را برای بررسی های بیشتر 

به پلیس آگاهی منتقل کردند.
کارآگاهــان در بازجویی هــای علمــی دریافتنــد 

ایــن زن کمتــر از دو هفته اســت بــا مقتــول ازدواج 
کــرده و همســر دوم او بــوده، همچنیــن مشــخص 
شــد قتل هیــچ ربطی به ســرقت مســلحانه ندارد 
و متهــم قصد منحــرف کردن جریان رســیدگی به 
پرونــده قتــل را دارد. مظنــون 18 ســاله پرونــده در 
بازجویی های تکمیلی در مواجهه با ادله پلیسی به 
طراحی و اجرای نقشــه مرگبار اعتراف کرد و گفت: 
ازدواج مــن بــا مقتــول اجبــاری بــوده و از زندگی با 
شــوهرم راضی نبودم به همین خاطر با همدستی 

مردی جوان که از قبل با وی در ارتباط بودم نقشــه 
این جنایت را کشیدم. سرهنگ کوچک زایی افزود: 
با اعترافــات تکان دهنده زن جــوان بالفاصله تیم 
رســیدگی کننده پرونده وارد عمل شــد و همدست 
متهم را در محدوده خیابان ســعدی دســتگیر و در 
بازرســی از مخفیگاهش یک قبضه سالح کلت به 

همراه یک عدد فشنگ جنگی کشف کردند.
متهمان پــس از بازجویی های اولیه با تشــکیل 
پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند. 

    

 تصادف خونین 
در سوئیس
برخورد یک اتوبوس با کامیون در بزرگراهی در نزدیکی 

زوریخ یک کشته و 44 زخمی بر جا گذاشت.

به گزارش یاهــو، اتوبوس حامل گردشــگران یک تور 
مسافرتی بوده است که دچار سانحه شده است.

گزارش های پلیس نشــان می دهد که اتوبوس پس از 
برخورد با کامیون از مســیر منحرف و پس از برخورد با 

یک دیوار متوقف شده است.

علت حادثه بنا بر گزارش های موجود لغزندگی جاده 
برفی و سرعت غیر مجاز بیان شده است.  

 مدرسه بابانوئل ها 

قدیمی تریــن مدرســه بابانوئل هــا در امریکا هر ســال 
پذیــرای ده ها دانش آموز ســالخورده اســت تــا فنون 
رفتــاری بابانوئــل و اجــرای برنامه هایش را در آســتانه 
کریسمس بیاموزند. به گزارش گوود نیوز، این مدرسه 
در ایالت میشیگان قرار داشته و در سال 1937 میالدی 
تأسیس شــده و 81 ســال قدمت دارد. »چارلز هوارد« 
بنیانگذار مدرســه ابتدا کارش را بــا دو دانش آموز آغاز 
کرد و در گذر زمان بر تعداد دانش آموزانش افزوده شده 
است. در مدرسه دانش آموزان سعی می کنند که عالوه 
بر ظاهر خود که توسط آرایشگران مرتب می شود فنون 
ارتباط با کــودکان، بیمــاران و مردم را آمــوزش دیده و 

بتوانند بخوبی با مردم ارتباط برقرار کنند. 

رژه سگ های بابانوئلی
نمایــش رژه ســگ های سوئیســی در لندن بــه همراه 
صاحبان شــان درحالی که لباس بابانوئل پوشیده اند 
هزاران گردشــگر را بــه این منطقه کشــاند. به گزارش 
دیلی میل، صاحبان ســگ ها می گویند که حدود 500 
ســگ در کنــار صاحبان شــان در »هاید پــارک« جمع 
شــدند. یکــی از صاحبان ســگ ها بیان کرد:»ســگ ها 
عالقه زیادی به بازی با یکدیگر دارند و صاحبان شان 
نیــز با هــم گفت و گو می کننــد و از ســوی دیگر فضایی 

برای جذب گردشگر بیشتر خواهیم داشت.« 

مسافر21 ساله کنگویی به کمک همسرش که پزشک است 
و همچنین کادر پرواز هواپیما در ارتفاع 13 هزار متری )۴2 

هزار پا( از زمین یک نوزاد پسر به دنیا آورد.

در بیانیه رســمی شــرکت هواپیمایی ترکیه آمده اســت که 
این مســافر با نام موســاما، ســه ســاعت پس از پــرواز دچار 
درد زایمــان شــد.  ایــن اتفاق در پــرواز هواپیمایــی ترکیه از 
جمهوری گابن به اســتانبول روی داد و مــادر و نوزاد پس از 

فرود در ترکیه به بیمارستان منتقل شدند.

یل
ی م

دیل

گل بازی خرس قطبی
بــازی دیدنــی یــک خــرس قطبــی در میــان گل های 
پــارک حیات وحش اســکاتلند ســوژه عــکاس حیات 

وحش شد.
بــه گزارش دیلی میل، ایــن خرس تنها خرس قطبی 
اســت کــه ظرف 25 ســال گذشــته در بریتانیــا به دنیا 

آمده است.
»هامیــش« هــر روز صدها بیننــده از سراســر بریتانیا 
دارد.گزارش هــا نشــان می دهنــد که روزانــه 200 هزار 
نفــر به این پارک آمده و در کنــار او عکس های به یاد 

تارماندنی می گیرند. 
اس

ی 
دیل

مجازات با  نیش مار 
مرد هندی کــه با اســتفاده از یک مار 
زن جوان را ترســانده بــود و مورد آزار 
و اذیت قــرار داده بود با نیش همان 

مار جان سپرد. به گزارش دیلی میل، 
مرد متجاوز هندی پــس از ورود به یکی 

از اتاق هــای هتل چینی زن جوانــی را با 3 مار 
تهدید کرد و مورد تجاوز قرار داد اما در هنگام آزار این زن 
جوان یکی از مارها مرد شــرور را نیش زد. وی بر اثر نیش 
مار جان باخت. مأموران پلیس هند جســد این مرد را در 

پی شکایت زن جوان در اتاق هتل پیدا کردند. 

 مرگ پسر چترباز 
مقابل چشمان 

مادر 

انفجارگاز در یک کلوپ شبانه در ژاپن 42 نفر را زخمی کرد.
به گزارش دیلی میل، شدت انفجار به گفته ساکنان شهر »ساپورو« شبیه به یک زمین لرزه 

بزرگ بوده است.
در پی این حادثه بخش اعظمی از کلوپ و ساختمان های مجاور تخریب شده و 42 نفر نیز 

زخمی شدند که وضعیت یک نفر از آنها وخیم عنوان شده است.
یکی از شــاهدان ماجرا به تایمز گفت:»صدای انفجار چیزی شبیه به صدای زمین هنگام 
زلزله و رعد و برق بود.شیشــه های زیادی شکســت و چندین نفر نیز زخمی شــدند. پس از 

انفجار افراد زخمی از زیر آوار بیرون کشیده و به بیمارستان منتقل شدند.« 

42 زخمی در انفجار کلوپ شبانه 

ya
ho

o

   

مرد جوان    قربانی دسیسه شوم همسر دوم 

مــرد کالهبردار کــه با معرفی خود به عنــوان داماد یکی از مدل   های تحول در پلیس امروز 
مســئوالن ارشــد قضایی اســتان گلســتان، اقدام به جعل 

اوراق قضایی کرده بود دستگیر شد.
رئیس کل دادگســتری گلستان با اعالم این خبر به میزان 
گفت: این فرد پس از جعل برگه رأی شــعبه های شــورای 
حــل اختــالف و برگه جلب به همــراه یک مأمــور قالبی، 
بــه خانه برخــی افراد مراجعه می کرد و بــا ادعای اینکه از 
آنها طلبکار است و اگر طلبشــان را نپردازند آنان را جلب 

می کند، از مردم اخاذی می کرد.
هادی هاشمیان افزود: یکی از کسانی که این فرد به بهانه 

وصــول طلب خــود به او مراجعه کرده بــود از این جاعل، 
کارت شناســایی خواســته بــود، اما چــون ارائه نکــرده بود 
این خانم به وی مشــکوک شــد و موضوع را به حفاظت و 

اطالعات دادگستری استان گزارش کرد.
پس از بررســی ها مشــخص شــد این فرد جاعل است و با 
هیچ کدام از مسئوالن قضایی استان نسبت فامیلی ندارد. 
این مقام ارشد قضایی استان به مردم توصیه کرد: هنگام 
مراجعــه مأمــوران از آنــان کارت شناســایی بخواهند و در 
صــورت خودداری افراد از این کار، به حفاظت و اطالعات 

دادگستری استان یا پلیس اطالع دهند. 

کــودک مهابادی که از ســوی پــدرش مــورد آزار و اذیت قرار 
گرفته بود به بهزیستی منتقل شــد. مهران یوسفی- رئیس 
اداره بهزیســتی مهابــاد - در این باره بــه ایرنا گفت: چندی 
قبل ســاکنان یکی از محله های این شــهر با مرکــز اورژانس 
اجتماعی اداره بهزیستی تماس گرفته و از یک مورد کودک 
آزاری خبر دادند. این پسربچه 9 ساله که به همراه پدرش در 
یکی از محالت این شــهر زندگی می کرد، از سوی پدرش که 
به مواد مخدر اعتیاد داشت مورد آزار و اذیت قرار می گرفت. 
کارشناســان این اداره با بررسی وضعیت این کودک و تأیید 
کــودک آزاری و مشــکالت تغذیــه ای و رفتــاری و بــا دســتور 

مراجــع قضایی وی را به بهزیســتی منتقل کردند. یوســفی 
گفت: مادر این پسربچه مدتی قبل طالق گرفته بود و وی به 
تنهایی با پدر معتادش زندگی می کرد و همسایه ها از مدتی 
قبل متوجه رفتارهای غیر انسانی این مرد با فرزندش شده 
بودند. وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه 
کودک آزاری بالفاصله با شــماره تلفــن 123 مرکز اورژانس 
اجتماعی اداره بهزیستی تماس بگیرند و موضوع را گزارش 
دهنــد. تهدیــد ســالمت جســم و روان یا به خطــر انداختن 
سعادت، رفاه و بهزیستی کودک توسط والدین یا افرادی که 
نسبت به وی مسئول هستند، کودک آزاری به شمار می رود. 

نجات پسر 9 ساله از شکنجه های پدر معتاد داماد قالبی به دام افتاد

گروه حوادث/  پسر خالفکار که پول و طالهای مادرش 
را دزدیده بود با یک شــکایت ســاختگی سعی داشت 
مســیر تحقیقات پلیــس را منحرف کند اما ســرانجام 
بهــروز فخری-فرمانــده  رو شــد. ســرهنگ  دســتش 
انتظامی صحنه - در تشــریح این خبر اظهار داشــت: 
چنــدی پیــش فــردی بــا مراجعــه بــه پلیــس آگاهی 
شهرســتان صحنه از ســرقت طالهای مــادرش، کیف 
دســتی حاوی مقدار زیادی وجه نقد، گوشــی همراه و 

باند و ضبط خودرواش خبر داد.
بــه   مــادرش  و  وی  مراجعــه  از  پــس  گفــت:  شــاکی 
بیمارستان، در زمان بازگشت متوجه شده که مقداری 
از طالهــای مــادرش شــامل گوشــواره و گردنبنــد، بــه 
همــراه کیف دســتی حــاوی مبلــغ 42 میلیــون ریال و 
همچنین یک دستگاه گوشی، ضبط و باند خودرویش 
نیز ســرقت شــده و از مأموران کمک خواست.  پس از 
ثبت این شــکایت، مأموران پلیــس آگاهی تحقیقات 
خــود را آغاز کردند و ابتدا با بررســی وضعیت شــاکی 
دریافتند که وی خودش دارای ســابقه ســرقت است. 
این موضوع شــک مأمــوران را برانگیخــت و در ادامه 
با تناقض گویی شاکی، در نهایت مشخص شد که این 
پســر خودش اقدام به سرقت طال و پول های مادرش 
کــرده اســت. رئیس پلیــس صحنه تصریح کــرد: فرد 
ســارق همچنیــن بــرای رد گــم کــردن بانــد و ضبــط 
خودرویــش را نیــز جمع کرده بــود تا اینگونــه وانمود 
کنــد که مورد ســرقت قرار گرفته اســت. وی همچنین 
با اشــاره به اعتــراف صریح متهم بــه عمل مجرمانه 
خــود، از معرفــی وی بــه دســتگاه قضایی برای ســیر 

مراحل قانونی و صدور حکم الزم خبر داد. 

 عاقبت دزدی
از کیف مادر 
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از  فــرار  بــرای  کــه  جــوان  زن  حــوادث/  گــروه 
بداخالقی هــای همســرش تصمیــم گرفتــه بود 
دختــری را ســر راه او قرار دهد نمی دانســت این 
ماجــرا بــه گروگانگیــری و مجــروح شــدن دختر 

جوان منجر می شود.
اوایــل  گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایــران«،  بــه 
تابســتان امســال دختر جوانی هراسان با پلیس 
تمــاس گرفــت و از گروگانگیــری 8 ســاعته اش 
توسط سرنشــینان یک خودروی 206 خبر داد. او 
گفــت: مدتی قبل در یک میهمانی شــبانه با زن 
جوانی به نام شهال آشنا شدم. چند باری با شهال 
بیــرون رفتیــم و درنهایت شــب گذشــته مــرا به 

میهمانی در باغی در کرج دعوت کرد.
مینــا ادامه داد: شــهال ســوار بر خــودروی 206 به 
همراه مرد جوانی که او را برادرشوهرش معرفی 
کــرد مرا ســوار خــودرو کردند. ابتدا چند ســاعتی 
در خیابان ها پرســه زدیــم و درنهایت راهی کرج 
شــدیم. در طول مســیر شــهال از برادرشــوهرش 
پدرام گفت و اینکه می خواهد ازدواج کند و دنبال 
دختــر مناســبی بــرای او بــود. از صحبت هایش 
این طــور متوجــه شــدم کــه مــرا بــرای ازدواج با 
پــدرام در نظر گرفتــه و از آنجایی که پدرام پســر 
خوش تیپی بود خواســتم نظرش را جلب کنم. 
به همین خاطر به دروغ گفتم در شرکتی تجاری 

کار می کنم و وضع مالی خوبی دارم و حدود 300 
میلیون تومان پول درحسابم دارم. صحبت های 
ما ادامه داشــت تــا اینکه آنها به کرج رســیدند و 
ناگهــان پــدرام وارد خیابان خلوتی شــد و بعد از 
طی مســافتی خودرو را متوقف کرد. او اسلحه ای 
بــه ســمتم گرفــت و از مــن خواســت کارت عابر 
بانکــم و گوشــی تلفــن همراهــم را بــه او بدهم. 
ترســیده بودم اما مقاومت کــردم و با التماس از 
شهال خواستم کمکم کند. اما پدرام با تیغ موکت 
بــری که به همراه داشــت پای مرا مجــروح کرد. 
من که جانــم را در خطر می دیدم پیامک بانک 
را داخل تلفن همراهم نشانش دادم و گفتم که 
تمــام حرف هایم دروغ بوده و فقط یک میلیون 
تومان پول داخل حســابم است. آنقدر التماس 
کــردم تــا آنها بــاور کردنــد و دوباره راهــی تهران 
شــدند. بــه تهران که رســیدیم مــرا در گوشــه ای 

خلوت از ماشین به بیرون انداخته و فرار کردند.
با شکایت دختر جوان بالفاصله کارآگاهان اداره 
یکم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شدند. در 
نخســتین گام کارآگاهان به بررسی دوربین های 
مداربســته مسیرهایی که پژو ســواران تردد کرده 
بودند پرداختند. در این بررســی ها شماره پالک 
خــودروی 206 شناســایی و مأمــوران بــا کمــک 
شــماره پالک خودرو موفق به شناسایی صاحب 

خودرو شــدند. با به دســت آمدن هویــت پدرام، 
کارآگاهــان دریافتنــد شــهال و پدرام زن و شــوهر 

هستند و پس از این ماجرا به دوبی گریخته اند.

دستگیری در فرودگاه
بدین ترتیب مشــخصات پدرام و همســرش به 
پلیس بین الملل و همچنین پلیس فرودگاه داده 
شــد تا در صورت بازگشت آنها به ایران دستگیر 
شوند. یکشنبه گذشته کارآگاهان اداره یکم پلیس 
آگاهی پایتخت دریافتند که شــهال قصد ورود به 
ایران را دارد. با هماهنگی های قضایی کارآگاهان 
راهی فرودگاه شــده و شــهال را بازداشــت کردند. 
شــهال مدعی شــد که در این ماجــرا بی گناه بوده 
و مقصر اصلی پدرام اســت. شهال در گفت و گو با 
خبرنگار ما از جزئیات گروگانگیری و فرارشان به 

خارج از کشور گفت.

گفت و گو با متهم
ë  چه شد که تصمیم به گروگانگیری گرفتید؟اصاًل

قصد مــن گروگانگیری یا اخــاذی نبود. واقعیت 
ماجرا این اســت که پدرام همســر من اســت اما 

من به دروغ او را برادرشوهرم معرفی کردم.
ë  چرا این کار را کردی؟پدرام بسیار بد اخالق بود

و مرا اذیت می کرد مدتی قبل مهریه ام را به اجرا 

گذاشــتم و چندین بار هــم به خاطر کتک هایش 
شــکایت کــردم. اما او مــرا طالق نمــی داد، برای 
همین نقشه کشیدم تا به طریقی دیگر از شرش 

خالص شوم.
ë  نقشــه ات چــه بود؟مــی خواســتم او بــه مینــا

عالقه مند شود و مرا طالق بدهد.
ë  پس ماجــرای گروگانگیری چــه بود؟مینــا در راه

شــروع بــه تعریــف از خــودش کــردم، پــدرام هم 
وسوســه شــد و با تهدید از او خواســت پولهایش را 
بدهد. اما بعداً متوجه شدیم که او دروغ گفته است.

ë  چطــوری با پــدرام  آشــنا شــده بــودی؟در یک
میهمانــی مختلــط، او را دیــدم اما پلیــس درآن 
میهمانی ما را دستگیر کرد و خانواده متعصب من 
وادارمــان کردند که باهم ازدواج کنیم. پدرام گفته 
بود وضع مالی خوبی دارد اما بعد از ازدواج متوجه 
شــدم کــه او با پــدرش کنــار خیابان میوه فروشــی 

می کند.
ë  خانــه می کردید؟شــوهرم  کار  چــه  دوبــی  در 

اجــاره می کرد. ســپس مبلغی روی اجــاره خانه 
می گذاشت و آن را به توریست ها اجاره می داد.

ë  چرا تو به ایران برگشتی؟از دست همسرم فرار
کــردم. آنجا هم زندگی را به من زهر کرده بود. تا 
اینکه یک روز که دنبال کار رفته بود موفق شدم از 

دست او فرار کنم و به ایران برگردم.

گروه حــوادث- معصومــه مرادپــور/ مرد جــوان که 
به خاطــر بدگمانــی، همســرش را به قتل رســانده 
بــود صبح دیــروز در شــعبه یازدهــم دادگاه کیفری 
اســتان تهران انگیزه دیگری بــرای قتل مطرح کرد.

به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به 
این پرونده از دو ســال قبل به دنبال مرگ زن جوان 
وخودزنــی شــوهرش در خانــه ای واقــع در شــهران 
تهران کلید خورد.مسعود به اتهام قتل عمد صبح 
دیــروز از زندان به شــعبه یازدهــم دادگاه کیفری به 
ریاست قاضی متین راسخ و با حضور یک مستشار 

انتقال یافت.در آغاز جلسه اولیای دم خواستار اشد 
مجــازات بــرای دامادشــان شدند.ســپس متهم در 
جایگاه ایستاد و در شرح ماجرا به قضات گفت: شب 
حادثه به خاطر بی خوابی هایی که داشــتم بشــدت 
عصبی شده بودم. در یک لحظه جنون بهم دست 
داد و با زنم درگیر شــدم. سپس دخترم را به اتاقش 
بردم و در را بستم. من به علت بیماری روانی قرص 
مصــرف می کنم امــا آن روز قرص هایــم را نخورده 
بودم. همســرم را با چاقو زدم و بعد عروســک های 
دخترم را تکه تکه کردم ودرنهایت هم می خواستم 

خودم را بکشم که زنده ماندم.ادعای مسعود درباره 
قتل همسرش در حالی مطرح شد که او پیش از این 
در مراحــل بازجویی گفته بود به خاطر اینکه به زنم 
مظنون شده بودم اورا کشتم.... اما این بار علت قتل 
را عصبی بودن خودش مطــرح کرد.او اتهام قتل را 
پذیرفت اما درباره انگیزه قتل ادعای جدیدی مطرح 
کــرد. ایــن گــزارش حاکی اســت براســاس محتوای 
پرونده، پزشــکی قانونی به هیچ عنــوان جنون آنی 
متهم را نپذیرفته است.پس از پایان اظهارات متهم، 

قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

انگیزه عجیب مرد جنایتکار برای قتل همسر

عذاب وجدان مرد را به مرگ رساند 
گروه حوادث/ مرد جوان که چند سال قبل با پرداخت 
دیه از مجازات قصاص تبرئه شده بود به خاطر عذاب 
وجــدان به زندگــی اش خاتمه داد.به گــزارش خبرنگار 
جنایی »ایران«، ســاعت 7:15 دقیقه دوشــنبه 26 آذر زن جوانی هراســان با 

مأموران کالنتری 160 خزانه تماس گرفت و از مرگ همسرش خبر داد.
همســر این مرد به پلیس گفت: شوهرم سال 87 همسر اولش را کشته بود. او 
5 ســال حبس کشــید و بعد از آن با پرداخت پول به خانواده مقتول موفق شد 
از آنهــا رضایت بگیرد. بعــد از آزادی من با او ازدواج کردم اما شــوهرم از قتل 
همســرش بشدت عذاب وجدان داشــت و این عذاب وجدان حتی باعث شد 
که او معتاد به شیشــه شــود. سه هفته قبل همســرم در توهم و عذاب وجدان 
می خواست دست به خودکشی بزند که من متوجه شدم. صبح وقتی از خواب 

بیدار شدم دیدم همسرم نیست و با جسد حلق آویز همسرم مواجه شدم.

کالهبرداری ۳۰ میلیاردی پدر و پسران
گــروه حوادث/ مرد شــیاد و دو پســرش که بــه بهانه پیش فــروش واحدهای 
مسکونی 30 میلیارد تومان کالهبرداری کرده بودند با ردیابی های کارآگاهان 

پلیس پایتخت دستگیر شدند.
جهانگیــر تقی پــور- معــاون مبارزه بــا جعل و کالهبــرداری پلیــس آگاهی- 
در تشــریح ایــن خبــر گفــت: ســیزدهم آبــان امســال پرونــده ای بــا موضوع 
کالهبــرداری 30 میلیارد تومانی از مرجع قضایــی به اداره چهاردهم پلیس 
آگاهــی تهــران ارجــاع داده شــد. شــاکی ها 150 نفــر بودند که مدعی شــدند 
اعضای یک خانواده- پدر و دو پســرش با پیش فروش واحدهای مســکونی 
از آنها میلیون ها تومان پول گرفته اند.در نخســتین تحقیقات مشــخص شــد 
متهمان این پرونده از سال ۹1 در زمینه ساخت و ساز مسکن در شهر تهران و 
مهر شهر کرج فعالیت دارند. وی با بیان اینکه متهمان با تنظیم مبایعه نامه 
پیــش فــروش واحدهــای مســکونی، اقــدام بــه دریافــت مبالــغ مختلفــی از 
مالباختگان کرده اند، افزود: بعد از مدتی که خریداران برای پیگیری مراحل 
ســاخت و تحویل واحدهای مســکونی به محل و متهمان مراجعه می کنند، 
متوجه می شوند که کالهبرداران یک واحد را به 2 یا چند نفر فروخته و از هر 
کــدام از افراد مبالغــی را دریافت کرده اند.در حال حاضــر دو نفر از متهمان 

دستگیر شده اند و تالش برای دستگیری متهم سوم ادامه دارد.

اخــــبار

خودکشی عاشقانه
گــروه حــوادث/ زن عاشــق پیشــه وقتــی متوجــه شــد مــرد مورد 
عالقــه اش تصمیم بــه خودکشــی دارد با او همراه شــد.به گزارش 
خبرنگار جنایــی »ایران«، بامــداد 26 آذر مأمــوران کالنتری 147 
گلبرگ در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از مرگ زن و مرد 
جوانی در یکی از بیمارســتان های پایتخت خبر دادند.به دســتور 
بازپــرس جنایــی تحقیقات در این رابطه آغاز شــد. همســایه ها که 
زوج جوان را به بیمارستان منتقل کرده بودند در تحقیقات گفتند: 
مهناز چند سال قبل از همسرش جدا شده و به عقد موقت شایان 

درآمده بود. ســاعاتی قبل صــدای فریادهای مهناز را شــنیدیم که 
کمک می خواســت. وقتــی به خانه شــان وارد شــدیم مهناز نیمه 
هوش بود و شــوهرش نیز به سختی نفس می کشــید. مهناز گفت 
شــوهرش به خاطــر مشــکالت مالــی قصد خودکشــی داشــته و از 
آنجایی که مهناز نیز عاشق شوهرش بود با او همراه شده به همین 
خاطر شــایان 5 قرص برنج و مهناز هم ســه قرص خورده اما انگار 
بعــد از مصــرف قرص ها مهناز پشــیمان شــده بود و درخواســت 

کمک کرد. این زوج در بیمارستان جان باختند.

نقشه زن جوان برای فرار از دست شوهر بداخالق



همــه معوقــات عقــب افتــاده کارگران 
بخــش دولتی اســتان مرکزی پرداخت 
شــده و بــرای پرداخت حقــوق معوقه 
کارگران بخش خصوصی نیز اقدامات 
نویــدی  می گیرد.ایــن  صــورت  الزم 
است که »ســید علی آقازاده« استاندار 
از  دیــدار  در  دیروز)دوشــنبه(  مرکــزی 
روزنامــه »ایــران« به جامعــه کارگــری 
اســتان داد. بــا توجــه بــه اینکه اســتان 
صنعتــی  قطــب  چهارمیــن  مرکــزی 
کشــور به شــمار می رود، همواره بحث 
رونــق  توســعه  و  کارگــران  مطالبــات 
واحدهــای تولیــدی آن از اولویت هــای 
دولت به شمار می رود. هر چند که طی 
ماه های اخیر شــاهد بروز مشکالتی در 
خصوص معوقات کارگران در برخی از 
واحدهای بزرگ تولیدی استان مرکزی 
بــوده ایــم، امــا آن طــور کــه مســئوالن 
حاضــر  حــال  در  می گوینــد،  اســتانی 
نســبت بــه ســال گذشــته بخــش قابل 
توجهی از این مشــکالت برطرف شــده 
و رفــع مشــکالت اقتصــادی و صنعتی 
همچنــان در اولویــت امــور اســت و در 
این رابطه به دنبال راهکارهای اجرایی 

و عملی هستیم.
ë روند رو به رشد واحدهای تولیدی

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: هیچ 

مشــکالت  همــه  کــه  نداریــم  ادعایــی 
برطرف شده، اما با اطمینان می توانیم 
بگوییــم کــه مشــکالت در مقایســه بــا 
مدت مشــابه ســال گذشــته کمتر شده 
اســت. به طور مثال، واحد هــای بزرگ 
»هپکــو«،  آب«،  »آذر  ماننــد  تولیــدی 
اراک«  »آلومینیــوم  پــارس«،  »واگــن 
ســال  اســتان،  در  شــرکت ها  دیگــر  و 
گذشــته چند مــاه حقوق عقــب افتاده 
داشــتند، امــا امســال حــدود یــک مــاه 
در پرداخت هــا عقــب هســتند کــه این 

مشکل هم بزودی برطرف می شود.
ë  شــرایط بهتر صنایع بزرگ نســبت به

سال گذشته
آقــا زاده بــا اشــاره بــه آمار مقایســه ای 
سال گذشــته نسبت به امســال، افزود: 
در  افتــاده ای  عقــب  پرداختــی  هیــچ 
بخــش دولتی نداریم و با حمایت های 
انجــام شــده همــه معوقــات کارگــران 
واحدهــا  برخــی  امــا  پرداخــت شــده، 
همچنان مشــکل دارند و حدود یک یا 

دو ماه پرداخت حقوق نداشته اند.
وی بــا بیان اینکه صنایع بزرگ اســتان 
مرکــزی امروز نســبت به ســال گذشــته 
اســت،  برخــوردار  بهتــری  شــرایط  از 
ادامــه داد: در چند ماه گذشــته شــاهد 
کارخانــه  در  مشــکالت  برخــی  بــروز 
انجــام  پیگیــری  بــا  بودیــم.  »هپکــو« 
شــده اکنــون حدود 2 ماه اســت که این 
کارخانــه دوبــاره کار خود را آغــاز کرده 
و تاکنــون چنــد دســتگاه نیــز در آنجــا 
تولید شــده است. در حال حاضر تولید 
ماشــین آالت ســنگینی چــون بولدوزر، 
غلتک، گریدر، لودر و...در برنامه است 
و بــدون شــک کارگــران »هپکــو« ســال 
98 شــرایط بهتــری نســبت به امســال 
خواهند داشــت. بدون شــک بازگشت 
مهم تریــن  از  شــرکت  ایــن  بــه  رونــق 
موفقیت های دولت است که در نتیجه 
همدلــی، همــکاری و تدبیــر دولــت و 
صبــر و بردباری کارگران حاصل شــده 

است.
ë کارگران شازند معوقه ای ندارند

و  شــازند  نیــروگاه  کارکنــان  مشــکالت 
معوقــات ایــن کارگــران یکــی دیگــر از 
مــواردی بــود کــه اســتاندار مرکــزی در 
گفــت:  و  داد  توضیــح  آن  خصــوص 
کارکنــان ایــن نیــروگاه هیــچ معوقه ای 
کار،  اضافــه  حقــوق،  همــه  و  ندارنــد 
ســنوات و دیگــر مزایای آنــان پرداخت 
شده است. البته باید بگویم این نیروگاه 

کــه  اســت  کشــور  فعــال  واحد هــای  از 
ساالنه یکهزار و 320 مگاوات تولید برق 
دارد که به شــبکه برق سراســری کشــور 
می دهــد و بایــد بهــای آن را از شــرکت 
توانیــر دریافــت کنــد. در برخــی مواقع 
پرداخــت نشــدن یا تأخیــر در پرداخت 
بهای برق تولیدی از سوی شرکت توانیر 

سبب بروز برخی مشکالت می شود.
ë حمایت از صنایع در اولویت کاری

اســتاندار مرکزی درخصــوص حمایت 
اظهارداشــت:  اســتان،  صنایــع  از 
کاری  اولویــت  در  صنایــع  از  حمایــت 

اســتان مرکزی اســت که در همین سال 
تومــان  میلیــارد   900 حــدود  گذشــته 
طــرح  قالــب  در  حمایتــی  تســهیالت 
»رونــق تولیــد« پرداخــت شــده اســت. 
همچنین 300 میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغال پایدار روستایی نیز برای استان 
مصــوب شــده کــه تاکنــون 200 میلیارد 
تومــان آن پرداخت شــده و بقیه نیز در 
حــال پرداخت اســت. وی در خصوص 
گالیــه برخی روســتاییان در مورد موانع 
پیش روی دریافت تســهیالت اشتغال، 
ایــن  در  کــه  بودجــه ای  اظهارداشــت: 

خصــوص در نظــر گرفته شــده مصوب 
اســت و ســقف آن تعییــن شــده، امــا 
بوروکراســی های پیچیده بانک ها سبب 
شــده برخی روســتاییان بــرای دریافت 
مواجــه  مشــکالتی  بــا  تســهیالت  ایــن 
کارگروه هــای  در  مشــکل  ایــن  شــوند. 
مربوطه مطرح شده و تالش داریم این 
موانــع را برطرف کنیم. البته آن طور که 
آمارهــا نشــان می دهد، شــرایط صنایع 
اســتان رو به بهبود است و انتظار داریم 
ایــن شــرایط در ســال آینــده نیــز تداوم 

داشته باشد. 

صداوســیمای  دوبــالژ  واحــد  مدیــر  بومــی«  »ابراهیــم    
مرکزمهابــاد گفــت: حــدود40 فیلــم، ســریال و انیمیشــن 
تاکنون در واحد دوبالژ این شهرســتان به زبان کردی دوبله و 

صداگذاری شده است.
  »خلیل قاسمی«، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اعالم کرد: 
با راه اندازی خط دریایی بندرجاســک به بندرســویق عمــان، بازرگانان ازاین پس 

می توانند کاال های خود را از بندر جاسک به بندرسویق صادر کنند.
»یداهلل جواد پور«، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی یزد با اشاره به افزایش 
ســطح زیر کشــت گیاهان دارویی در استان نسبت به سال 96 تصریح کرد: امسال 
تاکنون، 820 تن انواع محصول گیاهان دارویی از یکهزار و 300 هکتار زمین های زیر 

کشت برداشت شده است.
  »لطف اهلل رضایی«معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان سمنان 
با بیان اینکه تولید نهال گواهی شده در دستور کار این سازمان قرار دارد، خاطرنشان 

کرد: سه باغ مادری برای تولید نهال در استان ایجاد  شده است.
»حسین اسالمی«، سخنگوی شورای اسالمی شهرقم ازموافقت اعضای شورای 
شهر با واگذاری یکهزار هکتار از اراضی دولتی به شهرداری قم برای ایجاد فضای 

سبز خبرداد.
»محمد رضا خالقی«، مدیرعامل صندوق حمایت از توســعه بخش کشــاورزی 
اســتان مرکزی اظهار داشت: مصوبه افزایش 500 میلیارد ریالی سرمایه صندوق 
بخش کشاورزی این استان برای سال آینده در مجمع عمومی صندوق صادر شد.
  »امیرهالکویی«سرپرســت کتابخانه های استان اصفهان گفت: در بسیاری 
از شــهرها مانند اردبیل و همدان و غیره کتابخانه های استاندارد وجود دارد 
اما در اســتان اصفهــان به دلیل کمبود بودجه قادر به ســاخت کتابخانه های 

استاندارد نیستیم.
 »ابراهیم نصری« مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی تأکید 

کرد:۱8 شرکت حمل و نقلی متخلف استان امسال  پلمب شد.

گمرک مهران در صادرات اول شد
از ابتدای ســال 97 تا ابتدای آذرماه بیش از 960 میلیون 
دالر صــادرات غیــر نفتــی از مرز مهــران در اســتان ایالم 

انجام شده است.
به گزارش ایرنا، قاســم ســلیمانی دشــتکی، اســتاندار ایالم در جلســه ســتاد 
تسهیل و رفع موانع تولید، برتداوم صادرات از مرز مهران با توجه به کسب 
رتبه اول گمرک صادراتی کشــور تأکید کرد و افزود: از اول آذرماه تاکنون نیز 
بیش از ۱64 میلیون دالر صادرات از این مرز انجام شده است. استاندارایالم 
ادامه داد: در چند روز گذشته بیش از ۱0 میلیون دالر از این مرز، صادرات به 
کشــور عراق صــورت گرفته که اگر روند صادرات به همیــن منوال ادامه یابد 

رکورد سال های گذشته نیز شکسته خواهد شد.

برپایی نمایشگاه اقوام ایرانی در اراک
محــل  در  اراک  شــهر  میزبانــی  بــه  کــه  ایرانــی  اقــوام  نمایشــگاه  دومیــن 
نمایشــگاه های بین المللی اســتان مرکزی در حال برگزاری اســت، از ساعت 
۱۵ تا 2۱، روز جمعه )سی ام آذرماه( پذیرای بازدیدکنندگان است. به گزارش 
خبرگــزاری صداو ســیما، اجرای موســیقی اصیــل ایرانی به وســیله گروه های 

هنری و ویژه برنامه شب یلدا، از برنامه های جانبی این نمایشگاه است.

کارت های پیله وری در ایالم باعث مشکالت مالیاتی شد
متأســفانه کارت هــای پیله وری، بــه  نام افراد بی اطالعی صادر و توســط تجار 
گردش مالی زیادی را به همراه داشــته که مشــکالتی را برای صاحبان کارت 
به دنبــال دارد. »قــدرت فیض اللهی« مدیرکل اقتصاد و دارایی اســتان ایالم 
بــه مهر گفت: از دســتگاه قضایی انتظار می رود، شــعب قضایی ویژه جرایم 
اقتصادی تشــکیل شــود تــا انضباط مالــی در اســتان برقرار شــود. وی افزود: 
ضروری اســت مدیران اســتان، راهکارهایی را جهت جلوگیری از این مشکل 

پیدا تا با سوء استفاده کنندگان برخورد قانونی انجام شود.

نقش گیاهان دارویی در احیای اراضی ملی کردستان
230 هکتار از اراضی ملی کردســتان طی عملیات احیا و غنی ســازی مراتع با 

استفاده از گیاهان دارویی احیا شده است.
»پیام شریفی«، رئیس اداره بهره  برداری منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان 
به ایســنا، اظهار داشــت: در  فاز اول انجام کار، با همکاری کارشناســان معاونت 
فنی اداره کل، 2۵هزار نشــای گیاهان دارویی در محل نهالســتان گریزه سنندج 
تولید شده است. این نشاها جهت استفاده در طرح های بیولوژیک آبخیزداری و 
آبخوانداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و در قالب عملیات کپه کاری 
و بذر پاشی، احیا و غنی سازی مراتع مورد استفاده قرار گرفته است. رئیس اداره 
بهره  برداری منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان، بیان کرد: این نوع گیاهان با 

توجه به نیاز سنجی در کل استان و بومی بودن گونه ها، انتخاب شدند.
شــریفی خاطرنشــان کــرد: در فــاز دوم نشــاهای تولیدشــده در نهالســتان بــه 
عرصه های ملی استان انتقال داده شده در اجرای عملیات بیولوژیک کپه کاری 
در مراتع مستقر و کشت می شود. وی یادآور شد: در عملیات مذکور نشاکاری با 
گونه های آویشن و ختمی انجام شده اما کپه کاری و بذرکاری به صورت محدود 

با استفاده از بذرهای کاسنی، ختمی و  آویشن انجام گرفته است.

بهره برداری از مرحله دوم آب شیرین کن بندرعباس
مرحله دوم آب شــیرین کن بندرعباس با ظرفیت 20 هزار مترمکعب تا پایان 

امسال به بهره برداری می رسد.
»فریدون همتی« اســتاندار هرمزگان به خبرگزاری صدا و سیما، گفت: امسال آب 
آشامیدنی شهر بندرعباس با آب شیرین کن ها و سد های پایین دست شمیل و نیان 
تأمین می شود. انتقال آب از سد سرنی تا تصفیه خانه میناب نیز در دستور کار است. 
به گفته وی مصرف روزانه آب شهر بندرعباس در تابستان 2 هزار و ۶00 لیتر بر ثانیه 
بود که مردم اندکی صرف جویی کردند و تابســتان بخوبی ســپری شــد. »هوشنگ 
مالیــی« مدیر عامل شــرکت آب منطقــه ای هرمزگان نیــز گفت: 2۱ ماه اســت که 
هیچ جریان ســیالبی و رودخانه ای وارد ســد های استان نشده است. مالیی از همه 
شــهروندان در بخش های کشــاورزی، خانگی و صنعت خواســت همچنان صرفه 
جویــی کنند. مدیر عامل شــرکت آب منطقــه ای هرمزگان افــزود: پیش بینی های 
سازمان هواشناسی نشان می دهد بارندگی زمستان نیز بارش قابل توجهی نیست. 

وی از کشاورزان خواست 20 درصد کاهش سطح کشت را رعایت کنند.

واریز سود فروش سوخت به حساب مرزنشینان خوزستان
ســود حاصــل از فروش ســوخت بــه حســاب سرپرســتان خانوارهای مرزنشــین 
خوزستان واریز می شود.»عامر کعبی«، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای 
اسالمی به ایسنا، اظهار داشت: با پیگیری های انجام  شده در 2 سال گذشته حق 
مردم مرزنشــین از ســود وعواید حاصل از فروش سوخت، توسط وزارت نفت به 
وزارت کشــور تخصیص داده خواهد شــد. همچنین وزارت کشــور نیز باید هر چه 
ســریعتر نســبت به تعیین مبالغ واریزی به ازای هر خانوار مرزنشــین اقدام کند. 
کعبی تصریح کرد: براساس مصوبات سی و سومین کارگروه مرکزی تبصره ماده 
2 منعقده در تاریخ  97/۶/۱2در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مقرر 
شد، اجرای طرح سود فروش سوخت تحویلی به مرزنشینان شعاع 20 کیلومتری 
خوزســتان از ابتدای مهرماه امســال برای یک دوره 3 ماهه به صورت آزمایشــی 
از طریــق مرز خراســان رضوی عملیاتی شــود. نماینده مردم آبــادان در مجلس 
شــورای اسالمی با اشــاره به توافق انجام شــده در این زمینه خاطرنشان کرد: این 
طــرح اکنون در حال اجراســت و طبق دســتورالعمل های مربوطه، ســود وعواید 
حاصل از فروش به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول طرح از طریق کارگروه 

فروش سوخت استانی واریز خواهد شد.
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اخبـــار

پرداخت معوقات عقب افتاده کارگران بخش دولتی استان مرکزی

بیماری »لکه  طاووســی« زیتون، ساالنه 
40 درصد از باغ هــای زنجان را متحمل 

خسارت می کند.
»مهدی عباســی«، رئیس شــورای ملی 
زیتون ایران در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
داشــت: این بیماری می توانــد به دنبال 
دالیلــی از جمله تراکم بــاالی محصول 
و ضعیــف شــدن درخت اتفــاق بیفتد؛ 
در واقــع تغذیــه نادرســت و بی توجهی 
به شــاخص های حفظ سالمت درخت 

طــی دوره داشــت، از مــواردی اســت که 
به ضعیف شــدن درخت و متعاقب آن 
ابتالی درخت به بیماری لکه  طاووســی 

منتج می شود.
وی ادامــه داد: ازمهم تریــن مــواردی که 
می تواند به ریشه کنی یا کاهش چشمگیر 
بیماری لکه  طاووسی منجر شود، حضور 
مستمر شــرکت های مشــاوره کشاورزی 
باغــی  امــور  در  فنــی  و دخالــت مدیــر 
اســت. به عنــوان مثــال، ســم فروش ها 

و کودفروش هــا نبایــد فقــط پشــت میز 
بنشــینند و بــه تجویــز از راه دور و بــدون 

انجام هرگونه آزمایش اکتفا کنند.
عباسی با تأکید بر اینکه هر گونه تجویزی 
باید بــر اســاس مشــاهده از راه نزدیک، 
آزمایش هــای  و  هوایــی  و  آب  شــرایط 
خــاک و آب صورت گیــرد، تصریح کرد: 
متأسفانه قریب به اتفاق سم  فروشی ها 
بجــز فــروش ســم وکــود، هیــچ اقــدام 
دیگری بــرای بهبود وضعیــت باغ های 

و در برخــی  انجــام نمی دهنــد  زیتــون 
شــرکت ها نیز مدیر فنی فقط به صورت 

صوری حضور دارد.
رئیس شــورای ملی زیتون ایــران یادآور 
در  بایــد  حتمــاً  فنــی  کارشــناس  شــد: 
شــرکت های مشــاوره حضــور فیزیکــی 
داشته باشد و میزان سم و کود مورد نیاز 
باغ ها را بر اســاس آزمایــش های دقیق 
و اصولــی تجویــز کند. متأســفانه برخی 
شــرکت ها فقــط از مدرک مدیــران فنی 

برای تأســیس شــرکت بهــره گرفته اند و 
چنیــن چیــزی می توانــد زمینــه را برای 
تخریــب روزافــزون خــاک، آب و باغ هــا 
آن  کــرد:  تأکیــد  عباســی  کنــد.  فراهــم 
دســته از مدیران فنی شــرکت های ســم 
و کودفروشــی موفــق خواهند بــود که به 
صورت مســتمر درباغ ها حضور داشــته 
باشــند. البتــه چنیــن شــرایطی توســط 
شــرکت های بزرگ و غیــر بومی در حال 

شکل گرفتن است. 

»لکه  طاووسی« زیتون، در کمین باغ های زنجان
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استاندارمرکزی با حضور در روزنامه ایران، از پیگیری دولت برای بهبود معیشت کارگران خبر داد

 ساخت سامانه هوشمند ملی 
پایش کندو در یاسوج

نخستین سامانه هوشــمند ملی پایش کندو زنبورعسل در جهاد 
دانشگاهی واحد کهگیلویه و بویراحمد طراحی و ساخته شد.

»ســعید رشــیدی«، معــاون پژوهشــی جهــاد دانشــگاهی واحــد 
کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گــو با ایرنا درباره این طرح گفت: 
این سامانه هوشمند با تالش یک تیم از کارشناسان جهاد دانشگاهی، با قابلیت پایش 
برخط و از راه دور دما و رطوبت داخل و خارج کندو طراحی و ســاخته شــد. رشــیدی که 
خود ایده پرداز و یکی از مخترعان این سامانه است، توانایی سنجش میزان عسل تولید 
شــده از راه دور و مکان یابی لحظه ای و برخط این کندو از طریق اپلیکیشن قابل نصب 
روی تلفــن همــراه را از دیگــر امکانات این کندو عنوان کــرد و افزود: این کندو همچنین 
به ســامانه اعالم هشدار سرقت از راه دور مجهز است که در صورت سرقت، آژیر اعالم 
ســرقت از طریق اپلیکیشــن تلفن همراه به زنبوردار، اطالع رســانی می کند. وی تجهیز 
ایــن کنــدو به برق خورشــیدی را از دیگر امکانات آن عنوان کرد و گفت: این ســامانه به 
زنبوردار این امکان را هم می دهد که در هر منطقه آب و هوایی از این کندو استفاده کند. 
رشیدی این سامانه را قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی دانست و تصریح کرد: 
قابلیت های متنوع در کاربرد و استفاده در مزارع زنبورداری سنتی و مدرن کشور و قیمت 
تمام شده کمتر از جمله مزایای رقابتی این سامانه است. تاکنون نمونه کندوی داخلی 

با این ویژگی ها در کشور طراحی و تولید نشده است.
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بارش شهابی جوزایی در استان مرکزی. به نظر می رسد، این سیارک 
دنباله دار هر ۵۲۴ روز یک دور به گرد خورشید می چرخد و در خارج از 
شهرها و در آسمانی تاریک به شکل جرمی سبز رنگ و مه آلود با چشم غیر 
مسلح دیده می شود
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کاروانسرای »قصر بهرام« در پارک ملی کویر گرمسار استان سمنان 

برگزاری مسابقات دوچرخه سواری نمایشی کشوردر پیست ِاسکیت بوستان علوی شهر قم 

گزارش 
مـــصور

در  تنفــس  طــرح  اجــرای  بدنبــال 
جنگل های شــمال و مقرر شــدن اینکه 
درختــان  از  بهره بــرداری  حــق  کســی 
جنــگل هــای شــمال را به مــدت 2 تا 3 
ســال نداشته باشــد، درچند ماه گذشته 
شــاهد افزایش برداشــت از جنگل های 
زاگــرس و جنــگل  هــای غــرب کشــور و 
قطــع درختان بســیاری در ایــن منطقه 

هستیم.
هیــأت  عضــو  محمــودزاده«،  »جــالل 
و  آب  کشــاورزی،  کمیســیون  رئیســه 
منابع طبیعی مجلس و نماینده مردم 
اســالمی  شــورای  مجلــس  در  مهابــاد 
در گفت وگــو بــا ایلنا با بیــان اینکه با دو 
معضــل قاچــاق خاک و قاچــاق چوب 
در کشور مواجه هســتیم، گفت: قاچاق 
چــوب به این معنا نیســت کــه چوب ها 
فقط به خارج از کشــور ارسال می شود، 

بلکه بیشتر به کارخانه های داخل کشور 
فروخته می شود.

وی بــا بیان اینکه از بیــن بردن درختان 
جنگلــی اخیراً شــدت پیدا کــرده، ادامه 
داد: درختان جنگل هــای زاگرس قطع 
بــه  یــا  کاغذســازی  کارخانجــات  بــه  و 
کشــورهای همجــوار حمــل مــی  شــود. 
ایــن موضــوع جنــگل هــای زاگــرس و 
غرب کشــور را در معــرض خطر تهدید 
قرار داده اســت. متأســفانه نه ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت و نــه منابــع 
طبیعی هیچ عکس العملی دراین باره 
نشــان نمی دهنــد، دالل هــای بســیاری 

هم از این موضوع نفع می برند.
محمــودزاده دربــاره قاچاق خــاک نیز 
گفــت: قاچاق خاک طی ۱۵ تا ۱۶ ســال 
گذشته وجود داشته، البته در سال هایی 
شــدت گرفته و در ســال هایی کــم بوده 

است. مقصد این قاچاق نیز کشورهای 
عربــی حاشــیه خلیج فارس اســت و از 
ایــن خاک بیشــتر بــرای خشــک کردن 
ســطح دریــا، افزایــش ســطح مناطــق 
مســکونی در دریــا و اراضــی کشــاورزی 
استفاده می شود. این نماینده مردم در 
مجلس شــورای اســالمی با بیــان اینکه 

قاچــاق خــاک بیشــتر در مناطقــی کــه 
خاک کشــاورزی مرغوبــی دارند، انجام 
می شود، تصریح کرد: بیشتر خاک های 
رسی قاچاق می شود، چراکه کشورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس بیشــتر طالــب 
خاک های رسی هستند، زیرا خاک های 
این کشــور بیشــتر از جنس شــن اســت، 

البتــه همــه خاک هایــی که قاچــاق می 
شــوند نیز از بخش هــای منابع طبیعی 
خاک هــای  بیشــتر  بلکــه  نیســتند، 
کشــاورزی هستند و اراضی کشاورزی که 
بــه دلیل تغییــر اقلیم، کاهــش بارش، 
خشــک شــدن چاه هــا و کاهش ســطح 
آب های زیرزمینی از تولید خارج شــده، 
توســط قاچاقچیان خریــداری و قاچاق 

می شود.
بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  محمــودزاده 
تولیــد یــک ســانتی متــر خاک هــزاران 
ســال زمان نیــاز اســت، بنابراین حفظ 
خــاک اهمیــت بســیاری دارد و از بیــن 
و  تولیــد  کاهــش  باعــث  خــاک  رفتــن 
کاهش درآمد کشــاورزان و اشــتغال در 

کشور می شود.
کشــاورزی،  کمیســیون  رئیــس  نایــب 
بــه  اشــاره  بــا  طبیعــی  منابــع  و  آب 

تصویــب قانــون حفاظــت از خــاک در 
ســال گذشــته، خاطرنشــان کرد: دولت 
موظــف بــه اجــرای ایــن قانــون اســت 
و بایــد نظــارت بیشــتری در خصــوص 
اجرای این قوانین توســط دستگاه های 
در  متاســفانه  باشــد.  داشــته  مربوطــه 
اجــرای قوانین کمــی با مشــکل مواجه 

هستیم.
وی در پاســخ به این ســؤال کــه نظارت 
مجلــس بــر اجــرای قانــون مبــارزه بــا 
قاچــاق خــاک چگونــه اســت، تصریح 
کرد: مجلــس باید نظارت بیشــتری در 
ایــن خصــوص داشــته باشــد و وظیفــه 
نظارتی مجلس ســنگین اســت. دولت 
هــم بایــد جدیــت بیشــتری بــر اجرای 
قوانیــن داشــته باشــد و از قانون گریزی 
جلوگیری کنــد و مســئوالن ذیربط را بر 

اجرای قانون هدایت کند.
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افزایش برداشت از جنگل های غرب کشور

 سال بیست وچهارم  شماره 6951
 سه شنبه  27 آذر 1397

شیما جهان بخش
خبرنگار 



این روزها دوباره بحث آلودگی هوا به علت 
افزایــش غلظت آالینده ها در صدر خبرها 
قــرار گرفته اســت. موضوعی کــه با مطرح 
شــدنش کمیته اضطرار تشــکیل می شود 
و اولیــن راهــکار ایــن کمیته هــم تعطیلی 
مدارس کشــور اســت. آن طور که مسئوالن 
آمــوزش و پــرورش می گویند از ســال 91 تا 
حــاال در دو ماهی که هوا آلوده بوده اســت 
کشــور  مــدارس  روز  مــاه( 30  دی  و  )آذر 
تعطیــل شــده اســت. بــر اســاس آمــاری 
کــه مســئوالن وزارت آمــوزش و پــرورش 
داده اند، هر روز تعطیلی آموزشی هزینه ای 
معــادل 120 میلیــارد تومــان بــرای دولت 
در پــی خواهــد داشــت. به گفته مســئوالن 
در هر حــال تعطیلــی مــدارس، مســکنی 
بــرای رفــع آلودگی هــوا اســت و نهادهای 
تصمیم گیر باید برای کاهش این آلودگی 
آنهــا  راهــکار مناســب پیش بینــی کننــد. 
همچنین تعطیلی مدارس را تنها نیامدن 
دانش آمــوزان به مدرســه نمی دانند بلکه 
بــر این باورند که ایــن تعطیالت ضررهای 
بســیاری به نظام تعلیــم و تربیت می زند 
چــرا کــه وزارت آمــوزش و پــرورش تقویم 
آموزشــی مشــخصی دارد و طبــق همیــن 
برنامــه دانش آمــوزان بایــد آموزش هــای 
الزم را ببیننــد که با توجه به این تعطیالت 

برخی از آموزش ها به صورت فشرده انجام 
می شود. همین امر موجب افت تحصیلی 
دانش آمــوزان می شــود. بــا این حــال باید 
پرســید که مــدارس کشــور چه تأثیــری در 
آلودگــی هــوا دارنــد و ایــن تعطیل شــدن 
مکــرر مــدارس چــه خســارت ها یی بــرای 
آموزش و پرورش، دانش آموزان و والدین 
آنها به دنبال دارد؟ موضوعی که مســعود 
ثقفــی نماینــده آمــوزش و پــرورش شــهر 
تهــران در کمیتــه اضطــرار آلودگــی هوا به 
آن پاسخ می دهد: بر اساس تحقیقاتی که 
ما انجام داده ایــم مدارس و دانش آموزان 
هیــچ تأثیــری بر ایجــاد آلودگــی وافزایش 
آالینده ها ندارند. تنها موضوعی که همیشه 
در کمیته بحث می شــود این است که این 
دانش آموزان با خودرو به مدرسه می آیند 
که کل زمان رفت و برگشــت دانش آموزان 
کل  همچنیــن  می شــود.  ســاعت  یــک 
خودروهایی که در قالب سرویس مدارس 
کار می کننــد حــدود 14 هــزار و 600 خودرو 
اســت که نسبت به ترددهای خودرویی که 
در تهران می شود بسیار ناچیز است. البته 
بایــد اعالم کــرد کــه بیشــترین تعطیالت 
آلودگــی هــوا در مقطــع ابتدایــی اســت و 
تعداد ســرویس دانش آموزان در این پایه 
هزارو817 خودرو اســت که این میزان هم 

اصاًل در میزان آالینده ها تأثیرگذار نیست.
وی در پاسخ به اینکه آیا تعطیل کردن 
مدارس تأثیری در کاهش آلودگی هوا دارد 

یــا ندارد؟ می گویــد: این تعطیلی مدارس 
هیچ تأثیری در کاهش آلودگی و بهبود هوا 
نــدارد چرا که دانش آمــوز آالینده ای تولید 
نمی کنــد و فقط ســرویس مدارس اســت 
که این ســرویس ها هم فقط دانش آموزان 
را نمی آورنــد. آنهــا معمــوالً در آژانس کار 
می کننــد و بعــد از اینکــه دانش آمــوزان را 
بــه مدرســه می رســانند در جــای دیگــری 
کار می کننــد. البتــه خــود خانواده هــا کــه 
دانش آمــوزان را می آورنــد بعــد از اینکــه 
دانش آمــوز را بــه مدرســه می رســانند بــه 
محــل کار می رونــد. ثقفــی دربــاره اینکــه 
آیــا تعطیــل کــردن مــدارس تأثیــری بــر 
سالمت دانش آموزان دارد؟ می افزاید: در 
کمیته اضطرار بیشــتر تصمیم گیری روی 
دانش آمــوزان ابتدایی می شــود. یعنی در 
این ســال ها بیشــتر دانش آمــوزان ابتدایی 
تعطیل شده اند که اولین تأثیر منفی اش بر 
دانش آموزان این اســت که آنها می گویند 
که چرا مســئوالن فــرق می گذارنــد ما هم 
دانش آموز هستیم.از سوی دیگر ما میزان 
آالینده های موجود در خانه و کالس درس 
را اندازه گیــری کردیــم و بــر اســاس نتایج 
درس  کالس  و  خانــه  در  آالینده هــا  ایــن 
یکسان است. البته که دانش آموزان هنگام 
تعطیلی هــا در خانه نمی ماننــد. وقتی که 
دانش آموزان تعطیل می شــوند مجبورند 
کــه با والدینشــان به محــل کار برونــد. این 
بچه ها به همان اندازه در معرض آالینده ها 

قرار می گیرند. اگر بخواهیم تأثیر بر کاهش 
آلودگــی هوا داشــته باشــیم اگر مدرســه را 
تعطیل می کنیــم باید ادارات هم تعطیل 
کنیــم تــا خانواده ها از شــهر خارج شــوند. 
نماینــده آمــوزش و پــرورش شــهر تهران 
در کمیتــه اضطرار آلودگی هوا با اشــاره به 
اینکه هر چه مدارس بیشتر تعطیل شوند 
فرآیند تعلیم و آموزش بــه دانش آموزان 
می کنــد:  اظهــار  شــد  خواهــد  فشــرده تر 
معلمــان مجبورنــد مطالــب را در مــدت 
زمــان کمتــری بــه دانش آمــوزان تدریس 
کنند. بنابراین، در این حالت دانش آموزان 
در یادگیری دچار مشــکل می شوند. عالوه 
بــر ایــن در برنامــه درســی زمــان آموزش 
وجــود دارد که اهداف درســی را مشــخص 
می کند که در برگیرنده چند شاخص است 
که شــامل تعداد روزها و ساعات آموزشی 
در هفتــه اســت. در واقــع ترکیــب تعــداد 
روزهای آموزشی با تعداد ساعات آموزشی 
نشــان دهنده زمــان اختصاص داده شــده 
بــه آمــوزش دانش آموزان اســت کــه باید 
اهداف آموزشــی را مشخص کند. بنابراین 
ما پیشــنهاد داده ایــم اگر دانش آمــوزان را 
تعطیــل می کنیــد ادارات را هــم تعطیــل 
کنیــد تــا آنهــا با هــم از شــهر خارج شــوند 
اینکه اولین راهکار تعطیلی مدارس باشد 
موضوعــی حــل نمی شــود و ما از ســال 91 
تاکنون هر ســال مدارس را تعطیل کردیم 

اما نتیجه ای نگرفتیم.

یک کنشگر حوزه محیط زیست گفت: شهروندان تهرانی 22 میلیون 
ساعت از عمر خود را در ترافیک سپری می کنند.

بــه گزارش مهر، محمــد درویش در همایش ملــی روز حمل و نقل 
بــا بیان اینکه شــهروندان تهرانــی 22 میلیون ســاعت از عمر خود را 
در ترافیک ســپری می کنند و این آمار در کشور به ۵0 میلیون ساعت 
می رسد، گفت: اگر بر اساس نرخ تعیین شده وزارت کار این ساعات 
را محاسبه کنیم، 30 هزار میلیارد از سرمایه ملی کشور در حال هدر 
رفتن است. وی با اشاره به آماری که معاون حمل و نقل و ترافیک 
ســال گذشته ارائه کرد، گفت: شــهریورماه 9۶ معاون حمل و نقل 
اعالم کرد ۶ برابر ظرفیت معابر تهران خودرو در حال تردد است. 

این در حالی است که 70 کیلومتر بیش از آنکه برای تهران تا افق 1۴0۴ 
تونل و بزرگراه پیش بینی شده در تهران معبر ساخته شده است.

درویــش با بیان اینکه اولین هشــدار در خصوص ترافیــک و آلودگی 
هوا ۶1 ســال پیش در روزنامه اطالعات منتشــر شــد، گفت: در این ۶1 
سال نتوانستیم این دو مشکل را برطرف کنیم. ۴۴.1 درصد ترددهای 
روزانه، توســط خودروهای تک سرنشــین است و زیر پل سید خندان 
آلودگــی صــدا بــه 8۶ دســیبل می رســد در حالی که آســتانه تحمل 
انسان ها برای آلودگی صوتی ۶0 دسیبل است و تحمل صدای بیشتر 
باعث پرخاشــگری و بیماری های گوناگون می شود و به همین دلیل 

است که تهران مقام سوم نزاع در جهان را دارد.

سپری شدن ۲۲ میلیون ساعت از عمر تهرانی ها در ترافیک
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تعطیلی مدارس تأثیری در کاهش آلودگی هوا ندارد 
از سال 91 تاحاال 30 روز مدارس کشور به خاطر آلودگی هوا تعطیل شدند 

هدی هاشمی
خبرنگار

خبــــر

 بطحایی: اجازه نمی دهم مؤسسات کنکور
از دانش آموزان ارتزاق کنند

ســید محمــد بطحایــی وزیــر آموزش وپــرورش در صفحــه 
شــخصی خــود در توئیتر اعالم کــرد: برخی از مؤسســات از 
راه اضطراب آفرینــی و فشــار بر دانش آموزان ارتــزاق می کنند و می خواهند 
خواسته هایشــان  بــا  مطابــق  را  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  سیاســت های 
تغییــر دهنــد، پــول و قــدرت زیادی هــم دارند. تــا زمانی که من مســئولیت 

خدمتگزاری در این وزارتخانه را دارم اجازه نمی دهم چنین اتفاقی بیفتد.
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ســخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به 
شــاخص مرگ و میر مادران باردار در 
کشــور، درباره وضعیت کشور در زمینه 
تعداد پزشــک متخصــص گفت: هنوز 
در کشــور کمبود متخصص وجود دارد 
و یکــی از علل اصلــی آن توزیع و نحوه 

استقرار متخصصین است.
به گزارش ایســنا، دکتــر ایرج حریرچی 
بهداشــت  وزارت  خبــری  نشســت  در 
با بیــان اینکه کاهش مــرگ و عوارض 
ناشــی از بارداری و زایمــان در مادران 
مهــم  شــاخص های  از  یکــی  بــاردار 
کشــوری  هــر  در  درمانــی  بهداشــتی 
اســت، گفــت: بــارداری و فرزنــدآوری 
یکی از شــیرین ترین خاطرات خانواده 
انتظــار  خانواده هــا  قاعدتــاً  و  اســت 
ندارنــد کــه بــا عــوارض و مــرگ ومیــر 
همــراه باشــد، ولــی در ســال های قبل 
از  زیــادی  تعــداد  انقــالب  پیــروزی  از 
زنــان جــوان ایرانــی هنگام بــارداری و 
زایمــان یا بعــد زایمان دچــار مرگ یا 
عــوارض قابــل توجــه می شــدند.  وی 
افزود: خوشــبختانه بــا اقدامات انجام 
شــده در ۴0 ســال اخیــر، میــزان مرگ 
ومیــر مادران بــاردار در ایران به میزان 
یافتــه  کاهــش  توجهــی  قابــل  بســیار 
اســت. همــه کشــورهای جهــان تحت 
عنــوان اهداف توســعه هــزاره متعهد 
به کاهــش 7۵ درصــدی میــزان مرگ 
ومیر مــادران باردار در دوره 2۵ ســاله 
1990 تا 201۵ شــده بودنــد. در آخرین 
گزارش ســازمان جهانی بهداشــت که 
در ســال 201۶ منتشر شده، کشور ایران 
جزو موفق ترین کشــورها در دســتیابی 
به این هدف توســعه هزاره اعالم شده 
است و جمهوری اســالمی ایران بیش 
از 7۵ درصــد مــرگ ومیــر مــادران را 
کاهش داده اســت. هدف اصلی ایران 
و دیگر کشورها در مقطع زمانی کنونی 
پایان دادن به مرگ های قابل اجتناب 

مادران باردار است.

ë آمار مرگ ومیر مادران باردار
حریرچــی بــا بیــان اینکــه شــایع ترین 
علــت پذیرش در کل بیمارســتان های 
کشــور، زایمــان اســت، ادامــه داد: در 
ســال 9۵ در کشــور یک میلیــون و 280 
به صــورت  چــه  زایمــان   ۵۴ و  هــزار 
طبیعی و چه به صورت سزارین انجام 
شــده اســت کــه از ایــن میــزان زایمان 
277 مــورد مــرگ ومیر مــادران باردار 
در کل کشور بوده است. به عبارت دیگر 
از هر 100هزار زایمان، 18.1 مورد مرگ 
و میر داشته ایم که نسبت به سال های 
گذشــته و نســبت به کشــورهای مشابه 
آمــار بســیار خوبی اســت. در 2۵ ســال 
پیــش ایــن آمــار 90 مــورد مــرگ ومیر 
باردار بــه ازای هر 100 هــزار زایمان در 
کشور بوده است. در سال 13۵۶ تعداد 
مــرگ ومیــر مــادران 27۴ در 100 هزار 
زایمان بوده اســت که رســیدن به عدد 
18.1 در 100هــزار نشــان دهنده کاهش 
بیــش از 93 درصــدی در مــرگ ومیــر 
مادران در طی ۴0 ســال بعد از انقالب 

است.
ë کاهش آمار زایمان سزارین در کشور

حریرچــی همچنیــن گفــت: در شــش 
ماهــه اول ســال 97 آمــار ســزارین کل 
کشــور ۵0 درصد بوده اســت که نسبت 
بــه شــش ماهــه اول ســال 9۶ کاهــش 
داشــته است. آمار سزارین نخست زا از 
۴8.3 درصد در شــش ماهه اول ســال 
9۶ بــه ۴7.۵ درصــد در شــش ماهــه 
اول ســال 97 رســیده اســت. گرچه در 
ســال های بعــد از اجرای طــرح تحول 
میــزان  در  کاهشــی  رونــد  ســالمت، 
سزارین ایجاد شــده است و از رقم ۵۶ 
و ۵۵.۶ درصدی سزارین کل و سزارین 
نخست زا به ارقام ۵0 و ۴7.۵ درصدی 
رســیده اســت، ولی هنوز تا رســیدن به 
رقم مطلوب 10 الی 1۵ درصد سزارین 
اقدامــات  بــه  نیــاز  زایمان هــا  کل  در 
فعلــی  شــرایط  در  اســت.  بیشــتری 

آمــار ســزارین در ایســلند 1۴.8 درصد 
در هلنــد 17 درصــد در انگلســتان 2۴ 

درصد و در امریکا 33 درصد است.
ë  اســتقرار بیــش از ۵0 درصد پزشــکان

متخصص در تهران
وی ادامــه داد: تعــداد 39 هزار و 398 
متخصــص نشــان دهنده نســبت ۴.8 
متخصــص بــه ازای هــر 10 هــزار نفــر 
جمعیت است که در کشورهای مشابه 
و برخــوردار دو تــا پنــج برابــر و حتــی 
بیش از پنــج برابر متخصــص به ازای 
جمعیت کشــور وجود دارد. به عبارت 
دیگر هنوز در کشــور کمبود متخصص 
بــه طــور کلــی و در بعضی رشــته ها به 
طور خــاص وجود دارد. به عنوان مثال 
با تعداد 9۴۵ جراح اعصاب در کشــور 
 1۶۴8000 وســعت  و  میلیونــی   81.۵
کیلومتــر مربعی تأمین جراح اعصاب 
در مناطق مختلف کشور بسیار مشکل 
مشــکل  دیگــر  اصلــی  علــت  اســت. 
توزیــع و نحــوه اســتقرار متخصصیــن 
در  مثــال  به عنــوان  اســت.  کشــور  در 
بعضی رشــته های تخصصــی بیش از 
۵0 درصــد متخصصیــن در تهــران و 
در بعضــی رشــته ها در مجمــوع بیش 
از 70 درصــد متخصصیــن در تهران و 

کالنشهر ها مستقر هستند.
ë کمبود پزشک عمومی و پرستار

حریرچــی در ادامــه صحبت هایش در 

پاســخ به ســؤالی درباره بحــث کمبود 
پزشک عمومی و پرســتار نیز گفت: ما 
در حوزه پزشــک عمومی و پرستار هم 
کمبودهایــی داریــم، متأســفانه تقریباً 
از دهه 70 شــایع شــده که مــا در حوزه 
پزشکی با مازاد نیرو مواجهیم و برخی 
می گوینــد مــا پزشــک بیــکار، پزشــک 
معلم، پزشــک کارمند پزشک، راننده 
و غیــره داریــم و بــه همین دلیــل باید 
ظرفیت هایمــان را کاهــش دهیم؛ این 
در حالــی اســت که در مجمــوع میزان 
نیروی پزشکی و پرستاری ما کم است. 
بر این اســاس برنامه افزایش ظرفیت 
ورودی در حوزه پرســتاری و پزشکی را 
داریم که از سال 93 شیبی افزایشی در 
این حــوزه ایجاد شــده و امیدواریم در 
یک بــازه زمانــی معقــول بتوانیم این 

موضوع را رفع کنیم.
ë مصرف خودسرانه ریتالین ممنوع 

حریرچــی در پاســخ به ســؤالی درباره 
مصــرف خودســرانه دارو گفــت:  بایــد 
توجــه کرد که مصرف خودســرانه دارو 
متعــددی  عــوارض  و  اســت  اشــتباه 

به دنبال دارد. 
متأسفانه برخی افراد داروهایی مانند 
ریتالیــن را برای شــب امتحان مصرف 
داروخانــه داران  برخــی   و  می کننــد 
ایــن دارو را در اختیارشــان قــرار  هــم 

می دهند.

کاهش 75 درصدی آمار مرگ  و میر مادران باردار

سنا
ای

واریز بسته حمایتی کارگران از امروز
براساس اطالعات به دست آمده، از امروز بسته حمایتی دولت برای کارگران به 
حساب شــان واریز می شــود. به گزارش فــارس، دولت برای جبران شــرایط پیش 
آمده اقتصادی و معیشتی جامعه، پنج بسته حمایتی ضد تحریم در نظر گرفت 
که از جمله آنها، توزیع بسته حمایتی دولت و فوق العاده جبرانی برای کارمندان 
و کارگران )بسته حمایتی کارگران( و اقشار کم درآمد است تا بخشی از این تنگی 
معیشــتی جبران شود. بر این اساس همه افرادی که درآمد زیر 3 میلیون تومان 

دارند، مشمول دریافت طرح بسته حمایتی دولت قرار گرفتند.  
همچنین بســته حمایتی بازنشستگان و کارمندان واریز شــده است و آن دسته از 
بازنشستگانی که هنوز بسته رفاهی خود را دریافت نکرده اند طی 2 تا 3 روز آینده 

با حقوق ماهانه خود به حسابشان واریز خواهد شد.

فعالیت مراکز ترک الکل بزودی کلید می خورد   

فریــد براتی ســده، معاون پیشــگیری و درمان مرکــز درمان 
ســازمان بهزیســتی کشــور 12 آذر ســال جاری بــا اشــاره بــه 
افزایــش حدود 2 تا 3 درصدی تماس هــا با خط ملی اعتیاد 
دربــاره موضوعات مرتبط با مصرف »الــکل« از بالتکلیفی 
مراکز ترک الکل خبر داد و گفت: قرار شــد طــی یک دوره ۶ 
ماهه که االن یکی دو ماهی از آن گذشــته گزارشــی به کمیته 
درمان ارائه شود که نتیجه فعالیتشــان چه بوده و بر اساس 
آن تصمیمی بگیرند که آیا درمان الکل به مراکز ترک اعتیاد 
منتقل شــود یا در جای جداگانه ای فعال شــود؟. هنوز هیچ 

نتیجه مشخصی اعالم نشده و این کار در حال انجام است.
پــس از گذشــت 12 روز معــاون پیشــگیری و درمــان مرکز  پیــــــگیری:   
درمان سازمان بهزیستی به خبرنگار »ایران« می گوید: این 
امــر بــه ســازمان بهزیســتی مربــوط نیســت و ســتاد مبــارزه بــا مواد مخــدر و 
وزارتخانه های بهداشت و کشور متولی این امر هستند. پرویز افشار، سخنگوی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به خبرنگار ما می گوید: متولی این امر معاونت 

درمان وزارت بهداشت است.

نتیـــــجـــه:  مهــدی شــادنوش، رئیــس مرکــز مدیریــت پیونــد و امور 
بیماری هــای وزارت بهداشــت در گفت و گــو بــا خبرنــگار 
»ایــران« می گویــد: 150 مرکز ترک اعتیاد موجود در سراســر کشــور که ســابقه 
فعالیت خوبی داشــتند در این زمینه شناسایی شده اند که مسئوالن فنی آنها 
در کالس های آموزش ترک اعتیاد الکل شرکت کرده اند، زیرساخت های الزم 
نیز در حال آماده شدن است و در آینده ای نه چندان دور نام این مراکز اعالم 
خواهد شد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تعداد این مراکز کم نیست 
اذعان می دارد: از هیچ چیز یک چیزی پدید می آید و مطالعات در این زمینه 
در حال انجام شدن است و با توجه به جدید بودن این امر تمام موارد در حال 
بررســی شــدن است.شــادنوش درباره هزینه تــرک اعتیاد به الــکل می افزاید: 
تعرفه گذاری برعهده هیأت محترم دولت اســت و تعرفه ها در آنجا تصویب 
می شود، اما ما کار را با یک تعرفه موقت آغاز خواهیم کرد و مطالعات تکمیلی 
هم در حال بررسی است. رئیس مرکز مدیریت پیوند و امور بیماری های وزارت 
بهداشت می گوید: اعتیاد یک پدیده تک بعدی نیست و ناهنجاری اجتماعی 
محسوب می شود، بنابراین فعالیت در این زمینه از یک حوزه یا دو حوزه خارج 
است و تمام مراجع اجتماعی در این راستا مسئول هستند، اما وزارت بهداشت 
فــارغ از اینکــه ارگان هــای دیگــر کار خــود را انجــام می دهنــد یا خیــر در بحث 

درمانش ورود می کند.

ســررسید

نیمه دوم سال 97وعده: 

فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  رئیــس 
صنایع دســتی و گردشگری از افزایش 
قابــل توجــه بودجــه ایــن ســازمان در 
ســال آینــده خبــر داد و گفــت: شــاید 
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان 
دستی و گردشــگری نخستین دستگاه 
در دولت باشــد که بیشــترین افزایش 

بودجه را برای سال 98 داشته است.
 به گزارش ایســنا علی اصغر مونســان 

رقم این بودجه و درصد افزایش آن را 
مشــخص نکرد و اعــالم آن را به وقت 
بررســی الیحه بودجــه 98 در مجلس 
موکول کــرد و افــزود: خوشــبختانه در 
دولت چنین افزایشی را برای سازمان 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
گردشــگری قائــل شــده اند، امــا اجازه 
دهیــد این بودجه در مجلس بررســی 
خودتــان  آن وقــت  شــود،  نهایــی  و 

می شنوید.
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا 
محل هایــی  از  ســازمان  ایــن  ســهم 
چون عوارض خروجــی در بودجه 98 
افزایــش پیدا کرده اســت؟ اظهار کرد: 
اجازه دهید ســازمان برنامــه و بودجه 
کار خود را انجــام دهد. ما نمی توانیم 
تعییــن کنیــم افزایــش ســهم بودجه 
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان 

محــل  کــدام  از  گردشــگری  و  دســتی 
باشد.

افزایــش بودجه پیشــنهادی ســازمان 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
گردشــگری بــرای ســال 98 درحالــی 
صورت گرفته که مجلس اخیراً تبدیل 
این ســازمان بــه وزارتخانه را با شــرط 
نداشــتن بــار مالــی اضافــی تصویــب 

کرده است.

مونسان: بیشترین افزایش بودجه 9۸ برای سازمان میراث فرهنگی بوده است
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خبرنگار

گاردین )بریتانیا(:
با باال گرفتن بحث ها درباره برگزیت و 
نگرانی از تأثیر آن بــر زندگی کارگران، 
دولــت انگلیس ادعا کرده، یک بســته 
تهیــه  اقتصــادی  اصالحــات  بــزرگ 
کرده کــه به وضعیت کارگران ســامان 

می بخشد.

دیلی صباح )ترکیه(:
چند ماه قبل امریکا مدعی شــد به دلیل 
تــرک  بــه  حاضــر  امنیتــی  نگرانی هــای 
ســوریه نیست. اما اکنون که پای کردهای 
تحــت حمایت امریکا بــه میان آمده، به 
ترکیــه بابت عملیات علیــه کردها خرده 

می گیرد.

یو اس ای تودی )امریکا(:
نفــوذ  پــر  مجلــه  اســتاندارد،  ویکلــی 
محافظــه کاران و منتقد جدی ترامپ، 
این هفته آخرین شماره خود را منتشر 
می کنــد. علــت این توقــف در انتشــار 
ایــن  نابســامان  اقتصــادی  وضعیــت 

مجله عنوان شده است.

 سال بیست و چهارم  شماره 6951
 سه شنبه   27 آذر 1397

صلح در افغانســتان، 17 سال است این 
ســه کلمه بارها و بارها دســتمایه برپایی 
نشســت هایی جهانی شــده است و البته 
آنچــه همچنــان دور از دســترس اســت، 
صلــح اســت. شــب گذشــته نیــز بــرای 
دستیابی به صلح در افغانستان نشستی 
در امــارات برگزار شــد که حضور طرفین 
شرکت کننده در آن جلب توجه می کرد. 
در این نشســت در کنار نماینــده طالبان 
و امریــکا کــه مذاکــرات حول محــور آنها 
بود، نمایندگانی از کشــورهای عربستان، 
پاکســتان و امــارات کــه هر یــک منافعی 
از جنــگ افغانســتان می برنــد، حضــور 

داشتند.
خبر برپایی این دیدار سه روزه را ذبیح 
اهلل مجاهد، ســخنگوی طالبان منتشــر و 
تأکیــد کــرده، این دیــدار بنا اســت با حل 
دیپلماتیــک مســائل بــه جنگ 17 ســاله 
افغانســتان خاتمه دهد. نشست دیشب 
در حالــی در امــارات برگــزار شــد کــه تــا 
همین چند روز پیش بنا بود، روز یکشنبه 
نماینــدگان امریکا و طالبان در پاکســتان 
بــه مذاکــره بنشــینند، امــا اصرار شــورای 
عالــی صلــح افغانســتان بر اینکــه تمام 
کشــورهایی که از جنگ افغانســتان سود 
می برند، باید در این نشست حاضر باشند 
تــا نتیجه بخش بودن آن تضمین شــود، 
باعث شــد این نشســت دو جانبه تبدیل 
به نشســتی 5 جانبه در روز دوشنبه شود. 
به گــزارش خبرگزاری »آسوشــیتدپرس« 
ایــن اولیــن بــار نیســت کــه در چنــد مــاه 
اخیــر امریــکا و طالبــان پای میــز مذاکره 
می نشــینند. بنابراین آنچــه در مذاکراتی 
کــه روز گذشــته برگــزار شــد، مهم نشــان 
می دهد، حضور سایر شرکت کنندگان در 

آن اســت. عربســتان و امارات دو کشوری 
هستند که از نفوذی قابل توجه در طالبان 
پاکســتان  کنــار  در  دو  ایــن  برخوردارنــد 
ســه کشــوری بودند کــه دولت طالبــان را 
در 5 ســال حاکمیــت آن بــر افغانســتان 
بنابرایــن  می شــناختند.  رســمیت  بــه 
همان طــور که شــورای عالی افغانســتان 
تشخیص داده است، حضور این دو کشور 
در کنار پاکستان در این مذاکرات می تواند 
رودروی  مذاکــره  بــه  منجــر  نهایــت  در 
کابــل  در  افغانســتان  دولــت  و  طالبــان 
شــود. بویژه آنکه پاکســتان نیز وجود یک 
افغانستان آرام را مایه به آرامش رسیدن 
کشــور خود می داند. وضعیت امریکا نیز 
در این نشســت مشخص است. امریکا از 
سال 2001 تاکنون یک تریلیون دالر هزینه 
جنگ در افغانســتان کرده است و تمایل 
دارد، هر چه زودتر ســربازان خود را از این 
کشــور خارج کنــد. بنابرایــن راه را مذاکره 
بــا طالبانــی می بینــد کــه نیمــی از خاک 
افغانستان را در تصرف خود دارد. امریکا 
در عیــن حال تمایــل دارد نفوذ خود را بر 

این کشور حفظ کند.
دولــت افغانســتان نیــز کــه طالبــان 
حضــور خود در مذاکره صلح را مشــروط 
بــه غیبت دولت کرده بــود، غایب بزرگ 
این نشســت محســوب می شــود. بــا این 
حــال بین طرفین حاضــر در بحران های 
داخلی افغانســتان، عالقه مند ترین فرد 
به صلح، همین دولت افغانستان است 
که با تالش های آن نشست دیروز امارات 
شکل گرفت. نشست دیشــب در امارات 
در حالــی برگــزار شــد کــه طالبــان بویــژه 
در یــک ســال اخیــر تأکید کرده اســت که 
حضــور نیروهای خارجی در افغانســتان 
بزرگترین مانع دســتیابی به صلح است. 
با این حال روزنامــه »دیلی تایمز« چاپ 
پاکســتان نوشــته اســت: طالبــان مدعی 

اســت درباره مواضع ســابق خود نسبت 
به برخی مسائل حساسیت برانگیز کوتاه 
آمده اســت و از جملــه اعــالم داشــته اگر 
مذاکرات ابتدایی صلح مثبت باشد، سایر 
موارد همچون مذاکره مستقیم با دولت 
افغانســتان، تغییــرات قانــون اساســی و 

حقوق زنان قابل مذاکره خواهد بود.
ë موانع اصلی صلح

باایــن حال همه چیز به ســادگی این 
ادعا هــا که آینــده ای امیدبخــش را برای 
افغانستان ترسیم می کند، نیست. بخش 
بزرگی از مشــکل صلح در افغانستان به 
ســهم خواهی ها و نبرد بر ســر قــدرت در 
منطقه برمی گردد. یکی از این چالش ها 
بیــن امریــکا و پاکســتان اســت. مقامات 
پاکســتانی چندی پیش در دیــداری که با 
زلمای خلیلزاد، نماینــده امریکا در امور 
افغانستان داشتند، دیروز به سایت شبکه 
خبــری »صــدای امریــکا« گفتند کــه اگر 

تاکنون ودر تمام سال های گذشته مذاکره 
بــا طالبــان نتیجه نــداده  اســت، بــه این 
دلیل اســت که امریکا و کشورهای غربی 
حاضر نشده اند، زمانبندی خروج خود از 
افغانستان را که از درخواست های طالبان 
است، اعالم کنند. بنابراین مسئول اصلی 
شکست در هر مذاکره ای امریکا است. اما 
از دیگر ســو موضع امریکا نیز نســبت به 
پاکستان نامشخص اســت. دولت قبلی 
امریــکا حاضر به پذیرش پیشــنهادهای 
و  نبــود  افغانســتان  دربــاره  اســالم آباد 
دونالــد ترامپ نیز در ماه  های اخیر بارها 
پاکستان را متهم به کم کاری در مبارزه با 
تروریسم کرده  اســت. »آدام وینشتین«، 
تحلیلگــر نظامــی کــه بــا ســایت شــبکه 
خبــری »صدای امریــکا« مصاحبه کرده  
است، معقتد است، اتفاقاً این مسأله ای 
اســت که امریکا باید از آن اســتفاده کند. 
او می گوید: اگر مدعی هســتیم پاکســتان 

دارای قــدرت نفوذ در طالبان اســت و در 
افغانستان آتش افروزی می کند، بنابراین 
حل جنگ افغانستان و رسیدن به صلح 
نیز در دســت همین کشور است. در واقع 
صلح در افغانستان نیازمند تعهد همه 
طرف هــای درگیــر در آن بــه بهتــر کردن 
شرایط در آن و رسیدن به صلح است. از 
همین منظر، هم عملیات نظامی امریکا 
در افغانســتان و هــم بدتــر شــدن روابط 
امریکا و پاکســتان کمکی به حل مشــکل 
نمی کند.« این در حالی است که هرچند 
امریکا بشــدت اعتقاد به نفوذ پاکســتان 
در بیــن طالبــان دارد، اما اســالم آباد این 
ادعاها را رد می کند و می گوید، این کشور 
زمانی بین طالبان نفوذ داشــت، اما این 
نفوذ در طول سالیان و با استیالی هرچه 
بیشتر طالبان بر زمین های افغانستان و 
رویارویی آنها با دولت افغانستان کاهش 

یافت.

در اینجــا باید به نقش عربســتان نیز 
توجه داشــت. به طور معمــول مذاکرات 
صلح با طالبان در چند ســال گذشته در 
قطر انجام شده اســت. جایی که طالبان 
تــالش کردند دفتــری هم در آن داشــته 
باشند. اما این بار اگر مذاکرات در امارات 
برگــزار شــد، به دلیــل عربســتان بــود. به 
نوشــته خبرگــزاری »رویتــرز«، مقامــات 
امریکایی با توجه به منافعی که عربستان 
از جنگ در افغانســتان می برد، خواهان 
حضــور نماینــده ریاض در این نشســت 
بودنــد. به اعتقــاد دیپلمات هــای غربی 
از آنجــا کــه عربســتان در جــدال بــا قطر 
اســت، با تالش امارات بنا شــد نشســت 
در ایــن کشــور برگــزار شــود تا عربســتان 
هــم درمذاکــره شــرکت کنــد. بــه اعتقاد 
ایــن دیپلمات ها ممکن اســت بــا توجه 
بــه نفــوذی کــه عربســتان در پاکســتان 
به عنوان یکی از متحدان خود دارد، بتوان 
مذاکرات صلح افغانســتان را پیش برد. 
اما باید دید عربستان در قبال منافع خود 
در پاکســتان و افغانســتان چگونه در این 

خصوص تصمیم می گیرد.
ë درخواست حکمتیار از طالبان

در حالــی که تالش ها برای نشــاندن 
طالبــان پــای میــز مذاکــره ادامــه دارد، 
روز گذشــته، گلبدیــن حکمتیــار، رهبــر 
خواهــان  افغانســتان  اســالمی  حــزب 
مشــارکت طالبــان در انتخابــات پیــش 
روی افغانســتان شــد و از اعضــای ایــن 
او  انتخاباتــی  تیــم  بــه  خواســت  گــروه 
سیاســی  احــزاب  از  مجموعــه ای  کــه 
داده،  جــای  خــود  در  را  افغانســتان 
بپیوندنــد تــا از ایــن طریــق بتواننــد در 
جمهــوری  ریاســت  آتــی  انتخابــات 
افغانستان که بهار آینده برگزار می شود، 
مشــارکت کننــد. طالبــان هنــوز بــه این 

درخواست واکنشی نشان نداده  است.

صلح در گردنه مذاکره با طالبان
همزمان با نشست امریکا و نمایندگان طالبان، حکمتیار خواهان مشارکت طالبان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد

■ اســپوتنیک: ســرگئی الوروف، وزیــر امــور خارجه روســیه 
متعهد شد مسکو با اوکراین جنگی را آغاز نخواهد کرد. 

دموکراتیــک  سوســیال  حــزب  رئیــس  آسوشــیتدپرس:   ■
رومانی، رئیس جمهوری این کشــور را به خیانت متهم کرد چون آمادگی رومانی 

برای ریاست دوره ای بر اتحادیه اروپا را زیر سؤال برده است.
■ ســومریه نیوز: پس از گذشــت یــک و نیم ســال از ویرانی مســجد جامع النوری 
موصل توسط داعش، قرار است این مسجد با طراحی سابق خود بازسازی شود. 
هزینه این پروژه که پنج سال طول خواهد کشید، ۵0 میلیون و ۴00 هزار دالر است.
■ رویترز: در پی ادامه دار شــدن ناآرامی های کشــمیر، مقام هــای هندی دو نفر از 
رهبران جدایی طلب این منطقه به نام های »سید علی شاه گیالنی« و »میرواعظ 

عمر فاروق« را تحت بازداشت خانگی قرار دادند.

دو خط 
خبــــر

پــاورقـی
جیمزکومی
 مترجمان: مسعود میرزایی 
و بهجت عباسی
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وفاداری واالتر

سوءاستفاده شوک آور از قدرت
رئیــس جمهوری کلینتون مــارک ریچ، تاجر نفتی را یک ســال قبل و در آخرین 
ســاعات حضــورش در کاخ ســفید عفــو کــرده بــود. مــارک ریچ و همدســتش، 
»پینــکاس گریــن« در ســال 1983 توســط رودی جولیانــی دادســتان وقــت در 
65 فقره َاعمال مجرمانه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته بودند. فرار مالیاتی، 
کالهبرداری الکترونیکی، دست داشتن در جرایم سازمان یافته و معامله با یکی 
از دشمنان ایاالت متحده – ایران – در حالی که ده ها امریکایی را به گروگان گرفته 
بود، از جمله مهم ترین اتهامات ریچ و همدستش به شمار می رفتند. ریچ قبل 
از صدور حکم پیگرد قضایی )به عنوان بزرگترین متخلف مالیاتی تاریخ امریکا تا 
آن روز( از کشور فرار کرد و در سوئیس پناه گرفت. دولت سوئیس نیز با این ادعا 
که اصوالً اتهامات ریچ فقط مالیاتی است از استرداد وی به امریکا خودداری کرد.
حــدود دو دهــه بعد، بیــل کلینتون در آخریــن روز حضورش در کاخ ســفید، 
یــک فرمان عفِو غیرمعمول برای ریچ صادر کــرد. این فرماِن عفو به این دلیل 
غیرمعمول و بر اســاس اطالعات من بی ســابقه بود که بــرای یک فراری تحت 
تعقیــب صــادر شــده بود. یکــی دیگــر از دالیــل غیرمعمــول و حتی مشــکوک 
بــودن این عفو، این بود کــه روندهای متعارف را برای بررســی پرونده در وزارت 
دادگستری طی نکرده بود. فرمان عفو ریچ فقط توسط قائم مقام وقت دادستان 
کل، اریک هولدر، دیده شده بود که او هم بدون درخواست اطالعات و جزئیات 
از بازپرس ها و مأمورانی که در جریان پرونده بودند، فقط به صورت اسرارآمیزی 
به کاخ ســفید اطالع داده بود که نظرش »ممتنِع مایل به مثبت« اســت. هیأت 
سردبیری نیویورک تایمز این فرمان عفو را »یک سوءاستفاده شوک آور از قدرت 
فدرال« توصیف کرد. در میانه جنجال های رســانه ای، این اتهام مطرح شــد که 
فرمــان عفو در واقع در قبال وعده های همســر ســابق ریچ بــرای کمک مالی به 
تأسیس موزه و کتابخانه بیل کلینتون صادر شده است. »مری جو وایت« َسلِف 
مــن در اداره دادســتانی ایاالت متحده در منهتن نیویــورک، تحقیقی را در مورد 
این اتهام آغاز کرده بود و به دنبال شواهدی می گشت که روشن کند آیا عفِو ریچ 
حاصل یک معامله فاســد بوده اســت یا نه. وقتی در سال 2002 جانشین خانم 
وایــت شــدم، در واقع تحقیقی که در این زمینه آغاز شــده بــود، به من به عنوان 
دادســتان ایــاالت متحــده در نیویــورک به ارث رســید، در حالی که رســانه ها نیز 
همچنــان پیگیر موضــوع بودند. من اطالعاتی درباره این پرونده داشــتم، چون 
حــدود یک دهــه قبل وقتی در منهتن بازپرس فدرال بودم، در واقع مســئولیت 
جســت وجو بــرای یافتن مارک ریــچ فراری را نیــز برعهده داشــتم. در آن زمان 
وکالی سرشناسی از جمله اسکوتر لیبی که بعداً به عنوان رئیس دفتر دیک چنی، 

معاون جورج بوش منصوب شد، وکالت ریچ را برعهده داشتند.

رقص با پسر قذافی
مبارزات سیاسی، که عمدتاً بر اساس کمک های داوطلبانه باشد، معموالً افراد 
احمق،  نیازمند و فرصت طلب را جلب می کند. احتماالً برای ترامپ هم کفگیر 
بــه ته دیگ خورده بود. مثاًل ممکن اســت موچ خاص تریــن داوطلب در دوره 

مبارزات ترامپ نباشد اما بسیاری او را از جمله پرروترین افراد می دانستند.
مسأله فقط این نبود که او حامی جانفشان دونالد ترامپ شده، منفی بافی 
شــدید اســت یا این که زمانی حامی اوباما و هیالری کلینتون بوده، مســأله این 
بــود که واقعــاً هیچ کس از او خوشــش نمی آمد. حتی برای شــخصی که فعال 
عرصه سیاســت اســت، او شــخصی از خود راضی و اصالح ناپذیر بود که سیلی 
از اظهارات خودپســندانه و اغلب متناقض در مورد این شخص به آن شخص 
می گفــت کــه همیشــه هــم حرف هــای آن فــرد را به شــخصی که در مــورد آن 
منفی ترین حرف ها را زده بود منتقل می کرد. او فقط یک خودپســند پررو نبود 
بلکه خودپســندی مغرور بود. به گفته خودش، فعالی شــگفت انگیز در زمینه 
شــبکه های تلویزیونی بود. )قطعا ً این الف زنی حقیقت داشت چون صندوق 
ســرمایه گذاری او، اســکای بریج کپیتــال، صندوق ِ صندوق ها بود که بیشــتر به 
معنی آشــنایی با مدیران ارشــد صندوق و توانایی در سرمایه گذاری با آنها بود 
تــا موضوع زیرکی در ســرمایه گذاری.ِ( او حدود نیــم میلیون دالر پول پرداخت 
کــرده بــود تــا لوگوی شــرکتش در فیلم وال اســتریت 2 نشــان داده شــود و یک 
نقش فرعی در فیلم برای خودش بخرد. او یک کنفرانس ســالیانه را نیز برای 
صاحبــان صندوق های ســرمایه گذاری ترتیب می داد که در آن خودش ســتاره 
اصلی بود. همچنین در کانال فاکس بیزینس یک برنامه تلویزیونی داشت. در 
داووس هم هر سال از طرفداران مشهور رقص و پارتی بود و یک بار هم رقصی 

شاد و هیجان انگیز در کنار پسر معمر قذافی داشت.
در ارتباط با مبارزات انتخاباتی ریاســت جمهوری، زمانیکه با دونالد ترامپ 
قرارداد امضا می کرد – بعد از آن که شرط بندی بزرگی روی باخت ترامپ کرده 
بــود – خودش را نســخه دیگــری از ترامپ نامید و دو نفرشــان را نوع جدیدی از 
مجــری تلویزیونــی و شــومن می دید کــه سیاســت را دگرگون می کننــد. هرچند 
احتماالً پشــتکار او و اعمال فشار شخصی بیدرنگ او باعث نشد محبوبیتی نزد 
همه پیدا کند، اما باعث رواج این ســؤال شــد که با اســکارا موچی چه کنیم؟ که 
ایــن خود پاســخی را می طلبید. پریبوس ضمن تالش برای حل مســأله موچ و 
خالص شدن از دست او توصیه کرد شغلی درآمدزا به عنوان مدیر مالی کمیته 
ملی جمهوریخواهان به او واگذار شــود – پیشنهادی که اسکاراموچی در واکنش 
خشــمگینانه ای در برج ترامپ آن را رد کرد و با زبانی تند و با صدای بلند از آن 
بد گفت و این پیش درآمدی از وقایع آینده بود. موچ ضمن آن که طالب شغلی 
در دولت ترامپ بود مشــخصاً شــغلی را می خواســت که به او امکان دهد برای 
فروش بیزینس خود معاف از مالیات شــود. طبق یک برنامه دولتی در صورت 
فــروش امــوال بــه منظور رعایــت اصــول اخالقــی الزم، پرداخت مالیات ســود 
ناشــی از فروش اموال به تعویق می افتد. اسکاراموچی به شغلی نیاز داشت که 
بــه او یک »جواز کاهش اموال« بدهد یعنی آن چیزی که اســکارموچی ِ حســود 

می دانست گری کوهن برای فروش سهام گولدمن خود دریافت کرده است.

پــاورقـی

مایکل وولف
مترجم: مهوش غالمی
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 آتش و خشم
در کاخ سفید ترامپ

الله مهرزاد
خبرنگار

R
eu

te
rs

ولیعهــد  ســلمان،  بــن  محمــد  پــای 
عربستان ســعودی و مجازات احتمالی 
او کــه در میــان باشــد، لحــن ریــاض در 
قبال دوســت و دشــمن بــه یــک اندازه 
تند می شــود. نمونــه اش بیانیــه وزارت 
خارجــه عربســتان علیه قطعنامــه روز 
پنجشــنبه سنای امریکا اســت که اگرچه 
بــا کمــی تأخیر صادر شــد امــا لحن تند 
ریــاض در قبــال یکــی از نهادهای مهم 
توجــه  جلــب  امریــکا  تصمیم گیــری 
می کرد. در این بیانیه عربســتان، ســنا را 
به »دخالت آشکار« در امور داخلی خود 

متهم کرده است.
خبــری  شــبکه  ســایت  گــزارش  بــه 
الجزیــره، یکشــنبه شــب وزارت خارجه 
عربستان با صدور بیانیه ای موضع گیری 
مجلس ســنای امریکا دربــاره دو پرونده 
روزنامه نــگار  خاشــقجی،  جمــال  قتــل 
منتقد ســعودی و جنگ یمــن را مبتنی 
بر ادعاها و اتهامات بی اساس و به منزله 
»دخالت آشــکار« در امور داخلی ریاض 
دانســت و تأکید کــرد، ریاض بــر ادامه و 
توســعه روابط با واشــنگتن اصــرار دارد 

اعضــای  موضع گیری هــای  چنیــن  از  و 
و  کشــور همپیمــان  در  نهــادی معتبــر 
بیانیــه  در  می کنــد.  تعجــب  دوســت 
وزارت خارجــه عربســتان آمــده اســت، 
عربســتان کامــاًل با هــر گونــه دخالت در 
امــور داخلــی خــود یــا زیــر ســؤال بردن 
جایــگاه رهبرانــش کــه ملک ســلمان و 
ولیعهــد او هســتند، مخالف اســت و هر 
نوع اهانت به حاکمیت کشــور یا جایگاه 
آن را نمی پذیرد. این بیاینه ادعا می کند: 
چنین موضع گیری از سوی مجلس سنا 
هرگز تأثیری بر نقش رهبری عربســتان 
در منطقــه و جهــان عــرب و اســالم و در 
سطح جهانی نخواهد داشت و عربستان 
در قلب تمام مسلمانان جهان جا دارد!
وزارت خارجــه عربســتان همچنیــن 
در یــک پیام توئیتری نوشــت: همان طور 
آنچــه  بودیــم  کــرده   تأکیــد  پیشــتر  کــه 
بــرای شــهروند مــا ]جمــال خاشــقجی، 
جنایتــی  داد  رخ  منتقــد[  روزنامه نــگار 
مردود اســت و بیانگر سیاست عربستان 
و رویکرد نهادهای آن نیست. خاشقجی 
حدود 75 روز پیش در داخل کنسولگری 
عربستان در استانبول ترکیه به دست یک 
باند ترور 15 نفره به قتل رسید و جسدش 
قطعــه قطعــه شــد. در قطعنامــه ای که 

روز پنجشنبه در مجلس سنای امریکا به 
اتفاق آرا تصویب شد، سنا ضمن محکوم 
کردن قتل خاشقجی، محمد بن سلمان، 
ولیعهد ســعودی را »مســئول« این قتل 
دانســت و از دولت عربســتان خواســت، 
تضمین کند تمام کســانی که در این ترور 
مســئول بودنــد، بــه جــزای اعمــال خود 
می رســند. این تصمیم در سنا پس از آن 
گرفته شــد که مقامــات ارشــد اطالعاتی 
امریــکا اعالم کردند، محال اســت چنین 
عملیــات تــروری بــدون اطــالع ولیعهد 
ســعودی، رهبر دو فاکتوی عربستان اجرا 
شــده باشــد. در قطعنامــه روز پنجشــنبه 
همچنیــن ســنا از دولت امریکا خواســت 
همکاری های خود با عربســتان در جنگ 

یمن را متوقف کند. عالوه بر این قطعنامه 
ســنا کــه نخســتین گام عملی امریــکا در 
واکنــش بــه تــرور خاشــقجی محســوب 
می شــود، جاســتین ترودو، نخســت وزیر 
کانادا نیز روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه 
ســی تی وی در واکنش به ترور خاشقجی 
و جنــگ یمن، برای نخســتین بار رســماً 
اعالم کرد، به دنبال راهی برای لغو توافق 
تسلیحاتی 13 میلیارد دالری کشورش با 
عربســتان می گردد. قراردادی که شــامل 
فروش خودروهای زرهی به ریاض است. 
وی در ایــن مصاحبه گفت: ما مجوزهای 
صادرات را بررســی می کنیــم تا ببینم آیا 
راهی برای صادرات نکردن این ســالح ها 

به عربستان می یابیم یا نه.

خشم دیرهنگام عربستان از قطعنامه سنای امریکا علیه بن سلمان

»دخالت آشکار« ممنوع
 میزبانی بشار اسد از رئیس جمهوری 

یک کشور عربی پس از 8 سال
گروه جهان / بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه 
بــرای نخســتین بار پــس از حــدود 8 ســال میزبــان رئیس 
جمهــوری یــک کشــور عربــی بــود. اتفاقــی کــه نویدبخش 
بازگشــت آرامش و ثبات نســبی به کشــوری اســت که در 8 سال گذشــته با تمام 
سنگ اندازی های کشورهای عربی و غربی و حمایت های این کشورها از تروریسم 
توانست بر تروریست ها پیروز شود و اکنون میزبان عمر البشیر، رئیس جمهوری 
سودان باشــد. به گزارش سایت شــبکه خبری الجزیره، خبرگزاری رسمی سوریه 
)ســانا( یکشــنبه شــب در گزارشــی از اســتقبال بشار اســد از عمر البشــیر، رئیس 
جمهوری ســودان در فرودگاه دمشــق خبر داد و اعالم کرد، دو رئیس جمهوری 
پس از مراســم اســتقبال رســمی به کاخ ریاســت جمهوری رفتند و درباره روابط 
دوجانبه و »شــرایط و بحران هایی که بســیاری از کشــورهای عربی با آنها مواجه 
هســتند«، با هم گفت و گو کردند. تصاویری هم که ســانا از لحظه اســتقبال اســد 
از عمر البشــیر منتشــر کرد، دو رهبر را نشــان می داد که در فرودگاه و مقابل جت 
روســی حامل البشــیر با هم دســت می دهند. خبرگزاری رســمی ســوریه در این 
گزارش از البشــیر نقل کرد که ســودان امیدوار اســت، دمشق نقش مهم خود در 
منطقــه را هرچه زودتر بازیابد. ســودان هم آماده اســت تا جایــی که می تواند در 

مسیر حمایت از تمامیت ارضی سوریه گام بردارد.
اســد هــم در ایــن دیــدار بــا تأکید بــر حفظ هویــت عربی کشــورش بــا وجود 
درگیری هــای موجــود، از برخــی کشــورهای عربــی انتقاد کــرد و گفــت، »برخی 
کشــورهای عربــی به رهبری عربســتان با مســلح کردن شورشــیانی کــه به دنبال 
برچیدن دولت دمشق بودند و هستند، به درگیری ها در سوریه دامن می زدند.« 
تحرکات کشــورهای عربی در حالی اســت که از ســال 2011 به این ســو که بحران 
و جنــگ ســوریه آغــاز شــد، نــه تنها حمایتــی از دمشــق نکردنــد بلکه بــا اخراج 
ســوریه از اتحادیــه عرب و حمایت همه جانبه برخی کشــورهای ایــن اتحادیه از 
تروریســت های حاضر در ســوریه، به باال گرفتن ناآرامی های ســوریه دامن زدند. 
امــا دمشــق با کمک متحدانش توانســت بر تمــام این ســنگ اندازی ها و جنگ 

افروزی ها فائق آید و ثبات نسبی را پس از حدود 8 سال به سوریه بازگرداند.

جشن در غزه
حماس سی ویکمین سالگرد تأسیس خود را برگزار کرد. در این 

مراسم هزاران فلسطینی ساکن غزه شرکت کردند.  نمــــا
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وکیل ترامپ: مولر باید از روی جنازه ام رد شود
رودی جولیانــی، وکیــل دونالد ترامپ، رئیــس جمهوری امریــکا در مصاحبه با 
فاکــس نیوز قاطعانه امکان بازجویی رابرت مولر از رئیس جمهوری امریکا را رد 
کرد و گفت: برای مصاحبه با ترامپ مولر باید از روی جنازه من رد شود. جولیانی 
همچنین مایکل کوهن، وکیل ســابق ترامپ را »یک دروغگوی بیمار« توصیف 
کــرد. به گــزارش فاکــس نیــوز، مولر، بــازرس ویــژه پرونــده تبانــی احتمالی تیم 
انتخاباتی ترامپ با روس ها تاکنون چند بار خواستار مصاحبه با رئیس جمهوری 
امریکا شده است. ترامپ اگرچه ادعا می کند برای شرکت در چنین مصاحبه ای 
آمــاده اســت اما این اتفــاق تاکنون رخ نداده و تنها کاخ ســفید ماه گذشــته متن 

مکتوب پاسخ های ترامپ به پرسش های مولر را برای مولر فرستاد.

فیسبوک حساب کاربری پسر نتانیاهو را بست
شبکه اجتماعی فیسبوک حساب کاربری پسر ارشد نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
را به طــور موقت و برای مدت 2۴ ســاعت بســت. ایــن اتفاق پــس از آن رخ داد که 
»یائیــر نتانیاهو« در چند پیام ، مطالبی علیه مســلمانان منتشــر و اعالم کرد، یک 
اسرائیل بدون مسلمانان را ترجیح می دهد. به گزارش یورونیوز، پیام های جنجالی 
یائیر 27 ســاله در فیسبوک از روز دوشنبه گذشته آغاز شد و او به انتقاد از رسانه ها، 
ســازمان های غیردولتی دارای گرایش های چپ و سیاســتمداران چپگرا پرداخت 
و آنهــا را »خائــن« توصیــف کــرد. او ســپس روز پنجشــنبه خواســتار اخــراج تمــام 
فلســطینی ها از ســرزمین های اشغالی شــد. یائیر در واکنش به اقدام فیسبوک، در 

یک پیام توئیتری شبکه های اجتماعی را دارای تفکر دیکتاتوری دانست.

ندا آکیش
خبرنگار

خاورمیانه
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کالرین )آرژانتین(
مســتقر شــدن مــردان ریورپالتــه قهرمــان 
فوتبــال باشــگاه های امریــکای جنوبــی در 
امــارات محــل برگــزاری رقابت هــای جــام 
جهانی باشــگاه ها عکس اول این نشــریه را 
به خود اختصاص داده است. ریور پالته که 
هوادارانش در دیدارهای فینال لیبرتادورس 
کاپ دردسرهای زیادی را آفریدند با ادعای 
فتــح این جــام به مرحلــه ای پا گذاشــته که 
رئــال مادریــد قهرمــان اروپــا دیگــر مدعی 

بزرگ آن محسوب می شود.

موندو دپورتیوو )اسپانیا(
درخشش خیره کننده لیونل مسی در 
دیــدار پریشــب بارســلونا بــا لوانته در 
لیگ فوتبال اســپانیا با چاپ عکســی 
از این سوپراســتار آرژانتینــی و آوردن 
جزئیاتــی از این موضــوع صفحه اول 
ایــن روزنامــه را درنوردیده اســت و از 
تیتر »فراوانی مســی« بــرای توصیف 
اســت.  شــده  اســتفاده  رویــداد  ایــن 
موندو شرمی در بازی سه ویا تیم دوم 

جدول لیگ اسپانیا هم آورده است.

توتو اسپورت )ایتالیا(
عکس هایــی  چــاپ  بــا  روزنامــه  ایــن 
قطــع  پوگبــا  پــل  و  مورینیــو  ژوزه  از 
منچســتر یونایتد  در  آنهــا  همــکاری 
آن  تبــع  بــه  و  برشــمرده  قطعــی  را 
احتمال بازگشــت هافبک فرانسوی به 
یوونتوس را بیشتر از گذشته برشمرده 
اســت. »توتــو« همچنیــن از صالحیت 
ماتیــس دی لیگت جــوان اول آژاکس 
بــرای تصاحــب جایزه »پســر طالیی« 

امسال فوتبال اروپا سخن گفته است.

صبح دیــروز ملی پوشــان فوتبــال ایران 
بــرای اعــزام بــه اردوی قطــر و برگــزاری 
3 دیدار دوســتانه مقابــل تیم های قطر، 
لبنان و فلســطین و پــس از آن حضور در 
جام ملت های آســیا 2019 در ساختمان 
»پــک« حاضــر و راهــی فرودگاه شــدند. 
این آخریــن حضور ملی پوشــان فوتبال 
در ایــران بــود و بازیکنــان تیــم ملی پس 
از برگــزاری اردویی در کمپ اســپایر قطر 
)یکی از 15 کمپ شــگفت انگیز دنیا( به 
امارات خواهند رفت. در حالی که به نظر 
می رســید آخرین روز حضور ملی پوشان 
در کشور باعث شود تا مسئوالن در جمع 
آنها باشند و بازیکنان در حضور مسئوالن 
فدراسیون بدرقه شوند، این اتفاق نیفتاد 
و تیم ملی فوتبال غریبانه عازم قطر شد. 
تنها مسئول حاضر از فدراسیون نشین ها، 
غالمحســن زمان آبــادی، مشــاور رئیس 
فدراســیون فوتبال در امــور فرهنگی بود. 
در ایــن مراســم بــه اصطــالح بدرقــه که 
در هــوای ســرد آخریــن روزهــای آذرماه 
بــا ســردی بیشــتری برگــزار شــد یکــی از 
مسئوالن تدارکات ســاختمان پک قرآن 
بــه دســت داشــت و 21 بازیکنــان تیــم 
ملی پیش از اینکه ســوار اتوبوس و راهی 
فرودگاه شــوند، از زیر قــرآن عبور کردند. 
یکــی از خانم هــای کارمنــد مرکــز ملــی 
فوتبال نیز با بطری آب معدنی) !( پشت 
اتوبــوس تیــم ملــی آب ریخــت و ملــی 

پوشان را راهی کرد.
ë  از روش  کــی  کــرد،  انتقــاد  شــجاعی 

میراثش گفت
هــر چنــد غیــاب مســئوالن حســابی 
خبرنــگاران  امــا  مــی زد  ذوق  تــوی 
رســانه های مختلــف حضــور پرتعداد و 
فعالــی داشــتند. کــی روش و تعــدادی 
از شــاگردانش هــم پیــش از اینکه راهی 
فــرودگاه شــوند، در محوطه ســاختمان 
بــا  گفت و گــو  بــه  فوتبــال  ملــی  مرکــز 
خبرنگاران پرداختند. مسعود شجاعی، 
کاپیتان تیم ملی یکی از اولین بازیکنانی 
بــود کــه در جمــع خبرنــگاران حاضــر 
شــد. او از بی توجهــی مســئوالن انتقــاد 
کرد:»حرفــی بــرای گفتن نیســت؛ برای 
اولین بار است این اتفاق می افتد. آنقدر 
هم حــرف زده ایم که دیگر به هیچ کس 

برنمی خورد. از این زشت تر نمی شود.« 
امــا ناراحتــی کاپیتــان باعــث نشــد تــا 
جــام ملت هــا را بی اهمیــت بدانــد. او 
کامــاًل حرفه ای صحبت های خــود را در 
خصوص تیــم ملــی و تــالش بازیکنان 
بــرای شکســتن طلســم قهرمانــی پس 
از 43 ســال ادامــه داد: »فقــط به خاطر 
مردمــی کــه تیم ملــی را دوســت دارند 
تالش می کنیم تا دل آنها را شــاد کنیم. 
هــر کاری کــه بایــد می کردیــم، کردیــم. 
بازی هــای دوســتانه و تدارکاتی را انجام 
دادیــم و عمــاًل در روزهــای آخــر دیگــر 
کار خاصــی نمی تــوان کرد؛ تنهــا باید از 
نظــر ذهنی آماده باشــیم. تیم ما آنقدر 
مســتعد اســت که برای بهتریــن نتیجه 
می رویم؛ تنها نیاز به حمایت مسئوالن 
داشــتیم که حمایتی نکردند. امیدوارم 
بــا موفقیــت در جــام ملتها، مســئوالن 
را شــرمنده کنیــم. حاال هــم دیگر وقت 
صحبــت کــردن در ایــن بــاره نیســت و 
باید خودمــان کار را تمــام کنیم. انگیزه 
بازیکنــان واقعــاً باالســت تــا کار مهمی 

انجام دهیم، من خیلی امیدوارم.«
پــس از کاپیتــان نوبــت به ســرمربی 
ایــن  بــه  نســبت  تــا  رســید  ملــی  تیــم 
امــا  دهــد  نشــان  واکنــش  بی توجهــی 
کی روش برخالف گذشــته انتقاد تندی 
از مسئوالن فدراسیون نداشت. او پاسخ 
ســؤال خبرنگاری در خصوص ســوت و 
کور بودن مراســم را به گونه دیگری داد: 
»8 ســال قبــل وقتــی بــه ایران آمــدم با 
مشکالت و چالش هایی رو به رو بودیم. 
بعــد از 8 ســال در حال اعــزام به قطر و 
سپس امارات هستیم. مهم ترین چیزی 
که االن هست این ساختمان )ساختمان 
پک( و امکانات پشت سر من است. یک 
ساختمان خوب و زمین تمرین مناسب 
ساختیم که این امکانات می تواند برای 
استفاده نسل های بعدی باقی بماند.« 
کی روش در ادامه بیان داشت:»ما توقع 
نداریــم قبل از کســب نتایجی که باعث 
شــادی و شور و شعف مردم شد مراسم 
و جشنی برایمان برگزار شود. مطلبی که 
می توانم در این مورد به شــما بیان کنم 
این است که چیزی که ما را نکشد قطعاً 

ما را قوی تر خواهد کرد.«

بازیکنــان  اینکــه  بــا  رابطــه  در  وی 
دوســت داشــتند مســئوالن حضور پیدا 
کننــد، عنوان کرد:»کســی در مورد اینکه 
چرا مراسمی گرفته نشده است صحبت 
نمی کند حرف بازیکنان در مورد احترام 
است. تنها مطلبی که بازیکنان در مورد 
آن صحبــت کردند این اســت کــه عازم 
مهم ترین مسابقات هستند و آنها فقط 
توقــع احتــرام دارند که شــاید درک این 
مســأله بــرای چند نفری دشــوار باشــد. 
وظیفه من به عنوان سرمربی تیم ملی و 
مربی بازیکنان این است که این مطلب 
را بیــان کنم کــه مخصوصــاً در چند ماه 
گذشــته احترامی که الیق تیم ملی بوده 
به آن گذاشــته نشــده و با کمــال احترام 
مخصوصــاً  مســأله  ایــن  بگویــم  بایــد 
از طــرف وزیــر بــوده اســت. البتــه ایــن 
موضوع مهم نیســت و ما به این مسأله 
عــادت داریم. مهم این اســت که ما در 
ایــن مقطــع آمادگی مان را بــاال ببریم و 
این آمادگــی را داریم بیشــتر بجنگیم و 
فداکاری کنیم و توقعات را باال ببریم. باز 
هم تأکید می کنم ما برای مردم و قلب 

آنها تالش و بازی می کنیم.«
امــا کــی روش هــدف بزرگــی دارد و 
به دنبال این هدف است. او در خصوص 
ایــن هــدف بــزرگ افــزود: »مهم تریــن 
مطلــب بــرای تیــم ملــی این اســت که 
بتواننــد قلــب مــردم را تســخیر کننــد و 
اکثریتی که ســاکت هستند و تیم ملی را 
دوســت دارند راضی نگــه دارند. ما باید 
قلب این قشر را به دست بیاوریم نه آن 
تعداد محــدودی که در رســانه ها ایجاد 
ســروصدا می کنند.« کی روش در پاسخ 
به این سؤال که چه زمانی لیست نهایی 
و شــرایط بازیکنــان مصدوم مشــخص 
می شود عنوان کرد:»مرحله اول اردوی 
ما از 17 تا 25 دسامبر در قطر است و 21 
بازیکــن را در اردو داریــم، تاریــخ نهایی 
کــه بایــد لیســت تیم ملــی اعالم شــود 
26 دســامبر اســت به این ترتیب ما 25 
دسامبر لیست نهایی را اعالم می کنیم. 
21 بازیکن در حال حاضر کنار ما هستند 
و 9 بازیکن هم که در لیســت آماده باش 
مــا قــرار دارنــد لژیونــر هســتند ایــن 30 
بازیکن تا ســر حد تــوان خواهند جنگید 

و هــر کاری از دستشــان بــر بیایــد انجام 
می دهند تا بتوانند در لیست نهایی تیم 
ملــی قرار بگیرند.« کــی روش 19 آذرماه 
لیســتی 35 نفره با عنوان لیست آماده 
بــاش اعالم کــرد و حــاال نــام 5 بازیکن 
خط خورده تیم ملی را می توان حدس 
زد؛ احمد عبداهلل زاده، رشــید مظاهری 
و سعید آقایی از جمع بازیکنان داخلی 
و فرشــاد احمــدزاده و صــادق محرمی 
از لیســت بازیکنــان اروپایــی. بــر همین 
اساس می توان گفت که رامین رضاییان 
و وریــا غفوری دو دفاع راســت تیم ملی 

در جام ملت ها خواهند بود.

بــا  نیــز  ملــی  تیــم  بازیکنــان  ســایر 
رســانه ها گفت و گویــی انجــام دادند که 
نقطه مشــترک صحبت هــای آنها امید 

به قهرمانی در جام ملت ها بود.
● اشــکان دژاگه: حمایت ها در حد تیم 
ملی نبوده اما ما به دنبال قهرمانی آسیا 

هستیم.
● امید ابراهیمی: برای کســب قهرمانی 
کار ســختی داریــم، انتظارها از تیم ملی 

باال است.
● رامین رضاییــان: اتفاقات فوتبال غیر 
قابل پیش بینی اســت، می رویــم تا دل 

مردم را شاد کنیم.

● روزبه چشمی: تمام تمرکزمان کسب 
قهرمانی در جام ملت ها است.

و  بیاینــد  مســئوالن  ● مهــدی طارمــی: 
نیایند برای ما فرقی نمی کند. بازی کنم 

سنگ تمام می گذارم.
● مهــدی ترابــی: آمادگی خوبــی دارم. 
امیــدوارم اردوی خوبــی در قطر داشــته 

باشیم.
● ســردار آزمون: به آقای گل بودن فکر 

نمی کنم.
● احمــد نوراللهی: بازی های دوســتانه 
به هماهنگــی بازیکنان کمــک می کند. 

امیدوارم مایه افتخار کشور شویم.

نایب قهرمانی تیم ملی یخ نوردی در جهان
یخ نوردان ایران در مســابقات یخ نوردی قهرمانی جهان 
که در مســکو برگزارشــد، موفق شــدند با کســب رتبه های 
ارزشمند در مواد مختلف، در مجموع به مقام دوم تیمی 
و مدال نقره دست یابند. محمدرضا صفدریان، محسن بهشتی، زینب کبری 

موسوی و شبنم اسدی اعضای تیم ملی در این مسابقات بودند.

اهدای مدال های عباسپور به موزه آستان قدس
اعضای خانواده بیت اهلل عباسپور، قهرمان فقید پرورش اندام ایران و جهان 
قصد دارند تعدادی از مدال های این ورزشکار را به موزه آستان قدس رضوی 
اهدا کنند. بر همین اســاس نامه نگاری هایی از ســوی فدراســیون بدنسازی و 
پــرورش اندام با مســئوالن موزه آســتان قدس صورت گرفته و قرار اســت در 
صــورت تأییــد نهایی، بین 10 تا 15 مدال عباســپور شــامل مدال های جهانی 
و آســیایی به موزه آســتان قدس اهدا شود. زنده یاد عباســپور ورزشکار رشته 

بدنسازی و پرورش اندام بود که در شهریور 1394 در 35 سالگی درگذشت.

گمانه زنی های فهرست برانکو برای نیم فصل
در حالــی کــه برانکــو ایوانکوویچ فهرســت خریدهــا و »حذفی«هایــش را به 
ایــرج عــرب سرپرســت پرســپولیس داده، گمانه زنی دربــاره نام های حاضر 
در این فهرســت شــدت گرفته اســت. اگر علیرضــا بیرانوند رفتنی شــود )که 
بعید اســت چنین شــود( برانکو از بیــن مظاهری، اخبــاری و حقیقی یکی را 
می خواهــد و در خــط دفاعــی برانکو خواســتار محمد نــادری بازیکن موفق 
فصل گذشــته تراکتورســازی شــده اســت. در خط میانی که آمــدن رفیعی و 
شــریفی اوضاع را بهتر کرده، تمدید قرارداد بشــار رسن عراقی از نظر برانکو 
مهم تر از هر چیزی اســت و پرسپولیس البته ســنا مریدی از فوالد خوزستان 
را هم می خواهد و در خط حمله نیز جذب مجدد مهدی طارمی که به نظر 
می رســد برانکــو چنــدان مخالف آن نباشــد، بر ســایر گزینه ها ارجح داشــته 
شــده است. این در حالی است که جوانترهای خط حمله پرسپولیس شامل 

محمدامین اسدی و سعید کریمی هم آینده دار نشان داده اند.

آبی ها یک خروجی دیگر می خواهند
با وجود جدایی الحاجی گرو و نویمایر از اســتقالل، فهرســت این تیم آنقدر 
خالی نیســت که آبی هــا بتوانند به جــذب مهره هایی متعــدد در نیم فصل 
امیــد ببندنــد و آنهــا در این راه به حداقــل یک خروجی دیگر نیــاز دارند. در 
حالــی کــه مرتضی آقاخــان و داریوش شــجاعیان جــای دو خارجــی فوق را 
گرفته اند، شفر قصد دارد یک مهاجم و یک هافبک خارجی باالی 33 سال 
را هــم جــذب کند و این در صورتی اســت کــه امید نورافکن ناکام از شــارلورا 
بــه جمع آبی ها برنگــردد، زیرا آمدن او هم برخی نیازهای فنی اســتقالل را 
تأمین می کند و هم جذب خارجی های مورد نظر را غیر ضروری خواهد کرد. 
تحت هر شــرایطی شــفر قصــد دارد تعــدادی از بازیکنان جوان و رده ســنی 
امید را که حضورشــان باعث شــلوغ شــدن تمرینات اســتقالل شــده، جواب 

گوید و رختکن را خلوت کند.

انتخاب سرمربیان کشتی آزاد جوانان و نوجوانان
جلســه شــورای فنی تیم هــای ملی کشــتی آزاد، برای تعییــن وضعیت کادر 
فنی تیم های ملی کشــتی آزاد جوانان و نوجوانان در محل فدراسیون کشتی 
برگزار شــد. در این جلســه، محمد طالیی و امیر توکلیان به عنوان ســرمربی 

تیم های ملی جوانان و نوجوانان انتخاب شدند.

طارمی هشتمین گلزن برتر باشگاهی سال 2018 قطر شد
مهدی طارمی مهاجم ایرانی الغرافه قطر در میان 10 گلزن برتر باشــگاهی 
این کشــور در ســال رو بــه پایان 2018 قــرار گرفت. بغداد یونجــاح الجزایری 
که در الســد دوحه بازی می کند و مقابل ســرخابی های پایتخت هم ایستاده 

است، با 52 گل در صدر فهرست قرار دارد و طارمی با 6 گل هشتم است.

کالنی: کی روش باعث امیدواری ما شده
پیشکســوت فوتبــال و آقــای گل ایــران در جــام ملت هــای آســیا 1972 بیان 
داشــت: »کــی روش در ایــن ســال ها عملکــرد قابــل قبولــی داشــته و باعث 
امیــدواری شــده کــه بتوانیــم در جام ملت هــا پس از ســال ها نتیجــه خوبی 
بگیریــم. فوتبــال ایــران در ســطح آســیا مقــام اول را دارد؛ بچه هــای مــا بــا 
اســتعداد هستند و حق آنان قهرمانی آسیاســت. خوشبختانه اکنون شرایط 
بدی هم برای دســتیابی به این هدف نداریم.« حسین کالنی در گفت و گو با 
ایــران آنالین افزود: »تمام تیم ها رقیب ما هســتند. همه کشــورها برای این 
رقابت ها هزینه کرده اند، تدارک دیده اند و می خواهند نتیجه خوبی بگیرند. 
اما آنچه مشــخص است اینکه ما هم تدارک دیده ایم. موضوعی که موجب 
برتری ما می شــود این اســت که بچه های ما با عرق ملی و اراده می خواهند 

آن دینی را که نسبت به هموطنان خود دارند، اجرا کنند.«

امروز؛ دیدار اول امیدها با سوریه در جزیره کیش
در حالــی کــه قــرار اســت تیــم ملی امیــد فوتبــال ایــران روزهای سه شــنبه و 
پنجشــنبه دو بــازی دوســتانه با همتای ســوری خــود در جزیره کیش داشــته 
باشــد، دیــروز یونس دلفــی و وحید نامــداری نیز بــه جمع شــاگردان زالتکو 
کرانچــار در ایــن جزیــره پیوســتند. ســرمربی کــروات »امید«هــای ایــران در 
آستانه این دیدارها گفت به نسل فعلی ایمان و اطمینان دارد، زیرا مراحل 
پیشــرفت را بدرســتی طی کرده اند. او در مورد سوری ها هم گفت: به هرحال 

آنها هم جایگاه قابل قبولی در فوتبال آسیا و در رده سنی امیدها دارند.

کعبی کفش ها را آویخت و دستیار کریمی شد
حســین کعبی بازیکن اســبق تیم ملی فوتبال که در جــام جهانی 2006 هم 
بازی کرد و در سه فصل اخیر در خدمت سپیدرود بود، با اعالم بازنشستگی 
به کادر فنی این باشگاه رشتی پیوست و دستیار علی کریمی شد. وی با سابقه 
94 بــازی ملــی و حضــور کوتاه مدت در لسترســیتی انگلیس در باشــگاه های 
متعدد داخلی شــامل فوالد خوزستان هم توپ زد و خداحافظی اش را طی 

تمرین صبح دیروز سپیدرودی ها در رشت اعالم کرد.

عابدزاده پنالتی داد، امیری مصدوم شد
در روزهایــی کــه تیم ملی خــود را برای حضور در جام ملت های آســیا 2019 
امــارات آمــاده می کنــد، تعــدادی از لژیونرها هــم در بازی هــای مختلف به 
میدان رفتند. در هفته ســیزدهم لیگ پرتغــال، ماریتیمو میزبان بنفیکا بود 
و بــا یــک گل مغلوب شــد. امیر عابــدزاده در ترکیــب اصلــی و درون دروازه 
ماریتیمــو قــرار داشــت و در پایــان نیمــه اول مرتکب پنالتی شــد تــا یوناس 
در دقیقــه 2+45 دروازه ماریتیمــو را باز کند. در هفته شــانزدهم ســوپر لیگ 
ترکیه، ترابزون اســپور به مصاف بشــیکتاش مدعی رفت و به تساوی یک بر 
یــک رســید. وحید امیری و ســید مجید حســینی در این دیــدار روی نیمکت 
حضور داشــتند ولی امیری در دقیقه 84 وارد میدان شــد. علی رغم حضور 
کمش در میدان بنا به گزارش ســایت ســی ان ان ترکیه از ناحیه ساق پا دچار 
مصدومیت شدیدی شد و با انتشار تصاویر مصدومیت امیری اعالم کرد که 
جای پای استوک های بازیکن رقیب روی پای بازیکن ایرانی مانده است. در 
هفته نوزدهم لیگ لهســتان نیز، اشالســک ورسالو میزبان کورونا بود که این 
بازی با تســاوی یک بر یک به پایان رســید. در این بازی فرشــاد احمدزاده از 
ابتدا در میدان حضور داشت و در دقیقه 70 تعویض شد. از هفته هیجدهم 
لیگ کرواســی هم، دیناموزاگرب میزبان هایدوک اشــپیلت بود و با یک گل 
پیــروز شــد. صادق محرمی که به تازگی از کمنــد مصدومیت رهایی یافته در 

این بازی در ترکیب دیناموزاگرب حضور نداشت.

اخبـــار

حرکتبهسمتتسخیرقلبها
کی روش و شاگردانش غریبانه و بدون حضور مسئوالن برای حضور در جام ملت ها بدرقه شدند
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این بار عزم پرسپولیسی ها جدی تر بود

اعتصاب سرخ ها و وعده عرب
کــه  پرســپولیس  بازیکنــان 
در هفته هــای اخیــر بــا توجــه 
بموقــع  دریافــت  به عــدم 
بارهــا  خــود  دســتمزدهای 
تهدیــد بــه اعتصــاب کــرده و 
هــر بار از ایــن کار دوری گزیده 
بودند. دیروز ســرانجام دست 
بــه ایــن کار زدنــد و تمریــن را 
بــه تعطیلــی کشــاندند. ایــن 

اقدام زمانی صورت پذیرفت که وعده ایرج عرب سرپرست جدید سرخ های تهرانی 
در مــورد پرداخت رقمی قابــل توجه از مبلغ قرارداد بازیکنان تحقق نیافت و هرچند 
روز یکشــنبه مبلغی به حساب هایشــان واریز شد اما این بســیار کمتر از چیزی بود که 
وعده اش داده شــده بود و قرار بود مجموع دریافتی ســرخ ها از مبالغ این فصل شان 
را به 40 درصد برســاند. دیروز پنج بازیکن پرســپولیس به عنوان نماینده و سخنگوی 
جمع ابتدا جلســه ای با برانکو ایوانکوویچ گذاشــتند و طی آن خواســته های خود را به 
اطالع وی رساندند و سپس نشستی دیگر بین این بازیکنان و عرب برگزار شد تا مرد 
اول اجرایی ســرخ ها بیشــتر از دالیل قطع تمرین بازیکنان مطلع شــود. 5 بازیکن که 
ســردمدار این اوضاع شــده اند شجاع خلیل زاده، حســین ماهینی، کمال کامیابی نیا، 
امید عالیشاه و البته کاپیتان سید جالل حسینی هستند. ظهر دیروز یک ضیافت ناهار 
هم برای اعضای پرســپولیس از ســوی اسپانســر برانکو در هتل المپیک برگزار شــد و 
عــرب هــم در آن حضور داشــت اما این بار عزم آنها برای رســیدن به دستمزدشــان 
جزم تر از گذشــته اســت. آنهــا حتی تأکید کردند کــه تا زمان تعییــن تکلیف و تحقق 
خواسته هایشان تمرین نخواهند کرد. در نهایت عرب به سخن درآمد و طی میهمانی 

برانکو یک بار دیگر به بازیکنان قول داد که خواسته های آنان را برآورده کند.
وی اظهــار داشــت: از زمانی که به پرســپولیس آمده ام، کوشــیده ام پرداخت ها را 
بموقع داشــته باشیم. این مهم انجام شد اما در جریان سایر مطالبات بازیکنان تیم 
نیز هستم و پاداش درخشش در قهرمانی آسیا و لیگ برتر از آن دست است. تالش 
من و همکارانم در پرسپولیس متمرکز بر این موضوع و حل آن در اسرع وقت است.

رویدادهای فوق در شرایطی شکل گرفت که برانکو و عرب یکشنبه شب جلسه ای 
پیرامون اقدامات فوق در بازار نقل و انتقال ها در نیم فصل هم داشتند و به نتایجی 

هم رسیدند.

درون  از  کــه  دیــداری  جالب تریــن 
مرحلــه  گذشــته  روز  قرعه کشــی 
یک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان 
اروپــا در شــهر نیون ســوئیس بیرون 
امــا  نامــدار  تیــم  برخــورد  آمــد، 
تضعیــف شــده منچســتر یونایتد بــا 
کــه  دیــداری  بــود.  پاری ســن ژرمن 
اولدترافــورد  در  آن  رفــت  مســابقه 
است و ســن ژرمن در پاریس میزبان 
دیــدار برگشــت خواهد بــود. با توجه 
به تــوان فنی باالتر و آمادگی بیش تر 
تیم پرستاره فرانسوی شانس مردان 
ژوزه مورینیــو بــرای عبور از این ســد 
بلنــد چنــدان زیــاد نشــان نمی دهد 
و شــاید آنهــا چــوب حضــور سســت 
خود در شــب آخــر از مرحله گروهی 
مســابقات را می خورند. زمانی که با 
توجــه به شکســت یوونتــوس مقابل 
می توانســتند  ســوئیس  بویــز  یانــگ 
بــا غلبه بــر والنســیا ســرگروه شــوند 
امــا 1-2 بــه ایــن تیــم فاقــد انگیــزه 
اســپانیایی باختنــد و به عنــوان تیــم 

دوم باال آمدند.
یونایتد  منچسترسیتی همشهری 
کــه در گروهش اول شــد پــاداش آن 
نه چنــدان  تیــم  مقابــل  بــازی  بــا  را 
رئــال  گرفــت.  شــالکه  قدرتمنــد 
ســه  کــرده  نــزول  قهرمــان  مادریــد 

دوره گذشــته این پیکارهــا با آژاکس 
وعــده مالقات دارد و بارســلونا دیگر 
»قــدرت« بزرگ فوتبال اســپانیا هم 
بــا قرعــه ای خــوب با لیــون فرانســه 
مواجــه می شــود. یوونتــوس که پس 
از جــذب کریس رونالــدو مدعی تر از 
هر زمانی نشــان می دهــد، با اتلتیکو 
مادریــدی مصــاف خواهــد داد که از 
ســالطین بازی فیزیکی و فرسایشــی 
لیورپــول  دیــدار  و  اســت  اروپــا  در 
بــا بایــرن مونیــخ هــم بــا احتســاب 
در  لیورپــول  شــدن  نایب قهرمــان 
کلکســیون  البتــه  و  گذشــته  فصــل 
افتخارات بایرن نبردی کالســیک به 
شــمار می آیــد. تاتنهــام - دورتموند 
و رم - پورتــو دیگر تقابل های شــکل 
گرفتــه ایــن مرحله هســتند. از نکات 
جــذاب تقابــل لــروی ســانه مهاجم 
»من .سیتی« با شالکه تیم سابق وی 
و همچنین ماریــو مانژوکیچ مهاجم 
یوونتــوس بــا اتلتیکــو مادریــد تیــم 
پیشــین این مهاجــم بلندباال خواهد 
بود. دیروز قرعه کشــی یک شانزدهم 
نهایــی »لیــگ اروپــا« انجــام شــد و 
بــه  اینتــر  دیدارهــا  جالب تریــن  در 
راپیدویــن خــورد و چلســی بــا مالمو 
وعده مالقات گذاشــت. آرسنال باته 
دیــد،  خــود  روبــه روی  را  بوریســوف 
التزیــو قرعــه ســه ویا را شــامل حــال 
خــود دیــد. ناپولــی بــا زوریــخ وعده 
دیدار گذاشــت و گاالتاسرای و بنفیکا 

نیز در مقابل یکدیگر قد علم کردند. 
در این میــان دو تیم دارای بازیکنان 
ایرانی هم تکلیف خــود را فهمیدند 
و دینامو زاگرب که صادق محرمی را 
دارد بایــد با ویکتوریا پلژن دیدار کند 
و کالب بــروژ با کاوه رضایی روبه روی 

سالزبورگ می ایستد.
ë  برنامه بازی های مرحله یک هشتم

نهایی لیــگ قهرمانان اروپا به شــرح 
زیر است:

)بــازی  مادریــد  رئــال   - آژاکــس 
رفت 27 بهمن در آمســتردام/ بازی 

برگشت 14 اسفند در مادرید(
لیون - بارســلونا )بــازی رفت 30 
بهمــن در لیــون/ بــازی برگشــت 22 

اسفند در بارسلونا(
اتلتیکومادرید - یوونتوس )بازی 

رفــت یکم اســفند در مادریــد/ بازی 
برگشت 21 اسفند در تورین(

)بــازی  منچسترســیتی   - شــالکه 
رفــت یــک اســفند در شــالکه/ بازی 

برگشت در 21 اسفند در منچستر(
پاری سن ژرمن   - منچستریونایتد 
)بازی رفت 23 بهمن در منچســتر/ 

بازی برگشت 15 اسفند در پاریس(
دورتمونــد  بوروســیا   - تاتنهــام 
)بازی رفت 24 بهمن در لندن / بازی 

برگشت 15 اسفند در دورتموند(
رم - پورتو )بازی رفت 23 بهمن 
در رم / بــازی برگشــت 15 اســفند در 

پورتو(
لیورپــول - بایــرن مونیــخ )بــازی 
رفــت 30 بهمــن در لیورپــول / بازی 

برگشت 22 اسفند در مونیخ(

مردان مورینیو به سن ژرمن خوردند

قرعه نه چندان سخت برای رئال و بارسا
وصال روحانی
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ســه كس اند كه جز در ســه جا شناخته نمى شــوند: بردبار جز در 
هنگام خشم، شجاع جز در جنگ و برادر جز در هنگام نيازمندى.
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تبریز

»ایــران«: على رواقى، منوچهر بيگدلى خمســه 
و راضيه تجار در ســازمان اســناد و كتابخانه ملى 
تجليــل شــدند. توفيــق ســبحانى مولوی پــژوه و 
پژوهشگر زبان و ادبيات فارسى در اين مراسم از همکاری و آشنايى اش 
با على رواقى گفت. اين دو پژوهشــگر در تدوين »فرهنگ زبان فارسى 
افغانستان« با هم كار كردند. توفيق سبحانى درباره دوست و همکارش 
گفت:»همه جا هم گفته ام كه مجتهد جامع الشرايط من در شاهنامه، 
اوســت. هرجا هر مشکلى داشته باشــم از او مى پرسم. زيرا عمده ترين 
كار او در شاهنامه است. اساساً پرپيچ و خم ترين كارها را او انجام داده و 
بواقع ذوفنون است. حتى »قرآن قدس« را هم او تدوين كرده كه يکى از 
كهن ترين ترجمه های فارسى قرآن است كه نزديک به پهلوی است.« 
على رواقى هشتم آذر 1320 در مشهد به دنيا آمده است و در سال های 

دهــه پنجــاه دكتری زبان و ادبيات فارســى از دانشــگاه تهــران گرفت و 
قريــب نيــم قرن فعاليت علمى و پژوهشــى آثار متعــددی را تدوين و 
تصحيح كرده اســت از آن جمله مى توان اشــاره كرد به، »منتخب نثر 
فارســى«، »سبک شناســى يا گونه شناســى ترجمه های قــرآن«، »زبان 
فارسى در ماوراءالنهر«، »تصحيح ترجمه مقامات حريری«، »تصحيح 
تفســير قــرآن پــاک«، »تصحيــح جلــد اول تفســير بصائــر يمينــى«، 
»تصحيح فرهنگ تکمله الصناف«، »تصحيح مقاصداللغه و تفسير 
شــش جلدی بصائر يمينى« و... اين پژوهشــگر پيشکسوت در مراسم 
تجليلش گفت:»بايد كار فرهنگى شود و به دست دوستداران و خواهان 
آن برســد و من در همه عمر كوشــيدم چنين باشم و كارهايى كه كردم 
در راه هدف زنده نگه داشتن زبان فارسى بود كه بواقع ناشناخته مانده 
است. معتقدم آنچه تاكنون نوشته شده گويای داشته های زبان فارسى 

نيست. بايد همه داشته هايمان از قديم ترين روزگار تا امروز نوشته شود 
كه نشــده اســت. حتى نهادهای فرهنگى دولتى هــم كاری نمى كنند و 

ظاهراً قصدی هم ندارند.«

علی رواقی تجليل شد

مجتهد جامع الشرایط شاهنامه

مهدی عزیزی

پــس از اينکه تعدادی از كاربران توئيتر 
در حركتى هماهنگ عليه محمدجواد 
آذری جهرمــى وزير ارتباطــات توئيت 
زدند ديروز او پاسخ يکى از توئيت های 
تهديد آميــز را داد كــه اين پاســخ مورد 

توجه قرار گرفت.
كاربری نوشته بود: »آقای جهرمى وزير 
بــودن انــگار زيــر دندانتان خيلــى مزه 
كرده شــما قول هايى داده بوديد اما مثل پرزيدنت روحانى 
فقــط وعده بوده تا الن به خود آييد تا قبل از اينکه اســتخر 

فرح شما را در بر گيرد.«
وزيــر ارتباطــات هــم در توئيتــى و در پاســخ بــه ايــن كاربــر 
نوشت:»خسته نباشى، خداقوت. لطفاً موقع اتمام مراسم 
به خاطر داشته باشيد پلكاردها را تحويل بديد.« و البته اين 

توئيتش با يک ايموجى لبخند هم همراه بود.

پاسخ با ایموجی لبخند

شهروند 
مجــازی

توئیت روز

یگانه خدامی

به بهانه 18 دسامبر سالمرگ واتسالو هاول، نویسنده و سياستمدار فقيد چک

ببخش اما فراموش نکن

بسياری جمله معروف »ببخش اما فراموش نکن« را ازآن نلسون 
ماندل، رهبر فقيد آفريقای جنوبى مى دانند، اما گوينده اصلى اين 
جمله طليى، واتســلو هــاول )زاده ۵ اكتبر 1۹3۶ - درگذشــته 1۸ 
دسامبر 2011( اولين رئيس جمهوری چک بعد از فروپاشى بلوک 
كلســيک شرق و حکومت توتاليتر چکســلواكى بود. آنچه از هاول 
سياستمداری يگانه مى سازد، اين است كه تا لحظه ای كه زنده بود، 
بر سر ميثاق خود با مردم كشورش ماند و از آنچه بود و بدان ايمان 
داشت، ذره ای تخطى نکرد. هاول مى گفت»بايد به مردم آموخت 
كه چگونه بى خشــونت از قدرت شــان برای تغيير استفاده كنند«؛ 
و بــا اين تفکر بود كــه انقلب آرام مردم چکســلواكى را پايه گذاری 
و راهبــری كــرد تــا اين كــه پــس از آزادی در يک رفرانــدوم آرام، به 
دو كشــور چک و اســلواكى تقســيم و مردم با اكثريتــى قاطع هاول 
را بــه عنوان رئيس جمهوری شــان برگزيدند. برخلف بســياری از 
مبارزان راه آزادی كه بعد از رسيدن به قدرت، دست از مبارزه برای 
رسيدن به آرمان های خود برمى دارند، هاول با انتخاب به رياست 
جمهــوری، تــازه، وارد فــاز جديدی از مبارزه شــد! خواســت او تنها 
پايان بخشــيدن به ديکتاتوری نبود)كه به ظاهر از فضای سياســى 

چک رخت بربســته بود( او به دنبال نهادينه شــدن دموكراسى در 
كشوری بود كه توتاليتاريسم تا عمق وجودش ريشه دوانده بود. او 
هيــچ مأموريت ديگری برای خود متصور نبود، جز اين كه از نهال 
نوپا و آســيب پذير دموكراسى پاســداری كند و به آن قوام ببخشد. 
بلفاصلــه بعــد از رســيدن بــه قــدرت اعلم عفــو عمومى كــرد و 
دشمنان سابق سياسى و از جمله بازجويان و زندانبانان سابق خود 
را كه گرفتار شــده بودند، مشــمول اين عفو قرار داد. آنجا بود كه رو 
به مردم خود كرد و به آنان گفت» فراموش نکنيد، اما ببخشيد« او 
ايمان داشت كه برای رهايى اين كشور از زمهرير خشونت و استبداد 
و اســتيلی بهــار آزادی و دموكراســى، راه ديگــری پيــش روی خود 
ندارد. او روشــنفکری بود كه از زندان و از زير اخيه، مســتقيم راهى 
كاخ رياســت جمهوری شد؛ بى هيچ كينه و بى هيچ نفرتى. او گفته 
اســت»اگر بخواهيم كســى را محاكمه كنيم بايــد همه را محاكمه 
كنيم چه آنها كه جنايت مى كردند و چه آنهايى كه در برابر جنايت 
سکوت كرده بودند. بنابراين بخشش بدون فراموشى را بهترين راه 

برای گذار از ديکتاتوری به دموكراسى مى دانم.«
هــاول در طــول حيــات سياســى اش، صاحــب جوايــز متعــدد 
بين المللــى از جملــه جايــزه صلــح گاندی)كــه او را معلم خود 
مى دانســت( در ســال 2003، مدال آزادی فيلدلفيا در سال1۹۹۴ 

و همچنين نامزد جايزه صلح نوبل شد.

اهل کلمه

كامبيــز  اســتعفای  خبــر  ديــروز 
پيــش  روز  چنــد  كــه  مهــدی زاده 
صنعــت  وزيــر  معــاون  به عنــوان 
و رئيــس ســازمان زميــن شناســى 
مجــازی  فضــای  در  حســابى  بــود،  شــده  منصــوب 
انعکاس داشــت. از روزی كه او منصوب شــد به دليل 
اينکــه داماد رئيس جمهوری روحانى اســت، كاربران 
شــبکه های اجتماعى و البته رسانه ها اعتراض زيادی 
بــه ايــن مســأله كردند بــرای همين هــم ديــروز آنها 
مى نوشــتند كه مهدی زاده به دليل ايــن اعتراضات و 
واكنش ها اســتعفا داده اســت: »يکبار ديگر به ارزش 
مطالبه گری پــى برديم «، »كاركرد احــزاب، خصوصاً 
احــزاب اصلح طلــب )كــه طبيعتــاً انتظــار بيشــتری 
ازشــون ميــره( در ايــن قضيــه شايســته تقدير اســت: 
»ســکوت همگانى«، »قدرت شــبکه های اجتماعى و 
رســانه های ديجيتــال بــار ديگر ثابت كــرد مديران در 
اتاق های شيشه ای هســتند و مثل گذشته نمى توانند 
و نبايد پشــت درهای بســته امتيازات سياسى مبادله 
كننــد.«، »بالخــره انتصــاب داماد رئيــس جمهوری 
منتفى شــد اما با اســتعفا نه بركنــاری!«، »خب ديگه 
داماد روحانى هم استعفا داد بريم دنبال يه سرگرمى 
و يه حاشــيه ديگه چيو جنجاليش كنيــم!؟«، »بزاريد 
حال كه رفت بگم؛ داماد روحانى هيچ عکس العملى 
به اين همه حواشــى نشــون نداد. فقط اســتعفا داد و 

رفت.«
 

استعفای داماد

خبر روز

واکنش 
روز

دوره جدید شعر فجر کليد خورد

جشنواره شعر فجر؛ باید و نبایدهای پیش رو
ایران: ســيزدهمين جشــنواره شــعر فجر 
بــا انتصاب اعضای هيأت علمی از ســوی 
سيدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، کار خــود را آغــاز کــرد. مراســم 
پایانــی این رویداد بهمن ماه برگزار خواهد شــد. به گزارش ایســنا، 
جعفر ابراهيمی، عباس احمدی، بهزاد خواجات، حکيمه دبيران، 
محمد ســلمانی، محمدکاظــم کاظمی، جواد محقق و ســيدعلی 
ميرافضلی، اعضای هيأت علمی سيزدهمين جشنواره بين المللی 
شعر فجر هستند. پيش تر نيز در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، بهمن ساکی به عنوان دبير علمی و مهدی قزلی به عنوان 

دبير اجرایی این جشنواره منصوب شده بودند.
 

فجــر  شــعر  بين المللــى  جشــنواره   
بــه  برگــزاری  دوره  چنديــن  از  پــس 
شــيوه ها و براســاس متدهــای مختلف 
و خلق الســاعه، چنــد ســالى اســت كــه 
نســبتاً  انســجامى   كــرد  ادعــا  مى تــوان 
قابــل قبول يافته اســت. چندی پيش با 
انتصــاب دبير و اعضــای هيأت علمى، 
عمليات اجرايى ســيزدهمين دوره اين جشنواره نيز كليد خورد 
و بــزودی با تشــکيل هيــأت داوران در بخش هــای گوناگون، اين 
جشنواره وارد مرحله داوری و گزينش آثار منتخب خود مى شود. 
جشنواره بين المللى شعر فجر مهم ترين رويداد در حوزه شعر 
در بخش دولتى اســت. اين جشنواره مدعى است بهترين های 
رشته های مختلف مرتبط با شعر را در سال قبل، رصد كرده، به 
جامعه ادبى كشور معرفى مى كند. به همين دليل انتخاب های 
اين جشنواره مهم است و حساسيت و توجه بر مى انگيزد. هرچه 
ملک ها و معيارهای ادبى بيشتر در اين گزينش مورد نظر باشد 
و هرچــه توجه اين جشــنواره به نحله هــا و جريان های مختلف 
فعال در شــعر امروز ايران، گســترده تر باشد؛ اعتبار و جامعيت 
جشــنواره بيشتر مى شود. جشنواره در سال های اخير نشان داده 
است به برخى خط كشى های ذهنى و جداسازی ها با معيارهای 
غير ادبى توجه چندانى ندارد و سعى مى كند در انتخاب آثار، به 
ادبيات متن توجه داشته باشد. مهم ترين اقدامى كه مى تواند به 

اجرايى شــدن اين ايده و خواســته، كمک كند؛ استفاده از هيأت 
داورانى اســت كــه نماينــده جريان های مختلف و ســليقه های 
متفاوت در شعر ايران باشد. هيأت داورانى كه هم بتواند شعرنو 
و گرايش هــای مختلــف آن را داوری كند و هم بتواند نمايندگى 
فعالن شــعر كلســيک را بخوبى انجام دهد. رعايــت توازن در 
ايــن حوزه و انتخاب داورانى با گرايش های مختلف مى تواند به 
جشــنواره در رســيدن به بهترين و جامع ترين انتخاب ها كمک 
كنــد. در ســال های اخير انتخاب ســه داور بــرای هر بخش عمًل 
نتوانسته است اين توازن را در هيأت داوران به وجود آورد ضمن 
اينکه محــدوده داورانــى كه بــرای دوره های مختلف جشــنواره 
انتخاب شده است، چندان گسترده نبوده است. امسال فرصت 
مناســبى است كه اين جشــنواره به خود و به جامعه ادبى كشور 
فرصــت دهــد كــه صداهــای مختلــف و گرايش هــای متضاد و 
پراكنــده، با انتخــاب داورانى تازه و البته حرفــه ای در مهم ترين 
جشنواره رسمى شعر كشور، نماينده داشته باشند. اگرچه به نظر 
مى رسد همچنان جا برای منفک كردن دو حوزه شعر نو و شعر 
كلسيک در انتخاب بهترين كتاب شعر سال باشد؛ چرا كه اساساً 
اين دو گونه شــعری معيارهايى متفاوت از نظر زيبايى شناسى 
دارند و نمى توان بدرستى آنان را در يک كاسه و با يک معيار در 

كنار هم داوری كرد.
همچنيــن به نظر مى رســد جشــنواره بايد بــه حوزه های مرتبط 
بــا شــعر نيــز نــگاه و توجه كند. شــعر بــدون حمايــت و تقويت 
حوزه هايى مانند صنعت نشر و رسانه ها نمى تواند سرپا بايستد. 
جشــنواره ای كه شــعر ايران را به جامعه معرفى مى كند، طبعاً 
بايد قدمــى در جهت تقويت اين حوزه ها نيز بــردارد. از فعالن 
واقعــى، دلســوز و فرهنگــى در ايــن حوزه هــا حمايت كنــد و به 
آنان يادآوری كند كه شــعر ايران قدردان فعاليت های سالم در 
حوزه هايى مانند نشر، رسانه و حتى جايزه های غيردولتى است. 
به هر روی تجربه بيش از يک دهه برگزاری جشنواره شعر فجر 
پيش روی برگزاركنندگان است و آنان بايد ضمن پرهيز از تکرار 
تجربه های ناموفق پيشــين، از درس های برگزاری اين جشنواره 
در اين يک دهه برای ارتقای آن ســود ببرند و ديگر زمان آزمون 
و خطا برای جشــنواره ای با ســابقه ای يک دهه ای از برگزاری آن 

نيست.
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انجمن صنفی نگارخانه داران استان تهران راه اندازی شد

نهادهای صنفی و تعالی هنر
ایــران: هفتاد ســال از تأســيس نخســتين 
اســاس  بــر  و  می گــذرد  ایــران  در  گالــری 
گزارش هــا، قریــب 210 گالــری در تهــران 
تعــداد  ایــن  از  کــه  اســت  شــده  ثبــت 
نيمــی از آنها فعال هســتند. بتازگی مجمع عمومــی انجمن صنفی 
گالری دارهای اســتان تهران برگزار شده است و اعضای هيأت مدیره 
ایــن نهاد صنفــی همچنين اعضــای علی البدل و بازرســان انتخاب 
شــدند. هدف از راه اندازی این نهاد صنفی، مراقبت از فضای کسب 
و کار هنری، اطالع رسانی به اعضا، تنظيم لوایح پيشنهادی برای رفع 
موانع و بهبود فضای کسب و کار و... عنوان شده است. در یادداشت 
زیــر ليلــی گلســتان از پيشکســوتان گالــری داری و فعــاالن هنر های 

تجسمی به تشریح سازوکارهای این نهاد صنفی پرداخته است.
 

بيســت و يک ســال پيــش )1375( گروهى 
از مديــران نگارخانه های تهران به صرافت 
افتادنــد كــه يک اتحاديه يــا انجمن صنفى 
از آن خــود داشــته باشــند تــا بتواننــد ســر و 
ايــران  ســامانى بــه وضــع گالــری داری در 
بدهند. اين گروه شــامل على اكبر صادقى، 
نظری نوری، مســعود نهاونــدی، آريا اقبال 
و ليلى گلســتان مى شــد. شــروع به اقداماتى از طريق وزارت كشور و 
بعد وزارت كار و بعد تر وزارت ارشــاد كرديم كه هميشه با مخالفت 
و ســنگ اندازی هايى مواجه شديم. مدتى از خير اين كار گذشتيم تا 
گروه »هفت نگاه« شروع به كار كرد و باز اين بار جدی تر اقدام كرديم 
كه باز ســرخورده شــديم. تا ارديبهشــت امســال كه باز بــه صرافت 
راه انــدازی انجمن صنفى افتاديم و با پيگيــری در فضايى بهتر و با 
انتخاب راه درست، آقای محسن هاشمى كه تجربه بسياری در اين 
مورد داشتند، خواست بيست ساله مان بالخره جامه عمل پوشيد. 

از گالری های شهرســتان ها هم دعــوت كرديم كه به ما بپيوندند كه 
با اســتقبال آنها مواجه شــديم ولى متأســفانه وزارت كار بــا اين كار 
موافقت نکرد. اما هنوز مترصد هستيم كه انجمن صنفى استانى را 
تبديل به انجمن صنفى كشوری كنيم. يکشنبه 25 آذر اولين مجمع 
عمومى در مؤسســه ماه مهر تشــکيل شــد و هيأت مديره و دوعضو 
على البدل و بازرس و يک عضو على البدل با رأی گيری گالری داران 
حاضر در جلسه انتخاب شدند: هنگامه معمری از گالری هما، آريا 
شــکوهى اقبال از گالری آريــا، فرهاد آذرين از گالــری آبتين، اركيده 
درودی از گالــری اُ و الهــه جواهــری از گالــری الهــه به عنــوان هيأت 
مديره و احسان لجوردی از بنياد لجوردی به عنوان بازرس انتخاب 
شــدند. اميــدوارم بــا برقراری يــک انجمن صنفى درســت و مثبت 
وبى حاشيه، بشود به وضع گالری ها سر و سامانى درخور اين شغل 
داده شــود. من از اينکه بعد از اين مدت طولنى بالخره با پيگيری 
و مداومــت گــروه »هفــت نــگاه« توانســتيم ايــن انجمــن صنفى را 
راه اندازی كنيم بسيار خوشحالم و اميدوارم گالری ها بتوانند با رفتار 
و كــردار درســت تر و قانونمند تر به اشــاعه هنــر وال و به اقتصاد هنر 

كمک های بسزايى انجام دهند. به اميد روزهای بهتر.

روایــت

چهارمين دوره جشــنواره خاتــم با موضوع 
كوتــاه  داســتان  حــوزه  در  اســلم  پيامبــر 
فراخوان داد. بر اساس گزارش ايبنا موضوع 
داستان ها  بايد برگرفته از ويژگى های شخصيتى وسيره حضرت رسول 
اكرم)ص( به عنوان الگو، با توجه به نيازهای مخاطب و شــرايط امروز 
جهان و مســتند به اســناد و روايات معتبر باشد. همچنين حجم آثار 
ارســالى حداكثر پنج هزار كلمه باشــد. تأليف و ارســال آثار برای همه 
گروه های سنى، پيروان همه اديان و مذاهب و به زبان های مختلف آزاد 

اســت. مراســم پايانى اين رويداد همزمان با عيد مبعث در فروردين 
13۹۸ برگزار مى شــود. بر اساس اين فراخوان، آثاری كه تنها از طريق 
پست يا از طريق پايگاه اينترنتى جشنواره در فرمت های doc.,docx و 
pdf به همراه نشــانى دقيق پســتى و الکترونيک، شماره تلفن ثابت و 
همراه و شرح حال كوتاهى از نويسنده ارسال شود به بخش مسابقه راه 
مى يابند. آثاری به مسابقه راه مى يابند كه قبًل منتشر نشده يا در ساير 
مسابقات ارائه نشده باشند. همچنين آثار ارسالى عودت داده نخواهد 

شد. مهلت ارسال آثار تا سى ام دی ماه 13۹7 است. 

فراخوان جایزه داستان خاتم با موضوع پیامبر اسالم

فراخــــوان

لیلی گلستان
گالری دار و مترجم

رویـــــداد

به مناسبت سالگرد وفات حضرت فاطمه معصومه)س( 

درسوگ مهاجر الی اهلل

به نقل از برخى منابع تاريخى، امروز)دهم ربيع الثانى( مصادف 
بــا وفــات كريمــه اهــل بيت، حضــرت فاطمــه معصومــه )س( 
دخت گرامى امام موســى كاظم)ع( اســت. بانــوی ارجمندی كه 
به ارزش های والی انســانى آراســته وســلوک و سيره اش، معرف 
زن مســلمان اســت. آن حضــرت)س( دربيت علــم و عصمت 
باليــد و روح و جان را در چشــمه حکمت وفضيلت جــل داد و به 
جايگاه و عظمتى دست يافت كه از او به عنوان تالى معصوم ياد 
مى شــود. مدفنش در شــهر قــم همچون نگينى از ســوی طالبان 
علم وتقوی در برگرفته شــده وپاداش زائرانش را بهشــت تعيين 
كرده انــد. احاديــث بســياری از ناحيه ايــن بانوی بزرگــوار، به نقل 
از پــدران ارجمندش روايت شــده اســت، از ايــن رو آن حضرت را 
محدثــه به معنــای راوی حديث نيز لقب داده اند. بررســى ابعاد 
زندگى حضرت معصومه)س( بيانگر نگرش اسلم به نوع زن و 
اهتمام شــريعت محمدی)ص( نسبت به رشد و بالندگى نيمى 
از پيکره اجتماع اســت. در عقيده اســلمى زنان با رهايى از قيد و 
بندهای جاهلى و سوق يافتن به آرمان های متعالى، مى توانند به 
ارزش های والی انسانى دست يافته و به مراحل و مدارج كمال راه 
يابند. آن حضرت نيز در كســب دانش و فضيلت تا مرز عصمت 
پيش رفت و به داشتن ويژگى های اخلقى و معنوی شهرت يافت.

حضــرت معصومه)س( بــه تأييد روايات و شــواهد بســيار، مظهر 
فضايــل معنــوی و مقــام بلند علمى اســت، تــا آنجا كــه در غيبت 
پدرش امام موســى كاظم)ع( به ســؤالت و شبهات صاحبان فکر و 
انديشــه پاســخ مى گفت. ابن صباغ دانشــمند مالکى مذهب اهل 
ســنت مى گويد: »هر يک از فرزندان ابى الحســن موسى معروف به 

كاظم)ع( فضيلتى مشــهور دارند، امــا بدون ترديد ميــان فرزندان 
وی بعد از على بن موسى الرضا)ع(، فاطمه معصومه)س( از نظر 
علمى والترين مقام را داراست«. آن حضرت)س( با تشريح فلسفه 
دين و با ياد آوری مقاطع مهم تاريخى همچون »غدير« و »عاشورا« 
از حريم حق و حقيقت دفاع كرده و مانع از به فراموشى سپردن آنها 
بود. در ايامى كه به دليل فشار و خفقان، دسترسى به امام معصوم 
برای شيعيان و پيروان ايشان مشکل بود، حضرت معصومه)س( 
پاســخگوی شــبهات علمى پيروان مکتب نبــوی)ص( بــود. بعداز 
مرگ هارون الرشيد و كاهش فشار و خفقان عباسيان به دليل رقابت 
ميان امين و مأمون، حضرت معصومه)س( به دامنه فعاليت های 
علمى خود وســعت بخشــيد و يک ســال پس از ســفر اجباری امام 
رضــا)ع( به مــرو، به قصد حضور در كنار برادر به ســمت خراســان 
حركت كرد، اما در ميانه راه - ساوه - به بيماری سختى مبتل شد و به 
درخواست خود به شهر قم كه پايگاه شيعيان و محبان اهل بيت)ع( 
بود منتقل شد. در اين شهر با استقبال باشکوهى مواجه شد، اما قبل 
از آنکه فرصتى برای بهره مندی از دانش سرشارش فراهم آيد پس 

از 17 روز چشم بر جهان فروبست و به ديار باقى شتافت. 

نکوداشت

اسماعیل علویآییــــن
دبیر گروه پایداری

آرش شفاعی
آلودگی و سردردشاعر و روزنامه نگار

آلودگــى هــوای تهــران ديــروز صدای 
همــه را درآورد و بــاز هم از ســردرد تا 
ســرفه را بــه پايتخــت نشــينان هديــه 
داد. ايــن دفعــه خبــری از واكنش هــا 
و اظهارنظرهــای مســئولن شــهری نبــود و كســى وعده 
نــداد. تهرانى هــای  ايــن مســأله  بــرای حــل  و طرحــى 
شــکايت  هــوا  آلودگــى  از  ديــروز  مجــازی  شــبکه های 
مى كردند و هركدام مى نوشــتند اين وضعيت چه بليى 

سرشان آورده يا از چشم اندازشان عکس مى گرفتند؛
»چــه هوای گندی بــود يه ربع تو اين هوا راه رفتم ســينه 
درد گرفتــم طفلــى بچــه هامــون كــه ميــرن مدرســه«، 
»مســئول محترمى كه مشــکل آلودگى هوا رو با تعطيل 
كــردن زنــگ ورزش مدارس حل كردی صبح شــما هم 
بخير«، »چشــمام مى ســوزه ســيد. هوای تهــران آلوده و 
ابری اســت.«، »هــوای تهران چرا اينجوريــه. چند چنده 
با خودش«، »چن وقت بود هوای تهران تميز شــده بود 
كه خداروشکر امروز دوباره ريست فکتوری شد، يه موقع 
ريــه هامــون بــه هوای پــاک عادت نکنــه!«، »مــى دانيد 
چــرا هوای شــهر تهران آلوده اســت؟ چون يه ســرداری 
دوســت داشت  و داره رئيس جمهوری بشه واسه همين 
انقــدر تراكم فروخت كه گــردش طبيعى هوای تهران را 
مختــل كرد. مى دونيد چرا بزرگراه صدر يکى از 10 ســازه 
غير اســتاندارد دنياســت؟  چون بايد زودتــر به تبليغات 
انتخاباتــى مى رســيد«، اينهــا نمونه ای از ايــن واكنش ها 

بود.

حسین مسلم
دبیر گروه فرهنگی


